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giriş 

Çalışmanın Amaç ve Kapsamı : 

Özel imalat sanayi ile ilgili araştıımâ ve çalışmaların 
Lkınma açısından bu sanayinin yüklendiği tüm görev ve ağır- 
gma rağmen bir çerçeve içinde ele alınması ve hele bu tür 
|erlendimelerin geniş kapsam içinde devamlı biçimde yapıla- 

Lmesi oldukça güçtür. Bu güçlük bir ölçüde veri toplamanın 
adiliğinden işler bir yapıya kavuşturulamaması, bir ölçüde 
ri bulma veya vermedeki isteksizliklerden, bir ölçüde de top- 
nan verilerin gizliliği açısından tüm bilgilerin alenileşti- 

lememesinden ileri gelmektedir. 
f 

İmalat sanayi ile ilgili bilgiler Devlet İstatistik Ens- 
tüsünce toplanmakta, ve imalat sanayi istatistikleri adı al- 

nda yayınlanmaktadır. Ancak en geniş kapsamlı bilgileri içe- 
ıa sanayi ve işyerleri sayımı 10 yıllık dönemler halinde 
pılmakta ve değerlendirilip yayınlanması da zaman almaktadır. 

Devlet Planlama Teşkilatı, YPFŞ-İstatistik Birimince her 
1 tekrarlanan özel imalat sanayi anketleri ise daha çok ya¬ 
rım açısından ağırlık taşımaktadır. 

Özel imalat sanayinin geliştirilmesi istenen yönlere yön- 
ndirilmesi ya da önceliklerinin bulunması, aksayan noktala¬ 
nın düzeltilmesi, politikaların saptanması ve gerekli önlem- 
rin alınması için öncelikle sanayinin yapısının ortaya çıka- 
lması gereklidir. 
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Bu çalışma böyle bir amacı denemek üzere hazırlanmıştır. 

Çalışmada önce, sanayimizin "dün'ü" özetlenerek, "bugünü" 
Lİarla ortaya konmaya; çalışılmıştır. Ortaya çıkan yapının 
snleri üzerinde durulduktan sonra,konunun tümü değerlen- 
.lip sonuca varılmaya çalışılmıştır. 

Çalışmada kamu kesiminin tekelleşmesi üzerinde durulmamış- 

Çünkü kam\ı kesimi imalat sanayiinde tekelleşmeyi kâr mo- 
.nden başka faktörler etkilemektedir. Kamu kesiminin tekel- 
lesi, özel kesimin kârlı görmediği alanlarda (uçak sanayi)» 
[a büyük sermaye gerekleri (demir-çelik sanayi) nedeniyle 
l üretim ve dağıtımında kamu yaram görülen mallar üzerinde 

:i, tütün) yada işin tekniği (haberleşme kesimi, demiryolu 
imacılığı) gereği oluşmuştur. 
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BÖLÜM I 

ÖZEL KESİM İMALAT SANAYİİNİN GELİŞİMİ 

1. Cumhuriyetten Önce Sanayimiz 

İmparatorluğun kuruluşundan, Avrupa'da makine gücünün 
insan gücünü ikameye başladığı tarihlere kadar Osmanlı sanayi, 
dünyada mevcut üretim dallarının hemen tümünü kapBam&kta, Üre- 
tim halkın gereksinmelerini karşıladıktan başka bazı sanayi 

ürünleri de ihraç edilebilmektedir» 

15 ve 16. yüzyıllarda Avrupa'ya göre ileri bir el sanat¬ 
ları ve küçük sanayi mevcuttu. İpekli dokuma ve deri ürünleri 
aranan mallardı. Üretimde kalite üstünlüğü ve sanayide Devlet 

denetimi dönemin belirgin özelliğidir. 1/ 

Sanayi, meslek kuruluşları (loncalar) biçiminde örgüt- ^ 
lenmişti. Loncanın genel görevi rekabeti ortadan kaldırmak, 

ekonomik kaynakların daha akılcı kullanılmasını sağlamaktı. 

Devlet lonca aracılığı ile fiyatları ve kaliteyi kararlaştırıp, 
denetleyebilmektedir. Girdi gereklerinin karşılanması hele spekü¬ 
lasyonlara alet edilmemesi de lonca yardımıyla mümkündür. Üye¬ 
leri arasında bir dayanışma sağlayan loncalar, Devlet ile esna¬ 

fın genel politikalarını da birleştirirdi» 2/ Loncalarda her 

1/ 50 Yılda Türk Sanayii, 
Bakanlığı, 1973, Shî 1 

2/ Türkiye'de Toplumsal ve Ekonomik Gelişmenin 
50 Yılı, DÎE, 1973, Shî 139. 

Sanayi ve Teknoloji 
J 
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sanatkâr grubunun bir piri (üstadı) vardı. Ekonomik kayna¬ 
ğın kullanım biçimi pir'in tercihlerini yansıtıyordu. 3/ 

/ 

17. Yüzyılın ortalarında kamu kesiminde daha çok askeri 
gereksinmeleri karşılamak üzere tophane, baruthane, tersane, 

fişekhane, dökümhane, doğramahane gibi sanayiler, özel kesim¬ 
le ise ipek kumaş, peştamal gibi imalathaneler bulunmaktaydı. 

17. yüzyılın ortalarına doğru sanayi devrimi dünya ekono- 

aisini tersine çevirmiştir. Osmanlı idaresi bu değişikliğin 
inemini ancak yarım yüzyıl sonra algılamış ve makina gücüne 

layanan bir sanayinin kurulmasına yönelmiştir. 

18,. Yüzyılda Avrupa sanayii hızla makineleşmiş, seri ima- 
.ata. geçerek maliyetleri düşürmüş ve el sanayinin rekabet ede- 

ısyeceği bir noktaya ulaşmıştır. Osmanlı imparatorluğumu ise,ba¬ 
lya tanıdığı bir takım hukuki ve ticari imtiyaz ve muafiyex- 
erle (kapitülasyon) açık bir pazar haline gelmesi, yerli sana- 
ii dış rekabete karşı korumasız hale getirmiştir. 

19. yüzyılın ilk yansında Osmanlı İmparatorluğunda ger- 
Bkleşen önemli yönetsel (Tanzimatm ilanı) ve askeri değişik- 
Lkler (yeniçeri ocağının kaldırılması) batı uygarlığını da 
sraberinde getirmiştir; Ordu reformu, kıyafet, savaş silah ve 
raçlarını da değiştirmiştir. Bu nedenle ordu gereksinmelerini 
j—i*»  -— - - —   —  

/ Zeytinoğlu Erol, "Cumhuriyet Döneminin Devraldığı Osmanlı 
Sanayii", İİTİA Dergisi, Sayı 2, 1973. 
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arşılamak üzere geleneksel üretim yerine devlet modem te- 
isler kurmak zorunda kalmıştır. 1/ 

Daha sonra Meşrutiyetin ilanı ile sanayinin gelişmesi 
çin önlemler alınmış, bu çerçevede 1913'de Sanayii Teşvik Ya- 
ası çıkarılmış, kapitülasyonlar tek taraflı olarak kaldırıl¬ 
ış, ulusal sanayinin korunması amacıyla bir gümrük yasası çı- 
arılmıştır. ' 

Ayrıca 1915 yılında ilk sanayi sayımı yapılmıştır, 
alnızca İstanbul, Bursa, Bandıma, İzmit, İzmir, Uşak ve Ma- 
.isa‘yı kapsayan bu sayıma giren 264 işyerinin, yüzde 70,3'ünün 
;ıda, yüzde 11,9'unun dokuma, yüzde 8,3'ünün deri, yüzde 6,2'si- 

ıin kırtasiye, yüzde 2,2‘sinin kimya, yüzde 0,8'inin tahta, 
üzde 0,3'üniin toprak sanayinden oluştuğu görülmektedir.^Bu 
layılar yerli sermayeli birimlerin tarıma dayalı görüntüsünü 
lergiler. 1921 yılındaki İktisat Bakanlığı istatistikleri ise 
üzde 60,7'si dokuma, yüzde 16,2'si deri, yüzde 9,9'umaden, 
üzde 6,3'ü tahta, yüzde 3,8'i gıda, yüzde 2,1'i toprak, yüz¬ 
le l'i kimya sanayilerinde faaliyette bulunan 33 bin sınai 

hşyerini göstermektedir. 6/ 
 mmmmmmmmmrnmmm* mmmm mm 

I . 

y Fesiıane -Şimdiki Defterdar Fabrikası-, Hereke Fabrikası ile 
Deri tesisleri, Tophane, Zeytinburnu silah ve demir fabrika¬ 
ları ile Haliç Tersanesi devletin, Bakırköy Tekstil Fabrika¬ 
sı, Bursa ve Lübnan'da ipek fabrikaları, Beykoz'da cam, ka¬ 
ğıt, porselen, Beyrut'ta kağıt, Kartal'da konserve fabrikaları 
ise özel kesimin -ulusal ve yabancı sermaye ortaklıkları- 
biçimihde kurduğu ilk fabrikalardır. Ancak korunma önlemleri 
olmayan bu fabrikaların çoğu faaliyetlerine devam edememiştir. 

\/ Osmanlı Sanayii 1913-1915 Yılları İstatistikleri, DİE, 1970. 
1/ DİE, a.g.e. Sh: 146.- 



Bu dönemde Osmanlı sanayii içinde tekelleşme eğilimi ve 

uygulaması, yabancı sermayenin egemen olduğu alanlarda göz¬ 
lenmektedir. 7) 

Meşrutiyet döneminde sanayi 10 yıl içinde 2 katına çık¬ 
mışsa da burda tüm kaynaklan zorlayan savaşların etkisi önem¬ 

lidir. . • 

2. CUMHURİYET DÖNEMİNDE SANAYİMİZ 

Cumhuriyete devredilen sanayinin yapısı genel olarak sı¬ 

nai tesisleri yıpranmış, kaynakları kalmamış, sermaye kalma¬ 
mış, gerekli yetişmiş insangücünü savaşta yitirmiş bir görün- , 
tü sergiler. Günümüze kadar olan dönemde sanayimizi 5 dönem 
olarak inceleyebiliriz. Bunlar ; 

- 1923-1933 arası Liberal İktisat Politikası 

- 1933-1939 arası Devletçilik 

- 1939-1948 Savaş Ekonomisi 
- 1948-1960 Dönemi 

- 1960 sonrası ve Planlı Dönem 

2.1. 1923 - 1933 Dönemi 

Bu dönemde en önemli sorun kalkınma, en önemli olay- 
I  ir—-» ' T   i 

lar ise 1923 İzmir İktisat Kongresi, 1927 tarihli Sanayii Teş¬ 
vik Yasası, 1927 Sanayi Sayımıdır. 

1/ DİE, a.g.e. S. 138. 
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1923 İzmir İktisat Kongresi, Cumhuriyet ekonomisinin, 
doktrine saplanmadan, gerçekçi çözümlerin arandığı, temel po¬ 

litika karar ve önlemlerinin tartışıldığı bir ortamdır. s/ 
Kongre kararlarını şöylece sıralayabiliriz ; 

a- Hammaddesi yurtiçinde yetişen veya yetiştirilebilen 
sanayi dallarının kurulması, 

b~ El işçiliğinden ve küçük imalattan fabrika ve büyük 
işletmeye geçilmesi, 

c- Özel kesimce kurulamayan teşebbüslerin devletçe ku¬ 
lu Uması , 

d- Dış rekabete dayanabilme^'i^.3jı_sanayiin toplu ve bü¬ 
tün olarak kurulması, 

X 

e- Yabancıların kurdukları tekellerden kaçınılması, 

f- Sanayiin teşvik edilmesi, korunması, 

g~ Ulusal bankaların kurulması, 

h- Demiryollarının geliştirilmesi, 

i- Ticaretin serbestleştirilmesi. 

8/ Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, a.g.e., s. 3. 
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Kongre kararlarını açıklayan MMisak-ı İktisadi” genellik¬ 
le kongreye hakim olan ticaret ve tarım gruplarının görüşleri¬ 
ni yansıtır. "Misak-ı İktisadi"nin öngördüğü temel politika 
kararları, büyük ekonomik bunalımın başlamasmadek Türk ekono¬ 
misinde "Liberal iktisat politikasının” uygulanmasını oluş¬ 

turmuştur. 

1927 yılında 15 yıl süre için uygulamaya konulan "Teşvik-i 
Sanayi Kanunu”, özel sanayi işletmelerine geniş kapsamlı bağı¬ 
şıklıklar (muafiyet) ve ayrıcalıklar (imtiyazlar) getiren yasa, 
on beş yıllık bir zaman aralığında uygulanacak kayırma (himaye) 
önlemlerinin yeterli olabileceği düşüncesini yansıtıyordu. Sa¬ 

nayinin gelişmesi için, fabrika toprağı vermek, vergi bağışık¬ 
lıkları sağlamak, taşıma giderlerinde indirim tanımak ve Ure^ 

tilen mal ve hizmetleri devlet kuramlarınca zorunlu alımlara 

götürmek sanayinin özendirilmesi yasasının getirdiği önlemler 

olarak dikkat çekmekteydi. 2/ 

1927-1932 yıllan arasında Teşvik-i Sanayi Yasasından ya¬ 
rarlanan şirket sayısının 342*den 1473'e çıkması, sanayi işçi¬ 
leri sayısının 17 binden 62 bine ulaşması gibi, özel kesimin 
geliştirilmesi konusundaki tüm özendirmelere rağmen, büyük 
bunalım zayıf bir özel kesimin kolayca geliştinlemeyeceği 
gerçeğini kanıtlamıştır. ~ 

Bu arada, özel kesime kredi açmak, devlete ait olup, 
dişine devredilecek fabrikalan işletmek ve özel kesim 
büslerine iştirakçi olmak üzere 1925'de Türkiye Sanayi ve Maa- 
din Bankasının kurulduğunu görüyoruz, 
IBM—■»—-———0—ım tub^ii anım 11 m m m ■ ■ ———-r-rTr—nraTW—i— 

2/ Türkiyenin Sanayileşme Sorunu, Türk Ekonomi 
Kurumu Yayını, Ankara, 1971» 
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1927 sanayi sayımı sonuçları ise Türkiye’de genellikle 

küçük işletmelerin ve özellikle tarımsal maddeleri işleyen 
işletmelerin önem kazandığını, küçük sanayiin hakimiyetini 
sergilemektedir,10/ 

Bu 10 yıllık dönemi değerlendirirsek şu noktaları sıra¬ 
layabiliriz j 

- Sanayileşme için çözüm özel kesimde aranmış, devletçi¬ 
likten kaçınılmıştır. 

- Devlet, özel kesim sanayini geliştirmek için sermaye 
unsuru üzerinde durmuş, doğal kaynakların ve özellikle yeral¬ 
tı servetlerinin araştırılması, geliştirilmesi, enerji kay¬ 
naklarından yararlanılması ve personel yetiştirilmesi gibi 

alanlarda önlemlere başvurmuştur. 

- Özel kesimde gözlenen gelişmeler, büyük ölçüde tüketim 
sanayii alanında olmuş, küçük ve bireysel girişimler halinde 

- , ^ , ■ •' İ 
kalmış, yatırım malları sanayine rağbet edilmemiştir. 
     v yVi’' 

10/ İşletmelerin yüzde 43,6'sı tarım, yüzde 22,6'sı maden ve 
işleme sanayii, makina imalat ve onarımında yoğunlaşmış¬ 
tır. Çalışanların yüzde 43,0'ı tarım, yüzde 18,7'si doku¬ 
ma sanayiinde toplanmaktadır. İşletmelerin yüzde 35,7'si 
tek kişilik, yüzde 35,8'i 2 ve 3 kişilik işletmelerdir. 
Hammaddenin yüzde 66'sının tarım, yüzde 17'sinin dokuma 
sanayiinde kullanıldığı görülmektedir. Hammaddenin yüzde 
12,6'sı ithal edilmektedir. Üretim değerinin yüzde 65'i 
tarım sanayiinden, yüzde 18'i dokuma sanayiinden oluşmak¬ 
tadır. (DİE, a.g.e. Shs 151.) 
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2.2, 1933-1939 Dönemi 

Sanayimizin istenen biçimde geliştirilememeBİ üze¬ 
rine devletin teşebbüse geçmesi zolumluluğunun hissedilmesi sa¬ 
nayi politikamıza değişiklik getirmiştir. Bu dönemde izlenen 
Devletçilik, bir sistem değil, bir iktisat politikasıdır ve 
bugünkü Türk sanayinin ilk ve planlı kuruluş safhası olarak 
değerlendirilebilir. 

Devletçilik uygulamasının yer aldığı bu dönem bir 
yandan büyük yatırımların planlandığı diğer yandan büyük yatı¬ 
rımların gerçekleşmesini sağlayacak finansman kuyumlarının (ban¬ 
kaların ve sigorta şirketlerinin) kurulduğu dönem olarak dik¬ 
kati çeker. Nitekim devlet, büyük yatsıımlan bu tür finansman 

kurumlanılın iştirakçilik politikası ile başarabilmiştir. 11/ 
Altyapı yatırımlarının önem ve gereği bu dönemde anlaşılmış 

ve gerçekleştirilmiştir. Bütün bu gelişmelere ve istek¬ 
lere rağmen yatırım mallan sanayi kurulamamıştır. 

Devletçilik Uygulaması, 1930-1932 döneminde en uç 
aşamaya ulaşmış; her tür ekonomik uğraşın devlet yapısında ve 
sermaye sahipliğinde gerçekleşebileceği inancı bir tutku hali¬ 
ne gelmiştir. Türk ekonomisinin kurumsal genişleme açısından 

en hızlı gelişme göstermesi bu yıllara rastlar. 12/ 

11/ 1933'de Sanayi Planının uygulanmasını oluşturmak amacıyla 
Sümerbank 1935 de yeraltı kaynaklarının araştırılması için 
MTA, elektrik enerji kaynaklarının değerlendirilmesi için 
EİEİ, maden ve elektrik işletmelerini kurmak ve işletmek 
amacıyla Etibank bu dönemin kuruluşlarıdır. 

12/ Özmen Selahattin, "Türkiyede ve Dünyada İktisadi Devlet 
Teşekkülleri" Ankara 1967. 
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1938 yılında, 3460 sayılı yasa ile iktisadi nitelikteki 

devlet teşekküllerinin genel statüleri saptanarak, bunlara 

"İktisadi Devlet Teşekkülleri" adı verilmiş, sanayileşme ala¬ 
nında devletin rolü belirlenmiştir. Türk imalat sanayiinde 
gözlenen tekelci eğilimlerin ilk nüveleri Devlet tarafından 

kurulan ve işletilen sanayi dallarında bu dönemde oluşmuştur. 
Bir başka yönüyle devlet, özel teşebbüs sahiplerini bu dönemde 

yaratmıştır. Çünkü devlet, yatırımlarını bizzat yapmak yerine, 
yabancı ve Türk müteşebbislerine yaptırmaktadır. 13/ 

1933 de sanayileşmenin planlı bir hale konulması gerekli¬ 

liği üzerine ilk beş yıllık sanayi planı yapılıp, uygulanmaya 
konulmuştur. Maç; ülke gereksinmelerini karşılayacak ve ham- 
maddeleri yurtiçinde bulunan sanayi kollarını kurmaktı. Nite¬ 
kim, dokuma, ağır sanayi, maden sanayi, selüloz sanayi, sera¬ 

mik, şişe-cam-porselen, kimya (sülfirik asit, klor, sudkostik, 
süperfosfat) sanayi dallarında kurulan 16 fabrikanın daha önce 
ithal edilmekte olan ancak hammaddeleri ülkemizde bulunan sana¬ 

yi kollarıdır. Görüldüğü gibi Birinci Sanayi Planı, tarımı hiç 
dikkate almamış, ekonominin tümünü değil, belirli alanları kap¬ 

samak üzere hazırlanmıştır. W 

Gene de Birinci Sanayi Planının uygulamasının verdiği ce¬ 

saretle İkinci Plan ara malları, hizmetler ve temel sanayie da¬ 
ha yönelik olarak hazırlanmış, ancak II. Dünya savaşı nedeniyle 
uygulamaya konulamamıştır. 

13/ ÖKÇÜN Gündüz, "Türk İktisadi Hayatı" ders notlan. 1972. 

14/ ÖKÇÜN Gündüz, Ders Notları 1972. 
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2.3. (?.939-1948) 

Türkiye, hemekadar savaşa girmemiş, bu dönemde 
1939 yılmadek kurduğu ulusal sanayii sayesinde ayakta dura¬ 
bilmişse de, coğrafi ve jeopolitik durumu nedeniyle savaşın 
tüm etki ve baskısını yaşamıştır. 15/ Savaş ekonomisinin doğal 
sonucu olan fiyat artışları, daha sonraki dönemde ilk seımaye 
birikimini yapacak^lan/^'avaş fırsatçılarını” ortaya çıkart¬ 
mıştır. Tüccap-^ö toprak sahibi savaş olanaklarından yararlan¬ 
mıştır. t>^alatm kısıtlanmasına karşın, ihracatın artması, 
bazv//*a'ke‘^*c malların önem kazanması ve aşırı fiyatla satış- 
t/v İstanbul ve İzmir'de- zaten güçlenmekte olan özel teşebbüsü 
r < 

daha da güçlendirdi. 16/ Sanayileşme konusu önemini yitirmiş, 
yerine savaşın etkilerini azaltacak bazı önlemler 17/ alınması 

yoluna gidilmiştir. Bu dönem yatırımları daha çok ordu gerek¬ 
sinmelerine dönük olup, kumaş, cam, şeker gibi zorunlu tüketim 
mallan ile krom, linyit gibi stratejik önemi olan malların 
Üretimi ve silah yapımına önem verildiğini görüyoruz. Tarım 

kesiminde ise özellikle askere alınmalar nedeniyle üretim düş¬ 
meleri görülmektedir. 

15/ DİE, a.g.e., s. 156. 
16/ ÖKÇÜN Gündüz, a.g. notlar. 
12/ Bu dönemde (1942) çıkarılan Varlık Vergisi savaştan do¬ 

ğan aşırı kar ve kazançların devlete aktarılmasını amaç¬ 
lamaktaydı. 1940 da çıkarılan Millî Korunma Yasasının 
amacı ise üretimi denetleyebilek, harbin olumsuz etki¬ 
lerini enaza indirebilmekti. 
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2.4. 1948-1960 Dönemi 

Devletçiliğin uğraşı alanının daraltılması, devlet 
eli ve yardımıyla özel sermaye birikiminin özendirilmesi ve 

* 

hızlandırılması, tüccar-sanayici-toprak sahibi üçlüsünün ik~ 

tidarı ile bu dönemin politikasını oluşturmuştur. Devletin 
ekonomik teşebbüslerinin, temel sanayi ile temel hizmetlere 
yöneltilmesi istenmiştir. 18/ 

Özel sermaye birikimi ve bu sürecin bir parçası ola¬ 

rak sermayenin birleşmesi ile yerli sermayenin giderek yabancı 

sermaye ile bütünleşmesi olgusu bu döneme rastlar. 

Özel sermaye ve girişimin öncülüğünde 1950 sonrası 
İzlenen politikanın tanma dayalı stratejisini 1947 Türkiye İk¬ 
tisadi Kalkınma Planından izleyebiliyoruz. 1947 Planına göre 

yatırımların yüzde 20,6 sı dolaysız olarak tanma, yüzde 59»'7 - 

si ise tarımsal kalkınma için gerekli ulaşım ve enerji alanla¬ 
rına yöneliktir. 19/ , 

18/ 1947 Türkiye İktisadi Kalkınma Planında, maden kömürü ve 
büyük linyit havzaları ile büyük elektrik santrallerinin 
ve demir-çelik fabrikalarının, demiryollarının tamamen, 
denizyollarının da kısmen devlet eliyle kurulması ve işle¬ 
tilmesi devlet görevi olarak saptanmış, bu konular dışın¬ 
da kalan faaliyetlerin özel teşebbüslerce yürütüleceği, 
halen devlet elinde bulunanların ise devredileceği bildi¬ 
rilmişti. 1950 öncesinde hazırlanan bir Dünya Bankası ra¬ 
porunda da devlet yatırımlarının, özel girişimin özendiril¬ 
mesi için gerekli olan ve özel girişimcilerin gitmeyecekle¬ 
ri, ulaşım, haberleşme, enerji gibi alanlarda yoğunlaştırıl¬ 
ması belirtilmektedir. Örneğin; ulaşıma yapılması gerekli 
olan büyük kamu yatırımlarının nedeni, özel sanayi, madenci¬ 
lik ve ticaretin genişlemesine katkıda bulunacaktır. Özel 
yatırımların genişleme alanlarında Kamu yatırımları hızla 
azaltılacaktı. 

19/ Tüzün, Gürel "1950-1960 Döneminde Sanayileşme" MMO, Sanayi 
Kongresi Tebliği, 1976. 



- 14 -

1950'lerde Tarımın GSYİH'da.L payının yüzde 45.0 olması¬ 
na karşılık sanayinin payı yüzde 11.9 (imalat sanayinin yüzde 
9.7) idi. Ayrıca "büyük" işyerlerinin toplam içindeki payının 

yüzde 3.2 olması imalat sanayinin küçük işletmelerden oluştu¬ 
ğunu göstermektedir. 

İmalat sanayinin özellikleri olarak ; 20/ 

- İmalat sanayiinde tüketim malları üretimi egemendir. 

- Özel kesim, imalat sanayi içinde önemli bir yere sahiptir. 
- Kamu ve özel işletmeler arasında olduğu gibi, özel kesim 

de de önemli ölçek ve buna bağlı olarak teknoloji ve 

verimlilik farklılıkları görülmektedir. 

- Özel işyerlerinin yüzde 3.1'ini oluşturan büyük işyer¬ 
leri, özel kesim katma değeri içinde yüzde 60 gibi önem¬ 
li bir paya sahiptir. Bu nedenle özel imalat sanayiinde 

geri teknoloji ve düşük verimliliğin yaygınlığı söylene¬ 
bilir. 

- Yatırım mallan kesiminde, tüketim malı üretimine göref 
küçük işletme ve geri teknoloji yaygındır. 

Dış yardımlar, daha çok altyapıya ve tarımsal gelişmeye 
yöneltilmiş, bunlardan elde edilen sonuçlar, bütün sınai faali¬ 
yetleri artıran birer etken olmuştur. 
İ ' ■ 

Özel kesim ile kredi gereksinmelerini karşılamak üzere, 
mevcut olanaklardan yararlanılmış ve Uluslararası Kalkınma Ban¬ 

kasının da desteği ile Sınai Kalkınma Bankası kurulmuştur. 
12.5 milyar lira sermaye ile 1950 yılında kurulan Sınaî Kalkın¬ 
ma Bankasının sermaye dağılımında payları, yüzde 75 ile özel 

20/ Tüzün, Gürel, a.g.m. 



ticaret bankaları, yüzde 15 ile ticaret-sanayi oda ye borsa-, 

lan, yüzde 10 ile özel sınai kuruluş ve işyerleri almaktay

dı. Yeni özel sanayiin kuruluş ve genişlemesine yardımcı ol

mak, yabancı ortaklık biçiminde kurulan işletmelere yardım 
etmek ve özendirmek, sanayie ait hisse senedi ve tahvilin özel 

mülkiyete geçmesine ve özel mülkiyette kalmasına yardım etmek, 
Bankanın kuruluş amaçlanndandır. Banka, kredi vererek, işti
rakte bulunarak ya da yeni girişimler kurarak amaçlarına ula

şacaktı, 21/ 

Bankanın raporlarından 1950-1960 döneminde banka kredile-
rinin büyük' bölümünün tüketim malları kesimine gittiği görül

mektedir. 22/ TSKB sanayiinin kredi gereksinmelerini tam an

lamıyla karşılayamamış ancak Türk ekonomisinin dışa açılmasın
da ve yabancı sermaye ile bütünleşmesinde önemli rol oynamış
tır. 

1950'lerin liberal döneminin özelliklerini şöyle sıra
layabiliriz ; ■ -

- Devletçiliğin faaliyet alanının daraltılarak temel sa
nayi ve hizmetlere yönelinmesi, 

- Dış yardımların, daha çok altyapıya ve tarımsal geliş
meye yöneltilmesi, (Bunlardan elde edilen sonuçlar, sı
nai faaliyetleri artırmıştır.) 

- Özel kesim imalat sanayinin gereksinmelerinin karşılan-

ları içinde özel kesim yatırımlarının payı daima yüzde 
50'nin üzerinde olmuştur.  

30/ Tüzün, Dr. Gürel, a.g.m. 
22/ TSKB Yıllık Faaliyet Raporları 

masına çalışılmış, bu dönemde özel kesim sanayi oransal 
olarak hızla gelişmiş, hatta dokuma sanayiinde devletle 

boy ölçüşür hale gelmiştir. Genel sabit sermaye yatırım-
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2.3. Planlı Dönem 

1961 Anayasasının yürürlüğe girmesiyle, Anayasanın 

41. ve 129. maddeleri gereği planlı kalkınma dönemi başlar. 

İlk Plan 1963 yılından başlıyarak uygulanmaya konulmuştur. 

Bu dönemde, daha önceki planlardan farklı biçimde 

sanayinin belli dalları değil ekonominin tümü, sosyal kalkın¬ 

ma amaçlarıyla birlikte ele alınmış ve amaçlarla politika ve 
önlemlerin eşgüdümüne yer ve önem verilmiştir. 

artırılmasını, bunların hızlı ve dengeli kalkınmanın gerektir¬ 

diği alanlara yöneltilmesinin özendirilmesini, bu özendirmede 

doğrudan denetim yerine vergi ve kredi politikalarından yarar¬ 

lanılmasını öngörür. "Asıl amaç, sosyal meselelerin çözümü ve 

genel refah seviyesinin yükseltilmesidir. Ancak bütün kaynak¬ 

ların başlangıçta buna yöneltilmesi amaca ulaşılmasını gecikti¬ 

rir. Zira, önemli olan bu amaca uzun sürede yöneltilecek kay¬ 

nakları en yüksek seviyeye çıkarmaktır. Bu sebeple bazı konu¬ 

larda kısa süre içinde fedekarlık yapılması, bunların uzun 
süre açısından ele alınmaları ve hedeflerin perspektif plan 

çerçevesinde uzlaştırılması gerekir. Temel hedef^sosyal 
adalet, istihdam ve dış ödeme dengesinin yüksek bir gelir se~ 

23/ 
viyesinde gerçekleştirilmesidir." 

(l) I. Plan Döneminde Özel Ke3im İmalat Sanayi 

I. Plan strate;ii.3i özel girişim yatırımlarının 

' 2y I. BYKP, S. 34 
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I. Planın 15 yıllık hedefleri arasında, özel 

kesim yatırımlarının gerçekleştirilmesine büyük önem verilmiş 

ve kamu yatırım hedeflerinin, özel keşlim yatırım gerçekleşme- 

lerine göre düzenlenebileceği öngörülmüştür. Kamu kesimi için 
öngörülen yatırım büyüklükleri ve seçilen sektörler fazla ser¬ 

maye gerektirdiğinden veya kısa sürede kârlı olmadığından özel 
kesimin yatırım yapmayı programlamadığı konularda yoğunlaşmak- 

24/ 
tadır. —I. Plan, özel kesimden, geçmiş dönemlere oranla daha 
büyük yatırım çabası beklemekte ve özel kesimi bu yatırım he¬ 

deflerini gerçekleştirmek üzere teşvik önlemleri ile özendir- 
25/ 

meyi öngörmektedir. 

I. Plan, Kamu ve Özel kesim arasında kesin çiz¬ 
gileri bulunan bir ayrım yapmaktan kaçınmış ve kamu ile özel 
kesimi bir bütünün birbirini tamamlayan parçaları olarak 

ele almış ■^^ancak, özel kesimi oransal olarak kayırmiştır 
Kamu ve Özel kesimin faaliyetleri pratik bir iş bölümü anlayı¬ 
şı içinde değerlendirilerek plan hedeflerine ulaşılması esas 

alınmıştır. Buna göre, yüzde '7'lilc büyüme hızının sağlanabil¬ 

mesi için artan gelirin mümkün olan en yüksek ölçülerde tasar¬ 

ruf edilecek yatırımlara yöneltilmesi gerekmektedir. Oysa, ge¬ 

lir dağılımı adil değildir. Gelir düzeyi yeteri ölçüde tasar¬ 

ruf sağlayacak büyüklüklere ulaşamamıştır. Bu nedenle, planın 

öngördüğü tasarruf düzeylerine varabilmek için, kişisel tasar¬ 

rufları arttıracak önlemlere gerek görülmüştür. Özel kesim 
tasarruflarının arttırılması ise büyük ölçüde müteşebbis kâr- 
larınm çoğalması ile ilgllendirilmiştir. 

24/ I. BYKP S. 43 
I. BYKP S. 51 

26/ I. BYKP S. 61 
22/ I. BYKP S. 61 
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1. Plan, müteşebbis kârlarının çoğalması gere¬ 

ğini kabul ederken, bu ilişkiyi tamamlayan fiyat mekanizmasını 

da bu anlayış içinde düzenlemiştir. I. Plana göre, fiyatlar, 
pi.ya :a ekonomisine göre oluşacaktır» Tüketim malları, üretimine 
özel kesim egemen olduğundan, üretim denetlenecek, foöylece arz- 

talep dengesizliği nedeniyle beliren aşırı fiyat artışlarının 

doğmamasına ilişkin önlemler alınacaktır. 

Fiyatın, piyasa mekanizmasına uygun olarak oluş¬ 

ması esas alınmakla beraber, özel kesim tarafından fiili tekel¬ 

ler kurularak, müteşebbis kârının kötüye kullanılmasını önlemek 
amacıyla, KIT'in liretken yatırımlara girmesi ve piyasada düzen¬ 

leyici görevler yüklenmesi öngörülmüştür. ^ 

I. Plan dönemi içinde, özel kesime büyük yatırım 

görevleri verilmesine ve gerekli özendirme önlemlerinin alınma¬ 

sına rağmen, bu dönemde özel kesim imalat sanayinin yapısı, 

planda öngörülen yatırım hedeflerini gerçekleştirecek etkinlik 

içinde değildir. Sermaye birikimi, üretim deneyimi, yönetim 

becerisi, istihdam olanakları açısından özel kesim imalat sana- 
  .. 

yi i dağınık bir yapı göstermektedir.   

ğQ/ I. BYKP S. 74 
29/ 1959 yılında, imalat sanayiinde 10 veya daha fazla işçi ça¬ 

lıştıran özel işletmelerdeki ortalama işçi sayısı 67 iken 
kamu işletmelerinde 575 ili. 10 veya daha fazla işçi çalış¬ 
tıran özel işletmeler, istihdamlarına göre sınıflandırıla¬ 
cak olursa büyük çoğunluğu 10-50 işçi çalıştıran işletme¬ 
lerdir. 10 kişiden az işçi çalıştıran imalathanelerin sayı¬ 
sı enaz 60 bin olarak tahmin edilmektedir. Bu küçük ünete- 
ler daha çok giyim, maden işleme, gıda ve marangozluk ala¬ 
nında bulunmaktadır. Yarattıkları katma değer yaklaşık ola¬ 
rak 10 ve daha fazla işçi çalıştıran özel işletmelerin ya¬ 
rattığına eşittir (I.Plan, s.77). 1964-66 yıllarında yapı¬ 
lan tesbitlere göre imalat sanayiinde 10 kişiden az işçi 
çalıştıran küçük işlerlerinin kapsama gören 160 binden faz¬ 
la işyerinin yüzde 98'ini oluşturmaktaydı. Sayı olarak 
yüzae S'yi teşkil eden büyük işletmeler, üretimin yuzue 
75'mi yaratmışlardır. Büvük işlerleri daha çok gıda, teks¬ 
til, matbaacılık, kimya, toprak işleyen sanayiler ve made¬ 
ni e^ya sanayilerinde toplanmıştır (50 Yılda Türk Sanayi, 



la'Di®' s i- özel Sektöre Mi 285 Sanayi Kuruluşunda Yapılan, incelemeye göre 1962-1965 devresinde sektörlerde 
yatırım ile ®2. sermaye ve n®2c ve kısa kredi ihtiyacı arasında bağıntılar 

•     Ket sabit kıymetlerin dağılası 
.1er 

Net 

sabit Banka Kredileri Diğer Krediler Ton- 1 p-o 
Toplam 

^  
lam 
kısa 

vade 

lam 
uzun 

vade 

0s ve 

Toplam yabancı 
kredi kaynaklar 

luş sa- (Bin) 
yısı IL. V° 

a.ıy- ^ 
ıiiGİv XSjT s s r- 

([Bsas) maye 
Kısa 
vade 

Uzun 

vade Toplam 
Kısa Uzun 

vade vade Toplam 

. -S CNJ ı—1 Ü) ... (4) (5) ’\p), . (7) (8) ..(9) (10) (11) CNJ ı—1 (13) (14) (15) 

Gıda 35 75 503 5,93 100,0 124,6 43,1 40,7 33,8 36,6 3,1 30,7 79,7 43,8 123,5 

Dokuma (İplik, Boya 
apre dahil) 

72 631 197 49,43 100,0 157,4 111,7 24,7 136,4 79,8 6,4 86,2 191,5 31,1 222,6 

Giyim eşyası 11 16 162 1,27 100,0 196,2 85,3 11,1 96,4 116,2 5,5 121,7 181,7 16,6 213,1 

Kauçuk - lâstik - 12 
VÜ*> 

144 187 11,32 100,0 108,7 20,5 46,2 66,7 15,0 18,7 33,7 35,5 69,9 100,4 

Kimya 23 33 072 2,59 100,0 323,4 148,8 32,0 180,8 161,7 88,8 250,5 310,5 120,8 431,3 

Plâstik işleme 8 19. 579 1,54 100,0 173,1 177,9 13,4 191,3 61,4 - 61,4 239,3 13,4 252,7 

Bemr^-çelik aetalur j i 24 97 990 7,69 100,0 121,7 52,0 35,6 85,6 27,6 3,1 40,7 89,6 38,7 126,3 

Madeni eşya 37 69 124 5,42 100,0 164,7 63,5 27,8 91,3 60,8 4,6 65,4 124,3 32,4 156,7 

Makine imalât sanayii 6 30 691 2,41 100,0 197,7 75,7 14,9 90,6 169,1 11,7 180,8 244,8 26,6 171,4 

Elektrik alet ve ci¬ 
hazlar 13 36 929 2,85 100, G 205,4 132,3 31,6 163,9 122,2 - 122,2 254,5 31,6 236,1 

Diğer sanayi 44 119 960 9,41 100,0 1 *>n r\ —0 ^ dc 9 'i? 11 y > i lli,6 32,? ot 0 i 0 'vJ t O 53,3 223,3 

285 kuruluş topla¬ 
mı ve ortalama 235 1 274 394 100,0 100,0 151,5 69,5 29,4 9o,9 71,6 10,3 32,4 141,1 d0,2 131,3 

Kaynak : II. BYKP, 3. 6? 
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I. Plan dönemi içinde özel kesimdeki sanayi iş¬ 
letmeleri (sermaye şirketi statüsü almış olanlar da dahil) ge¬ 
nel olarak aile işletmesi karakterindedir. Küçük işletmelerin 

binleşerek daiıa küçük sermaye ile üretim etkinliği ve yönetim 
" 

becer;i si sağlayabi lmeleri mümkün görülmemektedir .**—' Bu dönemde, 

sermaye sıkıntısı yanında, işletme aşamasında ve yatırım döne¬ 

minde finansman gereğinin karşılanmasında banka 3istemi etkin 

dunundadır. Sanayi sektöründe yatırım ve üretim aşamalarında 

•gi*işimeinin geniş ölçüde yabancı kaynaklara baş vurduğu ve ya¬ 
tırımlarının, daha sonra üretimlerinin finansmanını türedi ile 

sağ!adıkları görülmektedir. Bu nedenle, 1. Planda Özel kesim 
için öngörülen yatırım ve üretim hedeflerinin gerçekleştirilme¬ 
si için kredi konusu büyük sorunA^olarak belirmiştir. 1. Pla¬ 
nın teshillerine göre, Özel kesim imalat sanayiinde işletmeler, 
üretime geçebilmek ve üretimlerini sürdürebilmek için, net sa¬ 
bit sermaye yatırımlarmın iki katına yakın büyüklükte yabancı 
kaynak kullanmak zorundadırlar. Bu ilişki Tablo 'da veril¬ 
mektedir. i.; ^1 - ■'*'> ' 

ci ; i t tf/İV* 
I. Planın Politikaları : 

I. Plan, bu temel gözlem ve saptamalara uygun 
olarak politika kararları öngörmüş ve hedeflerin gerçekleşti¬ 
rilmesine olanak verecek önlemler getirmiştir. Temel ilke, özel 
ke sim yatırımlarının yapısını değiştirerek plan hedeflerine 
uygun yapıya ulaştırmaktır. Özel kesim imalat sanayi işletmele- 
rinin küçük ve dağınık yapı içinde bulunmalarının emek ve kaynak 

-n  
il/II. BYKP 3i 87 
İ2/II. BYKP S. 8? 



savurganlığına yol açtığı belirbiIrnoİçtedir. ..Bu nedenle, özel kesim 
imalat sanayi içindeki işletmelerin, yapı, davranış ve örgüt¬ 

lenme değişiklikleri ile hederlere ulaşması için devlete öncü¬ 
lük görevi yüklenmiştir. Şirketleşmeye yönelmelerine özen gös- 

teriİmiştir. Küçük ve dağınık üretim birimlerinin şirketleşme¬ 
leri içm hem yasal hem ,de finansman kolaylıkları getirileceği 
öngörülmüştür. 

özel kesimin finansman sorunları vardır. Serma¬ 

ye yetersizdir. Küçük tasarrufların birleşerek büyük sermaye¬ 

ler halinde yatırımlara yönelmesini sağlayacak aracı mali ku¬ 
rumlar bulı»rımamaktadlî*. .Sistem, finansman gereksinimini tümüy¬ 
le, 1.1- ..rei: S aikalarının ticari, kredi uygulamalarından sağla- 
paktadır, İhı güçlüğün giderilmesi, küçük ve dağınık işletmele¬ 
rin hızlandırılması ve finansman kaynaklarının sağlanması bakı¬ 

cından yarar getirecektir. Bu anlayış ile Sermaye Piyasasının 
kurulması, Banka sisteminin plan ilkeleri doğrultusundaki yatı¬ 
rımları finanse etmesi öngörülmüştür. Ayrıca işletmelerin oto- 
finaıısman olanaklarının genişletilmesi amacıyla, hızlandırıl- 

34/ 
mış amortisman uygulamasına yer yerilmesi planlanmıştır, 

Sermaye konusunda beliren gereksinimin gideril-

bilmesi ve üretimin yeni teknoloji ile yapılabilmesi amacıyla 
yabancı Sermaye giıû.çimlerinin özendirilmesi de öngörülmüştür.^^ 
]j/ I. BYKP S. 493 
\$/ I. BYKP S. 49.3 
W I. BYKP S. 494 
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Plan, dağınık üretim 'birimleriyle tüketim mer¬ 
kezleri arasındaki bağlantıların kolaylıkla sağlanamamasının 

geliştirdiği aracı grubunun, ürünleri düşük fiyatla elde ede¬ 

bildiğini, tüketim merkezlerinde kurdukları satış tekelleriyle 
tüketiciye malları büyük kâr marjlarıyla sattıklarını, gördük¬ 

leri hizmetin çok üstünde tekel kârları elde ettiklerini, be¬ 
lirtmektedir. 

Bunu önlemek için küçük üretim birimlerinin ara¬ 

cıya kredi yolu ile gelişen zorunlu bağlılnğpı ortadan kaldı¬ 
rılması yoluna gidilmiş ve kendilerine işletme kredisi sağla¬ 
narak ekonomik güçlerinin arttırılması planlanmıştır. İleri 
teknoloji ve yüksek yatırım gerektiren bazı üretim kollarında 
da ancak bir kaç işletme ve bazı hallerde bir tek işletme faa¬ 

liyette bulunduğundan tara rekabet şartları gerçekleşmemektedir. 

Fiili tekel veya jarı tekel kurulmasıyla sonuçlanan böyle durum¬ 
larda, firmalar kârlarını ençoklaştırmak amacıyla fiyatları ma¬ 
liyetin çok üstüne çıkartabilmektedirler. Önemli malların fiyat¬ 
larında bu nedenle meydana gelecek artışların, Devlet müdahale¬ 
si ve dışalım olanaklarıyla önlenmesi öngörülmüştür. Dışalım 
olanaklarının sınırlılığı, yatırıra malları ve hammadde önceli¬ 

ği gerektirdiğinden, bazı tüketim mallarının talebi karşılana- 
mamaktadır. Bu tür mallarda ithal kotalarının oluşturduğu it¬ 
hal tekelleri fazla talepten yararlanarak kar marjîlırını çoğalt¬ 
maktadırlar. Bu durumda olağanüstü kârların kamu fonlarına ak- 

w vergi yolu ile) sağlanacağı belirtilmiştir. 

16/ I. BYKP S. 499 
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(b) II. Plan Döneminde Özel Kesim İmalat Sanayii 

II. Planın stratejisinde öngörülen hedef, bir 

yandan geliri hızla arttırmak, öte yandan artan gelirin adil 
37/ 

dağılımı sağlamaktır.— Bu temel hedefin gerçekleştirilmesi 

için benimsenen temel politika kararları ve önlemleri sanayi 

sektörüne ağırlık verecek biçimde düzenlenmiştir. II. Plan, 
hızlı bir ekonomik gelişme yanında ekonomide önemli bir yapı- 

sal değişiklik öngörmekte ve bunu sağlamak üzere sanayi sek¬ 

törünmüş ek onominrUıen hızlı gelişen ve “sürükleyici sektörü91 
olarak ele almaktadır. Sürükleyicilik vasfı, yatırımların 

önemli bölümünün bu sektöre yönelmesini ve bu arada yatırım 
ve ara malı üreten temel, stratejik endüstriler kurulmasını 

/ 
gerektirmektedir.-— 

Doğal olarak, II. Plan, izlenecek politikaları ve 

alınacak önlemleri bu temel hedef çerçevesinde değerlendir¬ 

miştir. 

II. Plan döneminde Özel kesim ve Kamu kesimi 

birlikte aynı amaca yönelik olarak yatırım ve üretim faali- 
39 / 

yetlerinde bulunacaklardır.—^ Karma ekonomi anlayışında, 
ekonomik kararlar alınmasında, serbest piyasada oluşacak fi¬ 

yatlar esas alınmaktadır. Devlet ekonomik yaşamı dolaylı 

37/ II BYKP Stratejisi S, 5 
38/ II BYKP S, 103 
39/ II BYKP S, 101 
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yollarla denetleyecek, tekelci güçlerin belirmesini önleyecek 

ve titreticileri bu tür eğilimlerin baskısından koruyacak ön¬ 

lemleri alacaktır. Devletin yatırımları esas itibariyle, top¬ 

lum refahına yönelen eğitim, sağlık gibi sosyal amaçlı yatırım¬ 

lara yönelik olacaktır. 

II. Plan döneminin temel hedefi içinde en belirgin 

özellik, imalat sektörü gelişiminin uzun dönemde Özel kesime 

bırakılmasıdır. Buna rağmen, ekonominin gelişmesi için gerek¬ 

li olan fakat güç gelişen veya ekonomide darboğaz yaratan sa¬ 

nayi dallarında. Kamu kesimi etken bir girişimci olarak yer alar- 
bilecektir. Bu tür sanayi alt sektörlerinde kamu ile özel ke¬ 

simin ortaklaşacağı karma teşebbüsler kurulması II Planda öngö¬ 
rülmüştür.—^ 

Ancak, II. Plan döneminde de sanayi işletmeleri hala 

küçük ve dağınık yapılarını korumaktadırlar. I. Planda bu tür 

işletmelerin binleşerek şirketleşmeleri ve büyük sermaye biri¬ 

kimlerini sağlamaları öngörülmüş olmasına rağmen, bu durum ger¬ 
çekleştirilememiştir. 

II. Planda, İmalat sanayiinde çok sayıda müteşebbisin 
ayrı ayrı küçük işletmeler halinde faaliyette bulunduğu, bu ne¬ 

denle genellikle asgari ekonomik kapasitelerde üretim yapılama¬ 

dığı ve sanayileşmiş ülkelerde hızla gelişen "üretim teknoloji¬ 
lerinden ve işletme tekniklerinden -yararlanılamadığı belirtil¬ 

mekte, açık olmasa da işletmelerin büyüyüp ileri teknoloji kul¬ 

lanır hale gelmesi" istenmektedir^ ']) ''] ) | ) p ) ) ] ') ') j 
40/ II.BYKP S, 101,102 
41/ II. BYKP S , 43 
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"Sanayi yatırımlarında verimliliği artırmak, dolayı¬ 

sıyla yatırımların bu sektöre kaymasını desteklemek üzere sa¬ 

nayiin gerektirdiği alt yapı yatırımlarını yapmak, sanayie 

ucuz girdiler sağlamak, sınai tesislerin kurulması ile ilgili 

işlemleri basitleştirmek, çeşitli konularda girişimcilere bil¬ 
gi vermek, sınai tesislere ucuz ve elverişli arsa sağlamak, 

bunların yanında sanayiin sıkıntısını çektiği uzun ve orta va¬ 
deli kredi konusu ile faiz sonucunu çözecek biçimde yeniden ele 

almak, küçük ve dağınık tasarrufların sanayicinin elinde de¬ 
ğerlendirilmesi için sermaye piyasasını hızla kurmak II. Pla¬ 

nın devletin özel kesime dolaylı ve dolaysız katkıları olarak 
belirtilmiştir^ 

Genel olarak sektörlerin değerlendirilmesinde sürük¬ 

leyici sektör olarak sanayiin yıllık ortalama yüzde 11,1 geli¬ 
şeceği belirtilmekte, bu gelişmeyi, hızla artan talep, yurtiçi 
hammadde olanakları, büyük ölçüde projelendirilmiş yatırım fır¬ 

satlarının mümkün kılacağı da öngörülmekte, ancak bu arada, nü¬ 
fusun ve fert başına düşen gelir artışlarının özel tüketim mik¬ 
tarı ve bileşimini de değiştireceği gerekçesiyle tüketim mallar- 
rı sanayilerine de (dokuma, giyim, gıda gibi) ağırlık verilmek- 

43/ 
tedir.—Böylece, ağırlık, önem ve önceliklerin bir yerde ka¬ 

rıştığı söylenebilir. Ayrıca imalat sanayi gelişmelerinde ağır¬ 

lık, ara ve yatırım malı üreten alt sektörlere verilmiştir. Ya¬ 
tırımların dağılımında da imalat sanayi yatırımlarına öncelik 
verilmiştir.—^ İmalat sanayi yatırımlarında birinci öncelik 
42/ II BYKP S, 12 
43/ II BYKP S, 298 
44/ II BYKP S, 109 
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ise kimya, suni gübre, demir-çelik, metalürji, kağıt, petrol, 

çimento, lastik gibi genellikle ara malı niteliğindeki alt 
sektörlere tanınmıştır. 

II. Plan, Özel kesim sanayi işletmelerinin, öngörü¬ 
len hedefler doğrultusunda başarılı sonuçlara ulaşabilmesi 

açısından, finansman ve tasarrufa ilişkin politikalara önem 

vermiştir. 

Planda, vergi ve kredi politikası ile özel kesimi 
özendirici ve geliştirici tedbirlere yer verildiğini görüyo¬ 
ruz. Bu çerçevede, mevcut vergi sisteminin sınai mamul mali¬ 

yetlerine ve kaynak dağılımına olan etkisinin olumlu yönde olma¬ 
dığına değinilerek, sınai ihraç mallarına rekabet gücü kazan- 

45/ 
dırmak için özel teşvik tedbirlerinin gerektiği belirtilmiştir.— 

Kaynakların istendiği alanlarda yatırıma yöneltilme- 
i için gümrük vergisi ve istihsal vergisinin maliyetleri artı- 
an olumsuz yönlerinin düzeltileceği, yatırımların dışsatıma 

önük maliyet yapısı ile dış pazarlarda rekabet gücü kazanabi- 
ecek olan sanayi dallarına yönelmesi için sistem içindeki teş¬ 

rik tedbirlerinin gözden geçirileceği, özel kesimin özendiril¬ 
esi politikası kapsamında ise bu dağınık teşvik tedbirlerinin 
oplulaştırılması, kolay, açık, hızlı uygulanabilir hale getiril¬ 
esi ilke olarak benimsenmiş bu tedbir gerçekleştirilmiştir.^/ 
g/ II BYKP, S, 
6/ II BYKP, S, 117 



Kredi politikası bölümünde, Plan ve programlarda 

teşviki öngörülen sektör ve bölgeler için uygulamacak selek- 
tif kredi politikası dolayısıyla, normal faiz haddiyle özel 
faiz haddi arasındaki farkı ve bu tip uygulamanın zorunlu 
kıldığı kaçınılmaz riskleri karşılamak amacıyla kurulacak fon 

için gerekli kaynakların bütçeden sağlanarak özel fonlarla kar¬ 
şılanacağı belirtilmektedir. II. Planda, Banka sistemi ile sa¬ 

nayi kesimi arasındaki Kredi ve iştirak ilişkisi de gözönünde 
bulundurulmuştur. II. Plan döneminde, Banka sisteminin etkin 
bir görev ve işlev içinde bulunması öngörülmektedir. Banka sis¬ 
teminde, küçük ve çok sayıda banka yerine az sayıda büyük ban¬ 
kaların hakim olacakları bir banka sisteminin oluşturulması 

planda benimsenmiştir. 

.Aslında, II. Planda benimsenen hedeflerle nasıl bir 

piyasa oluşacağı gözlendiğinden, gelişmelerin tekelci sonuçlar 
yaratmasının önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınacağı be- 

48/ 
1i rt ilmekteydi.— Ancak, özellikle III. Plan dönemi içind e,  

Banka sistemi, büyük ölçüde kaynağını II. Plandan alan özendir¬ 
meler ile ekonomide etkin durumlarını güçlendirmiş ve sermaye¬ 

nin tekelleştiği kurumlar haline gelmiştir. IV... Planda bu konu 
açık anlatımı ile belirtilmekte ve sanayide Banka sisteminin 
sermaye sahipliği açısından tekelci duruma geldiği belirtilmek- 
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II. Plan döneminde, Banka kesiminin gelişme doğ¬ 

rultuları, sanayiinin gereksindiği kredi özelliğini gösterme¬ 
miştir. Ticaret banka sistemi, genellikle ticaret bankacılığı 

özellikleri içinde kredilendirmelere yönelmiş, orta ve uzun 
dönemli yatırım kredisi gereksinimlerinin karşılanması mümkün 
olamamıştır. Bu nedenle, II. Plan, özel kesim yatırım kredi¬ 

si gereksinimi için bir "Özel Sektör Yatırım Bankası" kurul- 
49 / 

masını öngörmüştür/ Bu öngörü IV. Plan dönemine kadar ger¬ 
çekleştirilememiştir. 

II. Plan, ekonominin sermaye gereksiniminde, Ya¬ 
bancı Sermaye konusunu da ele almış ve Türkiye'ye yabancı ser- 

50/ 
maye girişlerinin giderek artacağını belirlemiştir.— 

II. Planda, Özel kesim için öngörülen tüm politikalc 
ekonomide özel kesimin daha güçlü duruma ulaşmasını amaçlamak- 

t adın. .iince*. dağınık, ve küçük işletmelerin şirke.tlaşer ek, bü- 
yümesini, dağınık ve küçük tasarrufları değerlendirerek geniş 

sermaye olanaklarına ulaşmasını ve yatırımların gerektirdiği 

finansman gereklerini karşılamak üzere banka sisteminden ya- 

49/ II BYKP S, 606. 
50/ II BYKP S, 74 
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rarlanmayı esas almaktadır» Banka sisteminin etkinliği ilk 

kes II. Planda gözlenmiş ve banka sisteminin ileride ekono¬ 

mide kaynak dağılımını etkileyecek güce ulaşabileceğini be¬ 

lirtmiştir. Nitekim, III. Planda öngörülen diğer özendirici 

önlemi eri ef^^anka sistemi ekonominin en güçlü sektörü haline 
gelmiş ve sınai sektörde yapılan yatırımların büyük bölümü, 

bu bankaların iştirak ve kredilendirme ilişkisinden büyük öl¬ 

çüde yararlanarak hızla gelişmiştir. Bu gelişmenin kaynağı 
II. Planda, gelişmesinin; ilke ve tedbirleri ise III. Planda 
yeralmı şt ır. 

İmalat sanayinin gelişmesine ilişkin temel ekono¬ 
mik politika kararları ve önlemleri III. Plan döneminde de, 

daha önceki planlara benzer yaklaşımlarla ele alınmıştır. 

I. Plan ile haşlatılan, II. Plan ile sürdürülen sanayileşme 

hedefine ulaşabilmek konusunda en geniş önlemler III. Planda 
yer almaktadır. Bu hedef içinde, Özel kesime büyük yer veril¬ 

mektedir. Yeni Strateji ve III. Plan, sanayileşme hedefinin 
gerçekleştirilmesinde Özel Kesim için geniş ve toplu özendir¬ 
me önlemleri, politikaları getirmektedir. 



(c) III. Plan Döneminde îmalat Sanayii 

III. Planın temel heaefi sanayileşmektir. Bu 
temel hedefin yanında aynı önem derecesiyle* yaşam düzeyinin 
yükseltilmesi, dışa bağımlılığın azaltılması ve gelir dağılı¬ 
mının iyileştirilmesi amaçları da benimsenmiştir. 

III* Planda “Sanayileşme" ana hedefini gerçek¬ 
leştirecek araçlar olarak; 

a) Teşvik Sisteminin kurulması, 
b) Para-Kredisi Maliye Politikaları» 
c) Dış Ticaret ve gümrük politikaları, 
d) İhracatın geliştirilmesi ithal ikamesi, 
e) Alt yapı desteğinin sağlanması,, 
f) Araştırma-geliştirme ve eğiti» çalışmaları¬ 

nın düzenlenmesi esas alınmıştır 

Sanayileşme hedefi, ilk iki planda da amaç ola¬ 
rak benimsenmiş olmakla beraber yeterli ağırlıkta yurgulanma— 
mıştır. m. Planın ana eksenini oluşturan sanayileşme hedefi, 
yaşam düzeyinin yükseltilmesi, gelir dağılımının iyileştiril¬ 
mesi ve dışa bağımlılığın azaltılması amaçları 4.1e ilgilendiril 
miş ve sanayileşmeyi gerçekleştirecek araçların seçiminde bu 
ilişki gözönünde tutulmuştur. r 

/ 

[1/ TÜREL, Oktar* "III. BYKP nın Stratejisi re Hedefleri 
Üzerine" DPT, 1975 
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III. Plan dönemi başında özel kesim sanayi iş¬ 
letmeleri, küçük ve dağınık ^Rilannı korumaktaydı. Yeni Stra¬ 
teji, özel kesime büyük yer vermiş ive özel girişimcilerin her 
sektörde yoğun yatırımlar yapmasını özendirmek istemiştir. Bu 
arada, küçük tasarrufların sanayi alanlarında değerlendiril¬ 
mesi için özel kesim özendirilmiştiır,. Devlet sadece» çok büyük 
sermaye gerektiren ya da ülke savunması ile ilgili sanay kol¬ 
larında "sosyal kârı çok" nakdi kârı olmayan geri kalmış böl¬ 
gelerde yatırımlar yapmayı üstlenmiştir. 

Sanayileşmeyi zorunlu kılan değişik nedenler 
vardır. Türkiye'nin sanayileşmiş ülkelerden oluşan AET'ye ka¬ 
tılma yolunda yaptığı siyasal tercih bu nedenlerden biridir. 

Sanayileşme amacı daha çok tüketim malları sa¬ 

nayine dönük, geri üretim teknolojileri kullanan genellikle 
küçüjk ibretim birimlerinden kurulu Türk sanayiinde yapısal bir 
değişikliği anlatır. Bu yapısal değişiklik, ileriyi ve geriyi 
besleme etkisi güçlü aramalı sanayileri ile teknoloji üretimin¬ 
de itici ve özendirici bir niteliği olan, aynı zamanda dış 
kaynaklara bağımlılığı hafifleten yatırım malı ve mühendislik 
sanayilerine ağırlık verilerek, bu dallardaki üretimin toplam 
sanayi üretimi içindeki payının artması ve bunların dış reka¬ 
bete olanak verecek niteliklerde kurulup geliştirilmeleri ile 
sağlanacaktır. Kalkınmanın geleneksel üretim sektörlerinden 
modern sektörlere ve özellikle sanayie geçiş süreci olduğu, 
önceki Planlarda da belirtilmiştir. 
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III. Plan sanayileşme hedefini gerçekleştirecek 
araçların saptanmasında ve araçların gerektirdiği önlemlerin 
alınmasında, diğer il^ iki plana oranla daha açık, objektif 
ve uygulanabilir ölçüler taşımaktadır. 

Teşvik Sisteminin Kurulması ve Sanayileşme 

Türkiye’de imalat sanayi, genellikle iç 
pazara yönelik, küçük ölçekli birimlerden oluşan, yüksek mali¬ 
yet, düşük kalite ve verimlilik ile nitelenen bir yapıdan da¬ 
ha ileri bir yapıya geçiş aşamasındadır. Önemli teknolojik ge¬ 
lişmeler olmasına karşın, ekonomi kendi teknolojisini üreten 
ve geliştiren bir düzeye ulaşamamıştır. Ekonominin gereksin¬ 
diği teknoloji, transfer yoluyla karşılanmaktadır. Sermaye bi¬ 
rikimi, teknolojik gelişme ve üretimde ölçeğin büyümesi verim¬ 
liliği etkilemektedir. 

Özel kesim yatırımlarının, plan hedefleri 
doğrultusunda sonuçlara ulaştıralabilmesi için, bu kesimin özen¬ 
dirilmesi gerektiği kabul edilmiş ve kapsamlı bir teşvik uy gur¬ 
lamasına yer verilmiştir. Teşvik sisteminin temel ilkeleri 
şöyle özetlenebilir : 

Yatırımların, sınai mal ihracatının, döviz 

kazandırıcı hizmetlerin geliştirilmesi, istihdamın artırılması 
ve işletmelerde teknolojik seviyenin yükseltilmesi amacıyla uy¬ 
gulanacak teşvik sisteminin temel ilke olarak, yerli teşebbüs¬ 
lere yönelmesi, objektif olması, yararlanacak teşebbüslerin 
beyanına daya.li olarak, idari takdir alanını çok zo¬ 
runlu hallerle sınırlayarak kendiliğinden işler hale getirilmesi 
esastır. 
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Teşvik uygulamasında, teşebbüslere doğru¬ 

dan doğruya fon tahsisi öngörülmemiştir. 

Teşvik uygulamalarında, kurulmuş veya ku¬ 

rulacak sanayi ile özel sektör veya kamu sektörü arasında ay¬ 
rıcalık gözetilmeyecektir. 

nı yıllık programlarda getirilecek ilkelerle sınırlı olarak 

bir bütün halinde saptanacak ve uygulanacaktır. Uygulamada ge¬ 
nel teşvik dengesini bozacak yönde belli sektör ve yöreler 
için değişiklikler yapılmayacaktır. 

III. Plan Para-kredi politikasında sanayi¬ 

leşme hedefinin gerektirdiği finansman ihtiyacı içinde değerlen¬ 
dirilmiştir. Bireysel ve kurumsal tasarrufların arttırılması, 
artan tasarrufların aracı mali kurumlarda toplanarak bu yoldan 
değerlendirilmesi esas alınmıştır. Biriken tasarrufların ekono¬ 
minin gerçek kredi gereksinimini karşılayacak düzeywe dağılım 
içinde değerlendirilmesi önem kazanmaktadır. Bu nedenle, banka 
sisteminin yeni bir örgütlenme biçiminde bu ihtiyaca ıcevap ver¬ 
mesi öngörülmektedir. Sermaye piyasasının kurulması, 'tasarruf 

sandıklarının oluşturulması gibi yeni örgütlere yönelmek ihtİT 
yacı gerçekte sanayinin kredi gereklerinin karşılanması olarak 

Teşvik ve yöneltme politikası Kalkınma Pla- 

Para-Kredi Politikası, Maliye Politikası 

ve Sanayileşme İlişkisi 

belirtilebilir. 52/ 

52/ III. Plan S.900 
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III. Plan» sanayinin kredi gereksinimini 
karşılanması için bankaların birleşmeleri, Sigorta şirketle- 

53/ 
rinin özendirilmesi yolunda önlemler getirmiştir. 

III. Planın Para-Kredi ve Maliye politika¬ 

ları ile Sanayileşme hedefi arasındaki ilişki esas alınmak su¬ 
retiyle öngörülen temel ilkeler ve önlemler şöylece başlıklan- 

dırılabilir; 

a) Bankalar mevduatlarını arttırmak için 
çaba gösterecekler ve artan mevduat Üretken yatırımların fi- 
basmanına yöneleceklerdir. 

b) Tasarrufların arttırılmasıt mali araoı 
Sistem içinde toplanıp üretken yatırımlarda kullanılmasında 
faiz politikasına önem verilmektedir,» Sınırlı sektörleri® fa is 

farkı iadesine gidilmekte, mevduatın v« kredinin en uygun sahalar 
la kullanılması için faizin serbestçe saptanması yöntemi ge¬ 
tirilmektedir. Faiz farkı iadesi içen Selektif Kredi f@eu 
kullanılmaktadır. Merkez Bankasındaki bu fon için Genel Bütçe¬ 
den kaynak ayrılmaktadır. 

I 

i 

ŞJ/' III. Plan, S.907-908. 
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c- Maliye politikası ve Önlemleri 
) 

sanayileşme hedefi açısından açık ilişkiler kurmamıştır. Mali
ye politikasında, planın finansman gereksinimi öncelikle ele 
alınmış ve genellikle vergi sistemi kamu gelirlerini arttıra

cak biçimde değerlendirilmiştir. 

Dış Ticaret ve Gümrük Politikaları İle 
Sanayileşme İlişkisi : 

III. Planın tespitlerine göre, plan 
dönemi başlangıcında, Türkiye’nin doğrudan doğruya dışsatıma 
yönelen sanayileri sadece doğal kaynaklara dayanan (orman ve 
maden gibi) konularda mümkündür. Dışsatıma yönelik bir sanayi, 
önce yurtiçi talebi karşılayacak daha sonra maliyet ve kalite 

. i . 

açısından dış talebe cevap verebilecek düzeye gelebilecektir*; 
Türkiye'nin sanayileşme aşamasında, ihracata yönelik sanayi

ler ile ithal ikamesine yönelik sanayiler arasında kesin bir 

ayırım yapabilmek mütekün değildir.^^III. Planda öngörülen 
{.' . dış ticaret, gümrük politikaları ile ihracat/ithalât ilişkisi-
If?' 

nin sanayileşme hedefi açısından taşıdığı önem ve alınan önlem
ler şöyle özetlenebilir 

a- İhracatın sanayi ürünleri lehine 
genişletilmesi ve çeşitlendirilmesi için ihracatta vergi ia
desi uygulamasına gidilmiştir. 

b- Firmalara dış pazar araştırma ve 
geliştirmede yardım edilmesi öngörülmüştür. 

54/ III. BYKP, S. 892. 
£§/ III. BYKP, S. 893. 



c- İthalat içinde, yatırıra ve ara 
malı sanayilerine Öncelik tanınmaktadır. 

>1 

d- Ara malı ve yatırım malı ithalâ- :> 
tında, bu sanayilerin gerektirdiği ithallerde, (teşvik politi¬ 
kası ile bağıntılı olarak) gümrük bağışıklığı ve taksitlendi- 
rilmesi yoluna gidilmektedir. 

e- İhracat için kredilendirme olanak¬ 
ları genişletileceği öngörmemektedir. 

f- Yabancı sermaye girişlerinde, 
ülke ekonomisine canlılık kazandıracak ve yeni teknoloji gi¬ 
rişlerine olanak verecek politikalar uygulanacaktır. 

III. Plan, teknolojik gelişmeye 
büyük önem vermiş, ayrıca özel kesim sanayi kuruluşlarının 

gereksindiği alt yapı yatırımlarına yönelmiştir. Bu arada, 

iç ticaret politikası, fiyat politikası, ücret politikası 
ilke ve önlemleri ile birlikte sanayileşme hedefinin gerçek¬ 
leştirilmesine yönelmiştir. 

I» 
(d) IV. Plan Döneminde İmalât Sanayi : |^9V.y 

VT-

IV. Plan dönemi başında Türkiye, (büyüme 
hızı, üretim, yatırım, dışsatımda düşme; fiyatlar, kısa va¬ 
deli dış borçlar, dış ödemeler açığı, işsizlikte artma gibi) 
önemli sorunlarla karşı karşıya bulunmaktadır• Sanayileşme¬ 

sini gerçekleştirememiştir. Yatırım ve ara mallarını genellik¬ 
le dış alım yolu ile sağlamaktadır. Sanayi yatırım ve üretim 
aşamalarında dışa bağımlıdır. Vergi ve kredi sistemi, üretken 
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yatır^lş-r:!. özendirici işlevini yerine getirememektedir. Sana¬ 
yileşmenin gerektirdiği eğitim ve personel düzeyi, teknoloji 
geliştirme ve özümseme politikası geliştirilememiştir , 

IV. Planda, sanayileşme hedefi benimsenirken, 
III. Plan dönemi uygulama sonuçları gözönünde tutulmuş ve sa¬ 
nayileşme hedefini geri bıraktıran veya saptıran durumların 

Önlenmesi için politika kararları ve önlemleri getirilmiştir. 
III. Plan döneminde,piyasa mekanizması egemen' duruma geçmiş, 
buna uygun olarak da bankalar sistemi temel ekonomik kararla¬ 
rı etkileyebilir hale gelmiştir. w 

III* Plan dönemi sanayie iç ticaret hadleri 
yoluyla kaynak aktırılamadığını,kaynak kullanımında sanayinin 
başka kanallara yöneldiğini ve kendi birikimiyle gelişmeye 
başladığını göstermektedir. Bu gelişme, III. Plan döneminde 
sanayideki örgütleşme yapısının olduğu kadar, para ve banka 
sisteminin önemini de giderek büyük ölçüde artırmış ve IV. Plan 
döneminde para idareşi, bankalar sistemi ve gelişmenin finana- 

58/ 
manma ilişkin sorunlara öncelik kazandırmış bulunmaktadır. 

Sanayileşme amcınm, Planda öngörülen hedef¬ 
ler ve plan mekanizmasının egemen olduğu bir yöntem içinde 
geliştirilmesi önem kazanmıştır. 

IV. BVKP, 9, 

22/ IV. BYKP, Ş, 178 
IV. bykt, s, 162. ^ . ,\n^:\v 
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Sanayi sektöründe yapısal bir değişimi ve 

dönüşümü gerçekleştirme amacına dönük olarak imalât sanayi 
öncelikli olarak ele alınmakta ve bu sanayi içinde ara malı 
ve yatırım malları üreten sanayilere öncelik verilmektedir. 

Bu nedenle, aramalı ve yatırımmmalı üreten sanayilerde üre¬ 
tim artışları, genellikle tüketim malı üreten sanayilerden 
daha yüksek tutulmak tadar. (Aramalı; # 12,6, Yatırım malları 
İ» 15,2, Tüketim Malları $ 8,4). Böyleoe IV* Plan dönemi için- 
de, ara malı ve yatırım malı üreten sanayilerin toplam imalat 
sanayi içindeki yayının arttırılması hedef alınmaktadır. 

IV. Planda öngörülen üretim hedeflerine göre, 
imalât sanayi içinde gerçekleştirilmesi hedef alınan üretim 
yapısı aşağıdaki (Tablo 2. ) da gösterilmiştir. 

Tablo :2, İMALAT SANAYİ ÜRETİM YAPISINDAKİ DEĞİŞME 

(Yüzde) 

İmalât Sanayi Türü 1978 1983 Değişme 
Puanı 

I. Genellikle tüketim malı üre¬ 
ten sanayiler toplamı 

42,1 36,8 - 5,3 

II. Genellikle ara malı üreten 
sanayiler toplamı 41,0 43,3 + 2,3 

III. Genellikle yatırım malı 
üreten sanayiler toplamı 16,9 19,9 + 3,0 

Ara Malı ve Yatırım Malı 
Üreten Sanayiler Toplamı 57,9 63,2 + 5,3 

İMALAT SANAYİ TOPLAMI 100,0 100,0 
Kaynak: IV. BYKP Sayfa: 162, Tablo: 140. 
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IV. Plan, sanayileşme amacında yapısal deği*. 
im kadar bölgesel dağılımı da önemsemektedir. 

IV. Plan, sanayileşme hedefinin gerçekleşti¬ 
rilmesi amacı için, III. Plan araçlarına benzer bir yaklaşımı 
esas almış ve Teşvik sistemini, Para-kredi ve Banka sistemini, 

Dış Ticaret ve gümrük politikasını, Vergi politikasını, Dış 
ekonomik ilişkiler politikasını araç olarak benimsemiştir. 

Banka sisteminin ekonomide kaynak dağılımını 

etkiler duruma gelmesi, ve küçük tasarrufların bu kanaldan, 
Danka sisteminin kendi tercihlerine uygun olarak kullanılması 

gibi ciddi sorunların çözümü için bir yandan sistemin düzenlen¬ 
ilesi öte yandan bu kesimin karşısına kamu girişimciliği ile 

geni bir ekonomik güç yaratılması düşünülmüştür. Özel kesim 
Lmalât sanayiinde, sermayenin belli kişi ve/veya gruplar elin¬ 
le toplanarak üretimin, pazarlamanın denetilmesi olgusuna kar- 
^ı IV. Planda öngörülen politikalar, kesin açıklık iç: ide değil¬ 
dir. Ancak ekonomiye Plan mekanizmasını egemen kılma tercih¬ 
lerinde bu tür düzenlemelere yönelindiği görülmektedir. Plan 

tekanizması aracılığı ile kamu kaynaklarını ekonomiye egemen 
tılmak ve böylece, sosyal sıkıntılar yaratmıyacak bir piyasa 
üzeni içinde bulunmak isteği ile kamu girişimciliği özendi- 

'ilmektedir. Kamu girişimciliği, Planda, şimdiki yapılarından 
arklı bir yapıda ele alınmakta ve değerlendirilmektedir. Kamu 
esimi kuruluşlarının bugüne kadar kendilerine ait finansman 
urumlarmın (Bankaların) bulunmayışı nedeniyle ciddi finans¬ 
an zorlukları içinde bulunmuştur* IV* Plan, kamu 
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girişimciliğinin özendirilmesi ve kamu kaynaklarının plan il¬ 
keleri doğrultusunda ekonomiyi yönlendirmesinde kendi finans- 

59/ 
man kurumlarının bulunmasına önem vermektedir.' 

Öte yandan, kamu girişimlerinin yaygın ve 
dağınık biçimde iştirakta bulunmalarının kaynak kaybına ve 
denetim güçlüğüne neden olduğu gözlenmiş ve bu durumun önlen¬ 
mesi için kamu kaynaklarının Plan ilkeleri doğrultusunda iş¬ 

tirak politikası ile daha etkin biçimde değerlendirilmesi ön¬ 
görülmüştür,^ 

Bu yaklaşım, büyük sermaye gerektiren üretim 
birimlerinde özel kesim imalât sanayi üretim birimlerinin 
oligopol piyasa karakterinde bulunuşunun ve banka sisteminin 

iştirak ve kredi politikası ile desteklenişinin Piyasa mekaniz¬ 
masını egemen kıldığının ve bu durumun önlenmesi gerektiğinin 
sonucudur. 

Kamu kaynaklarının ekonomiye yansıtılmasında 

benimsenen ilkelere paralel olarak, küçük halk tasârruflarınm 
bir takım aracı mali kurumlar eliyle gene büyük sermaye sahip¬ 
lerinin finansman gereklerinin karşılanmasında kullanılmasını 
önlemek ve küçük tasarruf sahiplerine yatırımcılık karakteri 

kazandırmak amacıyla, küçük tasarrufların ve bu tasarruflara 
dayalı yatırımların özendirilmesine önem verilmiştir.^^ 
—  ■■ .1 ...■m. 11. ı ı ■     .1.1. .11. ■■ rınn n      

52/ IV. BYKP, S. 209.-^05 
60/ IV. BYKP, S, 208. 
63/ IV. BYKP, S. 215. 
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Küçük tasarrufların yatırımlara dönüştürül¬ 

mesinde öngörülen ilkeler ve önlemler, bir yandan bu tasarruf 
sahiplerinin yatırımcı karakterini geliştirmek, Öte yandan bu 
tasarrufların oligopol piyasa karakterindeki üretimlerin ser¬ 

maye ve finansman gereksinmelerinde kullanılmasını önlemektir. 

Bu nedenle, bu tür tasarruf sahiplerine, yaygın halk girişim¬ 
ciliği politikaları ile öncülük ve destekleyicilik ilkeleri 
getirilmiştir.^^ 

Yatırım ve teşvik politikalarında bu tür 

girişimlere ilişkin Özel özendirme önlemleri öngörülmüştür.^^ 
Piyasa özelliğinin oluşmasında önemli etkenlerden birisi 
de Banka sisteminin iştirak ve kredileme politika ve uygula¬ 
malarıdır, Bankalar kanunu niteliği itibariyle ticaret banka¬ 
cılığına önem veren ve bu tür bankacılığı destekleyen bir eko¬ 

nomik anlayıştan hareket etmekte ve bu anlayışa uygun hukuksal 

düzenlemeler getirmiştir;. Bu düzenlemeye göre, bankalar iş¬ 
tirak yapmakta tümüyle serbest bırakılmıştır. Aynı şekilde 

belli sermaye koşuluna bağlı olarak iştiraklerini kredilendir- 
mede sınırsız olanaklara sahiptir,Bu olanaklar Türkiye'de, 
holdingleşme olgusunu hızlandırıp ekonomiye değişik sektörlerde 
egemen olan birimlerin oluşmasına fırsat hazırlamıştır, IV, 

Plan bu durumun giderilebilmesi açısından, Bankalar yasasında 
düzenlemeler öngörmekte, böylece, Banka-Holding-Bağlı İştirakler 

62/ IV. BYKP, S. 209 -~V>5 
ey IV. BYKP, S. 187-190 
64/ 7129 Sayılı Bankalar Kanunu Madde: 39^ 48, 

XTİ7) m 1111 Vt) İT) Yn D1 
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üçlüsünün, plan ilkeleri dışındaki ekonomik uygulamalarına 
sınırlamalar getirmeyi amaçlanmaktadır. Bankaların iştirakle¬ 
ri ve bu iştiraklerin bulundukları sektörler veya alt sektör¬ 
lerin üretim içindeki payları dikkate alınırsa, üretimin önem¬ 
li bölümünün bu tür üçlü ilişki içinde bulunan kuruluşlara ait 
olduğu görülecektir. 

tim ve yönlendirme yanında, üretim sonrası pazarlama kanalla¬ 

rının işleyişinde ve özellikle nihaî satış aşamasında tüketi¬ 
ci aleyhine gelişmeler görülmektedir. Bu tür olumsuz gelişme¬ 

lerin önlenmesi ve pazarlama kanallarının tüketici aleyhine 

gelişmesini önlemek amacıyla İç Ticaret politikası bölümünde 
önlemler getirilmiştir.^**^ Fiyat politikası içinde, temel 
amaç, ”... göreli fiyat çarpıklıklarını düzeltmek amacıyla 
piyasalarda fiyat oluşumunu desteklemek ve tekelci eğilimleri 
önlemektir.” ^^Fiyat politikasının temel amacı doğrultusunda, 
diğer politikaların destekleri sağlanmış özellikle ıç ticaret 
ilişkilerinde tüketici aleyhine gelişmelerin önlenmesi ama¬ 
cıyla yasal düzenlemelere gidileceği öngörülmüştür. Ticaret 
kanallarının iyi işletilmesi, üretici ve tüketici arasına ge¬ 

reksiz biçimde geliştirilen yapay kâr birimlerinin (gereksiz 
dağıtım kademeleri) önlenmesi ve spekülâtif fiyat hareketle¬ 
rinin önüne geçilmesi amacıyla, üretici tüketicilerin geniş 
örgütler çerçevesinde faaliyettte bulunmaları öngörülmektedir. 

Bununla beraber, piyasada yerleşmiş ve gelenekleşmiş faa¬ 
liyet özelliği içinde bulunan üretim ve pazarlama türleri 

Üretim aşamasında yapılması öngörülen dene 

65/ IV. BYKP, S. 191. 
66/ IV. BYKP, S. 191. 
6J/ IV. BYKP, S. 193. 



- 44 “ 

bulunmaktadır. Oligopol piyasa karakterinde üratimde bulunan 

firmalar, ekonomilerinin gereklerine uygun düzenlemelere gi¬ 
derek piyasayı paylaşmakta ve fiyatını saptayabilmekiediz*. 

Bu tür eğilimlerin yoğunluk kazandığı oligopol piyasalarda, 
iç piyasayı paylaşma, fi.y i- ve kalite konusunda tüketici 

aleyhine birleşme, kaliteyi düşürme ve dış ticaret kısıtlama¬ 
larına bağlı olarak ortaya çıkan tekelci eğilimleri denetle¬ 
mek üzere yasal düzenlemelere gidilmesi" IV» Planın ticaret 
politikası olarak benimsenmiştir.—^ 

Uretim-tüketim ilişkisinde, üreticilerin ve 
tüketicilerin geniş çerçeveli örgütleşmesinin yanı sıra koo¬ 

peratifleşme politikasına önem verilmiş ve özellikle tarım¬ 
sal kesimin, üretimden başlayarak tüketimlerine kadar koopera¬ 

tifleşmesine olanak verecek özendirmeler getirilmiştir.^*^ 
Tarım kesimi dışında değişmez ve dar gelirli tüketici grupla¬ 
rının tüketimlerinde, düzenleyioi işlevlerin yerine getiril¬ 

mesi için üretici ve tüketici esnaf kooperatiflerinden,, KIT'¬ 
lerden ve bu birimlerin aralarında geliştirecekleri işbirli¬ 
ğinden ve özellikle yerel yönetim birimlerinin olanaklarından 

yararlanılması öngörülmüştür. 

Tüm tou politika kararları ile piyasada tekel¬ 

ci eğilimlerden tüketicilerin korunması amaçlanmıştır. 

68/ IV. BYKP, S. 193 
69/ IV. BYKP, S. 198 



130 LU M J i 

’ t 
ÖZEL KESİM İMALAT SANAYİİNİN TOPLULAR AN VE TEKELLEŞME EĞİ 
LÎMI GÖSTEREN YAPISI, BU YAPIYI OLUŞTURAN VE HIZLANDIRAN 
NEDENLER 

1. Özel Kesim imalat Sanayiinin Toplulaşan ve Tekelleş 
me Eğilimi Gösteren Yapısı : 

Özel Kesim imalat sanayiinin yapısı, gelişimi ve var¬ 
olan durumun an gözlenebilmesi amacıyla, imalat sanayin¬ 

de faaliyette bulunan firmaların üretim değerleri, istihdam 
olanakları sektörler itibariyle sınıflandırılarak incelenmiş¬ 

tir. Bu incelemenin amacı, var olan yapıda imalat sanayinin 
üretim yönünden hangi tür piyasa özellikleri içinde bulundu¬ 

ğunu saptamaktır. 

Piyasanın firmalar açısından özelliğinin saptanması 
amacıyla 24 sektör yoğunlaşma oranları dikkate alınarak se¬ 

çilmiş ve bu sektörlerdeki durum incelenmiştir. Bu inceleme¬ 
nin ortaya koyduğu bulgular şöyle özetlenebilir. 

f 

1*1* Genel Olarak : 

Devlet Planlama Teşkilatı Özel kesim yatırım 
anketlerinde yer alan üretim değerleri ve firmalar açısından 
yapılan incelemede, alt sektörler itibariyle üretime hakim 
firmalar ortalama sayı olarak 3-4 firma arasında değişmekte¬ 

dir. Bu firmalar, sektörlerindeki üretimin yaklaşık olarak 
yüzde 70*ini ellerinde tutmaktadırlar. 
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1977 yılı sonu itibariyle 24 Sektörde elde edi¬ 

len sonuçların değerlendirilmesinde, bu sektörlerde yer alan 

1352 firmanın üretim değerinin 66,6 Milyar lira olduğu görül¬ 
mektedir. Çeşitli alt sektörlerdeki firmalar tarafından üre¬ 
tilen değerin yüzde 69,9 u bu sektörlerde faaliyette bulunan 
99 firmanın elinde toplanmış bulunmaktadır. (Tablo % 1 ve 2) 

Piyasaya, egemen durumda bulunan firmaların 
istihdam durumuna bakıldığında, sektörlerde çalışanların 
ancak yüzde 50,0 inin egemen firmalar bünyesinde bulundu¬ 
ğu görülmektedir. (Tablo:lve2) Üretim değerine göre bu göre¬ 
li düşüklük, büyük firmaların küçük birimlerden daha ileri 
teknolojiye sahip olmaları ile işgücünün rasyonel kullanıl- 
mayışı nedeniyle küçük ünitelerdeki emek fazlasının varlığıdır. 

Benzer gözlemleri, Devlet İstatistik! Enstitü¬ 
sünün 1963 ve 1970 yılları itibariyle yapmış olduğu sanayi 
ve işyerleri sayım, sonuçlarından yararlanarak destekle ek 
(doğrulamak) olanağı bulunmaktadır. 

1970 yıl sonu itibariyle DİE'nin, 175-299 fir¬ 
maya uyguladığı anket sonuçlarına göre, değişik imalat sanayi 
çeşitli alt sektörlerinde faaliyette bulunan firmaların sadece 
yüzde 2,8 i üretim değerinin yüzde 84'ünü elinde bulundurmak¬ 
tadır . 

. 1963 yılı anket sonuçları ile 1970 yılı anket 
sonuçlarının karşılaştırılmasında ise, üretimin giderek büyük 
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Tablo ! 1 Üretime Egemenlik Açısından Firmaların’ Durumu 
(Milyon İL.) 

1* 
Değerlendirilen Firma Hakim Firma Yoğunlaşma 

Oranı 

SEKTÖR 
Sayı Üretim İstihdam Sayı Üretim İstihdam Üretim istihdam 

(1) (2) (3) . ay (5) w (7) (8) 

Et Ürünleri 16 360 560 1 190 133 52.8 23.8 
Süt Ürünleri 33 827 2170 2 471 1281 57.0 59.0 

Sebze/Meyve Konserve 35 1504 7675 7 1356 3820 90.8 50.0 

Bitkisel/Hayvansal Tağ 130 7020 8191 4 4655 6184 66.3 75.5 

İşlenmiş Onlu Ürünler 57 2241 9192 3 I840 3190 82.1 34.7 

Bira-Malt 6 926 ıa8 2 840 930 7*. 7 76.4 
Levha 95 2324 4152 8 1688 215£ 72.6 51.9 

Kağıt ve Karton 36 1496 4401 4 1105 1175 73.9 26.7 

Kinyasal Maddeler Sat^ 83 9129 7541 5ı 5000 4362 54.8 57.8 

Zirai Mü o* İlaç. 12 2134 1912 4 1898 1416 88.9 74.0 

Boya Sanayi 47 2976 3440 7 2372 2269 79.7 66.0 

Temizleyici Maddeler 72 3282 3302 5 2068 1675 63.0 50.7 

Diğ.Kiay. Mad. (Kibrit) 34 827 1632 3 475 720 57.4 44-1 
Oto Lastik 6 3087 3676 3 3074 2847 99.6 77.4 

Lastik Eşya 98 1773 5714 3 984 2043 55.5 35.8 
Plastik 233 4931 6866 8 2604 2819 52.8 31.8 

Çini, Poreolen San. 26 1328 4291 3 1086 3128 81.8 72.9 

Cam ve Ürünleri 35 3506 8898 4 2722 6593 77.6 74.1 
Demirdiçı Metaller 100 4385 5012 6 3181 2099 72.5 41.9 

Motor ve Ipürbin İmal 6 568 1722 1 409 1065 72.0 61.8 

Tarım Mavnaları 86 5128 6848 3 3737 3057 72.9 44.6 

Metal ve Ağaç işleyen Mak. 30 800 2448 1 405 763 50.6 31.2 

Elektrik Motorları 36 2410 4965 7 1822 3385 75.6 68.2 

Elektronik Aletler 40 3588 5895 5 2557 3585 71.3 60.8 

TOPLAM 1352 66.550 113.7a 99 46.539 56.813 69.9 50.0 
  . ... . ... . -

Kaynak j 1978 Yılı Özel Kesim Yatırım Anketleri, DPT, YÎFŞ İstatistik Birimi. 
* Tablo 1977 yılı değerlerini kapsar. 
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Tablo : 2- İmalat Sanayi 1977 Yılı Burumu 
. (Milyon İL.) 

 — - — M 

Değerlendirilen Pir ma Hakim rirma 
    

Yoğunlaşma Oranı 
Sayı üretim istihdam Sayı üretim istihdam 

_ .... 
îsiiMim 

Tüketim Malları 
Sanayi 277 12.878 29.006 19 9.352 15.538 72,6 53,6 

Ara Malları 

Sanayi 677 41.178 62.837 63 28.257 29.500 68,6 46,9 

Yatırım Malları 
Sanayi 196 12.494 21.878 17 8.930 11.855 71,5 54,2 

1 

TOPLAM 1.352 66.550 113.721 99 46.539 56.893 60,9 
. 

50,0 

Eaynak *> Tablo l'den hesaplanıaıştır. 
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firmalar elinde toplanmakta olduğu biçiminde bir oluşum göz¬ 
lenmektedir. Nitekim, 1963 yılında, imalat sanayi üretim de¬ 
ğerinin sadece, yüzde 75,3'ü büyük firmaların elinde iken, bu 
oran, 1970 yılına doğru hızlanmış ve 1970 yılında üretimin 
yüzde 84'ü oligopol karakterdeki az sayıda firmanın eline geç¬ 
miştir. (Tablo s 3) 

I.2.- Bileşimlerine Göre 

(a) TÜKETİM MALI ÜRETEN SANAYİİLER : 

Tüketim malları üreten sanayilerde, firmalarj 
ile üretim değerleri arasındaki ilişkinin saptanabilmesi bakı¬ 
mından, DİE'nin ve DPT'nin anket sonuçları esas alınmıştır. 

. . 

. ■ ’ • •'v I 

Gerek DPT, gerek daha kapsamlı olarak hazır-1 
lanan DİE anket sonuçlarından, tüketim malı üreten sanayiler¬ 
de, üretimin büyük bölümünün az sayıda firma egemenliğinde bu¬ 
lunduğu saptanmaktadır. 

Son sanayi sayımında tüketim malları Üreten 1 
sanayi dalında, toplam firmaların yüzde 2,9 unu oluşturan fir¬ 
malar, bu sektörde yaratılan üretiA değerin yüzde 84,6*sına- 
sahiptir. Bu sektörde üretimin büyük bölümünü elinde~tutan - 
firmalar aynı zamanda, yaratılan katma değerin yaklaşık^yüzde 
87 sini ellerinde bulundurmaktadırlar (Tablo î 4)» 

Firmalar ile üretim değerleri açısında yapılan 
incelemede bu eğilimin gelişim çizgisi de önem taşımaktadır. 
Nitekim 1963 sonu itibariyle tüketim malları üreten sanayiler¬ 
de hakim firmalar toplam firma sayısının yüzde 2,1 ini oluş¬ 

turdukları dönemde üretimin yügid^ İ77»Ş ini ellerinde tutmakta 
iken, 1970 de bu oran yüzde 84,6 ya yükselmiştir. 
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Tablo İmalat Sanayiinde Büyük ve Küçük İşyerlerinin Burumu 
(Milyon TL.) 

19 6 3 1 9 7 0 

Sanayi Grubu 
İşyeri 
Sayısı * Üretim ' * 

İşyeri 
Sayısı * Üretim i 

Toplam B 3.012 1.9 19.341 75,3 4.820 2,8 63.899 84,0 
K 157.759 98,1 64345 24,7 170.479 97,2 12.173 16,0 

Gıda Maddeleri Sanayii B 885 5,7 5,185 77,7 1.164 6,5 13.330 84,0 
K 14.588 94,3 11484 22,3 16.865 93,5 2.541 16,0 

İçki Sanayii B 42 3,9 391 85,7 65 8,1 1.634 94,1 
<■ K 1.027 96,1 65 14.3 738 91,9 . 103 5,9 

Tütün Mamulleri B 67 67,0 1.664 98,3 35 100,0 4.768 100,0 
K 33 33,0 29 1,7 - - - -

Dokuma Sanayii B 711 6,5 4.139 81,5 926 10,6 10.192 91,3 
K 10.197 93,5 943 18,5 7.840 89,4 972 8,7 

Kundura, hazır dokuma 
sanayii ve diğer B 34 0,1 101 11,7 112 0,2 472 20,0 

K 54.236 99,9 761 88,3 51.941 99,8 1.894 80,0 

Ağaç ve mantar mamul. B 94 0,7 258 32,7 152 0,9 745 40,5 
K 12.710 99,3 530 67,3 16.983 99,1 1.096 59,5 

Mobilya ve mefruşat san. B 40 0,9 40 20,8 106 1.7 176 ' 17,1 
K 4.621 99,1 152 79,2 6.045 98,3 474 72,9 

Kağıt ve kağıttan mamul 
eşya sanayi B 26 6,9 393 85,2 64 3,4 1.355 92,4 

K 352 93,1 68 14,8 413 86,6 111 7,6 
Matbaacılık, yayın 
vb. Sanayi B 121 7,1 243 66,7 189 7,6 983 83,0 

K 1.583 92,9 121 33,3 2.284 92,4 201 17,0 

Kürk ve deri mamulleri sarı. B . 63 1,3 ' 136 42,2 92 2,0 292 57,8 
K 4.858 97,7 186 57,8 4.398 98,0 213 42,2 

Kauçuk mamulleri sanayi B 99 11,0 174 78,2 105 7,7 1.129 92,8 
K 801 89,0 48 21,8 1.102 91,3 87 7,2 

Kimya Sanayii B 166 17,8 1.074 85,1 261 30,0 4.037 93,2 
K 766 82,2 188 14,9 609 70,0 294 6,8 

Petrol ye kömür mamulleri 
Sanayii B 7 7,8 1.052 99,6 10 100,0 5.873 100,0 

K 83 92,2 5 0,4 - - - -

Metalden gayri madenler¬ 
den mamul eşya B 137 4,6 678 81,0 318 6,5 2.677 87,6 

K 2.810 95,4 159 19,0 4.599 93,5 379 22,4 
Metal ana sanayii B 38 10,0 1.222 10,0 160 88,4 6.103 99,7 

K - - - - 21 11,6 20 0,3 
Madeni eşya sanayii B 223 0,8 1.102 54,5 361 1,4 3.236 66,2 

K 29.416 99,2 920 45,5 26.122 98,6 1.654 33,8 
Makina Sanayii B 83 6,0 436 03,2 215 5,0 2.567 89,4 

K 1.310 94,0 88 16,8 4.115 95,0 305 10,6 
Elektrik makinalan, ci¬ 
hazları ve elektrik mal¬ B 48 1,5 374 72,7 132 3,0 1.027 99,4 
zemesi sanayii K 3.162 98,5 140 27,3 4.384 97,0 303 0,6 
Taşıt araçları ve malze¬ 
mesi shnayi B 55 0,6 577 74,4 151 1,0 2.398 79,1 ı 

K 9.271 99,4 199 25,6 14.986 99,0 632 20,9 

Muhtelif imalat sanayii 
ve bilinmeyen B 73 1,2 101 29,1 202 2,8 903 50,3 

K 6.035 108,8 260 80,9 7.034 97,2 893 49,7 

Kaynak i DİE, ÎUrkiye İstatistik Yıllığı 1977, S. 206, 207 
(1963 ve 1970 Sanayi ve İşyerleri Sayımı) 

B ı Büyük İşyeri (10 ve daha fazla kişi çalıştıran) 
K s KUçUk İşyeri (10'dan az kişi Çalıştıran) 
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(b) ARA MALI ÜRETEN SANAYİLER : 

İstatistik sonuçları, ara malı üreten sanayiler-» 
de de oligopol piyasa karakterinin egemen olduğunu kanıtlamak¬ 

tadır. Gelişimin incelenmesinde, oligopol karakterin giderek 
daha egemen hale geldiğini göstermektedir. DİE istitastikle- 
rine göre, 1963 yılı sonunda, ara malı üreten sanayiler dalın¬ 
da, egemen firmalar toplam üretimin yaklaşık yüzde 78»3 ünü el¬ 
lerinde bulundururlarken bu oran 1970 yılında yüzde 89‘a yük¬ 

selmiştir. (Tablo : 4) 

DPT istatistikleri de aynı durumu kanıtlar so¬ 

nuçlar vermektedir. 1977 yılı sonu itibariyle toplam 877 fir¬ 
manın sadece 63 tanesi ara malı üretiminin yüzde 68,6 sını 
elinde bulundurmaktadır. (Tablo : 2) 

(c) YATIRIM MALI ÜRETEN SANAYİLER : 

Yatırım malı üreten sanayiler dalında, DİE ve 
DPT istatistikleri bu sanayi dalında da durumun farklı olma¬ 

dığını göstermektedir. DİE son sayımına göre, yatırım ma¬ 
lı üreten sanayilerde toplam firmaların yüzde 1,8 ini elinde 
bulunduran firmalar, toplam yatırım malı üretiminin yüzde 
72,8 ine sahiptirler. (Tablo : 4) 

- ■ f' • .ÜS 
' ' M 

Aynı eğilimin DPT istatistik sonuçlarından da 
gözlenmesi mümkündür. Nitekim, DPT nin 1977 yılı itibariyle 
yaptığı anket sonuçlarına göre, yatırım malı üreten sanayiler¬ 
de üretimin yüzde 71,5 i büyük firmalarca yaratılmaktadır. 



Tablo s 4— İmalat Sanayiinde Büyük ve Küçük işyerlerinin 
Gelişimi 

(Bin IL.) 

1963 Sanayi Sayımına Göre Sayı * Girdi 1o Üretim İa 
Katma 
Değer * 

Tüketim Malları Sanayi B 1.739 2,1 8.185 76,2 11.48 77,8 3.295 82,1 
K 80.081 97,9 2.564 23,8 3.28 22,2 719 17,9 

Ara Malları Sanayi B 791 2,7 .113 74,0 5.270 78,3 2.155 85,6 
K 28.584 97,3 1.090 26,0 1.457 ■ 21,7 367 14,4 

Yatırım Malları Sanayi B 482 1,0 1.636 60,0 2.590 61,7 954 65,2 
K 49.094 99,0 1.096 40,0 1.606 38,3 510 34,8 

TOPLAM B 3.012 1,9 12.934 73,1 19.340 75,3 6.405 67,7 
K 157.759 98,1 4.750 26,9 6.346 24,7 1.593 32,3 

1970 Sanayi Sayımına Göre 

Tüketim Malları Sanayi B 2.302 2,9 18.861 79,2 30.396 84,6 11.535 87,7 
  >- K 77.384 97,1 3.890 20,8 5.510 15,4 1.620 12,3 

Ara Malları Sanayi B 1.457 3,8 10.469 87,9 23.370 89,0 12.901 93,6 
K 36.454 96,2 1.990 12,1 2.875 11,0 885 6,4 

Yatırım Malları Sanayi B 1.061 1,8 6.027 70,6 10.131 72,8 4.104 76,6 
K 56.641 98,2 2.514 29,4 3.787 17,2 1.273 23,4 

TOPLAM B 4.820 2,.8 35.357 80,8 63.897 84,0 28.540 88,3 
K 170.479 97,2 8.394 19,2 12.172 16,0 3.778 11,7 

  

Kaynak * DİE; Türkiye İstatistik Yıllığı 1977» 206. 207 



TABLO : 5 İMALAT SANAYİİNDE GİRDİ, ÜRETİM Ve KATMA DEĞERİN BİLEŞİMİ 

1963 Sanayi Sayımına Göre 
-

E a t m a D eğer 
GİRDİ 1o Maaş ve 

Ücret 
* Kâr 

Faiz 
* ÜRETİM * 

Tüketim Malları Sanayii 
B 8 185 100,0 1 047 12,8 2 248 27,5 11 480 140,3 

E 

1 

2 564 100,0 167 6,5 552 21,5 3 282 128,0 

Ara Malları Sanayii 
B 3 113 100,0 631 20,2 1 524 49,0 5 270 169,3 
K 1 090 100,0 87 8,0 280 25,7 1 457 133,7 

Yatırım Mallan Sanayii 
B 1 636 100,0 397 24,3. 557 34,0 2 590 158,3 
E 1 096 100,0 87 7,9 423 38,6 1 606 146,5 

TOPLAM 
B 12 934 100,0 2 075 16,0 4 330 33,5 19 341 149,5 

E 4 750 100,0 341 7,2 1 252 26,4 6 346 133,6 

1370 Sanayi Sayımına Göre 

Tüketim Malları Sanayii 
B 18 861 100,0 2 199 11,7 9 336 49,5 30 396 161,2 
E 3 890 100,0 280 7,2 1 340 34,4 5 510 141,6 

Ara Malları Sanayii 
B 10 469 100,0 3 511 33,5 9 390 89,7 23 370 123,2 
E 1 990 100,0 149 7,5 736 37,0 2 875 144,5 

Yatırım Malları Sanayii 
B 6 027 100,0 1 679 27,9 2 425 40,2 10 131 168,1 

^ ^ E 2 514 100,0 171 6,8 1 102 43,8 3 787 150,6 

TOPLAM 
B 35 357 100,0 7 389 20,9 21 151 59,8 63 897 180,7 

- E 8 394 100,0 600 
1* 

7,1 3 178 37,9 12 172 145,0 



5 numaralı tabloda son İKİ. nanay i ve iş yerler 
sayımı sonuçlarına göre, 
yarattıkları katma değerin yüzda bileşimleri verilmektedir:,. 
Buna göre, katma değerin yüzde dağılımı, söyledir,. 

. 19b j .. 1970. 

Maaş ve B 32,3 25,9 
Ücret K 21,4 ,15,8 
Kâr ve B 67,7 74,1 
Faiz K 78,6 84,2 
Kaynak s (Tablo 5) 

Gerek büyük gerek küçük işletmeler de katma 
değer bileşiminde kâr ve faizin payı, maaş ve ücretlerin pa¬ 
yı aleyhinde bir değişme göstermiştir. 

■\v . . ‘ 

DİE'nin milli gelir alt çalışmalarının .âğ’rift- 
■■■ ■ 

tı (detay) tablolarında yer alan özel imalat sanayi üretim 

değerlerinin incelenmesinden büyüle firmaların, üretimin ve 
katma değerin en büyük bölümlerini ellerinde bulundurdukları 
görülmektedir. 1965-1977 dönemini kapsamak üzere yapılaiı ia- 

*. • ‘ ■* • ’ 

celeme sonucunda, özel büyük imalat sanayi firmalarının le¬ 
ylilik zaman aralığında yılda ortalama (cari fiyatla) ^24,2 
oranında artış göstermektedir. Aynı dönem içinde küçük fir¬ 
maların gelişmesi ise yüzde 19,7 oranında olmuştur. Bu eği¬ 

lim, yıllar itibariyle gözlenen artışlarda da dikkate çek¬ 
mektedir. 



196r> Yıl! ada özel jjmalat sanayi içinde büyük 
firmalar üretimin yüzde 68 ine sahip durumda iken bu oran 

1977 yılı sonunda yüzde 76,9*a ulaşmıştır» (Ta&P* 

Türk ekonomisinde, özel kesim imalat sanayii için¬ 

de, belli bir piyasa türünün oluşumuna özen gösterilmeyen 
bir gelişim gözlenmektedir. Belli bir üretim dalı içinde fir¬ 
maların belli büyüklüklerde kurulmasını sorunlu kılan ekono¬ 

mik ölçek gerekleri dışında, piyasanın oligopol karaktere 
dönüşmesini engelleyecek yasal ve yönetsel bir çerçeve bulun¬ 
mamaktadır. Gözlenen durum, piyasanın oligopol karakterde 

oluşmasına yatırım aşamasında herhangi bir önlemin yasal ve 
yönetsel olarak getirilemiyeceği gerçeğidir. 

Sadece, Yabancı Sermaye Kanunim uygulamasında, izin 
\ 

verilecek yatırımlarda, bu yatırımın Monopol teşkil etmemesi¬ 
ne özen gösterilmektedir. Yabancı Sermaye Kanunun uygulama¬ 
sında yer alan bu ilke de, gerçekte piyasa türünün tek bir fir¬ 

ma elinde toplanmaması biçiminde değerlendirilmelidir. Diğer 

bir anlatımla, aynı faaliyet dalında, Yabancı Sermaye Kanu¬ 

nuna uygun olmak kaydı ile yeni firmalar için izin verilebile¬ 
ceğidir. Ancak, tekel yaratılmaması biçimindeki ilkeye rağmen, 
piyasa türü tekelleşme biçimine dönüşmektedir. Örneğin Las¬ 
tik Tekerlek sanayiinde, Otomativ endüstrisinde durum böyle- 
dir. Baha sonra gelmek isteyen firmalara yeniden izin veril¬ 

meyip! ile mevcut firmaların oligopol karakterini sürdürebilmele¬ 
rine fırsat verilmektedir. 
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TABLO : 6 ÖZEL İMALAT SANAYİİNDE ÜRETİM VE KATMA DEĞER 

Özel Küçük İmalat 
Sanayii 

Özel Büyük İmalat 
Sanayii 

üretim 

Yüzde Dağılım 
Katma Değer 

Yüzde Dağılım 

Yıllar Üretim Kat.Değ. Üretim Kat. Değ. 
Küçük 
İm. San. 

Büyük 
İm. San. 

Küçük 
İm. San. 

Büyük 
İm.San. 

1965 8 218 2 911 17 469 5 684 32,0 68,0 33,9 66,1 
1966 9 464 3 352 20 770 6 758 31,3 68,7 33,2 66,8 
1967 10 691 3 787 24 813 8 074 30,0 70,0 31,9 68,1 
1968 11 924 4 224 28 526 9 283 29,5 70,5 31,3 68,7 
1969 13 230 4 686 32 805 10 675 28,7 71,3 30,5 69,5 
1970 14 220 5 037 36 401 11 845 28,1 71,9 29,8 70,2 

1971 17 745 6 285 46 965 15 282 27,4 72,6 29,1 70,9 
1972 21 967 7 781 60 664 19 740 26,6 73,4 28,3 71,7 
1973 30 752 10 893 88 609 28 835 25,8 74,2 27,4 72,6 
1974 40 439 14 325 120 331 39 158 25,2 74,8 26,8 73,2 

1975 48 157 17 046 148 525 48 321 24,5 75,5 26,1 73,9 

1976 59 055 20 904 188 983 61 483 23,8 76,2 25,4 74,6 
1977 70 748 25 051 235 473 76 Ş9& 23,1 76,9 24,6 75,4 

Kaynak : DİE Milli Gelir alt çalışmalarının basılmamış detay tabloları. 



Türkiye ekonomisinde, piyasa karakterini oluşturan 

çok değişik öğeler vardır. Bunlar, talebin yapısından, gelir 
dağılımından, dışalım büyüklüğünün bileşiminden etkilendiği 
gibi, bir takım finansman kurumlarının tercihlerinden veya bu 

kurumlann kendi kredilendirme ilkelerinden de etkilenmekte¬ 

dir. Öte yandan ulaşım ve iletişim araçlarının gelişmesi ve 
yaygınlanması, ileri tüketim kalıplarına sahip ülkelerin tüke¬ 
tim kalıplarının benimsenmesi ve o yolda üretimlerin çekici 
hale gelmesini sonuçlandırmıştır Sağlıklı ölçüler içinde de¬ 
netlenemeyen kentleşme olgusu, talebin yapısında beliren deği¬ 
şikliği koşut olarak, bu eğilimi hızlandıran ve yaygınlaştıran 
nitelikler göstermektedir. Bütün bu etkenler ayrı başlıklar 
halinde daha sonraki kıçımda incelenmeye çalışılacaktır. 

( ;)l igoj’ol piyasalarının , piyasaların gösterdiği özel¬ 
liğe ilişkin teorik açıklama Ek : 1 de verilmektedir.^ 
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2. Özel Kesim imalat Sanayiinin Yapısını Oluşturan 
ve Hızlandıran Nedenler s 

Bu kısım; talep yapısı vs sermaye birikimindeki 

değişmeler, vergi sistemi, Bankalar sistemi, holdingleşme 

eğilimi, Teşvik Sistemi, Kredili Satışlar uygulaması ve tü¬ 
keticinin korunmayışı sorunlarına ilişkin başlıklar altın¬ 

da, düzenlenmiştir. Kuşkusuz, her başlık altında açıklanan 
faktörler birbirleriyle, kesin biçimde ayrılmayacak ölçüde 

bir bütün halindedir. Belki de yapısal sürece değişik bakış 
açılarını yansıttığını söylemek daha yerinde olacaktır, 

2.1. Talebin Yapısında Beliren Değişiklikler; 

Ekonomik ve sosyal yaşamdaki hızlı değişik¬ 

likler talebin yapısını ve bileşimini de değiştirmiştir. Ula¬ 
şım ve iletişim olanaklarındaki artışlar, kentleşme olgusu, 
ve ileri düzeyde gelişmiş batılı ülkelerle ilişkiler gelir 
düzeyindeki artışlarla(özellikle toplu sözleşmeler ve destek¬ 
leme politikaları ile yaratılan satın alma güçleri ile) piya¬ 
sada efektif bir talep yapısını ortaya çıkarmıştır. 

• . ' " i. 

Bütün bu gelişmeler, üretimde: Önce yaratılan 
valsp ile birlikte daha fazla üretimin ve o zamana kadar tüke- 
' ‘ İ 

ilmeyen mallara yönelinmesinin, ymi yatırıra onularında gi¬ 
rişimcilerin harekete geçmesinin nedeni olmuştur, » 
S"*»—»a—»—««—»I.m. ı    ı».» 

i/ Türkiye'nin kalkınmasında sa-»iPİayıcı e;: talep yeter¬ 
sizliği değil, iç tasarrufların istenilc ölçekte artmayı- 
şi olmuştur. (Bkz: II. BYKP, S. 40) 
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2.2. _Sermaye Birikiminde , Şirketleşme 
ve Holdinglegme Eğilimi 

Bir kişi veya aile ya da grubun yanyana 

gatiremiyeeeği büyüklükteki sermayeyi, tekelleşme olgusunu hız 

landıracak biçimde, şirketleşme hareketi - özellikle anonim 
şirketler - biraraya getirebilmiştir. 

Sorumluluğun Binırlı olduğu, esnek, 
§<®k yönlü bir örgüte kişilerden bağımsız sürekli bir 
yönetime sahip olan anonim şirketler, yeni bir sermaye 

ve sermaye sahibi tipi yaratmıştır. Anonim şirketlerle, ser¬ 
maye bir anlamda kişisel biçimini kaybetmiş, "kapitalist 

sistem çerçevesinde sosyal bir görünüş" kazanmıştır. 

Açıktır ki, büyük sermaye sahiplerini, 
çoğu başkalarına ait olan kaynaklarının işleticisi, yöneti¬ 
cisi yapan anonim şirketleşme, tekelleşmenin de hızlandırıcı¬ 
sı olmuştur. Teknolojik gelişmelerle birlikte bu yeni örgüt- 
leşme biçimi, giderek daha büyük ölçekli, geniş güce sahip 
ekonomik birimleri ortaya çıkarmıştır. 

Anonim şirketlerde sermaye, paylara bö¬ 
lünmüştür. Şirketler borçlarından dolayı varlıkları ile, or¬ 
taklar ise yüklendikleri sermaye payı ile sorumlu olduklarından 

ve ortak sayısı sınırlandırılmadığından çok sayıda ortağı bir 
araya toplamak mümkündür. Paylar başkalarına devredilebilir. 

Bu özellikler menkul kıymetler piyasasının oluşmasına, bu 
piyasa işinde firmaların denetiminin el değiştirmesine ve 
küçük tasarrufların bu şirketlere kanalize edilmesini sağlar. 

Ayrıca, bir şirkete pay senedi alarak diğer bir şirketin yöne¬ 
timini denetleme olanağı bulunduğundan bir şirketierarası sis¬ 
temin kurulmasına olanak verir. 
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Şirketleşme olgununa sayılarla bakarsak; 

1967 yılında faaliyette bulunup da, 1923’den önoe kurulmuş 
anonim şirket sayısının 11, 1923-1938 arasında kurulmuş ano¬ 
nim şirket sayısının 44, 1939-1950 arasında 66, 1951-1960 ara- 
196, 1961-1967 arasında 233 olduğu görülür. ^ 1968'den sonra 
kurulan anonim şirketler ile sermayelerinin ne denli hızlı 
geliştiği aşağıdaki tablodan izlenebilir* 

Tablo : 7- ANONİM ŞİRKETLERDİ GELİŞME (1968-1977) 

Yıl 
Kurulan Anonim 
Şirketler (Adet) 

Sermaye 
(Milyon Tl,.) 

1968 210 986,6 
1969 242 895,1 
1970 249 1 128,1 
1971 231 758,0 
1972 364 2 067,7 
1973 470 2 256,6 
1974 636 2 851,2 
1975 671 2 730,3 
1976 1 196 4 009,4 
1977 1 584 6 422,8 

Kaynak: IV. BYKP, Tablo 13. 

2/ Silier, Orhan, "Genel olarak ve Türkiye Sanayiinde Yoğun¬ 
laşma, Toplulaşma ve Tekelleşme" MMO Tebliği, 1976 



î ]. î'i -Mi dönemi boyunca 1 296 anonim 

şirk«*t !<!•> u ı,.<r Vm , ynn Lızca 1977 yılanda 1 584 anonim şirket; 
kurulmuş olmanı bu bızla gelişmeyi vurgulamaktadır. Öte yan¬ 
dan, ITT. IMan dönemi içinde kurulan anonim şirketlerin yak¬ 
laşık ytizde M>*:j imaldt sanayiinde bulunmakla birlikte, hiz¬ 

metler kesimine yönelen anonim şirket sayısında da belirgin 
bir gelişme izlenmektedir.-^ Yukardaki tablodan da gözlenebil¬ 
diği gibi ynntız 3974 yılında kurulan ananonim şirket sayısı 

Cumhuriyetten önce ve Cumhuriyetten 1967 yılınndek kurulan 

şirket toplamından daha fazladır. 

1974 de kurulan anonim şirketlerin 

ortalama sermayesinin 4 360 bin lira iken diğer şirket biçim¬ 
lerinin ortalama, sermayesinin yanlızca 210 bin lira olması, 

anonim şirketi erin kuruldukları ondan başlayarak sermaye bü¬ 

yüklüğü nedeniyle öteki şirketler üzerinde bir üstünlüğü oldu¬ 

ğunu gösterir. Asıl, kuruluştan sonra yapılan sermaye artı¬ 
rımları bu üstünlüğü devam ettirmektedir.^ 

Şirketleşme ve şirketlerin büyümesi 
ve birleşmesi, bazı sermeye sahiplerini büyütürken, sayıları 
daha kalabalık olan bazılarmıh ise sermaye sahipliklerini 

yitirmesine neden olmaktadır. 

y IV, BYKP, 8. 12 
y Anonim şirketlerin sermaye artırımında birinci kaynak kendi 

kdrlnrı, ikinci kaynak ise hisse senedi satışlarıdır.Hisse 
senedi v »hv.il sata şiarıyla, küçük tasarruflar büyük ser¬ 
mayelere * ı J.mekta veya koynok sağlamakta ancak tasarruf 
sahipler »n.m herhangi v v r e t irini iği bulunmamaktadır. 

i fi 
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HOLDİNGLEŞME EĞİLİMİ : 

_2/ Türkiye1 de Holdingleşme olgusu —193 sayılı gelir 

vergisi yasasında tüzel kişilere ödenen kâr paylarının vergi 

kesintisi dışında bırakılıp , kurumlar vergisindeki ikilemenin 
ortadan kaldırılması ile başlar.—^/ 

Türkiye ölçeğinde Holding sistemin çok önemli olması¬ 
na karşın Uluslararası önemleri sınırlı kalmış ancak uluslararası 

şirketlere Türkiye'de aracılık ya da ortaklık eder biçimdeki 
7 / 

görevleri büyük gelişme göstermiştir.-—' 
V 

Türkiye1 de Holding şirket etrafında bütünleşme olgu- 

su yanında bir de banka etrafında gelişen bir «istem oluşmakta¬ 
dır. Ancak bu iki yapı hızla birbirine dönüşmektedir. J/ Bankaj 
sanayi, ticaret ve sigortacılık faaliyetlerine yatırılan senna- 

yede bir bütünleşme sözkonusudur^ 
-5/ Bir anonim şirketin diğer bir veya birden şek anonim ve/ve¬ 

ya Iimited şirketlerin idaresine etkin olacak şekilde katıl¬ 
masına holding ilişkisi denir. Holding, bir şirket türü de¬ 
ğil, şirketler arasındaki bir tür ilişkiyi belirleyen bir 
kavramdır. Tröst, kartel gibi kavramların genellikle yasa 
dışı ekonomik oluşumlar olmasına karşın holding yaaal bir 
kavramdır. 

6/ 1971’e dek sayıları 25 dolayında olan Holdinglerin sayısı 
bugün 150 dolayındadır. 

Jj Tekeli, İlhan. Menteş, Gökhan, a.g.m. 
. 8/ Bankalar ve holdinglerin iştirakçilik uygulaması bazı nok¬ 

talarda farklılık gösterir; Holdingin kazancı işletme kârı¬ 
dır. Sermayesi kendi öz kaynağıdır. Bankaların iştirake 
bağladıkları sermaye ise mevduat sahiplerinindir. 



Holdingleşmenin nedenleri şöylece sıralanabilir'.1 
- İştirak kazançları istisnasından yararlanmak. 
- Çeşitli şirketlere yatırılan sermayenin sahiplerin¬ 

ce tek bir elden yönetimini sağlamak. 

- Birbirinden ayrı konularda çalışan fakat aynı ser¬ 
maye sahipliğinde birleşen şirketlerin rekabett zarar gibi ne¬ 
denlerle dağılmalarını önlemek. 

- Fonların işletmeler arasında akımını ve dağılımını 

sağlamak. 

- Sermaye şirketlerinin ana şirket olan holdinge dağıt¬ 

tıkları kâr paylarının vergi kesintisinin holdingin kademeleş- 
ıne sayısı kadar yıl geç ödenmesini sağlamak. 

- Hisse senetlerinin vergisiz biçimde değerlendiril¬ 

mesini sağlamak 9/ - 

Holding kurucuları sahip oldukları başka işletmelere 

ait hisse senetlerini holdinge sermaye olarak koyarak gerçekte 

bir sermaye yatırmadan oluşturdukları sermayeleri i halkın ta¬ 
sarrufları toplayabilmektedir. Öte yandan hisse senetlerinin 
yüksek değerlerle sermaye olarak konması ile ortaya çıkan ser¬ 

mayelerin büyüklüğü! kredi bulma olanaklarını da arttırmaktadır. 

9/ (Blcz î Gelir Vergisi Kanunu, Md. Öl) 
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Holdingleşme, Kurumlar vergisi ödeme süresini değiştir¬ 
memekte, ancak delir Vergisi'nin 96. maddesi tüzel kişilere 
dağıtılan kâr paylarını vergi kesintisi dışında bırakmakta¬ 
dır. Sermaye şirketi herhangi bir hesap döneminde elde ettiği 

khn şirketin pay sahiplerine (bu arada Holdinge) dağıtmakta, 
ancak ana şirket bir hesap dönemi sönra kârını dağıtırken ge- 

Itı /ergisini ödemektedir. Holdingin sermayedarının da tüzel 
kişi olmanı h.ilinde vergisi bir yıl sonra o tüzel kişinin k&r 
(in i tınası mı ı -uana kalmakta, böylece vergileme araya giren 

Iiwi,ı1uge bağlı şirket sayısı kadar yıl geciktirilmiş, 
I .,i 1 ■■ tıiioi ere bir finansman kaynağı sağlanmış olmaktadır. 

hol diriğler kuracakları dağıtım şirketleri kanalı ile asıl 
i «ui.yette bulunun şirketin ürettiği mal ve hizmetlerin kârla¬ 

rını dağıtım şirketlerine aktarmak suretiyle küçük pay eahip- 

Icıiujn tnmınna yol atm ıktadırlar. Ayrığa elde ettikleri kâr¬ 

im uu J;.ı,ı ı ta i m. tk ya t ı çok uz dağıtşak yoluyla hisse senet- 
1 nrinln de, ,erini a düşmnni a« yol açmakta (ya da değer kazanma¬ 
sına engel ol mutta) i.ırikrn fonları- başka yeni alanlarda 

(fin tıı.nrruı) kul I anabilmek midir. 

Nitekim, Türkiye ekonomisinde özellikle oligopoliatik 
karakter taşıyan piyasaların oluşturulduğu üretim birimleri¬ 
nin sermaye sahipliği ve pazarlama birimleri bu tür Holding¬ 
lerin ellerinde veya önemli ölçüdeki sermaye ortaklığında 
bulunmak t a dır. ' , 
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2,3- ülusla rare.oı .'i cima ye İle İlişkiler 

Hangi üretim dalanda olursa olsun* 

yerli büyük firmalar, teknoloji yaratamayacak kadar bilgi ve 
deney birikimi yetersiz, küçük ölçekli olduklarından, daha 
büyük kârlar için Uluslararası sermayeye gerek duyarlar. Yabancı 
sermaye ile İlişki ya - lâstik, kimya, elektrik makine, teç¬ 
hizatı ve otomotiv sektörlerinde görüldüğü gibi - doğrudan 
ortaklık, ya da girdiler ve teknoloji açısından bağımlılık 
biçiminde ortaya çıkmaktadır* 

Bu oluşura, uluslararası tekellerin, yer b 
belli büyüklüğe ulaşım ş firmalarla ortaklığı biçiminde yeni 
pazar ve j lir)m olanak!arı bulmalarını da kolaylaştırmaktadır. 
■i '"K 

1977 yılı sonunda 6224 sayılı yasa¬ 
dan yararlanarak faaliyette bulunan firmaların yabancı ser¬ 

mayedarlarının, yerli büyük banka ve holdinglerle ortaklık 
halinde olduğu ilişikte verilen tabloların birlikte incelen¬ 
mesinden açıkça görülebilir. 

Yerli büyük sanayi firmalarının yan- 

lızca teknolojiyi getirmesi yeterli çözüm olmadığından, bu tek¬ 
nolojiyi değerlemek, gerekli etkinlikte kullanmak ve bunun zo- 
runlu kıldığı bilgi ve beceriyi sürdürmek amacıyla belli bir 
büyüklüğün üzerine çıkan sermaye grupları, uluslararası 
tekellerle ortaklık kurmaktadır. 
  

10/ Bu bağımlılık yanlızca getirilen girdi dolayısıyla ilgili 
firmalar arasında kalmayıp, ödemeler dengesi üzerindeki 
olumsuz etkisiyle tüm ekonomiyi dışa bağımlı kılar. 



Yerli sermayenin faaliyeti, gelişi¬ 

minin başlangıç aşamasında, dışalım ve bu malların ülke için¬ 

de dağıtımı ; o, belirli konularda yurtiçi talep ekonomik üre¬ 

tim ölçeğine ulaşınca veya aşınca yeni bir üretim tesiai kur¬ 

ma olana/ ı. di . .maktadır. Girişimci böyle bir durumda, oluşmuş bir 

pazarlama, mekanizmasını kullanabileceği gibi ticarî ilişkide 
bu 1 ur.Vhr n ya i. ıncı firmadan kolayca teknoloji aktarması yapabil¬ 

mekte, ya da çoğunlukla onunla sermaye ortaklığına girmektedir .—o' 

Nitekim, yabancı sermaye ortaklığı biçiminde kurulan işletme¬ 
lerin ithal ikamesine yöneldiğini ve enaz rekabet şartlarıyla 

çalıştığım .■'örmekteyiz* 

III. Plan döneminde, özel yabancı ser¬ 

maye gerek firma sayısı, gerek toplam sermaye miktarı açısın¬ 

dan imal A t sanayiinde yoğunlaşmıştır. 

Son 5 yıllık dönem içinde Yabancı Ser¬ 
mayeyi Teşvik Yasanından yararlanan firmaların sektöre! dağı¬ 

lımı Tablo ‘ hi verilmektedir. 

11/ Tekeli, ilhan, Monten, üokhan. "Türkiye’de Holdingleşme.." 
Toplum v't Pil iıa, 1978 

12/ Karayolu taşıtları, kimya, kâğıt, petrol ürün¬ 
leri, ta.ri.in araçları ve dayanıklı tüketim malları gibi ko¬ 
nulurda bu tür ortaklıklar gözlenmektedir. 
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Tablo 8-
6224 SAYILI YABANCI SERMAYEYİ TEŞVİK KANUNUNDAN YARARLANAN FİRMALARIN SEKTOREL DAĞILIMI 

S E KTÖ R L ER 
Firma 
Sayısı 

1973 Sonu 
itibariyle 

izin 
Verilen 

Yab. Ser. 

Toplam 
Sermaye 
Içtrd**Ki 

Yab. Ser 
Par. ~ 

I 

! Firma 
ı Sayuı 

1ÎT4 Sonu 
itibariyle 

İrin 
Venlen 

Yab. Ser. 

Toplam 
Sermaye 
içindeki 

Yab. Ser. 
Payı % 

Firma 
Sayısı 

1975 Sonu 
itibariyle 

izin 
Verilen 

Yab. Ser. 

Toplam 
Sermaye 
içindeki 

Yafa. Ser. 
Payı % 

*  

! Firma 
• Sayıaı 

1976 Sonu 
itibariyle 

izin 
Verilen 

Tıb. Ser. 

Toplam 
Sermaye 
içindeki 

Yab. Ser. 
Pay 

F’rrrra 
Sayr-sı 

1977 Sonu 
itibariyle 

îzin 
Verilen 

Tib. Ser. 

Toplam 
Sermaye 
içindeki 

Yab. Ser 
Paya % 

L İMALAT SANAYÎÎ 
— Gıda. içki. Tütln 9 137 147 59.0 İ a 136.522 64.5 9 143.294 57,3 9 146.294 578 9> 148 294 5 7.3 

— Dokuma ve Giyim 3 71.451 733 İ 3 21.4M 733 3 21.451 738 3 21.451 73.8 / 2 21051 ~ îî.l 
— KAgıt 1 43.717 57 4 J 1 48.717 57.4 1 48.717 56.0 1 48.717 36.0 t 48 717 56 0 

— Lastik 3 222.480 53.3 I 3 222.430 53.3 Y 222.480 58.8 3 222.480 * 58 8 3 222.480 58 3 

Plastik İşleme 1 3.841 38.9 i l 3.341 38.9 1 3.841 33.9 1 3.841 38.9 1 3.541 38.9 

■ 

— Kimya 2a 321.978 55.0 26 299.152 53.4 25 297.720 54.3 24 294.660 54.3 23 405 360 47.7 

— Cam 1 46.000 20.0 1 46.000 20.0 1 45 544 13,0 1 45.544 13.0 1 45 544 13.9 

— Taşıt Araçian s 384.733 39.7 3 38 A 765 39.7 3 508.465 37.3 3 675.563 39.2 S 675.365 392 

j — Madeni Eşya 9 67.437 753 11 86.520 23.2 11 . 85 520 23.2 .11 85.520 23.2 10 99 523 18,2 

— Makin* tıruüAt 7 113 349 47.8 9 88.771 38.9 8 55.772 42.8 0 55-894 429 5 53.102 43.0 

— Tan m Alet ve Mak. 4 37 309 32.3 4 «7.309 32,3 4 74.318 27,1 - 4 * 74.318 27,1 3 64,120 36,5 

— Elektrik Makina ve 
Elektronik ıa 23S.57T 57 9 14 261.064 57,3 15 310.364 54,« 17 315.683 54.1 17 315.683 53.5 

— Çimentö-ÇLraentodan 
Gereçler 3 45092 30.1 3 46.093 30.1 S - 54 692 27.3 2 .32.000 20,0 1 24.000 30.0 

— Ambalaj 1 1.069 50.0 1 1060 500 1 1.060 50.0 t 1.050 50.0 1 1.050 50.0 

— Yap* Malzemeleri X 300 5.0 1 600 3.0 1 600 5.0 1 600 5,0 1 600 .>0 
TOPLAM : 9fi L 7 24-396 453 91 L712.354 43.9 93 1.879328 41,2 92 2.025.718 41.3 ^ 8 6> 2-191.030 405 

H. TARIM X 1.030 81,0 t 1.020 51,0 1 1.020 51.0 1 1.020 51.3 1 1020 51,0 

IE. MADEN 3 23.427 92,7 2 24.030 95,9 2 24.030 95,9 1 20.000 100,0 1 20.000 100,0 
IV. HİZMETLER 

— Turizm 9 276.070 59.3 8 196 070 59.7 7 213.070 57.2 7 213.070 54,S s 210.370 47.0 

— Bankacılık 3 24.335 122 2 24.935 12J2 2 51.637 11,9 2 51.537 11,9 3 51.637 11.9 

— Araştı mır, Mttö. ve 
A2B#. Hizmet. S 8079 273 * 7 3» 28.2 3 6.636 37.9 2 4.000 40,0 2 4.Û00 40.0 

— UtaŞfeRD* 2 LL299 57,9 l 2350 SCjft 1 2250 50,0 1 ' 2-2SO 50.0 1 2.250 50.0 

— Kafturalık — - • — l 43» ».« — - — — - - -

TOPLAM : 1» 329279 45,4 16 225 530 41.1 13 273.682 33.0 12 270.957 32.3 11 268-237 29.9 i 

GENEL TOPLAM : 119 2.000.119 463 110 1.962.904 4W 109 2.177 960 *0,3 106 2.317 596 40.2 20 2.480.'; 07 39,2 

  

KAYNAK : Tknrrst Bak—fc», 
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Türk İmalât sanayiinde oligopol ka¬ 
rakterdeki piyasaların sermaye yapıları incelendiğinde, bu 
sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerin kayıtlı sermayele¬ 

rinin önemli bir bölümünün yabanoı ortaklıklara ait olduğu 

görülür. III. Plan dönemi sonuna göre imalât sanayiinde faali¬ 
yette bulunan 86 firma için getirilmesine izin verilmiş bulunan 

yabancı sermaye tutarı 2.191 milyon liradır, 1977 yılında 

toplam yabancı sermayenin yüzde 88,4'U imalât sanayiinde, yüz¬ 
de 10,8'i hizmetlerde yüzde 0,8'i madencilikte bulunmaktadır, 

İmalât sanayii içinde özel yabancı 
sermayenin durumu incelendiğinde firma sayısı açısından kim¬ 
ya sektörü, sermaye yoğunluğu açısından taşıt araçları sek¬ 
törü başta gelmektedir. Bu iki sektörü sermaye yoğunluğu açı¬ 
sından elektrikli makine ve elektronik, lâstik ve gıda 

sektörleri izlemektedir. 
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2*4. Vergi Sistemi İle Özendirmeler : 

Herhangi bir ekonomik ya da sosyal olguyu inceler¬ 

ken vergi sisteminin etkilerini dikkate olmamak olanaksızdır. 

Ancak bu konu, diğer başlıklar altında (teşvik araçları, hol¬ 
dingleşme eğilimi gibi) da değerlendirilmeye çalışıldığından 
bu kısımda kısaca ye toplu bir biçimde bakılmaya çalışılacak¬ 
tır. 

Genel olarak, Gelir Vergisinin yükünün yüzde 68'e 
ulaşmasına rağmen Kurumlar vergisinde bu yükün yüzde 42,4 ora¬ 
nında kalmasının kurumlaşmayı Özendirdiği söylenebilir. Ancak 

sermayenin yoğunlaşmasını ve bütünleşmesini Özendiren asıl et¬ 
ken bağışıklık ve ayrıcalıklar olmuştur. 

Bağışıklık ve ayrıcalıkların bazılarının amacını 

yerine getirmiş, bazılarının amacını aşmış, bazılarının ise 
gereksiz kalmış olduğu söylenebilir. Gerçekte, oligopolist ya 

da monopolcü büyük sanayi kurulukları, dolaylı vergi eri fiya¬ 

ta ekleyerek son tüketiciye yansıtabilmesinin yanısıra Kurum¬ 

lar Vergisini bile yansıtabilmekte olduklarından sistemin ba¬ 

ğışıklık ve ayrıcalık sağlayan yönleri önem kazanmıştır. 

Sanayi işletmelerinin hemen hepsi Dahilde Alınan 

İstihsal Vergisi mükellefidir, (örneğin; tekstil, cami akar¬ 
yakıt, lastik, çimento, elektrik vs.) Bu vergilerin mükellef¬ 
leri, her ne kadar sanayi şirketleri ise de bu vergiler, son 

tüketiciye yansıtılmaktadır. Ancak, deflasyonist dönemlerde 
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bu vergilerin yansıtılması güçlük taşımaktadır. Ayrıcaj yüksek 

oranda vergilendirilen tekstil sanayi, aşırı rekabet halinden 

dolayı, bazı yıllar vergisini yansıtmada güçlük çekmektedir. 
Buna karşılık, monopol-oligopol halindeki sanayi şirketleri, 

vergilerini kolaylıklar yansıtabilmektedir. 

Sanayi ürünlerinin maliyetlerine giren, gümrük vergileri 

ile ithalde alınan bütün vergiler, damga vergisi ve harçlar, 

banka ve sigorta muamele vergisi, nakliyat vergisi gibi mal ve 

hizmetlerden alınan vergiler diğer maliyet unsurları gibi par¬ 

ça başma maliyetin bir öğesi olmakta ve fiyat ««kanlaması arak¬ 
çılığıyla son tüketiciye yansıtılabilmektedir. 

Kısaca, özendirme politikaları ile; 

- Bir sanayi tesisinin kuruluşu sırasında ithal ettiği ma- 

kina, donatım ve aletler için sağlanan gümrük bağışıklığı i 

- Gelir ve Kurumlar vergisi mükelleflerine tanınan "yatı- 
rım indirimi" 

- Bazı yatırım kredilerinde "Banka ve Sigorta Muamele ver¬ 

gisinden" bağışıklık, 

- Gider vergileri kapsamındaki ihracat bağı ıklığı^ 

iy Özer, Dr. İlhan, "Sanayileşme sorunları ve Teşviki 
Politikası" 1977. S. 53 
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- Bazı bölgelerdeki yatırımlara tanınmış Bina ve Arazi 
Verg.ileri bağışıklığı, 

- Bazı sanayi tesisleri inşaatına tanınan Bina İnşaat Ver¬ 
gisi bağışıklığı da yatırım maliyetlerini ucuzlatması yanında 

işletmelerin finansman gereksinimlerini karşılayan önemli ve 
ucuz bir kaynak da sağlamaktadır. 

Özendirme politikalarının büyük firmalara getirdiği avan¬ 

taj konunu daha ilerideki kısımda yer almaktadır. Ancak aşağı¬ 

da "iştirak kazançları istisnası" ile "yatırım indirimi" konu¬ 

su açıklanmaya çalışılmıştır. 

İştirak Kazançları İstisnası : Kurumlar Vergisi Yasamızın 
8. maddesi; "Başka bir kurumun sermayesinin asgari yüzde 10 u 

na bu kurumun kuruluşu anında veya bilanço tarihinden enaz 1 
yıl evvelinden beri sahip olduklarını işpat ve tevsik eden ana ku- 

rumunun, kuruma iştiraklerinden elde ettikleri kazançlar, Ku¬ 

rumlar Vergisinden müstesnadır." demektedir. Kurumlar Vergisi 
iştirak edilen, gelir vergisi stopajı ise iştirak eden kurum ' 
tarafından ödenir. Böylecej stopajın ödenmesi 1 yıl ertelenmiş 
olur. 

İştirak kazançları istisnasının yoğunlaşmaya yol açtığı 
söylenebilir.^-^ Ancak, belli süre ve oranların bulunmasının 
sermayenin yoğunlaşmam olayını geciktirdiği de savunulabilir.^-* 
14/ Şanver, Dr. Salih, "İşletme vergiciliği ve Türk Vergi 

Sistemi" 1968 S. 140 
15/ Yoğunlaşmaya engel olmak amacıyla^ "bazı vergi kanunların¬ 

da değişiklik yapılmasına ilişkin kanun tasarısı" kurumlar 
vergisi yasasının 8. maddesini değiştirmekte ve yukarıdaki 
yüzde 10 luk katılma oranını yüzde 20 ye çıkarmaktadır. 
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Ancak, katılma oranını, örneğin iki katı artırmak şirke¬ 
tin kademeleşme sayısını (salkım holding) yarı yarıya azalt¬ 
mak olsa bile, bu sermayenin toplulaşmasına engel olmak değil 
hızlandırmak demektir. (Kaldı ki, yürürlükteki mevzuata göre, 
iştirakte bulunan şirket bir banka ise, iştirak oranını^ yüz¬ 
de 10 dan yüzde 25'e yaklaştırmak, bankaların iştiraklerine 

sınırsız kredi açabilmesine olanak verecektir.) İştirak ayrı¬ 
calığından yararlanmanın koşulu olan iştirakte bulunma oranını, 
örneğin, 10 iken 2 katı artırmanın sonucunu şöyle açıklayabi- 
riz. 10 şirketin yüzde 10 ar oranda katılımıyla gerçekleştir¬ 
dikleri 2 iştirak, ayrıcalıktan yararlanma koşulunun değişimine 
uygun olarak payları yüzde 20 şer olan 5 şirketin sahipliğine 
geçecektir. Gene 2 iştirak vardır. Ama artık sermayeleri daha 

büyük paylara bölünmüştür. Bu da bir çeşit yoğunlaşma ve toplu- 
laşma olayıdır. 

Yatırım İndirimi : 

Yatırım indirimi, Gelir ve Kurumlar Vergisine ticari ve 
tarımsal kazançlar konusunda yeni girmiş (1963) bir-teşvik-is- 
tisnasıdır.^/ Yatırım maliyetlerini düşürerek yatırımları teş¬ 
vik amacını güder. Yatırım giderlerinin matrahtan dürülebilmesi 
için, işletmenin bilonco usulune göre defter tutması ve yatırını 
giderinin özsermayeden (işletme kârı ya da varlııklarm 

16/ Bkz. Gelir Vergisi Yasası' ve Maliye Bakanlığı Tebliği 
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17/ 
likitleştirilmesinden) karşılaması gerekir. Yatırım değeri¬ 
nin sadece bir kısmını özsermayeden karşılayanlar, sadece bu 
kısım için yatırım indiriminden yararlanırlar. ’ imden ya¬ 
rarlanmak için, yatırım en az 250 bin lira olma zsermaye- 

den karşılanan kısım daha az olabilir.) ve yatırım projesinin 
kalkınma planlarına uygunluğu onaylanmalıdır. 

■ 

Belli bir büyüklüğün üzerindeki yatırımlara tanınan bu 
ayrıcalık, yeni büyüyen, küçük işletmelerin indiriminden ya¬ 

rarlanmasını engelleyerek, piyasa koşullarını büyük ve önce¬ 

den yerleşmiş firmalar lehine olarak bozmak gibi bir sakıncası 
vardır.-/ Diğer bir sakıncası da, indirilen tutara ve yatırım¬ 
cı kuruluşun kar miktarına göre bazen bir kaç yıl vergi veril- 

20/ 
memesi sonucunu doğurmasıdır 

23/ Yatırım indiriminden yararlanacak olan projelerin tüm 
maliyeti vergi matrahından indirilemez. İndirim oranı, 
indirimden yararlanacak yatırım tutarının yüzde 30 u 
dur. Bu oran tarımsal yatırımlarda yüzde 40 ile kalkın¬ 
mada öncelikli yörelerde yüzde 50 dir. 

23/ Yasalara konan tüm mutlak miktarlar gibi 250 bin.liralık 
sınırda zamanla-özellikle hızlı enflâsyonist bir dönemde- 
aşmmıştır. Bu nedenle, daha sonraki bölümlerde de, günün 
koşuluna uygun olarak konduğu ve aynı uygunluğun süreğe]?- 
diği kabulu ile yapılan eleştirilerde bu durum dikkate 
alınmalıdır. 

19/ Bulut oğlu, Kenan. "Türk Vergi Sistemi" 1971 S. 186. 
> 20/ Bali, Orhan. "Yatırımların ve İhracatın Teştiki ve Kre~ 

d ilendir ilme si" 1977. 
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2.5. Dış Tjçaret Politikaları İle Sanayiin Korunması 

Özellikle planlı dönemde yeni kurulan sanayiler 

"kuruluş güçlüklerini yenene kadar" ithalat kısıtlamalara ve 
21/ 

gümrükler yoluyla korunmaya çalışılmıştır. —■ 

sı rekabetten alıkoyucu hale gelmiştir. Çünkü; rekabet ede¬ 
bilir hale gelmedikçe koruycu önlemler süregeleceğine göre; 

önlemlerin koruyuculuğunda iç talebe yönelik üretim ve fiyat 

uygulaması ile firmalar, uluslararasmda rekabet etmekten daha 

fazla kârlarını ençoklaştırma olanağına sahip olmuşlardır. 

Böylece, korumanın süreklilik kazanması, izlenen 

dış ticaret politikasını da rasyonel bir koruyucu dış ticaret 
politikası olmaktan çıkarmakta ve daha çok kıt döviz olanak¬ 
larını hesaplı bir biçimde kullanan ve gümrük vergileri ile 

Devlete gelir sağlamaya yönelen bir politika haline dönüştiirmek- 

Türkiye'nin uluslararası rekabete açılacak güçte sanayileşme- 

amacıyla da imalât sanayinin dışa karşı daha fazla korunduğum 
bir dönemi oluşturmuştur. 

21/ Örneğin Bkz: II. BYKP, S. 370. 
£2/ Alpar, Cem. "Türkiye*nin 3?lanlı Dönemde İmalât Sanayiini 

Koruyucu Dış Ticaret Politikası" 1974, S. 74. 

Uygulamada koruma politikası ile ilgili önlemler 

firmaları uluslararası rekabete hazırlayıcı değil uluslar ar a- 

III. Plan, AET ve üye olma tercihini tüm plana, 
özellikle dış ticaret politikalarına yansıtmıştır. Böylece 

si daha da önem ve öncelik kazanmış, hızla sanayileşebilmek 
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Dış Ticaret Politikasını koruma araçları olarak kota uy¬ 
gulamalarını, gümrük vergisi oranlarındaki değişmeleri, yatı¬ 
rımların özendirilmesi ve dışalım vergilerinde sağlanan 'ba¬ 
ğışıklıkları ve dışsatıma dönük sanayilerin özendir imi amacıy¬ 
la uygulanan ihracatta vergi iadesini sayabili¬ 
riz. Sözüedilen araçlara, özellikle Teşvik sistemi ile ilişkili 
oldukları için, ileride de değinilecektir. 

- Kota uygulaması : Sınırlı döviz olanaklarının çeşitli 
ithal talepleri arasında optimum bir biçimde dağılımını sağ¬ 

lamak amacı ile bugünkü kota sisteminin temellerinin 1960 lar- 
da atıldığı söylenebilir. Kotaların hazırlanmasında döviz ola¬ 
nakları önemli bir sınırlayıcı olmuş, nitelik, nicelik ve fi¬ 

yat açısından yurtiçi üretimin talebi karşılayan mallar 

ithalâtı yasaklanmış, nitelik ve fiyat bakı¬ 
mından uygun ancak nicelik bakımından gereksinimi karşılama¬ 
yan mallar liberasyon listelerinden çıkarılarak ölçülü konten¬ 

janlar halinde Tahsisli İthal Malları listesine alınmıştır. 
Lüks mal ithali kaldırılmıştır. Liberasyon üzerine getirilen 
sınırlamalar ile de liberasyon serbest ithalat niteliğini kay¬ 
betmiştir 23/ 

2$/ Bunlar, yüksek oranda teminat zorunluluğu, li¬ 
berasyondan ithal edilecek bazı mallar için bazı bakan¬ 
lıklardan izin alınması gibi sınırlamalardır. 
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Kota sistemi ile ithal olanaklarının sınırlı oluşu, ya

pılan ithal taleplerini-sanayici ve ithalâtça teminat oranla
rına da bağl' olarak-gerçek talebin üzerine çıkararak spekülâ-

24/ 
tif talepler haline getirmiştir.-3' Bu bir ölçüde de toplam 
ithal hacminin, gerçek gereksinimlerin altında saptanması zo

runluluğundan ileri gelmektedir. 

Uygulamada yurtiçi üretimi gerçekleştirilen malların 

ithalinin yasaklanması ile sonsuz bir koruyucu politika ge

liştirilmiş olmaktadır. 

Kota sisteminin işleyişindeki yönetsel yavaşlıklar ve 

döviz sıkıntıları bir yandan iç üretimini aksatırken, bir 

yandan da ithal mallarının iç piyasada gereksiz fiyat artış
larına yol açmaktadır. Sanayici kotasından yararlanamayan 
küçük üreticiler, ithal girdilerini gerektiğinde piyasadan 
almak zorunda kaldıklarından normalin üzerinde fiyat ödeme 

durumunda kalmaktadırlar. Bilindiği gibi, Türkiye’de bu ne
denle özellikle ithal yedek parçalar normal ithal fiyatının 

çok daha üzerinde bir fiyatla satılmaktadır. 

24/ Alpar, Cem., a.g.e., S. 84. 
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Gümrük Vergi Oranlarındaki Değişmeler s 

1964 yılında yürürlüğe giren5833 sayılı güm¬ 

rük Kanununa bağlı Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin Değiştiril¬ 
mesi Hakkmdaki 474 sayılı yasa ile yürürlükte olan gümrük 
vergisi tarifelerinde (indirimsiz ve anlaşmalı tarife) gerek 
proje gerek mal bazında değişiklik yapmaya Bakanlar Kurulu 

yetkili kılınmış bu yetki ile sık sık gümrük vergi oran¬ 

larında değişiklik yapılmıştır. Ancak, Gümrük Giriş Tarife 

Cetvelindeki oranlar incelendiğinde, aynı sınaî üretimin ara 

mallarındaki oranın, nihaî mal olarak ithaline uygulanan oran¬ 

dan daha yüksek olması gibi çelişkiler ortaya çıkmaktadır. 

Sınaî yatırımların gerçekleştirilmesinde it¬ 
hali gerekli olan ara ve yatırım malları için ödenecek ithal 
vergilerinde bağışıklık veya taksitlendirme sağlamak da yatı¬ 
rım ve üretimin maliyetini azalttığı, ayrıca işletmelerin 

eline kullanılabilir kaynak yarattığı için koruyucu nitelik¬ 

te bir özendirme politikasıdır. Ancak bu politika ile de bir 

çelişki yalatılmış olmaktadır. Yatırım içinde, ithal 

payı arttıkça koruma oranı da yükselmiş olacaktır. Böylece, 
yurtiçi üretimi olan bazı hammadde ve yatırım mallarını dünya 

fiyatlarının üzerinde sağlayan bazı işletmeler, dışa bağlı 

işletmelere göre daha az korummuş olacaktır. 

25/ 474 sayılı yası için Bkzj 25 Mayıs 1964 tarih ve 11711 
sayılı Resmi Gazete. 
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İthalden alınan yergi bağışıklığı aracı,selektif 
uygulanamadığı için her endüstri kolunun birden özendirilmesi 

(ya da hiç birinin özendirilememesi) sonucunu yaratırken aynı 
zamanda kamu için önemli bir gelir kaybına neden olmaktadır. 

Ayrıca, dışarıya satılan sınaî ürünlerin maliyet¬ 

lerini, üretim sürecinde ödenen çeşitli vergi, resim ve harç¬ 

ların belli bir oranının geri ödenmesi ile düşürerek, dış 

pazarlarda sürümünü sağlamak bir koruma niteliğindedir. 
Ancak,1961 ve 261 sayılı yasa ile yürürlüğe giren ihracatta 
vergi iadesinden yararlanan firmaların verimlilik ve maliyet¬ 

ler yönünden incelenmesi gerekir. Çünkü asıl olan vergi iadesi 
yoluyla değil teknoloji ve organizasyon üstünlükleriyle mali¬ 

yetin düşürülmesidir. Yurtiçi üretimi, talebi karşıla¬ 

yamayan yatırım mallarının ihracatının vergi iadesi ile özen¬ 

dirilmesi de kamuya gereksiz yere gelir kaybettirmesinin öte¬ 

sinde sakıncalar getirir. 

26/ Bugün ençok vergi iadesinden yararlanan sektörler, 
çimento, makina imalât, orman ve petrol ürünleri 
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2.6. Bankalar Sisteminin Kredi ve İştirak Uygulaması 

Özellikle, III. Plan dönemindet Bankaların iştirak¬ 
çilik uygulaması gerek sayı # gerek yatırılan kaynaklar açısın¬ 
dan büyük boyutlara yükselmiştir. Hatta bu sermaye, bankaların 
öz kaynaklarının (Sermaye ve yedek akçelerinin) tümüne eşit bü- 

ı 

yüklüğe ulaşmıştır. Bankalar kanununun 38 ve 39. maddelerit Ban¬ 
kaların kuracakları şirketler ve bu şirketlere verilecek kredi¬ 
ler konusunda herhangi bir sınırlama getirmemektedir.^-^ Bu ola¬ 
nak, Özel ticaret bankalarınca iyi değerlendirilmiş ve iştirak¬ 
çilik politikasını hızlandırmıştır. 

27/ Madde 38 - Bir banka, gerçek veya tüzel bir kişiye doğru- 
~ dan veya dolaylı, nakit, mal, kefalet ve teminat biçim ve 

niteliğinde veya herhangi bir şekilde, sermaye ve ihtiyat- 
leri toplamının yüzde 10'undan fazla kredi veremez, kefalet¬ 
lerini kabul edemez veya tahvillerini satın alamaz. 

Ancak, sanayi, maden, enerji, bayındırlık, ulaştırma ve ih¬ 
racat işlerinde kullanılmak üzere açılan kredilerde bu oran 
yüzde 251 e çıkarılabilir, 
İstisnalar : l) Bankaların en az yüzde 25 sermayesine sahip 
sahip bulundukları sanayi, maden, enerji, bayındırlık ulaş¬ 
tırma ve ihracat işleriyle uğraşan kuruluşlarına, bu işler¬ 
de kullanılmak üzere açtıkları krediler. 

Madde 39 - Bir bankanın kendi kurum veya iştiraklerinin tü¬ 
müne veya bu kurum ve iştiraklerin kefaletleri ile diğer 
gerçek ve tüzel kişilere açacağı tüm kredilerin toplamı, 
Bankanın sermaye ve ihtiyatları toplamının yüzde 20*sini 
geçemez, 
38. madde hükmü saklıdır. 
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Sermaye yatırımlarıj yalnız bankalardan firmalara 
olmayabilir. Pirinaların ve holdinglerin de banka kurdukları ve¬ 

ya banka yönetimini ele geçirecek oranda hisse senedi aldık¬ 

ları görülür. 

İlk bakışta, kâr motifi ile bankaların iştirakçilik 
uygulamasını genişlettikleri düşünülebilir. Ancak, kârj çok 
önemli olmakla birlikte başlı başına bir açıklayıcı olmamakta¬ 

dır. Diğer bir anlatımla, Bankaların, iştiraklerinden elde et¬ 
tikleri kârlar tek; başına ekonomik anlam taşımamaktadır.^^ An¬ 
cak iştirakte bulunulan firmaların kârlılığı ile birlikte değer¬ 

lendirilmelidir. İştirakin yatırım aşamasında bir firmaya yapıl¬ 
ması, iştirakde bulunulan firmanın kâr dağıtım politikası gibi 
durumlarda iştirak artmış ancak kârlar değişmemiş olarak görü- 

lebilir.   __ 

(23 * ün devamı) Madde 48 - Bankaların iştiraklerine ayıra¬ 
cakları sermayenin toplamı ödenmiş sermaye ve ihtiyatları 
toplamının yüzde 10'unu geçemez. 

Ancak, ülkenin ekonomik kalkınması için gerekli .. sanayi 
maden, enerji, bayındırlık, ulaştırma ve dışsatım işleri 
ile uğraşan veya bu alanlara kredi açmak için kurulmuş 
iştirakleri için imkandaki oran aranmaz. 

Bankaların doğrudan veya dolaylı sermayelerinin yüzde 20 
sine sahip oldukları iştirakleri, ana banka hisse senet¬ 
lerini alamazlar, rehin olarak kabul edemezlerj karşılı¬ 
ğında avans veremezler. 

2§/ Ocakçıoğlu, Yılmaz. Karacan, İhsan. "Türk Bankacılığında 
İştirakler" Maliye Bakanlığıj 1977, S. 10 
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Bu gün bankaların iştirakleri hemen her sektörde yayılmış¬ 
tır. Bankalar perakende ticaret şirketlerine kadar genişleyen 
bir iştirak yelpazesi içindedirler. Öte yandan bankaların iş¬ 
tiraklerine verilecek kredilerde herhangi bir sınırlamanın bu¬ 

lunmayışı, hem şirketler hem de bankalar tarafından kârlı du¬ 

rumlar yaratmıştır. Şirketler, kredi sağlama kolaylıkları ne¬ 

deniyle finansman sıkıntısı çekmemişler, bankalar ise, bu şir¬ 

ketlere açtıkları kredilerden normal faaliyet kârlarını aldık¬ 

ları gibi ayrıca iştirak temettülerinden de yararlanmışlardır. 
29/' 

Bankaların iştirak uygulamasının değerlendirilmesinde, 

sınıflandırmaya gidilmesi gereği vardır. Kamu bankalarının iş¬ 

tirakleri, Plan ve program ilkeleri çerçevesinde yürütülmek¬ 

tedir. Bu nedenle, gerek sektör gerekse şirket seçimlerinin 

Kamu otoriteleri tarafından denetilmesi ve yönlendirilmesi 
olanakları vardır. Kamu bankalarının önemli olanları Kamu 

ı 

İktisadi Teşebbüsü niteliğindedir. (Ziraat Bankası, Emlak 
Kredi Bankası ve Halk Bankası) Bu bankaların iştirakleri, KİT 
dengesi sırasında değerlendirilmektedir. (Tablo 9) 

İştirak uygulamasında bankaların gerek sektör gerekse 
firma olarak hiç bir denetime ve yönlendirmeye bağlı olmayan 
gelişmeler Ticaret Bankaları bölümünde görülmektedir. Nitekim, 

üçüncü Plan dönemi içinde en fazla gelişim gösteren iştirak 
uygulaması Özel Ticaret Bankaları kesiminde gözlenmektedir. 
29/ Karakoyunlu* Yılmaz. "Türk Banka Sisteminin İştirakçilik 

uygulaması" DPT. Yayını 1969. 
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Tablo : 9 BAKMALARIN İŞTİRAKLERİ Milyon TL.) 

İştirak Tutarları Artış Hızları 
Bankalar 1973 1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977 

1. Özel Kanunla 
Kurulmuş Bank. 

1.898 2.225 2.393 2.809 3.451 17,2 7,6 17,4 22,9 

2. Ticaret Banka¬ 
ları 

1.720 2.264 3.004 4.061 5.459 . 31,6 32,7 35,2 34,4 

TOPLAM 3.618 4.489 5.397 6.870 8.910 24,1 20,2 27,3 29,7 

Kaynak : T. Bankalar Birliği Yayınları 
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Özel Ticaret Bankalarının İştirak Uygulaması ; 

Kamu bankaları genellikle, ihtisas bankası niteliğinde 
vurulmuştur. Örneğin Ziraat Bankası Tarım sektörünü, Emlak 
[redi Bankası İnşaat sektörünü (bu arada Konut Sektörünün) 
laik Bankası, küçük esnaf ve sanatkarın kredi gereksinimleri 
.çin birer finansman kurumudur. Bu yapılarına uygun bir iş- 
;irak uygulaması içinde bulunmaları doğaldır.(Tablo 10) 

Ticaret bankalarında, herhangi ihtisas bankası niteliği 

mlunmadığmdan iştiraklerinin belli sektörlerde yoğunlaştı- 
•ılması söz konusu değildir. Nitekim bu anlayış özel ticaret 
»ankalarmın iştirak uygulamasında açıkça gözlenmektedir. Özel 

:esim Ticaret Bankacılığı, kârlı bulunan her ekonomik faaliyet 
.çinde iştirak uygulamasına yönelmiştir. Böylece, ekonomide 

inemi ve yeri olan sektörlerde yatırımları ve üretimi denetle¬ 

nebilecek boyutlara ulaşmıştır. Bu ilişki aynı zamanda önemli 
îlçüüe kâr kaynağı olmaktadır.30/ 

İştiraklerinin G-elişimi : 

Ticaret bankalarının iştirakleri III. Plan dönemi 

çinde her yıl yüzde 30'un üzerinde bir artış göstermiştir. 
Tabloll) Asıl önemli olan gösterge, Ticaret bankalarının 
ştiraklerinin, özkaynaklarından daha hızlı ve yüksek oranda 

ırtmış olmasıdır (Tablo 12). Böylece, Ticaret bankaları, özkay- 
Laklarından daha büyük oranlarda iştirakte bulunurken, büyük 

ilçüde mevduat kaynağını kullanmışlardır. 
İJ Karakoyunlu Yılmaz. a.g.e. 
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Tablo : 10 Bankaların Özkaynak/İştirak İlişkisi 

(Milyon TL.) 

Ö Z K A Y N akları İ Ş T İ R A K L E R İŞTİRAK/ÖZKAYNAK ORANI 

1973 1974 1975 1976 1977 1973 1974 1975 1976 1977 1973 1974 1975 1976 1977 

1. Özel Kanunla 
Kurulmuş Ban- 

2. Ticaret 

9 924 10 812 13 038 14 613 15 911 1 898 2 225 2 393 2 809 3 451 19,1 20,6 18,4 19,2 21,7 

Bankaları 2 214 2 694 3 285 4 146 5 780 1 720 2 264 3 004 4 061 5 459 77,7 84,0 91,4 97,9 94,5 

TOPLAM 12 138 13 506 16 323 18 759 21 691 3 618 4 489 5 397 6 870 8 910 29,8 33,2 33,1 36,6 41,1 

1/ Özkaynaklar; Ödenmiş sermaye ve yedek akçeler toplamıdır. 

Kaynak : T. Bankalar Birliği Yayınlan. 

/ 



Tablo : 11 TİCARET BARKALARININ İŞTİRAKLERİ (Milyon TL.) 

Bankalar^ 
İştirakleri Artış Hızları 

1973 1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977 

1. Akbank 315 430 674 817 1.230 36,5 56,7 21,2 50,6 

2. İstanbul B- .64 109 ' 131 145 164 67,7 20,2 10,6 13,1 

3. Pamukbank. 6 20 26 65 118 233,3 30,0 250,0 81,5 

4. Şekerbank 36 51 62 88 132 41,7 21,6 41,9 50,0 

5. Ticaret B. .80 118 144 203 258 47,5 22,0 40,9 27,1 

6. Garanti 3. 95 144 199 318 421 51,5 38,2 59,8 32,4 

7. T.İş Bank. 878 1.095 1.360 1.804 2.273 24,7 24,2 38,1 26,0 

8. Yapı ve Kr._ .208 235 327 508 660 12,9 39,1 55,4 29,9 

Toplam 1.682 2.202 2.923 3.948 5.256 30,9 32,7 35,1 33,1 
l 

İştirakler 
Toplanana 
Oranı $ 

•97, 8 97,3 97,3 97,2 ■96,3 
t-

1/ 100 Milyon TL.nin üzerinde iştiraki bulunan 
Kaynak : T. Bankalar Birliği Yayınları 

Bankaları kapsamaktadır. 
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(Tablo : 12 TİCARET BANKALARININ ÖZKAYNAK/ İŞTİRAK İLİŞKİSİ 
(Milyon TL.) 

ÖZKAYNAK LAR 

(Ödenmiş Sermaye+Yedek Akçeler) İŞTİRAKLER İŞTİRAK / ÖZKAYNAK ORANI 

BANKALAR ^ 1973 1974 1975 1976 1977 1973 1974 1975 1976 1977 1973 1974 1975 1976 1977 

1. AKBANK 344 444 600 735 1 260 315 430 674 817 1 230 91.6 96.8 112.3 111.2 97.6 

2. İSTANBUL BANKASI 50 52 67 79 95 64 109 131 145 164 129.8 209.6 195.5 183.5 173.7 

3. PAKUKBANK 37 37 60 116 288 6 20 26 65 118 3.5 54.1 43-3 56.0 41.0 

4. ŞEKERBANK 52 112 133 118 122 36 51 62 88 132 69.2 45.5 46.6 74.5 108.2 

5. TİCARET BANKASI 161 201 225 270 361 80 118 144 203 258 49.7 5o.7 64.0 75.2 71.5 

6. T. GARANTİ BANK. 139 165 190 199 337 95 144 199 318 421 68.4 87.3 104.7 159.8 124.9 

7. T. İŞ BANKASI 803 959 1 177 1 430 1 870 878 1 095 1 360 1 804 2 273 109.3 114.2 115.5 126.2 121.6 

8. YAPI VE KREDİ BAN. 432 521 610 958 1 015 208 235 327 508 660 48.1 45.1 53.6 53.0 65.0 

TOPLAM 2 018 2 461 3 062 3 905 5 348 1 682 2 202 2 923 3 948 5 256 83.3 89.5 95.5 101.1 98.3 

Genel Toplamdaki 
Oranı 91.7 91 93.2 94.2 92.5 97.8 97.3 97.3 97.2 ^ 96.3 

1/ 100 milyonun üzerinde iştiraki olan Bankaları kapsamaktadır. 
Kaynak : T. Bankalar Birliği Yayınları. 



1977 yılı sonu itibariyle, 40 tane Özel ticaret ban¬ 
kası bulunmaktadır. Bunlar arasında iştirakleri 100 milyonu 

aşan bankalar toplulaştırılarak incelenmiştir. Buna göre 8 ban¬ 
ka, toplam ticaret bankalarının sahip olduğu iştiraklerin yüz¬ 
de 98,3'ünü ellerinde bulundurmaktadır. 

Bu sekiz banka içinde yar alan bankaların özel du¬ 
rumları da şöyledir ; 1977 yıl sonu itibariyle, bir büyük 

banka (İş Bankası) ticaret bankaları iştiraklerinin yüzde 43* — 
ünü, iki büyük banka (İş, Akbank) toplam iştirak değerlerinin 
yüzde 67'sini, Uç büyük banka ise (İş, Akbank ve Yapı Kredi 
Bankası) toplam iştirak değerinin yüzde 80'ini elinde bulun¬ 
durmaktadır. 

İştirak-Özkaynak İlişkisi : 

Özel Ticaret bankalarının iştiraklerine ayırdıkları 
sermayeler, kendi özkaynaklarınm yüzde 95'i düzeyindedir. 
Ticaret Bankaları içinde 100 milyonun üzerinde iştiraki bulu¬ 
nan bankaların iştirak/özkaynak oranı ise yüzde 98 oranına 
ulaşmaktadır. 

1977 yıl sonu itibariyle, özel ticaret bankalarının 

öz kaynakları büyük ölçüde sermaye artışları suretiyle elde 

edilmiştir. Ayrıca kârlarının büyük bölümleri yedek akçelere 
ayrılmıştır. Ancak, İştiraklerinin gelişimi gözlendiğinde, ar¬ 
tan sermaye ve ihtiyatlarından daha fazla iştirakte bulunduğu- 

v\ 
nu göstermektedir. Örneğin Iş Bankasının iştiraklerindeki his- 

ı I. J ■ I I i i 111 1 } I I II I / / i/ II / _/ 1 I /'/ 1 } 1 İl 
se değerleri, özkaynaklarından yüzde 22 oranında daha fazla¬ 

dır. Garanti - bankasında bu oran yüzde 25, İstanbul Bankasında 
ise yüzde 74'dUr. (Tablo 12) 



Banka sistemi iştirak uygulamaları yanında oligopol 
piyasalarının oluşmasını bir başka özelliği ile etkilemiştir. 

Banka sistemi riskin en düşük düzeyde olabileceği olasılıklar 
içinde karar alan ve uygulayan birimlerdir. Bu nedenle banka 
sistemij kredi uygulamasını "proje riski" yerine "firma riski¬ 
ne" dayandırmaktadır. Diğer bir deyimle banka sistemi, kredi- 

lendirdiği firmayı, riskli görmediği takdirde, kredilendirile- 
cek projenin riskli olup olmadığına büyük önem vermemektedir. 
Bu uygulamaj banka kesiminde teknik deyimi ile "itibarKı" bu¬ 
lunan firmalara ötellikle iştirak uygulamasının yaygınlaşmasın¬ 

dan önce büyük finansman gerektiren yatırımlara gidebilmek ko¬ 

laylığı getirmiştir. Bu finansman kolaylıklarıj büyük sermaye 
gerektiren yatırım konularında ve bu yatırımların ürünlerinin 
pazarlanmasmda oligopol karakterlerinin oluşmasını etkilemek¬ 
tedir. 

’Banka kesimi, tekelleşme eğilimi içinde bir başka 
kimlikle ayrıca önemli olmaktadır. Bu kimlik, Ticaret Banka¬ 
larının oluşturduğu ve desteklediği yatırım bankacılığıdır. 
Ticaret bankaları ile bazı sermaye guruplarının ortaklığında 
kurulan Türkiye Sınai Kalkınma Bankası ve Smayi Yatırım ve 
Finansman Bankası, Ticaret bankaları gelişmelerine koşut bir 
uygulama içinde olmuşlardır. Bu uygulama daha sonraları yeni 
bir örgütlenme biçimi ile etkinliği genişletmektedir. Yeni 
kurulan Yatırım ve Finansman Anonim Şirketleri, Ticaret ve 
yatırım bankalarının ortaklığında geliştirilen yeni bir finans¬ 
man ve yatırım yöntemi olmaktadır. 
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Yatırım Bankalarının îştirak ve kredilendirme eği¬ 
limleri ile Ticaret bankalarının uygulamaları arasında büyük 
benzerlikler gözlenmektedir. Bu tür bankaların iştirak ve 
kredileme ilişkilerinde tekelleşen kurumlarla ortaklıkları 
görülmekt e dir. 

Yatırım bankasının döviz kredisi vermek olanağı ile 
donatılmış olması bu kuruma özel bir durum kazandırmıştır. 
Özellikle dövizin dar boğaz olduğu dönemlerde yatırımların 
ithal gereklerinin bu krediler ile karşılanabilmesi bu kurum¬ 
lan tekelleşme olgusunda etkili ve önemli kılmıştır. TSKB, 
İmalat sanayi içinde güçlü kuruluşlar ve bu kuruluşların büyük 
sermayeli holdingleri ile iç içe gelişen bir iştirak politi¬ 
kası uygulamakta ve etkinliğini genişletmektedir. 

1 Sonuç olarak, Bankaların iştirakleri konusunda ya¬ 

pılacak değerlendirmede, banka kesiminin oligopol karakterde 

piyasaları oluşturan firmaların önemli bölümünde dikkat çeki¬ 
ci oranda sermayeleri bulunduğu belirtilebilir. (Bakınız 
Tablo 13 - 17) 
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Tablo : 13 T.İş Bankası İştirakleri (1974) (Bin TL) 
SERMAYESİNE f 10 DAN 
>AZLA İŞTİRAKİ BULUNAN 
IİRKETLER 

Şirketin 
Sermayesi 

Bankanın 

İştiraki 
Katılma 
Oranı (#) 

idapazarı Şeker Fabrikası T.A.Ş. 30 000 5 500 18,3 
unssya Şeker Fabrikası A.Ş. 30 000 3 850 12,8 
[Utâhya Şeker Fabrikası A.Ş. 26 000 5 875 22,6 
lürkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. 500 000 145 828 29,0 
Tnilever-İş Ticaret Sanayi 55 950 11 190 20,0 
!ürk Tuborg Bira ve Malt Sn. 35 000 3 500 10,0 
[ayısı Kurutma ve Pulp Fab. 20 000 2 514 12, 6 
Karadeniz Bakır İşletmeleri A.Ş. 600 000 88 618 14,8 
İzmir Çimento Fabrikası T.A.Ş. 
İzmir Çimento Fabrikası T.A.Ş. 

81 000 8 130 

[onya Çimento Sanayii T.A.Ş. 44 000 9 188 
!am Elyaf Sanayii A.Ş. 60 000. 6 000 100,0 
'ayırova Cam Sanayii A.Ş. 150 000 44 850 100,0 
’aşabahçe Cam Sanayii A.Ş. 80 000 23 850 100,0 
leknik Cam Sanayii A.Ş. 40 000 11 850 100,0 
îopkapı Şişe Sanayii A.Ş. 120 000 37 230 100,0 
lürkiye Şişe ve Cam Sanayii A.Ş. 100 000 85 537 100,0 
ialıkesir Pamuklu Dokuma Sanayii T.A.Ş. 35 500 3 537 10,0 
Ipekiş Mensucat T.A.Ş. 30 000 29 500 98,0 
Lksa Akrilik Kimya Sanayi A.Ş. 137 500 13 750 10,0 
Jeytaş Ceyhan Tekstil Sanayii 60 000 9 000 15,0 
!rakya İplik Sanayii 52 500 7 875 15,0 
!ürk Pirelli Lastikleri 120 000 30 905 25*8 
dedeniz Gübre Sanayii A.Ş. 162 000 16 200 ıo ;o 
[oruma Tarım İlaçları 35 000 7 253 20,7 
,ever Brothers (Türkiye) San. ve Tic. 1 894 379 20,0 
[eban Holding ve Ort. Plastik 30 000 6 000 20,0 
!elik Halat ve Tel Sanayi A.Ş. 27 000 2 950 10,9 
İzmir Metalürji Fab. T.A.Ş. 
İzmir Metalürji Fab. T.A.Ş. 

180 000 19 600 10,9 

ladeni İnşaat İşleri T.A.Ş. 50 000 24 698 49,4 
)mtaş Otomotiv Transmisyon Akşamı 48 000 6 000 12,5 
»resiz Metal İmalat Sanayii 22 500 4 500 20,0 
’ezsan Takım Tezgâhları Şan. ve Tic. 50 000 18 750 37,5 
îofaş Türk Otomobil Fab. A.Ş. 225 000 , 23 625 10,5 
îürk General Elek. Endüs. A.Ş. 37 700 4 525 12,0 
fat Elektromek Cih. ve Mot. San. A.Ş. 120 000 16 200 13,5 
►eneral Elektrik T.A.O. 10 600 2 650 25,0 
?ürk Dış Ticaret Bankası A.Ş. 10 000 6 727 67,3 
Sınai Yatırım ve Kredi Ban. A.O. 40 000 25 680 64,2 
?ürkiye Sınai Kalkın. Ban. A.Ş. 
Sürkiye Sınai Kalkın. Ban. A.Ş. 

193 375 47 542 24,6 

Lltmyunus Çeşme Turistik Tesis. 30 000 3 000 10,0 ’ 
Jmumi Mağazalar T.A.Ş. 10 000 2 000 20,0 
Inadolu Anonim Türk Sig. Şir. 1 500 682 45,5 
inkara Anonim Türk Sig. Şir. 3 000 592 19,7 
Sestek Reasürans T.A.Ş. 2 000 2 600 100,0 
îilli Reasürans T.A.Ş. 
lilli Reasürans müessis hisse 

1 000 3 490 34,9 

îvsan Ev Sanayi Aletleri San. ve Tic. 15 000 2 500 16,6 
lıda ve İhtiyaç Mad. T.A.Ş. (GİMA) 
[izmet İşleri Ltd, şti. 
[ültür Yayınları İş Türk Ltd. Şti. 
fational Mukayyit Kasa 
üdirne Turizm ve Endüstri A.Ş. 

48 000 
250 

6 000 
50 

12,5 
20,0 
99,3 
29.0 
38.0 

1 500 
500 
500 

,1 490 
145 
190 

[azlı Deri Sanayii A.Ş. 80 000 10 000 12,5 
[eban Holding ve Ort. Ağın Deri, 
lensa Menşucat San. ve Tic. A.Ş. 

12 000 2 300 19,2 
75 000 9 500 12,7 

Soda Sanayii A.Ş. 310 000 103 853 33,5 
!ürk-Alman Turizm 37 750 5 165 13,7 j 

Kaynak: T. Işbankası Faaliyet Raporu 
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AKBANK İŞTİRAKLERİ 
lo : 14 1974 

(Bin TL.) 

Sermayesine $ 10 dan fazla 
„ştiraki bulunan şirketler 

Şirketin 
Sermayesi 

Bankanın 
İştiraki 

Katılma 

Oranı 

Sınai Yatırım ve Kredi Bankası A.O. 40 000 4 000 10, 0 

Lksigorta A.Ş. 10 000 3 950 98, 8 

)oğan Sigorta A.Ş. 1 000 11 545 38, 4 

'am Hayat Sigorta A.Ş. 7 000 700 10, 0 

Lkçiraento Ticaret A.Ş. 105 000 19 582 17, 4 

limsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. 120 000 32 262 26, 9 
Sossa Ticaret ve Sanayi İşletmeleri A. 60 000 74 375 38, 3 
[ordsa Kord Bezi Sanayi ve Ticaret A.Ş 100 000 30 838 30, 8 
tasa Sun'i ve Sentetik Elyaf San. A.Ş. 275 000 45 375 25, 0 

'eksa Tekstil ve Sanayi A.Ş. 100 000 20 250 32, 3 
Unsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. 40 000 10 000 25, 0 

iyeks Yağ Sanayi ve Ticaret A.Ş. 13 500 4 500 33, 3 
arsa Margarin Sanayi A.Ş. 32 000 28 073 96, 6 
pağsa Yağ Sanayii A.Ş. 5 000 9 036 58, 9 
Jc-Kardan Sanayi ve Ticaret A.Ş. 30 000 10 195 34, 0 

nasa Anadolu Nissan Otomotiv San. 
re T ic. A »Ş . 10 000 250 10, 0 

Sonatma Donatım Sabaycı Traktör San. 
p8 T ic . A »Ş . 32 200 2 012 25, 0 

•assa Lâstik Sanayi ve Ticaret A.Ş. 400 000 29 436 25, 2 

Ito-Yol Sanayi A.Ş. 60 000 11 502 27, 0 

tasaş Alüminyum Sanayii ve Ticaret A.Ş 195 000 16 125 10, 0 

lirleşik Alman îlâç Pab. Türk Ltd.Şti. 26 430 5 847 15, 0 

Imuk Mukavva Sanayii ve Ticaret A.Ş. 75 000 16 825 33, 6 

ıkova Ticaret T.A.Ş. 500 228 91, 0 

•k Yayınları Ltd. Şti. 500 497 99, 4 

stanbul Oto A.Ş. 24 000 2 700 15, 0 

LyNAK j AKBANK YILLIK FAALİYLT RAPORU. 
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Tablo î 15 Garanti Bankası İştirakleri (1974) (Bin TL) 
SERMAYESİNE £ 10 DAN 
FAZLA İŞTİRAKİ BULUNAN 
ŞİRKETLER 

Şirketin 
Sermayesi 

Bankanın 

İştiraki 
Katılma 
Oranı ($) 

Elka 50 000 49 822 99,6 
Envistiman Sanayii 1 000 300 30,0 
Otobüs Karoseri 100 000 50 990 51,0 
Güçüm Civata 30 000 13 501 45,0 
Lassa 0 0 000 100 000 25,0 
Garanti İnşaat 25 000 24 871 99,5 
Garanti Ticaret 

t 

500 437,5 87,6 

Kaynak: Garanti Bankası Faaliyet Raporu. 
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ablo : 16 Yapı ve Kredi Bankası İştirâkleri 1/ 
(1974) 

 (Bin TL.) 
Sermayesine $ 10 dan 
Fazla İştiraki Bulunan Şirketler 

Şirketin 
Sermayesi İştirâk 1° 

Oyak Renault Oto Fabrikaları A.Ş. 250 000 32 400 13,0 
Robert Bosch Türk Motorlu Araçlar Yan San.A.Ş 40 740 10 180 25,0 
Fisk Lâstikleri Sanayi A.Ş. 10 000 1 000 10,0 
Döktaş Dökümcülük Ticaret ve Sanayi A.Ş. 150 000 15 000 10,0 
Turyağ, Türkiye Yağ ve Mam. A.Ş. 40 000 16 579 41,5 
Vigi Vize Gıda Sanayii ve Ticaret A.Ş. 15 000 3 750 25,0 
Sun-Ova Gıda ve Yem Sanayii A.Ş. 25 000 2 500 10,0 
Binbirdirek Matbaacılık Sanayii A.Ş. 5 000 4 835 96,7 
Tifdruk Matbaacılık Sanayii A.Ş. 40 000 12 000 30,0 ; 
Anadolu Cam Sanayii A.Ş. 300 000 30 000 10,0 | 
Çanakkale Çimento Sanayii A.Ş. 10 000 5 500 55,0 j 
Etemit Sanayii A.Ş. . 30 000 8 914 29,7 1 
Akdeniz Turistik Tesisler A.Ş. 45 000 6 750 15,0 
Agro Merek Ziraî Mücadele İlaçları 
Fabrikası Limited Şirketi 12 000 6 000 50,0 
Kartaltepe Mensucat Fabrikası T.A.Ş. 45 000 44500 10,0 
AK-AL Tekstil Sanayii A.Ş. 75 000 7 500 10,0 
Bayındırlık İşleri A.Ş. 1 000 880 88,0 
Tasfiye halinde Türkiye Maden Bankası A.Ş. 12 000 1 500 12,5 
Türkiye İmar Bankası T.A.Ş. 5 000 500 10,0 
Uluslararası Endüstri ve Ticaret Bankası A.Ş. 2 658 920 34,6 
Halk Sigorta T.A.Ş. 1 000 700 70,3 
Endüstri Holding A.Ş. 69 000 59 819 99,72 

ENDÜSTRİ HOLDİNG A.Ş.'NIN İŞTİRAKLERİ 

Uniroya1 End. T.A.Ş. 120 000 12 000 12,0 
Kartaltepe Mensucat Fabrikası T.A.Ş. 45 000 4 800 10,7 

69,1 Tifdruk Matbaacılık Sanayii A.Ş. 40 000 27 630 
Enetnit Sanayii A.Ş. 30 000 6 418 21,4 
Çanakkale Çimento Sanayii A.Ş. 10 000 2 500 25,0 
Yatırımlar Holding A.Ş. 5 788 1 125 19,6 

1/ Endüstri Holding A.Ş'nin fa9 hissesi Yapı ve Kredi Bankasına ait olduğundan bu kuru¬ 
luşun İştirakleri de Tabloya alınmıştır. 

Kaynak: Yapı ve Kredi Bankası Yıllık Faaliyet Raporu. 
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Tablo : 17 TÜRKİYE İŞ BANKASI İŞTİRAKLERİ 

1977 

(Bin TL) 

ermayesine 10 Oranından Fazla 
ştiraki Bulunan Şirketler 

Nominal 

Sermayesi 
Banka 

İştiraki 
Katılma 

Oranı 

dapazarı Şeker Fabrikası T.A.Ş 60.000 6.000 10,0 
Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş 52.000 6.500 12,5 
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş 1.000.000 166.660 16.7 
ünilever İş Tic.ve San.T.Ltd.Şti. 55,950 11.190 20,0 
Türk Tuborg Bira ve Malt San.A.Ş 35.000 3.500 10,0 
Kayısı Kurutma ve Pulp Fab.A.Ş 20.000 7.640 38,2 
İzmir Çimento Fabrikası A.Ş 81.000 10.440 12,9 
Konya Çimento Fabrikası 54.000 20.070 37,2 
Anadolu Cam Sanayii A.Ş 350.000 115.001 32,8 
Jayırova Cam Sanayii A.Ş 300.000 82.312 27,4 
Paşabahçe Cam Sanayii A.Ş 80.000 23.850 29,8 
Teknik Sam Sanayii A.Ş 4o.ooo 11.850 29,6 
Topkapı Şişe Sanayii A.Ş 120.000 37.230 31,1 
Türkiye Şişe ve Cam F.ab. A.Ş 100.000 85.537 85,5 
Kütahya Porselen Sanayii A.Ş 50.000 7.500 15,0 
Söğüt Seramik Sanayii A.Ş 45.000 4.500 10,0 
Balıkesir Pamuklu Dokuma Sn.A.Ş 35.500 7.708 21,7 
tpekiş Mensucat T.A.Ş 30.000 29.500 98,3 
Ödemiş Teksetil Tic.ve San.A.Ş 75.000 48.925 65,0 
Ceytaş Ceyhan Tekstil San.A.Ş 60.000 9.067 15,1 
Mensa Mensucat Sanayii A.Ş 112.500 50.960 45,3 
Trakya İplik Sanayii A.Ş 52.500 7.875 15,0 
Ak-Al Tekstil Sanayii A.Ş 100.000 15.000 15,0 
Aksa Akrilik Sanayii A.Ş 220.000 22.000 10,0 
polylen Sentetik iplik Sanayii A.Ş 115.000 10.773 9,4 
Kazlı Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş 130.000 79.615 61,2 
Keban Ilold ve Ortak Ağın Dericilik 33.000 11.650 35,3 
Türk Pirelli Lastikleri A.Ş 120.000 30.905 25,8 
Akdeniz Gübre Sanayii A.Ş 162.000 16.200 10,0 
Biksan Bilecik Kağıt Sanayii A.Ş - 45.000 4.500 10,0 
Çukurova Kimya Endüstrisi A.Ş 
Koruma Tarım İlaçları A.Ş 

80.000 20.000 25,8 
105.000 17.345 16,5 

Soda Sanayii A.Ş 310.000 123.828 4o,o 
Keban Hold ve Ort.Plastik San.A.Ş 120.000 101.734 84,2 
Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş 54.000 6.900 12,8 
İzmir Metalürji Fabrikası T.A.Ş 180.000 28.740 16,0 
Madeni İnşaat İşleri T.A.Ş 100.000 43.770 43,8 
Omtaş Otomotiv Transmisyon Akşamı 48.000 8.000 16,7 
Presiz Metal İmalat Sanayii A.Ş 200.000 164.000 82,0 
Tezsan Takım Tezgah San.ve Tic» 100.000 37.500 37,5 
Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş 450.000 47.250 10.5 

Lyyh.y v \ \nuv\m \ A \ \ \ A YYYV 
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Tablo ; 17 (Devamı) 

Sermayesine $ 10 Oranından Fazla 
İştirakiJKjJı Bulunan Şirketler 

Nominal 

Sermayesi 
Banka 

İştiraki 
Katılma 
Oranı 

\ 

Türk General Elektrik Endüstri A.Ş 37.700 4.525 12,0 
Vat Elektronik Cihazlar 200.000 70.750 85,4 
Elektrik Teçhizatı İmal Tesisatı 10.686 8.431 78,9 1 General Elektrik T.A.O 10.600 2.650 25,0 

I Gimtaş Kablo Sanayii A.Ş 60.000 6.000 10.0 

Altınyunus Çeşme Turistik Tesis 50.000 5.000 10,0 
S Türk-Alman Turizm A.Ş 55.000 5.755 11,5 
J Umumi Mağazalar T«A.Ş 50.000 10.000 20,0 

Yatırjm Finansman A.Ş 300.000 25.000 8,3 
Arap Türk Bankası A.Ş 240,000 47.999 20,8 

j Türk Dış Ticaret Bankası A.Ş? 10.000 6.727 67,3 
1 Sınai Yatırım ve Kredi Bankası 100.000 33.000 33,0 
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş 425.425 103.315 24,2 

i Anadolu Anonim Türk Sigorta Şti. 20.000 8.794 44,0 
j Ankara Anonim Türk Sigorta Şti. 3.000 592 19,7 
Destek Reasürans T.A.Ş 25.000 24.909 99,5 

| Bvaan Ev Sanayi Aletleri San ve Tic. 30.000 4.000 13,3 
1 Gıda ve İhtiyaç Maddeleri T.A.Ş 48.000 6.000 12,5 
I Hizmet İşleri Ltd.Şti. 5.000 4.800 96,0 
1 Kültür Yayınları İş Türk Ltd.Şti. 1.500 1.489 99,0 
JNational Mukayyit Kasa A.Ş 500 145 30,0 
[Tofaş Oto Ticaret A.Ş 60.000 6.000 10,0 
KURULUŞ HALİNDEKİ ŞİRKETLER: 

45.000 İKar-Su-San Karadeniz Su Ürünleri 3.375 7,5 
lişbir Çarsancak Gıda Sanayii A.Ş 55.000 1.375 2,5 
[Asil Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş 550.000 81.763 14,9 
[Güney Cam Fabrikaları A.Ş 10.000 1.000 10,0 
[Muş Meyan Kökü San.ve Tic.A.Ş 24.000 2.400 10,0 
jSistaş Siirt San.ve Tic.A.Ş 24.000 2.400 10,0 
[İstanbul Segman ve Tic A.Ş 40.000 6.000 15,0 
lUpaş Uşak Elektro Porselen A.Ş 50.000 5.000 10,0 
[Ege Gübre Sanayii A.Ş 200.000 20.000 10,0 
[Petaş plastik Endüstri ve Tic A.Ş 50.000 7.500 15,0 
[Ditaş Doğan Yedek Parça İmâlat 50.000 5.000 10.0 
[Edirne Turizm ve Endüstri A.Ş 2.300 280 13,0 

TOPLAM 

j Sermayesine °/o 10 Oranından az iştira- 
jki Bulunan Şirketler (36 Adet) 
[Tasfiye Halindeki Şirlcetler(5Adet) 
Kıbrıs İştiraki(4 Adet) 

GENEL TOPLAM 

1.100.000 2.122.188 

149.110 
2.271.298 

1.253 
651 

2.273.204 
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2• Teşvik Sisteminin. Etkileri : 

Planlı dönem -uygulamasında temel ekonomik tercih Sana

yileşme oluşmuştur. Özellikle III. Plan, sanayi sektörünü 
ekonomik ve sosyal kalkınmanın sürükleyicisi ve kritik sek

törü olarak benimsemiş ve bu amacın gerçekleştirilmesini sağ-
lıyacak nitelikte kurumlan da beraberinde getirmiştir. 

Teşvik sistemi, bu tür kurumlar içinde I. ve II.Plan 
dönemlerindeki dağınık, açık olmayan yapısı ile istenilen 
etkinliği yaratamamasına rağmen,III. Plan döneminde Planın 

istediği büyüklüğe ve bileşime oldukça yaklaşan sonuçlar 
vermiştir. Sistem, gerek yasal çerçevesi gerek uygulama ilke 

ve özellikleriyle, sermaye sahipliği açısından büyük bir ayı

rıma gitmemektedir. 31/ Yalnızca III. Plan bu açıdan halka 
açık şirketler ile kooperatifleri içermekte, ancak gerçek 
anlamda küçük tasarruf sahipliğindeki şirketlerin getirilen 
teşviklerden yararlanabilecek büyüklüğe ve güce ulaşamadığı 
görülmekte dir ,~g/ 

Teşvik sistemi getirilirken, bu sistem desteğinde kurur-
lacak ve/veya genişletilecek (tevsi) yatırımların ne tür pi
yasa oluşturacağı konusu dikkate alınmamıştır denebilir. 

31/ Ulusal Ücret ve Fiyat Ö.İ.K.R. DPT, 1973 
32/ III. B.Y.IC.P, s.900 
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Teşvik sistemi, yatırımların belli kapasitelerde 

kurulması biçiminde bir bağlayıcılık koşulu içinde ele alın¬ 

dığından, bu kapasitelerin gerektirdiği yatırım büyüklükleri, 

sonuç olarak yine sermaye birikimi sorunu haline dönüşmüş ve 
bu dönüşüm, büyük sermaye gerektiren yatırımların oligopolis- 

tik piyasa karakterlerinde pazarlanmasını gerektirmiştir. 

Sistem, bir yandan yeni yatırımların oligepol karakterine fır¬ 
sat hazırlarken, mevcutların kendi karakterleri içinde devem 

ve gelişmelerine de olanak sağlamıştır» 

Yatırımların, ihracatın ve döviz kazandırıcı hiz¬ 

metlerin özendirilme ve yönlendirilmesi amaçlarıyla gelişti¬ 
rilen teşvik araçları; gümrük muafiyet'V# t&ksitlendirllmesi, 

yatırım indirimi, orta vadeli kredi, & fer ie tahiiSİ V# yatırım 
kotasıdır. Teşvik görecek yöreler ve ••ktÖrleriA httAgi taşVik 
araçlarından yararlandırılacakları her yil program tomrârnasneM 
leri ile belir erimektedir, 

ı 

Yatırım mallarının ve hammaddelerin ithalinde alı¬ 

nan gümrük vergi ve resimleri büyük tutarlara ulaştığından bu 
tür bir yiiküralülükten tam muafiyet (bağışıklık) tedbiri gümrük 
vergisi oranının büyüklüğü ile orantılı olarak, yatırım karar¬ 
ları üzerinde, özellikle yatırım maliyetlerinin düşürülmesi 
açısından önemli bir teşvik aracı dır .33/ Madde veya proje baz m de 

33/ 1964 yılında 474 sayılı yasanın Bakanlar Kuruluna ver¬ 
diği yetki ile 1967 de getirilen gümürük muafiyeti uygulaması 
tıa kadar kullanılan teşvik aracı gümrük taksitlendirilmesidir. 
Ancak 1967 tarihli yasanın 1969 yılında iptali üzerine 474 sa¬ 
yılı yasaya dayanılarak çıkarılan sayılı kararname 
bugünkü teşvik sisteminin yasal çerçevesini oluşturur» 
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sağlanan bağışıklıklardan, proje bazındakiler yalnızca yeni 
bir yatırımda, o proje ve kuruluşu ilgilendirmektedir. Madde 
bazında yapılan gümrük indirimlerinde ise genellikle yatırım¬ 

cı ve ithalatçı farkı gözetilmemektedir. 

Oligopol piyasalarının oluşması açısından önem ta¬ 
şıyan gümrük muafiyetinin genel koşulları, Türk sanayi mamul¬ 

lerine dış pazarlarda rekabet gücü kazandırmak, yeni imalat 

teknolojisinin yurda aktarılmasına olanak hazırlamak, yeni te¬ 
şebbüslerin dünyada mevcut ve kurulmakta olan tesislere uygun 

ekonomi i kapasitelerde kurulmasını veya mevcutların bu koşullarda 
genişlemesini sağlamaktır. Yukarıdaki koşulları yerine geti¬ 
rebilmek, ancak, piyasada belirli büyüklüğe ulaşabilen girişim- 
Ler açısından mümkün olabileceğinden bu önemli teşvik aracm- 

ian yararlanacak olanlar oligopolist karakterli piyasaları ya 
turma ya da güçlendirme olanağına kavuşmuş olmakta, Lnr açı¬ 
lan teşvik, koruma (himaye) ile eşanlam kazanmaktadır. 

Piş pazarlarda rekabet, öte yandan Ortak Pazar olgu¬ 
su kar s ı-n m. da ön o m taşımaktadır. Fiyat ve kalite yönünden 

Lış pazar ı knl>o ti içinde istenilen yeri alması amaçlanan sek¬ 
törlerin, yükse i', maliyetlerinin belli oranlarda, firma dışı 

tararlarla düşürülmesi, böylece ticari kârlılığı artırıcı yön¬ 
temlere gidilmesi gereği, Teşvik sisteminin oluşturacağı piya- 
3a türünden bağımsız değerlendirilmeye neden olmuştur. Maliyet- 
Lerin düşürülebilmes inde, yatırımların optimal büyüklüğe ulaş- 
ttası, girdi maliyetlerinin dünya piyasaların aşmaması teknolojinin 

pkell.il;-te a a.nnrez rerekir. Bütün bunlar firmaların ekonomik kapasitesiyle 
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sıla ilişkilidir. Genellikle yeni ve modern teknolojilerin "bü¬ 
yük mali yük getirecek ölçekte pahalılığı zaten belirli bir 

büyüklüğe ulaşabilmiş firma ve kuruluşlar için karşılayabile¬ 
cekleri bir yük olarak değerlendirilebilir. Bu tür ekonomik 

külfetler, ancak bu külfetleri karşılıyabilecek sermaye biri¬ 

kimi ve personel yetkinliğine sahip firmalar için söz konusu 
edilebileceğinden, bu firmaların sayısal azlığı piyasaya oli- 
golopistik karakter kazandırmıştır. 

474 sayılı yasanın getirdiği, ithal edilecek yatı- 
rim mallarına ait vergi ve resimlerin taksitlendirilmesi ted¬ 

birinden yararlanılması koşulu olarak da yatırımın ekonomik 
kapasitede; olması istenmiştir. Ekonomik kapasite gelişşıeyle 

birlikte değişen cdinaraifc bir kavramdır. Bu nedenle belli bir 
zamanda uygun kapasite olarak teşvik edilen girişimciler eko¬ 

nomiye katkıları ile anlayış farkları oluşturmakta dolayısıyla 
aynı koşullarda olsa bile belli zaman aralığından sonra aynı 
ı * 

teşvikten bir başka sârişimci yararlanamamaktadır. 

Gelir ve kurumlar vergisi yükümlülerine tanınan bir 

vergi istisnası olan "yatırıra indirimi", yalnızca öz sermaye¬ 
den karşılanan yatırım miktarına uygulanmaktadır. Tahvil ihra¬ 

cı yolu ile sağlanan kaynaklar özsermayeden sayılmaktadır (Ku¬ 

rumlar Vergisi Kanunu Madde 8/5). Diğer bir teşvik aracı olan 
olan orta vadeli kredi kullanımlarında da enüst sınır özkayna- 

ğm büyüklüğüyle ilişkilendirilmiştir. Denilebilir ki girişim¬ 
ciler için özkaynağm büyüklüğü oranında teşvik araçlarından 
yararlanma olanağı vardır. 



- 100 -

Ayrıca, bir projenin teşvik belgesi veya gümrük mu¬ 
afiyeti ve yatırım indirimi gibi belgeleri alabilmesi için de 
finansman esaslarının minumum özkaynak oranlarına göre tanzim 

34/ 
koşulu aranmaktadır. ^ 

Genel vergi oranları indirimi bazı sanayi dalları¬ 
nın gerekli olarak teşvikini sağlarken bazılarının da plan 
hedefleri gerektirmediği halde desteklenmesi sonucunu doğur¬ 
muştur. 

Teşvik sistemi kapsamında yapılan değişiklikler 

de, daha önce özendirilmiş üretim konularının ve firmaların 
yeni kurulacak olan firmalara karşı avantajlı duruma getirmiş, 
tekel kurmalarına olanak sağlamış veya mevcut tekelleşmeyi 
sistem amaç dışı da olsa korumuştur. 

Teşvik sistemi içinde, gerek maliyetlerin düşürül¬ 
mesi, gerek bir finansman olanağı yaratması açısından büyük 
önemi olan gümrük vergisi muafiyetleri ithal edilen ürüne 
uygulanan vergi oranının büyüklüğü ölçüsünde etkiliğini göster¬ 
mektedir. Ancak uygulamada bazen hammaddeye uygulanan oran 

yüksekken, mamul girişinin daha düşük oranda vergilendirildiği 
görülmektedir. Ya da yatırım mallarında yüzde 100’e varan oran¬ 
lara ulaşılırken ara veya tüketim mallarında Plan hedefleri dı¬ 

şında düşük oran uygulamalarına rastlanmaktadır. Bu tür gümrük 
korumaları yatırımların bileşimini değiştirirken, öte yandan 
fiyat ve kalite bileşkesinde tüketiciyi de olumsuz yönde et¬ 

kilemektedir^ " 1 j- ) (i j ) ; ) ) J | | | ] | 
84/ Bali, Orhan. "Yatırımların Teşviki", S. 



2,8. Emek ve Örgütlerinin Etkileri : 

Ücret ve emeğin örgütsel gelişmeleri, 
Özel kesim imalât sanayiindeki tekelleşme olgusunda sanıldığı 
ölçüde engelleyici olmamıştır. Sermaye ile emeğin tarihsel 
savaşının etkileri, özel kesim imalât sanayii içinde yeni "bir 
gelişme olarak dikkati çekmektedir. 

Ücretlilerin çalışmadan doğan sorunları, 
mikro ölçekte işçi ve işveren arasındaki "bireysel ve toplu iş 
ilişkilerine; makro düzeyde ise istihdam, üretim ve dağıtım 
gibi ekonomik işlevlere bağlı olarak değişim göstermektedir. 

Bireysel iş ilişkilerini düzenleyen iş yasaları ile toplu iş 
ilişkilerini düzenleyen Sendikalar ve Toplu Sözleşme Yasaları 
ve bu yasaları destekleyen grev hakkı uygulaması, tarım dışı 

sektörlerde (sanayi ve hizmet) yer alan büyük ölçekli üretim 
birimlerinde etkili olabilmiştir.34a/ 

Toplu pazarlık ve toplu sözleşme sistemi 

Sendikalaşmış sektörle ki çalışma koşullarının düzenlenme¬ 
sinde etken bir kurumsal faktör olarak rol oynamaktadır. \Toplu 

pazarlık sisteminin istenilen etkinliğe ulaşabilmesi için şendi 
kali işçi sayısının artması gereği vardır. Sendikalılaşma 
olayı ise, Toplu pazarlık ve toplu sözleşme sisteminin etkin¬ 

liğine bağlı olarak gelişme göstermektedir. Çalışma yaşamında 
Sendikalaşma ile Toplu pazarlık sistemi birbirini geliştiren 
bir olay olarak gözlenmektedir. 

34a/ III. BYKP, S. 667. 
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Ücretler, çalışan başına sermaye oranı 
yüksek, sendikalaşmış emek piyasasına sahip büyük üretim birim¬ 
lerinden oluşan sektörlerde daha hızlı bir yıllık ortalama ar¬ 
tışı göstermiştir.^^ 

Ücret artışlarının hızlandığı sektörlep, 
işçi sayısının yüksek olduğu iş kollarında, işgücü vasfı, bi¬ 
leşimi ve verimi yüksek imalât sanayi kollarıdır. Sendikalaş¬ 
ma ve Toplu Pazarlık sisteminin ücret artışını olumlu yönde 

etkileyen sonuçlarına rağmen, bu ilişki tekelleşme olayına en¬ 
gel olamamıştır. Toplu sözleşme sisteminin yürürlüğe girdiği 
1963 yılından bu yana sendikalaşma ve toplu pazarlık sistemi 

hızla gelişmiş, ücretlerde önemli artışlar kazanılmış,ancak, 
öngörülen diğer politikaların yarattığı olumlu ortamda Ücret, 
tekelleşmeye engel olabilecek noktaya varamamıştır. Yasal fi¬ 

yat saptaması bulunan sektörlerde, toplu sözleşmeler ile geti¬ 

rilen ücret artış yükünün üretim maliyetine ve dolayısıyle sa¬ 
tış fiyatına yansıması kâr oranlarında azalma gösteren etkile¬ 
re sahip bulunsa bile, üretim büyüklüğü ve pazarlama kanalla¬ 
rına eklenen yapay kademeler kârın büyümesine ve dolayısıyla 
tekelleşmeye olanak vermiştir. Üretimin durmasından doğan za- 
ranın, ücret artışının getireceği maliyet yükünden büyük olduğu 

sürece, üretici, ücret artışını maliyete yansıtmak suretiyle 
üretim durmasının zararını gidermeyi yeğlemektedir. Genel an¬ 

latımı ile, Türkiye’de tekelleşme olgusunda, ücret kısıtlayıcı 
etken olamamıştır. 

34b/ III. BYKP, S. 670. YY'YYY 



2.9. Kredili Satışlar Uygulaması : 

Özellikle dayanıklı tüketim malları üreten sanayile- 
cı 

n genişlemesini hızlandıran nedenlerden biri de kredili sa- 

şlar sistemidir. 

Üretimde son amaç satışdır. Kredili satışlar, yüksek 

yatlı tüketim malı üreten sanayilerin kurulmasını ve bu sa- 

yilerin ürünlerinin pazarlanabileceğini ortaya koymaktadır. 

Kitle üretiminde ve pazarlanmasında, üretimden tü- 

time kadar aşamanın kesiksiz olarak yürütülmesi esastır. Bu 
as büyük ölçüde finansman kaynağı gerektirir. Türkiye'de tü- 

ticileri finanse edenler ise sanayi ve ticaret sektörü olmak- 
aır.i2/ 

Tüketici kredisi konjonktürel durgunluk döhemlerin- 

, finansman sorunlarını çözmekte, stokları eritebilmekte 

inomiyi canlandırabilmektedir. Ancak enflasyonist dönemler- 

, süreci hızlandırmaktadır. Bu nedenle tüketici kredilerine 

üan zaman Devlet sınırlamalar getirmektedir. 

/ Tekbaş, Mehmet, "Tüketici Kredileri " Banka ve Ekono¬ 
mik Yorumlar Dergisi, 1978, Sayı 1. 
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Öte yandan kredili satışların, lliks tüketimi özen¬ 
dirmesi ve hızlandırması pazarlama maliyetlerinin artırması 

gibi nedenlerle oligopol piyasâlara aracı olduğu da söylene¬ 
bilir. 

Bu sistemin uygulanışı, dâyanıklı tüketim malları 

üretiminin artışını, hızlandırmasıyla sistem ikili çalışır hale 
( 

gelmiştir. Kredili satış sistemi, yüksek fiyatlı tüketim malı 
üreten sanayilerin kurulmasını, bu sanayilerin ürettiği malla¬ 

rın satılabileceğini ortaya koymakta ve bu koşullar doğrultu¬ 

sunda sanayiler üretime geçmektedir. Diğer taraftan bu sanar- 
yilerin banka sistemi üzerindeki "etkinlikleri" ve "itibarları'1 

bu tür mallar üzerindeki kredili satış sisteminin genişleme¬ 
sini etkilemektedir. Nitekim, Türk ekonomisinde oligopolistik 

karakterli piyasalarda üretilen mallar listesinin incelenmesi, 

bu tür malların kredili satış sisteminin değişmez konusu ol¬ 

duğunu göstermektedir. Kredili satışlar kapsamına alınan malla¬ 
rın listesi aşağıda verilmektedir. 
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Malın Cinsi 

I. Dayanıklı Tüketim Malları : 

A. Buzdolabı ve sair soğutucular 
Klima cihazları 
Havagazı ve bütan gazı fırınları 
Elektrik süpürgeleri, 
Cilâ makinaları 
Çamaşır makinaları 
Televizyon 
Bisiklet 
Her nev'i saat 

Mobilya, mefruşat, halı, seccade, 
dikiş makinaları 
Sofra takımı ve komple mutfak 
takımı 

B. Teyp, müzik dolabı, pikap, radyo 
ve müzik aletleri 

II. Her nev’i kürk ve ziynet eşyası : 
III. Diğer mallar i 

A. Traktör, römork, biçerdöğer ve 
diğer ziraî alet ve ekipmanlar 
(D sütununda belirtilen en uzun 
vadeyi aşmamak üzere, borç öde¬ 
meleri, hasat dönemlerine inhi- X. 
sar ettirilebilir.) 

B. Otomobil, motosiklet 

C. Otobüs, minibüs, pikap, kimyan, 
kamyonet, triportör 

D. Bedeli 2.000,- liranın üzerinde 
olan (2.000 dahil) her nev'i deniz 
taşıt araçları. 

Kaynak : Kredili Satış Koşullarının düzenlenmesine ilişkin 
Tebliğ, (Bkz. 1.4.1978 tarihli Resmi Gazete) 



2.10» Tüketicinin Gerektiği Ölçüde Korunamayaşı 

Devletin ticaret politikası olarak benimsedi- 

ği ilkeler ve önlemler, genellikle tüketicinin fiyat konusun- 

da korunmasını esas almıştır. Nitekim, devlet üretiminde bulu¬ 

nan malların fiyatlarının, bazı hallerde maliyetlerinin altın¬ 
da saptanarak piyasaya sunulmasında bu görüş yer alır. 

( ...... i 

î\ 
Bu temel yaklaşım, özel kesimce üretilen mal¬ 

ların pazarlanmasmda da gözlenmektedir. Özellikle oligopol 
karakterdeki piyasaları bulunan mal grt-plarında, bu tür rnallk- 

36/ 
nn pazarlanması için kullanılan kanalların •— gereksiz biçim¬ 
de genişletilerek aşırı kftr unsuru haline gelmesi, devletin 
bu tür denetimlerde bulunmasını zorunlu kılmıştır. 

36/ Dağıtım kanalları, genellikle, "tüketim" ve "Sanayi" mal¬ 
lan için olmak üzere iki gruptur. Tüketici mallan için \ 
dağıtım kanallarını beş grupta toplanabilin Bunlar; 
1. Üreticiler-Tüketicilrr 
2. üreticiler-JPerakendeciler-Tüketiciler 

3. Üreticiler-Toptancılar-^erakendeciler-Tüketiciler 
4. Üreticiler-Acente-Terakendeciler-Tüketicilerr 
5. Üreticiler-Acente Toptancılar-î'erakendeciler-Tüketiciler 

Sanayi malları için dağıtım kanalları da dört grupta 
toplanabilir; 
1. Üret ic ile r-K ul lan an lar 
2. Üreticiler-Distribütor-Kullananlar 
3. Üreticiler-Acente-Kullananlar 
4. Üreticiler-Acente Sanayi malı dağıtıcı sı-Kullanan lar 
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(a) Fiyat Açısından Koruma : 

Tüketicilerin fiyat açısından korunması, kar- 
iu kesimince üretilen mal ve hizmetlerde, kamu otoritelerinin 
:ararı ile özel keşimin mal ve hizmet fiyatlarında ise dene- 

;imlerle yapılmaktadır. Fiyat denetimi konusunda yürürlükteki 
rasalarm çeşitli kuruluşlara tanıdığı yetkilerin çokluğuna 
■ağmen, haşarılı bir denetim uygulaması yapıldığı söylenemez. 

:aldı ki, salt fiyat denetimleri ve sıkı denetim örgütleriyle 

ıkonomik sorunları çözmek olanaksızdır. Aynca "fiyat" üretici 
jüçlerin kullanabileceği önemli ancak tek araç da değildir. 

Kamu kesimi kendi birimlerinde ürettiği mal 

re hizmetlerin fiyat lan dırı İması yanında, ayrıca, bu tür mal- 
Ları üreten özel kesim birimlerine ucuz girdiler sağlamak yo¬ 

lu ile, tüketiciyi korumayı amaçlamış bulunmaktadır. 

Kamu kesimi, özel kesim tarafından üretilen 

lal ve hizmet fiyatlarının saptanmasında doğrudan denetim araç¬ 

larına da sahiptir. Devletin doğrudan denetim aracı olarak 

ilinde bulundurduğu olanak, 3003 sayılı sayaya dayanarak bazı 
îanayi ürünlerinin toptan veya fabrika satış fiyatlarını sap- 

;ayabilmesidir. Bunun yanında, 1567 sayılı Türk parasının 

:ıymetinin korunmasına ilişkin yasaya dayanılarak çıkarılmış 
»ulunan 19 sayılı kararname ile ekonomik düzene getirilen Fiyat 

nntrol Komitesi de Devletin tüketiciyi koruma amcıyla getir- 

Liği önlemdir. Fiyat Kontrol K cmite sinin-çalışmasına ilişkin 
air örnek Ek: 3'de verilmektedir. 
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Pazarlama kanalları, pazarlama disiplininin .. 

vazgeçilmez unsurlarıdır. Ancak, pazarlama kanallarının gerek¬ 
siz biçimde genişletilmesi ve bu yoldan aracı hizmetler yara¬ 
tılarak fiyatın yükseltilmesinin denetimi Devletin görevidir. 

Mevcut, 3003 sayılı yasa çerçevesinde aracı hizmetlerin gerek¬ 
siz genişletilmesinden doğan kârların yeterince denetlenememe- 
si karşısında, oligopolistik karakterdeki üretim birimleri, 

sistemlerinin amaçladığı kârları, bu kanallar aracılığı ile 
sağlıyabilir duruma gelmişler kendi sermaye sahipliğinde oluş¬ 

turdukları pazarlama sistemleri ile kârlarını ençoklaştırma 

yöntemlerini geliştirmişlerdir. 

Fiyat Kontrol Komitesi, bir ölçüde firmanın 

istemi fiyatları saptama işlevini yerine getirmesi amacıyla 
kurulmuştur. Fiyatlarının saptanması veya arttırılması ön 
müsadeye bağlı sanayi ürünlerinin fiyatlarının saptanabilmesi 

37/ 
İçin, Fiyat Kontrol Komitesine başvurmak geı-egi vardır.— 

Komitenin çalışma ilkeleri aşağıda açıklan- 
< 

maya çalışılmıştır: 
j ’ ' 

Fiyat Kontrol Komitesince düzenlenmiş bulu¬ 

nan müracaat f omun da, fiyat saptanması veya arttırımı iste¬ 
minde bulunan f.imalar, son iki yıllık faaliyet dönemi- ine 

37/ 19 sayılı karara ek kararın 2. maddesinin Komiteye ver¬ 
diği yetki ile l 
ilân edilmiştir. 
diği yetki ile bu malların listesi 12 sayılı tebliğ ile 
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ilişkin ayrıntılı tablolar sunmaktadırlar. Bu tablolarda, de¬ 

ğişmez giderler, değişken giderler, dolaysız işçilik, dolaylı 

işçilik, diğer maliyet unsurları, sınaî maliye};, ticari mali- 
cj 

yet, fabrika satış fiyatı, toptancı satış fiyatı, perakendeci 
satış fiyatı ve kâr oranları ayrıntılı biçimde gösterilmekte¬ 
dir. 

Sınaî maliyetin saptanmasında kullanılan 

yöntem ile bu yöntemin dağıtım anahtarlarının belirtilmesi 
de gerekli görülmüştür. Böylece, fiyat saptama isteminde bu¬ 

lunan firmanın tüm maliyet unsurlarını birlikte değerlendir¬ 

mek olanağı bulunmaktadır. 

Fiyat saptamasında, özellikle değişmez gider¬ 

lerden, birim başına düşen maliyet unsurunun taşıdığı önem 
büyüktür. Bu nedenle, değişmez giderlerden birim başına düşen 

maliyet unsurunun kapasiteye göre belirlenmesi ilke karara 
olarak benimsenmiş bulunmaktadır. Kapasite ve değişmez gider 
ilişkisi aşağıda açıklandığı biçimde değerlendirilmektedir. 

a) Düşük kapasitede üretimde bulunulması 
nedeniyle oluşan fiyat artışı kabul edilmemektedir. Bu konuda 

geçici uygulamalara bile yer verilmemektedir. Bu nedenle, de¬ 
ğişmez giderlerde birim başına düşen payın hesaplanmasında 

tesisin tam kapasite ile çalışmakta olduğu kabul edilmekte ve 

değişmez gider payı buna göre hesaplanmaktadır. 
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b) Kuruluş kapasiteleri, ülke ölçüsünde 
ekonomik kapasitenin altında ise, bu tür firmalar için, yük- 
sek maliyetle çalışmalarından ötürü ayn bir fiyat tespitine 
gidilmemektedir. 

Bu temel ilkeler, firmaların maliyet saptama¬ 
ları ile, karar birimi olarak Fiyat Kontrol K«nitesi denetleme 
elemanlarının saptadığı maliyetler arasında önemli farkların 
doğmasına neden olmaktadır. 

Fiyat Kontrol Komitesi tarafından saptanan 

diğer önemli temel ilke karan, döviz kurlannda beliren de¬ 
ğişikliklerin maliyete nasıl yansıtılacağı ile ilgilidir. 

Buna göre; 

a) İthal girdilerindeki maliyetin kur de¬ 

ğişikliği nedeniyle artışından meydana gelen fiyat yüksekliği, 
otomatik olarak, 

b) İthal girdilerindeki fiyat artışından 
doğan maliyet artışı da İthal Mallan Fiyat Tescil Dairesi¬ 
nin tevsiki ile, 

maliyetlere yansıtılması ilkeleri kabul edilmiştir. 
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(b) Kalite Ağısından Koruma : 

Sanayide kullanılan ara malları ile nihaî 
tüketim mallarının tüketicinin kullanımına sunulması sırasında 

kalite kontrollanna gidilmesi tüketicinin korunması açısın¬ 
dan bir başka önlem olarak değerlendirilebilir. 

Ülkemizde henüz, tüketicinin kendisinden ge¬ 
len, "gönüllü örgütlenme" eğilimlerinin yokluğu, ve tüketici¬ 
nin tercihini etkileyen diğer pazarlama yöntemleri, böyle bir 

kontrol gereğini haklı çıkaımaktadır. 

Oligopolistik karakterdeki piyasalarda, üre¬ 
ticilerin tüketici tercihlerini etkilemeyi amaçladıklarında 

uygulamakta oldukları yöntemlerden birisi kalite değişikliği¬ 

ne sahip olduklarını belirtmeleridir. Özellikle, nihaî satış 
fiyatlarının, mevcut fiyat kontrol yöntemleri ile denetilmek¬ 

te olan mallarda, kalite farklılığı yaratılarak piyasaya sü¬ 

rülmesi halinde, gerçekten iddia edildiği gibi farklı kalite¬ 
de mal olup olmadığının denetilmesi büyük önem taşır. Türk 

ekonomisinde bu tür denetim yeterince geliştirilmemiş oldu¬ 

ğundan, kalite farklılığı yaratıldığı biçimindeki sunumlar, 
etkinliğini sürdürmektedir. 

Öte yandan, jriyasada yeterince mal sunumu 

bulunmadığı durumlarda, tüketici böyle sine bir kalite fark¬ 
lılığı bulunup bulunmadığını önemsemeksizin, ihtiyacının gi¬ 

derilmesine çalışmakta ve bu eğilim içinde bulabildiği mal 
ile yetinmektedir. Örneğin tekerlek lâstiği sektöründe, durum 

gelişim içindedir. 
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(c) Reklam Yöntemleri : 

Oligopolistik karakterdeki piyasaların', tii- 

ketici tercihlerini etkilemekte oldukları bir diğer yöntem, 
reklam aracılığı ile kendi malı doğrultusunda karar aldır¬ 

maları ancak, reklam giderlerini de tüketiciye yüklemekte¬ 
dir. 

Gerçek dışı reklam ve propagandalarla, fiyat 
üzerine yük getiren ve tüketiciyi yanıltan uygulamaların 
denetilmesi görevi devlete verilmiştir. Nitekim, III. Planda, 

bu tür denetim görevlerinin yerine getirilmesi Sanayi Bakan¬ 

lığının sorumluluğuna devredilmiş bulunmaktadır. 

îç ticarette, büyük tüketici kitlesini ilgi¬ 
lendiren mallarda toplam iç talebin yüzde 20'sini karşılayacak 
düzeyde üretim yapan firmaların hertürlü üretim maliyetleri 
ile pazarlama maliyetlerini açıklamaları konusunda planda ted¬ 
bir getirilmiştir.-^-^ 

30/ m. BYKP, S. 905. 
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BÖLÜM III 

ÖZET, DEĞERLENDİRME ve SONUÇ 

Kamu ve özel kesimin birlikte faaliyette bulunduğu bir 

sistemde, piyasa koşullarının, plan mekanizmasını etkileyecek 

boyutlara ulaşması sermayenin yoğunlaşması, toplulaşması ve 

tekelleşmesi olgusunu geliştirmesi ve genişletmesi kaçınıl¬ 
mazdır. 

Tekelleşme olgusunu tek boyutta düşünmek yanıltıcı olur. 
Bir boyutuyla tekelleşme, firmaların belli bir ekonomik faali¬ 
yet dalında, üretime bakim olarak o malın piyasasında ekonomik 

gücüyle söz sahibi olmaya çalışmasıdır. "Yatay tekelleşme" 
iiyebileceğimiz bu olguya ekonominin tümü açısından bakıldı¬ 

ğında karşımıza "dikey tekelleşme" kavramı çıkmaktadır. Bu 
ia, yalnız belli bir üretim kolunda değil, çeşitli ve değişil; 
'üretim kollarında söz sahibi olmak, giderek ekonominin daha 
I  ■ —         
büyük bir 1 bölümünde etkinleşmek biçiminde açıklanabilir. 

Aşağıda iki boyutu ile incelediğimiz tekelleşme olgusu 

plan hedefleri çerçevesinde özetlenip, topluca değerlendiril- 
ııeye çalışılacaktır. 

1. ÖZET 
. ^ 

Sanayileşme, ilk üç planın temel hedefi olmuş ve 
îüm politikalar ile önlemler bu eksen etrafında düzenlenmiştir, 
i. Plan döneminde sanayileşme hedefi benimsendiğinde varolan 
|zel kesim işletmelerinin dağınık yapısı ve yetersiz sermaye 
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>irikimi ciddi bir sorun olarak görülmüştür. Bu sorunun çözü- 
ıünü de dağınık ve kiiçük şirketlerin birleşmesi ve planın ön¬ 
gördüğü yatırımların gerçekleştirilmesi için daha güçlü ve et- 
cin örgütlerin oluşturulmasında bulmuştur. II. Plan, aynı te- 
ael amacı daha belirgin çizgiler ile vurgulamış, ancak sana¬ 
yileşmede öngörülen hedeflere II. Plan döneminde de ulaşıla- 
aamıştır. III. Plan ise, ayııı hedefi yineleyerek, daha etkin 
enlem ve politikalar dizisi getirmiştir. 

Sanayileşme hedefi yönünden Planların değerlendiril- 
nesi yapıldığında ilk üç planın, bu hedefin gerçekleştirilme¬ 
sinde özel kesimden hareket ettiği ve tüm politika kararları 
ile Önlemlerinde, özel kesimi bu hedefi gerçekleştirecek bi¬ 
çimde donatmaya yöneldiği görülür. Öngörülen teşvik, para - 
kredi, maliye, fiyat, dış ticaret, gümrük, iç ticaret, ücret 
politikalarında özel kesimin güçlü bir yapıya ulaşması hedef 

alınmıştır. İlk üç planda, fiyat oluşması piyasa kurallarına 
bırakılmış böylece özel kesimde kârın çoğalması ile tasarruf¬ 
ların artması ve yatırımlara yönelinmesi beklenmiştir. 

Özellikle II. Plan döneminden başlamak üzere, bü¬ 
yük sermaye gerektiren alanlarda yatırımların gerçekleştiri¬ 

lebilmesi için mevcut finansman kurumlanırım geliştirilmesi 
gereği belirmiştir. Bu dönemde en önemli görev banka siste¬ 

mine verilmiş ve Ticaret bankacılğı sistemi bir yandan işti- 
rak, öte yandan kredilendirme yolları ile büyük sermaye ge¬ 
rektiren yatırımlar m gerçekleştirilmesinde önemli rol almış- 
tır. Sanayileşme hedefi beraberinde ileri teknoloji gerekle- j 
rini de getirmiş, bu gereksinimin karşılanması amacıyla Yaban¬ 
cı Sermaye girişlerinde hoşgörü anlayışı egemen olmuştur. 
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İlk üç plan, sanayileşme hedefini gerçekleştirirken, 
bu tür sanayilerin sonuçta nasıl bir piyasa karakterine dönü- 

’.j» 

şeceğini dikkate almamış, ya da yeterince önemsenmemiştir. 
Nitekim, bugün özel kesim imalat sanayiinde gözlenen olipopo- 
listik piyasa karakterinin oluşmasında bu anlayış farkının et¬ 
kileri bulunduğu söylenebilir. 

Sanayileşme hedefi için öngörülen yatırımların bü¬ 
yük sermaye ger e İçtirme s i, bu sermayenin biriktir ilme s inde kü¬ 
çük tasarruf sahiplerine yeterli güvencenin sağlanamamış oL- 
ması ya da küçük tasarrufları değerlendiren aracı mali ku¬ 

ruluların (sermaye piyasası ve yatırım bankacılğı) bulunmayı¬ 
şı, Banka sistemini, imalat sanayi içinde sermayenin toplu- 
laştığı ve yoğunlaştığı güçlü bir sermaye sahibi haline ge¬ 
tirmiştir. Nitekim, bankaların iştiraklerinin incelenmesin¬ 
den görülmektedirki sanayileşmede ve banka iştirakçiliğinde¬ 

ki gelişim beraberliği, II. Plan döneminde başlanıp, Bankala¬ 
rın, büyük teknolojiyle organik bağ içinde genişlemesiyle 
III. Plan döneminde giderek hızlanmıştır. 

IV. Planda, sanayileşme hedefi, ilk üç plandan 
farklı biçimde ele alınmıştır. Sanayileşme kadar gelir dağı¬ 

lımına da önem verilmekte, sanayileşme hedefinin gerçekleş¬ 

tirilmesinde sermaye sahipliği farklı bir anlayışla değerlen¬ 
dirilmektedir. 
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Gerçektirki, sermayenin sahipliğindeki sayısal ge
nişlik tekelci eğilimlerden farklı bir olgudur, tik üç plan 
döneminde öngörülen politika ve önlemler sanayileşmenin nasıl 

bir Sermaye sahipliğinde oluşacağına önem vermemiştir. Bu du
rum, bankaların ve holdinglerin iç içe genişleyen yasal ve 
ekonomik ilişkisinde tekelci eğilimleri hızlandırmıştır ve 
sermayenin sahipliği sayılı firmalar ve bankalar elinde top

lanmıştır. IV. Plan, sanayileşmede sermaye sahipliğini değiş
tirmek ve yaygınlaştırmak amacmı benimsenmiştir. Yaygın halk 

girişimciliği;, kooperatifleşme, kamu girişimciliği politikalar 
rı, sanayileşme iıe def in inin gerçekleştirilmesinde, sermaye sa

hipliğinin sayısal genişlemesini amaçlamaktadır. Ancak, ser
maye sahipliğinin yaygınlaştırılması, tekelci eğilimin önlen

mesi değildir. Kaldı ki bu münıldin de görülmemektedir.’ 
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2. Dt;&ERIJ;NDİRME : 

İlk üç plan döneminde öngörülen politika ve 
önlemlerin etkinliği, IV. Plan ve büyük olasılıkla V. Plan 

döneminde de, özel kesim imalât sanayinde tekelleşmeyi "Yatay" 
ve "Dikey" özelliklerine uygun biçimde sürdürecek sonuçları 
gösterecektir. Tekelleşmeye yönelen yapıları kısa dönemde de¬ 

ğiştirebilmek olanaklı görülmemektedir. Daha önceki plan dö¬ 

nemlerinde oluşturulan politikaların çerçevelendiği yasal dü¬ 
zeni değiştirmek mümkün olsa bile bu yeni düzenlemelerin 
ekonomik yaşama yansıması uzun zaman aralıkları gerektirecek¬ 

tir. Öte yandan, öngörülen politilalar çerçevesinde tanınmış ve 
kazanılmış hakların saklı tutulması tekelleşme eğilimimiııi ve 
ve tekelleşmiş kurumiarın varlığını sürdürmeye neden olacak¬ 
tır. 

Tekelleşme olgusunda, değişik etkenlerin, 

tek başlarına veya birlikte etkileri önemli olmuştur. Ancak, 

sanayileşme hedefi açısından bu etkenlerin belli bir bölümünü 
yeni öngörülen politikaların gereği olarak muhafaza etmek zo¬ 

runluluğu vardır (örneğin: teşvik, vergi, dış ticaret gibi). 
Bu zorunluk, doğal sonuç olarak, yeni tür biraraya gelişleri 
ve sermaye biriktirimierini hızlandıracaktır. Varolan duru¬ 

mun aksine, sermaye sahipliği yaygınlaştırılsa bile bu deği¬ 

şini, tekelleşme olgusuna yeni bir görünüm getirmeyecektir. 
Sistem yine tekelci özellikleri içinde piyasaya ekonomisini 
egemen kılacaktır. 
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Üç plan dönemi süresince öngörülen politika 
ve önlemlerle oluşan bir "tekelleşme olutunu" tümüyle ortadan 

kaldırmak mümkün olmamakla beraber, gereken ölçülerde önemse- 
»Tİ 

nerek gerekli düzenlemelere yönelinmesi gerçeği de açıktır. 

13u yaklaşım ve anlayış içinde yapılabilecek müdahale biçimle¬ 
ri (1) yasal, (2) yönetsel ve (3) finansal nitelikli olacak¬ 
tır. 

Bu müdahalenin biçimi, varolan özel kesim te¬ 

kelleşmiş ekonomik gücü karşısına aynı etkinlekte faaliyette 
bulunabilecek bir başka gücün yaratılması olarak belirlenebi¬ 
lir. Böyle bir gücün oluşturulmasında ilk aşama, varolan te¬ 
kelleşmiş kurumların sermaye sahipliğini olanaklar ölçüsünde 
yaygın tabakalara aktarmak; daha sonra kurulması öngörülen 

yeni üretim birimleri için yaygın tabanlı sermaye sahipliğini 
özendiren hatta gerektiren düzenlemelerin getirilmesi olacak¬ 
tır. Nitekim bu anlayış ve yaklaşım içinde IV. plan, (örneğin 
Bankaların) sermaye sahipliğinin yaygınlaştırılması yolunda 
önlemler getirmiştir. Aynı anlayış ve yaklaşım, Yaygın Halk 

girişimciliği, vakıf girişimciliği ve kooperatifleşme özen- 
dirilmesinde ve yeni kuruluşların bu tür sermaye sahipliği 
de gerçekleştirilmesi yolunda önlemleri de getirmektedir.-^ 

•i 

Bu tür müdahaleler, özel kesim imalât sanayi 
içinde yeralan tekelci kurumlar türüne dönüşmeye yatkın yeni 

bir tür oluşturabilir. Bu nedenle ilk aşamada, varolan tekel¬ 
leşmiş kurumlara koşut özellikler içinde halk tekelciliği 
yaratılırken ikinci aşamada, bu tür halk sermayesinin tekelleri 
karşısına (veya yanına) kamu sermayesinin oluşturduğu güçlü 

ekonomik birimlerin (gerekirse Kamu Tekellerinin)çıkartılabil- 
mesi için gerekli ekonomik ve yasal ortamların oluşturulması 
1/ IV. BYKP, S. 
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zorunlu olacaktır. İkinci aşama, Kamu girişimciliğinin etkin 
çizgiye gelmesi için zorunlu adımı belirtmektedir. Diğer bir 
deyimle kamu üretken kesimi (KUZ) şimdiden oluşturulmak- duru¬ 
mundadır. 

Kamu üretken kesimine yeni bir yasal ve fi- 

nansal kimlik kazandırarak, özel kesimle tekelleşme olgusunun 
hızını yavaşlatmak; nitelik ve etkinliğini değiştirmek hem 
olanaklı hem zorunludur. Böyle bir yapıya kısa dönemde ulaşa¬ 

bilmek kolay değildir. Özel kesim tekelleşme eğiliminde göz¬ 
lenen aşamalardan geçilerek benzer yapıya ulaşılabileceği göz¬ 
den uzak tutulmamalıdır. Ancak, Özel kesimin geçirdiği evre¬ 
ler, aynı deneyimi geçirmeye örnek olarak, bir kolaylık geti¬ 
receğinden sürecin hızlandırılması sağlanabilecektir. Örneğin; 
özel kesim tekelleşme olgusunda Kartel ve Tröst ilişkisinin 

bir arada yer aldığı görülmektedir. Nitekim "Yatay" ve "Di¬ 
key" deyimiyle anlatımları verilen bu birleşmiş ilişki, özel 

kesim imalât sanayiinde büyük sermayeyi elinde bulunduran 

Holdinglerin yapısında gözlenebilmektedir. Bu birleşmiş iliş¬ 
kinin oluşumunda ve hızlanışında en etkin görevi ve işlevi 
bankacılık kesiminin yüklendiği görülmektedir. Bu nedenle, 
Kamu kesimi için benzer bir gelişimin sağlanabilmesi bakımın¬ 

dan kendi finansman kurumlarının oluşturulması vazgeçilmez 
zorunluk taşımaktadır. Nitekim, IV. Plan bu ilişkiyi gözlemiş 
ve bu kurumun varlığını ve oluşturulması gereğini açıklıkla 

belirtmiştir . 

2/ IV. BYKP, S.723 
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Özel kesim tekelleri yanma halk sermayesinin 

tekelleri yerleştirilip bu ikili tekelci ilişkiye Kamu sermaye¬ 
sinin tekellerini eklerken nasıl bir yöntem izlemek gerekecek¬ 

tir? Diğer bir deyimle KÜK yasal ve finansal yeni kimliğin 
kazandırılmasında hangi tür kururalarda değişiklik yapılması 

veya yenilerinin eklenmesi gereği doğacaktır? Bu konuda ileri 
sürülebilecek öneriler ve bu önerilerin ekonomi politikaları 

ile önlemlerine ilişkin dayanaklar (Plan/Program öngörüleri) 
aşağıda açıklanmaya çalışılmıştır. 

2.1) Yasal Yapı Bütünlüğü : 

Kamu kesiminin sermayesine sahip bu¬ 
lunduğu KIT'ler, Döner Sermayeli Kuruluşlar ve bazı Katma Büt¬ 

çeli idareler kamunun üretken kesimini oluştururlar. Ancak bu 

kurumlar farklı hukuksal yapı ile kurulmuşlardır. Aynı ekono¬ 
mik ortamda, aynı tür ekonomik faaliyet içinde bulunabilmele¬ 
ri bakımından hukuksal yapı birliğine gerek vardır. Gerekirse 

yeni bir yasa ile bütün KIT'ler, Döner Sermayeli Kurumlar ve 
ve Tekel gibi Katma Bütçeli idareler yeni bir yasal kimlik 
içinde düzenlenebilir. Bunlara varolan Ticaret Yasası yönün¬ 
den farklılıklar getirilebilir.*^ Bu tür düzenlemeler 440 
sayılı kanun içinde ele alınabilir. 

}/ T.Ticaret Kanununa göre; enaz 1/4 sermaye koşulunun KİT'- 
ler için uygulanmaması haklcındaki Kanun değşikliği bu tür 
düzenlemelere bir örnektir. 
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2.2) Faaliyet Alanlarının Seçimi : 

Bugün KİT'ler çok değişik sanayi alt 
ti 

sektörlerinde faaliyette bulunmaktadırlar. Bu faaliyet türle¬ 
rinin belli bir bölümünü Yaygın Halk Girişimciliğini oluştur¬ 

mak bakımından halka açmak ve yatırılmış kaynakları bu yoldan 

geri alarak, yeni amaca dönük biçimde kullanmak olanaklıdır. 
Bu bakımdan, KIT'ler içinde halka açılması uygun görülenler 
küçük tasarruf sahiplerine aktarılmalıdır. Kamu elinde kalma¬ 

sına karar verilenler ise, yasal yapı bütünlüğüne kavuşturula¬ 
rak ekonomideki yerine oturtulmalıdır. Bu uygulama için DESİYAB 
uygun bir araçtır.-^/ 

2.3) Kamu Üretken Kesiminin Ekonomisi : 

Bugün, kamu üretken kesiminin ekonomik 
faaliyet alanlarındaki katarlarını Kamu otoriteleri almakta ve 

bu kurumlar sadece bu kararları uygulamak durumunda kalmaktadır 

lar, 440 sayılı Yasadaki görev zararı kurumunun bulunuşu bu 
hizmetin etkin yürütülmesinde Kamu üretken kesimi birimlerini 
ihmallere itmektedir. 

y IV. BYKP, E. 357, 1141, 1163 
y IV. BYKP, P. 1146, 1177. 
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Kamu üretken kesimi yeni model içinde tü¬ 
müyle ekonomik davranan bir birim olarak ele alınmaktadır, ör¬ 

neğin KİT'lere veya Katma Bütçeli İdarelere (Tekele) gelenek- 
ci 

sel uygulamalarında olduğu gibi destekleme görevi verilmeme¬ 

lidir. Kamu üretken kesiminin destekleme görevi Tarım sektörü 

ile ilgilidir. Yeni modelde bu görev KÜK'den alınarak bu birim¬ 
lerin kendi ekonomik karar ve sorumluluklarını kendi yapıla¬ 

rında oluşturmaları sağlanmış olacaktır. Tarım kesimine, des¬ 
tekleme politikası yoluyla gelir aktarılması veya kayırılması 

işlemi, ekonomiye getirilecek Tarım Sigortası yolu ile sağla¬ 

nabilir. KÜK'ler kendi ekonomik kararlarını bağımsız alabil¬ 

diklerinde, gereksiz stok ve üretim ilişkisindeki zorlayıcı- 
lıklarmdan da kurtulmuş olacaktır. Ancak, KÜK'ler aracılığı 
ile Plan mekanizmasını geçerli tutabilmek açısından yatırım 

ve üretim alan ve hedeflerinde Kamu ekonomisini düzenleyen 

birimlerin tespit ve önerilerine bağlı kalması zorunluğu de¬ 
vam ettirilmelidir^ 

Bugün, kamu girişimlerinin plan disiplini 
ile ilişkileri aşağıdaki tablo da verilmiştir. 

6/ IV. BYKP, p. 1141, 1163 
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Tablo : 1 Kamu Girişimlerinin Plan Disiplini ile İlişkileri—' 

Kuruluş 
Kamu Girişimleri grupları Sayısı 

Doğrudan Plan 
Kapsamına 
Girenler 

Dolaylı Plan 
Kapsamına 
Girenler 

Plan Disiplini 
Dışında 
Kalanlar 

Katma bütçeli kuruluşlar 10 10 - -

Kamu iktisadi Teşebbüsleri 
(DPT tarafından izlenen KIT’¬ 
ler) (40) (40) - (-) (-) 

özel yasalı kuruluşlar 4 4 ’ - -

İktisadi Devlet Teşekkülleail8 18 - -

Yasası olan anonim ortaklık- g 
ları 

6 - -

Kamu payı % 50 den fazla 
şirketler 12 12 — — 

Özel yasalı diğer kuruluşlar 14 7 1 6 

Kamu payı yüzde 50 den fazla 
diğer şirketler 65 7-/ 39±/ 17-/ 
Kamu payı yüzde 50 den az 
şirketler İli - 16 95 

T o p 1 a m 240 64 56 118 

Kaynak : IV. BYKP, S.213, T:157 
1/ 2 şirketin durumu saptanamamıştır. 
2/ Döner sermayeli kuruluşlar, yerel yönetim girişimleri ve Kamuda sermaye katkısı 

olan Kooperatifler ile birlikleri dahil edilmemiştir. 
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2*4. Kamu Üretken Kesiminin Eleman Çalıştırması 
ve Ücret Politikası : 

Kamu üretken kesiminde istihdam konusu eko¬ 

nomik olmayan bir olgu içinde gelişmektedir. İstihdamın özel¬ 
liği açıkça siyaeal sayılabilir. Yeni model içinde, KÜK’ler 
gereken nitelik ve nicelikte istihdam yaratacak ve hizmetin 

gerektirdiği özellikte ücret politikası izleyecektir. Bu durum, 

gereksiz istihdam edilen kadrolarda azaltmalar yapmayı zorunlu 

kılmaktadır. Bu yeni ilişki sonucu lstihdariTdışı bırakılan kad- 
rolara işsizlik sigortası verilmesi yoluna gidilerek çözüm ara¬ 

nabilir. Aslında, gerek destekleme politikası gerek aşırı is- 
'fcthdam nedeniyle oluşan zararlar Hâzineye yansımaktadır. Bu do- 
laylı yansıma yerine doğrudan yüklenim ile bu tür zararların 

kamuca karşılanması aynı zamanda bu politikaların açık maliyet¬ 

lerinin belirlenmesi gibi bir olanağı da beraberinde getirmek¬ 
tedir»1 

2.5. KÜK Finansman Kurumlan : 

Özel kesim tekelleşme olgusunun gelişim sü¬ 
recinde en etkin görevi Bankalar kesimi yerine getirmiştir. But 
görev zaman içinde, Holding-Banka-Bağlı kuruluşlar üçlüsüne dö¬ 
nüşmüştür. Tekelleşmede bu ilişki çok önemli bir aşamadır. Ban¬ 
kalar Yasasındaki İştirak ve Kredileme olanakları sürecin hız¬ 
landırıcısı ve genişleticisi olmuştur. Bu etkin işlevin ihmali 
düşünülemez. KÜK’de benzer bir işlevin yerine getirilmesi için 
Bankaların görevlendirilmesi gereği vardır. Bu görev. Bankalarla 
(kamu vejyfe özel) KÜK arasında organik bağlantıyı kuracak biçimde 
dizeni.ermeli ve ge" : ştirilmelidir. "Sektör Kurumlan" oluşumunda 
bu kurumun yasal yapısında ve sermaye bileşiminde Bankaların yer 
aldırılması gereği açıktır.—' 
^I?rBYKP7 P- 287, 1153 
|S/ IV. BYKP, p. 1163 
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2.6. KÜK/ÖZEL KESİM İLİŞKİSİ i 

Kamu Üretken Kesimi, dalıa önce de açık¬ 
landığı gibi faaliyetlerini aramalı ve yatırım malı üreten 

sektörlerde yoğunlaştıracaktır. Böylelikle özel kesim, ara 
9/ 

malı ve yatırım malı tedariklerinde KUK'e bağımlı olacaktır.— 
Bu ilişki özel kesimin tekelleşmesinde, üretim aşamasında bir 
denetim olanağı getirmektedir. Ancak, KÜK/özel kesim ilişkisin¬ 
de, tümüyle ekonomik rasyoneller geçerli olacaktır. Örneğin, 

nihai tüketicinin korunması amacıyla KÜK, özel kesime ucuz 
girdi sağlamak zorunda olmayacak, fiyat piyasa kurallarına 

göre oluşacaktır. 

KÜK'ün ara malı ve yatırım malı üretiminde 
faaliyet göstermesi ile tüketim malı üreten sanayilerin özel 
kesim ve/veya halk sermayesi tekellerinin elinde toplanması 

beklenebilir. Şu duru^Şm, kesim veya halk tekellerinin 
ekonomideki etkinliklerini yine ekonomik bir güçle karşılamak 

sorunu belirecektir. Bu sorunun çözümü için, KÜK tüketim malı 
I 
üreten sanayilerde aynen özel kesim holdinglerinde olduğu gibi 

£/ IV. BYKP, p. 1163, 1167/e 
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iştirak politikası ile "aracı birimler" oluşturarak bu piya¬ 
salardan da paylarını alacaktırÖte yandan, tüketicinin 
korunması için hem özel kesim, hem halk girişimleri, hem de 
KÜK'ler için geçerli denetim ilkeleri getirebilecektir„ An¬ 
cak bu denetim, fiyat saptama dışındaki konulara ve uygu¬ 

lamalara yönelik olacaktır. (Kalite gibi, üretim yavaşlatıl¬ 
masının önlenmesi gibi,) 

2.7. KÖK/VERGt İLİŞKİSİ : 

KÜK'ün istenilen etkinlik ölçüsüne ulaşın¬ 
caya kadar özel kesimin tekelleşmiş olmaktan doğan rantının 

vergilendirilmesinde şimdi varolan farklı vergilendirme sis¬ 
temine devam edilecektir.(Örneğin Kurumlar vergisi kanuna göre, 
Şirketler yaklaşık yüzde 42, KİT'1ER ise yüzde 35 oranında 
vergilendirilir.) 

10/ IV. BYKP, p. 1159, 1161 
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2.8. KİteAÖNETSEL KATMAKLAR (HİYBRABgî) 

Kamu kuruluşları Yönetim ve İşletmecilik 
laliyetleri yönünden çeşitli bakanlıklara bağlıdır. Bu durum, 
conomik gereklere uygun düşmeyen "müdahaleleren neden olmak- 

ıdır; bçylece, ekonomik olayların aynı bakış açısında tutarlı 
içimde değerlendirilmesi sağlanamamaktadır. KÜK’lerin sektör 

ir um lan olarak bütünleştirilmesinde tek bir birimin yönetim 
s denetimine bırakılması uygun olacaktır. W 

2.9. Tüketiciye Fon Aktarılması 

İmalat sanayiinde ekonomik birimlerin 
izel, Halk ve Kamu S emaye kuruluşları) tümüyle piyasa ku¬ 
llarının egemen olması durumunda, dar ve değişmez gelir gu¬ 
rlarındaki tüketicilerin korunması gereği belirecektir. Bu 
rup tüketiciler için fiyat yolu ile kaynak aktarmak yerine 
ğrudan yardım yolu veya vergi ilkeleri aracılığı ile satın 
ma gücü aktarılması sağlanabilir. Doğrudan mali ve ekonomik 

* 

steğin bütçe yüklerinin açıklıkla saptanmasına olanak vere- 
ktir. 

/ IV. BYKP. P. 1151 



- 128 -

3. roHog : 

Sanayi sektörü katma değerinin yaklaşık yüzde 
30*unu yaratmakta olan kamu üretken kesimi (Kİftc) bugünkü ya¬ 
pısı ve işleyişiyle, öngörülen ekonomik etkinliğe ulaşmaya¬ 
cak durumdadır. 

özel kesimde oluşan tekelleşme eğiliminin ya¬ 
rattığı ekonomik ve sosyal sonuçlar karşısında yeni bir tavır 

alınması gereği belirmektedir. Bu tavır, sanayileşme ana he¬ 
define bağlı kalarak bu eksen etrafında yeni kurumlar yarat¬ 

mak ve geliştirmek olacaktır. 

Bu yaklaşımın ilk adımı özel kesim, tekellerin¬ 
de sermaye sahipliğini halka yaymak olarak benimsenmiştir. 
Ekonomik müdahaleler ile bu yansıtılmanın sağlaması mümkün 

görülemediğinden yasal ve yönetsel müdahale araçları öngörül¬ 
müş tür. 

İkinci aşama yeni sermaye birimleri oluşturmak¬ 
tır. Bu amaçla, yaygın halk girişimleri, vakıf girişimleri ve 

kooperatifler getirilmiştir. 

Bu ikili yapıyı destekleyecek ve rekabetçi ko¬ 

şullarda ekonomik faaliyetle bulunacak "Yeni Kamu girişimci¬ 
liği" bu yeni modele, yeni özelliklerle katılmaktadır. Bu ka^ 
t ılış ı haklı çıkaran ve zorunlu kılan ekonomik ve örgütsel dü¬ 

zenleme gerekleri daha önceki bölümlerde açıklanmaya çalışıl¬ 
mıştır. 
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KTÜK'ün istenilen etkinlikte faaliyete bulunma¬ 
sında temel ilkeler; 

(a) Yatırım ve üretim aşamalarında Plan meka- 
nizmasına bağlı kalınmak; 

(b) Fiyat ve pazarlamada piyasa kurallarına 
uymak; 

(c) Yatırım ve üretim konularını yatırım ve 
ara malları üreten sanayilerde yoğunlaştırmak, 

(d) [Tüketim malları üreten sanayi dallarında 
özel kesim ve yaygın halk girişimleri ile iştirakler kurarak 

piyasadan pay almak, 

(e) KÖK'lerin finansmanı için (kredi ve işti¬ 
rak) sektör kurumu bankaları kurmak, 

(f) Destekleme politikası uygulama aracı ol¬ 
maktan çıkarılarak yönetim bağımsızlığı içinde ekonomik faa¬ 

liyette bulunmak, 

(g) yönetsel katmanların müdahalesinden uzak 
kalmak. 

çlarak belirlenebilir. 
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EK : 1 

0LİG0P0L PİYASALAR VE FİYAT 

I. Giriş : 

Piyasa türleri .ve fiyatın oluşumu Tablo: l'de karşılaş¬ 
tırmalı olarak verilmiştir. Oligopol piyasa karakteri, değişik 

etkenlere bağlı olarak açıklanabilmektedir. Bunlar; 
- Firma sayısı, 

- Fiyatın oluşumu, 

- Piyasaya giriş-çıkış hareketliliği, 
- Üretimde niteliksel benzerlikler, 
- Piyasa hakkında bilgi edinebilmek olanağı, olarak sa¬ 

yılabilir. 

Oligopol piyasa türünde, üretici sayısı azdır. Piyasa ge¬ 

nellikle, 3-4 firma tarafından paylaşılmıştır. Jirmalar, büyük 
kapasitelerde kurulmuş olup, büyük ölçekte üretimde bulunmakta¬ 
dırlar. Teorik düzeyde bakıldığında, fiyatın oluşumu, tamamen 

üretici firmaların kararına bağlıdır. Firmalar, bazı hallerde 

kendi aralarında anlaşarak (Collusion) fiyat tayin etmektedir¬ 
ler. Bazı durumlarda ise firmalar, fiyatlarını birbirinden ba¬ 
ğımsız olarak belirlemektedirler. Fiyatın birbirinden bağımsız 

olarak belirlendiği durumlarda, firmalar, rakip firmaların na¬ 
sıl hareket edeceklerini tahmine çalışırlar. Bu tahminlerine 

göre yeni üretim ve pazarlama stratejilerini saptarlar. 



Tablo : 1 

Faktörlerin Üretimde Piyasa 
1  -VS 

Fiıma Sayısı Ve Hareketliliği Riteliksel Hakkında Sanayi Türü. 
PİYASA TÜRÜ Fiyatın Oluşumu (Girdi-Çıktı) Benzerlik Bilgiler Örnekleri 

D TAM REKABET D Çok sayıda küçük 1) Piyasaya giriş- 1) Mallar nitelik yö¬ 1) Piyasa hakkında Temel Gıda Madde¬ 
firma vardır. çıkış kolaydır. nünden büyük ben¬ tam bilgi vardır. leri Üreten Sana¬ 

2) Fiyat, Piyasadaki 2) Yatırım için kü¬ zerlik gösterir. 2) Firmalar arasın¬ yiler. 
arz ve talebe gö¬ çük sermaye veya 2) Piyasa mala göre da dayanışma yok¬ • 

re oluşur. kaynak yeterlidir. belirlenir. tur. 

2) TEKELCİ REKABET 1) Çok sayıda küçük 1) Üretim faktörle¬ 1) Üretim, kalite yö¬ 1) Piyasa hakkında 1- Perakende pa¬ 
(AKSAK REKABET) firma vardır. ri piyasaya gi- nünden büyük yeteri kadar bil¬ zarlanan mallar 

2) Fiyat piyasada rip-çıkmada rahat- 
+ ı T» 

farklılık gösterir. gi vardır. 2- Matbacılık 

oluşur. Ancak, di¬ l/J. X « 

ğer alıcı-satıcı- 2) Yatının için ser¬ 
dan da etkilenebi¬ maye gereği küçük¬ 
lir. tür. 

3) 0LİG0P01 1) Az sayıda büyük 
firma vardır. 
(3-4) 

1) Piyasaya giriş çı¬ 
kış hareketliliği 
sınırlıdır. 

Mallar arasında ni- 1) Piyasa hakkında 1- Ağır sanayi 

2) Fiyatın oluşumunda 2) Yatırım için büyük 
firmaların karan sermaye gereği var- 
hakimdir. dır. 

teliksel benzerlik 
az veya çok olabi¬ 
lir. 

bilgi farklılık 
gösterir. , 

2) Üreticiler ara¬ 
sında yüksek da¬ 
yanışma vardır. 

2- Otomobil üre¬ 
timi 

3- Tarım aletleri 

4- Lastik 

4) TEKEL 1) Bir tek büyük fir- 1) Piyasaya giriş çı¬ 
ma vardır. kış hareketliliği 

_. . . .. .. . . minimumdur. 
2) Fiyat üreticinin 

kararına göre olu-2) Yatırımlar için 
şur. büyük sermaye gere¬ 

kir. 

Tek satıcı aynı ni- 1) Piyasa hakkında 
telikteki malı arz- bilgi vardır, 
üretir. 

2) Tek fi ima olduğu 
için dayanışmaya 
gerek yoktur. 

1) Kamu Hizmetleri 

-Demiryolu 
-PTT 

-Enerji 
-Su/Havagazı 

KAYIT AK : ARMEY, Richard.K. "Price Theory". Sayfa: 303. Prentic e-Hall Inc. Kew-Jersey. 1977. 
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Oligopo'l piyasa karakterinde gözlenen bir diğer önemli 

tıokta, bu tür piyasalara giriş-çıkışların kolay olmayışıdır. 
Piyasa, belli sayıda firma tarafından paylaşılmıştır. Esasen, 
artan talebi karşılıyacak yeterlikte kapasite mevcuttur. Fir¬ 
malar, piyasayı ve üretimi denetim altında tutabilmektedirler. 

Bu nedenle, bu piyasaya yeniden girebilmek ve belli oranda pa¬ 
zar payı alabilmek zordur. Öte yandan oligopol piyasa karakte¬ 
rinde yatırımların gerçekleştirilebilmesi için büyük sermaye 
(kaynak) gereği vardır. Her defasında bu kaynağı bulmak mümkün 
olmayabilir. 

Oligopol piyasa karakterini, tam rekabet ve tekelci piya¬ 
sa karakterlerinden ayıran bir diğer nokta piyasaya sürülen mal¬ 

ların niteliksel yapısıdır. Bilindiği gibi, tam rekabette ben¬ 

zer nitelikte mallar çok sayıda firma tarafından üretilir ve 
nal türleri birbirlerine çok benzer. Aynı şekilde tekelci pi¬ 
yasada, üretici tek firmadır ve mal tek satıcı tarafından aynı 

nitelikte piyasaya sürülür. Oligopol karakterli piyasada, üre- 
îinıin özelliğine göre, üretilen malın niteliksel benzerliği 

suyuk değişiklik gösterir. Bazı tür mallarda, büyük benzerlik¬ 
ler görülürken, bazı tür mallarda niteliksel benzerlikler çok 
suyuk farklılıklar gösterir. Örneğin, alimünyum, çelik endüst¬ 
rilerinde oligopol piyasa karakteri gözlenmektedir. Bu tür mal¬ 

larda, niteliksel benzerlikler çok büyüktür. y 

öte yandan, bazı üretim türlerinde yine oligopol piyasa 
farakteri görülmektedir. Bu tür üretimlerde, piyasaya sunulan 
[alların niteliksel benzerlikleri büyük farklılık göstermekte- 
jir. Otomobil sanayi, elektrikli ev aletleri sanayi gibi ömek- 
er, üretimde farklılığın bulunduğu malları oluşturur. 

/ (Niteliksel benzerlik, mal üretiminde teknik spesifikasyonlar 
yönünü en aynı özelliklerin görülmesidir. Örneğin, alimünyum lev¬ 
halarda, kalınlık, boyutlar gibi). 
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Oligopol piyasa karakterinde, piyasa hakkında "bilgi edi¬ 
nebilmek ve bu bilgilere göre gelecek için programlamaya gide¬ 

bilmek güçtür. Tam rekabet ve Tekelci piyasalarda, üreticiler 
piyasa hakkında tam bilgilere sahiptirler. Tam rekabet piyasa¬ 
sında çok sayıda üretici vardır ve üreticilerden hiçbirisi tek 

başına piyasada egemen bir fiyat uygulayamaz. Tekelci piyasada 
ise, üretici tektir ve piyasayı tek başına düzenlediği için pi¬ 
yasa hakkında tüm bilgilere sahiptir. Oligopol piyasa karakte¬ 
rinde ise, üretici firmaların karşılıklı olarak nasıl davranacak¬ 

ları konusu büyük ölçüde tahmine ve piyasa değerleme yeteneğine 
bağlıdır. Bu nedenle, bu tür piyasa karakterinde, gelecek için 
strateji saptanırken, rakip firmaların nasıl davranacakları tah¬ 
min edilir ve bu tahminlere göre yöntem seçilir. 

Oligopol piyasa karakterinde, üretici firmaların piyasa 

hakkmdaki bilgileri üç değişik katagori içinde değerlendiri¬ 
lebilir. 

• . 

1) Kartel Anlaşması : 
Üretici firmalar, bir araya gelerek anlaşırlar. Bu du¬ 

rumda her firma, rakip firmanın ne yapacağını önceden bilmekte¬ 
dir. Böylece, piyasa, firmalar arasında paylaşılmıştır. Bu iliş--, 

'■sa¬ 
kide her firmanın üretimi, tüm talebi karşılayacak biçimde orga¬ 
nize edilirken, firmalar, maksimum kân elde edebilecekleri üre¬ 
tim bileşimini kurarlar. Bu ilişkide fiyat ve üretim kartelin 

esaslanna göre ortaklaşa kararlaştmlır. Uluslararası piyasa¬ 
da en güzel Kartel örneği (OPEC) dir. Petrol üreten ülkeler 

arasındaki anlaşma gereği üretime sınır getirilmemekte, ancak 

fiyatın saptanmasıyla piyasa düzenlenmektedir. 
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2) Güvenilirlik İlişkisi : 

Bu durumda, firmalar arasında herhangi bir an¬ 

laşma yoktur. Ancak fiımalar, birbirlerinin hareketleri hak¬ 
kında bilgi sahibi olabilmektedirler. Böylece, fi imalar, bir¬ 

birlerini yeni ve değişik bir strateji uygulamaya yöneltmeyecek 
biçimde hareket ederler. Örneğin; bir firma fiyat arttırıra ka¬ 
rarı aldığında, diğerleri kendisini izlemekte ve piyasada, fi¬ 

yat açısından firmalar arası dayanışma göstermektedirler. 

3) Bağımsız Hareket : 

4 

Bu ilişkide tüm firmalar, üretim ve fiyat tespitinde 
serbestçe hareket edebilmektedirler. Firmalar, rakip firmala¬ 

rın hareket ve stratejileri konusunda tahminlerde 

bulunmakta ve ona göre, kendi durum ve stratejilerini tespit 

edebilmektedirler. (Oyun Teorisi bu tür davranışları açıklama¬ 
ya çalışır.) 

II- Oligopol Piyasada Fiyat Oluşumu t 

Oligopol piyasa türünde firmalar yönünden üç değişik 
durumun söz konusu edilebileceği belirtilmişti. Bunlar; (1) 
Kartel, (2) Güvenilirlik ve (3) Bağımsız Hareket idi. 

Oligopol piyasada, bu üç değişik duruma göre farklı fi 
yat eğrileri çizilebilmektedir. Bu bölümde, oligopol piyasalar¬ 
da, farklı durumlara göre oluşan farklı fiyat eğrileri açıklan¬ 
mak tadır. 
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30 KARTEL'de Fiyat Oluşumu : 

Kartel anlaşmasında, üretici firmaların, eşit biçimde 

paylaşmaları söz konusu değildir. Büyük fiıroa, daha büyük pay* 
alabilir. Ancak üretim firmalar arasında öyle bölüştürülmüş¬ 
tür ki her fiıma üretim ve fiyat ilişkisinde kârını maksimize 
etmektedir. Kartel genellikle, üretimin niteliksel benzerlik¬ 

lerinin çok yüksek olduğu mallarda kurulur. (Çelik, alimünyum, 
petrol gibi). Niteliksel benzerlikleri çok büyük farklılık gös¬ 
teren mallarda Kartel anlaşması yapabilmek ekonomik ve teknik 

zorluklar taşır. Bu nedenle Kartel anlaşmasının yapıldığı du¬ 
rumda fiyat oluşumu açıklanırken, üretilen malların niteliksel 

benzerliğinin çok yüksek olduğu, hatta aynı tür malı ürettik¬ 

leri kabul edilmektedir. Bu açıklamada kabul edilen varsayım¬ 
lar şunlardır; 

a) Firmalar aynı malı üretmektedirler. Mallar arasında 
niteliksel benzerlik tamdır. (İdentical) 

b) Firmaların kendi mallarına olan talebin toplulaştı- 
nlması (aggregated) endüstriye olan toplam talebi vermektedir. 

c) Firmalar, belirledikleri üretim/fiyat ilişkisinde 
maksimum k&n elde etmektedirler. 

Bu koşullar altında, Kartel anlaşması yapılmıştır. Ve 

firmanın fiyat eğrisi Şekil l'de gösterildiği gibidir. 



- 136 -

(1) DD, Endüstriye olan toplam talep, 
(2) dd, Kartel anlaşmasına katılan firmaya olan talep, 

(3) mr, firmanın marjinal hasılat eğrisi, 
(4) Smc, firmanın marjinal masraf eğrisi (Kısa Dönem), 
(5) SAC, Firmanın ortalama masraf eğrisi (Kısa Dönem), 
(6) p-fiyat: c-masraf; r-hasılatı ifade eder. 

Firmanın kârını maksimize edecek fiyat, (mr) marjinal hası

lat ile (SMC) Marjinal masrafın kesiştiği noktada teşekkül ede
cektir. Bu noktada oluşan fiyat, firmaya ençok kârı sağlar, 
rar ile smc'nin kesiştiği noktadan çıkılan dikmenin, firma talep 

eğrisini (dd'yi) kestiği nokta fiyatı belirleyecektir. Böylece 

firma, (cp x q) ilişkisinde ençok kârı ve bu kâr için yapılma
sı gerekli üretim miktarını saptamış olur. 

Kartel ilişkisinde gözlenen bir diğer anlaşma türü de üre
tilen malın pazarlama biçimidir. Bazı anlaşmalarda, firmalar, 
malın pazarlanacağı piyasayı bölgesel olarak paylaşırlar. Örne
ğin bir firma batı bölümünde malını pazarlarken, diğer firma 
doğu bölümünde pazarlar. Her iki halde de fiyat yönünden bir 

farklılık yaratılmaz. 

2) Güvenilirlik İlişkisi : 

Firmalar arasında belli ölçülerde güvenilirlik vardır. 

Tam bir Kartel anlaşması yapılmamasına rağmen firmaların hare
ketleri ve stratejileri güvenilir ölçülerde tahmin edilebilmek

tedir. Bu ilişkide, en düşük masraf düzeyinde çalışan firma, 
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fiyat oluşumunda liderlik yapmaktadır. Piyasada fiyat, düşük 
masraflı firmanın fiyatına göre düzenlenmektedir. Bu tür iliş¬ 
kide, piyasaya sunulan malların niteliksel benzerlikleri çok 

yüksek, adeta aynıdır, (şekil : 2) 

Şekil : 1 

Şekil ; 2 
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(1 

(2 
(3 

(4 
(5 

(6 

(7 
(8 
(9 

(10 

(11 

DD endüstriye olan toplam talep, 

dd, firmanın malına olan talep, 

ııır, her firmanın marjinal hasılat eğrisi, 

SMCp firma I'in marjinal masraf eğrisi, 
SACı firma I'in ortalama masraf eğrisi, 

CMC2 firma II«nin marjinal masraf eğrisi, 
SAOg firma II'nin ortalama masraf eğrisi, 

firma I'in fiyatı, 

P2 firma II'nin fiyatı, 
q-^ firma I'in üretim miktarı, 

firma II'nin üretim miktarı. 

Şekilden görüldüğü gibi, marjinal hasılat eğrisi (mr) 

ima I'in SMC^ marjinal masraf eğrisini (q1 s p1) ilişkisinde, 
ima II'nin SMC^ marjinal masraf eğrisini (q^ Pg) ilişkisinde 
emektedir. Buna göre her iki firma için iki ayrı fiyat oluş- 
ktadır. Buna göre, firma I yüksek maliyetle, fiıma II ise 

şük maliyetle çalışmaktadır. Firma I'in en iyi fiyat ilişki- 

P^'dir. Fakat bu fiyat, düşük maliyet ile çalışan firma 
'nin P2 fiyatından yüksektir. Bu takdirde malını satması zor 
acağından firma II, Pg düzeyine inmek zorunda kalacaktır. Di- 
r bir deyimle fiıma II piyasada oluşacak fiyatı saptayabilmek 
rumundadır. 

3) Bağımsız Hareket Durumu : 

Oligopol piyasalarda gözlenen üçüncü durum, her firmanın 
&ımsız hareketiyle fiyatın oluşmasıdır. Bu ilişkide firmalar, 
rbirlerinin nasıl hareket edecekleri konusunda bilgi sahibi 
fildirler. Sadece tahminlerde bulunmakta ve bu tahminlere göre 

idi fiyat ve üretim stratejilerini seçmektedirler. Bu tür 
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durumlara genellikle, piyasada daha büyük pay sahibi olmak, 
elde mevcut stoklan tüketmek, stok ambarlarının dolu olması 

ve yeni üretim için yer ihtiyacı gibi nedenlerle başvurulur. 

Bağımsız hareket halinde fiyat oluşumu, diğer durumlardan 

farklıdır. Bağımsız hareket halinin fiyat oluşumunda "Köşeli 
Talep" eğrisi söz konusudur. (Kinked veya Comered Demand Curve) 

\ 

F SMC, 
D I i SMC 

O 
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(1) DDE, köşeli talep eğrisi, 

(2) FD, fiyat artışı halinde fi maların karşılaşacakları 
talep, 

(3) DE, fiyat düşüme halinde fimaların karşılaşacakları 
talep eğrisi-ki değişik fiyatlarda farklı elastikiyet 
taşır-. 

(4) SWIC1, üretim faktörleri fiyat artışı nedeniyle, mar¬ 
jinal masraf eğrisini yeni durumu, 

(5) SAC^, üretim faktörleri fiyatındaki artışlar nedeniyle 
ortalama masraf eğrisinin aldığı yeni durum, 

(6) SMC, marjinal maliyet eğrisi, 

(7) SAC, ortalama masraf eğrisi, 

Burada dikkati çeken nokta, marjinal hasılat eğrisidir. 
Marjinal hasılat eğrisi devamlılık göstermemektedir. Nitekim 

şekilden görüldüğü gibi iki parça (segment) halindedir. -Birin¬ 
ci boltim (DA), ikinci bölüm (BC) olmak üzere- 

Eğer üretim faktörleri fiyatlarında bir artış meydana 

gelirse, bu artış ortalama masraf eğrisini (SAC) ve marjinal 

masraf eğrisini (SMC) yükseltir ve bu eğrileri sırasıyla (SCM^) 
ve (SAO^) durumlarına getirir. 

Eğer marjinal masraf eğrisi yükselerek, marjinal gelir 

eğrisini (FA) bölümünde kesecek noktaya gelirse, burada oluşan 

fiyat firmaya ençok kârı sağlıyacaktır. Çünkü burada, marjinal 
gelir marjinal masrafa eşit olmuştur. Firma, bu seviyede üretim 
yaparak ençok lcârı sağlar. Diğer bir deyimle üretimi arttırmaz 
sadece fiyatı arttırarak kârını ençoklaştırır. 
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Eğer üretim faktörlerine ödenen fiyatların düşmesiyle 

marjinal ve ortalama masraf eğrileri düşüş gösterir, marji¬ 
nal maliyet eğrisi, marjinal gelir eğrisini BG 'bölümünde ke¬ 

serse, firma artık fiyatı düşürecek ve üretimi arttırarak mak¬ 
simum kârj sağlıyacaktır. 

Oligopol piyasaları en büyük eleştiriye elde ettiği kârın 

büyüklüğü dolayısıyla hedef olmamaktadır. Çünkü bütün kârı, 
üzerine konan götürü bir vergi ile firmadan aldığımızı düşün¬ 
sek bile gene fiyat marjinal hasılat ile marjinal maliyetin 
kesiştiği noktada oluşacağından, fiyat gene yüksek, üretim mik¬ 
tarı gene az olacaktır. Diğer bir deyişle tüketici az bir mik¬ 

tar mala yüksek bir fiyat ödemekte, üretim yapay bir biçimde 
kısılarak optimal kaynak dağılımı bozulmaktadır. Marjinal birimin 
elde edilmesi için kullanılan kaynak miktarı (üretimin marjinal 
kaynak maliyeti) o birimin piyasa değerinin çok altında iken 
üretimin durdurulması bunu gösterir, l'ekel bulunmayan endüstri 

dallarındaki üretim faktörlerinden, tekele aktarılabilirse ve 

üretim genişletilirse optimal kaynak dağılımı ve üretimde etkinli! 
sağlanabilmiş olacaktır. Fiyat üzerine konan sınırlama ile üre¬ 

tim artırılıp bu sakıncaları önlenilmeye çalışılmaktadır. 

Oligopolde talep düştüğü zaman dahi fiyatlar aynı yönde i ş~ 
lememektedir. Üretim üniteleri atıl kalmakta, ancak yeni talep 
miktarını elden kaçırmak istemeyen girişimciler fiyatı ucuzlat- 
mamaktadırlar. Saptanan fiyatların düşme yönünde esnek olmayışı 
enflasyon tehlikesinin de devamıdır. 
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01i/n>polir bmırlandınİmasında ilk aşaiftd. piyasaya 
girmenin sıuırlayıcılığının ortadan kaldırılması4tî'.. £Jo1îansi- 

yel rekabf l korkusu fiyatların ılımlı oluşmasına yol akacak¬ 
tır. Bımun yanısıra yaaal oianık fiyatların sınırlandırılma¬ 
sı da uygulamada sık görülen bir konudur. 

KAYNAKLAR* 
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2) Aımey, RıohardKVPrice Theory", Prentice-Hall Inc. 
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Ek i 2 

FİYAT SAPTAMA, KONTROL ve KOORDİNASYON KOMİTESİNİN 

ÇALIŞMASINA İLİŞKİN BİR ÖRNEK 
(TEKERLEK LASTİĞİ) 

1- Lastik Sanayinin Genel Görünümü ; 

Çalışmanın ilgili bölümlerinde belirtildiği gibi, 
karayolu taşıtları lastikleri üreten sanayide, Oligopolistik 

piyasa özellikleri egemendir. Başlangıçta, Yabancı Sermaye Ya¬ 
sası çerçevesinde kurulup işletmeye açılan üç firma üretim ve 

pazarlamayı paylaşmış durumdaydı. 1978 yılı içinde dördüncü bir 
firma üretime geçmiş ve pazardaki payını almıştır. 

Yeni firmanın piyasaya girişi, lastik talebinin ye¬ 

terince karşılanamayışı ile ilgilidir. Mevcut üç firmanın ka¬ 
pasiteleri yurdiçi talebi karşılayacak düzeyde olmadığından, 
üretim talebi karşılayamamış ve ithalata gidilmek zorunluğu 

doğmuştur. Dördüncü firma ile birlikte, karayolu taşıtları 

lastiği üreten endüstride, piyasa karakteri yönünden bir deği¬ 

şiklik söz konusu değildir. Piyasa, Oligopolistik karakteris¬ 
tiğini sürdürmektedir. 

Oligopol piyasalarında fiyat oluşumu, genellikle iki 

tür yaklaşımla belirebilir. Birinci yaklaşım, üretici firmala¬ 
rın, danışarak ortak fiyat politikaları izlemeleridir. İkinci 
yaklaşım, firmaların birbirlerinden bağımsız hareket ederek 
fiyat politikalarını saptamaları ve uygulamalarıdır. Ancak her 

iki halde de firmaların maliyetleri, talebin niteliği, piyasa¬ 

da almak istedikleri pay gibi ekonomik etkenler rol oynamakta¬ 

dır. 
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2- Fiili Durum ve örnekleme : 

lastik Üretiminde bulunan firmaların maliyet hesap¬ 
lamasında, fiili durum olarak, Standart Maliyet Sistemi kul¬ 
lanılmaktadır. Buna göre, 

- Ham Madde, 

- İşçilik, 
- Değişken Masraflar, 

Standart Maliyeti meydana getirmektedir. Bunur dışında kalan 
masraflar ise, dolaylı giderler olup, standart maliyetin bir 
yüzdesi olarak dağıtılır. 

Hammadde , her cins ve boyutta lastik için saptanan 

standart kg.'a göre maliyete alınır. Her yıl için saptanan 

standart kg. fiyatları, lastiklerin kg. ile çarpılarak hammad¬ 
de maliyetine gidilir. 

İşçilik , her yıl için, her boyuttaki lastik üretimi¬ 
ne gerekli standart zaman saptanır. Her bölümde çalışan işçi 
için, ortalama saat ücreti ile standart zaman aralığı çarpıla¬ 
rak, direkt işçilik maliyeti bulunur. 



Değişken masrafların tespit ve dağıtımında, genel¬ 

likle işçi sayısı esas alınmaktadır. Fuel-oil, Elektrik gibi 

masraflar, üretimi ilgilendiren ölçüler için, işçi sayısı esas 
alınarak dağıtılır. 

Değişmez giderlerin dağıtımında, firmaların kurulu 

kapasiteleri esas alınmakta ve bu esasa göre, birim başına dü¬ 
şen değişmez gider bulunmaktadır. 

Lastik üretiminde bulunan firmaların 1978 yılı için¬ 
de yapılan fiyat arttırma istemleri ile ilgili olarak yürütü¬ 
len çalışmada, bazı maliyet unsurları üzerinde farklı görüşler 
belirmiştir. 

Örneğin, Kıdem tazminatı provizyonları, kurumlar ver 
gisi provizyonları gibi ödemeler, değişken masraflar arasında 

yer almamam gerektiğinden Fiyat Kontrol Komitesi ve 3003 sa¬ 

yılı Yasa uygulaması açısından masraf olarak kabul edilmemiş 
ve böylecı yeni masraf birimleri bulunmuştur. Bu yeni masraf 
berimleri dolayısıyla, Komitenin, saptadığı maliyet bazı las¬ 

tik türlerinde, firmanın saptadığı maliyetleri aşmakta, bazı¬ 
larında ise, firma maliyetinin altında oluşmaktadır. 

Firmanın, saptanan sınai maliyeti esas alınmak su¬ 

retiyle fabrika satış fiyatının tespitine gidilmektedir. Sa¬ 

tış fiyatının saptanmasında, sınai maliyet ile satış masraf¬ 
ları toplamı esas alınmaktadır. 

’)))) )<) J.1J ı ıJ ÜJ JJ U j I' i yi 
Satış masrafları bünyesinde yer alan masraf kalemle- 
/ . . 

ri sırasıyla, Teknik hizmetler, reklam giderleri, Ulaştırma ve 
depolama, arızali üretim değerleri ve ticari iskontolardır. 



Lastik sanayiinde fiyatın yapısının oluşlunu ve buna 
i i içkin .i .i keler çerçevesinde beliren maliyetler esas alınarak 
fiyat belirlenmektedir. 1978 yılı Temmuz itirabirye yapılan 

» 

fiyat arttırma istemi üzerine, firmaların muhasebe değerleri 
incelenmiş ve maliyetleri bazı alınarak Kö/TL esasına göre 
fiat saptamasına gidilmiştir. 

Saptanan fiyatlar, firmalara ve üretim çeşitlerine 

göre farklılık göstermektedir. Burada, fiyatın nasıl oluştuğu 
konusunda fiili durum esas alınmış ve Temmuz 1978 değerleri 

kullanılmıştır. Ancak, firmaların sundukları bilgilerin giz¬ 
liliğine uyulmak amacıyla, firma isimleri anılmak yerine üre¬ 
tim miktarları esas alınan bir sınıflandırmaya gidilmiştir. 
Buna en göre, en yüksek üretimde bulunan firma birinci sırada 

sayılmış ve üretim ve maliyet ilişkisinde toplulaştırılmış de¬ 
ğerler kullanılmıştır. Sadece sınai maliyeti oluşturan kalem¬ 
ler arasında Hammadde, dolaysız işçilik ve değişen giderler 
açıklanmış, bunların ayrıntılarına yer verilmemiştir. 

Satış fiyatı esa3 alınarak maliyet unsurlarının, sa¬ 

tış fiyatı oluşumundaki etkileri oransal olarak değerlendiril¬ 
miştir. BÖylece, firmalara ilişkin bilgiler açıklanmamış an¬ 

cak, firmalar arasında karşılaştırmalara olanak sağlanmıştır. 



ırniü 1 nnn tanai mal iyot, satış masrafları, toptan 
aa t j î; fi yu t'lam vu Uru t im maliyeti karşılaş 11 rmaları tablo: 

da ^Öoter.i 1 muktedir. 

ı 

iîvi tunlolanıı hazırlanmasında şu yöntem uygulanmıştır: 

ünee sınai maliyet unsurları alınmış, buna satış 
masrafları eklenmiştir. Üretim miktarlarına bölünmesi ile, 
üretim turu itibariyle birim maliyet bulunmuştur. (KG/TL) 

Ikıhn som , firmanın toptan satış fiyatının belirmesi için 
gerekli satış karı payı eklenmiş ve (TOPTAN SATIŞ FİYATI /KG) 
Kg. başın.- isabet eden Toptan satış fiyatı elde edilmiştir. 
Firmaları t üretim programlarında yer alan her tür mal için 
bu yön t en. ayrı ayrı uygulanmış ve firmanın üretim/fiyat tab¬ 
losunun 'ütünü ile gözlenmesine çalışılmıştır. 



Tablo: 1 ) Firma I*İn Maliyet Fiyat 

Lastik Türü Ham Madde Direkt Değişken 

İşçilik Giderler 

1- Ticari Araç 71.8 18.4 8.5 
2- Oto 71.1 18.4 8.8 

3- Oto Cinturato 57.8 31.8 8.9 

4- Ziraat Araçları 69.4 18.2 10.5 
5- İÇ Lastik 65.9 26.6 6.3 

Toplam 69.9 20.2 8.4 

Kaynak ) 1- Sanayi ve Telnoloji Bakanlığı 
2- Fiyat Kontrol Komitesi 

TL/Kg 
( % Olarak ) 

Sınai Satış Satış Toptan 
Maliyet Masrafı Maliyeti Satış Fiat 

98.7 1.3 100.- 117.5 

98.3 1.7 100.- 117. 

98.5 1.5 . 100.- 117. 

98.1 1.9 100.- 117.5 

98.8 1.2 100.- 117.5 

98.5 1.5 100.-

ı 

U» Uı 



- 149 -

Tablo î 2 ) Firma II'nin Maliyet/Fiyat Tablosu 

Lastik Türü Ham Madde Dolaysız Değişken 
İşçilik Giderler' 

1- Binek 63.4 4.2 12.4 
2- Kamyonet 69.1 2.8 8.6 
3- Kamyon 74.8 3*0 S.5 
4- Traktör ün 70.4 3.1 9.7 

5- Traktör Arka 77.1 2.4 8.7 
6- Giderler 69.2 1.6 5.2 

7- İÇ Lastik 65.O 6.2 14.9 
8- Sırt Kauçuğu 88.2 0.8 3.7 

Toplam 70.8 3.4 9.8 

Kaynak : l) Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
2) Fiyat Kontrol komitesi 

TL/K g 
( $ Olarak ) 

t ab 1 i 

Gider 

£ m a a 

Maliy 

Satış 
et Mas¬ 

raf! 

Li L -L V 

Maliyeti 

T OplEÜ. S: 
Fiatı 

19.8 98.8 1.2 100 117.5 

18.4 98.9' 1.1 “ 100 117.5 

12.8 99.1 0,9 100 117.5 

16.0 99.2 0.8 100 117.5 

10.8 99.0 1.0 100 117.5 

23.0 99.0 1.0 100 117.5 

13.2 99.3 0.7 100 117.5 

6.3 99.0 1.0 100 117.5 

15.0 99.0 1.0 100 



- 150 -
5 

( Tablo:3 ) Firma IlPün Maliyet /Fiyat Tablosu 

Lastik Türü 

L- Binek 

2- Kamyonet 

3- T-amyon/Otobüs 
4- Traktör Ön 

5- Traktör Arka 

6- İç Lastik 
7- Sırt Kauçuğu 

Ham 

Madde 

57.9 

59.9 

65.5 

54.7 

64.6 

37.0 

89.6 

Dolaysız 
İşçilik 

2.8 

2.8 

2.1 

3.6 
2.2 

3.6 

0.1 

Genel x/ 
Giderler 

28.1 

26.4 

22.2 

30.8 

22.5 

54.4 

5.3 

Toplam 61.4 2.4 26.2 

Kaynak î 1 ) Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
2 ) Fiat Kontrol Komitesi 

*/ Değişmez ve Değişken giderler toplamıdır. 

TL/K g 
( % Olarak ) 

Sınai Satış Satış Toptan 
Maliyet Masrafları Maliye- Batış Fiatı 

ti. 

88.8 11.2 100.- 117.5 

89.1 10.9 100.- 117.5 

89.8 10.2 100.- 117.5 

89.2 10.8 100.- 117.5 

89.2 10.8 100.- 117.5 

95.0 5.0 100.- 117.5 

96.0 4.0 100.- H7.5 

90.0 10.0 100.-



- 151 -

Lastik üreten firmaların satış maliyeti esasına 
göre düzenlenen Maliyet/Fiyat tablolarına ilişkin değerleme¬ 

ler aşağıda yapılmıştır. 

a) Bir ve İki numaralı firmalar satış masrafları 

arasında yer alan giderlerin bir bölümünü Genel Giderler ara¬ 

sına aktarmıştır. Böylece bu iki firmanın amai maliyet değe¬ 
ri yükselmiş gibi görünmektedir. Üçüncü firma, satış masraf¬ 
ları bölümünde ele aldığı giderleri nedeniyle sınai maliyetin 

oransal olarak düşük görülmektedir. 

b) Sınai maliyet içinde en önemli gider kalemi 
hammaddedir. 

c) Firmaların satış maliyetleri esasına göre, yak¬ 
laşık yüzde 99'u sınai maliyetten, yüzde 11 i satış giderlerin¬ 
den oluşmaktadır, 

d) Satış masrafları içinde en yüksek pay, binek las¬ 
tiklerine aittir. Bu yükseklik reklamcıların genellikle bu tür 
lastikler üzerinde yağunlaşmış olmasından ileri gelmektedir. 

e) Direkt işçilik ücretleri konusunda firmalar ara¬ 
sında, 

i) Toplu sözleşme dönem farklılığına, 
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ii) Yan ödemelerin muhasebeleştirilme siste¬ 
mine , 

iii) Memur ödemelerinin işçilikler arasında yer 

almasına bağlı olarak, 

değişiklik göstermektedir. 

f) Firmaların satış maliyetleri bazına göre, yüzde 
17,5 oranında fabrika kârı eklenmektedir. Fabrika kârı bütün 

firmalar ve üretim türlerinde aynı olarak kabul edilmiştir. 

g) Firmaların saptadıkları ve onaylanmasını iste¬ 
dikleri fiyatlar ile yetkili makamların onaydıkları nihai fi¬ 

yat arasında farklar belirmektedir. Bu farklar şu faktörler¬ 
den etkilenmektedir : 

- Firmalar, kıdem tazminatı provizyonlarını (fon¬ 
larını) fiili gider gibi kaydetmişlerdir. Yetkili makamlar bu¬ 

nu masraf unsuru olarak saymamaktadır. 

- Bazı firmalar Kuramlar vergisi provizyonlarını 
masraf unsuru olarak yazmışlardır. Yetkili makamlar bunu ka¬ 

bul etmemektedir. 
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3) Fiyab Tesbitinde Piyasa Özelliği 

Oligopol piyasalarda firmalar fiyatlarını saptaya¬ 

bilmek olanağına sahiptirler. Bu ilişkide, üretim miktarı ayar¬ 
lamasının rolü ve önemi büyüktür. 

Ancak mevcut yasal çerçeve içinde fi imaların Fabri¬ 

ka satış fiyatları, belirlenmiş makamların onayına bağlı ola¬ 
rak oluşmaktadır. 

Bu ilişki firmaların önerdikleri ile yetkili makam¬ 
ların tesbit ettikleri birim satış fiyatlarının karşılaştırıl¬ 
ması ile gözlenebilmektedir. 

3.1) Firmalar üretim programlarında oynama yaparak fi¬ 
yatı düzenleyememektedirler. Talep yüksektir. 

Karşılanmayan talep için ithalat yapılmaktadır. 

ı,2) Firmaların fiyat teklifleri ayrıca incelemeye ta¬ 
bi tutulmaktadır. Bu incelemede, konulmuş temel 
ilkeler fiyatın oluşumunu etkilemektedir.(Sabit 

masrafın kapasiteye göre bölüştürülmesi gibi). 

3. 3) Belirlenen fiyatlar ile önerilen fiyatlar arasın¬ 
daki fark, sadece toptan satış maliyetini esas 

almakta ve farklılık göstermektedir. Baz farkı, 
nihai fiyatın oluşmasında etkili olmaktadır. 
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3.4) Yetkili makamlar ayrıca toptan satış fiyatı¬ 
nın belirlenmesinde fabrika kâr oranını da 

saptayabilmek olanağına sahiptir. Böylece iki 

unsur üzerinde etkili olarak fiyat oluşumunu 
denetleyebilmektedir. 

Tablo 4 'de firmaca gösterilen satış maliyetleri 
ile $üyat Kontrol Komitesince saptanan maliyetler gösterilmek¬ 

tedir. Firmaca gösterilen maliyetten saptanan maliyet arası 

oldukça önemli farklılıklara rağmen ve bu tür sınırlama ve 

maliyet saptamasının geçen yıllardan devam ettiği de bilindi¬ 
ği halde firmalar kâr etmektedirler. 



Tablo ; 1 Firmalar ve Komitece Saptanan Maliyetler 
(TL. A f!-) 

Firmaca istenen 
Satış Maliyeti 

Fiyat Kontrol Komi¬ 
tesince Sap.Maliyet 

Fark 
Yüzdesi 

1. FİKMA 

Ticari Araç 85.83 66. 65 77-6 

Oto 71.99, 57.03 79.2 

Oto Cinturato 80.13 62.09 77.5 

Ziraat 65.18 51.69 79.3 

Dış Toplam 80.73 63.65 78.8 

İç Toplam 107.24 81.49 76.0 

Dış + İç 83.38 64.89 77.8 

II. FİRMA 

Binek 100.01 76.40 76.4 

Hafif Kamyon 92.36 72.45 78.4 

Kamyon 92.40 76.07 82.3 

Traktör Ön 80.97 65.20 80.5 

Traktör Arka 64.15 53.76 83.8 

Grayder 106.74 84.37 79.0 

İç Lastik 119.30 93.92 78.7 

Sırt Kauçuğu 60.70 53.70 88.5 

III. FİK»IA 

Binek 91.39 73.26 80.2 

Kamyonet 90.18 72.94 80.9 

Kamyon-Otobüs 94.15 77.95 82.8 

Traktör Ön 94.62 75.94 80.3 

Traktör Arka 72.15 58.97 81.7 

İç Lastik 160.12 
, v \ -A \ \ \ \ \ \ \ 

140.98 88.0 

Sırt Kauçuğu 46.86 47.39 101.1 

Kaynak : 1/ Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
2/ Fiyat Kontrol Komitesi 
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