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GİRİŞ 

KÜÇÜK SANAYİİN T AKI Al VE SIKIRL^KRIRILaASI 

Memleketimizde, "Küçük Sanayi" deyimi, sadece küçük sanayi 
teşebbüslerini eletil, aynı zamanda "Küçük Sanatları ve El 
sanatlarını" da iiade etmek için kullanılagelmektedir. 

Küçük sanayiin tanımını ve ayırımını yapmak için bazı gayret¬ 
ler gösterilmiş ise de, ortaya ne belli bir tanım konabilmiş 
ve ne de küçük sanayiin sınırları çizilebilmiştir. 

Diğer memleketlerde de, küçük sanayiin belli bir tanımını or¬ 
taya koymak yerine, özelliklerini belirterek ve sınırlarını 
çizerek, büyük sanayi ve el sanatlarından tefrikine çalışıl¬ 
dığı bilinmektedir. 

Üstte büyük sanayi ve altta küçük sanatlai" ve el sanatları 
ile kaynaşmış durumda olması, küçük sanayi için belli bir 
tanım vermeyi, küçük sanayiin sınırlarını çizmeyi güçleştir¬ 
mektedir. 

Küçük sanayiin tanımını yapmak için diğer memleketlerde ortaya 
konan başlıca kıstasları kısaca gözden geçirmek faydalı olur. 

Muhtelif.memleketlerde küçük, sanayi 

Birleşmiş Milletler tarafından 1958 yılında yayınlanan (The- 
development of manufacturing industry in^ggypt, İsrael and 
Turkey) başlıklı raporda, 101 dan fazla işçi kullanan bütün 
işletmeler "Orta ve Büyük çapta" işletme olarak tanımlandığı¬ 
na göre, " 10 dan az işçi kullanan" sanayi işletmeleri,"Küçük 
sanayi" teşebbüsü olarak kabul edilmiştir. 

Asya ve Uzak Doğu Ekonomik Komisyonuna mensup bir çalışma 
gurubu ise, istatistik çalışmalarında, muharrik kuvvet kulla¬ 
nılan işletmelerden 20 den az işçi çalıştıranların, muharrik 
kuvvet kullanmayanlardan 50 den az işçi çalıştıranların"Küçük 
Sanayi" deyimi içinde mütalâa edileceğini ileri sürmüştür. 
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Hindistan'da, hükümetin'sanayii teşvik çalışmalarında, 
1960 yılına kadar, muharrik kuvvet kullananlarda 50'den 
az, kullanmıyaniarda 100 den az işçi çalıştıran ve sabit 
sermaye yatırımları 500 bin Rs.(Takriben 100 bin US 0 ) i 
geçmiyen teşebbüsler küçük sanayi teşebbüsü sayılıyordu. 
Daha sonra, işçi sayısındaki tahdit kaldırılmış, sadece 
sabit sermaye yatırımı kıstası kullanılmaya başlanmıştır. 

Japonya'da, "küçük teşebbüslere" yardımı konu edinen ka¬ 
nunlarda, imalât konusundaki küçük teşebüüsler için 300 
işçilik bir sınır tanımıştır. Dazı hallerde 10 milyon yen¬ 
lik (takriben 28 bin US 0) bir sermaye sınırı da bahis 
konusu olabilmektedir. 

Amerika Birleşik Devletlerinde, hükümetle olan ilişkilerde, 
"Smail Business Administration" taralından, "küçük" lüğü 
kabul edilmiş bulunan veya 500 den az işçi çalıştıran te¬ 
şebbüsler "Küçük İşletme" sayılmaktadır. 250-1000 işçi 
çalıştıran işletmeler, çeşitli endüstri dalları için konu¬ 
lan ölçülere ^ore, ya küçük, ya da büyük işletme grubuna 
ithal olunmaktadır. 

Memleketimizde küçük sanayi 

Yukarıda da kısaca temas edildiği gibi, memleketimizde 
küçük sanayii tanımlarken, küçük sanatlar ve çok kere el 
sanatları, küçük sanayi ile birlikte mütalâa olunmuştur. 

Ticaret ve Sanayi Odaları Kanununun tatbikinemmüteallik 
nizamname, küçük sanayi erbabının tanımında, sermayeden 
ziyade bedeni mesaiyi esas almıştır: "....muamelâtı, 
nakdi sermayesinden ziyade, bedeni mesaisine mustenid 
bulunan ve kazancı ancak meuarı maişetini temine kâfi 
gelecek derecede az olan esnaf ve küçük tacirler ve küçük 
sanatkârlar...." 

2.6,1940 tarihli ve 3843 sayılı Muamele Verşisi Kanununda 
küçük sanayi, iktisadi istiklâli, işçi sayası ve muharrik 
kuvvet miktarı Jd. _l "Ü LtS alınarak tanımlanmaktadır:Doğrudan 
doğruya veya bilvasıta, yalnız bir müşteri hesabına imalât 
yapmıyan ve istihdam ettiği işçi sayısı, müessese sahibi 
de (bizzat çalışsın çalışmasın) dahil olmak üzere beşi 

. /« . 
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tecavüz, etmeyen ve muharrik kuvvet kullananlarda, muharrik 
kuvveti iki beygiri geçmeyen küçük sanayi müesseseleri..." 

1927 yılında hazırlanan Teşviki Sanayi kanununda da kıstas 
olarak "kuvvei muharrike" ile 11 işçi adedi" alınmıştır, ka¬ 
nun sınai müesseseleri dört kısma ayırmış, " en az 10 bey¬ 
girlik bir kuvvei muharrike ile işleyen ve imalâtında bir 
sene zarfında en az binbeşyüz gündelik miktarında işçi 
çalıştıran işletmeleri" birinci sınıf olarak kabul etmiştir. 

1936 yalında hazırlanan Türk İş Kanunu,"Sanayiden sayılan 
işler" meyanında, küçük sanayiin de konusu dahilindeki bir 
çok işi saymış, fakat fabrika sanayii için, asgari 10 iş¬ 
çilik bir hudud koyarak, küçük sanayi ile ayırım yapmıştır. 

Prof. Dr. Orhan Tuna, " İstanbul küçük Sanayii ve lugünkü 
Meseleleri" isimli kitapta şu tanına vermektedir:"Küçük 
Sanayi, usta, kalfa ve çıraktan terekküp eden bir meslek 
sınıf ive bir sınai teşkilât şekli olup, kaide ten küçük iş¬ 
letme esasına dayanmak suretiyle ve say ve sermayeden 
mürekkep sanayi sistemine (fabrikaya) tezat teşkil eden 
organik bir sanat şeklidir." 

Küçük sanayi ile büyük sanayi arasındaki sınır 

Muhtelif memleketlere ait incelemelerde tanımların hemen 

hepsi, küçük sanayi ile büyük sanayi arasındaki sınırı 
tesbit etme çabası göstermekte; sınai teşebbüste kullanı¬ 
lan işçi sayısı, sabit sermaye yatırımı ve güç kıstas 
olarak kabul edilmektedir. 

Muhtelif memleket ekonomilerinin özellikleri ve farklılık¬ 
ları ve bir memleketteki ekonomik düzende belli süre içinde 
Kaydedilen derişiklik sebebiyle, küçük sanayi ile büyük 
sanayi arasında mutlak bir sınır çizmek imkânsızdır. 

Meselâ memleketimizde, bundan otuz yıl evvel 10 beygirlik 
güce sahip bir işletmeye büyük sanayi teşebbüsü nazarı 
ile bakılırken bugün, aynı güç, bir küçük sanat işletmesi 
için normal sayılmaktadır. 

/ 
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G-elişen teknik imkânlar, otomasyon, büyük ve Önemli bir 
sınai faaliyetin, ondan az işçi He yürütülmesini mümkün 
kılmaktadır. Memleketimizde, küçük ve büyük sanayi ara¬ 
sındaki sınırı tesbitie kullanılan "10 işçi, 10 beygir 
gücü " kıstasının günümüzün ekonomik şartları karşısında 
tekrar gözden geçirilmesi zarureti meydanda ise de, eski 
istatistik verilerinden istifade imkânlarını ortadan kal¬ 
dırmamak, istatistik tablolarında devamlılık saelamak, 
gayesiyi t- j ~X. C-V İkam toplamada, küçük sanayi ile büyük sanayi 
arasındaki sınır,(10 beygir gücü) olarak kabul edilmekte, 
10 işçi kıstası ise artık pek kullanılmamaktadır. 

fakat, gününüzün ekonomik ve sınai şartlarına göre, memle¬ 
ketimizde küçül ve büyük sanayi arasındaki sınırı çizecek 
yeni kıstasların tesbiti herhalde faydalı olacaktır.Zira, 
küçük sanayie karşı ilgi, sadece rakkam toplama yönünden 
olmasa gerektir. Küçük Sanayiin kredi, mesleki eğitim 
meselelerinin halli,' küçük sanayie jteknik vesair yardım 
ş-almş'mnaüîrlın daha iyi yürütülebilmesi için butip bir 
~taııımın eksıiılikj ıızurr zamandır hissedilmektedir. 

Küçük Sanayiin, alt sınırı 

Küçük sanayi için belli kıstaslarla bir "tavan" tesbit et¬ 
mek, büyük sanayi ile küçük sanayii ayırmak nisbeten kolay 
ise de, "taban" ı tesbit oldukça güçtür. 

Memleketimizde eskiden beri, küçük sanayiin küçük sanatlar 
ve el sanatları ile bir arada mütalâa edilmesi, küçük 
sanayiin tavanının (10 beygir gücü) pek alçak olması, güç¬ 
lüğü artırmaktadır. 

Küçük sanayiin alt sınırını tesbit için kullanılabilecek en 
uygun metod, bugüne kadar küçük sanayi ile birlikte mütalâa 
olunan, küçük sanatlar, el sanatları gibi sektörleri küçük 
sanayiden ayırmak, bir ayıklama yakmaya çalışmak olsa gerek- 
tir. ? 

Halen, "küçük sanayi ve el sanatları" deyimi ile şu faaliyet 
konuları ifade edilmektedir: 

1) Küçük Sanayi 
2-) Küçük Sanatlar 
3) El Sanatları 
4) Ev Sanatları ./.. 
5)'Köy Sanatları 
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Bu "beş faaliyet konusunu iki gurupta toplamak mûmicundür: 

I) Küçük Sanayi 
II) El Sanatları 

Küçük Sanayi, müstakil lir sektör teşkil edecek, el'sanatları 
gurubu içinde ise, (Küçük sanatlar ve El sanatları, Ev Sanat¬ 
ları, Köy Sanatl ciI‘.L y ti)"U. 11/1 İlciC £lii.~fc IX1 « 

Eu beş faaliyet kolunun, en geridekinuen küçük sanayie doğru 
tanımlarını yapmaya çalışmak, özelliklerini sıralamak, hem 
küçük sanayiin 11 taban"mın tesbiti ve hem de tanına konusun¬ 
da bizlere yardımcı olacaktır. 

I) Küçük Sanayi (Smail Industr.y) 

Küçük Sanayi teşebbüsleri, crta ve büyük endüstri işletmele¬ 
rine benzerler. Küçük sanat teşebbüslerinden farkı,işletmede 
işbölümünün gerçekleşmesi ve imalâtta makine ve teçhizatın 
payının, mesleki maharet ve kabiliyetin, şahsi mesainin payı¬ 
nı geçmesidir. 

Küçük sanayi teşebbüslerinde, büyulı sanayi reşe obüslerindeki 
nisbette olmasa bile, büyük sanayidekine benzer bir teknik 
iş bolümü vardır. 

Küçük sanat teşebbüslerinde de tazan işbölümüne rastlanırsa 
da bu daha ziyade "mesleki bir işbölümüdür". 

Küçük sanayide, istihsal faaliyetinin sanat vasfı yoktur. İs¬ 
tihsal harcı alemdir.Mamuller için bir örneklik ve kalitenin 
önemi büyüktür. Geri imalât tekniği, işletme faaliyetinin 
esasını teşkil eder. İstihsal faaliyeti ücretle tutulmuş işçi¬ 
ler tarafından yuratülür. Patron usta olmaktan, işçi çırak 
sayılmaktan çıkmıştır. Devamlı çalışma(full time occupation) 
bahis konusudur. İşletme faaliyeti, sermayenin sür'atle devri 
ve mümkün mertebe az masrafla, imkân nisbetinde fazla hasıla 
elde edilmesi gayesini güder. 

II) El Sanatları 

A) Köy sanatları (Ccttage ı ncustry-’*il.lage ırdustry) , x 
Asıl rneegalesi tarım olan ve tarımsal üretimin özellik¬ 

leri dolayısıyla geniş ölçüde boş vakitleri bulunan ’kişi- 
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lerin, mevsimlik veya kısmi, iştigal (part time) _suretiyle 
'İcra eyledikleri küçük sanatlar ve el sanatları " Köy 
sanatları" diye adlandırılmaktadır. 

Burada önemli olan, herhangi bir sanat faaliyetinin(köyde 
veya şehirde) yapılması değil, sanatı icra eyleyenin 
esas meşgalesinin tarım olması ve sahatının kendisi için 
devamlı bir meşgale (full time occupation) teşkil etmeme¬ 
sidir. 

Bu cins sanat faaliyetinde, umumiyetle tarımsal hammadde 
kullanılır. Köy sanatları, tarımsal bölgelerde bol bulunan 
hammaddelerin kullanılması, tarımsal artıkların değerlen¬ 
dirilmesi yönünden önem taşır. Kullanılan hammaddeler, 
genellikle, saz, kabuk, sap, yün, kıl ve benzerleridir. 

Köy sanatları, çok kere basit bir teknik ve asgari sanat 
bilgisi gerektirir. Mamulleri sadece mahalli piyasalarda 
değil, bazan beynelmilel pazarlarda bile sürüm imkânına 
sahiptir. 

B) Ev Sanatları (Household mdustry) 

Aile fertlerinin, kendi başlarına ve istisnai olarak üc¬ 
retli işçi kullanarak, müstakil bir işyerine sahip olmadan, 
bir tüccar veya müteşebbis hesabına (doğrudan doğruya 
piyasa için değil) icrai sanat etmeleri " Ev Sanatları11 
diye adlandırılmaktadır i 

Ev sanatları ile meşgul olanların iktisadi bağımsızlıkları 
yoktur. Bir aracı adına imalâtta bulunur, parça başına 
ücret alırlar. 

Mamullerinin müteşebbis tacir eli ile piyasaya sürülmekte 
olması sebebiyle pazarlama sahası çok geniştir. 

Ev sanatlarında çalışan işçi sayısı, imalât vesair husus¬ 
ların tesbiti çok güçtür. Dağınık ve adeta gizli bir 
faaliyet dalıdır. 

C) El Sanatları (Artisan) 

Dertlerin hayati mahiyet taşımayan i]ıtuyanlarını( Süs eş- 
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yası, hediyelik eşya, turistik eşya gibi) karşılayan 
"lüks sayılabilecek emtia iıkal eden, küçük sânafkâriarın 
'bu faaliyetleri hakiki anlamıyla " el sanatı" dır. 

11 sanatında bir örneklik, ı bahis konusu değildir* Sağlam¬ 
lık, rahatlık, kalite yanında, güzellik ve mamulün dış 
görünüşü de önemlidir. 

El sanatları, zevk, aesen, şahsi maharet, kaabiliyet_ve 
bilgiye dayanan bir faaliyet koludur. 

fakat, bu faaliyet kolu, umumiyetle, grup içinde ayrı bir 
fclem olarak dİgîl de " küçük sanatlar" la birlikte ve 
küçük sanatlar içinde mütalâa edilmektedir. 

D) Küçük Sanatlar (Craftsman) 

lir us tanın, -kendi- nam ve hesabına, başlı başına kendi 
mes'uiiyeti altında, ister ey inde veya muhassas bir yerde 
ister seyyar bir şekilde, ya yalnız veya ailesi efradın¬ 
dan olan veya olmayan çırak veya kalfalarla birlikte iu 
herhangi bir sanatı, piyasa için, el emeği ve ihtisas 
'kullanarak yapması veya kendi mesleki nezaret ve idaresi 
'"altında yaptırması "küçük sanat" addolunmaktadır. 

Küçük sanatlarda, işletme faaliyeti, kaliteye dayanan bir 
istihsal ameliyesi gerektirir. Nişbeten kolay olmakla 
beraber, mamulünün sanatla ilgili bir kafekteri mevcuttur 
Kalite mühimdir. Karcı alem mallar istihsal edilir. 

İşletmede teknik 'işbÖlümü“gerçekleşmemıştir. Patron, usta 
işçi çıraktır. 

Küçük sanayiin'bu sınırlar içinde mütalâası halinde, rnese 
lelerin daha açık bir şekilde ortaya konması ve gelişme 
şartlarının daha kolaylıkla sağlanması mümkün olabilecek! 
obur yanda, küçük sanatlar, ev ve koy sanatlarının bir 
araya toplaıîmasel sanatları sektörü 
nün, küçük sanayiiiü:inden tamamen başka özellikler taşı¬ 
yan meseleleri ue ayrıca ele alınabilecek!,ir. 



_ 8 -

TARİHÇİ 

fj? dericiye cisırlui c.olo.u.2 &a cır -h dçuı^ soiicîtlcii”' ij&ııiiiıiö 
sahiptir, iv^azısınâe heaıea bât da Türk şehri 9 icat aba ve 
hatta köylerinde tıpkı batı iieıkleke elerinde olauöa 
gi üi ç ırsh 9 kail a y nstalai'C-aa m d re k.Il e p ve im uç dk da¬ 
nayı ac.et ve ana ıeleri-iû s a :ia Ckar g ur* ar uii a dayanan 
lonca teşkilâtı meventt *a 0 ı s O 2 İ» O O ^ C* Cı ct Lı 3» 2 s ‘ x x_ Li ^ İd li. 
Sanatlara, el ve ev sanayiine çok eskinen beri önem 
vermişlerdir. Giyece0i, evinde ve iç iade kullansca0ı 
bile diülu eş_- ayı a raç ve gereci ke.iu.i£ ı yapuiie 9 dokurıaş 
ve işlemiştir . 

Ayrıca. oengaver bu millet ola i Türkleı harpte kulla- 
nacaQı eşçe, ve harp mal 2. ene em ı de y 1,1e kenuılerı ha — 
zırlamışlar dır. Iunlar m en güzel ve canlı örnekleri¬ 
ni tarih gaydalar mua ve müzelerimizüe bulmak- ve gör- 
iri 6 k iri diiık d u d d i * 

i i i cidi'ıg ada iş ca i i.. 1 imLü 1 adiyle Ga m -.ıan el d ok m. n cıd — 
yümlu halılar 1 1 ilk örne0ı ışıldatan beş af ır evveline 
ait bir likit halıcıdır. kİ t ay 3a0lar lada ( 'aaıı ik) 
bil’ e snı. itle müX t. o c mil di ı iri d.-.p G mil • 

Arkeolojim mazılarda Anadolu'na iııtit medeniyeti, ka¬ 
lıntıları olarak küçük Lana 11aı m çeşitli tiplerine 
bilhassa seramik sanayii ve taş işletmeciliğine büyüm 
çapta yer verilerimi görulmemtemi . böylelikle küçük 
sanayim menşei Orta Af ya 'ya kanar üayanûı0ı da an¬ 
laşılmaktadır ° 

Küçük Sanayiinn Anadolu Selçuk Tür-kİ er iyi e daha çok 
geliş ci0ı ve pek çok dalına intisap etti0i aera.ıet 
kazandığı tarihi bir gerçektir. 

Saray, konak, çeşme, medrese, cami ve sair sosyal te¬ 
sislerdeki taş işlemecili0i ve a0aç oymacılığı bugün 
dahi dünyanın takdirini celbenecek sanat özelli0i 
taşimam tanır. 

Osmanlı imparatorluöu zamanınna dünyadaki ekonomik 
ve sosyal gelişmelerin küçük sanatlar yönünden etkisi 
Anadolu 'da da gözükür. Iu arana 15, 16, 17. asırlar 
Türk küçük sanatları bakımından en parlak devirlerini 
yaşar. Ilibassa bu nevirlerne Tür m halıcılığı kadı- 
tecilı0i, ipekli, keten, yun ve pamuklu el dokuma — 
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cılızı ile ham maddesi maden (mineral) olan bakır¬ 
cı! ıic, bıçakçılık (kama, yatağan, kılıç ve benzeri), 
kuy umcuiuK , mangal, kahve el ae0irmenlei' i , şamdan , 
tepsi pıta ev ve mutfak eşyaları ile ziynet eşyaları 
çinicilik, oymacılık, sedef kakmacılı0ı, hattatlık 
gibi çeşitli küçük e anatlar Lağım dahi sanat delerin¬ 
den hiç oı-r şey kaybetmeûi0i yurdumuza gelen sanattan 
anlayan yabancıların takdirlerine mazhar olmakta nevam 
e tmen: inden anla... ılmaktadır . 

A0aç sa.ı&y ıı, nebatim, saraçlık, boyacılık, seramik, 
mü celiiklim ve o.aha birçok küçük sauatlaı sahalarınca 
eski Türk asta ve sanatkarlar takdirle temaşa etti0i- 
miz eser ve şaheserler vaeada getıımişl.eraiı . Yakarda 
(la baht enilm0ı giui do0a ve batıdaki çeşitli sanat 
müzeıeri Yuim ve i; ıiıi müzeler ı un şakes etlerle noln — 
Ci U.x • 

L o a yaz elli yıl işinde çok sa0lam. ve eski maziye 
sahip bulanan küçük sanayii, teknolojmıu inkişaıı, 
eauay ı x abff malar ı ve buş ük işle tmecilı0m gelişme¬ 
siyle onlarla rekauet enemez doruma gelmiştir. 

Böylelikle füikiye 'de ve bilhassa l;.tı ülkelerinde 
eski yünsek mevkiini kaybetmiş tir. katta ba cı ulkele- 
linde küçük s-sray i fabr ika rekabeti karşısında ta¬ 
mamen sönmüştür * 

fetico olarak loncalar ve eski mükemmel çıraklık ve kal¬ 
falık sis cemi çöküntüye do0ru gitmiş dolay isiyle ikti¬ 
sat sıyasetçıleriıiin alâkası tamamen tek taıailı bir 
istikamet takibine yönelerek fabı ika sanayi üzerinde 
toplanmıştır. lana rağmen memleketimizde birçok küçük 
sanayi dalları ve kaçak sanayi işletmeleri tutulmağa 
muvaffak olmuştur. Genellikle şehir kasaba ve köyle¬ 
rimizde küçük sanatların toplandığı çarşı cadde ve sokak¬ 
larla dolu bulunmaktadır, 

Ei^er tarafta.ı batı memleketlerinden- gümüş ve altın 
işleri münhasıran fabrikalar tarar iman işlenui0ı hal¬ 
de bizde bu işler tamamen küçük saaayi erbabının elin¬ 
dedir . Yine el dokumacılığı memleketimizde yüzbınlerce 
ailenin geç im kaynacıdır. Avrupa memleketlerinde mut¬ 
fak alet ve eneva tı, kap ve kacak imalâtı esas itiba¬ 
riyle fabrika mevzu..nu teşkil etmesine ra0men memle¬ 
ketimizde bütün bu ivler küçük sanayi işletmeleri ta- 
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rafındah deruhte edilmektedir; Lu ördekleri çoğalt- 
nakde nüihrun dür. fsnusus ikinci Cinan naroinin do^ur— 
duöu bası şartlar yüzünden yani park içinde ithalât 
imkâısızıi0ı ve yerli iabrıka mamuiStımn szlı0ı gi¬ 
bi ' sebeplerden birçok kaçak sanat kolları memleke¬ 
timizde yeniden inkişaf etmiştir. 

tıamafıh normal sabanlarda fabrika imalâtı veya bol 
ithalât imkânları karşısında, talebin işba0 haline 
geldi0i ve müsteknik kitlesinin tatmin edildiği de¬ 
virlerde kaçtık sanatmarla* ı^iiı labıima banalleriyle 
rekabet yerine, mahalli özellikleri ve zevkleri dik¬ 
kate alarak faaliy etlerini u dur mıa intibak soranda 
kalacaklardı!. 

Edçdk öanayi 19. asra kadar gerek Türk ve irlam ve 
gerekse hıristiyan manyasında ha: acı ve hamaki bir 
rejim olan Loncalar yoluyla organize edilmiş bulunu¬ 
yor da. Loncalar, üyeleri : m menfaatini korumak ve kol¬ 
lanan, canata ait b-j-lumun ı .Ier ı ut izim etn.eL gibi 
i-i k- >. ta k\_ _]_ ^ Cin V .m. k- m _l ı r cu X m- _i_ nc.e, sosyal, dini, askeri ve 
siyasi bir ua^.«ım. yer erleri ne vn di. zu mecbur i esnaa 
ve kaç âk s s.natmârlar teşkilâtı Avrupa 'da 19, asra 
kc.aar vk^ctiu..!. ■ 9 L bxx üli & İtan İraneız ihtilâlinin 
ortaya yayaıbı hürriyet vs ferdiyetçilik fikirlerinin, 
di0er taraftan liberalizmin ceryanları ıı.n ve teknik 
inkilâplann tesiriyle hemen butun Avrupa ülkelerin¬ 
de la0V'. dilmiş tır . 

böylecs 19• asır cemi kuçuk sunayı teşkilatı için bir 
donan noktası olmuştur. i a acırda sanayiin ancak ser¬ 
best rekauet asasına dayanılarak en iyi cır ^ekilire 
terakki ve inkişaf ettirilebileceği kaçınılmaz bir ka¬ 
naat haıme geımiştır. 

Avrupa memleketieiinde teknik keşiflerin sanayie uy¬ 
gulanma:., iya e ramima ra rayının nızla gelişmesi sonucu 
bu sabayı ile rekabet eciezıiyerek eski önen ve yerini 
kaybetmiş ve kuçuk sanayi mensubu birçok kimseler işçi 
olarak fabrika ve ev sanayi sahalarına akın etmeye 
başlanışlardır, la h&l, herşeyden Önce küçük sanayi er¬ 
babının şikayetini mucip oluyor hatta yer yer huzur¬ 
suzluklara c e cebi; et ver ly orlardı. 

Her ne kanar 19. asrın liberal mevzuatı loncaları ber¬ 
taraf etmeye nuvaiıaK. omuş ise 6.e, kuçuk sanayi erba¬ 
bı .dan lo ıca r unmıun ya■ amakta nevam etmesine mani ola — 
i«lo» olu ■ 
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T o pl ou iç inde Önemli tir simi, teşkil enen ve her 
memleketin sanay i i faaliyetleri içinde mühim o ir mev¬ 
kii olan kıiçûk sanayii erbanını muayyen teşkilatlar 
vasıtasıyla koruma fikri 19. asır sonlarına do^ru 
Av a s t ur ya , Almanya , İtalya , ı.lacar ıs tan ve 1 ülger ıslan 
gibi Avrupa ülkelerinde moaern esnaf teşkilâtının 
maaşına yol açmıştır. 

liemleketmrzde loncalar son zamanlara kadar devam 
etmiş ve bilâhare kısım kısım ılga edilmiştin. Ya¬ 
karıda tahlilini yaptırımız ruh ve kuvvet olma anla¬ 
yışıyla mmleketmızue de küçük sanatlar' erbabının 
teşkilâtlanma ihtiyacı kendilisinden doluştur. 

Böylelikle çeşitli esnaf ve küçük sanatkârlar dernek, 
birlik, federasyon ve konfederasyon etrafında toplan¬ 
mışlardır. lu teşkilâtlanmalar hukuki bir dayanak ola¬ 
rak Anayasa hım ve çeşitli kanunların teminatı altı¬ 
na alınmıştır. 



- 12 -

II- MEVCUT DUfıbM 

Küçük sanayi ve el sanatları sahasında çalışanların ade¬ 
dini tatmin edici bir şekilde gösteren istatistiki rak- 
kamlar mevcut delildir. 1964 ynlı Kalkınma Plânında 
(sahile 187) yer almış olan bazı rakkamiara göre Türkiye' 
de 1.500.000 kadar esnaf ve sanatkâr bulunduğu ve bunun 
600.000 ninin sanatkâr olduğunun tahmin edildiği,Türkiye 
Esnaf ve Sanatkârlar Teşkilâtı Konfederasyonuna dahil 
I87829 iş yerinde 62785 inin sanayici. 70576 sının esnaf 

~ve 54468 inin turizmle"ilgili iş yerleri ve dükkânlar 
olduğu belirtilmektedir. 

Sanayi Bakanlığı Küçük Sanatlar Dairesi Keisligince 1962 
yılında bütün vilâyetlere yakılan bir tamimle şehir, Ka¬ 
saba ve köylerde yaşıyan halkamızın çeşitli ihtiyaç ve 
hizmetlerini karşılamaya çalışan demirci, marangoz,kun¬ 
duracı, terzi, nalbant, semerci, urgancı, hasırcı, bakır¬ 
cı, dökümcü, tenekeci, kalaycı, sobacı, çilingir, dogra- 

. macı, fıçıcı, tuğla ve kiremitçi, çanak çömlek imalâtçısı, 
araba, otomobil, ziraat aıetleri tamircisi, ve emsalleri 
gibi, az sermaye ile memleketimiz için küçumsenmiyecek 
faydalar saklamakta bulunan bu kabil sanat sahiplerine 
ait dükkan ve imalâthane gibi iş yerlerinin adedi ile bun¬ 
ların her biüinde çırak, kalfa ve usta olarak kaçar kişi 
ile çalışıldığının tesbiti istenmiştir.Bu araştırmaya göre 
bütün yurtta 185 çeşit küçük sanat kolu, 154226 adet iş 
yeri ve çalışanların!işveren dahil) _adedi de 389.261 ola- 
rak tesbit edilmiştir. Küçük Sanayi konusunda mevcut bu 
ve diğer istatısriki bilgilerin memleketteki hakiki durumu 
ifade etmedikleri, ihtiyaç duyulan kısımlara cevap ver¬ 
mekten uzak oldukları nazara alınarak, bu sektörün yeniden 
ele alınması ve teşkil edilecek hususi ekiplerle küçük sa¬ 
nayi ve el sanatlarının durumunun tetkik ve envanterinin 
tesbit edilmesi zaruri mütalâa edilmektedir. 

Burada karşımıza çıkan en mühim mesele raporun diğer 
yerlerinde tebarüz ettirileceği üzere küçük sanayiin 
hukuki durumunun tesbiti ve tarifidir. Küçük Sanayiin 
halen bir tarifi yapılmış değildir. Ocrunüşe göre bir 
anlamla tanımlanmağa ve tariften ziyade, mahiyeti izah 
edilmeğe çalışılmaktadır. 
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Gerek 1964 ete yürürlüce girmiş bulunan 507 sayılı esnaf 
ve küçük sanatkârlar kanununda, gerekse kalkınma plân 
ve programlarında küçük sanayiin tarifinden ziyade izahı 
yapılmakta ve özellikleri üzerinde durulmak suretiyle 
tanımlanmağa çalışılmıştır. 

a) 507 sayılı kanuna göre küçük sanatkâr. 

Esnaf ve küçük sanatlar kanununa göre küçük sanatkâr, 
ticari sermayesi ile birlikte vucut çalışmalarına 
dayanan ve geliri o yer gelenek ve taamulüne nazaran 
tacir niteliğinde olmayan kimse olarak tarif edilmek¬ 
tedir. 

b) Kalkınma Plânına göre küçük sanayi. 
Kalkınma Plânına göre küçük sanayi, imalât sanayii 
içerisinde işyeri büyüklüğü, sermayeleri ve çalıştır¬ 
dığı işçilerin sayısı, kullandığı muharrik kuvvetin 
miktarına, göre belli sayıların altında kalan sanayi 
olarak vasıflandırılmaktadır. 

Küçük Sanayiin ^eşitleri 

Küçük sanayi, gerek kanunlar ve gerekse özellikleri bakı¬ 
mından üç ana gurupta mütalâa etmek mümkündür. 

a) Küçük Sanayi * 
b) El ve Ev Sanatları 

c) İmalâtçı Esnaflık 

Bu üç meslek gurubu kesin olarak birbirinden ayırtediJane- 
digi gibi, birbirleri ile olan münasebet ve gelişme yön¬ 
leri bakımından bazı ahvalde biri diğerini tamamlar ma¬ 
hiyettedir. El ve Ev sanatları ile Küçük Sanatların müş¬ 
terek tarafları daha çoktur. El ve Ev sanayiinin istiha¬ 
lesi ile atölye sanayii ve atölye sanayiinin istihalesi 
ile de küçük fabrika sanayii meydana gelmektedir. 

Bu itibarla küçük sanayiin geliştirilmesine dair program 
tesbit edilirken, bu sanat guruplarının tarifleri ile 
ekonomimizdeki yerlerinin kesin surette belirtilmesi 
icap eder. 
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Küçük Sanayicinin sos.yal durumu 

Bugün yurdumuzun dört buca0mda küçük iyyerleri halinde 
dağılmıştır. Küçük sanayi ve el sanatları büyük bir önem 
taşımasına ve büyük sanayi ile birlikte az çok gelişme¬ 
sine rağmen, yurdumuzda duraklama halindedir. 

Eskiden Milletleraraşı tioaret alanında büyük bir ilgi 
ile karşılanan küçük lanat mamulleri, bugün bu önemini 
kaybetmiş bulunmaktadır. Bunun nedenleri üzerinde durul¬ 
duğu takdirde, başta gelen hususun her bakımdan küçük 
sanayi erbabının ihmal edilmiş olduğunu, aynı zamanda 
ileri hamleler yapacak tarzda Öğretici ve sıkı bir disip¬ 
lin içerisinde yöheltici bir kuruluşa kavuşamamış bulun¬ 
duğunu ve dolayısıyla ucuz ve fakat iyi kaliteli mal 
imalâtına ehemmiyet verilmediğini müşahade etmekteyiz. 

Hiç şüphesiz bu hal, onların sosyal durumları üzerinde 
de büyük etkiler yapmıştır. Dağınık, teşkilâtsız,kont¬ 
rolsüz bir sistem veya düzensizliği içinde, günlük mai¬ 
şetlerini, çıkaramayacak ve günün ilerleyen şartlarına 
ayak uyüuramıyacak duruma gelmiş bulunmaktadır. 

Yukarıda belirtildiği üzere, bugün memleket sathına 
dağınık bir şekilde yayılmış bulunan küçük sanatkârla¬ 
rın bu durumunun gelişmesinde başlıca engel teşkil 
ettiği mülâhaza edilerek, önce bu mahzurun giderilmesi 
için bir teşkilâta.kavuşturulmasına ihtiyaç duyulmuş 
ve bu maksatla Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanunu çıka¬ 
rılmıştır. Bu zümrenin birer teşkilâta kavuşturulması, 
içinde bulunduğu ağır şartların izalesi bakımından 
yeterli görülmediği için, kalkınma plân ve programında 
Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Teşkilâtı Konfederasyonu¬ 
nun, Türkiye Ticaret Odaları, Sanayi Odaları ve Ticaret 
Borsaları Birliği seviyesine yükseltilmesi ayrıca derpiş 
edilmiştir. 

Mevcut durum ve tıkanıklıklar 

Memleketimizde küçük sanayi sektörü ancak, mahalli ih¬ 
tiyaçları karşılayacak kifayette imal ve istihsalde 
bulunmaktadır. 

/ 

. 
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Umumiyetle bu sektöre mensup olanlar reklâm ve propo- 
ğanda bilgi ve imkânlarından mahrum oldukları için 
yurt çapında ve yurt dışı pazarlarda kendilerini gös¬ 
terememektedirler. Bunun da sebebi, sanat guruplarını 
teşkil edenlerin daha evvelde işaret edildiği gibi 
dağınık bir halde olmaları ve toplu olarak seri imalâ¬ 
ta geçmeye durumlarının müsait bulunmamasıdır. 

Küçük Sanat erbabının dağınık bir halde olmasının mah¬ 
zurlarına binaen, Kalkınma Plânımızın 1964 yılı icra 
plânının 48. sahifesindeki 249 nulu tedbirinde, küçük 
sanayi ve el sanatlarını bir araya toplamak için,şehir¬ 
lerde sanayi çarşısı veya sitesinin meydana getirilmesi 
ve özellikle buralara yerleşmede sanat kollarının bir- 
araya getirilmesine dikkat edilmesi hususuna işaret 
edilmiştir. 
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DİĞER MEMLEKETLERDE KÜÇÜK SANAYİİN 
TEŞKİLÂTLANMASI VE HÜKİmET 

YARDIMLARI 

AMERİKA BİRLEŞİK 
DEVLETLERİ 

Küçük İşletmeler Dairesi, Rederai Hükümetin barış zama¬ 
nında kurduğu ve amacı bütün ulus'un küçük işletmelerine 
öğütlerde bulunmak ve yardım etmek olan ilk bakımsız 
bürodur. 

Başlıca sorumlulukları şunlardır: 

1- Küçük işletmelere finansman problemleri konusunda 
öğütlerde bulunmak; özel kaynaklardan kredi alabil¬ 
melerine yardım etmek; özel kaynaklardan akla yakın 
şartlarla kredi bulamıyanlara doğrudan doğruya borç 
jOELX*cl V6 r'îıiBii o 

2- Özel ellerdeki küçük işletme yatırım kumpanyalarına 
çalışma izni vermek, çalışmalarını düzenlemek, finans¬ 
man yardımları yapmak; böylece onların küçük işletme¬ 
lere uzun vadeli ve eşit şartlı finansman yardımların¬ 
da bulunmalarını saklamak. 

3- Devlet ve mahalli gelişme kumpanyalarına krediler aça¬ 
rak bölgelerindeki küçük işletmelere kolaylıklar sağ- 
lıyabilmelerine, borç verebilmelerine yardım etmek. 

4- fırtınalar, su baskınları daha başka felâketler yüzün¬ 
den zarara uğrayan veya harap olan işletmelere ve 
evlere yeniden yaptırılmaları veya zararlarını karşı¬ 
layabilmeleri için kredi yardımlarında bulunmak; bölge¬ 
lerindeki fasla ya^ış veya kuraklıktan önemli ekonomik 
zararlara uğrayan küçük işletmelere yardım etmek. 

5- Küçük işletmelerin Hükümetle yapılan anlaşmaların ve 
Hükümet hizmetlerinin önemli bir bölüğünü elde etme¬ 
lerine yardımcı olmak; Hükümetçe satılan veya kira¬ 
lanan malların da Önemli bir bölücünü elde etmelerine 
yardımcı olmak. 

e / . . 
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6- Küçük işletmelerin üretim problemlerini çözmelerine 
ve üretim yollarını çeşitlendirmelerine yardım etmek» 

7- Küçük işletmelerin yönetim problemlerini çözmelerine 
yardım etmek ve küçük işletmelerin problemlerine 
yönelen araştırma ve incelemeleri finai.se etmek. 

Küçük işletmeler Dairesi'nin başlıca büroları şunlardır: 
Kreai bürosu, Kredi yönetim bürosu, Küçük işletmeler 
yatırını bürosu, Ârabulma ve teknik yardımlar bürosu, 
Yönetim ve araştırma yardımları bürosu, Dairede ayrıca 
şu uzman kadroları da bulunur. Genel Danışma Krulu, 
Enfermasycn Bürosu, örgüt ve Yönetim; Ekonomi Konuları 
Danışmanı; Denetleme; Personel; Program çözümleme Bürosu, 

Küçük İşletmeler Dairesi'nin 15 bölge bürosu ve onlara 
bağlı çek sayıda şubeleri vardır. Bir ağ gibi örülen 
bu bürolar yoluyla Dairenin bütün memleket çapında çalış
ması ve küçük işletmelere her yerde ulaşabilmesi sağ
lanmıştır . 

Küçük İşletmeler Dairesi programlarının geliştirilmesi 
ve yürütülmesi için hem ulusal, hem de mahallî danışma 
grupları kurmuştur, ulusal gruba Ulusal Danışma Konseyi, 
Mahalli olanlara ise Ulusal Danışmanlar Meclisi adı 
verilmektedir. 

Bu ulusal mahalli danışma meclisleri yoluyla, Küçük 
işletmeler dairesi memleketin her yanında küçük işlet
melerin sahipleri ve temsilcileriyle ilgiler kurar, 
onların isteklerini tes'bit eder. 

Kredi çeşitleri 

Küçük işletmeler Dairesinin temel olarak iki çeşit iş 
kredisi vardır, "Katılma" ve"Direkt". Bir katılma kredi
sinde, Daire bir bankanın veya özel kredi verme kurumu-
nuıı küçük işletmeye verdiği krediye katılır. Böylece 
kredinin niteliğindedir artış sağlanmış olun. Direkt 
kredide, özel bir krediciyle işbirliöi yapılmaz, krediyi 
bütünüyle ve doğrudan doğruya Küçük işletmeler Dairesi 
verir. 
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Kredisin lutarı 

Küçük İşletmeler Dairesi'nden alınabilecek borçların 
tatarı yapılacak içe ne kadar para gerektirdiğine bakı¬ 
larak ayarlanır. Gene de tek bir kişiye veya işletmeye 
verilecek kredi tatarı 350.000.- doları geçmemelidir. 
Bu rakam kem katılma kredileri, lıemde direkt krediler 
için en yüksek rakamdır. 

Bir krediye küçük İşletmeler Dairesi'nin en yüksek katıl¬ 
ma oranı ise % 90 dır. 

Kredi Şartları 

Küçük İşletmeler Dairesi'nin iş kredileri genel olarak 
düzenli aylık taksitlerle ödenebilir; bu taksitlere kalan 
paranın faizleri ae eklenir. 

En uzun vade on yıldır; ama küçük işletmelerin birleşmesin¬ 
den ortaya çıkmış bir şirkete kolaylıklar sağlanması için 
verilen kredinin bu vade süresi 20 yıla kadar uzatılabilir. 

İredi için aranan teminat, firmanın ybııebilişindeki dürüst¬ 
lük ve yetenekle, geçmiş ve gelecek kazançlarının durumuy¬ 
la birlikte, bu kredinin geri ödenebileceğine Küçük İşletme¬ 
ler Dairesi yöne ficilerini kesinlikle inandırabilecek bir 
teminat olmalıdır. 
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BELÇİKA 

Belçika'da Küçük Sanayie muhtelif sayıda müessese ve 
teşkilât tarafından yardım saklanmaktadır.Bunlardan 
bir tanesi Killi l'eknik fardım ve Tatbiki Araştırma 
Merkezi, kısaltılmış ismiCENATRA'dır. Kâr yapmayı 
düşünmeyen teşkilâtın gayesi, ekonomik gelişmede kar¬ 
şılaşılan problemlere yardım için gerekli araştırmayı 
yapmak, küçük ve orta büyüklükteki müesseselerin teknik 
gelişmeye kendilerini adapte için kolaylıklar ve imkânlar 
sağlamaktır. Aynı zamanda küçük firmalarda uygulanan 
iş metodlarının, mekanik aletlerin, tesislerin,hizmet¬ 
lerin teknik çalışmalarını yahut imâlat ve hammaddele¬ 
rini deruhte eder. Küçük ve ürta sanayiin karşılaştığı 
ve kendi imkânlarıyla çözemediği problemlerde bu maksat¬ 
la fikirler verir. 

Küçük Sanayie yardım"eden kâr gayesi gütmeyen diğer bir 
teşkilât da Orta Sınıf Bakanlığı1nda bir departman 
olarak çalışan Milli İhracı Geliştirme Ofisi'dir. Bu 
teşkilât küçük ve orta sanayie onların istihsal ettiği 
malların ihraç konusunda karşılaştıkları ticari prob¬ 
lemleri çözmede yardımcısıdır. Gayesi yabancı pazarlar¬ 
la alıcı ve satıcıları temasa getirmek ve ambalaj,nak¬ 
liyat, sigorta ve mali güçlüklerde yardım etmektir. 

Belçika'daki üçüncü büyük teşkilât da orta sınıfın sos¬ 
yal ve ekonomik çalışmaları için kurulmuş bulunan 
enstitüdür. Lu daha ziyade perakendeci tacirlere Küçük 
Küçük Sanayiciye, Köy El Sanatlarına tesirleri olan 
sosyal ve ekonomik çalışmaları yapar. Keşriyat Merkezi 
gibi çalışır. Çalışmalarını aylık bültenlerle ve kitap¬ 
çıklarla yayınlar. 

Küçük sanayie yardım sağlayan diğer teşkilâtlar arasın¬ 
da Belçika prodüktivite merkezi, Eğitim ve Araştırma 
Merkezleriyle ilmi sevk ve idare için Belçika Milli 
Komitesi sayılabilir. 
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DA 'T İMAR K A 

Da.ıimar-ma küçük Lanayiinin gelişmesinde büyük rol 
oynayan, ve aynı sabanda beynelmilel çalışmalarda 
y&pön Kopenhag Teknoloji Enstitüsü cem'an 44 aza 
tarafından yönetilen müstakil lir müessesedir. 
İdaresi hükümet, belediyeler, muhtelif organizas¬ 
yon ve enstitüler tarafından yapılan ba0işlarla ve 
konsültasyon ile eğitim masraflarına iştirak için 
yapılan ödemelerle sağlanır, Enstitü 200 devamlı 
memur ile ballara ilâveten 300 tane part time em¬ 
retmen ve eğitimci istihdam etmektedir. 

.enstitü eğitim tavsiye ve tecrübe çalışmalarına 
ilâveten, araştırma rsslj-yetlerinue bul mı ur ve bu 
ış teknik servis tarafından yürütülür. 

Enstitünün başlıca faaliyetleri* şunlaruır 

1- i.leslekî Kurslar, îu kurslarda muhasebe, maliye, 
ticaret hokuku gibi tıcaıı mevzularla makiaa 
ve aletlerin pratik kullanılışı, teknoloji alet 
eaevat hakkınca bilgiler verilir. Eu mumlara 
halen çıraklık eğitimini yrahut el sanatlarındaki 
dıĞeı temel eğitimi görmüş şahıslar kabul edi¬ 
lir . 1S58-195S döneminde Kopenhag ve dıöer il¬ 
ler ae gece gündüz olmak üzere düzenlenen 574 
kaisa 12369 talebe katılmış cır. 

2- Teknik tecrübe ve araştırmalar yapar, in işi 
gören teknik servislerin ço0u imalât, alet, 
makine ve malzeme testi için güzel teşkilâtlan¬ 
mış laboratuvarları haizuıı. 1956-1959 yılların¬ 
da yaklaşık olarak büyük veya küçük 8400 konsül¬ 
tasyon yapılmıştır. Cfç doküman servisine ilâve¬ 
ten bu kıtımda kütüphane okuma odası ve matbaa 
vardır. 

Enstitü küçük sanayi endüstrisinin birçok branşla¬ 
rında bilhassa teknik hususu kapsıya.ı ve aynı zaman 
da idari ve malı problemlerin çözümlenmesine yardım 
saclar, iu yaramı meslekî eğitim kurslarında fer¬ 
den, konsültasyon veya koliemtil çalışmalarda neş- 
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riya t veya diöer yollarla temin eder. E~t yardım¬ 
lar car e s. a s olarak küçük firmalar faydalanmakta 
ise de büyüklerde ta faaliyetin dıçında bırakıl¬ 
mamış tır. 

Enstitünün faaliyetleri meyanında lir leşmiş -.-il¬ 
letler lekııik Yî raim :vroöraıı çerçeveli dahilinde 
diöer memleketlermen pekçok şahsın baraiyer olarak 
eğitim gördü0unıi il d Ve etmemiz gerekir. 

En enstitü 1SC6 senesinde tesis edilmiştir. 1940 
senesinde ue ikinci bir enstitü markLmuştur. 
Ancak ta daha küçük ölçüde fakat aynı gayeyle çalı¬ 
şır . ıtir îii-i ens uitü tamamen ayrı olmakla terater 
çok yakın tir iş':_irli0ı yaparlar* 

H İ N D İ S T A N 

Hindistan'da küçük sanayi ile köy endüstrisi ve 
kİ tanatlaıı birbirinden ay'ıraedılmiştir. Ancak, 
tanlar aıasmaa tsu. ..m lasıyla bir nat çizmek müm¬ 
kün delildir. Genel olarak küçük endüstri makine 
k allanıyorsa ''50'’ e6er makin a kollanmıyorsa "100" 
kişi olarak düşünülmektedir. 

Anayasa hükümleri gerekince küçük ölçüdeki endüstri 
tamamen hükümetin hikayesi içer sindedir. Hükümetin 
ta yoldaki çalışmaları şöyle Özetlenebilir ı 

1- Küçük ölçüueki endüstri teşkilâtı acenteleri 
ile küçük ta,ayıcı yeti, mesı için koordine prog- 
i' o ui c-ı i iı ti l ı r _l ti r • 

2- Ea programların ay galanda sı ıçm istenen mali 
yardımın büyüm kısmını temin euer. 

3- Endüstri Geliştirme tervisı ve kıllı Küçük Lana- 
yi Teşkilâtı ile küçük sanayi ünitelerine direkt 
yardım saclar. 
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4- Pilot projeler tatbikat iyi e» eğitim görmüş iş¬ 
sizler için dükkanlar temimi emer. 

i 

İkinci beş yıllık plSnda ön göl al en hususlar Ti¬ 
caret ve ha ray i lamaulı^ı taralından yürütülür. 
İskan küçük Lanayi ünaüstrisi Teşkilâtı idare 
Meclisi Reisidir. 

Memleket sathında çalışan Küçük Hanayı Hizmet 
kıstıtülerı, kndüetri Geliştirme Servisini teşkil 
ederler. 

Geliş cirme s ervisinin vaaileleri şö-le sırölanmıştir: 

1- Geliştirme proöıa mi ıçxı mutlak tavsiyelerde 
balanurlar ve endüstrici sanalarda ekonomik a- 
ra,ş tırmalar yaparlar• 

2- Teçhizat ve modern makinelerin kullanılışı ile 
teknik gelişme üzerinde küçük ünitelere tavsiye- 
1 e r de t al a.ı ar 1 a r. 

3- Geliştirme Servisi merkezinde bulanan iş yerin¬ 
de mouorn teknik geii4. meye ait gösteri yaparlar. 

4- İş idaresine ait özel me toalar ve pazarlama hak¬ 
kında maç um encıüs tılcilere talimat verirler. 

5- iir eniormasyon bürosu temin enerler* 

6- Ham maddenin kullanılması ve mamineleıi.ı geliş- 
meleri hakkında sorulaı sualler üzerine araştır¬ 
malar yaparlar. 

Iı0er bir euter ..san çalışla da seçilen belgelerde 
ekonomik araş tırlalar yapmalar mır. 1 onan gayesi 
küçük sanayi ile ilgili olarak hükümet pro0ramına 
alınacak hususların eserlerime sıdiı. 140'dan fazla 

emonomist ve miireadıs bu maksatla yetiştir ilmek 
ıçm seçıl.uiş ve eğitime tabi tutulmuştur . Çalış — 
maların oıaeı özellikler miden bir tanesi de kabili 
hareket bir gösteri işyeri 'ni.ı kullanılmasıdır. Ha¬ 
len bunlardan 45 tanesi yollar uzeıınueuır. 15 tane¬ 
si marangozlar ai^er 15 ’ı demirciler gen kalan 15 
tanesi ae genel servis veya dı^er Özel eauüstri için 
kullanılmaktadır. lu üniteler küçük endüstri hizmet 

> 
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enstitülerine yahut şubelerine beklidirler. 

lu çalışmalara ilâveten ayrıca bir "Millî Küçük. 
Lndustrı Korparasyon'’ u varan . I>u teşkilâtta ça¬ 
lışmaların ticari yönü ile ilgilenir. 

Korparacyonun faaliyeti üç esas noktada toplana- 
bılır . 

1— Makin a satın. almak 
2— dazarlams 
3— Sanayi Siteleıı 

HOLLANDA 

\ 

Hükümetın küçük sanayiciye yardımı yönünden bir 
misal olarak kaydedilecek bir teşkilât da Hol¬ 
landa'da vardır. Teknik konsültasyon servisi 
küçük ve orta çaptaki teşebbüsleıin gelişmesini 
temin gayesi ile kurulmuş olup, şanları saclar : 

1- Teknik ve teşkilât problemleri üzerinde bilgi 
ve konsültasyon. 

2- Muhasebe metodlarmm ıslahı. 

3- Muhtelif araştırma ve deneme kolaylıkları. 

Teşkilât, şu branşları ihtiva eder; 

1- Arazide çalışan gurubu: Tunlar Kendilerinden 
muhtelif konularc.a sorular soran küçük sanayi¬ 
cileri ziyaret edenler. Memleket^ kendi arala¬ 
rında dört böl*eye ve 12 tane arazı dairesine 
ayırmışlardın. la enezi memurları ıın cevaplan- 
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Girdilisi ı s.oruleı genellikle şöylenır j fabri¬ 
kaların kurulmalı veya gelişmesi, hammalzeme 
problemleri, istihsalin İslahı, teçnızat, ener¬ 
ji ikmali, malı konular. 

2- kimya mühendisleri. Lanlar Hollanda’nm muay¬ 
yen bir şehrinde otururlar ve m&kiua mühendisi 
olan arazı memurlarının kimya ile ılpılı soru¬ 
larını cevaplandırırlar. 

3- Doküman t a s;y on ve enformasyon servisi. 

4- Arns teruam ‘ua oturan ve 10 mühennisten teşek¬ 
kül eden verim ekibi, bunlarda arazi memurla¬ 
rı taralından ele alınan çok özel, idari ve 
verim konularındami suallere cevap verirler. 

Arazi memurunun ıste0ı üzerine ıv yerlerinin 
ha.L tada cır- yanut ıkı lıaı tana oir zry aret ener¬ 
ler. İlgililerle idari problemleri, nurumu tar¬ 
tışırlar ve çalışmanın veriminin ıslara için 
teklifler ne bulunurlar. 

5- kİ İsnatları Lergisi. 

6- Iîuçiik müteşebbisini tarafınsan kullanılan ma- 
kınaların gelişmesirı saklamak için yeni fikir¬ 
ler üzerinde çalışan ve ? makina mühennısın- 
ae.n teşekkül enen teknik iş yeri. 
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I T A L Y A 

İtalya ' V 1 UUgÜl x~ Ü Ç ÜZ. 1 c- il 'at me VÜUUlIuc* en Uİeiİ 
memleke dleı ue.ı Diri , Lelkı birincisi auüetmek 
herhalde hat alı olmaz. 1 aıuı tebeuiai İtalya'ma 
büny tt i iüb aramak lâzım gelir . 

filhakika kuşuk san'at küçük şehre piki cüretle 
VP-. t . - Ş 

ba0lıdıı . Diüer Avrupa memleketler idin aksine , 
uzun müddet küçük prensliklernen teşekkül eaea 
İtalya'da her hir bolümün kendine yeter olması 
icap etmiş , bu. suretle şehir sokakları bıi' takını 
atelyelerıa sıralaııdı0ı ge,itler haline gelmiştir. 
Şehirde yapılan her büyükçe binama inşaatına, bütün 
sanatçılar s tituiı , tahta , içermen ve sair akşamım 
hatırlamak suretiyle iştirak etmişlerdir. 

Küçük şehirle küçük san'atın kaynaşması, yekvucut 
hale gelmesi güzel şehirlerin aoömasıaı temin ettiği 
gibi küçük san 'a tın tekâmülünü de s* ağlamıştır'. 

Çok daha evvel birliğe kavuşan memleke tleı ne , bil¬ 
farz Aransa'da, küçük san'atın u tekâmülü görülme¬ 
mektedir. I it ekim -msız sarayının ihtiyaçlarının, 
büyük ölçüde İtalya'dan ve bilhassa Venedik'ten te¬ 
min edildiğini ve bunun iç in büyük masraflar ihtiyar 
edildı0ı.ıe göre Goller t daha 17» asırda Italyan sa¬ 
natçıların Alansa 'ya çekebilmek için gayretler sar- 
1 u tü*ış tıı . Ay ıı zamanda ı'ransız sar ay lar'ixiin ınşaa — 
sııcia büyük ölçüde İtalya ı sanat çılâr ma iş vermek 
lüzumu hiss euilmiş tir. 

Tuz sene evveline kanar İtalya ’nın birliğine kavuş¬ 
mamış , küçük bölgeleruen müteşekkil bir varlık ola¬ 
rak devam etıafcsi küçük san'atın canlılığının di0er 
meıuleke tleı e nazaran daha uzun müddet devam etmesi¬ 
ni saklamış cır. 

Kirlikten sonra kuytu köşelere çekilmeye başlayan 
küçük san 'atın hayatiyetini munaıaza eümesı için 
Hükümetler büyük gayretler sarfetmekte ve müsbet 
neticeler almaktadırlar. 

bauayıiı, piyatanın ısteni0i mallan imal ve arz 
etmek suretiyle geliş t i0I gez Önünde tutularak 
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küçük san * t* t mamuller ratın de artittik ve ütılıcer 
vl Mili i taçimat ı vt çünü.ı icapları .m ay a i a a j.>ıya — 
ca.ııa üa .aca^ı evya imaline &isilmesi ^ave&i ta- 
kip edilmekte , zevkleri i ve ihtiyaçlar. ıa aeöijüieti 
ûoiayıc iyi e zamananı geçıı niş malların imalinsen 
sari ma zar ectilmet x ve Da c. ur e ti e küçük tan 'atıcı 
hay a t iye t i.ıi muhafaza etmet ine gayret olunmaktadır. 

lagün İtalya’aa kaçak can 'atı ı kalite üzerinde kar¬ 
ınası ta kolan taşlıca prentıbı halıae gelmiştir. 
i'ıcare t mevzuunda cia. canayı az gençmiş mernlehe tle — 
re teveccüh edeıkeu küçük taa'at çok gelişmiş 
nemieme tleı in ^iya-ealariai Çatmaca çalışmak çadır. 

i apıla.r ne saplara göre lıale ı nualya 'cıa küçük tan 'a c 
mensunları, imal £ t taiay.ix-.ide çalışanların İ 24-' ü.ıe 
tekabül ecmektearr. ra nisbetm memleket içindeki 
ua0ılışı bölge çarularına ton ueıece aymaktadır. 
Sanayiin gelışmttiauen c oıra ş emri er in büy üdü0ü ku¬ 
zeyde mabet f 19'a inmekte ve e eki vatıı'laııaı muha¬ 
faza eaen küçük ş. Lirleriı daha fazla yer işgal 
e u yiQi £ öneyse °/ 'ye çıkmaktanır • 

memlemetin ve Lnlnatsa ialtiı bölgelerin bu kadar 
t ay uk bir kısmini işgal enen küçük tan 'a u mevzuunda 
Hükümet ekonomik olduğu kadar soeyal takımdan da ted¬ 
bir ittihaz etmek lüzumunu duymaçfar. 

ra makta tla sana tçılar m c^knık ve yx ou.dk oiv ge — 
1içmeler niçinda kalmamaları, faalryetleri tıra¬ 
şında amaz muuatet elernen naha nüşükçaıtraı xçin¬ 
de bulanmamaları ve hatta bünyeleri icabı bazı im¬ 
tiyazlardan it. cixade etmeleri tablanmış cır. 

hükümetin tanatçıları himaye etmek için aldı0ı ted¬ 
birleri şu şekilde hülSsa etmak mümkündürjyjierhşn,- 
fı bıı yardıma ilk adimi ceşkil eden sanatçılığın 
tarifinin yapılmaca; kredi ve vergi kolaylıkları, 
prodüktivitenin artmasi ve ihracatın.gelişmesi için 
teknik ve ekonomim yaraim, metleki formasyonun ge-
1içmet i; hastalıklara karşı mecburi tıgortai 
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El sanatları iç i a faaliyet _er i kısmen hükmet 
r ••• . v ^ U|| ı-ıııı    mmmmrn ■m—ıı— 

tsrşiıadan finanse eailen İsveç Hükümet Ensti¬ 
tüsü mevcut t ar. Enetıtunün 8C ..devamlı yeki açık 
olerakaa kısmen çalıştırdığı 10C öğretmen ve 
eğitimcisi bulunur.. idare meclisi 11 a ısa dan 
müteşekkil olup Hükümet taralından İsveç El sa¬ 
natları ve Küçük Hanayi Teşkilâtı, İsveç Hanayi 
Teşkilatı, Htokholm Şehri ve Ticaret E-irlikleri 
Konı'eueraayonu gibi müesseseleruen tayeuilır. 
1,5 milyon* İsveç Karona olan ‘bütçesinin yarısı 
muhtelif liükümet yarmalarınaan gelir. 

Enstitü başlıca uç vasile ııa eder. 

1- Gündüz v t_.eC'j ol mica İL Ûmblt Vb pil cn il iri t? £ lekî 
eöitimler. 

2- Konsültasyon Lervısı Arta edenlerin işyerle- 
rmaemi mailine ve aleeleri ile düşüaüü0ü imalse¬ 
ler baraua ueney nen geçirilir. 

3- Löküm, ita ey oa Lervısi : 22 o in kicap ile 5C0 
aea fa2,1a İsveç ve beynelmilel teknik neşri¬ 
yata abonesi olan bir kütüphane ile bir mat¬ 
baaya sairiptir • 

nnstıtü, bu yar u imi ar aişinda aynı zamanca ida¬ 
ri, ticari ve malı yöauen de yaraımlaı saölar. 
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j A F O I\ Y A 

Japonya'da küçük endüstriye lıükümet yardımı beynel¬ 
milel Ticaret ve Sanayi bakanlığı’nın bir kolu olarak 
küçük Müteşebbisler Ajansı taralından 1943 tarihli 
küçük sanayi kooperatif kanunu hükümleri çerçevesinde 
idare edilir. 

Küçük Müteşebbis Ajansı’nın asli vaziıesi, küçük hndüst- 
ri tarafından yapılan üretimin ıslahını saklamaktır. 
Küçük firmaların tetkikatı müteşebbislerin isteği üze¬ 
rine yapılır. 

bir teknik eksper yahüt bir idari eksper (veya her ikisi 
birden) teşebbüsün kontrolünü yaparlar, ve onun ıslahı 
için müşahhas bir plân hazırlarlar, bu hizmet kooperatif¬ 
lere de uygulanabilir. Bütün masraflar hükümet, mahalli 
hükümet ve Belediyeler tarafından ödenir, bölgenin grupça 
tetkikine ilaveten mahalli endüstrideki prodüktivitenin 
genel seviyedeki inkişafta da araştırma yapılır.Tetkika- 
tı yapan şahısların, tecrübe ve eğitimleri ilk önce 
tabi oldukları bir yıllık eğitimle saklanmakta ve bil' 
ahara faaliyet senelerinin artmasıyla geliştirilmektedir. 
Küçük Müteşebbis Ajansı bir çok kitap ve risale meyanın¬ 
da bir de aylık bülten çıkarmaktadır. Teşkilât mahalli 
Hükümetin yardımıyla küçük sanayiciler tarafından imal 
edilen endusti’iyel istihsalin sergilenmesini düzenler. 
Küçük firmalarda muhasebe ve murakabe de yeknesak metot¬ 
ların kullanılmasını teşvik eder. Kooperatifler bu gün 
Japonya'nın bulunduğu şart -1ar içerisinde küçük enûüst- 
rininteşkilâtlanmasında en iyi vasıtalar olarak düşünül¬ 
mektedir .bunun içindir ki 1949 küçük endüstri kooperatif 
kanununun uygulanmaya başladığından beri kooperatiflerin 
adedi muntazam bir şekilde artmaktadır. 1958 sonunda 
ticari ve endüstriyel olmak üzere cem'an 35912 kooperatif 
mevcuttu ve buna küçük firmaların 1° 4Q dan fazlası üyey¬ 
diler . 

Altı cins kooperatif vardır: İş Kşoperatifi, Küçük İş 
Kooperatifi, birleşik Teşebbüs Kooperatifi, Kredi 
Kooperatifi, Mütüel Yangın Sigorta Kooperatifi ve 
Kooperatif federasyonu. Hükümet küçük teşebbüs ajansı 
vasıtası ile kooperatifler için müşte- 
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rek kolaylıklarla te^rn edilmesinde i doları mas- 
rurlara kısmen iştirak ecıer • 

tapoa prodüktivite merkezi, prodüktivitenin ge¬ 
liştir kUıesi çalışmalar ı yanında her. büy üklükte¬ 
ki firmalar için, muhtelii hizmetler ae deruhte 
eder . Onan freliyetlerinden bazıları- bilhassa 
küçük ve orta büyüklükteki ış yerlerine yönelmiş¬ 
tir . \ 

ı-a u ih 

1946 senesinde kısır hükümeti taralından köy endüs¬ 
trisi Komisyonu km lua. la teşkilât 1953 selesine 
kaaar Ticaret ve La.nn-i Bakanlığının bilâhare Çalış¬ 
ma ve Losyal İşler Bakanlığının kontrolüne verilmiş¬ 
tir. komisyonua çalınmaları millî bu ölçü içerisin¬ 
de yapılır. 

Başlıca iki iş görmektedir. 

1- köy endüstrisini geliştirmek maksadıyla araştır¬ 
ma 1ar yapar . 

2- köy e îuuetr it 1 saha s ında .'aküme t faalij etleri¬ 
ni koordine eder. 

Hükümet 1956 senesinde Çalışma ve Losyal işler 
Bakanlığının, kontrolunaa kullanılmak üzere bir 
fon ihdas etmiştir, konun gayesi kov endüstrisi 
için borç ve bakışların sa01anmasıdır. 
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P A K I h T h T 

Pakistan Hükümeti kaçak sanayinin mod. r.ı imkânlara 
kavuşman ve bilhassa makineleşmesi isin büyük bir 
ilfi göttermekteuıı. Pa iv JL *»- "C c*ı vi Cica irv LAcîiv t c-i .Lic^y İ.İ.İL İİİ 
makineleşmesine en büy ük engel, az gelişmiş memle— 
metlerue olduğu gibi aletlerin, ölçülerin ve kalıp¬ 
ların azlığı bunların mahalli olaram imal esilme- 
mesı ve vasıllı teknisyenlerim çok az oluşusun 

la güçlükleri dikkate alan Hükümet, Lahor ’sa küçük 
endüstrinin imaİSg hareketlerinin tetkiki, bilhassa 
makina ve aletleıin kullanılışı, istihsalin kalite 
ve kantitesine tetir enen di0er hususlar üzerinde 
yardım ve mümkün olan teknik elemanların yetişciıil¬ 
melerini saklamak gayeti ile "hanayı Araştırma ve 
Geliş t iı me ilemezi" kuımuştur. 

lu merkez, şu konularda çalışmsktao-iı . 

1- Küçük müteşebbislere ceknık, idari ve pazarlama 
konularında telkinlerde bulunmak, ham malzemenin 
depolanması ve maliyeti hakkımda bilgi vermek, 
kalite kontrolünü yapmak ve istihlâk biatleri¬ 
nin tesbıti. 

2- Ll sanatları için makina tiplerimin seçimi, 
küçüm endüstri müceşebbislerı için.yedek parça 
ve alet imalâtı. 

3- Teknik eleman yetiştirilmesi. 

4- Neşriyat. 

Lu merkezin personel ve ekipman teçhizi Amer ika 
birleşik Devletleri taralınsan yar aim fonların¬ 
dan saklanmaktadır, 

merkez teknik ve idari bütün yardımları yapmakla 
beraber , malı yardim, konunun gayesi s_şınuasır . 
m maksatla Pakistan Hükümeti, i3hb Küçük hanayi 
Teşekkülü Kanun*unun hükümleri altınsa yarı Hükü¬ 
met iştiraki ile Küçük hanay i Korperasyonu kurmuş¬ 
tur. lu korperasyon küçük sa.ıayıe malı yardım te¬ 
min etmekle sorumlu olup aynı zamansa istihsal 
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edilen cilana satış ve ihracı ile han malzemenin 
ithalinin tefini ue çalışmaları meyaninmadır. her 
ne kadar Geliştirme Merkezi ve Korparasyon tirer 
müstakil müesseseler ise ae onlar lir bir ı ile gayet 
y akm iş oır 1 i.0ı ıçindemiiier • 

kanlara ilâveten Latı Paklatan Hükümeti tararından 
idare e a ilen bir çok köy sanatlarını gelişence mer¬ 
kezleri ae varan , tanların gayesi koy eauUstrişi¬ 
nin gelişmesine yardım etmektir. Iurüa .bilhassa 
dikkat eailecek noktalar malıaeiı leı in yeniden yer¬ 
leştirilmeleri ve rehabilitasyonlarım saklamaktır. 
Merkezler satış yerleri ve depolar- tesis emilerek 
p a za rlama problemini çözmeye çalışırlar ve nezaret 
eöitimi dahil bazı e0itim sistemleri uygulanmaktadır. 

POLO Y A 

Polonya 'da kuş âk. sanayi çalışmaları muhtelif tip 
teşebbüsleri kapsamaktaaır. lanlar- sosyalist ve 
sosyalist olmayan sektör olmak üzere iki kısma ay¬ 
rılır . 

Sosyalist sektör, kooperatıi teşebLüeleı ile hükü¬ 
met t e şe o b a s m er ı ve altılı iakanliKca kontrol 
emilen teşebbüsleri ihtiva emer. 

Losyalıst olmayan sektör ise özel teşebbüslermen 
müteşekkildir. Polonya'da gelişme plânlarınca kilit 
endüstriye önem verildiğinden küçük sanayiin müşkü¬ 
lât iç mime olma0u gör ülmektemır . 

Varşova'daki küçük sanayi ve el sanatları endüstri¬ 
si bir Hükümet teşkilâtıdır. Ve iaalıyetı bir milli 
ölçü içer ısinme teknik, imarı, sosyal, mali ve tica¬ 
ri sahaları kapsamaktamır. mnstıtü küçük sanayi endüs¬ 
trisinin, metal, kimya, maden, kereste sanayi ve gıda 
istihsaline yardım eder. 
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Polonya'da küçük sanayiciye yardımı yönünden ensti¬ 
tüne ı eadlananlarla dışında di0er kay.ıaklaıda uev- 
c at t ar. msela\meı ve totval Olivenlık laksnlı0,ı ’n- 
m 5 .t 6İö»i.b Lj f\dxoölg.e.i_er cıe ış cal^c* imkanlar mı 
temin gu; esi il o tir fon. i.laae edilmiştir. 

1958 ae Diş Ticaret 1akanlıöı ithalâtı asalcmak 
için ıt tıheal ^>lcî.ılai'i yahu.! ihracat imkânları 
ve paralılık dux;vuuUiiu geliş cırmek gayeti ile kolay¬ 
lıklar tekin etnej e karar- veımiş'dıı . Birleşik 
Polonya. İşçi Partisinin narkoz koni t e e inin 11. top- 
1 an tısında küçu.n müteşebbislere yarm.ım için mukim 
tır plfîn hazırlarmış c-ır. landa küçük müteşebbisle¬ 
rim , nalı telif imtiyazlar ta0ı şiaamk sure tiyle 
en iyi tir yemim teşhis ve y er leş 111 ılmeleı i ön t örül¬ 
mek teuir. 
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III- YURT LJKJ. îLi RI 

1) Sektör ıçırı Önenılı uıetıı faktörleri potansiyeli ; 

Küçük Sanayim muhtaç oldn0u lir çok ham ma üne ve 
yarumcı malzemelerin yurt içinden teinin etkimele¬ 
ri iiiummu.ic.ux . Ancak İn sektörün imal £ t kapasitesi— 
nı ve nevilerini gör teren bilgiler mevcut olnadı- 
0 m da a 1 anla i ı.ı uiuhtaç oleinin ma ede ve malzemele¬ 
ri! de miktar ve cinslerim 'belirtmek mümkün ola¬ 
mamak t a cm . 

2) Potansiyel üretim ı imânları ° 
1 ine bn bahiste ne, yakarıda belırtilai0ı gibi, 
sektörün ıstmsal kapasitesi ve îevılerı Lılıııme- 
dı^mde ı üıetm ilânları bakımından bir şey söv- 
JL G 1 G İli t* ün li. 1/ Ü C ı. _L JL o 

IV- Jk.ü'i. . xKûnKimi 

Küçük Sanayım ıs tih.sal nevileri ve kapasitesi 
yurt içi ve yort uiçi sürüm mekânları tesbit ecıl- 
nikten sonra bn sektörün 15 yıllık bir donem için 
gelişme tr o Dr aı_ı ı in naşirle ması mumtsün görülmektedir • 

Genel Politika 

Küçük ianeyi, gerek şehirler içinde ve gerekse yurt 
çapında cta^mik cır halde sulanmak taaıı. » 

İn dağınıklık, küçük sanayiin gelıçmes inde en tav tik 
zorln0a teşkil eti_u.ekieu.il . 

Küçük l anfay ı ei sacı tni vandan 5OV s.ay ılı kana ı uya¬ 
rınca mesleki yenden teşnilfifilandırılırken cı0ex yan¬ 
dan ca ekonouiik te tkıkler .reiicesinco oınmln sonnç— * 
lar alman şeıiıieıce Lüçok Sanayi i iteleri kurmak+ve 
organize sa .ayı yöneltilerek, belirli mahaller üze¬ 
rinde çalışmalarına imkân s.a0lamak ıs temu ektedir <> 

kİ Ianatkâriaııun aa durumları tetkik edıldi0ı takdir¬ 
de Küçük l ana ti. ar lar can daha aa0ınik oldaöa görülür. 

+ suretiyle Küçük Sanatkarların derlenip toplanmasına 
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Küçük Sanayi ve kİ kanatlar mı bir araya toplamak 
ve o ala ı im \ eı leşme ve gelişmesine uygun biı ortam 
jaratmak içi.ı t ite ve Çarşıları ı karılması gerekli 
görülmektedir. 

Kuç um Sanayim ^ büj. uk sanayie o arnımcı kılacak '/e 
d ir- mizaca m u s Gerek uGikluı meydana ge oiı Bcek caı z— 
da wölırlı ı: tevcihi ger ekmekte o. ir . 

Küçük i aha yi çiler umumiyetle 'teknik silgiden yoksun 
modern metoular verime ustadan ve ba. ada.ı . Örme eski 

•j m 

atalleiİLİ u.yi uJ-L..lıâtU&l y Û2jÛi1Cl8i.İ eılOilOilİıil-l g6İILŞL1681*lÖ 
S y 0 k 0\ Ct U.X ı—c.k ti 0 gUÇİLİr!. Ç "w iCuitî İL T» (3 Cl il tl Bi o 

lııiç ui. ı &.iby içi v 0 .ol !. Bu 10"bilelilcii i âre tiüilui iıii geıeıi — 
1 i ŞGli.İl ue p0Z0ii0xjl0 İKÜlcı İİ01 l'.l0 00 ilip lbl o 
diiaııiy etle £8Xi.ı 0İxj.e y ucıi 0z ol0.1 11011011 i piyr00Bys 
eBtış^ yapma zoi u.mic.0 110i0c8.11^.01 i.ıd.0.1 b—X çok halleı cie 
Ü.I G Glm-l 8,1 tll\u0İ0X i İAiıİımk. U : 1 Oİxr ı0mx0imİÛ 0 ull o 

Küçük L a nay ıia geliştir ılmes ı, mutlak tarette iyi 
Ei6 temlı Gır e0ıtım mt temime kavuş tarul^us ı ne 
mümkünaür. 

Mamullerinin ıslahı, ye.ıi mahaller bulunup gelişti¬ 
rilme t ı ve m unlar in pij asa taleplerim karşılayacak 
ııtelıkte mal emilmeler i önemle ele al ima sı gereken 
konulardan Dır 10.11 » 

Küçük k.amayı erbabına müteallik olup ca çeşitli la — 
kanlıkların sorumluluklar ısı a terketilmiş bulunan hiz¬ 
metlerin bir yerme toplanarak belirli keneflere yönel- 
t ilme s ı zar ur ıo.ır » 

Küçük i. a rayım ıç_mrue toıaıtui^ı par ular ın ıslahında 
kredinin c. tkisi Düvuktuı o Konu özellikle ele alına — 

v 

i ak ş im u... uim b.0xi0j iciaiii ii.'üiy0cıri0 cevap verecek bir eıasa 
bB^l Biiili.0l 1 0İİ' e 

Irn Ü. Ç Ûil m 0 . ı 0 ~ Ü..1 ' • 01 "£/ Gim Oıİ Oı*i i 0-lıld.G 110 1 S Oİ 0 u0 i ÖllG ne 3 t. mu 

i a0ixie ı c, m.sUü-iilen. ölçiae îıiki^ai eceuiha ebi.ı 1x1 çeşit— 
lı i 0 eplerı aıa&i 100 ıu 10 10yı seü goi ûiiuı u.zu.ii zaman 
İİİİİ0İ e a ıl mil e 0 u.10.11 ma 1110 0 ve aynı 001x10x100 ö0x*e — 
tıcı ve \ ö.ıel cici cır kurılu.eu.ıi b^.1 uıimuB^* ,1100 0r 011011 

«U J V } 

g 61' ek....en te 011 » 

klİÇUim L0;10V lul Zİ0 1..1 80 Cc. 0Ç iki0.10d l‘u 0 0X m0.0 im01 Ç-1 — 
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sınüa ger ek c-a mevzu ile ilgili kimseler ve gerek ya¬ 
bancı mütehassıslar tarafrndan yspılsa ine elemeler¬ 
se randa , küçük s s uy ııı kslkr kırılması için, mutlak 
& aı e t; e e b j.r c.ei m-zı kar m_a.şn_.L iüeydana ge tııj.ntj£;i ön. 
gÖı ölmekte uıı o 1-i kaı la.. ,ıxaçUk b anayıia butun ekono¬ 
mik ve sosyal problemler ı üzerine edilerek, lüzumla 
teubırleri t.ara clö ele alacak nitelikte cır teşkilât 
olarak mu nalda ec-il-aciL0 

Yurt ıçr t al e projeks ry onlaı ı 

Küçük bunayrci ve kİ banackarları umumiyetle sipariş 
Û Z X İ 1 ö i i-lCa 1 Ca "D t/ Cİ D eki vA'.l J.IİCİ İl G Cİ aırİLîi o fctok yapmak için 
malı iimvcliio.il l.ivimt’.-.ı haman. yok ctBıiBCBk (İbxbcbclö oZ— 
O. IX ' • M'icu ı ıal_ı piyasama 1İİ tıyacını nar ş ıl O 11X0 i a. tadn lar. 

Küçük La.xayic.ı ve kİ banatkârlarını i mamullerinin bir 
taraftan yare içi, ui0er taraftan yurt uişi e üiüu 
ve i atışlarıma, kooperatifler yoluyla aaiıa geniş 
mikyasta sa0l anabil e ce0i mu mı un gör ölmektedir • Ancak, 
e atışları.! nacem, cır taı aı tan seri i*xalcita ba^lı ol—■ 
du^a gibi, bu taraftanda taleplerin artmasıyla ilgi¬ 
li görülmektesir » 

Toplam tak.^ ıu onelu iyona 

Küçük hanay i ve j.,1 banatlar ı yonunuen yurt içi ve yurt 
uışı talep mktc.rlcım i malların ıievılerine göre tes- 
bi ti müuJn.ü-1 göı ule.^Oi-ieic t e mı , x.a ıtıcaııa tcp.lanı talep 
projeme iyona Lauıaue keı Yangı bir r akan verilememiştir. 

' / 

Üretiaı iıeaelleıı ^roj eke iyona 

Yakardaki bahislerde tebarüz ettirildiği üzere, boğun 
içm Küçük- î. a.^ayı ve xj1 Sanatlarının ileriye ıcataı üre— 
tim miktarları ı m te scı uZl.ib ıiıiiioii i j.1 cıx « 
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V- YATIR11 ı'ROnRAYI 

Geııei politika olarak el sanatları ve küçük sanayi 
alanıma alınması lüzumlu tecUnıer şunlardır • 

a) Ykraumuzda aa0mık bk£ iıalue balana/ı Kuçuk i ana¬ 
yı ve el sa,utlar mn plânlı bir çalışla ile geliş- 
iilOkLİ^ü £ cı 11* k i m bu sanayi kollarını lınansman, 
kr en , t e ş mil C tla nma s kooperatii kurma ve Hammadde, 
aontim, iç ve aiş pazarların bol-*nma11, mevzuat 

ve ralıte kontrol işlerinde y ol gösterecek ve yar - 
altı eclecek ir mıkezı ıniul^a iutiyaç vardır. 

b) Küçük lanayıe bugün kredi veren tek kurum Halk 
banka t ıciır. 
Küçük banayim kredi mtıyacının giderilmesi için, 
nalk ia^kasının krem i'ona yükseltilmeli ve kıeui 
maliyetini azaltıcı tedbirlerle faiz, ait be ti düşü¬ 
rülmelidir . 

Kremlerin, te* islerin genişletilmesi, iısm msüue 
ve makineye jatırılmatı, mamul maddenin ıslak euıi- 
mesinde ^allanılması sa0lanmalıaır. 

c) DaöıuiK ve ayrı çalışan Kaç ak Lanayiin şehir plân¬ 
lamalarında saıayı bölgelerinde toplanması saklan¬ 
malıdır „ 

d) Küçük banayıı aesteklıyecek kreuı ve başka yemim- 
larda , Kü ük banayım kooperatıiler şeklinde bir¬ 
leşmeleri göz önüne alınmalıdır. 

e) Atelye açmamn, kendi başına ve usta olarak bir 
sanatı yapmana şartları açm olarak tesbıt edilme¬ 
lidir . 

£) Küçük hanay*ii ve L1 Lanatları mensuplan aracılar¬ 
dan kurtarılmalıdır, 

F.) J £• İvin ş kalia ve'çırak muessesesr müeyyideler konula- 
ı ak y enruen o. u s e nl e nme i ren , 

h) banat Okulları programlarına el sanatları ile ilgili 
konular eklenmeli, büyük merkezler dışındaki köy 
e0ıtu.minae bölgenin el sa ıatları göz önüne -alınarak 
kurslar düzenlenmelidir. Kuşum ba iayij. ile ilgili 
kursların çıraklar* ve yetişkinler için gezici kov 
kursları ve iş başında yetiştirme kursları aynı yön¬ 
de düzenlenmelidir. 
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VI- £ Aü-LA IA CrK kAYDALAR 

!*• katma SGjjSJ î 

a) Tevzi sistemi yola. ile, imalâtçı .esnaf ve 
huç uiv aıla tmarn.sria. , .^jI »^snatica ı konasanda 
.,alışmakta balunan kimelerin iptidai madde 
ile di0eı malzeme ve cihazlarının temin © — 
ciılmesı, ba kitlenin serbes t piyasaya aa za
ra x , mezkar mallar ı caha ucnza almaları ve 
ay il zamanda hakiki ıhtıyaçlariuaa ü.allanacak
ları maddeleria getirtilmesi mümkün olacaktır* 

Tevzi Sistemi, ci0er bir yönü ile de, hakiki 
sanat sahiplerin ve uolayısmyle istihsale 
iza t aı çalı »ŞUİCÛİ İki Clİn DkilvXl ±aıiiaii tesbıt etmek 
sureciyle, bu zümrenin cihazlanması ve aynı 
zamanda piyasadan tedariki mümkün olmayan ip
tidai madce ve malzemesinin saflanması sure
tiyle, daimi olarak çalışabilmelerini mümkün 
kılacaktır. 

b) Lîemleketimizde rl ve kv £aaat i a r ı ıiıi ve k ü ç tik 
bs.ıa uıar ı i nai.ı».ı ıcıı xiı.*aı ı, ba sahaya tevcih 
edilecek ya cınml ar la mümkün 'gör ülmekteuir . 
Aksı halce, caz'i semiresi ile çalışa ı ba kim
seler in, bugunku aarnmaaa kar tar llmicu £i V8 ciol gi
yiş: lyle i,ijxiçl.±1İi ıaı.a sa0lc.nüi&e ı bekleLi&e^eli
diz o L-u. bcıiHiiiCC4*;i 9 imUç uic el.iie G et ııe ex>ici y j_l.Ll* — 
cak ya cıı imixax’ ^ c-«-t * a*ıa c ei *ba bıaıı devamlı sa-
re t te çalışması ile uarabeı , müs tenlik ıntıya — 
cımu karşıianmasmı v& hatca ihracını aahı 
r*l di ııilV Lt, i i J. a ılacak ve işsizlisi enleyecek Önemli 
bir fayda sağlanacağı ve İka i iiicu ekonomi içince 
kuçüm bana t erb&bmın kalkınma hızına yar a imci 
bir a .ıs ar olarak tezahür edece0ı mütalâasında 
o ul unmak t c~ x z • 

«, 

c) Sektördeki faaliyetler, bılıauı0i üzere, o sektör ün 
imal etti0i mamallerm ıç V'. diş pazarlarca 
değer iratları ile satış ilânlarının ss0laaması-

' na ballıdır. 

d) küçük kanatlar sahasında çalışan kimselerin, 
mı et.iye şiddetle ihtiyaçları balaauawa ve ba se
beple gerek mskiaa ve te£islerinin modernleşti
rilme e ınae ve gerekse ba tesislerin verimli ça-
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Iramasında aval zamanca üdec^e kredisine de 
O c- J 

ihtiyarlan bulunuca0ı tabıiuiı. la itibarla, 
sözü geçen aune ıi:ı kalkinm.tr ıaı va memleket 
ekonomitine beklenilen hizmetin ilacını oemi- 
ae . marnına ve 6el ıslar inm ki eti yola ile veya 
ay a ı olcu temini uaı_,ıı gön ui^üi cociı . 

Isaia ııoiata m,. sİ ek erbabına s. adlanacak o a yar — 
umx m kistnc ve şartları, ancak ilgililerin 
ve ner tabiat kOİu..j.un duromunu tesoıc etçikten 
sonra ayrı ayrı mütalaa etmem töreciyle tee.liti 
sararı görülmektecir. • 

2- Diş Ticaret mtkiti ? 

a) ithalâtın, y a-ılı malaca ve dolay itiyle küçük 
ka^atıara etki e i üzerinde önekle car ul«sk ica ~ 
betti0ı kanısındayız. Ancak, bu in s ata kayde- 
cexke..i, ner t ana t kolunun ayı ı ayrı etud ecıl- 
neti ve banların teneke t ihtiyacına kalite, 
evtal've tan nitelikleri bakınınca.ı, mal ede¬ 
cekleri ucnllnın c e t tın üe beraber, kapatı- 
tema ce dUşü.iülueei gözonunde ucalnk ı caba der« 
Küçük t ana t t a La tı/ıda Avrupa mahaller ine kıyaee.n 
aynı evsel ca ve hatta daha iyi maliteae «al ya¬ 
pabilecek kabilime clı ut ca ve eltmcnltiın ti vcu— 
niyeti biliımekle beraber', bunların teknik ci¬ 
hazlarla teçhizi ve tür ekli imalât Ca bulanmala- 
rı ila temin euılmesı şarttır, 

la tamirce, un ilete g İhtiyacının hangi tanat 
kolanca karşılanabileceği tesbut ecilmli ve ba 
t ana t kolunun mamullerinden ithale, tiii tamamen 
veya kıtken kıtılmes. mı., memleketimiz küçük ta- 
nayııam iukişsı ı cakiiiıincan ı ay cali mütalaa etmek¬ 
le beraber, müetehlikin şikayetini önlemek ve hu- 
kukono kor anak bakikincaa ca Oto—Kontrol at ulu — 
,ıün ihdet ecilmet ini zaruri.gormekteyiz. 

b) Dış ticareti ı küçük sanayi ve el sanatları dal¬ 
larına etkit ı konutuna gelme e ; 1 akanda da sı¬ 
zma çalışıldığı veçnıle j yerli imalâtın pıy^sts 
intıyacını karşılayabilecek eeviyeye getir ülke¬ 
si halince, ithalâtınızdan önemli derecede ta¬ 
tar ruf tablanmış olacaktır. Di0er taraftan, el 
a ana tlar m m bu y^önden kalkınmacı nalince , ma¬ 
mullerinin ihracı ca mümkün hale getirulci^ı tamcır- 
de bu ihracattan da küçümsenemeyecek miktarca döviz 
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VII-

£S0lS;lSCSor ümİue t0O.İl o I GIİ&J-i- tin ii.1 £ llm.a t X , 
j.i raca tın t»i o cır ılmat i t ^ii'c ti’ İti ae fiş lıcsre t 
llâaçosaaua dengeli cır hale ge tır ilme si veya ih¬ 
racat geliı 1.1in. ithalâta aısbetle daha farklı ola¬ 
sında , i. a çak i: s.rst erosaının ca istikamette çalış¬ 
masının etkisi görülecektir. 

3- istihdam atkısı : 

a) küçük ba..ıa ü sahasının genişlemesi ve aolayı- 
siyle tu s.sna t kollar mm imal ettiği m£mul— 

ler 1x1 üe^uiieauiı -J.rn.ee i s «ire Giy le , on sahada 
ıstıhaam edilecek meslek ve s&uat erbabının 
artacağı ve dolayısiyle de işsizliğin Önlene¬ 
ceği tabiıuir. 

b) İmalâtçı e&naı ve küçük sanatkârların, işçiden 
ayrı lir statüye tabı çatallaş 1 ve dolayısiyie 
la mitlerin aar ama dikkate alınarak ayrı hır 
sigorta içinde sosyal teminata ba0lnam.ası ge¬ 
relti i g dr ülmekt e o ir . 

c) Çıraklık ve ustalık uamteti- tler ini tanzim 
eu«n mevzuatın, noksan ve yetersiz oluşa ao- 
lay ıs _yle, naleLi k.ı kOıiatia ve ye ter sız oluşu no — 
layıs ıyle, halen hu koıuaa herhangi bir teu- 
Liı 111 ıha 21,1a imk£..ı görülememekte aıı . Tür - 
kıy e büyük •...illet kedisine s analmUY ba^-unan 
Çıraklık kanunu çıktımı takanae, çırak, kalfa 
ve usta münasebetleri tanzim euilmiş olacaktır. 

.11 ..İd I 1A1LA1I f.J)l İKLJR 

1- Vergilerin sektör üzerindeki etkilen ; 

küçük danayı sektörü için en gratik vergi tarhı 
sisteminin uygult ..iması yani vergi muameleleri¬ 
nin basitleştirilmesi, geniş muhasebe bilgisini 
gerektiren uzak esaslar dahilinde verginin £ er- 
ç eki e ş t irilme s i suı etiyle ıssir etme güç kata — 
cak bir sis temin tesis edilmesi zaruri görülmektedir. 
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2- Amortismanlar : 

Küçük Sa.ıay i Işyerler indeki makina, cihaz ve 
sair alât ve edevatın, bugünkü ûuimmds amortis¬ 
manı hesap edılmemekteuiı. Ancak, bu işyerleri¬ 
nin modern şemine cihazlajic.iiılması ve teçhiz 
eu.ilm.esi halinde , amoı tısmana ue tabi olmaları¬ 
nın uygun uüçeçegi düşünülmemeeuır. Bu takdir ae , 
bunların amortisman hesabının büyük işletmeler¬ 
den ayrı olarak daha basit tır şekle ircaı ön¬ 
gör ulmekteuir. 

3 — Sektörde sermaye durumu ; 

a) Memleketimizde, Küç ük Sanayi sektörünü fi¬ 
nanse ene r yegâne kay ıam'iurkiye halk Ean- 
kaeinıı• ıu Lanmamm mevcut sermayesi, maliye 
lamanlı0ı hissesi ve T.0.Merkez Bankasınca 
ver_lmek'ce olan reeskont kıeuısi yekûnu, ha¬ 
len mevcut esnaf ve sanatkârlara ancak 2.600.- 
lira civarında kreui verebilmek imkânı ıı teg- 
larnamtadır. ru paranın 50C.— lirası ua, esna — 
fin kendi yatıruı6ı iştirak hissesi olduğuna 
göre, verilen kredi 2=100.- lira civarında 
b .T_l. 'A. X*tj.cU xx j e; Sı. X- J. « 

Bu itibarla, B a .ikalar Kanununa göre, hesap 
hülâsasını ve vasi' e cim verebilen esnaı ve sa¬ 
natkârlara, di0er Iankalar tarafmuan da kre¬ 
di açılmasının sa0laıiması gerckmekteuir . Dı — 
0er taraftan, T.C. Ziraat Bankacının Ziraî 
ki et, iler mey anınca» esnaf ve sanatkâra ua bu¬ 
na mütenazır ve istihsali t uf olmak üzere 
kreui vermesi imkânları ua sa^laitmSİıuir. 

msaaı ve sanatkarlara bugün için verilebil¬ 
mekte olan, bu çok cuz'i kredinin faiz¬ 
lerinin, bu kitlenin durumu ve öneme gücü 
dikkate alınarak yeniden, tanzim olunması ge¬ 
rekmektedir . risnaf ve Sanatkârlara veril¬ 

mekte olan kredilerin art tırılması için, 
laik Bankası kaynaklarının sür'atle takvi¬ 
ye euilmesiue, zar ur et b^lunmuktauıı . Halen» 

•A. 
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Hükümetçe LU İt t İkame t C 6 alinmiş OİcÜX ti But) iri er 6 
ve çıkar ılaı kananlara mütenazır olarak, Spor- 
Toto hac ilatından idareye ayrılan kıtminaan 
7 1, Millî Pıya.ifo Gelırincen 7 1 ve Tekel had¬ 
deleri satışlarına 1 veya 2 kaı aş ilfîve eril¬ 
mek t il e &ıy it1, bu. kaynaklar t. a.ı elce ecilecek 
yelnır Türkiye Halk la.ıkatına ver ilkesi düşü¬ 
nülmeli , bu marka kay ra0ım ağyar ı 1 miyar 
liraya yüktel tilmecx tü(.birlerı alin.iialiu.ir', 

t?) reni eke tinizde îmalt tçı esnaı ile Küçük La — 
nayı er balına taym ICC bıaı mütecaviz balar- 
irıcilC o ci Cılİ « 

4*~ lkillil iil J^lılciLİ LiûcLIl S 

Kaçak Saray i Çaı çi ve L i çelerim k ar alıra a1 konasa, 
önemli bir xr loleui olarak karçımza ç .duraktadır. 
la İLOiiu.iUü hallecilebılmetı içir evvelemrde , her 
v il Siy e t je ha ağı sanat koluna ait Çarşı ve Licele — 
rir kar al irat ı gerektiği, yelleri ile beraber tec¬ 
dit erilmem ve boalara Öncelik çırası verilerek 
cır programa ba0lsnm.a cı ger ekmektediı . 

Pa sitelerim, hazırlaıacak pro0rum gereöxace te- 
aiae ait projeler de Hazırlamalıdır . Di0eı tarar- 
car , aer c ara t ko OLica çalışanlar ır Lir kooperatif 
bd.ıyecine al uma e ı ve firar emaam Kooperatifler ka¬ 
ralı ile yapılma11 ve da taretle yatı. îmlardan Ko¬ 
operatiflerin met'al tatalmati taretiyle, mezkûr 
tesitler ır re ur alma 11 mümkün gor dlm6ktec.ii . 

5- Standartlar ve Kalite Kontrolü ; 

Küçük S&nayii.ı gel i ^.etinde, kalite kontrolüne ve 
s S an dar tlarm üet aımne b jem verılmetı gerekmekte— 
cır. ilde teiılj.kir yerli meallerimize gere0ı gibi 
de^er venesı için, kalite kontrolünün yapılması 
ve standartlarır tesüıt e dilme t i çar t olmakla bera¬ 
ber , ba kontrollerin, yakarıda da crzecılci0ı veçhile, 
imalatçı esnan sıkıcı ve çalışmalarını önleyici ma¬ 
hiyette olmaması iç m Ot o-Kontrol atolünün ihdas ı ve 
o a koruca manaı Tevekküller i ile maç t ereken çalışıl— 
matı iay cali mütalâa e uilmekt enir* 
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6- ihracatı teşvik edici tedbirler : 

11 ve ıv L&natları ile hediyelik eşya yapar iş yer¬ 
lerimin teşvik edilebilmesi içir, ihracatın yapılma- 
a laz^. ve zaruretine kari bulanmalc tayız. lorun 
için, btiek iç ve gerekte aış fuar, Panayır ve dergi¬ 
lerce el cara slarma ait mamullerimiz içir ayrı pav- 
yo.nlar açılması ve banların terhin cüretiyle taar- 
tılmasina çalışılması gerekmektedir. la suretle , ı&- 
-.allerimiz dış pazarlarda barışılacağı ve inracla- 
ı i.ıı * iiilsdn dahiline g*r ece^r u 111 al msk t a c. ı^. » knoc*k, 
İt raf ve Lana tkarlarımızm bugdaku malı imkânları, 
bu gibi fuarlara kendi insiyatilleri ile katılmala¬ 
rına müsait olmadıkı cihetle, bu konurun Hükümetçe 
ele alınarak, gerekli te birlerin nsnaf Teşekkülleri 
ile müştereken tesbit euil^etı luzumlu görülmektedir, 
la imârlar ceman ea.Lİdi0i takdirde, el sanatları¬ 
nın idame ve inkişafı mümkün olacaktır. 

7- Müşterek kazar : 

Müşterek kazır karşıtında küçük la-rayi sektörü¬ 
nün durumu, cücelikle ele alınmalı ve imalâtçı kuıa- 
im çalışma şenil ve esasları ve dolayıtiyle imal 
edecekleri mamuller ir nitelikleri buna göre ayarlan¬ 
malıdır . 

8- ağıtım korusu : 

Medenî n0itime gerenli önemin verilmesi ve bu ko¬ 
runur tür 1 atle halli imkânları araştır rİmi.lıuır . 
33u kmada, halen memleketimizde mevcat teknik okul¬ 
ların imkânlarından gerektiği şekilde faydalanılması 
yolları araştırılmalı ve saklanmalıdır. Gerek ma- 
nallı ve gerekse bölgevı olarak ter sıpleuecek semi¬ 
ner ve marsların hangi konuları ihtiva euece0ı, bun¬ 
ların nerelerde ve ne zaman açılacağı hususları, 
İsraf Teşekkülleri ile müştereken yapılacak çalış- 
malarla bir programa ba0lanmssı ve banlara ait mas — 
r aflar im kaynaklar ima ua uukümetçe bulunması g^res- 
mentedil. 

9- Çalışma ve ücret s 

Küçük Lanayı mamullerinin de0erleanirılmesı halinde, 
bu işyerlerinde çalışan sanatkarların da ücretleri 
buna mütenazır olarak değerleneceği tabii görülmektedir 

* /.« 
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Genel Olarak dİoei Eek tGX lerce £H0lanaCdk £ay dalc*I G 

Küçük t.ci ıavıin Ciiüu eaile.ı seviyeye ve teşkilata 
kaVuiŞ G Ui Uİiıid. Sİ :.ie t» i C e L X T. Cl ti 6 u£X Oİdx dil U İL C.ci 
1 a r £ d.u.'_ d :ic..Cl ^1 naDnl 0 dlli.Lt.ekt e*.-XX • 

X- Kko ıomık haydalaı : 

8 ) x'ul fclere gelil ) iiifcjulieke t6 (İCVİZ 5 
b) Hain i.xoae.ıi ı öe0eı len&iı ılmes i , 

c) Loş zamamlar ı-i ae0erlenaıxilkesi, 
d.) ■inkliyede kolc; niıc s a. 01 a: una £ x (uia-.alan nakli dana 
■ uygun düşer) 

e) İstihlâkin kaışılamaas ıııa yaraiu. etmesi, 
X ) Milli gelıı in artması , 
g) T a e a x i ui saula ama s ı. 

2 — X o £ y a 1 y cİcaI oı * 

a) İş ahl£kiuin teet i üs üne yardım caa , 
b) Gizli ve hakiki işt xzli_i önloı , 
c) Köyden şehre, şehirlerden büyük şehirlere 

akını öaleı , 

d) Halkın ruhi yapısını sıhhate kavuştnruı , 
0 ) £ o £. y o _l 0.0 :.ı 0 v x c c-ı .^1 o Jl j orta eınıiı güçlendirir, 
1") Halkın, hay a o sta.idaı dım y uksel tiı <, 

3- fitili "yönünden Lallanacak Paydalar % 
a) : alk eğitimin gex çekleş t ıı iline £ ini kolaylaş¬ 

tırıl 9 

b) Güzel sanatların kor a anasını ve gelişmesini 
c <- 1 cır t c<q_L dİ 

4- Orman Davası Yönünden haydalar ; 

Orman ürünlerinden, kabak ve kökleririden v.s . aı «ık- 

e / • • 
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1 arından para geîırea mamullerin ortaya konulabi- 
lece0iai anlayabilen kimseler organı tahripten 
daha kolaylıkla alakonnlabılir• 

5- Millî i avunma Yönünden Yaydalar ; 

Büyük Sanayiin tahribi halinde kaç âk sanayiin 
al a il çap da da olsa bası ihtiyaçları karşılamaya 
devan euebilmesi kaabılöir. Dayanma gücünü mulıa- 
i! ci Z&y ci O.vj L u 6ii ol UT 0 d 

6- Tabii afetleraen do0m& ekonomik sarsıntılardan 
korunma bakılansan fay cıalar s 

le taneis ziraatle uğraşanların 
trcesi ye ter mamulü aramadığı 
azaltıcı ve geçimini saklamaya 
el tan'atı ile ae meşgul olmuş 
daları aşikârdır. 

VIII- NETİCm 

Bugün memleke üii-iizueki küçük ta^ay ieileım en mühim 
kısmının tamirat ve bakım ile iştigal eaea küçük boy¬ 
daki makimalarla teçhiz edilmiş işyeılerı ıae çalış¬ 
tığı bilinen bir hakikattir. Teçhizatları basit ver 
imalât için pekçok şeye ihtiyaçlar-! var car. kaka t her- 
şeyiı üstünde fevkalâde bir ehliyete sahiptirler. Bu 
imalâtçılar cindi bir teknik rehberlik, sevkı idare 
ve pazarlama konularında yaranma muhtaçtırlar. Yeteri 
kanar olmasa nahi kredi ihtiyaçlarını karşılayan Tür¬ 
kiye Halk Bankası halen bu konularda aa yarmm etme0e 
çalışmaktadır. Ancak Küçük Sanayicinin geliştirilmesi 
ve kalkındırılması için memleket gerçeklerine uygun bir 
programa ihtiyaç oluutou aşikârmr. 

küçük Sanayici ve hl Sanatlarını plânlı bir şekilde 
inkişaf ettirebilmek için, di0er ülkelerdeki uygula- 
malardan edinilen bilginin işiöında memleketimizde de 

tabii afetler ııe- 
ahvalde zararını 
imkân veren bir 
b alanma sının fay- d 
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1- Ham madde ve teçhizat, 
2- İç- ve dış pazarlama mahrekleri, 
3- Teknik yarmiş ve kalite kontrolü, 

kokularında öncülün etmek makaadı ile bir merkezi 

teşkilâtın nur almacı gerektiği ve bunun en kısa 
semanda faaliyete geçmen zaruretini açık olarak 
t e ab 11 e t mî ş o ul un uy or uz 0 

Memleketimiz Küçük danayı ve mİ Lana ilerinin beklenen 
seviyeye ulaşmasını temineıı ara hedefleri a-şa^ıua kay¬ 
dedilen bur pro0ramin uygulanman öngörülmektedir. 

1- Mevcut Sanayiin rantabiliaesini tesbit, 

2- Mevcut atölyelerin muntazam imalât sanayiine geç¬ 
meler lire yar uiuıCi olmak , 

3- Büyük Lanayii.ı ihtiyacı olan maadelerı, yar dımcı 
parça ve akşamını imal edecek bir müteşebbis grubu 

y û Q oici ciı üCüL çalış ma v a pmam« 

Ana hatları tesbit edilen hederlere ulaşmak için uy¬ 
gulanacak çalışma pro0ramının şu hususları kapsaması 
tavsiye olunur. 

1- Iktisauı araştırma ve tetkik 

Araş t imanın gayesi yoraamuzda inkişaf sahası ve i w t/ */ 5 

potansiyeli olan sanayım tesbitı ve bu hususta 
ilgililere bilgi verilmesi olmalını , Bu mayanda 
henüz sınai güçleri bilinmeyen bölge ve şehirle¬ 
rin dur um. u araştırılır. 

2- Teknik yardım ve .ufaltim 

Küçük bana;, idlerin yalnız gaye ve geleeeci hakkın¬ 
da de0ıl aynı zamanda nasıl teşkilâtlanacakları, 
imkârıl tu v cı o.. ı y uiiliklernen istifade edecekleri husu¬ 
sunda ua tavsiye ve rehberliğe ihtiyaçları vardır. 

Bir küçük sanayiciye kendisi için en uygun makin©, 
teçhizat ve imalât için gerekli alet ve teknik hak¬ 
kında bilgi ver ilmelini * Bu teknik yardım progra¬ 
mının başarıya ulaşmasını tennen, muhtelif mühen- 

• /« < 
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dişlik kollarında, ticari şevki idare ve muhasebe 
gibi saralarda tecrübesi olsa bir personel kadro¬ 
cunun vazifelendirilmesi gerekir. 

Araştırmalar, konferanslar ve yayın yolu ile ilgi¬ 
lilerin te ckikine t un olmalıdır. Küçük Sanayiciler, 
devamlı e0itim kurslarına tabi tutulmak veya semi¬ 
ner ve münakaşalı oturumlar düzenlenerek aydınla¬ 
tılmalı ve eritilmelidir. Bu yönce, -Senat Okolları¬ 
nın teknik personeline yapılacak ilâve Ödemelerle 
onlaraan mesai nişi istiıaue e m_ek pratik çalışma¬ 
lara katılmalarmı La0ici*.j8k ve ay ıı zamanda okul¬ 
larda birer bilgi merknzı tesis i saklamakla 
çalışmaların büyük ölçüde ger ç ekleş e ce0ine inan¬ 
mak tayız. 

3- kredi kola 1 ıklan ** . . -    .1.    

Muhtelif kırımlarda işaret edildiği gibi küçük ca- 
nayiın gelişmesine yanım edecm, en mühim unsur¬ 
lardan- bir tanesi de Kimnı t emmini! . finansmanın 
tümümün, devlet bankaları" tarafımdan temini uüşü- 
nölmememle beraber dcvıetin m hususta öncülük yap¬ 
ması is te.im.ekteniı . jtu husus , halen , muayyen hu¬ 
dutlar ve imkân dahilinde yalnız /Türkiye Iialk Ban¬ 
kası taraf indeki saklanmaktadır. fakat Burkanın ksnaf , 
banaCk£r ve Küçük Sanayicilerin tulüne hitap etmesi 
zaten mahdut olan potansiyelin ta...amen hudutlu kulla-
ıılmasma sebep olmaktadır. 

Bu maksatla Banka.dan, küçük Bamayiciye e.ı kolay7 
(asgar i faiz, uzun v.a.ne , tem İra t müşkülâtı olmayan) 
esaslar dahiliane kredi yarumı yapmak maksadı ile 
özel bıı fonun.te sıç edilmesi ve şayet banka bu 
yüzden heinangi cır kay.ca uğrarsa, bu hükümet tara¬ 
fından nar ıl a amalin ir. 

Ger-ökt'i0inue küçük sanayici kimdi ile satın uldı0ı 
makimayı Bankaya rehı.ı etmekle teminat konusunda da 
kolaylık görmelidir. 

. Igıuka , knulması arzu edilen, küçük £ ana yi Geliş cir¬ 
me Koromu 1 Önetim Kurulunda en geniş şekilde temsil 
edilmeli d ir . 
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4- Pazarlama Taraini 

iâemleke Gimızdeki u.ı buy ak £ üçlüklerden bur tanesi 
de budar, .ekseriyetle kaçak Sanayicilerin acil 
problem teamülleri için iyi bir dazar mevcut olma- 
yiş j_ ciUçjii ou-l ferin ^cıinca rlar hakuında tecrübe ve 
bilgisinin olmayışından ileri gelir . k0er, gerekli 
pazarlama bilgisiyle mücehhez bir servis karalarsa 
küçük sau&y i erler e yar uımcı ol ona b il ır • Kanaatimiz¬ 
ce devletin ba jönde yakabileceği en tesirli yardım 
kenar mübayaları ile sa0layaca0ı ımkfînuır. Banda 
"tercih" politikasının şumullü olması gerekir. 

5- Sanayi Si Delesi 

hnerji, su, nakliye ve teknim rehberlik vesaire gibi 
imkânları haiz bolunacak L i Deler Küçük Sanayiin in¬ 
kişafı için lüzumla bir çok imara sinesinde topla¬ 
maktadır . lu yöndeki teşebbüsler , iktisadi araştır¬ 
ma ve tetkik ile elde edilecek potansiyele göre des¬ 
teklenmelidir . Siteler, gayeye eriş Dikten sonra mülki¬ 
yet ve idarenin sanayicilere bırakılması uygun olur. 

Bu dur-omda , Sanayi Sek Göründe ehemmiyetini her gün daha 
çok kabul ettirmekte olan Küçük Sanayicileri., başarı¬ 
sının, memleket çapında ve bir program dahilim.e çalı¬ 
şacak özel bir teşmilCtla ancak g rçekleşebileceöi, 
istatistiki bngiırkie:t yoksan olarak aygulanacak ça¬ 
lışmaların hiçbir zama.ı yapıcı bir özelli0e haiz olamı- 
yaca0ı cihetle, me^J.eketimiz Kü ak Sanayicilerin en 
sıhhatli bir metotla sayımının yapılması gerekci0i, a- 
raştırma, teknik bilgi ve kredinin aaima birlikte yürü¬ 
tülmesi zaruri oiua^u ksnaatına ulaşıldığı bilgileri¬ 
nize sunulur. 
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BOLU M II 

kİ SANATLARI 

GIRIş 

Sektöı an tabımı v.e sınırlanması 

Köy Al 1 ana tisi j. , koy.1 er 1 ı ziraat işlerinin yamada 
'yaptığı çeşitli el i anatları faal ıy e t iuTîT~Köyl unun 
'^goş gcçe-ı km münler inüe-.,ha,ıi ma dci e sini işleyerek 

değer lendirmes i ^gizii işsizliğin önüne geç iline e ıy- 
1e kovun ekonomik ktliı.ınat.ma yar amer olacakı 
m uha i Kant1 \ . i ana v i t- La zır I anacak yarı mamuller in« 

' köylünün boş geçin iş gücünden_fayual&narak yapıla- 
''UJlmesı," pl C nl a ama s 1, imolC tı aaha icaza elde etmek 
bakımından ua fa;, aalsı i. anlayabilmektedir. vK&y sanat- 

ULarında yapılacak program, pldnl&ma , endüs tri iaslı— 
fre biıre acTim teş'kıl edecek şekilde, topl^ köylerde 
'ham madde kaynaklan ma göre eerj imalCtı yapabilecek 
tüketim mannelermin üretimini saklayabilecek esas¬ 
lara göre ha zırlanmas1 faydalı gör ülmekteuir. 

Amaç 

a) Toplum kalkınmasında nüfusumuzun büyük çoğunlu¬ 
ğunu teşkil eden köylüye tarımsal üretim yanın¬ 
da yan gelir sağlanması. 

’v.-b) Köylünün yaşama seviyesinin yükselmesi yolunda 
boş geçen ış gücünün değerlendirilmesi, 

k- o) Sanat eğitimi ve öğretimi yolu ile bir takım ih¬ 
tiyaç maddelerini aaha acuza mal etmek. 

/ d) Köyuekı gizli işs izliöı gidermek ve ham maddeyi 
de0erlenuiriiek, 

e) Arazisi dar, veıimi kısa, gelir nayaanları sınır¬ 
lı bölge köylerinin, bir iş. koluna intisaplarını 
k_j C-i (—. 1. C, o 

f) Tarihi, geleneksel ve tuıistik ae0er taşıyan el s£ 
narlarımızın geliştirilmesine çalışmak. 

V 

g) köyde zirai çalışmalar uişiuda boş geçen ış gücünün 
yerinde kıymetlendirilmesi suretiyle, idari, sosyal, 
ekonomik ve sa0lık korolarındaki problemlerin çözü. - 
nünde yaruimçi olman. 
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II-

i -i, * 

Konun.ua önemine dayanar/ bilhassa küçük sanatların 
geliştirilmesinde Türkiye çapında öngörülen teşkilat¬ 
lanmanın gerçekleşmesiyle problemlerin çözümü tabla¬ 
na çaktır . 

TARİHÇı] 

rl isnatları, ilk insanların hayat ih ciyaçlarmı sa0- 
layacak faaliyetlerle başlar. La yolua ortaya çıkan 
eserler insan kaabıliyetini..,., yaşayış özellikleriyle 
iklim şartlarına uygun gelişmeler gösterir, başlangıç¬ 
ta basit ve yalnız fayda amacı ile .meydana getirilen 
bu içler zamanla şahsın ve nihayet topluluğun bütün 
sanat kaabiliyetiniı içme alaıan süsleyici sanatlar 
alanına girer, bir sanat eteri halini al'ır. iunlann 
içinde etnografim de^er taşıyanlar bugün dünya müzele¬ 
rinde yer almış bia. onmak tadır . Müzelerle "Fazı koııeks i - 
yoh meraklılarının 'elinse balanan rrr^klerue.ı /e eski 
eserleri ko ılU. -l ivİ tci plar dan , t e t k m: y s sil ar ITaan ve 
tarihi seyrinin takibinden ilk bakış ta anlaşıldığı gibi 
eskide.n Anadoluda el sanatlar ının yeri küçüıu enmiyecek 
~5Tr de uer~ve~~rla c ım t-a s inak t a idi. Türkiye ’nin sanat üs- 
tünlüsünün 18. asra kadar aevam edegeldiöi görülür. 
Bilhassa konca ve Genim teşkrla u_L Li La. x j.c* r ırada Türk Sanat 
üstünlüğü bütün dünyaca tanınmıştır. Memleketimizin bu 
sanat üstünlüğü, batı, endüstri sahasında yuni yeni hai¬ 
leler yaparken, nnaaolu uzun asırlar boyunca bir sanat 
merkezi olmak vasimi muna.ı.usıa ediyordu. İmtiyazlı co^- 
rafi bir yerde bolmuasının, iklimin ve toprakın elveriş¬ 
li olmasının, tu önderlimin muhafazasında payı büyük ol¬ 
muştur. la devirce Asya'nın en zengin köşelerinin ve 
Afrika'nın mallar mı taşıyan kervanlar Anadolu'dan geçip 
Avrupa'vp^gıfmemte idi. Bütün bu sebeplerle geçit yol¬ 
ları üzerinde büyük kervansaraylar belirmiş ve çevresin¬ 
deki köyler _ae ..gelip geçenlerin ihtiyaçlarını karşılaya¬ 
cak geniş mikdarda müstahsil zümr esi ne; dana gelmiştir . 
Bu sana tnsfir mü s tahsiller, mevcut hammadde kayraklarına 
ve duyulan ihtiyaca gçre mal imal e emekte .olda^un.u tarih 
kaydea&r.. 

Batıda endüstrinin taşlaması, Ansaoimi un çok ileri olan 
bu sanat üstünlüğünü zayirla„miştır. Gerileyış sebep¬ 
ler ini iki kısımda incelemek mümkündür s 
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Harici Sebepler 

İJİujl taama ’nun keşii , bıivey'ş kanalının açılmaz ı ile 
azal deniz -ıakliyatının gelişmezi, batıda özel teşeb¬ 
büsün gelişmezi ve dezteklenmeeij baharın endüstride 
dOtiardaca ilerleme, fabrikasyon imalât ile fiatm dü¬ 
şürülme zı. 

Dahili bebepler 

Türk-Iran harpleri dolay iziyle Anadolunun batı ile 
dofoa arazında köprü olma vazifesini zürcürememezi, 
özel teşebbüsün desteklenmemesi, taassubun kuvvet¬ 
lenmez! ve batıda meydana gelen yeniliklerin benim¬ 
senmeme ti, taassup yüzünden dünya al e temasın kez il¬ 
mesi ve iktizanı faaliyetin daxaltılması, devlet oto¬ 
rite zinin zayıflaması v.e. 

Da ve benzeri sebeplerle baharın ve petrolün endüstri¬ 
ye tatbiki yenilimler me yabancı nalınmış t ıı . bonuç 
olarak, kervanlar Anadolu’nsa geçmez, ticaret gemileri 
xüik limanlar'ma u0ramaz olu*uş gui , Taoiatıyle kervansa¬ 
raylar boşalmış, sanatkârlar tasfiyeye uğramışlardır. 

Harplerle yıpranan fürkiye , batının kültürel, toplam¬ 
sal, yönetimsel, ekonomik ve teknik inkılâplarına ayak 
ay d ar' ama mı ş tır . 

banat alanımızda meydana gelen menfi faktörlere rağmen, î 
el sanatları nesilden a-,zile intikal etmiş bulunmakta¬ 
dır. 

Cumhuriyetin kuruluşuyla, kamu hizmetleri içinde küçük 
sanatların geliştirilmesi ve yayılması çalışmalarına 
önem veiilmiş , çeşitli küçük sanat kuielajLi açılmış , 
küçük sanatkârlara krediler saflanmış, lüzumlu araç ve 
gereçleri temin eailmiştir. 

Türkiye çapında köylerde iyi bir e tun araştırma yapıl¬ 
madığından, iç ve dış pazarlarca önem taşıyabilecek 
hammaude ve var olan sanatların geliştirilmesinin tez- 
bit edilmeyişi, bu yöndeki araştırmaları arzu edilen 
sonuca ulaştıramamaktaüıı. Geniş bir envanter çalış¬ 
mazına süratle ihtiyaç duyulmak tanır, aksi halete elde 
mevcut olan değerleri kaybetme durumuna girmek büyük 
bir kayıp olacaktır. 
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III- MEVCUT DJRJM 

.bu konuna köy işleri Dananlı0ı Kalk x0i Genel 
Muuürlû^une baölı olarak köylerdeki ilgili sanat öö- 
retikini yürütülen Löy kİ Sanatları Şubesi ve Toprak 
ve iskân İşleri G-enel müdüıTü0une baölı oman köyleri 
Kalkındırma Dairesi Daşkanlı0ının çalışmaları mevcut- 
o dZ • 

A) Köy _T Sanatları Şubesinin. Çalışma Konuları : 

1- Kalıcılık 

2- Siirt tipi bactaniyecilık 
3- rokamacılık 
4- Çorapçılık 
5- Trikotaj 
6- Sim ıırma işlemeciliği 
7- I! at ab a t saplar inin örücülüğü 

B) Ijleıiş î 

1- Program pla Is-r çalışmaları 
2- Şube içi geliç tiriv i ve yönetici e0itım 
3- Uygulama ve cle0eıleauirme çalışmaları 
4- Jt.ta öğrenciler ve öğrenci işleri servisi 
5- Muhasebe, malı işler servisi 
6 — Mahal a sa ? depolama ç dalıcım ve tekiiik işler. 

C) Taşra örgütünde görevli personelin nitelikleri : 
1- En az ilkomol merana olmak 
2- Memur in kanan onan 4. nadaesinaeki ö kellikleri 

a a çi ima n 
3- 3 dıüttu0û sana t nalına a o. t resmij yana özel l ek— 

törnen ehliyetine daır bonservisi Dalanmak. 
4- Genel müdürlüğümüzce yapılan teknik liyakat im- 

t ilıan ın da b a şar ıl ı olmak. 

D) Kaıs Js t a Cgre 11c ilerinin Sayısı : 

1- .Halıcılık Karsa asta öğreticisi 32 
-2- Dok oma c ılık " " " 4 
3- Çorapçılık " " " 2 
4- Siirt battaniye " " 2 
5- Sim Sırma " " " 1 
6- Kababat sapları örücülüğü " 4 

45 

. / . « 
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E) Köy mİ Sanatları ç ub e s m in 1965 Yılı Çalışmaları : 

Çeşidi 
Kurs a 

Açilaca 
de di 

k Açılan 
ile zun 

l a^,. 1 £ 1 
Araç - Gereç 

Damıtılan Damıtılacak 

Halıcılık 126 62 1101 22 1079 
Dokumacılık 18 7 110 110 
Siirt Da l. tanK e cılı0i 18 6 162 162 
Çorapçılık 20 8 172 172 
Trikotaj 9 1 25 Kurs mamulleri dağıtıldı 
Sim sırma 7 4 cl ma s iak verilecek 81 

Toplam 198 88 1651 22 1604 

Orman köyleri Kalkındı!ma T)aıresi Başkanlığının orman 
ağaç ve artıklarını değerlendirme yönünde yaptı0ı 
proje çalışmaları : 

Amaç : 

Orman artıkları, zirai ar tıklar Vc bilhassa odun ham¬ 
madde a iııo dayanan kaç un el sanatlar ıııın orman köylerin¬ 
de gelig tiı illet i ruretiyl.e , bu meyler halkının hoş 
zamanlarını ve iç gücü fazlalıklarım değerlendirerek 
bir ek gelir maynamı zağlamak• 

1965 yılına kanai1 y a 0 1 j n ■ al 1 ç mal a r * 

kİ Sanatlarının gmliç t irilme 11 ç alışmalarına 1963 
yılı içinde başlanmıştır, Beynelmilel çalışma teşki¬ 
lâtından yapılan bir talep üzer ine mütehassıs Artmann 
b ay £ üı e ile Türkiye 'ye gönderilmiş ve yapılan genel 
etüdlerı tamıbe ı ı Kastamonu merkez ilçeeinue pilot böl¬ 
ge olarak e o. çil en 6 orman köyünde kurs açılarak cem'an 
40 kadar köylüye ilk modellerin imal uailmeei öğretil¬ 
miştir. Bilâhare verilen yeni modeller, iş başında ha¬ 
talar düzeltilerek yaptırılmıştır. 

Kura esnasında ıüznmlu e^ioim malzeme s j. ve namcıscıde ida¬ 
re taraiiıidan ue.ui.in eu.j Lmış oir . 

Aynı yıl içinde bir kooperatif karılması için faaliye¬ 
te geçilmiş ve kanuni işlemlerin yapılmasına başlan¬ 
mıştır . 

Kooperatif 1964 yılı başında 15 ortakla faaliyete 
başlamış, ve 683i £ ayılı 01 a a kanonunun 13. maddesi 
ile müesses, ödenekten kredi açılarak desteklenmiştir. 
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1S65 yılında vapılan faaliyetler s .<. tj . . tj—j..    ,,, ..., a - - -■ - 

Kastamonu orıaan Köyleri küçük el sanatları kooperati¬ 
finin faaliyetleri genişletilmiş, ortak sayısı 97 ye 
yükselmiş ve yeni üyelere kurslar a*ilmi*tır. 

Ayni vasiyette eı sanatları gelişim çalışmaları 
yapmak üzere çeşitli orman belgelerinde 8 adet el 
sana tlar ı rn.emez.i_ seçilmiş- ve Da meimezl..rde kurs 
c0ıetmenlı0i yapı _İ.Ca k vl köy ue ikamet ederek imalâtı 
izlemek üzere sanat okulu mezunlaıınüan 5 emek, 
4 bayan alınarak j.lmsn mütehassıslar tarafından ye¬ 
tiş t ir alınış bil' o 

Yeni öğretmenler 
Cide ilçesindeki 
Orman Köyleri mİ 
r almaş tur. 

Satış bakımından Ordu Yardımlaşma Kurumu, Yurİzm Dakan- 
liai, Gima ve £ ilko ile protokoller yaparak bu müesse¬ 
seler e« de satışın yapılmasını s ahlamış ve İstanbul, 
İzmir, Luı s. a , biıop, Km a.ı ve Mersin'de çeşitli tüc¬ 
car koopel a biilin ı ile te...af. a geçilmiş tii'. 

Sektörün kar ulaşa „• 

Köy El hana tları kuruluş ve işleyiş olarak çok eski bir 
geçmişe sahiptir. Ancak memleketimizde kama örgütü ola¬ 
rak 1538 yılında ekonomi hakanlığı içinde önce bir şube, 
1954 yılında Genel müdürlük olarak gelişmiştir. 

1957 yılında Lana yi Baksnlı0ının kur-oluşu ile , sözü edi¬ 
len hizmet Küçük mİ banatlar ı ile b imik t e "Daire Reis — 
li0i" olarak teşkil edilmiştir. 

hanay i Iakanlı0ı Küçük lanatlar Dairesine bağlı "Köy 
El Sanatları Şubesi" 1964 de Köy İşleri Bakaıılı0ınm 
kor ulaşandan sonra Halk Eğitimi Genel Müdürlüğünün içine 
alınmıştır. Taşra örgütü olarak, ilde Halk Eğitimi Baş¬ 
kanlıkları, ilçede Halk Eğitimi Merkez Müdürlükleri, 
Köy mİ banatları ile ilgili çalışmaların yürütülmesi 
ile görevlidir. 

»/. . 

ma0riletiyle yine Kastamonu'ya baalı 
inemez faaliyete geçirilmiş ve Cide 
kanatları Kooperatifi 30 üye .ile ku- 
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deveat Kapasite 

1964 Yılı merkez personeli 35 
1964 " Halk Lgitimi Başkanı 41 
1964 " Halk k0ıtimı tlerkez 

müdürü 80 
1964 " Gemici iialk fitini 6 

Kare Jet a Ggre ciciler inin e ayılan : 

1) Halıcılık kare a atta o6ıx; tıc-ısi 32 
2) Dokumacılık " ’’ " 4 
3) Çorapçılık " " " 2 
4) SLiir S. Battaniye " 1 2 
5) Lim-tır^a " " 1 
6) Hububat sapları orücülüDü " 4 
Toplam    45 

Dyİ t -i. ili v e 0gr a t lüı ı 

Küçük kanatlarla ilgili tpiüL ve Ö0retım içleri 
halen Köy İşleri barayiı, ..iliî ntoitim, Çalışma, 
Turizm ve Tanıta Bakanlıklarıyla, bümerbank, Tür¬ 
kiye laik vfc Yapı Kreai Bankalarıyla bir kıçım gönüllü 
kuruluş ve özel sektör taralından yapıldığı gibi ayrıca 
büyük sanayi işletmeleri içınue ve küçük sarat erbabı¬ 
na ait dükkân, atölye, imalathane ve benzeri küçük 
işletmelerin aldıkları çırakları yetiştirmek suretiy¬ 
le yürütülmektedir. 

Üre ha ve satış organizasyona 

İt oih&al ol anan müçük sa.ıs. t mamulleri ui.ajns.lli ınti — 
yaçlar için kallauildi0ı gibi, Yurdumuzun aiöer bölge¬ 
lerine ve dış ülkelere ihraç edilmektedir. 

Yönetim 

Küçük İrana t krbabı, Ticare t Kanununa gör e Kooperatif¬ 
ler, 50? sayılı Kanmıa gere de dernekler, mejsleki bir- 
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iikHr, federasyon, ve koni' ederasyon örgütler iyi e 
yönecilirler. 

Uygulama, cie^-. plenuirne ve teciLurler 

a) 1ılliü ve otel projeler Û Cı en V alı pro0r anıların 
aynen uygulanması yolarca ssmaninda ger eki i 
tedbirler alınmalıdır. 

b) 'Jy galama i ar sırasında ve e onanda başarıyı artı¬ 
rıcı, engelleyici faktörleri tesbit edilmelidir. 

c) iler çeşit proörsm. ve projelere cayalı uygulama¬ 
ların, kısm ve yıllık de 0 er 1 e nüirmeler i yapıl- 
mılıdır. 

d) Yakarıdaki ıkkıalama belir tilen hususlar in ışı- 
0ı altınca mu teakip yıl programları geliş tir kn- 
liuıı . 

e) Tarihi ve turistik önen taşıyan uiax-alli ve gele¬ 
nekte! kİ Sanatlarının teşbihiyle geliştiril¬ 
mesi hasasonaa tedbirler alınmalıdır. 

i ) hüç uıi Sanayie, ve u.1 Sa.ıa tıaı ınaa yürütme istikra-* 
rını ve kal i t ey'i yükseltmek amaciyle belli yönet- 
meliklere ve standartlara ba0laıimalıdır . 

g) Küçük Sanatlar ve mİ Saıatları hizmetlerine kal¬ 
kınma plânında ve hükümet programında yer veril¬ 
meli ve yıllık bütçe kanunlarına yeteri kadar 
oaenek konmalıdır• 

Sonuç 

Küçük sanatların ekonomik etkisini artırmak, zengin 
ve derin mazisi ve pek''ç'ak çeşitli balunah‘millî , 
geleneksel - ve mahallx tifK »1 ve .ev sanatlarım  
model, desen, şekil, motif ve kompozisyon yönünden 
de modernize etmek geliştirmek ve mevcutlarını ıs¬ 
lâh e emek Dakiiiiiid.au, anacı, emik ve tatcıki Sanat ve 
Teknik eğitim ve öğretime pem çok önem verilmesi ge¬ 
rekir . 
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İU. İ'L O il U.1 &. X’G. ö y £t jjll afi J-Üİ Ç cillŞlLİcilöI İlil Cletİia 
verimli ve ekonomik kılmak auaciyle de gezici kurs 
çalı Şiu&lar ı yarımdı m,-..x*ii.ezi ve fcclgesel e0itım m er — 
kezleı ine iııtiyaç bıluııcı^. a.ııu tııHıassa kay cıt üı^ek 
isteriz. 
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KÜÇÜK SAMYÎ İKIİAZ IMTJ4DM VERİLE KREDİLER İT 
DÜR JIvîJN J GC STER İR CE2VE1 

Yıllar 
'Kuç uk t ana* ıcl 

A,' ./.-i ' ir 0. ü Ci i. 

*" Tâiıei&'Mikta 
il. 

1961 245 5.117.500. 

1962 381 8.175.000, 

1963 603 13-486.500. 

1964 
      

988 23.229.000. 

1565 . 1282 , | 31-905.962.-



MARMARA LCjjf ALİ 

L. S. G« i. 
Tesis 

58 -

K.O.G.I. 
işle luie YEK JJ Eölge 1 ek lıı a 

İSTANEJL 125.COO* - 125.000.-
İ Zül T 795.OGO»- 795.000.-
1) JRk A 505.000*- -. - 505.000.-
LALIknSİK 804*900*- 25.000.- 829-900.-
OA.'i AİU..ALL 150*000.- -. - 150.000i-
kLİRNE 497.000.- 117.500*- 614. 500.-
Ali- KLAR-enİ 251.000*- 15.000.- 266.000.-
TEKİRDAĞ 251.000.- 251.000.-
SALAR YA 837.500.- 117.500*- 955*000.-
EİLKÇİK 86.500.- 86.500,-
ÇAAŞIİÇI 
KALIKOY -. - " 0 "1 4*577*900*-

4.302.900.- 275.000.-4 •577.900.- 4.577.900.-

EGE 1CLGLCI 

K.S.G,!. V c'-. C- t J-i- • K_/ -* S' • ■ — * 

Tesis işle tue Y LK JI'T E cipe Y ek İn a 

İZMİR 1.241.000.- 242.500.- 1.463.500.-
AYDIN 625.000.- 50.000.- 675.000.-
M J e-LA 397.500.- 20.000.- 417.500.-
DENİZLİ 601.500.- 60.000.- 661.500.-
UŞAK 395.ICO.- 395.100.-
KÜT AL. YA 307.500.- 30.000.- 337.500.-
A. YO : 540.00C.- 25.oco.- 565.000.-
MANİSA 1.042.500.- 50.000.- 1.092.500.-
MİLAS 155.000.- 45.000.- 200.000.-
ÇEKMİŞ 25.000.- 50.000.- 75.000.- 5-902.600.-

5.330.100,- 572.500.- 5-902.600.-10.480.^00.-
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KARADIM IZ RCLOx.II 

K. fc . G. i.. 
Tesis 

K.S.G.I 
-Lşl e tîü.e yekun tölge Yekuna 

ZONGULDAK 530.000.- 45.000.- 575.000.-
ROL J 667.000.- 667.000.-
KASTAMON ü 40.000.- * 40.000.-
ÇOR JM 487.500.- 25.000.- 512.500.-
AKASYA 133.500.- -. - 133-500.-
TOKAT 480.000.- 30.000.- 510.000.-
SAMSUN1 397.500.- -. - 397.500.-
ORDJ 250.000.- mm- ( — 250.000.-
GİRESUN 80.000.- 80.000.-
ARTVİN 180.000.- 50.000.- 230.000.-
TRABZON 532.500.- 40.000.- 572.500.-
MijRZİRO'T 192.500.- " • "— 192.500.-
E.İZL 137.000.- 137.000.-
T0E7A —. — "" e *"*“ — . — 

GtİiVİİŞ HANE — # »— — . — 

SİNOP 4.297.500.-

4.107.500.- 190.000.- 4 .297.500.- 14.778.000.-

İÇ ANADOLU BÖRGESİ 

K. S. G. I. K.S.O.İ. 
Tesis 1 s 1 e u 11i. e YEKÜN Bölge Ye-Aİna 

ANKARA 1.401.000.- 314.000.- 1 .715.000.-
ESKİŞEHİR 802.862.- 45.000.- 847.862.-
KONYA 1.300.000.- 280.000.- 1 .580.000.-
KİRŞ;.,. İR 200.000.- -. - 200.000.-

NEVŞEHİR 125.000.- 50.000.- 175.000.-
KAYSERİ 600.000.- 185.000.- 78 5.OCO.-
SİVAS 534.500.- 60.CC0.- 594.500.-
1OZGAT 173-000.- —. — 173.000.-
NİĞDE 210.000.- # — 210.000.-
ÇANKIRI 140.000.- 140.000.-
POLATLI 383.500.- 383-500.-
KI n. IKK aLE 295.000.- 80.000.- 375.000.-
BEYPAZARI 55-000.- • 55.000.-
AKSARAY 200.000.- 200.000.-
KARALAN 200.000.- 20c.000.- 7.633.862.-

6.619.862.- 1.014.000.- 7 «633*862.- 22.411.862.-
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AKDENİZ BÖLGESİ 

ANTALYA 
i JT; DUR 
ISPAHTA 
MERSİN 
ADANA 

ANTAKYA 

MARAŞ 
İSKENDERJN 
OEM TİNE 

K.S.G.İ* 
Tesis , 

300.000.~ 
292. 500* -* 
262.500.-
260.000.-

1.209.600.-
1.097.500.-

345-000.-
360.000.-
355.000.-

4.482.100.-

K. S . G * İ . 
lölu üu.« 

40 ^ 000 i *-

30.000.-
~ ■ 

60.000.-

130.000.-

YEKJN 

340.0001 -
292* 5001 -
262.50Oi-
290.000.-

1.209.600.-
1.157.500.-

345.000.-
360.000.-
355.000.-

4.512.100.-

DOGrü AIADOLJ BÖLGESİ 

MALATYA 
eLAZlG 
ER ZİN CAN 
ERZJRJM 

VAN 
AĞRI 
KARS 

MJŞ 
BİNGÖL 
BİTLİS 

iv.. k.1. G. I« 
Tesis 

175.000. 
300.000. 
200.000. 
404.500. 
90.000. 
95.000. 

505.000. 
35.000. 

. k.1 . G . 1 . 

25.000.-
30.000.-

25.000.-
60.000.-

YEKJN 

175.000.-
300.000.-
200.000.-
429-500.-
120.000.-
95.000.-

530.000.-
95.000.-

90.000.-90.000.-

1.894.500.- 140.000.-2.034.500.-

Böige Yekûnu 

4.612.10C.-

27.023.962.-

Böl^e Yekunu. 

2.034.500.-

29.056.462.-
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G ! j.TljJ* lîU’Jı'O hı.ı A.L’ÜİJ ü X.-C _U OaI £. X 

T<" C. fi t Y'- r r, T 
• w_. • jr • u. • ~ • k - • w • -t. • 

TeLiL İşle o^.e YUj Bölge YeRâau 

A LAYA,.XI 55.000.- -.- 55.000.-
GA2İA T i.,*' 1.510.0C0.- 6C.G00.- 1.570.000*- 
ÜR?A ' 920.000.- 920. OCC*- 
MRLIT 105.000. - 25.00O. - 130.000. -
DİYARBAKIR 152.500.- -.- 152.500.- 
SİİRT 20.000.- -.- 20.000.- 2.547.500.- 

2.762.500.- 55.000 i- 2.547. 500.- 31.905.962.-

K.l.G.İ. 
Te c-x c 

K. S . G. X . 
IşletîLiU YBKJN 

MARıMRA 1C ii 6~/ L x 4.302.900.- 275.COC.- 4.577.900 

RGB ACIG-Sİ 5.330.100.T 572.500.- 5.902.600 

KARAD-KIZ BClG_.ti 4.107.500.- 190.00f.- 4.297.500 

İÇ A AIOİJ 1010..,S:i 6.619.862.- 1.014.C0G.- 7.633.862 

AİODa fİS BÖ1C_Xİ /.452,100.- 13G.0C0.- 4.612.100 

DOu-U a T AD ORG 1CLGj_/Oİ 1.894.5CC.- 140.000.- 2.034.500 

güiaytogo ayadolj DcırLKi 2.762.500.- 85.000.- 2.647.500 

23.499.462.- 2.406.500.- 31.905.962.-
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vv >. 2i '/i-. V-L v 'JL k i*. «jtx. !\ rp ..aİT* J- -i- ./i- İTi. • vJ- • Ct « -i. » 

FO. TL Alıl v jCAi'T YAPILA I TAIISI&LJEH LALLI BAŞLI IsL 
TA Gök a YIL I Ol LALINDA DAuILI.'İ 

LLjLLLK grjlj 1961 1962 1563 1964 1965 

Oto tamircisi 52 68 107 154 165 

T oma c ı -îe eviye c ı 46 60 105 170 21C 

Do0ramacı - Möblecı 12 17 25 55 81 

Araba imali 5 7 9 14 16 

marangoz 20 24 29 49 68 

.L-UüiH 0 X ile*«kC01 27 39 47 66 100 

kanaarccı 20 3^ 44 52 49 

Ziraat aletleri ta_ıx vo inalı 25 34 44 65 76 

Bakırcı 10 15 16 • 21 38 

La;tik kayıakçııı 9 15 19 30 35 

Sobacı - iuicivjci 7 10 12 17 26 

Lökümeü 5 9 13 19 22 

Karoserci 5 9 13 17 19 

T&bak-S&raç-Sayacı 6 12 23 31 32 

Madeni m ^>3 a ı.«*aiı - - 3 7 11 

Llektıiüçi-Oto elekti ikçitı - - 6 14 17 

Cam imalı - 2 2 r\ 

C 3 

J-IacıoeKt&ç ta ı ojm!cu.j0ı - - - 3 3 

Muhtelif 10 19 30 39 79 

Y e k a a 261 374 549 845 1072 
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KUÇüK İAİ'ATîIC 
İ A VJ'İJİİ i A ’ i r *-• i T-r . UJ~J± i uJiX‘ ±4-t* 

fû LUÇUm 
k Ji>. JİıAl 

G L i:, j.j 

. Al I TA K. S . G. I. F O T X AA IT LA -I 
LI LAL İSL-Eİ/T YIL BO İLAHINA. 

AT I. ıLAî.1 

1961 1962 1963 1964 1969 

Torna 92 13C 192 310 390 
Fı e ze 40 51 72 91 107 
, 1 s ay a 35 43 63 110 153 
E e k t iı’iye 27 32 40 49 48 
Supap vü jıv& taşlama 12 17 23 33 38 
Sac ıh ve pıt ton taşlama 3 5 . 5 7 10 

Gramı ve kampana o aş lama 3 5 5 10 15 
I'ia tka p 20 27 44 86 104 
itılo-ntrık kaynak makınasn 30 39 56 101 126 

Ok a ı j e ıi üs yn a k mak ması 7 10 14 22 23 
.Punca kaynak makinası 5 9 12 20 20 

La £ tik ! ır t ka^la^a en* ma 12 15 19 29 34 
Kompıo aör 6 12 16 30 20 
mıj ant öı ay ar ma^. in a 1ı 1 3 r\ 

c 4 11 
Dizel Lio uor 6 e 16 35 43 
Fora makinası 16 26 T P JO 39 37 
Say* a ve yarma ma kiı a i. ı 2 4 8 9 10 

Gazama vre pac. uma makinası 6 11 18 17 ■ 15 
Hızar takımı 36 42 59 124 166 
kayba takımı il¬ 13 r 4 6 ( 

Kalınlık makinası il 17 24 44 66 

Talaş makinası ve ka urak 3 6 3 4 5 
Bıçak bileme makinası f— 

0 7 20 51 70 
Pres 36 41 60 108 116 

Kapama,dirsek bükme; saç kıvırma 6 11 13 26 33 
Şahmerdan 4 5 6 8 6 
Nikelaj tesisleri 5 e ıc 13 14 
İv G İ—.a A. î iatv »â mi 6i ^ 5 7 13 25 36 
Perdah ve traş _aki.ıaE ı 5 8 15 23 25 
Dökümhane tesisleri 5 6 11 15 16 
iiîazot pompa a y a i .mâ k m a £ ı 4 8 18 20 25 
Zımpara (eeryanlı-ceryansiz) 3 6 11 23 32 
Bakır silindir makinası 2 4 5 6 6 
Bakır tornası 6 12 12 18 30 
Silindir ve ganiek horlama 7 il 13 15 17 
T. pral o 

C 3 9 15 16 
ItciD l*Cci Jlchk j.~1£a S 1 - 5 8 13 ıs 
Gres istim kazanı - - 4 6 8 

Oto test teşka.l£tı - - - 6 13 
Parke tesisi, buhaı kazanı - - - 9 14 
Belik makinası - -

- 10 10 
lUuh celii. 10 12 63 106 133 

Y e k u n ı«. • • 461 675 1034 1700 2092 
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nS rTAjj' KiilAL.iT KOO'PJRAT İPL^E İN İ :l 

G E U L A E _ 
A. r-EJIJ 

Ayanlı bıcılar 
lakırcılar 

Bıçakçılar 
Çorapçılar -lunılacılar 
De o ir tuts .ıCi.1 e ^ —Zahire c ıl er 
Lemreiler 
Lo0r amacılar -mobilyacılar 
Dok una cılar 
ılektrıkçıler.-Radyocular 
Pırıncılar 
Hal ıc ıı ar —ij.il imciler 

İnşaat işçi v. ue talan 
Ke Ç e 01 "V 0 .. ulb.X-i- c-,.l 
Kehribarcılar 
Keûûirciler 

Kereste imalatçıları 
Kay 'jtmCij..ar 
nokantacılar 
ila tbaacıiar 

Naklıj ucıle. 
Oto ve araba tamircileri 
Sabin İmalatçıları 
Saraçlar-lavılcılar - — 

7öıörler-Araba cılar 
labaılaı—Borıcılar 

Taşçılar-Taklacılar 
Tenekeciler 
Terziler -Çömlekçiler 
Techıcı ve çömlekçiler 
Tesviyeci ve Tor na cılar 
Toıyancılar 

i.’inO-İJ—ıl*.!. 0EJN1A1A GCEm 1 ÜE JMJ 

OH TAK PLAK AN 
IjJ eli Jb üa. _l YASAT. 

' 68 54 16.956.377.- 2473 
1968 5.967.021, - 3042 

77 191.534.- 2487 
307 528.750.- 1722 

2962 7.127.9C-3.- 2 40 6 
4629 12.033.985.- 2600 
4362 1^.226.829.- 3247 
2416 5•206.877.- 2155 
1452 3.527.271.- 2429 
1372 3.756.486.- 2738 
1191 2.744.027,.- 2301 
2475 7.059.429.- 2852 

3.32 7C1.290 . - 2112 
21 67.400. - 3210 

340 867.16G.- 2550 
1368 5.116 209.- 3741 

699 2.041.074.- 2920 
İS 00 4.709.682.- 2479 

456 1908.50c.- 3927 
7230 25.463.717.- 3493 
3339 12.372.072.- 3705 

70 226.865.- 327C 
581 • 1.399.308.- 2408 

1063 3.055.654.- 2875 
4266 9.999.610.- 2344 
1419 3.802,6500 - 2680 
1037 3.061.611. - 2972 
1379 3.751.212.- 2720 
7643 19.927.042.- 2607 

243 796.2f0.- 3277 
1544 p,481,302,- 3550 

282 730.596.- 2591 

J ekin 65387 184.85C.243.- 2827 
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ES7AF KEFALET KOOPERATİFLERİ I 

0 R J ? L A R  _ 

E. GRJ1J 

Lakkall ar — Ea\ iler 

1 allis.Ç llaT 
Berberler 
Elbıseciler 

Fotoğraf çılar 
G a z o z. c al a r - Ş t r b e t ç i 1 e r 
Hamamcılar 
Hattatlar-Mühürc ul e r 
Hırdavatçılar-Züccacıyeciler 
Kahveciler -Gaamoeular 
Kasaplar-Ta v uk çula x 
Kereste satıcıları 
Kııtasıvecıler 

Leblebi ve jiurujeiii^çiler 
ik-hrukatçılar 
Kamıatui acılar 

Otelciler - inancılar 
S e b e e c i -Ma a a vl a r 

Sütçüler 
Tiftikçı ve yüncüler 
Tuhafiyeciler 
Muhtelif 

Y e k u :ı ..... 

A GLJİJ YKKüK ü 

B GKJEJ YYaliJ <J 

J it u il i i e k u n 

ELİSLmKİ GRJPLARA CtCRjj DüR JMJ 

ORTAK FLA£ı_AJ.'I 
ADEDİ BAKİYESİ VASATİ 

11605 29-997.240.- 2585 
82 203.3C0.- 2479 

1714' 2.697.714.- 1574 
936 2.309.332.- 2462 
383 1.034.309.- 2701 
341 1.014.838.- 2976 
104 250.880.- 2412 

64 192.700.- 3011 
814 2.546.699.- 3129 

3033 6.324.786.- 2085 
3336 9.085.355.- 2723 
151 458.861.- 3039 
264 908.930.- 3200 
458 1.246.450.- 2122 
767 1.320.450.- 1722 

2725 6.652.,,68.- 2441 
693 1.601.031.- 2599 

2060 4.399.266.- 2136 
489 1.522.600.- 3114 
254 776.800.- 30 66 

16 c 7 5.320.752.- 2820 
2149 5.414.190.- 2519 

34331 65.461.653.- 24 90 

65387 184.850.243.- 2627 

34331 8 5.48 i.653• - 2490 

. 99716 270.331.896.- J711 



TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. TARALINDAN KİNAilSE EDİLEN ES KAP KEK ALET KOOPERATİFLERİ N İ N 
1951 DEH 1965 SONUNA KADAR DURUMUNU tOSTEKİR CETVEL 

SENE KOOI.ADEDİ ORTAK ADLDI TAHSİS OLUNAN L 

1951 1 78 97.000.-
1952 11 2346 2.475.000.-
1953 31 9266 12.025.000.-
1954 52 18009 25.275.000.-
1955 76 28 222 40.625.000.-
1956 91 34237 51.060.000.-
1957 106 40963 62.780.000.-
195Ü 127 46277 69.315.000.-
1959 130 50315 81.7lC•l 00.— 
1960 141 58591 102.970.000.-
1961 147 73289 157•300.000.- 
1962 156 81713 17S.900.000.-
1963 163 86142 203•254.35 ^•~ 
1964 210 87898 233«506.000.- 
1965 263 99718 20b.297.OOG.-



ESNAF KEFALET K.CCPEAAT'İPLERİNİK UMfeî BURUMUNU 0Ö3TEKİR CETVEL 

OhTAK• , İŞTİRAK 
SEKE ADEDİ!FARK SERMAYESİ PARE 

FLASi'âAN 

BAKİYESİ FARK 

1962.8171j 30.731.385 

1963:86142;4429 34.691.790 

1964 8789Ö -1756 *38.709.275 
1965'3.718 11820 46617.135 

|3•960.405 

4..017 .,485 

• 8.107..860 

159.837.760.-; 

174.164.773.- 14.327.013. 

210.G52.041.-‘35.887.268. ■ 
27O.33i.896.- 60.279.855.-

KANUNİ 
TAKİBAT FARK 

ORTAK BAŞİKA 
.VASATİ FARK 

3.173.642.- | 1956 | 
6.690 • 382. - |3» 516 .740. -1 2022 j 66 

■7.933.783.- İl.243.401.-:2390 | 368 
• i î 
' 7.291.739*-* 642.044.- 2711 i 321 

h-
4 

1 (+.) Kanuni Takibatta azalma olmuştur, 



- 68 -

f c rn t ,.t/• *T * ■ ’PıTT -YC •'•T3T :V 

- The develop^enU of inan ofset ur ing mduetry 
ıa kgypt, ık.rael and Turkey - 1958 ILO 

- Servicee foı fhuall - Scale ladoetry - 1961 110 

- M.P.O. Alexanuer*ın Rapora - 1964 110 dananı 

- Türkiye Halk Bankası BilĞııço ve neşriyat. 

- Sanayi Isüanlı^ı ictauie tıklar i. 
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