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ESNAP, SANATKÂR VE KÜÇÜK SANAYİCİ MENSUPLARININ 
SORUNLARI 

ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU 

İÇİNDEKİLER 

GİRİÇ: 
A- Göi1 evin kapsamı 
B- Çalışma koşulları ve yöntemi 
C- Envanter gereği 

BOLÜM : I 

TANIMLAR, ÖRGÜTLENME VE MEVZUAT 

I- TANIMLAR: 

A- Yurdumuzda Esnaf, Sanatkâr, Küçük Sanayici, el-ev 
ve Köy sanatları ile Küçük Sanatların tanım ve sı¬ 
nırı. 

1- Esnafın tanımı : 

a- Mevcut tanımlar: 

aa- T.Ticaret Kanunu 

ab- Ticaret ve Sanayi Odaları Kanununun tat¬ 
bikine müteallik nizamname 

ac- 5373 sayılı Esnaf Dernekleri ve Esnaf 
Birlikleri Kanunu 

ad- 507 Sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar 
Kanunu 

b- Gerekçe 
c- Tanımlar 

2- Sanatkâr ve Küçük Sanayici tanımı: 
a- Bugünkü tanımlar 
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aa- Muamele vergisi kanunu 
ab- Teşviki sanayi kanunu 

ac- Türk İş Kanunu 
ad- Ticaret ve Sanayi Odaları ve Ticaret 

Borsaları kanunu 

ae- Sanayi sicili kanunu 
af- Birinci 5 yıllık kalkınma plânı 
ag- İkinci 5 yıllık kalkınma plânı 
arı- Diğer tarifler 

b- Gerekçe 
c- öngörülen tanımlar 

3- -Sİ Sanatları 

a- El sanatları tanımı 

b- Gerekçe 

B- Tanımlara ilişkin sorunlar : 

a- Tanımların bulunmayışlarının sonuçları 
b- Yeni tanımların üedefleri 

A- Durum : 

1- Küçük Sanayi kesimindeki durum 
a- Kamu kesimindeki durum 

b- özel kesimdeki durum 

2- El sanatları kesimindeki durum 

a- Genel açıdan durum 
b- Kuruluşların tanım ve faaliyetleri 

B- Gerekçe : 

1- Küçük Sanayi kesimi 
a- Giriş 
b- Kamu kesimi 

c- Özel sektör kesimi 

2- El sanatları kesimi 
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C- Tedbirler : 

1- Küçük Sanayi Kesimi tedbirleri 
a- Kamu kesimi tedbirleri 

b- Üzel sektör kesimi tedbirleri 

2- El sanatları kesimi tedbirleri 

III- MEVZUAT : 

A- Mevzuattaki durum 

B- Tedbirler 

BÖLÜM II 

SOSYAL SORUNLAR 

I- ÇALIŞMA KöyJLLARI : 

A- Durum 

B- Sorunlar 

G- Tedbirler 

II- EĞİTİM : 

A- Durum 

B- Sorunlar-

G- Tedbirler 

III- SOSYAL GÜVENLİK : 

A- Durum 

B- Sorunlar 

G- Çözüm 

BOLÜM III 

I- KREDİ : 

1- Türkiye'de üalk Bankasının Genel Kredi Politikası 
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A- Durum 

B- Sorunlar 

0- Temenniler 

2- Türkiye Halk Bankasının genel politikasını izle¬ 
yecek Kamu örgütleri arasında koordinasyon sağ¬ 
lanması 

A- Durum 

B- Sorunlar 

G- Tedbirler 

5- Kaynak sorunu 

A- Durum 

B- Sorunlar 

G- Tedbirler 

4- Esnaf Kefalet Kooperatifleri Sistemi 

A- Durum 

B- Sorunlar 

C- Tedbirler 

5- Türkiye nalk Bankasının Kredi Sistemi 

A- Durum 

B- Sorunlar 

G- Tedbirler 

II- ALMA-BüLMA : 

1- İtlıalât ve Kota sistemi 
A- Durum 

B- Sorunlar 

G- Tedbirler 

2- Tahsisli mallar 

A- Durum 

B- Sorunlar 

G- Tedbirler 

3- Diğer Yurt içi alma-bulma sorunları 
A- Durum 

B- Sorunlar 

G- Tedbirler 
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III- ÜRETİM : 

1- Standart teinini ve kalite kontrolü 

A- Durum 

B- Sorunlar 

C- Tedbirler 

2- Eğitim sorunu 
3- Prototip projelerin uygulanması 

Â- Durum 

B- Sorunlar 

G- Tedbir 

4- Yeterlilik belgesi 
A- Durum 

B- Sorun 

G- Tedbir 

5- üretim yöntemlerinin saptanması 
A- Durum ve Sorunlar 

B- Tedbirler 

6- küçük Sanayi Siteleri Yapımı 
A- Durum 

B- Sorunlar 

C- Tedbirler 

IV- PAZARLAMA : 

1- Kamu Kesiminde alınacak tedbirler 

A- Durum ve Sorunlar 

B- Tedbirler 

2- 'Tanıtma hizmetleri 

A- Durum 

B- Sorunlar 

C- Tedbirler 

V- Di-ur-oıt BKDDOMİK SORüifhAR : 

1- Teşvike ve dönüşüme tabi meslek kolları 
2- Avrupa ortak pazarı 
Devlet Plânlama Teşkilâtının çalışmaları 



ESNAF, SANATKÂR VE KÜÇÜK SANAYİCİ MENSUPLARININ 
SORUNLARI 

ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU 

GİRİŞ: 

Türkiye'de esnaf, sanatkâr ve küçük sanayicinin sorunları 
olduğu kaçınılmaz bir gerçektir. Plânlı döneme girildiğin¬ 
den bu yana alınan tedbirlere rağmen bu zümrenin halen çö¬ 
züm bekleyen birçok sorunu vardır. 

Esnaf, sanatkâr ve küçük sanayici ile ilgili sorunları sap¬ 
tamak amacile Devlet Plânlama Teşkilâtı Müsteşarlığı Sosyal 
Plânlama Dairesinin 8.4.1971 günlü daveti ile teşekkül eden 
komisyonumuz 30.4.1971 tarihinde Teşkilât binasında ilk top¬ 
lantısını yaparak çalışmalara başlamıştır. 

A- GÖREVİN KAPSAMI: 

Komisyonumuz, esnaf, sanatkâr ve küçük sanayicinin sorun¬ 
larını ve çözüm yollarını saptamakla görevlendirilmiştir. 

B" §ALI§MA_KO^ULL^I_VE_YÖNTEMlj_ 
Görev kapsam itibarile çok yönlü ve geniştir. Çalışmalar 
için verilen zaman içinde bu hizmeti gereği gibi ifa et¬ 
mek için komisyonumuz sorunları bölümler olarak ele al¬ 
mayı ve değerlendirmeyi ön görmüştür. 

Komisyonumuzca çalışmalar üç alt komisyon halinde; 

a- Tanımlar alt komisyonu 
-Esnaf, sanatkâr, küçük sanayici ve el sanatlarının 
tanımı. 

-örgütlenme 

-Mevzuat 
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b- Sosyal sorunlar alt koalisyonu 

-Çalışma koşulları 

-Eğitim 

-Sosyal güvenlik 

c- Ekonomik sorunlar alt komisyonu 

-Kredi 

-Temin-tedarik, üretim, pazarlama 

-Diğer ekonomik sorunlar 

örgütlenmiş ve belirtilen bölümler halinde çalışmalar 
sürdürülmüştür. 

Yurdumuzda henüz esnaf, sanatkâr ve küçük sanayicinin 
nitelik ve niceliklerini ortaya koyan bir envanter ya¬ 
pılmamıştır. Bu gün Türkiye'de küçük sanat ve ticaret 
işletmelerinin sayısı dahi bir tartışma konusudur. 

Devlet Plânlama Teşkilâtı, Köy İşleri Bakanlığı ve di¬ 
ğer kuruluşlarca zaman zaman yapılan araştırmalar ye¬ 
terli olmaktan uzaktır. 

İhtiyaca cevap verecek bir envanter çalışmasının Dev¬ 
let İstatistik Enstitüsü tarafından yapılmasının ve 5 se¬ 
ne gibi periyodik devrelerde tekrarlanmasının yerinde 
olacağı kanısına varılmıştır. Bu kuruluşun yapmakta ol- 
duğıyiş^yeri sayımının konuda yeterliliği tartışılabilir. 
Belirtilen kişiler özellikle küçük sanayicinin sorunla¬ 
rının çözümlenebilmesi için sayısal bilgiler yanında 
bölgesel gelişmişliğin tesbiti dengeli bir desantrali- 
zasyona olanak sağlayacaktır. Bunun yanında edinilen 
bilgiler ışığında teşviki gereken iş kolları ile yaşa¬ 
ma şansı olmayanlar ve dönüşümü öngörülecekler hakkın¬ 
da yargıya varmak mümkün olacaktır. 
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BOLUM: I 

TANIMLAR, ÖRGÜTLENME VE MEVZUAT 

I- TANIMLAR 

Esnaf, sanatkâr, küçük sanayici ile el-ev ve köy sanat¬ 
ları , küçük sanatlar için bu güne kadar kesin tanımlar 
yapılmadığı gibi süratle değişen ekonomik koşullar için¬ 
de bu gün de kesin tanımlar yapmak çok güçtür. 

Ancak gelişen ekonomiler de belirli dönemler için geçer¬ 
li sayılabilecek tanımlar getirmekte de zorun vardır. 

Tanımlar bu açıdan ele alınmış ve halen meri tanımlarla 
öngörülen tanımlar belirtilmiştir. 

A~ LyEDyLyZDA_ESLAl\_SMATKİEa_KÜ2ÜK_SMAyîÇİJ_EL-EV_^ 
KÖY_SMATL^I_î^_KUg^_S^ATLAŞIN_T^IM_VE_SILTRI__: 

1- ESE AFİN TANIMI: 

a- Mevcut tanımlar: 

Esnafın tarifi mevzuatımızda çoğu kez bir ayrı¬ 
ma tabi tutulmadan diğer gruplarla birlikte ta¬ 
rif olunmuştur. 

aa- T.Ticaret Kanunu: 

Bir tarif yapmamış, kimlerin tacir sayılma¬ 
yacağını belirtmiş ve 17* maddesinde "İster 
geçici olsunlar, ister bir dükkânda veya bir 
sokağın muayyen yerlerinde sabit bulunsunlar 
İktisadî faaliyeti nakdî sermayesinden ziya¬ 
de bedenî çalışmasına dayanan ve kazancı an¬ 
cak geçimini sağlamaya yetecek derecede az 
olan sanat ve ticaret sahipleri tacir değil¬ 
dir" demiştir. 

ab- Ticaret ve Sanayi Odaları Kanununun tatbiki¬ 
ne müteallik nizamname: 

Karmaşık bir tarifi esas almıştır, "...mua¬ 
melâtı nakdî sermayesinden ziyade, bedeni 
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mesaisine müstenid bulunan ve kazancı an¬ 

cak medar-ı maişetini temine kâfi gelecek 
derecede az olan esnaf ve küçük tacirler 
ve küçük sanatkârlar..." 

ac- 5375 sayılı Esnaf Dernekleri ve Esnaf Bir¬ 
likleri kanunu: 

Esnaf, küçük sanayici ve küçük sanat erbabı 
için birlikte tarif vermektedir. "Aşağıda 
yazılı sanat, meslek ve hizmet erbabı bu ka¬ 
nunun tatbikatında esnaf sayılırlar. 

A) Sabit ve seyyar olarak el emeği ve sana¬ 
tını kullanmak ve bizzat çalışmak sure¬ 
tiyle veya muharrik kuvvet kullananlarda 
3'ü, kullanmayanların da 8'i geçmemek ü- 
zere kendisinden başka çalıştırdığı kim¬ 
selerle elde ettiği mamul veya hizmeti 
kâr ve zararı kendine ait olmak şartıyla 
satışa arzeden "Sanat erbabı" (Şekerci, 
tatlıcı, lokantacı, ahcı, lekeci, kundu¬ 
racı, berber, terzi ve fırıncılarla ben¬ 

zerlerinde çalıştırılan başka kimselerin 
sayısına bakılmaz, Ancak tacir vasfı ga¬ 
lip tüccar terzilerle hazır elbiseciler 
ve konfeksiyoncular, ekmek fabrikaları ve 

toplu imal ve istihsalde bulunan benzer¬ 

leri esnaf sayılmaz.) 
B) Tacir vasfını haiz olmayan "meslek erba¬ 

bı" (küçük tacirler dahil) 

C) Şoför, arabacı,kayıkçı, mavnacı ve harn- 
mal gibi alet ve vasıtalarla iş gören 
"hizmet erbabı" 

ad- 5°7 Sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanunu: 

Esnaf, küçük sanat erbabı ve küçük sanayici 
birlikte ele almış, üretici ile aracıların 
birlikte örgütlenmesini öngörmüştür. 
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" İster gezici olsun, ister bir dükkan veya bir 
sokağın belli yerinde sabit bulunsunlar ticari 
sermayesiyle birlikte vücut çalışmalarına da¬ 
yanan ve geliri o yer gelenek ve tesınülüne na¬ 
zaran tacir niteliği kazanmasını icabettirme- 
yecek miktarda sınırlı ve bu bakımdan ticaret 
sicili ve dolayısıyla Ticaret ve Sanayi Odası¬ 
na kayıtları gerekmiyen, aynı niteliğe (serma¬ 
ye unsuru olsun, olmasın) sahip olmakla bera¬ 
ber, ayrıca çalıştığı sanat, meslek ve hizmet 
kolunda bilgi, görgü ve ihtisasını değerlen¬ 
diren hizmet, meslek ve küçük sanat sahiple¬ 
riyle bunların yanlarında çalışanlar ve geçi¬ 
mini sınırlı olarak kamyonculuk, otomobilci¬ 
lik ve şoförlükle temin eden kimselerin bi¬ 
rinci maddede belirtilen amaçlarla kuracak¬ 
ları dernekler bu kanun hükümlerine tabidir. 

- Gerekçe: 

Esnafın tarifi esnasında ciro, sabit sermaye, ge¬ 
çimi sağlayabilecek miktar gibi çeşitli kriterler 
ortaya atılmıştır. 

Cironun tercih edilmemesinin nedeni defter tutma 

zorunluluğu olmayan ve götürü usulde vergiye tabi 
esnaflar için cironun tesbitinde karşılaşılan güç¬ 
lük olmuştur. Toplam sabit sermaye ise çeşitli ko¬ 
nularda faaliyette bulunan esnafın iktisadi gücü¬ 
nün tesbitinde şaşmaz bir ölçü olamayışından ötürü 
kullanılmamıştır. Çünkü berberlik, bakkallık, kam¬ 
yon, otobüs şoförlüğü, fırıncılık vs. gibi çok çe¬ 
şitli ve farklı özellikler gösteren bir sektörde, 
yaratılan hizmetin değerinde toplam sabit sermaye 
kesin ölçü olmamaktadır. Başka bir deyişle yaratı¬ 
lan aynı değerdeki hizmette kullanılan sabit değe¬ 
rin ağırlığı farklı olabilmektedir. 

Esnaf için "Geçimini sağlayabilecek kadar kazanç 
elde etme" kıstası da geçerli değildir. Çünkü bu 
ölçü zaman geçtikçe değişen bölgeler arasında fark 
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lılıklar gösteren ve tesbiti çok güç bir ölçüdür. 
Ayrıca 507 sayılı kanunun 2, maddesinde bu kıstas 
kullanılmış olmasına rağmen bugüne kadarki uygu 
lamada istenilen sonuç alınamamıştır. 

lapılan iki tarifte esnafın genellikle bedenen 
bizzat çalıştığı ve çeşitli ihtiyaçlar için hiz¬ 
met üreten bir kişi olduğu hususunda mutabık kal¬ 
mıştır. Ayrıca motorlu kara taşıt sahipleri de 
kullanılan demirbaş değerinin yüksek oluşu ve da¬ 
ha sık değişebilme özelliği dolayısı ile de tari¬ 
fin dışında tutulmuştur. 

Bir tarifte esnaf zümresinde ve esnaflık mesleğin¬ 
de mesleki teşekküllerin gerekli disiplin ve dene¬ 
timi sağlayabilmeleri amacıyla ve mesleğe giriş 
çıkışın düzenini kontrol edebilmek için "mesleğin 
gerektirdiği bilgi ve tecrübeye dayanarak" ifadesi 
kullanılmıştır. 

Bir diğer tarifte de esnaf zümresini eczacılık, 
avukatlık, vs. gibi yüksek ihtisas isteyen ser¬ 
best meslek erbabından ayırabilmek ve tarife es¬ 
neklik getirmek amacıyla "yüksek ihtisas isteyen 
serbest meslekler dışında kalan" ifadesine yer ve¬ 
rilmiştir. 

Bu suretle, her iki tanım teklifine alternatif 
olarak yer verilmiştir. 

c- Tanımlar: 

Tarif 1. 

Mesleğinin gerektirdiği bilgi ve tecrübeye daya¬ 
narak, genellikle bedeni çalışması ile çeşitli 
ihtiyaçlar için hizmet üretimi yapan, işyerin- 
deki mevcut demirbaşlarının değeri ve döner ser¬ 
mayesi toplamı 250.000.-TL. yı aşmayan kimselere 
esnaf denir. (Bir motorlu kara taşıt vasıtası 
sahibi de esnaf kapsamına girmekte olup, sermaye 
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unsuru sınırlandırılmamıştır.) 
Tarif 2. 

Genellikle bedeni çalışma ile çeşitli ihtiyaç¬ 
lar için hizmet üretimi yapan, yüksek ihtisas 
isteyen serbest meslekler dışında kalan, işye¬ 
rinde mevcut demirbaşlarının değeri ve döner 
sermayesi toplamı 250.000.-TL. lı aşmayan kim¬ 
selere esnaf denir. (Bir motorlu kara taşıt 
vasıtası sahibi de esnaf kapsamına girmekte 
olup, sermaye unsuru sınırlandırılmamıştır.) 

2- SANATKÂR VE KÜÇÜK SANAYİCİ TANIMI : 

a- Bu günki tanımlar: 

Memleketimizde küçük sanayici ve sanatkârın ta¬ 
nımlanması için bu güne kadar kesin tarifler ya¬ 
pılamamıştır. Mevcut tanımlarda bu kişilerin kü¬ 
çük sanatlar ve el sanatları ile birlikte ele a- 
lındığı görülmektedir. 

aa- Muamele vergisi kanunu: 

Bu konuda küçük sanayici, "Doğrudan doğruya 
veya bilvasıta, yalnız bir müşteri hesabına 

imalât yapmayan ve istihdam ettiği işçi sa¬ 
yısı , müessese sahibi de (bizzat çalışsın 
çalışmasın) dahil olmak üzere beşi tecavüz 
etmeyen ve muharrik kuvvet kullananlarda, 
muharrik kuvveti iki beygiri geçmeyen küçük 
sanayi müesseseleri " kapsamı için de 
görülmektedir. 

ab- Teşviki Sanayi Kanunu: 

Bu kanunda kullanılan enerji ve işçi sayısı 
kriterlerinden yararlanılarak sanayi işlet- 
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meleri dört kısma ayrılarak tanımlanmıştır. 
"En az on beygirlik bir kuvvei muharrike ile 
işleyen ve imalâtında bir sene zarfında en 
az binbeşyüz gündelik miktarında işçi çalış¬ 
tıran işletmeleri" birinci sınıf kabul etmiş¬ 
tir. 

ac- Türk iş Kanunu: 

fabrikasyon sanayi için asgari on işçilik bir 
hudut koyarak Küçük Sanayi İşletmelerini ayır¬ 
mıştır. 

ad- Ticaret ve Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları 
Kanunu : 

Büyük Sanayi İşletmelerini "Yılın fiili ça¬ 
lışma günleri ortalamasına göre, muharrik kuv¬ 
vet kullananlarda kullanmayanlarda 10 kişi 
çalıştıran" tanımı ile küçük işletmelerden a- 
yırmaktadır. 

ae- Sanayi Sicili Kanunu: 

Bu kanun sanayi için tek tarif uygulamıştır. 

Bir maddenin vasıf, şekli, hassa veya terki¬ 
bini makina, cihaz, tezgâh, alet veya diğer 
vasıta ve kuvvetlerin yardımı ile ve sadece 
el emeği ile kısmen veya tamamen değiştirmek 
veya bu maddeleri işlemek suretiyle devamlı 
ve seri halinde imâl veya istihsal eden yer¬ 
lerde madenlerin çıkarılıp işlendiği yerler 
(Sanayi işletmesi) ve buralarda yapılan iş¬ 
ler (Sanayi İşleri) sayılır. 

af- Birinci 5 yıllık Kalkınma Plânı: 
imalât sanayii içerisinde işyeri büyüklüğü, 
sermayeleri ve çalıştırdığı işçilerin sayı¬ 
sı, kullandığı "muharrik kuvvetin miktarına 
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göre, belli sayıların altında kalan ve büyük 
bir yer tutan sanayi, karakter bakımından kü¬ 
çük sanayi olarak ayırt edilmektedir. 

Bu konuda yurdumuz için istatistiki değerlen¬ 
dirmede 10'dan daha az işçi çalıştıran veya 
10 beygir gücünden küçük "muharrik kuvvet kul¬ 
lanan iş yerleri sınıflandırılmasından yarar¬ 
lanılmıştır. 

ag- İkinci 5 yıllık kalkınma plânı: 
Küçük Sanayi teşekküllerinde büyük sanayideki 
ölçüde olmasa bile benzer bir işbölümü olduğu¬ 
na değinilerek nedenler belirtilmekte ve küçük 
sanayide de seri üretim tekniğinin işletme faa¬ 
liyetlerinin esasını teşkil ettiği ifade olun¬ 
maktadır. 

Mamuller için bir örnek almanın ve kalitenin 
öneminin, üretimin ücretle tutulan işçilerce 
yürüttüğünün ve devamlı bir çalışmanın bahse 
konu olduğunun belirtildiğine değinmek gerekir. 

ah- Diğer tarifler: 

Yukarda belirtilenler dışında esnafın tanımın¬ 
da belirtilen karmaşık tanımların yer aldığı 
kanunsal tanımlarda bulunmaktadır. 

b- Gerekçe: 

Aşağıda verilen tanımların tesbit edilebilmesi u- 
zun çalışma ve tartışmalarla mümkün olabilmiştir. 

Tanımlarda hareket noktası küçük sanayinin ilerde 
değinilecek bazı himaye tedbirlerinden yarar- 

./ 
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landirilabiİmesi için büyük sanayiden ayrılmasını 
temin olmuştur. Bu tarifin kapsamına sanatkârın 
da dahil edilmesi bir zorun olarak kabul edilmiş¬ 
tir. 

Kalkınmakta olan bir çok ülke küçük sanayi ile onun 
imalâtçı sanatkârını sanayileşmenin birer anahtarı 
olarak kabul etmişler, kalkınma plânında küçük sa¬ 
nayi faaliyetlerini, büyük ve ileri sanayiin birer 
sıçrama tahtası olacak şekilde düzenlemişlerdir. 

Tanımlamada çeşitli görüşler hakim olmuştur. An¬ 
cak görüşlerin tümü küçük sanayii tanim yapmanın 
bir zorun olduğu yolundadır. 

c- Öngörülen tanımlar: 
Tanım : 1 

Enerji ve güç ile müteharrik makina ve ekipman i- 
le imalât yapan makina ve ekipman yatırımı tavan 
limiti 1,500.000.-TL.olan sanayi üniteleri Küçük 
Sanayi üniteleridir. 

Tanım : 2 

Enerji ve güç ile müteharrik makina ve ekipman 
le imalât yapan makina ve ekipman yatırımı ta¬ 
van limiti 1.000.000.-TL.olan sanayi üniteleri 
Küçük Sanayi üniteleridir. 

Tanını : 3 

Çalıştırdığı işçi sayısı 50'yi, tezgâhlarının 
toplam enerji gücü 75 HP yi- geçmeyen, iş yerin¬ 
de mevcut makina ve teçhizat tutarı en çok 
1.000.000.-TL. olan, bölgesel talepleri tek, se¬ 
ri veya sanayiye montaj parçalar olarak üretebi¬ 
len kişiler veya topluluklardır. 
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3- EL SAKATLARI: 

El sanatlarının tanımı yapılabilmesi için yapılan 
tartışmalar sonunda el sanatları, ev sanatları ve 
koy sanatlarının ayrı ayrı tanımının mümkün olma
dığı görüşüne varan komisyon tek tarif getirmiştir. 

a- El sanatları tanımı : 

Enerji ve güç ile müteharrik makinalarm mamul
de ki katma değeri az olup, insan maharet ve gü
cüne geniş ölçüde yer verilen, sahibinin üretime 
doğrudan doğruya katıldığı, gerekli işgücünü ai
le fertlerinden sağlayan, gerektiğinde dış işgü
cünden de yararlanabilen, estetik değerler için
de geleneksel sanat kollarında veya turistik, he
diyelik ve süs eşyası yapımında faaliyet gösteren 
sanat koludur. 

b- Gerekçe : 

Konuda el sanatlarının tanımını yapmak zorunu ile 
karşılaşılmıştır. El sanatlarında sanatkârın bu 
alandaki faaliyetleri esas ve tek gelir kaynağı 
iken ev ve köy sanatlarında ise çalışmalar esas 
faaliyetlere yai'dımcı bir gelir kaynağı sağlamak 
amacına dönük görülmüştür. 

Geleneksel el sanatları ve arti sanatlar farklı 

sanat değerleri ve imalât şekilleri göstermekle 
beraber bu iki sanat tipini bir tek tarif içinde 
değerlendirmek daha olanaklı görülmüştür. 

B“ ?M®^S^_ÎbÎS5ÎN_S0RUKLAR : 

Yukarda da değinildiği gibi bu gün için esnaf, sanatkâr 
ve küçük sanayici kesin tanımlarla belirtilmemiştir. 

a- Tanımların bulunmayışlarının sonuçları. 

Uygulamada kesin tanımlar bulunmayışı bazı sosyal 
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ve ekonomik karışıklıklar doğurmaktadır. Raporumuzun 
muhtelif yerlerinde değinilen bu sorunlar çözüm bek¬ 
lemektedir. Çözümlerin getirilebilmesi ise kitlenin 
tanımına bağlı kalmaktadır. 

\ 

b- Yeni tanımların hedefleri : 

Komisyonumuzca getirilen tanımlarla hizmet üreten 
sınıfla mal üreten sınıfın birbirinden ayrımı ve 
ayrı ayrı tanımı temin edilmek, üretici sınıfın 
himayeye alınması gereken bölümünün saptanması a- 
maç edinilmiştir. 

Bu suretle, 3 cü 5 yıllık kalkınma Plânı dönemin¬ 
de daha kesin bir uygulamaya imkân verecek şekil¬ 
de hedeflerin saptanması olanağı bulunacaktır. 

II- TEŞKİLÂTLARDIRMA : 
gsss—fc s • aanmg—asa—Baca—a 

A- BURUM : 

1- Küçük Sanayi Kesimindeki Burum: 

a- Kamu kesimindeki durum. 

Küçük Sanayi konusunda kamu sektöründe birçok 
kuruluşun olduğu ve bunlar arasında dengeli 
bir koordinasyonun sağlanmaması nedeniyle, po¬ 
litika ve tedbirlerin tesirli bir şekilde uy¬ 
gulanamadığı görüşüne varılmıştır. 

Hizmet ve faaliyet tekerrürüne mani olacak 
şekilde mevcut kuruluşlardan sorumlu kılınan¬ 
lar ile koordinatör olarak belirtilenler ara¬ 

sında zaruri bir işbirliği sağlayacak mekaniz¬ 
ma yeterince işlememiştir. 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Küçük Sanayiin ge¬ 
liştirilmesi için gerekli görevleri tam olarak 
ifa edecek bir kuruluş ve kadroya sahip bulun¬ 
mamaktadır, Ayrıca Sanayi Bakanlığı ile Tica¬ 
ret Bakanlığının birleşmesinden sonra aynı ve - 
ya birbirine yakın görevler ifa eden üniteleri 
arasında koordinasyonun sağlanamadığı izlen- 
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mektedir» 

T.Halk Bankasının ise, Bankaya müdahale eden 
kuruluşların çok olması ile faaliyetlerinin 
zorlaştığı görülmekte. T.Halk Bankası Beş Yıl¬ 
lık Plânda öngörüldüğü şekilde bir küçük Sana¬ 
yi Bankası olarak örgütlenmesi mümkün olama¬ 
makta, bu husus üçüncü beş yıllık plânda da a- 
ğırlığını koruyan bir sorun olarak karşımıza 
çıkmaktadır. 

b- özel kesimdeki durum» 

Özel kesimde ise T.Esnaf ve Sanatkârlar Kon¬ 
federasyonu kendisine verilen küçük sanayici 
ve esnafa dair mesleki, ekonomik ve sosyal 
sorunları çözmek amacıyla gerekli olan yeter¬ 
li sorumluluk ve mali kaynaklarla donatılma¬ 
dığı için hem küçük sanayici ve esnafın ge¬ 
rekli teşkilâtını tam olarak kuramamış, hem 
de sorunları çözme hususunda etkili ve yeter¬ 
li faaliyette bulunamamıştır. Bu husus doğru¬ 
dan doğruya 507 sayılı Kanun boşluklarından 
ve kifayetsizliğinden doğduğu gibi, etkili 
ve yeterli çalışmayı sağlayacak kamu kuru¬ 
luşları ile gerekli olan koordinasyonun da 
sağlanamaması sebebiyle ilgilidir. 

2- El Sanatları kesimindeki durum: 

a- Genel açıdan durum: 

Ülkemizde el sanatları, oldukça büyük bir 
kitlenin ana meşgalesi olma özelliği yanın¬ 
da, bilhassa tarım sektöründe boş zamanları 
değerlendirme ve yan gelir yaratma fonksi¬ 
yonlarına da sahip bir faaliyet dalı şeklin- 
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dedir. Ayrıca el sanatları mamulleri; sahip 
oldukları estetik değerler ve geleneksel ö- 
zellikler dolayısıyla kolayca dış pazar bu¬ 
labilen hediyelik, turistik, hatıra ve süs 
eşyası mahiyetindedirler. Bu mahiyeti icabı 
önemli döviz kaynağı olabilecek el sanatları 
dalında, memleketimizde bugün için hissedi¬ 
len en büyük sorun gün geçtikçe bu faaliyet 
dalının estetik ve geleneksel özelliklerini 
yitirerek gerilediği ve dejenerasyona uğra¬ 
yarak pazar kaybetmek tehlikesiyle karşı kar¬ 
şıya bulunduğudur. 

b- Kuruluşların tanım ve faaliyetleri. 

El sanatları konusunda kamu sektöründe, hiz¬ 
met ve faaliyet tekerrürü ile verim kaybına 
sebep olacak şekilde çok çeşitli ve farklı 
kuruluşlar çalışmaktadır. 

Kamu sektöründe bu alanda faaliyet gösteren 
kuruluşlar Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Köy 
İşleri Bakanlığı, Tarım Bakanlığı, Milli E- 
ğitim Bakanlığı, Turizm ve Tanıtma Bakanlığı, 
Adalet Bakanlığı gibi Bakanlıkların çeşitli 
daireleri, T.Halk Bankası, Özel kesimde de 
Türk El Sanatları derneğidir. 

Bunlardan Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Halıcı¬ 
lık, Siirt Battaniyeciliği, Çorapçılık, Do¬ 
kumacılık, Trikotaj konularında il ve ilçe¬ 
lerde temel kursları ile tekamül kursları a- 

çıp, yetiştirilen kursiyerlere öncelikle ve 
uygun şartlarla tezgâh temini, Küçük Sanat 
Kooperatifleri kurulmasını teşvik ve kredi¬ 
ler verilmesini sağlama, el sanatlarını ge¬ 
liştirme maksadıyla çeşitli araştırma ve fa- 
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aliyetlerde bulunmaktadır. 

Tarım Bakanlığı, Tarım araklarının el sanat¬ 
ları yolu ile değerlendirilmesi ile ilgili ça¬ 
lışmaları yapmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı 
ise faaliyetlerini bilhassa gece kondu bölge¬ 
lerindeki hanımların yetiştirilmesine hasret¬ 
miş olup, daha ziyade nakış, dekoratifresim 
ve sırma işleri konusunda kandilerine gerekli 
nosyonu vermektedir. Bakanlığın bu çalışmala¬ 
rı özellikle biçki-dikiş konusunda tüm yurt 
sathına yayılmış durumdadır. 

Köyişleri Bakanlığı ise bu alandaki faali¬ 
yetlerini köylüye bir yan gelir sağlama ama¬ 
cına teksif etmiş, sabit eğitim merkezleri 
ve gezici kurslar olarak iki şekilde yürüt¬ 
mektedir. 

Turizm Bakanlığı ve Adliye Bakanlığının da 
El Sanatları konusunda faaliyet gösterdikleri 
tesbit edilmiştir. Turizm ve Tanıtma Bakan¬ 
lığı el sanatları mamullerinin pazarlanması 
konusunda bir fona sahip olmasına rağmen bu¬ 

gün için bu fon çalışamama durumundadır. Ad¬ 
liye Bakanlığının ise Cezaevlerindeki mah¬ 
kûmların boş zamanlarını değerlendirme mak¬ 
sadıyla el sanatları konusunda çalışmalar 
yaptığı bilinmektedir. 

B- GEREKÇE : 

L- Küçük Sanayi kesimi : 

a- Giriş : 

Ülkemizde bugün, büyük bir potansiyele sahip 
küçük sanayici ve imalâtçı esnafın 4 ana so¬ 
runu vardır. 
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- İşyeri edindirme 
- Eğitim 
- Kredilendirme 

- Pazarlama 

Kamu kesiminde bu sorunları, kalkınma plân¬ 
larında öngörülen tedbirlerin ışığı altında 
çözümlemeye çalışan, çeşitli fakat koordinas¬ 
yondan yoksun kuruluşlar mevcuttur. 

Bunlardan Devlet Plânlama Teşkilâtı,Küçük Sa¬ 
nayi ile ilgili genel politikaların, ana he¬ 
deflerin, Beş yıllık Kalkınma Plânlarının ve 
Yıllık Uygulama Plânları ile tatbikatını 
kontrol eden bir kuruluştur. 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı işyeri edindirme 
ve eğitim sorunlarından olmak üzere; 

- Küçük Sanayi Çarşı ve Siteleri İnşaat çalış¬ 
malarını, 

- Milli Eğitim Bakanlığı, T,Halk Bankası ve 
T. Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu ile 
müştereken Küçük Sanayici Eğitimi çalışma¬ 
larını, 

- Gaziantep'te bulunan Küçük Sanayicilerin 
yerleşmelerinden başlayarak, pazarlamala¬ 
rına kadar karşılaştıkları sorunları çöz¬ 
mek amacıyla teessüs edilmiş KÜSGEM Gazi¬ 
antep Pilot Projesi çalışmalarını, 

- Esnaf ve Küçük Sanayicinin yurt içi ve 
yurt dışı girdilerinin (input) tahsis ça¬ 
lışmalarını, 

- Küçük Sanat Kooperatifleri Kuruluş çalışma¬ 
larını, 

yürütmektedir, 

Kredilendirme konusunda tek sorumlu kuruluş 
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ise T.Halk Bankası olup, ayrıca küçük sana¬ 
yicilerin eğitim ve pazarlama sorunları ile 
de uğraşmaktadır. 

Milli Eğitim Bakanlığı ise Küçük Sanayici 
Eğitiminde yukarıda izah edilen kuruluşlar¬ 
la işbirliği yaparak, küçük sanayicinin e- 
ğitilmesinde rol oynadığı gibi, müstakil 
olarak yaptığı örgün eğitim ile de küçük 
sanayici ve esnafın eğitimi konusunda di¬ 
rekt katkıda bulunmaktadır. 

Özel kesimde ise T.Esnaf ve Sanatkârları 
Konfederasyonu, Küçük Sanayici ve esnafın 
mesleki, ekonomik ve sosyal sorunlarını 
çözmek amacıyla, 507 sayılı Kanunun kendi¬ 
sine verdiği mesleki kuruluş yetki ve so¬ 
rumluluğunu kullanarak faaliyette bulunmak¬ 
tadır. 

b- Kamu kesimi: 

Ülkemizde kamu kesiminde bugüne kadar Küçük 
Sanayi ve Küçük Sanayicinin sosyo-ekonomik 
ve teknik sorunlarına tam anlam ile eğilen, 
onlara gelişme yolunda yol gösteren, merke¬ 
zi bir kuruluşun eksikliği daima duyulmuş¬ 
tur. 

Ekonomik gelişmelerinde Küçük Sanayi sektör¬ 
lerinin büyük katkısı olmuş bazı batı ülke¬ 
leriyle bugün kalkınma süreci içinde olan 
birçok üikede bu sektörün gelişmesi için en 
geniş uygulama şekli olarak, Küçük Sanayi 
Geliştirme Merkezlerinin kullanıldığı bili¬ 
nen bir gerçektir. 
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Merkezler, Küçük Sanayiciye teknik, ekono¬ 
mik, finansman, temin tedarik, pazarlama vs. 
konularında danışmanlık hizmeti görerek, hem 
Küçük Sanayi sektörünün gelişmesine önayak 
olmakta, hem de bu yol ile bu sektörde yara¬ 
tılan değerlerin kalkınma yolunda daha ras¬ 
yonel şekilde kanalize edilmesini sağlamak¬ 
tadırlar. 

Görüldüğü gibi merkezlerin hizmetleri, geliş¬ 
tirici ve yön verici olmak üzere iki cepheli¬ 
dir. Bu öndemden hareket edilerek ülkemizde 
de bu tip bir merkez yolu ile Küçük Sanayi 
sektörünün tüm sorunlarının çözülebileceği 
ve ekonomimize olumlu katkıda bulunmasının 

sağlanabileceği hususunda komisyonumuz gö¬ 
rüş birliğine varmıştır. 

Çünkü, bugün memleketimizde, Küçük Sanayi sek¬ 
töründeki istihdamın % 50,2 si Küçük Sanayi 
sektörü tarafından gerçekleştirilmesine rağ¬ 
men, bu sektörün üretimi ile ekonomiye kat¬ 
kısı % 20 yi geçmemektedir. Aynı zamanda bu 
sektör sosyal yapımızın temeli durumunda o- 
lan orta sınıfın çoğunluğunu teşkil etmekte¬ 
dir. 

Kalkınmakta olan başka bir deyişle sanayi¬ 
leşme süreci içinde bulunan birçok ülke, 
Küçük Sanayi sektörünü büyük ve ileri sa¬ 
nayiinin birer sıçrama tahtası olarak dü¬ 
zenlemişlerdir. Bugün bir gerçektir ki, bu 
sektör teknik, mali, ekonomik, organizas¬ 
yon ve pazarlama vs. gibi bir takım çözül¬ 
mesi acilen gerekli problemler ile karşı 
karşıyadır. 

Gayemiz Türkiye'de mevcut Küçük Sanayii 
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modernleştirmek ve gelişme potansiyeline sa¬ 
hip olup, memleket ekonomisine en fazla verim 
sağlayacak, en rantabl gelişmeyi verecek sa¬ 
haya kısıtlı yardım kaynaklarımızı yönelt¬ 
mektir. 

Bu görüşler içersinde Küçük Sanayiin bugün 
Türkiye'deki potansiyelini, geliştirilmesi 
ile ekonomiye olumlu katkıda bulunacak sa¬ 
nayi kollarını ortaya çıkaracak araştırma¬ 
lar yanında, sektörün bütün sorunlarına e- 
ğilecek bir Küçük Sanayi Geliştirme Merkezi¬ 
nin Kamu kesiminde kurulmasına acilen ihti¬ 

yaç vardır. 

c- özel Sektör Kesimi: 

Diğer sorunlarında olduğu gibi pazarlama 
konusunda da Küçük Sanayi Geliştirme Mer¬ 
kezi yoluyla danışmanlık hizmeti sağlana¬ 
cak olan Küçük Sanayi sektöründe yaratılan 
değerlerin satış işlemlerini bilfiil yapa¬ 
cak olan bir kuruluşun eksikliği, komisyo¬ 
numuzu bu konuda kurulacak ve Küçük Sanayi¬ 
cinin mallarını iç ve dış pazarlarda satacak 
bir örgütün kurulmasını öngörmeğe yöneltmiş¬ 
tir. 

Küçük Sanayi sektörünün en mühim özelliği, 
bütün yurt sathına yayılmış küçük kapasite¬ 
de üniteler olmalarıdır, üretilen mallar çok 
ve çeşitli olup, miktar bakımından küçükdür. 
Böyle bir kuruluş tüm memleket sathına ya¬ 
yılmış küçük sanayi sektöründe yaratılan 
malları, doğacak büyük taleplerin karşılan¬ 
masında tek elde toplayacağı gibi, değişik 
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pazar ve talep imkânlarından Küçük Sanayiciyi 
haberdar ederek, hazır pazarlara Küçük Sanayi 
malları arzını sağlayacaktır. 

îç pazar sorununu bu suretle tam bir koordi¬ 
nasyon içersinde sağlama fonksiyonu yanında, 
Küçük Sanayi mamullerine ihraç imkânları sağ¬ 
lama amacıyla dışta hazır pazarlarla temaslar 
sağlayarak ve ayrıca ihraç potansiyeline sa¬ 
hip malların pazarlama faaliyetini düzenleye¬ 
rek ihracata dönük bir küçük sanayi sektörü 
yaratılmasında olumlu katkılarda bulunacak¬ 
tır. 

Buna ilâveten Küçük Sanayi için gerekli ham 
madde, yarı mamul ve mamul girdilerin birel- 
den tedarik edilmesini temin ederek, maliyet¬ 
lerin düşmesinde de olumlu bir rol oynayarak, 
bu sektörde yaratılan değerlerin kârlarını da 
yükseltecek, daha ucuz ve kaliteli mal üre¬ 
tilmesine amil olacaktır. 

2- El Sanatları Kesimi : 

Her geçen gün önemini biraz daha yitiren ve ge¬ 
rileyen bir sektör olarak karşımıza çıkan El 
Sanatlarını destekleyerek bugünkü durumdan kur¬ 
tarıp, memleket ekonomisine olumlu bir kaynak 
haline dönüştürülebileceği düşünülmüştür. 

Bu konuda bir merkez kurulması halinde, sektö¬ 
rün bugün acilen çözülmesi gerekli teknik ve 
ekonomik sorunlarına eğilerek gerekli araştır¬ 
ma ve danışma hizmetlerini bir elde toplamak, 
hali hazırda koordinasyon noksanlığı sebebiyle 
ortaya çıkan sorunları çözmek ve bu sektörde 

var olup kayıp olma tehlikesiyle karşıkarşıya 
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olan potansiyeli olumlu bir ekonomik değere 

dönüştürmek mümkün olacaktır. 

Bu merkez hernekadar pazarlamada aracı olup, 
kaliteyi de kontrol edecekse de, bir fiil pa¬ 
zarlama işleminin Küçük Sanat Kooperatiflerin¬ 
de desteklenip kuvvetlendirilerek bunlar tara¬ 
fından yapılması öngörülmektedir. Bu suretle 
üretilen mallarına merkezin pazar araştırmala¬ 
rı ile pazarlama imkânları sağladığından, koo¬ 
peratiflerin ortak sayıları da artarak gelişim¬ 
leri otomatikman teşvik edilmiş olacaktır. 

Diğer taraftan gerek geleneksel el sanatlarının, 
gerekse de turistik eşyanın ihraç edilmesi teş¬ 
vik edilerek yurt ekonomisine faydalı olma yo¬ 
lunda mevcut potansiyelden azami şekilde yarar¬ 
lanılmış olunacaktır. 

C- TEDBÎRLER : 

1- Küçük Sanayi Kesimi Tedbirleri : 

a- Kamu Kesimi Tedbirleri. 

a.l- Küçük Sanayiin geliştirilmesi konusun¬ 
da bilumum kamu görevlerini ifa edecek 
gerekli ve yeterli kanuni yetkileri ha¬ 
iz küçük sanayi geliştirme merkezi il¬ 
gili bakanlığa ilişkin özerk bir Genel 
Müdürlük şeklinde örgütlenmelidir. 

a.2- Küçük Sanayi konusunda bilgi almak iste¬ 
yen sanatkâr ve sanayicilere yol göste¬ 
rerek ve Halkla ilişkileri düzenleyecek 
örgütleri bulunmayan ilgili kuruluşlar¬ 
da birer Halkla İlişkiler ünitesi ku¬ 
rulmalıdır. 
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a.3- Türkiye Halk Bankasının Küçük Sanayi 
Kalkınma Bankası şeklinde örgütlenme¬ 
si temin olunmalı ve Bankanın bu göre¬ 
vi gereği gibi yürürebiİmesine olanak 
verecek malî kaynaklarla takviyesi te¬ 
min olunmalıdır. 

a.4— Halk Bankasının hizmetlerini yürütebil¬ 
mesi için Devlet Kesiminden tek bir ku¬ 
ruluşa muhatap olması hizmetlerin çok 
kolay ve yetenekli yürütülmesine ola¬ 
nak verecektir. Bu konuda kamu kesimin¬ 

deki yetkiler tek örgütte toplanmalıdır. 

a.5- Mevzuat bölümünde bahsedilen 507 sayılı 
Kanunda gerekli değişikliklerin yapılma¬ 
sı ile Konfederasyon, Birlikler ve Der¬ 
neklerin daha kuvvetli hale getirilme¬ 
lidir. 

a.6- Özellikle mezkur kanunun 2 nci madde¬ 
sinde kat'i bir tarif bulunmaması se¬ 

bebiyle tatbikatta doğan aksaklıkların 
giderilmesi ve teşkilâtın daha rasyonel 
çalışır hale getirilmesi için Komisyon¬ 
ca yapılan tanımlara mevzuat bölümünde 
değinildiği gibi kanuni veçhe verilmesi 
gereklidir. 

a.7- Konfederasyon, federasyon, birlik ve 
dernek mensuplarına daha fazla hizmet 
götürecek şekilde teşkilâtlandırılma¬ 
sı öngörülmelidir. 

a.8- Küçük Sanayici ve esnafların sicille¬ 
rinin tutulması ve idame ettirilmesi 

için gerekli teşkilâtın Konfederasyon 
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bünyesi içinde kurulması temin olun¬ 
malıdır, 

a.9- Konfederasyon ve Birlikler bünyesinde 
meslek komitelerin kurulması, ayrıca 
aynı meslek kolunda derneklerin kurul¬ 

ması ve teşvik edilmesi. 

a.10- Kırsal, geri kalmış bölgelerde teşkilât¬ 
lanmanın teşviki ve geliştirilmesi için 
üyelerden daha az aidat alma yoluna gi¬ 
dilmelidir. 

aJl- Kredi temini için Derneklerin Bankalar 
nezdinde üyelerine kefalet verebilmesi 
imkânları araştırılmalıdır. 

b- özel Sektör Kesimi Tedbirleri. 

b.l- Küçük Sanayi sektörü için temin tedarik 
ve pazarlama hizmetlerini karşılayacak 
ve özellikle standardizasyon ve bölge¬ 
sel rekabete yardımcı olacak, ucuz ve 
kaliteli ham madde, yarı mamul, mamul 
temin edecek, ihracat işlerine yardım¬ 
cı olacak veya bilfiil ithalât ve ih¬ 
racat yapabilecek, seri üretime geçme¬ 
yi teşvik edecek, devlet alımlarında 
yardımcı olacak bir kuruluşun Türkiye 
Halk Bankası ile Küçük Sanayici ve Es¬ 
naf Kuruluşlarının iştiraki şeklinde 
kurulması. 

2- El Sanatları Kesimi Tedbirleri: 

1. Küçük Sanat Kooperatifçiliğinin geliştiril¬ 
mesi ve Kooperatifler Birliğinin kurulması 
ile Kooperatifler ve Birliğin Devlet teşvik 
ve desteklerinden faydalandırılması, 
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2. Bir Bakanlık bünyesinde El Sanatları mamul¬ 
leri ile ilgili bütün danışmanlık hizmetle¬ 
rini görecek, bu sektörün teknik ve sosyo¬ 
ekonomik sorunlarına eğilerek gerekli araştın 
maları yapacak bir El Sanatları Merkezinin 
kurulması, 

3. El Sanatları mamullerinin standart ve kali¬ 

te ile ilgili bir garanti damgasını taşıma¬ 
sı, bu görevlerin kurulması öngörülen Geliş¬ 
tirme Merkezi eliyle yürütülmesi, 

4. Küçük Sanat mamullerinin pazarlama işinin 
Devlet Teşvik ve desteğine muhatap Küçük Sa¬ 
nat Kooperatifleri Birliği veya bunların te¬ 
şekkül ettireceği bir kuruluş aracılığı ile 
yapılmasının sağlanması, 

III- MEVZUAT : 

A- MEVZUATTAKI_DURUM : 

Komisyonumuzun mevzuat çalışmaları esnasında, Kü¬ 
çük Esnaf ve Sanatkârla ilgili direkt ve endirekt 
bütün kanunlar gözden geçirilmiş, bunlar içerisin¬ 
de engeniş uygulama alanı ve önemi sebebiyle 507 
sayılı (Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanunu) nun in¬ 
celenmesi ağırlık kazanmıştır. 

Fakat bu mevcut mevzuatın küçük esnaf ve sanatkâ¬ 
rın Sosyo-Ekonomik sorunları ile teşkilâtlanması 
konusunda yeterli hükümler taşımadığı, uygulama¬ 
daki aksaklıklarda gözönüne alınarak aşağıdaki 
tedbirlerin 3« Beş Yıllık Plan Dönemi Perspekti¬ 
fi içerisinde mevzuat içine sokulması uygun gö¬ 
rülmüştür. 
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B- TŞÇBÎRLER : 

2.1- Küçük Sanayi Geliştirme Merkezi ve El Sanatla¬ 
rı Geliştirme Merkezinin kurulması ile ilgili 
kuruluş kanunlarının biran önce çıkarılması ve 
bu kanunların 2490 ve 1050 sayılı kanunların 
bağlayıcı hükümlerinden uzak kalması sağlanma¬ 
lıdır, 

2.2- Süratle gelişen modern tekniğin icaplarına gö¬ 
re çalışabilmek için, sanatkârlarımızın Tek¬ 
nolojik bilgilerle yetişmelerini sağlayacak 
olan çırak, kalfa ve ustalık münasebetlerini 
düzenleyen "Çıraklık Kanun Tasarısı" bi- 
ranevvel çıkmalıdır. 

2.5- Esnaf ve Sanatkârlarımızın sosyal güvenlik 
ve sosyal refah konusunun öncelikle ele a- 
lınması ve bu hususu sağlayacak olan mev¬ 
zuatın öncelikle çıkarılması gereklidir. 

2.4- Esnaf ve Sanatkârların mesleki sorunlarını 
halledecek ve gelişmiş memleketlerdeki em¬ 
sali teşekküller gibi teşkilâtlanma imkânını 
getirecek olan 507 sayılı kanma ait hazır¬ 
lanan ve Millet Meclisi Umumi Heyet Gündemi¬ 
ne alınmış bulunan tadil tasarısının kanun¬ 
laşmaması halinde Hükümetçe öncelik ve ive¬ 
dilikle 5» Beş Yıllık dönem içinde tekrar ele 
alınması temenni olunur. 

2.5- Bankalar kanununa göre yıllık hesap durumunu 
verebilen Esnaf ve Sanatkârlara üçbinbeşyüz 
liradan yukarı kredi vermek için, 507 sayılı 
kanunun 55 ncü maddesi hükmü gereğince ibraz 

edilecek belgelerin Ticaret ve Sanayi Odala-
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rından alınmış belgeler gibi geçerli sayıl¬ 
masının temini için gerekli mevzuatın geti¬ 
rilmesi, 

Esnaf ve sanatkârların kendi mevzularında 

ihalelere girebilmek için ayni Kanunun 33 
ncü maddesinde zikri geçen belgeyi ibraz 
edenlerden ayrıca Ticaret ve Sanayi Odası 
Belgesinin aranmaması, hususunun sağlanma¬ 
sı uygun görülmüştür* 

2.6- Vergi reform tasarılarının hazırlık çalış¬ 
maları esnasında esnafı defter tutma külfeti¬ 

ne sokmayacak ve vergi işlemlerini basitleş¬ 
tirecek bir sistemin, tercihan götürü usulde 

vergilendirilmeleri hususunun gözönünde tu¬ 
tulması kanısına varılmıştır. 

2.7“ Ortalama kâr hadleri Merkez Komisyonuna, Oda¬ 
lar Birliğine mütenazır olmak üzere, Konfede¬ 
rasyonun da 3 temsilci ile katılmasını temi- 
nen ortalama kâr hadleri tesbiti hakkmdaki 

yönetmeliğin 21 nci maddesinin buna göre ye¬ 
niden düzenlenmesi temin olunmalıdır. 

2.8- Sağlık Bakanlığınca çıkarılan hıfzıssıha yö¬ 
netmeliğinde belirtilen nitelikte olmadığı 
tesbit edilen Küçük Sanayi İşyerlerinin, Sa¬ 
nayi Siteleri yapılıncaya kadar mekûr işyer¬ 
lerinin kapatılma işlemlerinin durdurulması¬ 
nı teminen zikri geçen yönetmeliğin bu suret¬ 
le tadilinin sağlanması arzu edilmektedir. 

2.9- Yan Sanayiin gelişmesini modern tekniğin ge¬ 
rektirdiği makinalarla teçhiz edilmesini sağ¬ 
layabilmek, Küçük Sanayi Sektöründe vergi in¬ 
dirimi ve muafiyet tezinin getirilmesi indi¬ 
rimli enerji tarifinin tatbik edilmesi temen¬ 
ni olunmuştur. 
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2.10- Tanım alt komisyonu içinde yapılan Küçük Sana¬ 
yi, Esnaf ve El Sanatları tariflerine de kanu¬ 
nî veçhe verilmesi sağlanmalıdır. 

2.11- Kuyumcu Esnaf ve Sanatkârın mamullerinin değer¬ 
lendirilmesi yönünde büyük faydalar sağlayacağı 
hesaba katılarak, altın ve gümüşten mamul eşya 
imaline ait miyar tesbit ve damgalama işlemle¬ 
ri öncelikle mevzuata bağlanmalıdır. 

2.12- 507 sayılı kanunun 110. maddesinin, özerklikle 
bağdaşması mümkün olmadığı cihetle tadil esna¬ 
sında kaldırılması azınlık görüşü olarak orta¬ 
ya atılmıştır. 

2.13- Türkiye Halk Bankası kanun tasarısındaki Hazi¬ 
ne Paylarının temsiline Maliye Bakanlığının 
yetkili olacağı hükmünün ilgili Bakanlık olma¬ 

sı dolayısıyla Sanayi ve Ticaret Bakanlığı o- 
larak tadil edilmelidir. 

2.14- Halk Bankası Kanun tasarısında mevcut olan 

esnafın yönetime katılması konusunun bin an 
evvel tahakkuku için mezkûr kanunun öncelikle 
yürürlüğü temenni olunmaktadır. 
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BOLÜM II 

SOSYAL SOKULLAR 

I- QALIŞMA KOŞULLARI 

A- DÜRJM: 

Esnaf, Sanatkâr ve Küçük Sanayicinin çalışma koşulla¬ 
rına tesir eden etkenler genellikle ekonomik ve sos¬ 
yal etkenlerdir. 

Yurdumuzda özellikle 1950'lerden sonra başlayan şehir¬ 
leşme hareketleri, sanayileşme ve tarım alanındaki mo¬ 

dernizasyon eğilimi bir takım sorunların nedeni olmuş¬ 
tur. Şehirleşmeyi izleyen sanayileşmenin ortaya çıkar¬ 
dığı yeni imkânlara uygulama bulma çabasına giren es¬ 
naf, Sanatkâr ve Küçük Sanayicinin sorunlarını yukarı¬ 
da da değinildiği gibi ekonomik ve sosyal açıdan ele 
almak olanaklıdır. 

Ekonomik etkenlerden en önemlisi finansmandır. Bireyci 
olan Türk Esnaf, Sanatkâr ve Küçük Sanayicisi şahsına 
ait bir işyeri sahibi olma çabasını olanaklarının üstün¬ 
de sürdürmektedir. Şehirleşmenin de teşvik ettiği bu ko¬ 
nuda finansman en belirgin sorun olmaktadır. 

B- SORURLAR: 

Esnaf, Sanatkâr ve Küçük Sanayicinin çalışma koşulları¬ 
na ilişkin sorunlarından izlenebilenler aşağıda belir¬ 
tilmiştir. 

- Bu grupların maddî olanakları modern çalışma yerleri¬ 
nin yapımına yeterli değildir. Bu yetmezlik öncelikle 
Küçük Sanayici için rantabl çalışmayı etkilemekte, 
sıhhî ve sosyal güvenlik sağlanamamaktadır. 
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— - Sanayi Siteleri inşaası için verilen krediler bugün- 
ki koşulları ile yetersiz kalmakta ve bu yetersizlik 
sebebi ile de grubun birçok bireylerini kapsamına a- 
lamamaktadır. 

- üretimin yeterli düzeyde götürülebilmesi yine finans¬ 
man probleminin çözümüne bağlı kalmaktadır. Çalış¬ 
ma koşullarının ve sosyal güvenliğin yeterli olmama¬ 
sı üretimdeki rantı ve prodüktiviteyi geniş ölçüde 
etki demektedir. 

- Okuma çağında olan birçok çocuk ailesinin geçimine 
yardımcı olabilmek için çok küçük yaşlarda çırak o- 
larak çalışmaya başlamakta ve fizik olanaklarının üs¬ 
tünde çalıştırılmaktadır. 

- fine çalışma saatleri genellikle işin ağırlığı ile 
oranlı olmayacak geniş kapsamdadır. Bu saatler özel¬ 
likle çırakların çalıştırılmasında on saatin üstünde 
olmaktadır. 

- Çalışanların ücretlerinin çoğunlukla asgarî ücretle¬ 
rin bir hayli altında olduğu da bir gerçektir. 

- Çalışanların dinlenmesini sağlayacak yıllık izinler 
genellikle kullandırılmama veya ücret endişesinden 
kullanılmama durumundadır. Bayram ve tatil günleri de 
taleplerin devamı nedeniyle çalışma günü olarak gö¬ 
rülmektedir. 

G- TEDBİRLER: 

- Sanayi ve Ticaret Bakanlığı emrine hükümet tarafın¬ 
dan verilerek Sanayi Siteleri yapımı için kullandırı¬ 
lan fonların miktar itibariyle arttırılması suretiy¬ 
le işyeri sorununun yeterli şekilde çözümlenmesi te¬ 
menni olunmuştur. 
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- Sanayi Siteleri fonları daha uzun vadelerle verilmeli 

ve faiz hadleri düşük tutulmalıdır. 

- Krediler bölgelerin gelişmişliği dikkate alınarak 
% 80'e kadar varan oranlarla verilebilmelidir. 

- Esnafların birarada bulunmalarının sağlıyacağı yarar¬ 
lar dikkate alınarak Esnaf için özel teşebbüs eliyle 
kurulacak alışveriş merkezleri kurulması teşvik edil¬ 
melidir 

- Kredi kaynak sorunununçözümlenebilmesi için halen 
T.B.M.M. gündeminde olan Esnaf Sigorta Kanununun ön¬ 
celikle çıkarılması ve bu kanun kapsamındaki fonlar¬ 
la ilişkin hükümlerin süratle uygulanması temenni e- 
dilmektedir. 

- Erup çalışmalarının sonucu seri üretime yönelme sağ¬ 
lanabileceği gibi üretimin rantı ve prodüktivite ar¬ 
tacaktır. Sanatkârın grup çalışmaları yapması teşvik 
olunmalıdır. 

- Esnaf, Sanatkâr ve Küçük Sanayicinin ihtiyaç ve dilek¬ 
lerinin ilgili kamu kuruluşlarına gerekli şekilde ile- 
tilebilmesi için halen mevcut meslekî kuruluşların bu 
yöne eğilmeleri öngörülmüştür. 

- Bu grubun kamu kesimi ile olan ilişkilerinde bilgi ve 
eğitim noksanlığından doğan çekinme ve zorluk, kamu 
kuruluşlarının eğitici ve yol gösterici tutumu ile ko¬ 
layca çözümlenebilir. 

- Sosyal Sigortalar mevzuatını direk ilgilendiren çalış¬ 
ma saatleri, izinler ve ücretler gibi konular bölgesel 
şartları bilen belediyelerle işbirliği yapılarak be¬ 
lirgin esaslara bağlanmalı ve uygulanmalıdır. 

- Çalışma koşullarını düzenleyici ve halen T.B.M.M.'de 
bulunan çıraklık kanununun öncelikle çıkarılması temen¬ 
ni olunmaktadır. 
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II- EĞlflM 

A- DuRJM: 

Esnaf, Sanatkâr ve Küçük Sanayicinin temel sorunların
dan birinin eğitim olduğu kesin bir şekilde ifade edi
lebilir. Gerek işveren durumunda olan gerekse çalışan 
olarak tanımlanan bu grubun büyük bir çoğunluğu yeter
li eğitimden yoksundur. Meslekî ve Sosyal eğitim ola
rak iki ayrı grupta görülebilen eğitim noksanlığının 
doğurduğu sonuçların izlenmesi sonucu bu kişilerin e-
ğitilmesini zorunlu kılmaktadır. 

Göreneklerine dayanarak çalışan ve meslek içinde ye
tişmiş bu grup elemanlarının bu gün için süratle deği
şen teknolojik şartlara uyabilmesi çok zordur. 

Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi Bakanlığı, Türkiye Halk 
Bankası, T.Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonunca yürü
tülmekte olan Pilot Bölge Eğitimi küçük sanayicinin mes
leki eğitimine olumlu katkıda bulunmuştur. Ancak yeter
liliği tartışılabilir. Halen çalışan sanatkârların yak
laşık % 5'i Sanat okulu mezunudur. 

Bu grubun sosyal ve mesleki eğitimi yarınlara dönük 
kaçınılmaz bir zorun olarak ortadadır. 

B- SQRJKLAR: 

- Her geçen gün büyük bir hızla ilerlemekte olan bilim 
ve tekniğin direk ve endirek olarak çalışma koşulları
na yaptığı etkilerin bu gruba aktarılması gereklidir. 

- Meslekî eğitim yanında sosyal eğitimin de gereği ve ya
rarı dikkate alınarak uygulanması yararlı olacaktır. 

- Çoğu çekirdekten yetişmiş ve görenek usulüne göre çalı
şan Sanatkâr ve Sanayicinin bugünki teknolojik koşullar 
içinde yaşama şansının azlığı dikkati çekmektedir. 
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C- TEDBİRLER: 

- Eğitimin Lir zorunluk olduğu kabul edilerek, Küçük 
Sanayici, Usta, Kalfa ve Çırakların tertip edilen 
kurslara devamları, ilgili meslek teşekküllerince 
sağlanmalıdır. 

- Çırak ve kalfaların çalışma esasları ve yevmiyeleri 
bu eğitimden ve kurslardan aldıkları belgelere ve 
çıraklık kanununa güre değerlendirilmelidir. 

- Çıraklık Kanun tasarısının tatbikinde Hükümetçe ge¬ 
rekli yardım yapılmalıdır.(Kurs yerleri, araçları, 
teknik resim ve filmler ile öğretmen temini gibi) 

- Küçük Sanayici ile Teknik öğretim okulları el ele 
vermeli, eğitim ihtiyacını karşılamak için birlikte 
hareket etmeli ve sorunların çözümlenmesinde müşte¬ 
rek bir çalışma yapmalıdır. 

- Teknik öğretim okullarındaki müdürlerin Küçük Sanayi 
sorunlarıyla ilgilenmeleri için Millî Eğitim Bakan¬ 
lığınca çıkarılan yönetmeliklere gerekli hükümler 
konulmalıdır. 

- Küçük Sanayicilerin makina ve teçhizat yetersizliği 
ve teknolojik bilgisi eksikliği sebebiyle yapamadığı 
işleri sanat okullarına götürmek suretiyle imalâtta 
yardım görmeleri sağlanmalıdır. 

- Meslekî ve Teknik öğretim okulları Müdürleri her yıl 
sonunda Küçük Sanayi Eğitimi ve sorunlarıyla ilgili 
birer rapor vermek zorunluğunda bulunmalı ve ayrıca 

gelecek yıl için tatbiki öngörülen programlar hakkın¬ 
da teklifler getirmelidirler. 

- Halen T.B.M.M. gündeminde bulunan çıraklık kanununun 
eğitim sorununu büyük çapta çözümleyeceği anlaşılmak¬ 
tadır. Bu eğitime tamamlayıcı olarak kurulması öngö¬ 
rülen Küçük Sanayi Çeliştirme Merkezine genel bütçe¬ 
den ayrılacak bir miktarla yardım edilerek bu grubun 

teknik eğitimi yürütülmelidir. 
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- Kurulması öngörülen Küçük Sanayi Geliştirme Merkezi 
ile halen T.B.M.M. gündeminde olan Çıraklık Kanunu 
ile öngörülen çıraklık çurâsmın yakın işbirliği i- 
le yapılacak eğitimi plânlamaları öngörülmüştür. 

- Kİ sanatları konusunda da eğitimin gerekliliği kabul 
edilmiştir. El sanatları için gerekli eğitim teşki¬ 
lâtlanma konusunda değinilen El Sanatları Merkezince 
ve diğer eğitim çalışmalarına paralel ve koordine yü¬ 
rütülmelidir. 

in- SOSYAL GÜVENLİK 

A- DUKüM: 

Anayasanın 4-8.nci maddesi, herkes için sosyal güvenlik 
tedbirlerinin alınmasında Devlet'e görev vermiştir. 

Esnaf ve Sanatkârların sosyal güvenlik sorununu tetkik 
etmeden evvel bu kitlenin İktisadî ve İçtimaî hayatı¬ 
mızdaki yeri ve çalışma koşullarına bir göz atmak lâ¬ 
zımdır. Esnaf ve Sanatkâr; hiçbir müessese ve kuruluşa 
yük olmadan sermayesi yanında bilgi, görgü ve bedenî 
çalışmasiyle geçimini sağlayan sabit veya seyyar bir 
işyeri bularak, çalışan hem geçim masraflarını karşı¬ 
lamak yurttaşların ihtiyacı olan malların imal ve tev- 
ziinde hizmet veren kimsedir. Sanatkârların, perakende¬ 
cinin ve hizmet erbabının, demirbaş edinmede, temin ve 
tedarik konusunda ve pazarlama gibi temel sorunları cid¬ 
dî bir organizasyondan mahrumdur. 

Esnaf ve Sanatkârın çalışma koşulları fevkalâde düzen¬ 
sizdir. Bu büyük kitlenin sıhhî ve derli toplu bir iş¬ 
yerinden mahrum olması özel sıkıntı sebebidir. İş alma 
garantisi yoktur. Geçici çalışamamazlık hali(maluliyet) 
yaşlılık ve ölüm halinde geride bıraktıklarının ve ken¬ 
disinin geçimlerini kısmen olsun temin edecek garanti¬ 
den yoksun olması, bu kesimde çalışan meslek mensupla¬ 
rının yarınlarından endişe içinde olmasını ihtaç etmek- 
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Bsnaf ve Sanatkârların iıer saiıadaki ihtiyaçlarının 
karşılanması için bugünkü kredi imkânları kâfi de¬ 
ğildir. Türkiye Halk Bankası kaynakları ve kullandı¬ 
rılma şekilleri bilindiğine göre ayrıca Devletin Ban¬ 
ka kaynaklarının geliştirilmesi için katkısı yetersiz¬ 
dir. Yukarıdan beri saydığımız tedbirlerin alınabil¬ 
mesi için daha büyük kaynaklara ihtiyaç vardır. 

B- SÖKÜN: 

İktisadî hayatımızda; önemli görevler yapan bu kitle¬ 
nin, maluliyet, yaşlılık ve ölüm hallerinde sosyal 
güvenliğe kavuşturulmaları tüm kredi sorunlarını, iş¬ 
yeri ve mesken edinmedeki boşlukları dolduracak fi¬ 
nansman sorunlarının halli, müstakil bir kuruluşun 
meydana getirilmesiyle mümkündür. Bu itibarla, yö¬ 
netiminde esnaf ve sanatkârların bulunacağı, bütün 
memleket esnafının mecburî olarak katılacakları bir 
esnaf ve Sanatkârlar Sigortası Kurumu tesisedilmelidir. 
Üç sigorta dalında çalışacak olan bu kurum, tahsil et¬ 
tiği primlerin % 50 sini yukarıda saydığımız alanlara 
ayırarak kredi sorunlarında Devlete yük olmadan çöz¬ 
mek imkânı bulunacaktır, finansman sorunlarının hallin¬ 
de Türkiye Halk Bankası görev alacaktır. Bsnaf ve Sa¬ 
natkârların hammadde, demirbaş edinmede pazarlama mese¬ 
lelerinde adı geçen kurum Bsnaf ve Sanatkâr tarafından 
kurulmuş teşekküllere katılmalı ve ihtiyaç hissedilen 
bölümlerde bazı kuruluşların kurulmasına öncelik ede¬ 
rek memleketimizde sıkıntısı hissedilen sermaye piya¬ 

sasının meydana gelmesine de yardımcı olmalıdır. 

G- GÖZÜM: 

Bu konuda çözüm getirecek bir kanun teklifinin halen 
f.B.M.M. gündeminde olduğu ve yakın bir tarihte görü¬ 
şülmesine başlanacağı öğrenilmiştir. Kanunun çıkması 
halinde problemler büyük çapta çözüme kavuşacaktır. 
Kanunun bir an evvel çıkarılması temennimizdir. 
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BÖLÜM : III 

I- KREDİ : 

1. TÜRKİYE HALK BANKASININ GENEL KREDİ POLİTİKASI 

A- DURUM : 

Türkiyede küçük sanayici ve esnafa kredi veren 
kamu örgütü bugün için Türkiye Halk Bankasıdır. 

Banka Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı dönemi¬ 
nin ilk yıllarına kadar Kuruluş Kanunundaki a- 
macına uygun olarak esnaf ve sanatkârın kısa va> 
deli kredi ihtiyaçlarının giderilmesi yolunda 
çalışmalar yapmıştır. Daha sonraki yıllarda Hü¬ 
kümetin, Devlet Plânlama Teşkilâtının ve yöne¬ 
ticilerinin genel politika hakkında, değişen 
yurt gerçeklerine uygun olarak aldıkları karar¬ 
larla, küçük sanayicinin donatım ve işletme ge¬ 
reksinmelerini daha düzenli şekilde karşılamak 
amacına da yer verecek, her yıl artan kaynak¬ 
larının, niteliğine göre gittikçe daha büyük 
bir kısmını küçük sanayiciye yöneltme çalışma¬ 
sına girmiştir. 

Böylece Bankanın bugünkü kredi politikasını çok 
ana hatlarıyla: 

" Kaynaklarını, niteliklerine göre 
mümkün olduğu kadar sanayiçinin 
makina ekipman ve işletme gerek¬ 
sinmelerini karşılamak üzere kul¬ 
lanmak ve bu arada küçük işlet¬ 
melerle esnafın da donatım, iş¬ 
letme ve küçük kredi gereksinme¬ 
lerini karşılamak " 

şeklinde özetlemek mümkündür. 
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Diğer bir deyişle, Barka yurdumuzun kıt kredi 
olanaklarını en iyi düzeyde değerlendirmek i- 
çin, küçük sanayicinin gelişmesine hizmet e- 
decek ekonomik anlamlı kredilere ağırlık ver¬ 
mekle beraber belirli bir kütlenin donatım iş¬ 
letme ve kısa vadeli gereksinmelerini karşıla¬ 
yacak maddi amaçlı sosyal kredilerin uygulan¬ 
masına da, bu konu ile ilgili kaynakları ölçü¬ 
sünde devam etmektedir. 

B- SORUNLAR : 

Türkiye Halk Bankasının yukarıda ana hatlarıy- 
la açıklanan genel kredi politikası Komisyonu¬ 
muzca da 3. Beş Yıllık Kalkınma dönemi için e- 
konomimizin genel durumuna ve yurt gerçekleri¬ 
ne uygun mütalâa edilmiş ve aynı politikanın 
izlenmesine devam edilmesi temenni edilmiştir. 

Ayrıca, mevcut kredi sisteminin incelenmesi 
sırasında, gerek Esnaf Kefalet Kooperatifleri 
kefaleti ile verilen ve gerekse doğrudan doğ¬ 
ruya verilen mesleki kredilerde Banka ve Koo¬ 
peratiflerce teminat aranması gereği üzerinde 
durulmuştur. 

Mal varlığı olmayanların fizibl ve rantabl 
projelerinin teminat yoksunluğu nedeniyle kre- 
dilendirilmesindeki zorluk böylece bir sorun 
olarak ortaya çıkmış ve Devletin riske katıl¬ 
maması da bir eksiklik olarak nitelendirilmiş¬ 
tir, 

C- TEMENNİLER : 

Komisyonumuz bu nedenlerle Bankanın yukarıda 
belirtilen ana politikalarına ek olarak özel 
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koşulları ayrıca kredi sisteminde belirtilmek 
üzere şu temenniyi getirmektedir: 

" Banka, riskin bir kısmının veya tama¬ 
mının Devlet tarafından karşılanması 
kaydıyla, mal varlığı olmayan küçük 
sanayiciye, proje karşılığı kontrol¬ 
lü kredi vermeyi ana politikalarının 
içine almalıdır." 

Kooperatifler halinde olmaları kaydıyla el sa¬ 
natları sektörünün de (köylerde kurulu koopera¬ 
tifler hariç) kredilendirilmesi Bankanın çalış¬ 
ma alanı içinde olduğundan bu konudaki politi¬ 
kaya da devam edilmesine Komisyonumuzca deği¬ 
nilmekle yetinilmiştir. 

2. TÜRKİYE HALK BANKASININ GENEL POLİTİKASINI İZLE¬ 
YECEK KAMU ÖRGÜTLERİ ARASINDA KOORDİNASYON SAĞLAN¬ 

MASI 

A- DURUM : 

Türkiye Halk Bankası, 440 sayılı Kanun uyarın¬ 
ca hizmet gören anonim şirket şeklinde özerk 
bir iktisadi Devlet Teşekkülüdür. 

Yönetim Kurulunda Banka Genel Müdürü ve iki 

yardımcısından başka Sanayi ve Ticaret Bakan¬ 
lığı ile Maliye Bakanlığının birer temsilcisi 
bulunmaktadır. 

440 sayılı Kanuna göre ilgili Bakanlığı, Sana¬ 
yi ve Ticaret Bakanlığıdır. 

Kuruluş Kanununa göre Genel Kurulda Devlete a- 
it sermaye paylarını Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 
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temsilcisi kullanır. 

44-0 sayılı Kanuna göre Yüksek Denetleme Kurulu¬ 
nun denetimine tabidir. 

Bankalar Kanununa göre Bankalar Yeminli Hesap 
Murakıpları dolayısıyla Maliye Bakanlığının 
denetimine tabidir. 

507 sayılı Kanunun 110. maddesine göre "Esnaf 
Kredilerini Tanzim Komitesi"ne Sanayi ve Tica¬ 
ret Bakanı, Maliye Bakanı, Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığı îçticaret Genel Müdürü ve Küçük Sa¬ 
natlar Dairesi Reisi, Maliye Bakanlığı Hazine 
Genel Müdürü ve MİİT Genel Sekreteri, T.C. Mer¬ 
kez Bankası Başkanı, Türkiye Halk Bankası Genel 
Müdürü, Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kefalet 
Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği Genel 
Başkanı ve Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Teş¬ 
kilâtı Konfederasyonu Başkanı" 
dahil bulunmaktadır. 

Son iki yıl içinde Devlet Plânlama Teşkilâtı, 
küçük sanayi ve el sanatlarıyla ilgili tedbir¬ 
ler yanında, Bankanın genel kaynak ve plasman 
programını bizzat hazırlamakta ve böylece bü¬ 
yük ölçüde uygulamaya katılmış bulunmaktadır. 

Bütün bunların dışında Banka, gerek ilgili 
Bakanlığın bütçesi ve gerekse İktisadi Devlet 
Teşekküllerinin denetimi dolayısıyla Parlemen- 
tonun genel denetimine tabi bulunmaktadır. 

B- SORJNLAR : 

İdare Hukukunun normal kaidelerine göre kamu 
kesiminde bir hizmetin başarıyla yürütülebil- 
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mesi için, bu hizmetle görevli belirgin bir 
örgütleşme gereklidir. 

Bu örgütleşmenin en yüksek kademesi Hükümet¬ 
tir. Hükümet, kendi içinde görev ayrılığı ya¬ 
parak, her konunun kendi ve Parlamento adına 
plânlanıp yürütülmesini bir Bakanlığa tevdi 
etmiştir. 

Bakanlıklar Devlet Yetkilerini, diğer deyişle 
Devletin hakimiyet yetkisini kullanarak, Ka¬ 
nun çerçevesinde bağlayıcı kararlar almakta 
ve uygulamaktadırlar. 

Ayrıca 1962 yılından bu yana Türkiyede Hükü¬ 
met danışmanlık hizmetlerini yurt çapında or¬ 
ganize etmekle görevli Devlet Plânlama Teşkilâ¬ 
tı çalışmalarından da yararlanmaktadır. 

Bütün bu bilinen gerçekler karşısında bir ba¬ 
kanlığın görev alanı içine giren hizmetlerin, 
Bakanlar Kurulu Kararnamesi şeklinde gerçek¬ 
leşen yıllık icra plânları ilgili Bakanlığın 
yetkisiyle yürütülmesi, ikincil yetkilere sa¬ 

hip diğer kamu kuruluşlarının bu yetkilerine 
dayanarak hizmetin ana prensiplerine etkili 
davranışlardan kaçınmaları da doğal bir huku¬ 
ki prensiptir. 

Aslında Bakanlıklar arası koordinasyon sorunu 
Komisyonumuzun çalışma alanı dışında kalmakta¬ 
dır. Ancak Türkiye Halk Bankasının ana politi¬ 
kaları ve çalışma şekli konusunda durum, sorun 
olarak ortaya çıkmaktadır. 

Yine bilindiği gibi özel hukuk kesiminde hiz¬ 
met gören iktisadi Devlet Teşekkülleri Kanunla 
kurulmakta ve kendilerine verilen kamu hizmeti¬ 

ni özerklik içinde yürütmektedirler. 
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Kanun, hizmetin istenilen amaçlara dönük olarak 
yürütülmesi için Yönetim Kurullarının teşkilin¬ 
de ilgili Bakanlıkların temsilcilerinin bulun¬ 
ması, Kuruluşların özel bir denetime tabi tutul¬ 
maları ve Yönetim Kurullarının ibramda ilgili 
Bakanlığın söz sahibi olması ve hizmetleriyle 
ilgili Bakanlığın, Kuruluş Kanunlarında göste¬ 
rilmesi şeklinde tedbir almıştır. 

Böylece Bankanın yönetimi Devlet Plânı prensip¬ 
lerine uygun olarak Hükümet kararnamesinin, il¬ 
gili Bakanlık olarak Sanayi ve Ticaret Bakanlı¬ 
ğının gözetimi altında bulunmakta ve Yüksek De¬ 

netleme Kurulu aracılığı ile Banka hizmetlerini 
parlamento denetimine açık bulunmaktadır. 

Böylelikle hizmetin Devlet adına en etkili şe¬ 
kilde ilgili Bakanlıkça gözetimi işin gereği 
olmakla beraber, yukarıda belirtilen Kuruluşla¬ 
rın ikincil yetkileri dolayısıyla Bankanın hiz¬ 
metlerine katkıda bulunma olanakları, hizmetin 
iyi işlemesini önlemektedir. 

G- TEDBİRLER : 

Türkiye Halk Bankasının ana amaç ve faaliyetle¬ 
rini Devlet adına izleme ve gözetmeye yetkili 
kuruluşların belirgin hale getirilmesi ve bunlar 
arasında etkili bir koordinasyon sağlanması, ö- 
zerklik hudutları dışında kalan fiili durumların 

giderilmesi uygun mütalâa edilmektedir. Şöyle ki: 
- 507 sayılı Kanunun 110. maddesiyle kurulu Es¬ 

naf Kredilerini Tanzim Komitesinin görevleri¬ 
nin istişari mahiyette vuzuha kavuşturulması 
temenni edilmiştir. 
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- Devlet Plânlama Teşkilâtının, Bankanın plâsman 
programının ana hatlarını tesbit şeklindeki yü¬ 
rütmeye ilişkin ve Bankanın özerkliği içinde 
kalan konularda karar alma uygulamasına son ve¬ 
rilmesi uygun görülmektedir. 

- Halen tasarı halinde olduğu anlaşılan Bankanın 
yeni Kuruluş Kanunundaki, Genel Kurulda Devlet 
paylarının Maliye Bakanlığınca temsili hükmü 
yerine, bu temsilin ilgili Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığınca yürütülmesi şeklinin getirilmesi 
faydalı görülmektedir. 

- Banka Yeminli Murakıplarının incelemelerinin, 
Bankalar Kanunu çerçevesinde yapıldığı dikka¬ 
te alınarak, bu vesile ile amaç ve çalışmalar¬ 
la ilgili politikaların bu denetim dışında kal¬ 
dığı saptanmalıdır. 

Böylece Devlet Plânlama Teşkilâtı ve ilgili Sa¬ 
nayi ve Ticaret Bakanlığı ile Bankanın koordi¬ 
nasyonunun en iyi şekilde yürütülmesinin ve hiz¬ 
metin de daha etkili şekilde yerine getirilme¬ 
sinin mümkün olacağı sonucuna varılmıştır. 

3. KAYNAK SORUNU 

A- DURUM : 

Küçük sanayici ve esnaf ile el ve ev sanatlarının 
kredi gereksinmeleri konusuyla ilgili kaynaklar 
çok sınırlı ve hizmeti karşılamakta büyük ölçü¬ 
de yetersizdir. Diğer bir güçlükde kredilerin 
ayrı kuruluşlar tarafından realize edilmesinden 
doğmaktadır. Küçük Sanayici ve Esnaf kredilerinin 
Türkiye Halk Bankası tarafından verilmesi yanın¬ 
da, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından Banka 
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aracılığı ile Organize Sanayi Bölgeleri, Küçük 
Banayi Siteleri yapımı ile Küçük Sanat Koopera¬ 
tiflerinin kalkınması için kredi dağıtımı yapıl¬ 
maktadır. Banların dışında, özellikle el ve ev 
sanatları ile ilgili olarak, Köy İşleri Bakanlı¬ 
ğı, Turizm ve Tanıtma Bakanlığı, Turizm ve T.C. 
Ziraat Bankaları ve benzeri kuruluşların da kre¬ 
di olanağı sağladığı bilinmektedir. 

Ancak zaman yetersizliği nedeniyle bunlardan Sa¬ 
nayi ve Ticaret Bakanlığı ve Banka dışındakilerin 
miktar ve koşulları hakkında bilgi edinilememiş- 
tir. 

Türkiye Halk Bankasının Bilanço ve Faaliyet Ra¬ 
porunda da belirtildiği gibi 1970 yılı sonunda 
mesleki plasmanlarının toplamı 1 milyar 107 mil¬ 
yon civarındadır. Hernekadar son yıllarda bu tip 
kredilerin artışında büyük ölçüde ilerleme olmuş¬ 
sa da, varılan sonuç henüz hizmetin yeteri ölçüde 
yerine getirilmesinden uzaktır. 

Gerçekten 1970 yılı sonu itibariyle Esnaf Kefalet 
Kooperatifleri bünyesine alınan küçük sanayici 
ve esnaf sayısı ancak 200.000 e ulaşabilmiştir. 
En asgari ölçüde hizmet alanına giren küçük sa¬ 
nayici ve esnaf sayısının 1 milyon olarak düşü¬ 
nülmesi halinde dahi, hizmetin henüz 1/5 oranın¬ 
da yerine getirilebildiği ortaya çıkmaktadır. 

S- SORURLAR : 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı bütçesine konan fon¬ 
lar ile Türkiye Halk Bankası kaynaklarının, bu¬ 
günkü gelişme eğilimleri içinde, büyük Ölçüde 
konuyu çözümlemeye yeterli olmadığı anlaşılmak¬ 
tadır. 
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Bütçe reeskont olanaklarının artırılması şek¬ 
linde, konunun bu dar açıdan alınması halinde, 
çözüm yolu bulmak güçleşmektedir. Kanımızca en 
büyük sorun da budur. 

Bu nedenle 3. Beş Yıllık dönem sonunda bugün u- 
laşılmış olan 200.000 kişilik kredilendirilmiş 
küçük sanayici ve esnaf sayısının en az 500.000 
e yükseltilmesi hedef alınarak olanakların yeni 
kaynaklar ve gerekirse yeni örgütlenmeler ile 
geniş ölçüde geliştirilmesi yoluna gidilebilece¬ 
ği sonucuna varılmıştır. Kaynak sorununun diğer 
bir yönü de vade ile ilgilidir. Gerçekten orta 
vadeli kontrollü kredi sisteminin geliştirilme¬ 
si yoluna giderken temin edilen kaynakların da 
orta ve uzun vadeli olmalarına teknik zorunluk 

vardır. Geçmiş plân dönemlerinde Türkiye Halk 
Bankasının bir küçük sanayi kalkınma bankası 
şeklinde geliştirilmesi istenirken, böyle bir 
gelişmeye imkân verecek orta vadeli kaynak so¬ 
runu çözümlenememiştir. Aslında politikaları 
tayin etmek kadar bu politikaları uygulayabil¬ 
mek için temini gereken kaynakları da sağlamak 
gereklidir. Aksi halde politikaların, kağıt ü- 
zerinde kalmış temennilerden ileri gitmesi te¬ 
min edilemez. 

C- TEDBÎRLER : 

Kaynak sorunlarını çözümleyen tedbirleri 3 SruP 
halinde incelemek mümkündür. 

Türkiye Halk Bankası kaynaklarıyla ilgili temen¬ 
niler şunlardır: 

- Bankanın sermayesini 1 milyar liraya çıkaran 
Kanunun esprisi içinde, her yıl bütçeden ya¬ 
pıla n sermaye transferlerinin en az 50 mil- 
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yon liraya çıkarılması uygun mütalâa edilmiştir. 
Bu suretle artan imkânlara paralel olarak Koo¬ 
peratiflerin finansmanında daha reel bir uygu¬ 
lama mümkün olabileçektir. 

- Özellikle küçük sanayicinin orta vadeli yatı¬ 
rım ve donatım ihtiyacını karşılamak amacıyla 
Türkiye Halk Bankasına T.C, Merkez Bankası or¬ 
ta vadeli kredi olanaklarından her yıl, kon- 
joktürel gelişmelere uygun olarak, yeterli bir 
limitin sağlanması gerekli görülmektedir, 

- Küçük sanayici ve esnafı sosyal güvenlik içine 
alacak sigorta tasarısının Kanunlaşması halin¬ 

de, birikecek primlerin belirli bir ölçüde or¬ 
ta vadeli mesleki kredilerde kullanılmak üzere 

Bankaya yatırılması konusundaki çalışmalara 
katılınmaktadır. 

Yeni kaynakların tahrik edilmesiyle ilgili te¬ 
mennilerden Komisyon kararı olarak belirgin ha¬ 

le gelenler aşağıdadır. Bu olanakların da Banka 
kaynaklarına eklenmesi mümkün olur kanısına va¬ 
rılmıştır. 

- Mahalli idarelerin paralarının belirli banka¬ 
lara yatırılması konusunda alınmış idari karar¬ 
ların kaldırılarak, bu konuda bankalar arasın¬ 
da eşit şartlı rekabetin sağlanması ya da bu 
paraların bir kısmının Türkiye Halk Bankasın¬ 
da muhafazası için tedbir getirilmelidir, 

- Orman Genel Müdürlüğü, îcra emanet paraları vb, 
diğer kamusal mevduatın belirli ölçüde Türkiye 
Halk Bankasına yatırılmasının sağlanması müm¬ 
kün görülmektedir. 
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- Sanayi ve Ticaret Bakanlığı nezdindeki çeşitli 
fonların veya adı geçen Bakanlıkla yakın iliş¬ 
kisi olan ihracatçılar Birliği, Borsa ve Oda¬ 
lar gibi kamu hizmeti gören kuruluşların var¬ 
lıklarının bir kısmının Türkiye Halk Bankasına 
yatırılmaları için tedbir ve temenni getirilme¬ 
si mümkün görülmektedir. 

Yeni örgüt ve kredi dağıtımı ile ilgili olarak, 
5. Beş Yıllık Kalkınma Plânı döneminde alınması 
gereken tedbirleri de şöylece özetlemek mümkündür. 

- Küçük Sanayicinin yurt ekonomisindeki yeri ve 
bugünki düzeydeki katkısı dikkate alınırsa, ge¬ 
nel mevduat hacmi içindeki yararlanması gereken 

bölümün bugünkünden daha geniş ölçüde saptanma¬ 
sı uygun görülmektedir. 

Bu nedenle Türkiyede özel sektördeki bankaların 
da, plasmanlarının belirli % oranında küçük sa- 
nayiçiye tahsis etmeleri hakkında tedbir alın¬ 
ması gerekli görülmektedir. Böylece küçük sa¬ 
natkâr ve küçük sanayiciyi Ticaret ve Sanayi 
Odalarına iten en büyük sorunlardan birinin de 
çözümlenmesi mümkün olacaktır. 

- Birleşmiş Milletlerin muhtelif menşeli parala¬ 
rının Türkiye Halk Bankasında toplanmasının 
temini uygun görülmüştür, 

4. ESNAP KEFALET KOOPERATİFLERİ SİSTEMİ 

A- DURUM : 

Esnaf ve Küçük sanayicinin yeterli teminattan 
yoksun olması dolayısıyla kredilendirmede or¬ 
taya çıkan güçlüğü giderebilmek için ortak ke¬ 
falet prensibinden hareket ederek 1951 yılından 
itibaren esnaf kefalet kooperatifleri sistemi 

geliştirilmiştir. 
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Son şekliyle 30 esnaf ve sanatkârın bir araya 
gelmesiyle Ticaret ve Kooperatifler Kanununa 
uygun olarak kurulan kooperatifler tamamen ö- 
zel hukuk kesiminde faaliyet göstermektedir. 

Kooperatifler Kanunundan sonra ayrıca Esnaf 

Kefalet Kooperatifleri Merkez Birliği de hiz¬ 
mete girmiştir. 

Bugün Türkiye Halk Bankasının dağıttığı mesle¬ 
ki krediler içinde kooperatif aracılığı ile 
dağıtılan kredi oranı % 85 dir. 

1963 senesinden itibaren orta vadeli işletme 
ve donatım kredilerinin uygulanmasında da Es¬ 
naf Kefalet Kooperatiflerinden yararlanılmakta¬ 
dır. 

1970 senesi sonu itibariyle kooperatif bünye¬ 
sinde örgütlenen esnaf sayısı 200.000'e ve 
kooperatif sayısı da 495'e ulaşmıştır. 

3 ncü Beş Yıllık Plân Döneminde bu sistemin 
devam etmesi ve kefalet hizmetinin banka kre¬ 

dilerindeki ağırlığını muhafaza etmesi beklen¬ 
mektedir. 

B- SORUMLAR : 

Aşağı yukarı 20 yıllık başarılı bir uygulama¬ 
dan sonra, özellikle plân ilkeleri yönünden 
kıt kaynakların ekonomiye en etkili şekilde 
kullanılması zorunu karşısında, zaman zaman 
kefalet kooperatifi sisteminin yetersiz kal¬ 
dığı noktalar olmaktadır. . 

- Örneğin, Esnaf Kefalet Kooperatifleri, çok 
çeşitli meslek grupları için, gerek toplam 
kredi ve gerekse şahıs kredi hadleri yönün¬ 
den selektif ve esnek bir kredi politikası 
izlenmesine imkân vermemektedir. 



- 47 -

- Ayrıca, sadece kredi ve kefalet sorunu üze¬ 
rinde hizmet gördüklerinden alma-bulma ve pa¬ 
zarlama konularında yardımcı olamamaktadır¬ 
lar. 

- Yine kredilendirilen kitlenin çoğu zaman ye¬ 
teri ölçüde teminat gösterememiş olmasının 
bütün neticeleri, konunun sosyal amaçlı bir 
kamu hizmeti olarak düşünülmesine rağmen, 
kooperatiflerin varlığına yüklenmektedir. 

Belirli koşullarla, elde olmayan riskin kıs¬ 
men Devlet tarafından karşılanması sorunu da 
ayrı bir önem taşımaktadır. 

- Devlet içinde, kooperatiflerin sorunlarını 
halledecek çeşitli kuruluşların bulunması, 
kamusal hizmetlerin yürümesinde sakıncalı 
bir durum yaratmaktadır. 

- özellikle yeni kurulan kooperatiflerle, ta¬ 
kibe intikal etmiş alacakları bulunan koo¬ 
peratiflerin zaruri giderlerini karşılaya¬ 
bilmeleri, 358 sayılı Kanunun koyduğu sı¬ 
nırlama dolayısıyla bir sorun olarak ortada 
durmaktadır. 

G- TEDBÎRLER : 

Yukarıdaki sorunlar açısından Esnaf Kefalet 
Kooperatifleriyle ilgili tedbirleri şöylece 
özetlemek mümkün olmaktadır. 

- 3. Beş Yıllık Kalkınma Plânı döneminde, Es¬ 
naf Kefalet Kooperatifleri sisteminin, ke¬ 
falet gereksinmesini karşılaması, örgütlen¬ 
mede ve sosyal şuurlaşmada yaptığı hizmet¬ 
leri geliştirmesi nedeniyle, mümkün olduğu 
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kadar sorunlarının çözülmesi yoluna gidilerek 
devam etmesi, gerçek bir zorunlaktar. 

- Merkez Birliği, Esnaf Kefalet Kooperatifleri¬ 
nin de katkısı ile alma-bulma ve pazarlama 
sorunlarına cevap verecek yeteneklerin temi¬ 
ni konusunda çalışmalar yapılmalıdır. 

- Esnaf Kefalet Kooperatifleri dışında kurula¬ 
cak alma-bulma ve pazarlama kooperatiflerinin 
de geliştirilmesi ve ortaklarının bu yolla 
donatım ihtiyaçlarını karşılaması yoluna gi¬ 
dilmesi ve bu halde bu cins çok yönlü mesleki 
kooperatiflerinkefalet verme yetkisiyle teçhi¬ 
zi imkanı da araştırılmalıdır. 

- Selektif ve esnek kredi politikasının uygu¬ 
lanmasına olanak sağlamak ve Esnaf Kefalet 
Kooperatiflerinin yetersiz kaldığı yerlerde 
hizmet yürütebilmek için mesleki kuruluşlara 
kefalet yetkisi verilmesi yoluna gidilmelidir. 

- Kredilerin sosyal amaçlı olmaları ve küçük iş¬ 
letmelerin ekonomik dalgalanmalara ve normal 
ekonomik gelişimin gereklerine göre tasfiye 
olmaları ihtimalinin yüksekliği dikkate alı¬ 
narak, kooperatiflerin bir kısım riskinin, 
belirli şartlarla Devlet tarafından karşılan¬ 
ması sistemi kurulup geliştirilmelidir. 

- Türkiye Halk Bankasının yaptığı kooperatifçi¬ 
lik eğitiminin geliştirilerek Merkez Birliği 
ile işbirliği halinde kooperatiflerin gerekli 
bütün ihtiyaçlarını karşılayacak bir düzeyde, 
Devlet hizmeti olarak yürütülmesi ve böylece 
muhasebe ve işlem yönünden mevcut sorunların 
çözümlenmesi belirgin bir programa bağlanmalı¬ 
dır. ’ 
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- Esnaf Kefalet Kooperatifleri ile diğer mesleki 
kooperatiflerin gerek kuruluşları ve gerekse 
daha sonraki işlemlerini tek elden yürütmek 
ve hizmetler arasında koordinasyon sağlamak 
için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı içinde çeşit¬ 
li ünitelere dağılmış yetkilerin bir yerde 
toplanması yoluna gidilmelidir. 

- Gerek yeni kurulmaları ve gerekse takibe dön¬ 
müş alacakları yüksek olması nedenleriyle ge¬ 
lişememiş Esnaf Kefalet Kooperatiflerinin Koo¬ 
peratifçilik ilkelerine uygun olarak yapacak¬ 
ları asgari bütçe tasarruflarının tatmin edi¬ 
ci olması halinde, zararlarını karşılayacak 
imkâna kavuşturulması konusunda tedbir alın¬ 
malıdır. 

- Yeterli düzeye çıkmaları halinde Esnaf Kefalet 
Kooperatiflerinin de Halk Bankası adına mev¬ 
duat kabul edebilme imkânları araştırılmalıdır. 
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5- TÜRKİYE HALK BARKASININ KREDİ SİSTEMİ 

A- DURUM : 

Türkiye Halk Bankası'nm kredi sistemi hakkında 
yayınlanan broşür ve kitaplarda yeteri kadar bil¬ 
gi mevcut olduğu gibi yine bilançolarının ve prog¬ 
ramlarının incelenmesiyle de durumun aydınlanması 
mümkün görülmektedir. Bu açıdan alt komisyonumuz 
daha ziyade kredi sistemindeki sorunların incelen¬ 
mesi üzerinde durmuştur. 

B- SORUNLAR : 

Türkiye Halk Bankasının kredi sistemindeki sorun¬ 
ları aşağıdaki şekilde saptanmıştır; 

-1951 yılından 1963 yılma kadar kooperatiflere 
tahsis verilmek suretiyle dağıtılan ve 1970 yılı 
sonlarına kadar en çok limiti 5»000 ve halen be¬ 
lirli şartlarla 10.000 liraya çıkarılan kısa va¬ 
deli kredilerin, gerek yurt ekonomisine gerekse 
esnaf ve sanatkâra, ilk sefer verilişinden son¬ 
ra bir fayda sağlamadığı sonucuna varılmıştır. 
Alt Komisyonumuz, selektif niteliği olmadığı, 
limitinin yetersiz olduğu, uzun bir dönem sonun¬ 
da ortakları devamlı bir borç yükü altına koyma 
sonucu doğurduğu, tasfiyesine imkân olmadığı ci¬ 
hetle uzun vadede ve krizli dönemlerde alacağın 
kolaylıkla tasfiye edilemez hale dönüştüğüne de¬ 
ğinmektedir. 

Birinci ve ikinci beş yıllık plân döneminde de 
konu üzerinde bir hayli tartışıldığı, hatta bir 
ara seyyaliyeti sağlamak amacıyla ihdas edilen 
diğer krediler yanında, bu cins kredilerin de 
taksitli krediye döndürüldüğü bilinmektedir. 
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Ancak kısa vadeli kredilerin taksitli krediye dön
dürülmesi, on yılı aşkın alışkanlığı ve ortakların 
ödeme gücünü olumsuz yönde etkilediğinden daha son
ra bu uygulamadan vazgeçilmiştir. 

Diğer taraftan kooperatiflerin ilk kurulmaları ve 
gelişmeleri ile alınan ortakların ilk kredilendi-
rilmesi sırasında kısa vadeli kredilerin en pratik 
bir sistem olarak devam etmesi uygun mütalaa edil
miştir. 

-Bankanın küçük sanayici ve esnafa uyguladığı kredi
lerin çok çeşitli olması hem müşteri yönünden zor
luk doğurmakta ve hem de kredi miktarlarının yeter
sizliği üzerinde spekülasyon yapılmasına imkân ver
mektedir. 

Bu konuda çeşitli kredilerin tipleştirilerek ihti
yaçlara uygun bir kaç tipe dönüştürülmesi yerinde 
olacaktır. 

-Küçük sanayici ve esnafın A ve B gruplarına ayrı
larak plasmanın % 70 oranında A grubunu temsil e-
den küçük sanayiciye yönetilmiş olması başarılı 
bir uygulama olmakla beraber 3. Beş Yıllık Kalkın
ma Plânı dönemi için daha ileri bir politika gerek
mektedir. Bu politikanın ana hatları her meslek da
lı için yeterli ve esnek kredi sistemi getirilmesi, 
diğer deyişle her meslek dalının ekonomiye olan 
katkısı oranında plasmanla ve firmaların gerçek ih
tiyaçlarına uygun şahıs limitleriyle kredilendiril-
mesi şeklinde özetlenebilir. Tabiidir ki biz uygula
manın büyük ölçüde başarıya kavuşması, kredi cins
lerinde yapılacak tipleştirme yanında, esnaf kefa
let kooperatifleri kısmında belirtildiği gibi ke
falet yönünden de temenni edilen tedbirlerin ger
çekleşmesine sıkı surette bağlıdır. 



- 52 -

-kal varlığı olmayanların kredilendirilmesi konu¬ 
sundaki temel politikaya ait görüşler raporun 
ilgili bahsinde tartışılmış olup, aşağıda tedbir¬ 
ler kısmında komisyonumuzda ortaya çıkan fikir¬ 
ler ayrıca belirtilmiştir, 

-1162 sayılı Menkul Rehni ile ilgili Kanunla te¬ 
minat sorununun çözümlenmesi arasındaki ilişki 
incelenmiş, Kanunun, rehnedilerek müşteri elin¬ 
de bırakılan malların üçüncü şahıslara satılma¬ 
sı halinde, üçüncü şahısların takibini sağlayı¬ 
cı bir hüküm getirmemiş olması ve noterde yapılan 
tescilin pratik hiç bir faydasının bulunmaması¬ 
nın üzerinde durulmuştur. Getirilen cezai müey¬ 
yidelerin yetersizliği ve Bankanın müşterisi a- 
leyhine ceza takibatı yapmasının fiili ve psiko¬ 
lojik mahsurları nedeniyle 1162 sayılı Kanunun 
pratik bir uygulama alanı bulamadığı sonucuna 
büyük ölçüde varmak varmak mümkün olmaktadır. 

-Taşıt tamir ve edindirme kredilerinin, sağladık¬ 
ları fayda yanında, diğer meslek kollarının 
yurt ekonomilerinde katkıları yönünden yapılacak 
değerlendirmede yeniden dikkate alınması fay¬ 
dalı görülmektedir. Şoförlerin hem taşıt kredi¬ 
sinden ve hem de normal kooperatif kredileri 
olanağından yararlanmak suretiyle diğer meslek 
dallarına göre farklı bir sistemden yararlandık¬ 
ları da vakıadır. 

-Yapılması temenni edilen tipieştirmeye paralel 
olarak, Bankanın bütün kredilerini kontrollü 
kredi haline dönüştürmesi yolundaki çalışmaları 
geliştirilmelidir. Kontrollü kredinin bir cin¬ 
si olan mal kredisi verme yoluna gitmesinin do¬ 
ğuracağı pratik zorluklara ve sürtüşmelere de¬ 
ğinmek isteriz. 

• /.. 
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Mal kredisi verilmesi hakkmdaki görüşler ile¬ 
ride alma-bulma sorunları kısmında ayrıca tar¬ 

tışılacaktır. 

-Küçük Sanayiye verilen kredinin üst hududunun, 
sanayi kalkınma bankaları tarafından verilen 
kredilerin alt hududu ile birleştirilmesi, en¬ 

tegre bir kredi sistemi sağlanması bakımından 
gerekli görülmüştür. 

-Türkiye Iialk Bankasının, gerekli kaynakların 
sağlanması süretiyle, orta vadeli kredi olanak¬ 
larını geliştirmesi ve 5. Beş Yıllık Kalkınma 
Plânı döneminde, bir üst maddede belirtilen li¬ 
mit içindeki projeli talepleri kredilendirebi- 
lecek bir Küçük Sanayi Kalkınma Bankası şekli¬ 
ne dönüştürülebilmesi yoluna gidilmelidir. 

C- TEDBİRLER : 

Sorunlarla ilgili kısımda özetlenen konularla 
ilgili tedbir temennilerini şöylece saptamak 
mümkündür. 

-Kısa vadeli kredilerle ilgili olarak: 

"Kısa vadeli kredilerin bütün sakıncaları¬ 

na rağmen 3, Beş Yıllık Plân döneminde de, 
özellikle yeni kurulacak ve gelişecek koo¬ 

peratiflerle kredi ihtiyaçları belirli li¬ 
mitin altında kalan mevcut veya yeni alı¬ 
nacak ortaklar için devam ettirilmesinde 
zorunluk görülmektedir." 

-Uzun bir zaman süresi içinde kısa vadeli kredi¬ 
lerin, bu krediden yararlananların mağduriyeti¬ 
ne meydan bırakmayacak şekilde diğer kredilere 
dönüştürülmesi konusunda da görüş birliği olmak¬ 
la beraber tavsiye edilen tedbirlerde farklılık 
olmuştur. 



- 54 -

Alternatifler şunlardır: 

-"Bugünkü uygulamaya devam ederek, kaynakla¬ 
rın mümkün olduğu kadar diğer cins kredile¬ 
re tahsisi ile kısa vadeli kredilerin oran¬ 

sal önemini kaybetmesi yerinde olacaktır." 
(Azınlık görüşü) 

-"Her meslek için selektif kredi uygulama¬ 
sına geçilip, her firma için ihtiyacı kar¬ 
şılayacak düzeyde kredi verilince kısa va¬ 
deli kredi uygulamasına ihtiyaç kalmayacak¬ 
tır. " 

(Çoğunluk görüşü) 

Bu uzun vadede çözüm yolları yanında hemen uygula¬ 
nabilir aşağıdaki temennide görüş birliğine varıl¬ 
mıştır. 

-"Yeni alınan veya kısa vadeli kredi limiti 
içinde çalışan ortakların diğer kooperatif 
kredilerinden yararlanmaları halinde mah¬ 
sup yoluna gidilmeksizin kısa vadeli kre¬ 
dileri, on yıllık bir süre içinde eşit tak¬ 
sitlerle tedrici tasfiyeye tutulmalıdır. 

Halen çeşitli krediden yararlanan ortakla¬ 
ra yeni bir kredi sağlanması veya limitle¬ 
rinin artırılması halinde de kısa vadeli 

kredileri aynı şekilde taksitlendirmelidir. 

Kısa vadeli kredileri yukarıdaki şartlarla 
kredilendirilenlere yeniden kısa vadeli kre¬ 
di tahsisi veya tasfiye halindeki kısa vade¬ 
li kredinin limit artırımı yoluna gidilmeme- 
lider." 

-Banka kredilerinin tipleştirilmeleriyle ilgili ola¬ 
rak iki ayrı alternatif mümkün görülmektedir. 

-"(A) ve (B) şeklinde ayrılan ve %70, %30 
oranlarında dağıtılan küçük sanayici ve es¬ 
nafa ait kooperatif kredilerini, bu ayrımın 
küçük sanayici lehine geliştirilerek; Mes- 
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lek kollarının belirli öncelikleri ve iş¬ 
letmelerin krediye olan ihtiyacı yönünden 
değerlendirilmesi ve her meslek için ayrı 
şartlı selektif ve esnek kredi tesbiti yo¬ 
luna gidilmelidir." 

-kal varlığı olmayanların kredilendirilmesi ile il-r 
gili olarak verilen alternatif fikirler şunlardır; 

-"Ivlal varlığı olmayanların kredilendirilme- 
sinden ekonomik faydalan sağlanabilmesi i- 
çin bu tip krediler küçük sanayi sektörü¬ 
ne verilmelidir. 

-Kredi proje bazında olmalıdır, 

-Bir Devlet Kuruluşu tarafından incelenip 
tasdik edilmelider. 

-Devlet tarafından kontrol edilmelidir. 

-Kredi karşılığı varlıklar teminat olarak 
alınmalıdır. 

-Vatandaşın elinde olmayan ekonomik krizler, 
Devletçe tasdik edilen projenin fizibilite¬ 
sinin iyi incelenememiş olması ya da Devlet 
kontrolünün iyi yapılamamış olmasından do¬ 
ğan riski devlet tarafından karşılanmalıdır." 

(Tedbirdeki Devlet deyimi Banka dışındaki 
birimleri, özellikle Küçük Sanayii Geliş¬ 
tirme Merkezi'ni ifade etmektedir.) 

(Azınlık görüşü) 

"-Mal varlığı olmayanların kredilendirilmesin- 
den ekonomik faydalar sağlanabilmesi için 
bu tip krediler küçük sanayi sektörüne ve¬ 
rilmelidir. 

-Kredi proje bazında olmalıdır. 

-Banka tarafından incelenip tasdik edilmeli¬ 
dir. 

-Banka tarafından kontrol edilmelidir. 
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-Münhasıran projenin değerlendirilmemesi ve 
kontrolün iyi yapılmaması dışındaki risk 
Devletçe karşılanmalıdır." 

(Banka deyimi Türkiye Halk Bankasını ifade 
etmektedir.) 

"-Bankanın kuruluş kanununda belirtilen sos¬ 
yal yönler de dikkate alınarak, mal varlığı 
olmayanların kredilendirilmesinde küçük sa¬ 
nayicilere yer verilebilir. 

-Küçük Sanayi kredilerinde kooperatif yetkisi 
dışında kalanlar yukarıdaki alternatifler dü- 
şünülmelider. 

-Kooperatif yetkisi içinde kalan küçük sanayi 
işletmeleriyle esnafın kredilendirilmesinde 
Esnaf Kefalet Kooperatifleri aracılığından 
ve kefaletinden yararlanmalıdır. 

-Bu cins ufak krediler de kontrollü sistem i- 

çinde verilmelidir. 

-Müteşebbisin suuniyeti halinde risk belirli 
oranlarda kooperatif ile Devlet arasında pay¬ 
laşılmalı, diğer sebeblerle doğacak riskin ta¬ 
mamı Devlete ait olmalıdır." 

-Devlet kesiminde risk; selektif kredi fonu ya 
da ayrı özel bir fondan karşılanabileceği gi¬ 
bi ayrıca esnaf ve küçük sanayiciyi sigorta 
kapsamına alacak tasarının kanunlaşması ha¬ 
linde primlerden ayrılacak çok cüz'i fonun 
bu amaca tahsisi, mesleki derneklere kefalet 
yetkisi verilirse bu işlem dolayısıyla alına¬ 
cak çok az oranlı bir gelirle fon teşkili, 
esnaf kefalet kooperatiflerine risk yüklenme¬ 
si halinde bunların kârlarından belli oranda 
tesis edecekleri risk fonu gibi tedbirlerle 
konuya pratik, tutarlı çözüm yolları bulmak 
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mümkün olabilir." 

-"1162 sayılı kanunla tesis edilen ve Türkiye 
Halk Bankası aracılığı ile verilen krediler 

dolayısıyla küçük işletmelerdeki makina par¬ 
kının banka lehine rehinli sayılması ve bu 
rehin müddeti içinde borçlunun elinde bulun¬ 
ması yolundaki sistem yeterli olmadığından 
uygulama alanı bulunmamaktadır. Bu nedenle, 
özellikle rehinli malın üçüncü şahıslara 
satılması halinde satın alanlarıda takibe o- 

lanak sağlıyacak bir sistemin geliştirilmesi 
gerekli görülmektedir." 

-Taşıt kredilerinin özel bir fonla desteklenmesinin 
ortaya çıkırdığı sorun hakkında görüş ayrılıkları 
olmuştur. 

"Bir hükümet politikası olarak yürütülmesi, 

özellikle tamir konusunda, arabanın bozulma¬ 
sıyla şoförün bütün çalışma olanaklarının or¬ 
tadan kalkması dikkate alınırsa taşıt kredi¬ 
sine ayrı bir fonla devam edilmesi ve edindir¬ 
me kredisi miktarının da yeterli düzeye çıka¬ 
rılması yerinde olacaktır." 
(Azınlık görüşü) 

"Kooperatif kefaleti ile dağıtılan krediler i- 
çinde şoförlere ayrıca tamir kredisi verilmek¬ 
tedir. Bir Hükümet politikası olarak ayrı bir 
fondan şoförlerin desteklenmesini gerektirecek 
ekonomik şartların zamanla değiştiğini düşün¬ 
mek mümkün görülmektedir. 

özellikle karayollarında mevcut büyük rekabet 
ve aşırı potansiyelin krediyoluyla desteklen¬ 
mesi, yurt ekonomisinin gerçeklerine ve hat¬ 
ta bizzat şoförlerin aleyhine sonuçlar doğu¬ 
rabilir. 

Bu nedenle taşıt kredisine ayrılan fonun ted¬ 
ricen azaltılai’ak tasfiye edilmesi ve diğ-er 
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XX— AiuvlA—BULMA 

i- IfxlAhlf V£ KOTA SıSfükl 

A~ DURUM; 

Bir taraftan yurt içinden tenini mümkün olmayan mal¬ 
ların yurt dışından getirilmesi zorunu, diğer taraf¬ 
tan döviz olanaklarımızın yetersizliği nedeniyle Tür¬ 
kiye'de ithalâtın kota sistemine göre yürütüldüğü bir 
gerçektir. 

Bilindiği gibi kotalar yılda bir kez Bakanlar Kurulu 
Kararnamesi olarak yayınlanmakta ve uygulaması son de¬ 
ğişikliklerden sonra Dış İlişkiler Bakanlığına ait bu¬ 
lunmaktadır. 

Kotalarda gerek Sanayi ve gerekse Küçük Sanayicinin ve 
esnafın gereksinmelerini karşılayacak bir ayırım yapıl¬ 
maktadır. 

Ancak gerçek ihtiyaçların saptanmasında bazı zorluklar 
mevcuttur. Şöyle ki: 

Sanayicilerin ihtiyaçları, ihtiyaç sahipleri tarafından 

düzenlenen ve kapasite durumlarını da gösteren belgele¬ 
re dayanmakta ve bir ölçüde ihtiyaçların teknik hesap¬ 
lanmasına olanak bulunmaktadır. Böylelikle Odalar Bir¬ 
liğinden gelen istekleri karşılamak daha tutarlı bir 
nitelik taşımaktadır. 

Küçük Sanayi ve Lsnaf kesiminden gelen talepler için 
bir kapasite tetkiki imkânı olmadığı gibi getirilen 
malların ihtiyaç sahiplerince alınması zorunu da buz¬ 
lanmadığı ve isteklerin çok az miktarda karşılanması 
nedenleriyle taleplerin çoğu zaman gerçek ihtiyaçların 
miktar ve cins bakımından dışında kaldığı anlaşılmak¬ 
tadır. 

Kotalardan tahsis yapıldıktan sonra malın ithali için 

mutlaka ithalâtçı bir firmanın aracılığı gerekmekte, 
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çoğu zaman bu nedenle aracılara karşılıksız bedel ö- 
denmesi durumu ortaya çıkmaktadır. 

Özel sektör kesiminde meslekî kuruluşların belirli 
miktarda katılmalarıyla kurulan ve Küçük Sanayiciyle 
Esnafın alma-bulma sorununa cevap vermek üzere çalı¬ 
şan SAMTAŞ şirketinin tamamen ithalâta yönelmiş olması¬ 
na rağmen malî gücünün yetersizliği nedeniyle henüz 
yalnız bu alandaki hizmeti de karşılayamadığı sonucu¬ 
na varılmıştır. Diğer taraftan tamamen özel sektör ke¬ 
siminde çalışan şirketin daha ziyade kâr amacıyla ha¬ 
reket ettiğini ve hizmeti karşılama düşüncesinin ikin¬ 
ci plânda kalacağını tahmin etmek mümkün görülmektedir. 

İthal edilen malların ithalâtçıdan alınması konusunda, 
ihtiyaç sahipleri tarafından genellikle mutemet tayin 
edilmekte ve çoğu zaman talep edilen mal ile ihracat¬ 
çının deposundan çıkan mal arasında farklılık bulunmak¬ 
tadır. 

Yine aradan zaman geçmiş olması ve ihtiyaç sahibinin ya 
ihtiyacını bu arada karşılamış bulunması ya malın tes¬ 
limi sırasında elinde yeterli para bulunmaması ya da 
sunî bir talep olması nedeniyle ithal edilen malları 
satmak mümkün olmamakta ve bunlar tüccarın eline geç¬ 
mektedir. 

B- SORUNLAR: 

Durum kısmında da kısmen açıklandığı gibi Küçük Sanayi¬ 
ci ve Esnaf açısından sorunları aşağıdaki şekilde sap¬ 
tamak mümkün görülmektedir. 

- Talep sahiplerinin ileride ithal edilen malları alma 
zorunu bulunmamaktadır. Bu sorumsuzluk dolayısıyla ta¬ 

leplerin hakikî ihtiyaçları aksettirmedikleri, bu ne¬ 
denle de kota tahsislerinde isabetli karar vermenin güç¬ 
lüğü ortaya çıkmaktadır. 
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- Taleplerin doğrudan doğruya ilgili Bakanlığa yazıl¬ 
ması ve dolayısiyle meslekî kuruluşların bir ön süz¬ 
gecinden geçmemesi de ön bir değerleme yapılmasını 
güçleştirmektedir, iler ne kadar ilgili Bakanlıkta 
Küçük Sanayi ile ilgili kotaların tahsisi sırasında 
Konfederasyonun görüşü alınmakta ise de daha önce 
ciddî bir çalışma mevcut olmadığından bu sistem için 
de sorunu halledilecek tedbirler alınması gereği ağır¬ 
lığını muhafaza etmektedir. Diğer taraftan aynı neden¬ 
le getirilen malların satılamaması da zaman zaman söz 
konusu olmaktadır. 

- İthalâtın, ithalâtçılar tarafından yapılması da bir 
sorun olarak ortaya çıkmaktadır. Çoğunluğu dış ülke¬ 
lerdeki belli başlı firmaların mümessili durumunda 
olan adı geçenlerin özellikle Küçük Sanayiciye ait 
ithalâtın gerçekleşmesinde özel çıkarlarını daha üs¬ 
tün tutmaları doğal bir olaydır. Bazı zaman adı ge¬ 
çenlere sırf formaliteyi tamamlamak için, ticaret ün- 
vanları karşılığı açıktan para ödemek durumu hasıl o- 
labilmektedir. Gelen malların dağıtımı konusunda aşağı¬ 
da belirtilecek diğer sorunlar da dikkate alınırsa Kü¬ 
çük Sanayicinin ithalâtının bu kütlenin yararına dönük 
şekilde yapılabilmesi için bazı tedbirler getirilmesi 
gereği ortaya çıkmaktadır. 

- ithal edilen malların ithalâtçıdan ihtiyaç sahipleri¬ 
nin eline geçmesi sırasında da, ihtiyaç sahipleri ta¬ 
rafından tayin edilen mutemedin çoğu zaman yetenekten 
muhrum olması nedeniyle aldatıldığı, mallarını alma 
sırasında ithalâtçı tarafından müşkülâta maruz bıra¬ 
kıldığı anlaşılmaktadır. 

- Küçük Sanayici ve Esnafın malî güçlerinin yetersiz ol¬ 
ması nedeniyle, belirli bir süre sonunda yapılan itha¬ 
lât dolayısiyle, malın kendisine teslimi sırasında, eko¬ 
nomik güce o an için sahip olmamaları da büyük sir so¬ 
run doğurmakta ve bazı zaman Küçük Sanayiciyi ihtiyacı 
olan ve ithal ettiği malı almaktan mahrum bırakmaktadır. 
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- Bir başka sorun olarak da kotaların talep edilen 
bütün mallardan az miktarlarda da olsa getirilmesi 
prensibi ile hazırlanması sonucu ortaya çıkmaktadır. 

Getirilen miktarların çok az olması ihtiyacı karşı¬ 
lamamakta ve talep sahibinin malı almaktan vazgeçmesi 
zorununu doğurmaktadır. Bu nedenle üretime dönük bir 
sanayi haline gelmemize destek olacak maddelere önce¬ 
lik verilmek suretiyle ithalâtın ihtiyacı en az düzey¬ 
de de olsa karşılayacak miktarlardan aşağıya düşürül- 
memesi gerekli görülmektedir. 

q~ TÜDBİRLBR: 
- Sorunsuz talepler dolayısiyle gerçek gereksinmelerin 

saptanamaması ve bu nedenle kota tahsislerinde isabet¬ 
li karar vermenin güçlüğü ile ilgili olarak aşağıdaki 
tedbirler teklif edilmektedir. 

" Taleplerin illerde mevcut ilgili meslek 
teşekküllerine yapılarak bu teşekküller- 
ce ilin ihtiyacına göre değerlendirilme¬ 
si yapılmalıdır. " 

" İllerden talep değerlendirilmeleri Kon¬ 
federasyona gelmeli ve Konfederasyonca 
da değerlendirilerek Bakanlığa aksetti- 
rilmelidir. " 

" Taleplerin daha ciddî olmasını temin için 
kotaların kesinleşmesinden sonra ihtiyaç 
sahiplerine tahsisler yapılırken, ithal 
edilecek malın bedeli ile orantılı çok az 
miktarda bir teminat alma yoluna gidilme¬ 
lidir. " 

( Azınlık görüşü ) 
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- İthalât yetkisi ile ilgili olarak da aşağıdaki te¬ 
menniler belirtilmiştir. 

" küçük Sanayiciye ait ithalâtın konu ile 
ilgili örgütler tarafından yapılmasında¬ 
ki büyük yarar karşısında, özel sektör 
kesiminde mevcut kuruluşların konuyu ye¬ 
terli organizasyona ve maddî olonağa sa¬ 
hip olmama nedeniyle çözümleyemediği an¬ 
laşılmaktadır. Bu noktadan hareketle Tür¬ 
kiye Halk Bankası, meslekî kuruluşlar ve 
Esnaf Kefalet kooperatiflerinin katılma¬ 
larıyla ortaya çıkacak bir iştirak şirket 
tarafından ithalâtın gerçekleştirilmesi 
yerinde olacaktır. Mevcut meslekî kuruluş¬ 
ların öncelikle desteklenmesi ilk tedbir 

olarak uygun görülmektedir." 

( İleride yurt içi alma-bulma sorununda da 
karşımıza çıkacak olan bu iştirak şirket 
gereksinmesi, aslında özel sektör kesimin¬ 
de kurulacak teşebbüsleri önlemek ya da on¬ 
larla rekabet amacı taşımamaktadır. 

Tersine özel kesimde mevcut kuruluşlarla yi¬ 
ne bu yönde yapılacak çalışmaların, Küçük 
Sanayi sektöründeki parasal darlık nedeniy¬ 
le uzun zaman alma-bulma sorununu halledemi-

yeceği gerçeği dikkate alınarak ihtiyacın 
bu nedenle bir kamu hizmeti niteliği aldığı 
noktasından hareket edilmektedir. 

Tabiidir ki, özel sektör kesiminde konuyla il 
gili olarak kurulacak diğer meslekî .teşebbüs¬ 
lerin desteklenmesine de devam edilecektir.) 

- İthal edilen malların ithalâtçıdan teslim alınmasıy¬ 
la ilgili olarak getirilen tedbir şudur: 
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- İthalâtçı aracılığı ile gelen malların 
istenilen mallar olmasını temin etmek 

için Konfederasyon ve Kederasyonlarca 

gerekli teknik uzmanlık yardımının ya¬ 

pılması zorunlu bir görev olarak düzen¬ 
lenmelidir. 

- Malın alınması sırasındaki malî güçsüzlük hakkmdaki 
temennimiz şudur: 

- İthal prosedürünün uzunca bir zamanda ta¬ 
mamlanabildiği dikkate alınarak, talep sa¬ 
hipleri ve kuruluşlarının ithal sırasında 
parasal güçlerinin istenen malı alacak şe¬ 
kilde desteklenmesi konusunda kredi önce¬ 

liği sağlanmalıdır. 

- uncelikli malın yeteri ölçüde getirilmesiyle ilgili 
olarak da denebilir ki: 

- Üretime dönük bir sanayi haline gelmemize 
destek olacak maddelere, kotalarda önce¬ 
likle yer verilmesi ve ithal edilecek mik¬ 
tarların asgarî ölçüde de olsa, taksimi 
mümkün olacak düzeye (bir işletmenin eko¬ 
nomik olarak kullanabileceği miktar) çı¬ 
karılması gerekli görülmektedir. 

- Devlet Plânlama Teşkilâtınca öngörülen ted¬ 
birlerin uygulanmasına olanak verecek maki- 
na ve ekipmanın imkân oranında belirli tip 
ve modeller içinde ithaline öncelik veril¬ 
mesi de temenni olunmuştur. 

2- TAHSİSLİ MALLAR 

A- DURUM: 

Sanayi ve Küçük Sanayide hammadde veya ana enerji mad¬ 
desi gibi kullanılması o işletmeler için hayatî önem 
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taşıyan bazı maddelerin ya üretimlerindeki yetersizlik 
ya da geçici spekülâsyonlar sonucu piyasadan kalktığı 
ya da yüksek fiatlarla bir nevi karaborsaya intikal 
ettiği vakıadır. Bu durumda ortaya çıkan düzensizliğin 
giderilebilmesi için Sanayi ve 'Ticaret Bakanlığınca za¬ 
man zaman bazı malların ilk üretim ünitelerindeki dağı¬ 
tımına müdahalede bulunulmakta ve kamusal bir dağıtım 
düzeni getirilmektedir. 

Bakanlık tarafından Meslekî Kuruluşlar aracılığı ile 
dağıtılan mallar ile ilgili olarak normal piyasa şart¬ 
ları geri geldiğinde, Bakanlığa yapılan tahsis istek¬ 
leri azalmakta ve hatta hiç kalmamakta, dolayısiyle ma¬ 
lın tahsisli olarak dağıtımı fiilen son bulmaktadır. 

Bazı malların dağıtımına devamlı olarak ihtiyaç duyul¬ 
duğu da bir gerçektir. 

Tahsisli mallar sistemi daha ziyade Küçük Sanayiciyi 
etkilemektedir. Sanayi parasal gücü ve organizasyon 
yeterliliği ile talep hacmindeki büyüklük nedeniyle 

gerekirse istediği malı peşin para ödeyerek ana üre¬ 

tim birimlerinden yeteri kadar temin edebilmektedir. 

Küçük Sanayicinin talebinin çok küçük miktarlarda ol¬ 
ması ve malı önceden alacak parasal güce ve organizas¬ 
yona sahip bulunmaması başlıca sorun olmaktadır. 

B- SORUMLAR; 

Tahsisli mal dağıtımı, özellikle Küçük Sanayi kesimin¬ 
de alma-bulma sorununu olumlu yönde etkileyen gerçek¬ 
çi ve tutarlı bir kamu hizmeti olarak ortaya çıkmakta¬ 
dır. 

Ancak sistemin çok daha iyi işlemesi için mevcut bazı 
dar boğazları şöylece tesbit etmek mümkün görülmektedir. 

- Küçük Sanayicinin kapasite hesaplarının bulunmaması 
taleplerin gerçek olarak hesaplanmasını engellemekte¬ 

dir. Dolayısiyle meslekî kuruluşlardan gelen taleple¬ 
rin daha ciddî olması hizmetin iyi bir şekilde yürü- 
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tülmesi için gerekli görülmektedir. 

- İsteklerin gerekli tahsis malını alabilmeleri için ya 
Ticaret ve Sanayi Odalarından veya 507 Sayılı Kanuna 
göre varolan meslekî kuruluşlarından belge getirmele¬ 
ri gerekmektedir. Türkiye'de demir ve kömür ana mad¬ 
delerinin üretimiyle ilgili Devlet Kuruluşları, uzun 
bir süre 507 sayılı Kanunun 33• maddesine göre mesle¬ 
ki teşekküllerce verilen ihtiyaç belgelerini geçerli 
saymamışlar ve talep sahiplerinin Ticaret ve Sanayi 
Odalarına kayıtlı olmalarını ve oralardan belge getir¬ 
melerini istemişlerdir. 

Her ne kadar Sanayi ve Ticaret Bakanlığının uyarıları 
ile konuya bir çözüm getirilmiş ise de 3» Beş Yıllık 
Plan tedbirleri içinde sorunun etkin bir şekilde çö¬ 
züm yoluna bağlanması faydalı görülmektedir. 

C- TKDBİRLKR: 

Yukarıdaki sorunlara paralel olarak tahsisli mallar ko¬ 
nusunda aşağıdaki tedbirlerin alınması mümkün görülmek¬ 
tedir; 

- Süratle değişen ekonomik yapı içinde temel maddele¬ 
rin zaman zaman talebi tam olarak karşılayamaması 
ve dolayısıyla normal piyasa şartlarının teessüs et¬ 
memesi nedeniyle, ortaya çıkan anormal fiat artışları 
ile malın yeteri ölçüde bulunamaması sorunlarını çö¬ 
zümlemek üzere, 3« Beş Yıllık Kalkınma Planı dönemin¬ 
de, tahsisli mal dağıtımı sisteminin etken şekilde 
kullanılmasına devam edilmesi gerekli görülmüktedir. 

- Taleplerin daha tutarlı olabilmesi için küçük sanayi 
sektöründe kapasite hesaplarının yapılmasını sağlaya¬ 
cak bir sistem geliştirilmelidir. 507 sayılı Kanunun 
değiştirilmesiyle ilgili tasarının ilgili bölümlerinin 
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basitleştirilmiş bir sistem içinde uygulanması ko¬ 
nuyu büyük ölçüde çözümleyeceği gibi, Sanayi Geliş¬ 
tirme Merkezinin kurulması halinde, Küçük Sanayi ka¬ 
pasite hesaplarının Devlet kesiminde adı geçen kuru¬ 
luşça yapılmasının sağlanması da uygun mütalâa edil¬ 
mektedir. 

- Meslekî kuruluşlar tarafından 50? sayılı Kanunun 33» 
maddesine göre verilen belgelerin bütün kamu kuruluş¬ 
larında geçerli sayılmasını temin edecek uygulamanın 
kesinlikle yaygmlaştırılabilmesi için bu konunun 
Devlet Plânı için de bir tedbir olarak yer alması ya¬ 
rarlı görülmüştür. 

- Tahsisli mal dağıtımında, ekonomiye katkıda bulunan, 
teşviki öngörülen sanayi sektöründeki Küçük Sanayici 
işletmeleri ile üretim kooperatiflerinin gereksinme¬ 
lerinin tam olarak karşılanması temenni edilmektedir. 

- Mutlak olarak gereği duyulan Küçük Sanayicinin ihti¬ 
yacını temin için ikinci el makinaların, çok yeterli 
bir şekilde ekspertizinin yapılarak, Konfederasyonun 
teklifi, ilgili hakanlığın tasvibi ve hakanlar Kurulu¬ 
nun onayı ile ithal edilebilmesine olanak tanınmalı¬ 
dır. 

- Küçük Sanayicinin geçici süreler için ihtiyaç duyduğu 
makina ve ekipmanın kira ile temini için kurulması Ön¬ 
görülen şirket veya bir diğer kuruluşun kiralık maki¬ 
na parkı tesisinde yarar vardır. 

3- DİĞER YGRT İÇİ ALMA-BULMA SORJNLAKI 

A- DüRÜM: 

Küçük Sanayici ve Esnaf için alma-bulma sorunu bir nok¬ 
tada pazarlama sorunuyla yakın ilişki halindedir. Bazı 
zaman bir kısım Küçük Sanayici ve Esnaf için girdi olan 
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mallar diğer bir kısım Küçük Sanayici için çıktı nite¬ 
liğindedir. 

Ayrı bir açıdan alma-bulma ile ilgili sorunlar nitelik 
bakımından pazarlama ile İlgili sorunlara benzemektedir. 

Ticaret ve Sanayi sektöründe gelişmiş organizasyonlar 
ve parasal olanaklar nedeniyle malın ilk üreticiden çı¬ 
kış fiatlarıyla temin edilmesi ve satılan malın sanayi¬ 
ciye en uygun şartlarla dağıtımının şekle bağlanabilme¬ 
si bu sektörlerde ikincil aracılara sağlanan menfaatin 
belirli oranlarda kalabilmesini temin edebilmektedir. 

Küçük Sanayi ve Esnaf sektöründe ise çeşitli nedenlerle 
adı geçen kitle sorumsuz aracıların ekonomik baskıları 
karşısında tamamen yetersiz kalmaktadır. 

Küçük Sanayici ve Esnafın ihtiyaçlarının çok küçük dü¬ 
zeylerde olması, onların ilk maddeleri büyük ölçüde ü- 
reten teşekküllerle ilişki kurmalarını imkânsızlaştır- 
maktadır. 

Özellikle küçük yerlerde Küçük Sanayici ve Esnaf girdi¬ 
lerinin belirli birkaç kişinin aracılığı ile karşılan¬ 
dığı bir gerçektir. Pazarlama konusunda çalışmakta ve 
seri üretime geçmemekte ya da özellikle el sanatları 
alanında ürününü ucuz fiatla aracılara devretmek mec¬ 

buriyetinde kalmaktadır. 

özel kesimde sorunun Kooperatifçiliğin teşviki yoluyla 
çözümlenmesi düşünülebilirse de 9 yıllık plânlı dönem 
içinde bu kesimde başarılı bir alma-bulma ve pazarlama 
kooperatifi sisteminin gelişemediği görülmüştür. 

Küçük Sanayici ve Esnafın müşterek çalışma eğiliminden 
ve kooperatifçilik bilgisinden yoksun olması yanında, 
kötü misallerin de gelecekte bu yönlü çalışmalar için 
gerekli düzeyin sağlanmasını olumsuz yönde etkilemeye 
devam edeceği sonucuna varmak tutarlı bir görüş olmak¬ 
tadır. 
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" Esnaf, Sanatkâr ve Küçük Sanayicinin alma- 
bulma ve pazarlama hizmetlerinin, amaca 
dönük ve modern ölçüde bir organizasyon¬ 
la geliştirilebilmesi için, Türkiye Halk 
Bankası ve meslekî kuruluşların katılma¬ 
larıyla banka iştiraki niteliğinde bir 
anonim şirket teşkili zarurî görülmekte¬ 
dir." 

" Böyle bir şirketin kurulmasını temin etmek 
amacıyla Türkiye Halk Bankası Kanununa iş¬ 
tirakte bulunmak yetkisinin eklenmesi sure¬ 
tiyle mevzuat değişikliği yapılması gerek¬ 
lidir. ” 

Bu tedbirlerle ilgili olarak düşünülen projenin ana 
hatları şunlardır: 

Alma-Bulma sorununun bir kamu hizmeti olarak ele alın¬ 

ması halinde süratli ve pratik çözüm yolları getire¬ 

bilmek için mevcut kuruluşlardan yararlanılması en tu¬ 
tarlı bir harekettir. 

Küçük Sanayici ile Esnafın sorunlarını en iyi şekilde 
bilen kuruluşlar bugün bir taraftan meslekî teşekküller 
ve Esnaf Kefalet Kooperatifleri, diğer taraftan kamu 
kesiminde yurt içine dağulmış şubeleri, yeterli orga¬ 
nizasyonu, özel hukuk kesiminde çalışması ve adı geçen 
kütleyle devamlı ilişkisi dolayısiyle Türkiye Halk Ban¬ 
kası ' dır. 

Kurulacak şirketin çalışma sisteminin krediyle yakın i- 
lişkisi olacağından, Türkiye Halk Bankası'nm iştiraki 
ve Esnaf Kefalet Kooperatifleri ile meslekî kuruluşla¬ 
rın sermaye katkılarıyla şirketleşmenin en tutarlı çö¬ 
züm yolu olacağı üzerinde görüş birliğine varılmıştır. 

Şirketin aşağıdaki ana faydaları sağlayacağı düşünül¬ 
müştür. 
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Ksnaf Kefalet Kooperatifleri ve meslekî kuruluşlarca 
tesbit edilen hammadde ve yarı mamul taleplerinin(gir- 
dilerin) değerlendirilerek, bunları üretenlerle direkt 
ilişki kurularak Küçük Sanayici ve .Esnafa girdilerini 
devamlı ve ucuz fiatla temin edilmesi (şirketin kamu 
iıizmeti anlayışı ile ve gelişmiş organizasyonu nede¬ 
niyle istikrarlı ve daha ucuz fiatla teklif etmesi) 
mümkün görülmektedir. 

Esnaf Kefalet Kooperatiflerinin ileride alma-bulma ve 
pazarlama kooperatifleri halinde gelişmesi için gerek¬ 
li ortamın yaratılması mümkün görülmektedir. 

İleride prototip projelerin uygulanması için devamlı 
bir satış garantisi temin edilebileceği düşünülmüştür. 

Makina ve ekipman üretebilecek tipteki küçük işletmele¬ 
ri bu yola sevk ederek atıl kapasite değerlendirilerek 

küçük işletmelerin seri üretimlerini satamama problem¬ 
lerine çözüm yolu getirilecektir. Diğer bir deyişle 
seri üretime geçecek küçük işletmelerde standart temi¬ 
ni halinde satış garantisi temin edilebilecektir. 

Sanayi işletmeler ile büyük pazarlar için gerekli üre¬ 
timi sağlayabilecek şekilde taleplerin yurt içinde da¬ 

ğıtılmasını temin etmek mümkün olacaktır. 

ihracat ve ithalâtın geliştirilmesi ve Küçük Sanayici¬ 
nin ihtiyacına en uygun şekilde uygulanması mümkün o- 
lacaktır. 

Makina ve ekipman kredisinin kontrollü şekilde kullanı¬ 
labilmesi için yardımcı kuruluş olarak çalışılacak ve 
gerektiğinde mal kredisi verilmesinde aracılık edile¬ 
cektir. 

Makina ve ekipman kiralanması ve kolaylık atölyelerinin 
kurulmasında yararlı olunacaktır. 

üretim kooperatiflerinin geliştirilmesine bu şirket 
aracılığı ile destek olunması mümkün görülmektedir. 
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Bunların dışında alma-bulma ve pazarlama ile ilgili 
olarak alınması gereken .diğer tedbirleri de böylece 
sıralamak mümkündür. 

" Alma-bulma ve pazarlama konusunda 
kurulacak meslekî kooperatiflerin 
öncelikle desteklenmesine devam e- 

dilecektir." 

" Kamu ve özel kesimdeki sanayiin e- 
linden çıkarmak istediği maddele¬ 
rin (makina ve ekipmanın) küçük sa¬ 
nayicinin eline öncelikle geçmesi 
için tedbirler alınmalıdır." 

( Bu konuda Konfederasyon ve ilerde 
yukarıda belirtilen şirketin kurul¬ 

ması halinde bu şirket ile ilgili Bakanlık 
lar konuyla devamlı olarak görevlendi¬ 
rilebilirler. ) 
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III- ÜRETİM 

1- STANDART TEMİNİ VE KALİTE KONTROLÜ 

A- DORUM: 

Memleketimizde her çeşit standartları beynelmilel 
normlara ve yurt gerçeklerine göre tesbit eden Türk 
Standartlar Enstitüsü bir kamu kuruluşudur. Bu Ens
titü programına aldığı mamullerin standardını bir 
sıra dahilinde yapmaktadır. Bu arada küçük sanayici
nin Sanayi ve Ticaret Bakanlığına müracaatları sonu
cu Bakanlıkça veya meslek teşekkülleri tarafından 
yapılan standart talepleri kuruluşun olanakları öl
çüsünde karşılanmaktadır. 

özellikle Devlet kesimindeki alımlarda mamulün ka
lite belgesinin aranması yaygın hale gelmiştir. Ka
lite belgesi vermek esas itibariyle Sanayi ve Tica
ret Bakanlığının yetkisinde olmakla beraber Bakan
lığın yeterli elemanı ve kontrol laboratuvarları bu

lunmadığından uygulamada, Makina Mühendisleri Odası, 
ODTÜ ve AR-GE gibi çeşitli kuruluşlar kalite belgesi 
vermektedir. İhtiyaç halinde kamu teşekkülleri veya 
şahıslar bu kuruluşlara müracaatla kalite belgesi 
almaktadırlar. 

B- SORUNLAR: 

Sanatkar ve küçük sanayici mamullerinden çoğunun stan
dardının bulunmadığı ve bu nedenle dış pazarlarda re
kabet imkânlarından yoksun bulundukları, kalite bel
gesinin yukarıda belirtilen çeşitli kuruluşlar tara
fından verildiği ve bu kuruluşların her çeşit mamul 
için kalite belgesi verecek yetenekte bulunmadığı hu
susları başlıca sorunlar olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Diğer yandan Türk Standartlar Enstitüsüne yapılan 
standart tesbiti talepleri her zaman karşılanmakta ve 
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uzun bir süre beklenmesi icap etmektedir. 

Bakanlığın standart ve kalite kontrolünü yapacak ye¬ 
terli teşkilatının olmaması da diğer bir sorundur. 

Bu arada memleket ekonomisinde önem kazanan bazı ö- 
zellikli konularda karşılaşılan güçlükler ve beli¬ 
ren sorunlara da değinmekte fayda görülmüştür. 

Örneğin, ayakkabı imali kalite ve standart yönün¬ 
den bugün için yeterli değildir. Deri ve Kösele Ni¬ 
zamnamesinin uygulamada tam olarak işlenmemesi ve 
bilgisizlik nedeniyle istenilen şekilde kesim ya¬ 
pılamaması bunun başlıca sebepleridir. Ayakkabı i- 
malatı, her şeyden önce derinin imal safhasından 
itibaren oldukça uzun bir bekleme süresini gerek¬ 
tirdiğinden büyük sermayeye ihtiyaç göstermektedir. 

Yapıştırıcı olarak kullanılan solüsyonların zehir¬ 
li gazlar neşrettikleri ve çalışanların sağlığına 
zarar verecek nitelikte bulundukları genel bir şi¬ 
kâyet konusudur. 

Eskişehir'de çıkarılan ve bir ihraç malı olan lüle 
taşı, halk tarafından sıra malı, birim birlik, pa¬ 
muklu , orta dökme taneli, orta 1/6, 7/12, cılız 
gibi tiplere ayrılmakla beraber bunların belli 
standartları bulunmamaktadır. Bu nedenle pipo as¬ 
tarı dışında bugün imal edilmiş lüle taşı ihracı¬ 
mız yok denecek kadar azdır. 

Bunun yanında onniks ve oltu taşmında aynı durum¬ 
da olduğu bir vakıadır. 

Diğer yandan yonga ve sanayi mamullerinden olan 
sunta ve formikanın da mevcut standartları piya¬ 
sa ihtiyaçlarına uygun düşmemektedir. 
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G- TEDBİRLER; 

Memleket ekonomisinde önemli yeri olan sanatkâr ve 
küçük sanayici mamullerinin gerek iç pazarlarda ge¬ 
rekse dış pazarlarda rekabet edebilmelerini sağlamak 
amacıyla standartlarının tesbiti ve kalite belgesi 
verme yetkisinin bazı kolaylıklar sağlayacağı dü¬ 
şüncesiyle tek elde toplanması hususlarının 3* Beş 
Yıllık Kalkınma döneminde dikkate alınmasının büyük 
faydalar sağlayacağı görüşündeyiz. 

Şöyleki: 

"Sanatkâr ve Küçük Sanayicinin ürettiği malla¬ 
rın standartlarının tesbitine, Sanayi ve Ti¬ 
caret Bakanlığınca yapılacak sıraya göre Türk 
Standartlar Enstitüsü tarafından öncelik ta¬ 

nınmalıdır. Ayrıca Bakanlık içinde bir kuruluş 
tarafından mevcut standartların kontrolünün 

yapılması sağlanmalıdır." 

"Kalite belgesi verme yetkisinin Sanayi ve Ti¬ 
caret Bakanlığı veya Küçük Sanayi Geliştirme 
Merkezinde toplanması, kalite kontrolünün i- 
cabmda mevcut kuruluşlarda yaptırılabileceği 
gibi gerektiğinde Bakanlıkça bölge laboratu- 
varları kurulması hususları Bakanlık politi¬ 
kası olarak saptanmalıdır." 

Özellikli konularda da şu tedbirlerin gözönünde 
bulundurulması yerinde olacaktır. 

"Deri ve kösele nizamnamesinin yeniden gözden 
geçirilerek uygulamasının zorunlu hale geti¬ 
rilmesi ve maliyet unsurunun dikkate alınma¬ 
sı, deri ile ilgili kimyevi madde standartla¬ 
rının tesbiti, tabakların istenilen şekilde 
kesim yapabilmeleri için eğitilmeleri, ihraç 
edilecek ayakkabıların standardının tesbiti 
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yoluna gidilmelidir. 

Özellikle ihraç edilebilen çeşitli taşların 
estetik, renk ve büyüklük bakımından kullanı¬ 
lış sahalarına göre tipleştirilmesi zorunlu 
görülmektedir. 

Kullanılış sahaları çok geniş olan sunta for¬ 
mikanın mevcut standartları, inceleme konusu 
yapılarak piyasa ihtiyaçlarına uygun hale ge¬ 
tirilmelidir. " 

2- EĞİTİM SORUNU 

Sosyal bir sorun eğitimin ilgili komisyon tarafından 
inceleneceği dikkate alınarak, kooperatifler ve mesle¬ 
ki teşekküller ortaklarının teknik, işletmecilik ve 
sevk ve idare ile el sanatları konusunda tip, model ve 
desen yönünden bilgi ve tecrübe kazanmalarını sağlamak 
amacıyla eğitilmesinin genel bir politika olarak Dev¬ 
let tarafından ele alınmasının yararlı olacağına deği¬ 
nilmekle yetinilmiştir. 

3- PROTOTİP PROJELERİN UYGULANMASI 

A- DURUM: 

Prototip yani tek tip projelerin uygulanmasında ih- 
racaata dönük, ithalâtı ikame eden seri imalât tek¬ 
niğini kullanan ve büyük sanayi ile küçük sanayi a- 
rasmda tali mütaahhitlik yapacak küçük sanayi kol¬ 
larına öncelik tanınacaktır. 

Bu tip projelerin amacı, yeni müteşebbislere iş sa¬ 
hası bulma yanında atıl kapasite ile çalışan küçük 
sanayicilerin bu tip üretime dönüştürülmesidir. 

Küçük Sanayi Geliştirme Merkezi tarafından gelişti¬ 
rilen prototip projeler hazırlık safhasında olup, 
henüz uygulama alanına konulmamıştır» 



Adı geçen kuruluş tarafından kolaylık atelyeleri ku¬ 
rulmak suretiyle örnek iş yerleri meydana getirile¬ 
rek küçük sanayinin istenilen üretim tipine dönüş¬ 
türülmesi mümkün olacaktır. 

B- SORUN: 

Türkiye'de sanatkâr ve küçük sanayicinin çok dağınık 
bulunduğu ve ekserisinin de atıl kapasite ile çalış¬ 
tığı bilinen bir gerçektir. Memleket ekonomisine kat¬ 
kıda bulunacak iş kollarından ziyade kısa sürede da¬ 
ha çok gelirsağlayan iş kolları tercih edilmektedir. 
Bu nedenle ekonomik yönden faydalı olmayan küçük sa¬ 
nayi kolları meydana gelmekte ve bunlar pazarlama o- 
1araklarından yoksun bulunduklarından atıl kapasite 
ile çalışmak zorunda kalmaktadır. 

G- TEDBİR: 

"Yeni müteşebbislere iş sahası temin etmek ve 
Küçük Sanayinin, Memleket gerçeklerine göre 
saptanacak üretim şekillerine dönüştürülebil¬ 
mesi için prototip projeleri uygulayacak sa¬ 
natkâr ve küçük sanayiçinin teşvik tedbirleri 
ile desteklenmesi sağlanmalıdır. Bu uygulama¬ 
da mesleki teşekküller ve kooperatiflere ön¬ 
celik verilmesi yerinde olacaktır." 

YETERLİLİK BELGESİ 

A- DURUM: 

Yeterlilik belgesi, talep edilen bir malın ilgili 
işletmede yapılıp yapılamayacağına dair kalite bel¬ 
gesinde olduğu gibi Makina Mühendisleri Odası veya 
benzeri diğer kuruluşlar tarafından verilen bir bel¬ 
gedir. 

Bu belgenin verilmesinde işletmenin teknik bilgi, 
makina ve personel durumu tüm olarak dikkate alın¬ 
maktadır. 
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Devlet kesimindeki bazı kuruluşlarca yapılan ihale¬ 
lerde yeterlilik belgesi aranması zorunlu hale gel¬ 
miştir. 

B- SORUN: 

Kalite belgesi ile ilgili kısımda belirtildiği üze¬ 
re, yeterlilik belgesi veren kuruluşların çeşitli 
olması uygulamada yetkinin dağılmasına ve az da ol¬ 
sa menfaat farklılığı doğmasına sebep olmaktadır. 
Burada sanatkâr ve küçük sanayicinin gerektiğinde 
yeterlilik belgesi alabilmesi için başvuracağı yet¬ 
kili bir kamu kuruluşun bulunmaması sorun olarak 
ortaya konabilir. 

C- TEDBİR: 

Konu ile ilgili tedbirin şu şekilde özetlenmesi müm¬ 
kündür : 

"Sanayi ve Ticaret Bakanlığı içinde veya Ba¬ 
kanlığa bağlı bir kuruluşta yeterlilik bel¬ 
gesi verebilecek tek bir makamın saptanması 
gereklidir» Yeterlilik belgesi için gerekli 
işlemlerin Bakanlık bünyesi içindeki kuru¬ 
luşlara veya mevcut diğer teşekküllere yap¬ 
tırılması bir alternatif olarak düşünülebi¬ 
lir." 

Bu arada Sosyal Sorunlar Komisyonunu ilgilendirmek¬ 
le beraber, ilgili kanunun çıkmasından sonra çırak, 
kalfa ve ustalık safhalarından geçerek sorumlu sa¬ 
natkâr durumuna gelmiş kişilerin ancak işyeri aça¬ 
bileceği konusunda, yeterlilik belgesi verilmesi 
hususunun inceleme konusu yapılarak tedbir getiril¬ 
mesinde fayda görülmüştür. 
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5- ÜRETİM YÖNTEMLERİNİN SAPTANMASI 
a— — m mmKmmmmmasssaammsssBamuMKmaBaBzmmammmmmamm 

A- DURUM VE SORUNLAR: 

Esnaf, sanatkâr ve küçük sanayicinin genel olarak 
sipariş üzerine üretim ve tamir işleri yapmak su¬ 
retiyle çalıştığı görülmektedir. 

Ekonomide memleket gerçeklerine uygun olarak küçük 
sanayide hangi üretim dallarına ağırlık vereceği 
konusu başlıca sorundur. 

B- TEDBİRLER: 

Sorunlarla ilgili tedbirleri şöylece saptamak müm¬ 
kündür, 

- Üretim teknik yönüyle ilgili olarak aşağıdaki 
sıralamaya göre üretim kolları desteklenmelidir. 

" Ara malı, yatırım malı ve tüketim malı 
şeklindeki priyorite teşvik tedbirleri¬ 
nin uygulanmasında dikkate alınmalıdır." 

- Ekonomik yönden teşvik edilecek üretim kolları¬ 
nın saptanmasında iki ayrı görüş ileri sürülmüş¬ 
tür. 

Alternatifler şunlardır : 

"Teşvik edilecek üretim şekilleri öncelik 
sırasına göre, ithal yerine geçerli üretim, 
büyük sanayi için üretim yapan küçük sana¬ 
yicinin desteklenmesi ve ihracata dönük ü- 
retim şeklinde olmalıdır. 

İhracatın geliştirilebilmesi için öncelikle 
ithal yerine ikame üretim yapan sanayi dal¬ 
larının desteklenmesi iç talepleri karşıla¬ 
yabilmek bakımından yerinde olacaktır." 

- Bölgesel hammadde kaynaklarını işleyerek üretimde 
bulunan iş kollarının teşviki öngörülmelidir. 



İstihdam açısından bölge insan gücünü yararlı şekil¬ 
de çalıştıran iş kolları da teşvik edilmelidir. 

İhracata dönük el sanatları ile mahalli turistik 

sanatların da teşvikinde yarar vardır. 

İşletme şekilleri yönünden alınacak tedbirleri de 
şu şekilde belirtebiliriz. 

"Tali mukavele sistemini geliştirecek ve pro¬ 

totip projeleri uygulayacak işletmelerin 
teşvik tedbirlerinden yararlanması uygun 
görülmüştür." 
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meslek kollarıyla birlikte değerlendirilmesi 
uygun mütalâa edilmektedir. 
Her halde, hem ayrı bir limit içinde ve hem 
de genel kooperatifler plasmanı içinde şoför¬ 
lerin kredilendirilmesi mükerrer ve imtiyaz¬ 

lı bir durum teşkil etmektedir." 
(Azınlık görüşü) 

"3. Beş yıllık Kalkınma Plânı döneminde Türki¬ 
ye Halk Bankasının kredilerini kontrollü sis¬ 
teme çevirmek konusundaki çalışmaları geliş¬ 
tirilmeli ve diğer kamu kesiminde ve gerekir¬ 
se müştereken de envanter çalışmaları, bölge¬ 
sel gelişmişlik etütleri, teşviki öngörülen 
meslekler ile diğer mesleklerin priyorite sı¬ 
ralarının saptanması, yurt içi dağılım etüt¬ 
lerinin yapılması sağlanarak kredilerin yurt 
ekonomisine en uygun şekilde kullanılması da¬ 
ha etken şekle dönüştürmelidir." 

"lürkiye Kalk Bankasının Küçük Sanayiciye ver¬ 
diği kredinin tavanının diğer sanayi bankala¬ 
rının açtıkları kredinin alt sınırı ile bir¬ 
leştirilmesi ve entegre bir kredi sistemi sağ¬ 
lanması gerekli görülmektedir." 

"3.Beş Yıllık Kalkınma Plânı döneminde,Bankanın 
bir Küçük Sanayi Kalkınma Bankası niteliğini de 
kazanabilmesi için iç bünyede alman ve alınma¬ 
sı gerekecek tedbirler yanında yeterli ve uygun 
kaynaklarla desteklenmesi ve küçük sanayicinin 
proje bazındaki kredilerini yeterli ölçüde kar¬ 
şılayacak sistemin geliştirilmesi gerekli gö¬ 
rülmektedir. " 
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6- KÜÇÜK SANAYİ SÎTBnıüfJ YAPIMI 
A- DURUM 

Küçük Sanayicilere modern iş yerleri temini için ilk 
defa 1964 yılında Sanayi Bakanlığı bütçesine konulan 
10 milyon liralık ödenek ile küçük sanayi siteleri¬ 
nin yapılmasına başlanmıştır. 

Daha sonra her yıl ödenekler konulmak suretiyle hiz¬ 
met geliştirilmiş ve 953 sayılı Kanunun uygulanmasıy¬ 
la ilgili olarak bir süre bu Kanunun olanaklarından 
yararlanılmış, daha sonra Kanunun ilgili maddelerinin 
iptali nedeniyle ödeneklerin yine bütçeden ayrılması¬ 
na devam edilmiştir. 

Küçük sanayicinin bir site içinde bir araya getirme¬ 
sinden sağlanan faydalar şunlardır: 

Modern iş yeri temini yarımda, alt yapı hizmetlerinin 
kolaylıkla sağlanması mümkün olmakta ve küçük sanayi¬ 
ciler arasında işbirliği ve karşılıklı yardım duygula¬ 
rının geliştirilerek ihtisaslaşmayı temin amacı güdül¬ 
mektedir. Yine müşterek hizmet tesislerinin yapılması 
ile bazı sosyal sorunların çözülmesi istenmektedir. 

Bir küçük sanayi sitesinin yapılmasıyla ilgili potan¬ 
siyel araştırması Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, İmar 
İskân Bakanlığı ve Türkiye Halk Bankasının müşterek 
çalışmasıyla tamamlanmaktadır. 

Hizmetin uygulanması ile yükümlü Sanayi ve Ticaret Ba¬ 
kanlığı, Belediye ya da Site Yapı Kooperatifi ile Bir¬ 
likte çalışmaktadır.Talep sahibi bölgede yapılan an¬ 
kete gelen cevaplarla beraber mahalli Yönetim basının 
görüşü de alınarak, mimar,ekonomist ve makine mühendi¬ 
sinden kurulu uzmanlar heyeti konuyu incelemekte ve 
olumlu rapor verilmesi halinde sitenin yapılmasına adı 
geçen Bakanlıkça karar verilmektedir.Mevcut uygulama¬ 
ya göre arsanın Kooperatif ya da Belediyece temin edil¬ 
mesi şarttır.Belediye ayrıca alt yapı tesislerinin ya¬ 
pılmasını da taahhüt eder. 



- 81 -

Kooperatif ya da Belediyece hazırlanan ilk ve son pro¬ 

jeleri incelemek ve keşif ile yatırım planı hazırlamak 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığının yetkisi içindedir. 

Sanayi Sitesinin yapılmasına karar verilmesi halinde 
projenin % 60 ının( az gelişmiş bölgelerde % 70 ) Ba¬ 
kanlık tarafından kredilendirilmesi ve % 40 ınm da Koo- 

pei'atifçe karşılanması ( az gelişmiş bölgelerde % 30 ) 
esası üzerinden yapıma başlamak üzere Bakanlıkça Türki¬ 
ye Halk Bankasına talimat verilir. 

Banka, Bakanlıkça hazırlanan proje ve verilen talimat 
esaslarına uygun olarak, Belediye ya da Site Yapım Koo¬ 
peratifi ile kredi sözleşmesi yapar.Sitenin ihalesi Be¬ 
lediye ya da Yapı Kooperatifi tarafından sağlanır ve ya¬ 
pıma geçilir. 

Projeye göre yıllık tahsisatın % 60 veya % 70 i oranın¬ 
daki Bakanlık kredisi hakediş raporlarına göre ödendik¬ 
ten sonra, ikinci yıla ait Bakanlık kredisinin ödenebil¬ 
mesi için, birinci yıldaki Kooperatifler tarafından ö- 
denmesi gereken °/o 40 - 30 harcamanın yapılması şartı a- 
ranmaktadır.Böylece gerek Bakanlık ve gerekse mahalli 
kuruluş birinci yılki ödeneklerini tam olarak harcadık¬ 
tan sonda Bakanlıkça ikinci yıl ödeneği için Bankaya ta¬ 
limat verilmektedir. 

Mukaveleye uygun olarak hakediş raporları Bayındırlık 
Müdürlüklerince onaylanıp Bakanlığa gönderilmekte ve ö- 
demeler Bakanlık emriyle Banka tarafından yapı İmale tadır. 
Dolayısıyla Bankanın kredinin kullanılmasındaki rolü sa¬ 
dece aracılık niteliğindedir. 

Tamamlanan sitenin fondan aldığı kredi bir yıllık ödeme¬ 
siz devreden sonra, on yıllık bir sürede taksitlendirile- 
rek tasfiye edilmektedir.Böylece yıllık ödenecek taksit 
işyeri kirasına yakın olmaktadır. 

Sitede üç grup hizmetin yapılması öngörülmektedir. 

Birinci grup olarak krediden yararlanan küçük sanayici¬ 
ler siteye yerleşmektedirler. 
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îkinci grup olarak krediden yararlaıımayıp, sitedeki kü¬ 
çük sanayicinin yakın ilişkisi bulunduğu meslek kolla¬ 
rına sitede yer verilmektedir. 
(yedek parça, nalbur, cam işleri gibi) 

Üçüncü olarak lokanta, bayi, kafeterya, gerekirse banka 
şubesi, belediye zabıtası, karakol ve P.T.T. için yer 
ayrılabilmelidir. Ancak bunların kooperatif bünyesinde 
kalmaları, satılmamaları gereklidir. Tabiatıyla kiraya 
verilmeleri mümkün olmaktadır. 

Bütün bunlara ek olarak sitelerde, yine kooperatifin 
mülkiyetinde ilk yardım, sergileme, eğitim ve konferans 
hizmetlerini karşılayacak, ayrıca Dernek ve Birlikler 
ile kooperatifin yerleşmesine imkân verecek bir yönetim 
binası da yaptırılmaktadır. 

B- BORUNLAR: 

Küçük Sanayi Sitelerinin yapımıyla ilgili sorunları şöy- 
lece saptamak mümkün görülmektedir. 

-Özellikle küçük sanat dallarında çalışan meslek mensup¬ 
ları için % 40 oranındaki katılma payı zorluk yaratmak¬ 
tadır. Bu oranın aşağıdaki diğer sorunlarla birlikte 
dikkate alınarak daha makul ölçülere indirilmesi gerek¬ 
li görülmektedir. 

-Sitenin uzak olması halinde su, elektrik, yol masrafla¬ 
rı büyük ağırlık taşımaktadır. 

-Kredi faizinin tediye tarihinden başlaması, süratle 
birikmesi ve çoğalması sonucunu doğurmakta ve gerek 
maddi ve gerekse psikolojik yönden olumsuz etkiler 
yapmaktadır. 

-Mevcut imar plânları içinde küçük sanayi sitesi için 
ayrılan yer, yapılan tetkikler sonucunda uygun görül¬ 
mezse yeniden seçilecek yer için bazan Belediyeler 
gerekli kolaylıkları göstermedikleri gibi özel mülk 
sahipleri de fiatları artırarak daha baştan hizmeti 
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baltalayabilmektedir. 

-Belediyelerin mevcut taahhütlerine rağmen zaman zaman 
alt yapa tesislerini yapmakta zorluk çıkarmaları, pro¬ 
jenin tamamlanmasına veya hizmete açılmasına mani ola¬ 
bilecek derecede büyük sonuçlar doğurabilmektedir. 

-Bazı meslek kollarının halkla olan yalcın ilişkileri 
dolayısıyla sitelere gitmeleri sakıncalı görülmekle 
beraber, zaman zaman bu konuda da anlaşmazlık çık¬ 
maktadır. Örneğin basit bir marangoz, elektrikçi, cam¬ 
cı , tesisatçı gibi hizmet mensuplarının iskân bölgele¬ 
rine dağılmış olmasında, modern şehircilik yönünden 
fayda vardır. Bu takdirde siteye giden ve gitmeyen 
küçük sanayici arasında haksız rekabet şartları doğmak¬ 
tadır. 

-Bazıyerlerde sanayi sitesinin yapılmasıyla beraber Be¬ 
lediye şehir içindeki küçük sanayicilerin ruhsatları¬ 
nın iptali yoluna gitmekte bu da büyük ölçüde huzur¬ 
suzluk doğurduğu gibi yukarıda belirtilen şehircilik 
anlayışına aykırı düşmektedir. 

-Mevcut sitelerde kolaylık atölyeleri, alma-bulma pa¬ 

zarlama kooperatifleri ve kalite kontrol laboratuvar-
ları kurulmadığı ve eğitim hizmetlerinin fiilen geliş¬ 
mediği sonucuna varılmıştır, 

C- TEDBÎRLER: 

-Kredili sisteminin devam etmesiyle ilgili olarak kredi 
şartları hakkında aşağıdaki temenniler getirilmektedir. 

"Halen uygulanmakta olan kredi sistemindeki 
küçük sanayiciye ait % 30-40 oranının 
% 20-10'a indirilmesi uygun mütalaa edil¬ 
miştir. " 

"Arsa temini ve alt yapı tesislerinin yapı¬ 
labilmesi için de kredi sağlanmalıdır." 

"Projeye uygun olarak yapının bitmesi gere- 
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ken tarihe kadar faizsiz bir devre tanın¬ 

malıdır. " 

-Sitenin yer seçimi ile ilgili olarak getirilen temenni 
şudur: 

"îmar plânlarının yeniden gözden geçirilme¬ 
si ve Küçük Sanayi Siteleri yapımına elve¬ 
rişli yerlerin tesbiti ile bunların arsa 
ofisi ve belediyelerce işbirliği halinde 
belediyelerce öncelikle satın alınmaları 

. yolunda tedbir alınmalıdır." 

- Küçük Sanayi kollarından bazılarının iskân bölgelerin¬ 
de kalması hakkmdaki görüş şöyle özetlenebilir: 

"Lehimci, tesisatçı, elektrikçi, marangoz 
gibi küçük sanayicinin yerleşme düzeni 
yönünden iskân alanları içinde olmaları 
gerekmektedir. Bu nedenle Belediyelerin 
bunları sitelere gönderme yolundaki taz¬ 
yikleri azaltılmalı ve çalışma ruhsatla¬ 

rının iptali yolundaki tehlike önlenmeli¬ 
dir." 

-Diğer sosyal hizmetlerle ilgili olarak varılan sonuç 
şudur: 

"özellikle, kolaylık atelyeleri, alma-bulma, 
pazarlama kooperatifleri, eğitim hizmetle¬ 
ri gibi diğer sosyal hizmetlerin yerine ge¬ 
tirilmesi için ilgili bölümlerde belirti¬ 
len tedbirlerin uygulanmasında, küçük sa¬ 
nayi siteleri uygulanmasından yararlanma¬ 
lıdır." 
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-Konu ile ilgili anlaşmazlıkları en az düzeye indirmek 
için teklif edilen diğer bir sistem de şudur; 

"Küçük Sanayi Sitelerinin yapılmasında Dev¬ 
let şimdiki uygulama ile % 60 oranında kre¬ 
di vermektedir. Buna rağmen büyük zorluk¬ 

larla karşılaşılmaktadır. Temennilerimize 
uygun olarak bu oranın % 80 civarına çıka¬ 
rılması halinde dahi konunun tam çözüme 
kavuşamıyacağı anlaşılmaktadır. Bu neden¬ 
le Devletin % 20 daha fedakârlık ederek 
siteyi bilfiil yaptırması, sonra belli bir 
amaca ve programa uygun olarak küçük sana¬ 
yiciden isteyenlere uzun vadede, bugünkü 
kredi şartlarından ağır olmayacak şartlar¬ 
la satması ya da gene uzun vadeli olarak 
kiraya verebilmesi uygun mütalâa edilmiş, 
mevcut mevzuat güçlüklerinin ortadan kal¬ 
dırılması mümkün görülmüştür." 
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IV- PAZARLAMA 

1- KAMU KESİMİNDE ALINACAK TEDBİRLER 

A- DURUM VE SORUNLAR: 

Küçük Sanayici ve esnaf için pazarlama konusunun 
önemi ve başlıca sorunları, alma-bulma konusuyla 
birlikte incelenmiş ve özel kesimde alınacak ted¬ 
birlerle Türkiye halk Bankasının iştiraki olarak 
kurulması temenni edilen şirket hakkında açıklama 
lar yapılmış ve ek tedbirler getirilmiş idi. 

Burada o tedbirlerin dışında kalan ve çözümü kamu 
sal tedbirler alınmasını gerektirecek sorunlar ü- 
zerinde durulacaktır. Bu sorunları aşağıdaki şekil 
de saptamak mümkündür. 

Bugün küçük sanayicinin, Devlet alımlarmda rekabet 
olanaklarından yoksun bulunduğu bir vakıadır. Küçük 
sanayi kesiminde büyük sanayi için üretim yapan iş 
letme tipi gelişmiş değildir. 

Diğer yandan, küçük sanayicinin pazarlama ve alma- 
bulma sorunlarını halledecek bir kamu örgütü bulun 
maması nedeniyle bu konulardaki faaliyetleri de ye¬ 
tersiz bulunmaktadır. 

B- TEDBİRLER : 

Küçük sanayicinin devlet alımlarına iştirakini sağ¬ 
lamak, diğer pazarlama sorunlarını çözümlemek ama¬ 
cıyla getirilecek tedbirleri şöylece özetlemek müm¬ 
kündür . 

- Devlet alımlarmda aynı fiatı veren küçük 
sanayiciye öncelik tanınması veya prim 
sistemi getirilerek daha iyi şartlar temi¬ 
ni gerekli görülmektedir. 
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- Yurt içi ve yurt dışı tali mukavele sis¬ 
teminin geliştirilmesi için merkezi bir ka¬ 
mu örgütünün kurulması ve Küçük Sanayi Ge¬ 
liştirme Merkezi ile İştirak Şirketin soru¬ 
nu çözümlemede aracı kılınmaları yararlı o- 
lacaktır, 

- Pazarlama ve alma-bulma konularında Haber ve 

danışma, Satış ve sipariş merkezleri teşkil 
edilmesi yukarıdaki tedbirlerde belirtilen 

kuruluşların bu yönde hizmet görmeleri şek¬ 
linde sağlanmalıdır. 

- El sanatları ve turistik sanatlar mamulleri¬ 

nin pazarlama ve arama-bulma konularında yu- 
kardaki tedbire paralel olarak ele alınması 
ve çözüm bulunması öngörülmüştür* 

2- TANITMA HİZMETLERİ 

A- DURUM: 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Köy işleri Ba¬ 
kanlığı, Turizm ve Tanıtma Bakanlığı, Odalar 
Birliği ve Türkiye Esnaf ve Sanatkârları 
Konfederasyonu yetkililerinden kurulu komite 
tarafından organize edilmek suretiyle Münih 
ve Floransa'da kurulan dış fuarlara iştirak 
edilmektedir. Bu fuarlarda el sanatları ile 

küçük sanayici mamulleri sergilenerek tanı¬ 
tılmakta ve bu suretle dış pazar olanakları¬ 
nın yaratılmasına çalışılmaktadır. Turizm ve 
Tanıtma Bakanlığının dış ülkelerdeki bürola¬ 
rından el sanatlarının tanıtılması konusunda 

çok az yararlanılmaktadır. 

Bunun dışında İzmir, Bursa, Kayseri, Samsun, 
Konya, Balıkesir ve Erzurum illerindeki iç 
fuarlara Konfederasyon tarafından katılınmak- 
tadır. 
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Dış Ekonomik İlişkiler Bakanlığı tarafından 
Türkiye dış ülkelerdeki 15-20 fuara iştirak 
etmekte, ancak Bu fuarlarda Odalar Birliği 
aracılığı ile temin edilen İktisadi Devlet 
Teşekkülleri ile büyük sanayicinin malları 
sergilenmekte ve teşhir edilmektedir, 

B- SORUNLAR: 

Konfederasyonun katıldığı dış fuar masraf¬ 
ları ilgili kuruluşlarca müştereken karşı¬ 
lanmakla beraber, götürülen malların bedeli 
Konfederasyon tarafından ödendiğinden malî 
güçlükler nedeniyle fuarlara yeterince mal 
götürülememektedir. El sanatları ve küçük 
sanayi mamullerimize en çok talep Orta Şark 
memleketlerinden geldiği halde yukarıda be¬ 
lirtilen nedenle buradaki fuarlara iştirak 
etmek mümkün olmamaktadır. İştirak edilen 
dış fuarlarda olumlu sonuçlar alınmasına 
rağmen Konfederasyonun maddi olanaklarının 
sınırlı bulunması bütün dış fuarlarakatılma- 
mızı ve beklenen sonuçların elde edilmesini en¬ 
gellemektedir . 

Dış fuarlarda genellikle serbestçe satış ya¬ 
pılabilen yerler ayrılmakta, fakat buralarda 
yer temin edemediğimiz için götürülen mal¬ 
ların tamamen satışı sağlanamamaktadır. Dış 
fuarlarda yabancı firmalarca mamullerimize 
önemli ölçüde talep yapılmakta ise de iç or¬ 
ganizasyon yetersizliğinden bu talepleri za¬ 
manında karşılamak mümkün olmamaktadır. 
Diğer bir sorun da, yukarıda belirtildiği ü- 
zere, Türkiye'nin iştirak ettiği diğer dış 
fuarlarda el sanatları ve küçük sanayi ma¬ 
mullerimizin sergilenmemiş olmasıdır. 

./ 
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C- TEDBİRLER: 

3. Beş Yıllık Kalkınma Döneminde, el sanatla¬ 
rı ve küçük sanayi mamullerinin gerek dış ve 
gerekse iç fuarlarda tanıtılarak sürümünü sağ¬ 
lamak amacıyla aşağıda belirtilen tedbirlerin 
getirilmesi yerinde olacaktır. 

"İştirak edilen fuarlarda beklenilen ne¬ 
ticelerin elde edilebilmesi için Konfe- 
darasyonun malî gücünün Hükümet tara¬ 
fından yeterli seviyeye getirilmesi ve 
olanaklar ölçüsünde çok sayıda fuara, 
özellikle orta Şark memleketlerindeki 
fuarlara katılmamızın sağlanması uygun 
olacaktır. 

Ayrıca diğer dış fuarlarda da el sanat¬ 
ları ve küçük sanayi mamullerinin ser¬ 
gilenerek teşhiri yoluna gidilmelidir." 

"Dış fuarlarda satış yapılabilmesi için 
önceden satış yeri temini cihetine gi¬ 
dilmelidir." 

"Dış pazarlardan yapılan mal taleplerini 
karşılayabilmek amacıyla Devlet kesimin¬ 
de merkezi bir örgütün kurulmasında fay¬ 
da mülâhaza edilmektedir." 

"Dış fuarlara iştiraki organize eden ko¬ 
miteye Türkiye Halk Bankası A.Ş. nin 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığının ve kü¬ 
çük Sanayi Geliştirme Merkezinin de a- 
lınarak hizmete katkıda bulunmasının 

sağlanması uygun görülmüştür." 

"El sanatları ve küçük sanayi mamulleri¬ 
mizin dış ve iç fuarlarda tanıtılarak 
sürümünün sağlanması amacıyla broşür, 
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katalog gibi yayın hizmetlerinden geniş 
ölçüde yararlanılması yoluna gidilmeli¬ 
dir." 

"Kiralanacak bir gemide seyyar fuar kuru¬ 
larak Akdeniz memleketlerinde mamulleri¬ 

mizin tanıtılması konusunun tedbir ola¬ 

rak düşünülmesinde büyük faydalar var¬ 
dır. " 

V. DıĞER EKONOMİK SORUNLAR 

Aşağıda belirtilen tedbirlerin 3. Beş Yıllık Plân 
Döneminde ve yıllık programlarda dikkate alınma¬ 
sının hem esnaf, sanatkâr ve küçük sanayici hem 
de takip edilecek genel ekonomik politika yönün¬ 
den yararlı olacağı kanısındayız. 

1- TEŞVİKE VE DÖMÜŞÜME TABİ MESLEK KOLLARI 

Yapılacak envanter çalışmalarının değerlendirilme¬ 
si sonucu,teşvike ve dönüşüme tabi küçük sanayi 
kollarının açıklığa kavuşturulması, bu suretle 
Memleket gerçeklerine uygun ekonomik tedbirlerin 
alınması ve küçük sanayicinin ekonomiye daha faz¬ 
la katkıda bulunması mümkün görülmektedir. 

2- AVRUPA ORTAK PAZARI 

Ortak pazarda, el sanatları ve küçük sanayi ürün¬ 
lerimizin durumunun ne olacağı ve karşılaşılacak 
güçlüklerin tesbiti, içinde bulunduğumuz geçiş 
döneminde çözümlenmesi gereken başlıca sorunlar¬ 
dandır. 

Küçük Sanayi kesiminde teşviki öngörülecek üretim 
kollarının saptanması ve bu sektörde üretilen mal¬ 
lara Ortak Pazarda rekabet olanaklarının sağlanması 
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amacıyla getirilecek tedbirler konusunda, bir ku
ruluş olan İktisadî Kalkınma Vakfı tarafından ge
rekli ekonomik incelemenin yapılması zorunlu gö
rülmektedir» 

DEVLET PLÂNLAMA TEŞKİLÂTININ ÇALIŞMALARI 

Alt Komisyonumuz ekonomik sorunları inceledikten sonra 
1 ve 2. Beş Yıllık Kalkınma Plânlarındaki konuyla ilgi
li strateji ve tedbirleri incelemiş ve en büyük sorun
lardan biri olarak da plân uygulamasını yetersiz gör
müştür» 

Bu yetersizliği giderebilmek için konuyla ilgili olarak 
dört temenni getirilmektedir. 

"Genel olarak kalkınma plânlarında genel 
politikalar işlenmiş ve gerçekçi, tutarlı, 
uygulamaya yatkın tedbirler getirilmemiştir. 
Bu açıdan üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Plânın
da küçük sanayici ve esnaf sorunlarının daha 
belirgin tedbirlerle çözümlenmesi temenni edil
mektedir. " 

"Tedbirlerin saptanması sırasında yönetimin 
görüşü daha ağırlıklı olarak dikkate alınma
lı, kurumsal olarak doğru alan tedbirlerin 
realiteye uygunluğu değerlendirilmeli ve do
layısıyla plân-yönetim kopukluğuna meydan ve
rilmemelidir. " 

"Tedbirler getirilirken, uygulama olanakları 
(özellikle parasal olanaklar) temini konu
sunda da tutarlılık sağlanmalıdır." 

"Tedbirlerin uygulanmasıyla ilgili SjOrumlu ve 
ilgili kurumlar arasında en az üç^ir toplantı 
yapılması suretiyle daha etkin bir koordinasyon 
sağlanması uygulamayı kolaylaştıracak ve dar bo
ğazları zamanında giderecek bir tedbir olarak dü
şünülmektedir. " 



KAYNAK 

- 1. Beş Yıllık Kalkınma Plânı 
- 2. Beş Yıllık Kalkınma Plânı 
- 1969-1970 ve 1971 Yılları Programları 
- Esnaf ve Sanatkârların Sosyal ve Ekonomik Sorunları Araş¬ 

tırması ( Cilt: 2 ) ( D.P.T. Yayını ) 
- Esnaf, Sanatkâr ve Küçük Sanayicilerin Sorunları (D.P.T. Yayını) 
- Küçük Sanayi ve El Sanatları ( D.P.T. Yayını ) 
- Türk Ticaret Kanunu 

- Esnaf Dernekleri ve Esnaf Birlikleri Kanunu 

- Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanunu 
- Muamele Vergisi Kanunu 

- Teşviki Sanayi Kanunu 
- Türk îş Kanunu 
- Sanayi Sicili Kanunu 
- Ticaret ve Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları Kanunu 
- Diğer Mevzuat ve Nizamnameler 

- Türkiye Halk Bankası Kanunları, Bilançoları ve Neşriyatları 
- Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Türkiye Halk Bankası, Türkiye 

Esnaf ve Sanatkârlar Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Mer¬ 
kez Birliği, Sosyal Sigortalar Kurumu, Türkiye Esnaf ve Sa¬ 
natkârları Konfederasyonunun Yazılı Kurumsal Görüşleri. 

- Abdullah Caner, Nairn Çapçı, Cengiz Pınar ve Erol Erim'e 
ait kişisel yazılı görüşler. 

- istihdam - Insangücü sorunu hakkında Özel ihtisas Komisyo¬ 
nuna Açıklama ( D.P.T. Yayını ) 

- Sayılarla istihdam Sorunu ( D.P.T. Yayını ) 
- Esnaf ve Küçük Sanat Erbabının ihtiyacı için Kota Tahsis¬ 

leriyle yapılacak ithalât ile bu ithalâtın tevzi suretini 
gösterir talimat. 

- T.Esnaf ve Küçük Sanatkârları Konfederasyonu ithalât Şart¬ 
namesi. 

- Sair Dökümanter Bilgiler 



0042892 


