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1. Giriş re Amaç 

Kalkınma literatürüne kentsel pazar ekonomisi ile kırsal geçimlik 

ekonomi arasındaki yapısal ikilik, Artiıur Lewis re Ranis ile Bei'nin kırdan 

kente işgücü fazlasını çekme yollarını inceleyen çalışmalarıyla girmişti. 

Kırdan kente akan işgücünü emecek bir sınai gelişmenin olmadığı az¬ 

gelişmiş ekonomilerde giderek belirginleşen kentsel ikilik, "formel re 

informel sektörler" karramının temelini oluşturmuştur. 

İnformel sektör, sermaye yoğunluğu az, üretkenliği düşük, dar gelir¬ 

lilerin oluşturduğu küçük bir pazara bağımlı, "ara teknoloji" kullanan, aile 

emeğinin re niteliksiz emeğin yoğun olarak kullanıldığı işleri formel sektör 

adı rerilen diğerlerinden, yani iyi örgütlenmiş, sürekli istihdam sağlayan, 

kayıtlı re yasal işlerden ayırmak amacıyla 1970'lerdc- kullanılmaya başlan¬ 

mıştır. Bu sektörde ekonomik rerimliliğin re kârlılığın hiç de düşük olma¬ 

dığını gösteren çalışmalar yapılmaktadır.^ 1 ^ 

1970’lerin ikinci yarısında örgütleşmemiş küçük imalatın sanayileşme¬ 

deki yerinin güncel önem kazanmasının nedeni 110 re Dünya Bankası gibi ulus¬ 

lararası kuruluşların, bu kesimin desteklenmesinin yararlarını uluslararası 

düzeyde sarunmaya başlamalarıdır. 

Küçük imalatın desteklenmesi sarunulurken dayanılan gerekçeler şöyle 

özetlenebilir : Küçük imalat kesiminin desteklenmesi re örgütlenerek geniş¬ 

lemesi milli gelirin gerek bölgeler, gerekse tabakalar arasında daha adil 

bir bölüşümünü sağlayacak, sermayenin, teknik re yönetsel becerilerin gide¬ 

rek hareketlenmesine, el atılmamış kaynakların i^e koşulSSfcıasına yol açacak, 



girişimciliği alt gelir gruplarına doğru yayacaktır. Bu kesimi geliştirmek 

amacıyla büyük sanayi ile gerek işbirliği gerekse rekabet olanakları arttı¬ 

rılmalıdır. 

Türkiye’de ise bu amaca yönelik bir kurumsal yapı vardır. 1970 yılın¬ 

da Gaziantep* te Küçük Sanayi Geliştirme Merkezi (KÜSGEM) bir pilot proje 

olarak kurulmuştur, ve küçük sanayiye mali, teknik ve yönetsel destek sağla¬ 

maktadır. Türkiye Halk Bankası, küçük sanayiciye kredi sağlamak işlevini yü¬ 

rütmektedir. Küçük sanayiyi destekleme politikalarının daha ileri düzeyde eş¬ 

güdümü için yeni kurumlaşmalara gidilmesi düşünülmektedir. 

Türkiye'de küçük sanayinin durumunu saptamaya yönelik araştırmalar, bu 

alandaki verilerin kısıtlı olması, ve veri derleme güçlükleri yüzünden genel¬ 

likle kısmî kalmak zorunda olmuştur. 

Bu çalışmanın anacı, Türkiye’de küçük imalatın yapısı konusunda bazı 

seçme sektörler bazında niteliksel ve niceliksel veriler derleyerek, bu ko¬ 

nuda varolan araştırmalara ek bir katkı sağlamaktır. 

Birinci bölümde, küçük sanayide tanın sorunları üzerinde durulmuş, 

ikinci bölümde ise sektörler bazında derlenen veriler sunulmuş ve değerlen¬ 

dirilmiştir. Son bölümde, incelenen bilgilerin ışığında küçük imalatın 

Türkiye'nin planlı kalkınma amaçlan açısından doğurduğu sorunlar irdelenmiş, 

ve genel düzeyde bazı önerilere değinilmiştir. 



2. Örnek Sektörlerde Küçük İmalatın Durumu 

2.1. Küçük İmalat İşletmelerinin Tanımlanması 

Bugünedek küçük imalat işletmelerinin sorunlarına birbirinden farklı 

amaçlarla yapılan yaklaşımlar, farklı tanımların ortaya çıkmasına neden ol¬ 

muştur. Dünyada ye Türkiye'de yapılmış çeşitli tanımlamalardan örnekler 

Ek 1 'de sunulmuştur. 

Küçük imalat işletmelerinin tanımlanmasında kullanılan bellibaşlı sa¬ 

yısal ölçütler şunlardır : 

1. İstihdam edilen işçi sayısı (ya da yılda kullanılan işgünü), 

2. Kullanılan makinelerin beygir gücü, 

3. îfekina-donatım, ya da sabit sermaye miktarı. 

Bu sayısal ölçütler ayrı ayrı ya da birlikte kullanılmaktadırlar, 
« 

Sayısal ölçütler dışında ülkemizde çeşitli amaçlar için bazı nitelik¬ 

sel ölçütler de kullanılmıştır. 

III. Beş Yıllık ülan Küçük Sanayi Özel İhtisas Komisyonu, küçük sana¬ 

yi tanımında kullanılan ölçütleri değerlendirmiş, ye makina-donatım maliye¬ 

cine ilişkin sınırı 2.5 milyon TL. olarak saptamıştır. 1975'te KÜSGEÎ.I bu sı¬ 

nırı 5 milyon TL.1 ye çıkarmıştır. Çalıştırılan işçi sayısında politikaları 

etkileyecek bir sınır saptanması Komisyonda sakıncalı görülmüş, bunun bazı 

işletmelerde teşviklerden yararlanabilmek için işçi sayısını arttırmamak 

eğilimi doğuracağına dikkat çekilmiştir. Kullanılan beygir gücüne ilişkin 
(2 ) 

ölçütlerin ise sanayi kollarına göre bir ayrıştırması yapılmamıştır. 

Devlet İstatistik Enstitüsü, "10 işçiden az işçi çalıştıran işyerleri'1 

ölçütünü kullanagelmektedir. Sanayi İstatistiklerinde süreklilik sağlamak 

dışında, esnek olmayan bu ölçütün kullanılmasının bir gerekçesi yoktur. 



Küçük sanayi işletmelerini desteIcleme işlevini yürüten Türkiye Halk 

Bankası ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bugün "nalâna-donatın değeri"ni 

temel ölçüt olarak kullanmaktadırlar. 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uygulamada şu noktalara da önen vermek¬ 

tedir : 

- Girişimin büyük sanayiye girdi verebilecek durunda olması, 

- Büyük sanayinin girmediği pazarlarda üretim yapması, 

- Kaynaklan verimli biçimde kullanması, 

- Yerel kaynakların değerlendirilmesi. 

Küçük imalat işletmeleri farklı özellikler gösteren şu beş grup iş¬ 

letmeyi içerirler : ^ ^ 
1. Küçük Sanayi: Üretim sürecinde işbölümünün yüksek düzeyde olduğu, 

ve üretimde makina-donatımın payının enekten daha yoğun olduğu iş¬ 

letmeler. 

"Sermaye nalları" yoğunluğunun üretime egemen olması, ve sanatkâr 

işliklerinin niteliği olan "mesleki işbölümü"nün yerini "teknik 

işbölünü"ne bırakması, .bu tür işyerleri ile fabrikalar 

arasındaki farkı bir sermaye yoğunluğu ve mekanizasyon "derecesi" 

sorununa dönüştürür. 

2. Köy Sanatları: Temelde tarımsal üretici ya da işçi durumunda olan 

kesinin, genellikle yöresel tarımsal hammaddeler kullanarak tarım¬ 

sal etkinlikten artan zamanda yaptığı basit bir el becerisi (sanat) 

gerektiren üretime verilen addır. 

3. Bv Sanatları: Genellikle üretim araçlarına sahip ve yine genellikle 

ücretli işçi kullannaksızın, aile eneği ile, bir tüccar ya da giri¬ 

şimci hesabına (doğrudan pazar için değil) yapılan üretime verilen 
addır. 
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4. El Sanatları: Sanatsal yönü ağır basan becerilerle yapılan süs eş¬ 

yası, lüks giyin eşyası v.b. inalatına verilen addır. 

5. Küçük Sanatlar: Bir ustanın sahipliği ye denetini altında, yerleşik 

ya da geçici biçimde, tek, ailece ya da ücretli çırak ve kalfalarla 

birlikte pazar içJLn yaptığı üretin. Küçük sanatlarda ürün niteliği 

önemlidir. İşbölümü "teknik" değil "nesleki"dir. 

Betimsel yönü ağır basan bu beşli tanımlama, özünde küçük imalat iş¬ 

letmelerini işbölümünün niteliği açısından iki gruba ayımaktadır : 

1. "Teknik" işbölümünün egemen olduğu işletmeler (Küçük Sanayi) 

2. "Mesleki" işbölümünün egemen olduğu işletmeler (Köy, Ev ve El 
Sanatları, Küçük Sanatlar): El Sanatları 

Mesleki işbölümü ile teknik işbölümü arasındaki ayrım, birincisinin sa¬ 

natkâr işlikleri (artisan slıops), İkincisinin ise imalât (manufacture) ile 

bağlantılı olduğu, ve ikinci tür işbölümünün ortaya çıkmasının kapitalist üre¬ 

timin Batı Avrupa'daki gelişmesinin zorunlu bir aşaması olarak ortaya çıktığı 

bilinmektedir.^ ^ 

Gelişmenin mantığı kabaca şöyledir: İmalât (manufacture) işbölünli, 

ayrıntı işlem1i (letail work) işbölümünün birimi haline getirmiş, bu yanıyla, 

bileşik becerilere (conposite skills) dayanan, bir üretim işleminin tamamına 

ilişkin becerilerin bilinmesini ve uygulanmasını gerektiren sanatkâr işlikleri 

(artisanat) türü işbölümünde bir devrime yolaçmıştır. Ancak, "sanat"m yeri¬ 

ni, iş araçları ile iş nesneleri arasındaki ilişkinin bilimi demek olan 

"teknolojiklin alması, ancak fabrikasyon'un ortaya çıkması ile olmuştur. 

i'abrika türü işbölümünü imalathane ve sanatkâr işliklerinden ayıran 

özellik, düzenli bir üretim akışını sağlayacak biçimde kurulmuş bir makinalar 

dizgesi'nin, bu dizgenin gerektirdiği hızın ve işbölümünün üretime egemen ol¬ 

masıdır. 



Böylece, bir başka yönden, kapitalist liretinin koşullarına uygunluk 

yönünden kuransal bir "Küçük Sanayi ve El Sanatları" tanımının öğeleri ortaya 

çıkmaktadır. 

Ancak, "bileşik beceriler" ile "ayrıntı iş" temelinde yapılan işbölümü 

türleri arasındaki ayrından yola çıkarak tanımlanacak gününüz sanatkâr işlik- 

leri vc imalathanelerinin, 18 ve 19. yüzyıl Batı Avrupası1ndaki örneklerinden 
(5 ) 

çok farklı olduğu unutulmamalıdır. 

M Küçük işyerlerinin çeşitli sektörlerdeki görünümleri ve sınai geliş¬ 

me içinde aldıkları konumlar, bu ça3.ışnaaa tanınmaya çalışılacaktır. 



2.2. Küçük İmalat İgletnelerine Genel Bir Bakış 

Küçük imalat işletmelerinin sektörlere göre farklı özellikleri, Ek 2'de 

sunulan verilerle irdelenmiştir. Bu tablolarda kullanılan "küçüklük" ölçütü, 

çalıştırılan işçi sayısı olmaktadır. 

Buna göre, 192? yılında sektördeki işletme sayası içinde 1-3 işçi ça¬ 

lıştıran işyerlerinin payı açısından en yüksek oran metal işlemede (% 89) ve 

ağaç işlemede 83) görülmektedir. En düşül: işletme başına işgücü oranlan 

da metal işlemede 2.3 İŞÇİ, ağaç işlemede ise 3.1 İŞÇİ ile yine bu kesimlerde - 

dir. Ancak, sektördeki işgücü içinde 1-3 işçilik işyerlerinde çalışanların 

payı açısından Gıda-Tütün-Deri ve Dokuma sektörleri başta gelmekte, metal 

işleme üçüncü sırayı almaktadır, (sırasıyla % 43.0, % 18.7 ve % 13*2) Tün 
bu sektörler, (tütün dışında) üretim teknolojisinin hala en emek-yoğun ol¬ 

duğu sektörlerdir. 

Küçük işletmelerin (l-9 işçi ölçütüne göre) toplam üretim ve toplan 

katma değer içindeki payı 1963' ten 1968'e dek sırasıyla °]o 34'ten 23' e, ve 

İo 19'dan 18’ e düşmüşse de toplan istihdamdaki paylan % 52'den 55'o yüksel¬ 

miştir. 

1968-72 döneminde sektör içinde yaratılan katma değer içindeki pay¬ 

ları açısından en önemli küçük işletme kümeleri Giyim, Mobilya, Ağaç İşlene 

ve Kürk-Deri sektörlerinde görülmektedir {% 60'm üzerinde sektörel katma 

değer paylan). ifadeni Eşya sektöründe ise küçük işletmelerin katma değerdeki paj 

lanrı giderek arttırdıkları görülmektedir 40.7'den 42.3'e). Küçük iş¬ 

letmelerin toplam imalat sanayii katma değeri içindeki payları ise yine 

l 20-17 düzeyinde kalmış, ve giderek azalmıştır. 



Küçük imalatı bir sektör olarak ele alırsak, bu sektörde yaratılan 

katna değer içindeki paylan açısından en önerdi alt sektörlerin sırasıyla 

Giyin, ifadeni Eşya, yo Gıda inalatı olduğu görülmektedir. Bunlardan Giyin alt 

sektörünün öneni 1968'den 1973'e giderek artmakta 19.8’den 31.4'e), ifadeni 

Eşya alt sektörünün payı henen henen aynı kalmakta {% 15.2'den 14.4'e), Gıda 

alt sektörünün payı ise bir ölçüde azalmaktadır (% 14.3'ten 11.4’e). İnalat 

sanayii içinde yer alan diğer 17 alt sektördeki küçük imalatın, toplan küçük 

inalat katna değeri içindeki paylan °Jo 10'uıı altında kalnaktadır. 

1973 yılında 1-4 kişilik işletmelerin toplan küçük inalat sanayii 

katna değeri içindeki paylarının en öneril i olduğu alt sektörler Giyin 30.2), 

ifadeni Eşya {% 10.3), Ağaç İşlene {% 8.4), Ye Gıda (°fo 8.3) 'dır. 

2.3. Örnek Sektörlerde Küçük İnalat 

Örnek Sektörlerin Seçilmesinde Ölçütler : 

Örnek sektörlerin seçilmesinde üç ölçüt düşünülmüştür : 

a- Küçük inalatm sektörlerde yoğun olmsı, 

b- Sektördeki küçük inalatm özellik göstermesi, 

c- Sektördeki küçük inalat işletmeleri hakkında bilgi bulunabilmesi. 

Bu yolla seçilen 10 sektörde küçük inalat hakkında bilgi derlenmesine 

çalışılmıştır. 

Seçilen 10 sektör şunlardır " 

Giyin Sanayiinde 

- Beri Sayalı Ayakkabı imalatı 

- lastik Ye Plastik Ayakkabı inalatı 

- Konfeksiyon (Dokumadan) 
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Mobilya Sanayiinde : 

- Ağaç Mobilya imlatı 

~ Madeni Mobilya imalatı 

Deri Sanayiinde : 

- Deri İşlene 

Dokuna Sanayiinde : 

- Pamuklu Dokuna 

Taşıt Araçları Sanayiinde : 
f 

- Otomotiv Yan Sanayii 

Elektrikli Makinalar Sanayiinde : 
l 

- Buzdolabı ve Çanaşır Makinası Yan Sanayii 

Metal Dışı İfadeni Eşya Sanayiinde : 

- Tuğla ve Kiremit imalatı 

Sektör Bazında Aranan Bilgiler : 

Örnek alınan sektörlerde küçük işletmeler hakkında şu konularda bil¬ 

gilere ulaşılması amaçlanmıştır : 

- Sektör içinde küçük inalatın öııeni ve niteliği 

- İşletme büyüklükleri 

- Teknoloji 
» 

- İşgücü ve çalışma, koşullan 

- Tedarik ve pazarlara düzenleri 

- Sermaye birikimikoşulları 

Eu bilgiler dışında sektörlerdeki küçük imalatın özellikleri vurgu¬ 

lanmaya çalışılmıştır. 



2.3.1. -Deri Sayalı Ayakkabı Üretimi 

Türkiye'de deri ya da yapay deri sayalı ayakkabı imalatı, yoğunlukla 

küçük sanatkâr işliklerinde yapılmaktadır. Bu sektördeki küçük imalât işlik¬ 

lerinin çalışma düzeni, kendisi ile çalışan bir-iki çırağı olan kalfaların 

ayakkabı çifti başına fiyat alınarak yapılan anlaşmalarla bir imalatçı usta 

için çalışmaları biçiminde özetlenebilir. 

1927 Sanayi Sayımı sonuçlarına göre ayakkabı üretiminin tamamı 4 veya 

daha az işçi çalıştıran sanatkâr işliklerinde yapılmaktaydı. Geleneksel sanat 

kâr işliğinde deri sayanın biçimlendirilmesi, dikilmesi, parçalarının birara- 

ya getirilmesi ve ürünün bitirilmesi aynı işlik içinde yapılır, ustalar sana¬ 

tın bütününü bilir, uygular ya da uygulatırlardı. 

Bugünkü işlik düzeninde ise bazı işlemler makinalaşmış, uzmanlaşmış 

atelyelere yaptırılmaktadır. Bitmiş ürünün elde edildiği küçük işliklerde , 

bugün, genellikle ayakkabılık deriye elle biçim veren usta ve parçaların bir- 

leştirilmesi (montaj) ile ilgili işlemleri çırakları ile birlikte yapan kal¬ 

fa çalışmaktadır. Böylece, üretim sürecinin bazı ara işlemlerinde uzmanlaşmış 

işyerleri oluşmuş olmaktadır. 

Bu işyerleri şu türlerden oluşmaktadırlar : 

- Dikim ateİyeleri saya ve saraç (süs) dikişlerinde uzmanlaşmıştır. 

- Foracı ateİyeleri yüz ve tabanı birleştiren fora dikişlerini maki¬ 

nelerle yaparlar. 

- Frezeci atelyeleri taban kenarlarını freze makinalarıyla düzeltirler 

- Gazumacı atelyeleri taban ile yüz arasına yerleştirilen gazuma 

şeritini geçirirler. 



11. 

Üretim sürecinin belirli aşamalarında yan-mamul ürün bu işlemlerden 

birini ya da birkaçını yapan atelyelere gönderilerek "fason" olarak işletil¬ 

mektedir. Makinaların küçük işliklere girmesi ile küçük ayakkabı imalatının 

örgütlenmesinde görülen bu değişim sanatkâr üretiminin tarihsel gelişme örün- 

tülerine benzeme İçtedir : teknik gelişmenin getirdiği yeni işlemler eski işlik¬ 

lerin büyümesi ile değil yeni işlemlerde uzmanlaşmış işliklerin ortaya çıkması 

ile karşılanmaktadır. Üretim sürecindeki bu uzmanlaşma düzeni ayakkabı işko¬ 

lunda birbirine yalcın ilişkiler içinde birarada yerleşmiş işlik bölgeleri bu¬ 

lunmasını gerektirmektedir. 

(6 ) 
1975 yılı için yapılan bir tahmine göre bu tür işlikler Türkiye'de 

üretilen toplan deri sayalı ayakkabıların % 90.8' ini inal etmektedir. 

1977 yılında işler durumda olan 4 fabıi.ca (bant sistemli çağdaş tekno¬ 

loji kullanan) ve yam-makinalaşmış 16 imalathanede kurulu olan büyük imalat 
(7) kapasitesinin $ 86'sı İstanbul'dadır. Yam-makinalaşmış imalathaneler ve 

bant sistemli fabrikalar sigortalı işçi çalıştıran ve genellikle çağdaş iş¬ 

letmecilik anlayışıyla yönetilen düzenli kuruluşlardır. İmalathane ve fabri¬ 

kalar genellikle yüksek gelir gruplarının kullanabileceği kaliteli ayakkabı 

imalatında uzmanlaşmışlardır, ve çoğunun kendi perakende satış noktaları bu¬ 

lunmaktadır. 

Yukarıda da değinildiği gibi küçük işliklerde işyeri sahibi usta, bir 

tür altsözleşme düzeni ile ve kalfalar aracılığıyla işçi istihdam eder. Bir 

usta bir ya da birkaç kalfa ile çift başına modele göre saptanacak bir fiyat 

üzerinden anlaşır. Kalfanın kendisi ile sürekli çalışmakta olan bir ya da 

iki çırağı vardır. İşyeri sahibi işyerini ve üretim girdilerini sağladığı 

gibi, ürün tasarımını ve ana biçimlendirmeyi de kendisi gerçekleştirir. Bir » 

kalfa, tek çırakla çalışıyorsa gelirinin % 30'unu, iki çırakla çalışıyorsa 
. (O) % 4-0'mı çıraklara vermektedir. 



12, 

Küçük işlikler halinde yapılan üretimde çalışma koşullarının genel ola¬ 

rak çok kötü olduğu bilinmektedir. Özellikle yapıştırmada kullanılan benzıol 

buharının kansere yol açtığı duyulduktan sonra bu kesimde istihdam azalmakta, 

çırak bulmada güçlük çekilme içtedir. 

Küçük işliklerin sosyal güvenlikle olan tek ilişkileri işyeri sahiple¬ 

rinin genellikle Bağ-Kur'a üye olmasıdır. Çalışanlar ise sigortasız çalışır- 

lar. 1977 fiyatlarıyla bir çırağın aylık geliri 1200 - 20®lira arasındadır 

ve sağlık, yemek, giyim v.b. yardımları informel olarak olsun alması sözkonu- 

su değildir. 

Emekçilerin gelir ve çalışma koşullarının bu denli kötü olması sanat- \ 

kâr işlikleri kesiminde çalışma disiplinini yok etmekte, gerek usta-kalfa, 

gerekse kalfa-çırak ilişkilerine yozlaşma ve güvensizlik getirmektedir. Kal¬ 

falar ufak çıkarlar karşılığı işleri aksa tabiime ketedirler. 

Küçük imalatçılar gerek malzeme tedariki, gerekse ürünlerini pazarla¬ 

mak açısından genellikle toptancılarla, bazan da büyük perakendecilerle iliş¬ 

ki içindedirler. Çok düşük üretim kapasiteleri olan imalatçılar, çok fazla "s 

tür ve modelin bulunduğu pazar ile bağlantı kuramamaktadırlar. Ayrıca, coğra¬ 

fi açıdan yaygın ve küçük ölçekli olan perakendeciler de, ffaröârr—görirb- 

ttCtgg=g$Sl % 96'sı 5 merkezde toplanan ayakkabı imalatçıları ile ilişkiye ge¬ 

çememektedirler. Bu nedenle ayakkabı toptancılarının pazarlama kanalı üzerin¬ 

deki denetimi önemli olmaktadır. 

Sanatkâr işlikleri çok az bir sabit sermaye ile kurulabilmektedir. 

Bir çift ayakkabının üretici maliyetinin ortalama % 68'ini oluşturan malzeme 
(9) 

tedariki için gerekli olan işletme sermayesi imalatçıda bulunmadığı tak¬ 

dirde ise ayakkabı toptancısı bu işleri yerine getirmektedir. Toptancının 

üreticiyi finanse etmesi iki biçimde olabilmektedir : 
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- Malzeme tedariki için nakdi kredi yererek, 

- Bizzat nıelzemeyi ye modeli vererek. 

Birinci durumda toptancı kredi yermek yoluyla üreticiden ayakkabıyı 

daha ucuza alabilmekte, dolayısıyla sadece sermayesi üzerinden rant almakta¬ 

dır. 

işlik sahibinden daha kolay olduğu için toptancının kârı görece biraz daha 

büyümektedir. Bu uygulamanın özellikle yaygın olduğu İzmir'de bu tür iş ve- 

Ayakkabı toptancıları perakendecilere de kredili satışlar yapmakta, 

dolayısıyla pazarlama kanalındaki toplam finansmanın büyük bir bölümünü sağ¬ 

lamaktadırlar. 

Terlik imalatında, İstanbul'da günübirlik işletme sermayesiyle üretim 

yapan aile işletmeleri ilginç bir örnektir. Bu işletmeler bir gün önce malze¬ 

me toptancısından veresiye aldığı malzemeyi birğmde hem işleyip, hem terlik 

toptancısına götürüp satmakta, kazandıkları paranın bir kısmı ile malzeme top¬ 

tancısına borcunu ödeyerek bir kısmıyla yeni malzeme almakta, ve küçük bir kâı 

sağlamaktadırlar. 

Kanaldaki kazancın büyük bir kısmının gerçekte Kazlıçeşme köseleci ve 

dericilerine kaldığı kanısı yaygındır. 

Sermaye birikimi ile küçük işlik düzeyinden imalathane düzeyine geçmeki 

makina seçiminde bilgisizlik önemli engeldir. Küçük imalatçılar işlerini bü¬ 

yütecek sermayeye sahip olsalar bile, gerekli makinaları seçecek bilgiye sa¬ 

hip değildirler. Sektörde popüler olan İtalyan makinaları ve bunların bazı 

markalan, üretim içindeki yerleri düşünülmeksizin satın alınmakta, çoğunluk¬ 

la boş durmakta, ya da düşük kapasite ile kullanılmaktadır. Bilgisizlik so¬ 

nucu bir saya dikiş makinası yerine branda bezi dikiş makinasının alındığı 

bile görülmektedir. 

İkinci durumda ise malzemenin toptan fiyatını kırması küçük 

(10) 



2.3.2. lastik ve Plastik Ayakkabı Üretimi 

lastik ve plastik hammaddeden ayakkabı imalatının kuruluşu 1975 yılı 

için yapılan hesaplamalara göre şudur : 

Tablo 1„ Lastik ve Plastik Ayakkabıda Firmalar ve Üretim. 

Sektör Firma Sa. 
Üretim 
Bölgeleri 

1975 Üretimi 
(çift) 

Üretim 
1975 İşletme 

Başına Ortalams 

Lastik Ayakkabı 40 
İstanbul, İçanadolu, 
Karadeniz 20 milyon 500 000 

Plastik Ayakkabı 89 Güneydoğu Anadolu 34 milyon 380 000 

Kaynak: T.S.K.B. Turk Ayakkabı Sanayi. 

lastik ayakkabı üretimi 1930 yıllarında İstanbul'da başlamıştır. lastik 

ayakkabı üretiminin Anadolu'ya yayılması 1950'den sonra, iki gelişmenin sonucu 
(11) 

olmuştur. Birinci gelişme, başlangıçta ithal edilmekte olan hammaddenin 

yerini hurda taşıt lastiklerinden elde edilen rejenere kauçükun alması, İkin¬ 

cisi ise imalatta kullanılan makinalamn yurt içinde üretiminin sağlanmasıdır. 

Sanayiye giriş eşiğinin böyle "alçalması" Anadolu'da pek çok küçük imalathane¬ 

nin ortaya çılana sına neden olmuştur. 

lastik ayakkabı, ya da yaygın deyimiyle "karalastik" talebi en düşük 
(12) 

gelir gruplarından kaynaklanmaktadır. Gelirlerin yükselmesi ile birlikte, 

plastik hammaddeden yapılan ayakkabıların rekabeti de lastik ayakkabı talebi¬ 

ni 1960'ların başlarından itibaren düşürmeye başlamıştır, Böylece, bir dönem 

sadece Trabzon'da 50 dolayında lastik ayakkabı imalathanesi varken, 1977'de 
/ S\ ~7 \ bu sayının 4-0'a düştüğü tahmin edilmektedir. 

Plastik ayakkabı talebinin 1960'larda yükselmesi ile, pek çok imalat¬ 

çı lastik ve plastik ayakkabıları birlikte üretmeye başlamıştır. 
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Plastik ayakkabı imalatı, F7C esaslı hammaddenin 1969 yılına dek itha- 

sağlanabilmesi dolayısıyla, İstanbul dışında varolamamıştır. Bugün bu 

daldaki kurulu kapasitenin % 75’inin bulunduğu Gaziantep'te, özellikle ilk 

yıllarda kurulan çok küçük tek makinalı işletmeler biçimindeki imalat, plas¬ 

tik ayakkabının en yoğun talep edildiği sıcak Güney Bölgesinde olması, ve ge¬ 

rek plastik enjeksiyon makinalarının gerekse hammadde sağlanmasının kolaylaş¬ 

masından (rejenerasyon yoluyla) yararlanmıştır. 

Bugün Gaziantep'teki firmaların ortalama kapasiteleri diğer bölgelere 

göre çok düşük değildir,^^ Bunun nedeni, gelir srtişi ve'modern tüketim 

davranışları nedeniyle düşen plastik ayakkabı talebi olmalıdır. 1974’te 
(15 ) 

Gaziantep’te bu dalda 70 işyeri çalışırken, 1975’te bu sayı 57’yo düşmüştür. 

İşi bırakan 15 firmanın, piyasadaki en küçük ve güçsüz firmalar olması gere¬ 
kir. 

Plastik ayakkabılar karalastiklerden de ucuza satılmaktadır. 1977 fi¬ 

yatları rejenere hammaddeden üretilenlerde 6-12.5 Tl./çift, yeni hammaddeden 

üretilenlerde ise 8- 17 Tl./çift arasındadır. 

lastik ve plastik ayakkabı imalatı kesimindeki işletme büyüklükleri, 

ve işgücü hakkında sayısal bilgiler yoktur. Ancak, genellikle niteliksiz iş¬ 

gücünün düşük ücretle çalıştırıldığı bilinmektedir. 



2.3.3* Ağaç Mobilya Üretimi 

Ağaç mobilya imalatı da, ayakkabı imalatı gibi, küçük sanatkârlardan 

oluşan geleneksel bir yapının çağdaş çalışma ve pazar koşullarına uyarlanarak 

büyümesi ile ortaya çıkan çok sayıda "küçük bilimlerde emek-yoğun üretimin ya¬ 

pıldığı bir kesimdir. 

Üretimin küçük sanatkâr işliklerinde çok basit el araçları ile yapıldı¬ 

ğı dönemlerden bu yana ağaç mobilya imalatının birbirinden farklı becerileri 

(ustalıkları) gerektiren üç ayrı aşaması vardır : 

1. İskelet İmalatı : Kabaca biç imlendirilmiş ahşap malzemeye biçim 

vermek, kurmak ve cilaya hazırlamak işlemlerini içerir. 

2* Cilacılık : Kurulmuş iskeleti cilalamak işlemidir.(Bugün polyester- 

cilik diye anılmaktadır) 

3* Bösemecilik : Cilalanmış iskelete, kumaş malzemeyi ve dolgu malzeme¬ 

sini monte etmektir. 

Talepteki büyümenin, sanatkâr işlikleri türünde bir örgütlenmeydi) "bü¬ 

yüyen bir üretimle 'karşılandığı bugünkü mobilya imalat kesiminde bu üç dal,, 

küçük işliklerin uzmanlaşma bölünümlerinden sadece bir tanesidir. İşlikler 

aynca mobilya gruplarında (yemek ve yatak takımları, koltuk-kanepe, masa- 

sehpa, v.b.), modellerde (basit, klasik, modern gibi), ve kalitede de uzman¬ 
laşma eğilimi göstermektedirler. Sektördeki işliklerin % 90'ının pek çok 

açıdan uzmanlaşmış oldukları gözlemlenmektedir. 

Teknolojideki değişiklikler, son yıllarda kullanımı giderek yaygınla¬ 

şan şerit testere ve planya gibi motorlu tezgahların kullaniim.njjı 

dan oluşmaktadır. Ankara'dan sonra Türkiye'nin büyük ağaç mobilya üretim 
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(ıfi) bölgesi olan İstanbul'da 1974 yılanda yapılan bir araştırmaya göre kü¬ 

çük işletmelerde ortalama planya sayısı 1.03'tür. Bu. da iskelet imalatına 

çevirici gücün girmiş olduğunu göstermektedir. Ancak bunu tamamlayan bir diğea 

gözlem de, varolan planya ve şerit makinalarınm günde iki saatten çok kulla¬ 

nılmadığıdır ki bu da tezgah seçimi ve kullanımında rasyonelliğin olmadığının 

kanıtıdır. 

İskelet imalatında kullanılmaya başlayan bir diğer makina da oyma süs¬ 

lemeleri çoğaltmakta kullanılan, bir ana şablon üzerinden geçerek aynı anda 

4-5 benzer malzemeye birden şekil veren makinadır. Bu taakina da kaliteden fe¬ 

dakarlık edilmesine karşın oyma süslemelerde gerekli olan "ustalık" düzeyini "v 

azaltmıştır. 

Mobilya imalatının en emek-yoğun kalmış olan aşaması döşemeci” iktir. 

Döşemecilikte el emeğini ikame edecek önemli teknik gelişmeler olmamıştır. Dö¬ 

şeme işlemi en basit el araçları ile, ve el emeğini yoğun biçimde kullanarak 

gerçekleştirilmektedir. 

Tablc 2 Türkiye'nin mobilya imal eden 12 Bölgesindeki işletmelerde 

hesapladığırnz ortalama işçi sayıları ve 1974 fiyatlarıyla ortalama üretim de- 
(1?) • 

ğerlerini vermektedir. İstanbul'da 281, diğer illerde 122 olmak üzere top¬ 

lam 403 küçük imalatçıdan, büyük imalatçıların ise tamamından alman bilgile¬ 

re dayandırılan bu tahminde Türkiye'de ortalama bir mobilya imalathanesinin 

5.76 işçi çalıştırmakta olduğu ve bunun bölgelere göre 9.69 işçi (Adana) ile 

2.66 işçi (Sakarya) arasında değiştiği görülmektedir. 

1974 yılında İstanbul'da mobilya imalatında bulunan 2C2.570.0C0. TL., 

sabit sermayenin^ 75.6'sı 250.000. TL. veya daha küçük, °/o 51.1'i tee 100.000. 
(18) 

TL. veya deha küçük yatırımlar halinde dağılmıştı r. 



Tablo 2. Ağaç Mobilya Üretiminin Bölgelere Dağılımı. 

Bölge 
Üretici 
Sayısı 

Toplam 
İşgücü 
Sayısı 

Ortalama 

İşgücü 

Yıllık 
Toplam Üretim 

(1975 fi. 
1000 TL) 

Ortalama 
Üretim Dağ. 
(1974 fi. 
1000 TL) 

İşçi Başına 
Üretim Bağ. 

Ankara 2000 14 080 7.04 1 375 681 687.8 97.7 

İ stanbul 1950 7 381 3.99 507 086 274.1 68.7 

Eskişehir 300 1 386 4.62 142 055 473.4 102.5 

İnegöl 200 735 3.68 34 819 174.1 47.4 

Sakarya 110 293 2.66 15 570 141.5 53.1 

Adana 150 1 440 9.60 92 000 613.3 63.9 

Antakya 250 1 950 7.80 125 000 500.0 64.1 

Kayseri 200 1 548 7.74 95 400 477.0 61.6 

İzmir 500 3 630 7.26 242 750 485.5 66.9 

İ skenderun 35 203 5.80 6 650 190.0 32.8 

Antalya 40 303 7.58 13 480 337.0 44.0 

Gaziantep 50 385 7.70 14 000 280.0 36.4 

Toplan 5785 33 334 5.76 2 664 441 460.6 79.9 

Kaynak: E.P.O. A.S. Türkiye Mobilya Sanayii Raporu. 

Aşağıdaki tablo, aynı çalışmaya göre İstanbul'da çalışan işçi adedine 
(19) 

göre işyerlerinin ve kapsadıkları işgücünün dağılımını vermektedir. 

Tablo 3. Ağaç Mobilya İmalatında İşyeri ve Çalışan Sayıları. 

İşyerinde Çalışan 
işçi Sayısı 

İşyeri 
Sayısı 

■— -y  

İşyeri 
i 

Çalışan 
Sayısı 

Çalışan 
1° 

1-3 1182 60.6 2969 40.2 

4-6 619 31.7 27 9 3 37.9 

7-9 77 4.0 554 7.5 

10 + 72 3.7 1065 14.4* 

Toplam 1950 100.0 7381 100.0 

Kaynak: E.P.O. A.S. Türkiye Mobilya Sanayii Raporu. 
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Tabloda, çalışanların % 85.6'sının 10'dan az, % 78.11inin 71 den az, 
% 40.2' sinin ise 4'ten az işçi çalıştıran işliklerde çalıştıkları görülmekte¬ 

dir. İşyerlerinin % 92.3'ünde 7 kişiden daha az çalışan bulunmaktadır. 

İstanbul'da örneklemeye giren küçük (lO işçi ve altı) işyerlerinde orta¬ 

lama 3.79 işçi çalışmaktaydı. Bu işgücünün dağılımı: 1.66 usta, 1.43 kalfa, 

ve 0.70 çırak şeklindeydi.Aynı çalışmada, daha gerçekçi bir tahminin top¬ 

lam 7500 usta ve kalfa, 2500 kadar da çırak (dolayısıyla 3 usta ve kalfaya 1 

çırak) olduğu belirtilmektedir, 

İşyeri sahiplerinin büyük çoğunluğu sektöre dışarıdan değil, "baba 

mesleği"ni izleyerek girmiş kişilerdir. Küçük işletmeler açısından nitelikli 

işçiler (kalfalar) sık sık iş değiştirmeleri veya ilk olanakta kendi işyerle¬ 

rini açma eğiliminde olmaları dolayısıyla bir sorundur. Kalfalarla uzun dönem¬ 

li güvenilir ilişkiler kurulamamaktadır. 

Kalfaların da, çırakların da yasal ücret, işgünü, ve sosyal güvenlik ^ 

düzenlemeleri yoktur. Çırak aylıkları, 1974 yılında 400-500 TL. civarın¬ 

dadır. 

Sektöre işçi olarak girmek için "sanatı" öğrenmek ve bir süre sonra 
‘j 

kendi işini kurabilmek umudu en önemli etkendir. Edinilen beceriler , (iş 

koşulları açısından küçük işliklerden çok farklı olmayan) imalathane türü. 

işyerlerinde kullanılmaları nıüvkûnsede, aynı sektördeki fabrikalarda iş bulmak 
(?ı) 

açısından bir üstünlük sağlamamaktadır. 

Sektörde gerek hammadde sağlanması, gerekse bitmiş ürün pazarlaması 

imalatçı-toptancı ilişkileri ile düzenlenmektedir. Satınalma kooperatiflerinin 

varlığı ve gücü yöreler arasında farklılık göstermekteyse de alımlar ağırlıkla 

işyerlerinin bağımsız ilişkileri ile yapılmakta, ya da fason sipariş veren 

tüccarlarsa sağlanmaktadır. 
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Çok küçük işletmelerden oluşan sektörde, talebin az olduğu aylarda 

"stoka çalışmak" gerek mekân gerekse maliyet sınırlamaları yüzünden mümkün, 

değildir. Dolayısıyla sektörde, özellikle standart olmayan ürünler imalatın.11 

yoğun olduğu yörelerde, "siparişle" çalışma yöntemi egemendir, (örneğin 

İstanbul'da imalatçıların % 70'i, Adana'da % 73'ü, İskenderun'da % 88'i sipa- 
,(22) • 

rişle çalışmaktadır; İstanbul'daki 12 mobilya üretim bölgesi arasında 

siparişle çalışmanın^ 100 olduğu bölgelerin, ciro/sermaye ve ciro/işçi oran-, 

larınm en düşük olduğu yöreler olması, siparişe bağımlılığın büyüklükle ilin¬ 

tili olduğunu göstermektedir. 

İskeletçi-Cilacı-Döşemeci üçlüsünü ürün bazında biraraya getirmek ge¬ 

nellikle satış noktalarına sahip tüccara düşen bir işlev olmaktadır. İskelet-, 

çıye ağaç malzemeyi sağlayan perakendeciYölü mevsimlerde küçük işliklerin 

stoka çalışmasını sağlamakta, ve ürünü imalatçılardan uzun vadeli senetlerle 

almaktadırlar. Talebin yoğunlaştığı mevsimlerde ise "kredili" olarak satınal- 

dıklam ürünleri yüksek fiyata, genellikle taksitli satışlarla aktaran pera¬ 

kendeciler yaptıkları finansmanı böylece çıkardıkları gibi yüksek kârlar da 

elde etmektedirler. 

Ankara, Kayseri, İzmir ve Antakya gibi mobilya ihraç eden bölgelerde? 

üretim genellikle düşük nitelikli işçilikle standart tip mobilyalarda (ömeğn 
Anadolu'da kullanımı yaygın olan tek parça oturma takımları) yoğunlaşmakta¬ 
dır. 

Sadece kent içi talebe yönelik imalatta ise, başka bölgeler imalatçı¬ 

ları ile rekabet edebilmek için (ithalatta taşıma marjı engelini önleyici 

düzeyde tutacak ölçüde) ucuz imalat, ya da talebe en yalcın uyumu göstermek v. 

"garanti" vermek yoluyla orta gelir grupları için üretim yapılmaktadır. 

Mobilya imalat kesiminde küçük işletmelerin büyünesi ve dikey yönde 
/ w 

entegre olması yerine, ürün farklılaştırma ya da aynı üründe, üretimin aynı . 
(?0 

aşamasında büyüme görülmektedir. ^ 
t 
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Büyük işletmeler oluşturmak ancak pazarlarla doğrudan ya da sıkı iliş¬ 

kiler kurmakla mümkündür. Bu yönde inisiyatif ise üreticilerden değil tüccar¬ 

dan gelmektedir. Örneğin MEDAŞ fabrikası, ticari sermayenin, daha önce fason 

uygulamasıyla çalıştırdığı imalatçıları da ortak ederek kurduğu bir şirkettir. 

Koyunlu’daki ORSAN fabrikası da bu türde bir örnektir. 

Küçük ya da orta imalatta yetişen işçilerin, aynı sektördeki fabrikalar 

için bir "yedek ordu" oluşturmadığı anlaşılmaktadır. Örneğin İnegöl'de kuru¬ 

lan İSTAŞ fabrikası İnegöl'de varolan nitelikli küçük imalat işgücünü istihdam 

etmekte güçlük çekmiş, niteliksiz işçi alarak yetiştirmeyi tercih etmiştir. 



2.3.4. tfodeni Mobilya Üretimi ^ ^ 
\ \ i ^ ' 

Madeni mobilya üretimi, ağaç mobilya üretimine oranla işbölüımünün daha 

ileri bir düzeyde olduğu, sermaye-yoğun bir daldır. Ağaç mobilya işlikleri¬ 

nin taşıdığı "sanatkâr işliği" kişiliğine karşılık, tipik bir madeni mobilya 

imalat işletmesinin örgütlenmesi "imalathane" türü örgütlenmeye yakındır. 

Birbirini izleyen boru kesme - bükme •- kaynak - boya - oturak ve sırtlık takma 

işlemleri ayrı işçilerce gerçekleştirilir. İşçiler çoğunlukla 10-18 yaşlan 
(2M 

arasındaki çırak ve kalfalardır. 

Ifekinalaşma ve işbölümünün düzeyi dolayısıyla imalatta sabit sermaye 

yoğunluğu yüksek olmaktadır. Öte yandan imalatta kullanılan girdiler büyük 

sanayinin ürünleridir: çelik boru, saç, formika, kontrplak, köpük, v.b. gibi. 

Girdi fiyatlarının yüksekliği ve fabrikaların küçük ölçekli satışlarda vade 

esnekliği göstermemesi dolayısıyla, örneğin Kayseri1 de son yıllarda ortaya 

çıkan malzeme tüccarları (ki çoğunlukla perakende satış noktalarına da sa¬ 

hiptirler) imalatçıları finanse etmekte ve fason imalat yaptırmaktadırlar. 



2.3.5. Pamuklu Dokuna 

Dokuna kesininde panuklu dokuna, küçük imlat işletmelerinin önenli 

olduğu bir dal olagelniştir. 

1921 sanayi sayınna göre dokuna kesininde bulunan 20 057 işletmede 

35 316 işçi çalışmaktaydı. Bu sayılar işletme başına ortalama 1.2 işçi çalış¬ 

tığını göstermektedir. Aynı ortalananın 2.9 olduğu halıcılık ve 28.0 olduğu 

ipekli dokuma kesinleri dışarıda bırakılırsa, ortalama işçi sayısını 1.2 düze¬ 

yine düşüren işletmelerin pamuklu ve yünlü dokuma işlikleri olduğu görülmek-- 
. .. (25) tedır. 

1927 Sayımına göre Türkiye'nin imalat sanayiinde bulunan işyerlerinin 

°Jo 14'ünü, işgücünün % 19'unu, hammaddenin ise % 17' sini kullanan dokuna kesj_- 
(2f) 

ninde, ‘ pamuklu dokuma işliklerinin 3/4'ü 1-3 kişiden oluşan sanatkâr iş- 
(27) 

likleridir. 

1972 vo 1977 yallarında panuklu dokuma kesiminde, genellikle "kayıtsız 

tezgâhlar" denilen, küçük işletmelerde kullanılan tezgâhların kesimdeki topu¬ 

ları tezgah sayısı ve kapasite içindeki paylan a3c*|ıcU Tablo gösterilmiş¬ 

tir. 

Küçük dokuna işlikleri ya nihai ürün niteliğinde olan kanaviçe, tül¬ 

bent, mendil, pike, bürümcük, havlu gibi ürünlerde, ya da boya ve terbiye 
(28) 

işlemleri için düşük kaliteli giysilik kumaşlarda uzmanlaşmaktadırlar. 

Önceleri, özellikle Babadağ ve Bursa'da yapılan yerli el tezgâhlan 

ile çalışan bu işlikler, giderek 1-3 b.g.'lük motorlu tezgâhlarla donanmaya 
% 

başlanışlardır. 
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Tablo k „ Pamuklu Dokuma Kesiminde Tezgah Sayıları ve Kapasitenin 

Büyük (Örgütlü Sanayi) ve Küçük (Örgütsüz) işletmeler 
Arasındaki Dağılımı (1972-1977) 

Tezgah Sayılan 

1972 1977 

Toplam 

1972 

Kapasite 

1977 

Büyük İşletmeler 17 882 19 168 656.2 934.6 

i 42.9 43.4 68.3 73.6 

Küçük İşletmeler 23 800 25 000 305.2 334.9 

i 57.1 56.6 31.7 26.4 

Toplam 41 682 44 168 961.4 1269.5 

% 100.0 100.0 100.0 100.0 

Kaynak: Bkz. Dipnot (29) 

Ihnuklu dokumda kullanılan el tezgâhları insan gücüyle işledikleri 

için, başlarında bir sürekli işçinin fiziksel olarak çalışmasını gerektirir¬ 

ler. Oysa motorlu tezgâhlarda çalışma çok daha kolay olmakta, bir işçi sade¬ 

ce iplik kopması durumunda müdahale etmek, ve tezgahı çalıştırmak gibi işler¬ 

le ilgilenmektedir. Bu yüzden bu daldaki işgücü giderek daha düşük nitelikli 

işçilerden oluşmaya başlamaktadır. îfekinalaşna, ve ürünlerin bütünleşmiş pa¬ 

zarlara uygun olarak standartlaşması, "ustalığın” ve "ustaların" önemini yi¬ 

tirmesine yol açmaktadır. İşçilerin, toplam çalışanların % 50'si dolayında 
olduğu sanılmaktadır. İşçiler asgari ücretin altında ve sosyal güvenlimiz J 

(30) 
çalışmaktadırlar. 

Küçük dokuma işliklerinde kullanılan motorlu tezgâhların büyük çoğun¬ 

luğunun büyük sanayinin elden çıkardığı makinelerden oluştuğu bilinmektedir. 

Bu oluşumu, büyük sanayinin çok hızlı makina değiştirme eğiliminin etkilediği 

anlaşılmaktadır. Dokuma makinalam ihraç eden Batı ülkelerinin hızla model 

değiştirerek ihraç etmeye yönelmeleri, ve bir tür "planlanmış aşındırma" 
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(planned obsolescence) uygulaması içinde olduklara bilinmektedir. Türkiye'de 

dokuma dalında çalışan büyük sanayi işletmeleri de bu çabadan etkilenmiş, 

1961-70 yılları arasında 568 milyon TL.'lık dokuma sanayii ürünü ihraç eden 

Türkiye, aynı dönemde bunun ikibuçuk katı değerinde” 1 429.5 milyon Tl.'lık 
(31 ) 

dokuma sanayii makinası ithal etmiştir. 1973 yılında yapılan bir tahmine 
(32 ) •• 

göre her yıl ortalama 2.500 dokuma tezgâhı yenilemektedir. Özel kesimin 

hızla elden çıkarmaya çalıştığı bu ölçüde kullanılabilir nakinanm bulunması, 

dokuma dalında küçük işletmelerin büyük sanayi yatırım mallarına bir tür 

"elden düşme" pazarı oluşturmasına, ve bu tür işletmelerin kolayca doğmasına yo 

gelişmesine neden olmuş olmalıdır. 

Küçük pamuklu dokumacılar özellikle Ege Bölgesinde, Denizli'de yoğun¬ 

laşmışlardır. 1937 sayımında dokuma kesininde çalışan 90 500 kişinin 21 000'inin 

Denizli'de olduğu görülüyor. Bu sayı 1948'de 45 000'e çıkıyor. Denizli küçük 
(33) 

dokumacıları kendi türlerinde en eski yo yoğun örnek olduklarıadan, gös¬ 

terdikleri özellikleri incelemek küçük dokuma işletmelerinin genel durumunu 

kavramakta yararlı olacaktır. 

Denizli'deki küçük dokumacılar, gerekli pamuk ipliğini fabrikalardan 

sağlamaktadırlar. Özel fabrikalara oranla daha iyi koşullarla iplik satan 
. (3*+) 

Sümerbank, talebin ancak % 10 kadarını karşılamakta, dolayısıyla talebin 

ço“u, Denizli, Kayseri, Adana, İskenderun ve Gaziantep'teki beş fabrikadan 
(35) 

sağlanmaktadır. 3u kesinde fabrikalarla küçük işletmeler arasında ilginç 

bir ilişki olduğu söylenmektedir. Pamuk ipliği üretiminden % 30 oranında is¬ 

tihsal vergisi alınmaktadır. Denetlenmesi güç olan küçük dokumacılar, fabri¬ 

kalardan (ya da fabrika toptancısından) yaptıkları alımları faturasız yap¬ 

tıkları takdirde, fabrikalar vergi matrahına girmeyen bu tür satışlarda do¬ 

kuma fabrikalarına yaptıkları faturalı satışlardan daha az fiyat istemekte¬ 

dirler. Hammaddeyi ucuz sağlayabilmek, düşük verimlilikli küçük dokumacıların \ 

pazarda fabrika ürünü dokumalarla rekabet edebilme güçlerini arttırmaktadır.^0^ 



Küçük dokumacılar, çözgü ipliği hazırlama, haşıllana (ipliği sertleş¬ 

tirme) , tahhar (temizleme) gibi işlemleri bu işlerde uzmanlaşmış küçük işlik¬ 

lerde yaptırmaktadırlar. 

Pazarlamaya hazır bezler dokuyan dokumacıların müşterisi toptancı tüc¬ 

carlar olmaktadır. Konfeksiyon kesiminde giysi imalatında kullanılabilecek 

tür kumaşlar dokuyan işletmeler ise ürünlerini büyük ölçekli imalathaneler 

halinde çalışan boya-apre-baskı kesimine satmaktadırlar. 

Ifelzeme sağlayarak ısmarlama imalat yaptıran "amil” firmalar, küçük do 
Un ) 

kumacılarm çoğunu bağlamış durumdadırlar. ^' 

Ege bölgesindeki küçük dokumacılar Türkiye'de kooperatifçilik girişim¬ 

lerinin başladığı ilk yıllardan beri örgütlenme çabası içindedirler. 1969 yı¬ 

lında kurulu küçük sanat kooperatiflerinin % 78'i dokuma kooperatifleridir.^ 
Ancak, bu sayının da gösterdiği gibi, dokuma kooperatifleri bütünleşenemiş, 

dağınık kalmışlardır. Denizli yöresinde aynı kasabada pek çok kooperatife 
(39) 

rastlamak mümkündür. 

Boya-apre-baskı işlemlerini (veya satış mağazalarını) içerecek biçim¬ 

de bütünleşmiş kooperatif sayısı çok azdır, ve etkisizdirler. 1973 yılında 

Denizli yöresinde boya-apre atelyesi bulunan tek bir kooperatif olduğu görül¬ 

mektedir. Sektörde genel eğilin de bütünleşme değil, bütünleşmemiş tesislerin 

çoğalması yönündedir. 1965'te bütünleşmiş işletmelerin toplam işletme sayısı 

içindeki payları İo 65 iken, 1971'de bu pay °Jo 53'e düşmüştür. 

Küçük dokumacıların yukarıda değinilen özellikleri, bu işletmelerin 

bazı yasal boşluklardan ve büyük dokuma fabrikalarının makina parkının hızla 

dönüşmesinden doğmuş ve ancak bu koşullar sürdükçe yaşayabilecek, ürün ve pa¬ 

zar geliştirme olanaklarından kopuk işletmeler olduklarını göstermektedir. 



2.3.6. Hazır Giyecek Üretimi (Konfeksiyon.) 

Hazır giyecek üretiminin terzi işliklerinden konfeksiyon işliklerine 

kaymasını, sanayileşme ile oluşan ki.tl-O—pazarlan ve işgücünün pabalılanması 

eğilimleri beslemiştir. Konfeksiyonda teknolojik sıçramaların üretim yapısını 

dönüştürmesinden sözetmek güçtür, çünki 1851'de I.M, Singer'in dikiş makine¬ 

sini geliştirmesinden, ve 1860'ta J. Baran'm çok katlı kesim yapan şerit-bıçak 

makinasını yapmasından bu yana giysi üretiminde önemli bir teknolojik sıçrama 

olmamıştır. Teknolojik ilerleme, düğme dikme, ilik açma, tela yapıştırma, pan- 

talon kemeri dileme v.b. işlemleri yapan özel amaçlı dikiş ma lamalarının geliş¬ 

tirilmesinden ibaret kalmıştır. 

Türkiye'de konfeksiyon dalında 1975 yılında Sosyal Sigortalar Kurumu'na 

kayıtlı işyeri ve işçi sayıları temel alınarak yaptığımız basit bir hesapla- 
ft-1 ) 

mada konfeksiyonun bazı dallarında ortalama işçi sayılan şöyle çılanaktadır: 

SSK Kodu 

2431 Dokuma, deri, kürk vs. maddelerden 
elbise, palto, pardesü gibi hazır 
elbise imali 

Ortalama İşçi Sayısı 

8.08 

2432 Çamaşır, gömlek, kravat, korse, 
kemer, eldiven ve emsali eşya 
imalatı 6.29 

2433 Şapka ve kasket imalatı 3.38 

2431 kodlu kategoriye deri konfeksiyon da dahil olduğundan, 2432 kodlu 

dalın, (sigortalı işyerlerinin görece büyük işyerleri olduğunu da akılda tu¬ 

tarak) konfeksiyon imalatındaki işletme büyüklükleri açısından daha gerçekçi 

bir ortalama verdiği düşünülmelidir . Bu konudaki uzman gözlemleri de, 10'dan 



az işçi çalıştıran işyerlerinin imalat içinde çok önemli bir yeri olduğuna 
(42) 

kuşku bırakmamaktadır. 

Konfeksiyon üretin süreci, hammaddeden bitmiş ürüne doğru ayrı işlik 

düzenleri gerektiren dört ana işlem grubundan oluşmaktadır s 

1- Kumaş Yayma ve Kesme 

2- Dikim ve Birleştirme 

3- Ek İşlemler (ilik açma, düğme dileme, v.b.) 
4- Ütüleme ve Bitirme 

Küçük işletmeler düzeyindeki imalat, genellikle her bir işlem grubun¬ 

da, makinalaşnış küçük işliklerin arasındaki iş akanları biçiminde gerçekleş¬ 

mektedir. 

Küçük işletmelerdeki işgücü genellikle kadın işçilerden oluşmaktadır. 

Bunun nedeni, işin hafif ve geleneksel olarak kadınsı bir iş olmasıdır. Eöyle- 

si bir işgücü yapısı, küçük imalatta % 30-50 dolayında bir işgücü devir hazi¬ 

nin görülmesini^3*) açıklayabilir. Genç yaştaki kadın işçiler evlenince işi 
bırakmakta, daha iyi işlere kaymakta, ya da işlikler arasında ufak ücret fark¬ 

ları ile işyeri değiştirmektedirler. 

Küçük işliklerde çalışan işçiler, büyük konfeksiyon fabrikaları açısın¬ 

dan yetişmiş bir işgücü olarak görülmemektedirler. Eski alışkanlıklarını uzun 

süre kıramayan yetişkin işçiler yerine acemi işçi istihdam etmek fabrikalara 

(44) • 
daha uygun gelmektedir* işyeri küçüldükçe uzmanlaşma ve fason çalışma eği¬ 

limi artmaktadır. 

Genellikle sadece işyeri ve iş araçlarına sahip olan küçük imalatçılar, 

model ve işletme sermayesi açısından, piyasada "amil firmalar" olarak adlan¬ 

dırılan fason imalatçılara veya kumaş tüccarlarına bağımlı olarak çalışmak¬ 

tadırlar. 
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İmalatçılar, kumaş ve aksesuvarı (bazan kesilmiş parçalar halinde) amil 

firmadan almakta, ve genel uygulamada, ek işlemler için uzman işliklere gönde¬ 

rilmesi işlerini de üstlenmekte, amil firmaya bitmiş ürünü teslim etmektedir¬ 

ler. Anil firmalar, malzemenin tamamını, ya da sadece kumaş malzemeyi sağlamakta, 

malzemenin tamamen imalatçı tarafından sağlandığı sipariş imalat ancak daha 

büyüle imalatçı firmalar için mümkün olmaktadır. Küçük işlikleri vadeli satış¬ 

larla finanse etmek konusunda kumaş fabrikaları pek iştekli olmadıklarından 

(kn ) 
tüccarın araya girmesi zorunludur. Tamamen kendi hesabına üretim yapan 

işliklerin bile çoğunun sadece veya zaman zaman toptancıdan malzeme temin et- 
(46) 

tikleri, fabrikadan doğrudan alımlarm pek az olduğu görülmektedir. 

Üretim teknolojisinin ileri 'ölçüdeuzmanlaşmış olmaması, küçük imalat¬ 
hanelerin zaman zaman esnekliğin ekonomilerinden yararlanmasını sağlamaktadır. 

Küçük imalatçılar mevsimden mevsime, bir üründen bir diğerine hızla kayabil- ^ 

mektedirler. Ancak genel eğilim, rekabetin çok olduğu pazarda, kazanılmış pa¬ 

zar kesitlerine yoğunlaşmak, elden kaçırmamaya çalışmaktır. 
'o 



2,3.7. Otomotiv Yan Sanayii 

Türkiye'de otomativ sanayiinin, kuruluşundan bu yana, belirli yedek, 

mamul ya da yan mamul parçalar açısından küçük imalat işletmelerine olan 

bağımlılığı süregelmiştir. 

Bugün otomativ sanayiine girdi veren, yan sanayi niteliğinde 900'ün 

üzerinde işletme olduğu bilinmektedir. Bu işletmelerin ortalama işgücü 

sayılan, ellerindeki tezgâhlama durumu, ürün çeşitlilikleri, maliyet ya¬ 

pıları ve finansman durumları konusunda derlenmiş bilgiler bulunmamaktadır. 

Ancak, uzman gözlemleri, otomotiv yan sanayii işyerlerinin, 

- Çok amaçlı (universal) tezgâhlarla çalışılan, 

- İki kişiden birkaç yüz kişiye kadar işçi çalıştıran 

işyerleri olduğu noktalarında birleşmektedir. 

Bu kesimdeki işyerleri hakkında, T.S.K.B, tarafından 1977 yılında ger¬ 

çekleştirilmiş bir Teknolojik Yapı Ön-Anketinin soru kâğıtlarından çıkardı¬ 

ğımız bazı bilgileri sunacağız. 

Anket, 61 tanesi Otomotiv Sanayiine mamul ya da yan-mamul girdi üre¬ 

ten 64 işletmeyi kapsamaktadır. Anketteki sorular sermaye, ciro, istihdamın 

yapısı, kuruluş yılı, makLna parkı, girdiler ve ürünler hakkında ayrıntılı 

bilgiler almak üzere tasarlanmıştır. 

Birma büyüklüğü ve işgücü yapısını incelemek için şu beş değişken 

kullanılmıştır s 
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1977 yılı için 

1. toplanı satış hasılatı 

2. fiilen çalışanların toplam sayısı 

3. nitelikli, düz ye part-time işçi sayısı 

4. teknisyen sayısı 

5. mühendis ve memur sayısı 

Otomotiv yan sanayii niteliğini taşıyan 61 firmadan ikisi 1977 yılı 

satış hasılatlarını bildirmekten kaçınmışlardır. Bu nedenle, satış hasılat¬ 

larını içeren analizler 59 firmadan alınan bilgilere dayanarak yapılmıştır. 

Toplam çalışan sayısı ile yıllık satış hasılatı büyüklükleri arasında 

bir doğrusal ilişki araştırmak amacıyla tek açıklayıcı değişkenli bir klasik 

doğrusal regresyon denklemi oluşturduk. . Denklem ve ilgili büyüklükler 

şöyledir : 

A 

H = - 1.4081 + 0.2713 İ 
US5V») (0.0211) 

H : 1977 yılı toplam satış hasılatı tahmini (milyon TL) 

İ : 1977 yılı toplam istihdam (kişi) 

Korelasyon katsayısı r = 0.7 907 6 

Tahminin Standart Hatası = S =10.19 
e 

(Denklemde parantez içindeki sayılar e>< ve |3 parametrelerinin 
standart hatalarını vermektedir, p, katsayısı için z istatistiği değeri 
9.794 olmaktadır.) 

1977 yılı için yapılan bu kesit analiz, 58 firma için toplam yıllık 

hasılat düzeylerinin, büyük ölçüde ,çalışanlar toplan sayısının düzeyi ile 

açıklanabileceğini göstermektedir. 

Yine aynı firmalar için toplam yıllık satış hasılatı düzeylerinin, 

çalışanlar arasında doğrudan üretim işlevleri ile yönetim işlevlerinin 
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farklılaş'.rnsı arasındaki ilişkiyi görebilmek amacıyla yaptığımız bir ortala¬ 

malar analizinin sonuçları aşağıdaki tabloda verilmiştir : 

Tablo 5° Otomotiv Yan Sanayiinde 59 İşyerinde İşbölümünde 
Farklılaşma Düzeyine Göre İşletme Sayıları, Ortalama 

Yıllık Satış Hasılatı ve Ortalama Çalışanlar Sayılan 

Memur ve 
Mühendis 
Kullanmayan 
İşletmeler 

Memur ve 
tlilıendi s 
Çalıştıran 
İşletmeler 

Toplam 
İşletmeler 

Sayı 33 26 59 

Ortalama Satış 
Hasılat 2.002 12.261 6.5231 

Ortalama İşçi 
Sayısı 15.55 46.62 29.241 

Kaynak: T.S.K.B. On Anket Soru Kağıtları. 

Tabloda görüldüğü gibi, örnekleme giren 59 işyeri arasında yönetim 

işlevlerinin farklılaşmadığı işletmelerle bu işlevlerin farklılaşmış olduğu 

işletmeler birbirinden oldukça farklı özellikleri olan iki alt küme oluştur¬ 

maktadırlar. Yönetin işlevlerinin farklılaşmış olduğu işletmeler, diğerleri¬ 

nin yaklaşık 6 katı ortalama yıllık ciroya ve yine diğerlerinin yaklaşık 3 

katı ortalama işçi sayısına sahiptirler. 

İşyeri büyüklüğü ile yönetim işlevleri arasındaki ilişkiye bakıldığın¬ 

da, çalışan sayısı 25'ten büyük olup mühendis ve memur çalıştırmayan sadece 

i İd işyeri görülmektedir. 5'ten az kişinin çalıştığı işletmeler arasında mü¬ 

hendis ve memur kullanan işletmeler de iki tanedir (Bkz, Ek 3 ). 

Eldeki ömeklemde, toplan çalışan sayısı 1-4 arasında olan 9 işyerin¬ 

den 2'sinde 2, 4'ünde 3, 3'ünde ise 4 işçi çalışmaktadır. Bu küçük işyerle¬ 

rinin ciroları yılda 60.000 TL ile 1.500,000 TL. arasındadır. Küçük işyerle¬ 

rinde ürün çeşitlendirmesi büyüklere oranla daha düşük düzeydedir ve genellikle 



birkaç tür üründe uzmanlaşma görülmektedir. Otomotiv yan sanayii dalındaki 

büyük işletmeler ise, uzmanlaşma değil, ürün çeşitlendirmesi yoluyla büyümüş 

izlenimini uyandırmaktadırlar. Örneğin 1963'ten bu yana üretimde bulunan, 180 

vasıflı ve düz işçi, 4 teknisyen, 2 mühendis ve bir memur çalıştıran 80 metal 

ve plastik işleme tezgâhına sahip bir işletmede üretilen 13 tür küçük üründen, 

10 tanesi otomobil sanayiine çeşitli küçük plastik ve metal montaj girdisi, 

biri buzdolabı, biri çamaşır makinası sanayiine montoj girdisi, biri de mobil¬ 

ya ayaklarına takılan tekerleklerdir. 

Otomotiv yan sanayiinin küçük işletmelerin yoğun olduğu dağınık bir iş- 
(if7) 

kolu olmasının şu etmenlerin sonucu olduğu düşünülmektedir: 

1. Otomotiv ana sanayiinin kuruluşundan bu yana devletin ürünler 

üzerinde fiyat denetimi uygulaması, ve yerli parça kullanımını 

özendirmesi, 

2. Otomotiv ana sanayiinin ve araç parkının parça nitelikleri farklı 

çok sayıda model içermesi, 

3. Otomotiv ana sanayiinde çalışan firmaların başlangıçta küçük kapa¬ 

sitelerle kurulmuş olmaları yüzünden, ilk fabrikanın etrafında 

oluşan küçük ölçekli imalatın bu yapısının süregelmesi. 

Devletin yerli parça kullanımını özendirmesi, yurt içinde üretimi yapı¬ 

labilen parçaların ithalatını yasaklamak yoluyla olmaktadır. İthal yasakla¬ 

ması olan bir parçayı üretmeye başlayan bir imalatçı, ithal fiyatlarına ya¬ 

kın bir fiyatla pazara girme ve bir an önce küçük ve ucuz üretimle yüksek 

kârlar elde etme eğiliminde olmaktadır. 

1977 yılında ülkemizde üretilen taşıt türlerine göre model sayısının 
//, o \ 

oldukça yüksek olduğu aşağıdaki tabloda görülmektedir. 
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Tablo 6. 1977 Yılında 
sayıları. 

Taşıt Türlerine Gore Model ve Firma 

Taşıt Türü Model Sayısı Firma Sayısı 

Otomobil 10 4 

Minibüs ve Midibüs 7 6 

Otobüs 5 4 

Motorsiklet 6 5 

Kamyon 16 7 

Kamyonet 7 6 

Traktör 10 6 

Toplam 61 
X 

C\J C\J 

s Bir firma birden çok taşıt türü üretebildiği için bu sayi 
sütun toplamını değil, gerçek firma sayısını vermektedir. 
Kaynak: Bkz. Dipnot (^8). 

Otomotiv yan sanayiinin bugünkü yapısını açıklarken ileri sürülen 

savların üçüncüsü ise, ilk kuruldukları yıllarda oldukça küçük kapasiteler¬ 

le kurulan otomotiv ana sanayii fabrikalarının çevresinde o yıllarda oluşan, 

üretimin ölçeğine uygun küçük imalathaneler örüntüsünün ve girişimci türünün, 

bugün de çoğalarak süregeldiğidir. 

Bu ilişkiyi görebilmek için 1975 yılında otomotiv sanayiinde üretimde 

bulunan kuruluşların üretime başladıkları takvim yılından sonraki ilk yal 

içindeki üretimleri (araç sayısı olarak), 1975 yılı üretimlerine oranlanmış, 

ve bu oranlara göre bu kuruluşlar gruplanmıştır. Bu dağılım Tablo 

da verilmiştir. 

Tablodan da görülmektedir ki, 1975 yılında, kuruluş dönemi üretim du¬ 

rumları 1975 yılı durumlarının $ 40'ı ya da daha azı olan 16 üretici birim 

vardır. Bu 16 üreticinin yaptığı üretimin otomotiv sanayiinde 1975 yılında 

üretilen toplam araç adedi (motorsiklet ve moped üretimi hariç) içindeki 



Tablo 7» Otomotiv Sanayiindeki Kuruluşların, İkinci Üretim Yılı 
Üretimlerinin 1975 Yılı Üretimine ^ Oranına Göre Dağılımı^ ^ ^ 

2. Yıl Üretimi -5- Tr Kuruluş 
1975 Üretimi q af Sayısı 

- 20.0 1o 9 

20.1 - 40.0 i 7 

40.1 - 60.0 1° 5 

60.1 - 30.0 % 2 

80.1 -100.0 i 4 

100.1 4- 1o 1 

Toplam 28 

paylan hesaplandığında bunun / 63.3 olduğu görülmektedir.^0 ^ Özetlemek ge 
rekirse, 1975 yılında otomotiv sanayii üretiminin 2/3'ünden biraz azını üre¬ 

ten 16 üretici birim, kuruluş yılları üretiminin 2.5 katı ya da daha fazlası 

nı gerçekleştirmekteydiler. Bu gözlem, ana sanayiin küçük kuruluş kapasitele 

riniıı bir küçük yan sanayiciler yapısına yolaçtığı kanısını doğrulayabilecek 

ölçüde kuruluş bazında üretim genişlemeleri olduğuna işaret etmektedir. 

Otomotiv yan sanayii, ana sanayiyi üç tür parça ile beslemektedir s 

- Mamul parça (montaj girdisi) 

- Yan mamul ya da işlenmemiş parça (üretim girdisi) 

- Yedek parça 

Yan sanayiye ihale edilen parçaları şu iki kategoride ele almak müm¬ 

kündür : 

1. Fabrika bünyesinde teknik açıdan üretileneyen parçalar. 

2. Fabrika bünyesinde ekonomik açıdan üretilemeyen parçalar. 
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Bu kategorilerden ilki, fabrikanın ve ülkenin teknolojik yapısı açı¬ 

sından ayrı bir sanayi dalı olarak görülmesi gereken parçaları içermektedir. 

Örneğin saç, plastik parçalar, aynalar gibi. 

İkinci kategoriye ise, teknolojik olarak fabrika bünyeine dahil edile¬ 

bilecek bir üretim dalı olmasına karşın, varolan maliyetlerin yapısı yüzün¬ 

den yan sanayiye sipariş edilmesi daha akılcı olan parçalar girmektedir. 

Aslında böylesi bir ayrımın bazı değer yargılarını ve belirli bir sınai 

maliyetler yapısını varsaydığı görülmektedir. Bu konuya daha geniş olarak 

genel değerlendirme bölümünde değinilecektir. 

Otomotiv yan sanayiindeki küçük imalatçılar, fabrikaların sipariş¬ 

lerine olan bağımlılıkları dolayısıyla teknolojik gelişmeyle, küçük işyer¬ 

lerinin yoğun olması dolayısıyla da benzeri imalatçılarla rekabet halinde¬ 

dirler, Buna karşılık, her yolu deneyerek maliyetlerini düşük tutabilme ye¬ 

tenekleri, en önemli "girişimcilik" özellikleri olmaktadır. Bu amaçla düşük 

nitelikli emek, hatta çocuk emeği kullanmakta, ve çok düşük ücret ödemek¬ 

tedirler. 

Bu kesime verilen Halk Bankası kredileri 50.000 TL,'dan 70.000 TL,'na 

yükseltilmişse se, büyüme ve çağdaşlaşmaya yeterli düzeyde değildir. Tale¬ 

bin ve rekabetin doğurduğu güvensizlik koşullarında küçük imalatçılar 

"örgütsüz kredi piyasası"na daha çok itibar etmektedirler. 

İşçi ücretleri yanında maliyet savaşımında küçük imalatçının elinde 

bulunan bir başka silâh ta, ürünün niteliğidir. Küçük işliklerde üretilen 

ürünlerin kabul edilebilir sınırlar içinde olmayan oranları yüksek olmakta¬ 

dır. Bu nedenle ana firmalar giderek işlikte nitelik denetimine eğilmiş¬ 

lerdir. 



2.3.8. Buzdolabı ve gamaşır Makinası Yan Sanayii 

Buzdolabı ve çamaşır makinası sanayileri, nihai ürünlerin dayanıklı 

•tüketim malları olması, pazarlama kanallarının ortak olması, üretim fonksi¬ 

yonu, girdilerin bileşimi ve yan sanayi ile ilişkiler açısından ortak özel¬ 

likler gösteren sanayilerdir. Bu nedenle yan sanayileri de belirli bir bütün- 
(51) 

luk göstermektedir. 

Buzdolabı sanayiini örnek alırsak, T.S.K.B. tarafından yürütülen bir 

ankete göre bu kesimdeki bellibaşlı üç firmada yan sanayiye bağımlılık şöyle 
(52) bir görünüm almaktadır : 

Saç parçaların tamamı firma içinde üretilmekte, 9 tür alüminyum parça¬ 

dan firmaya göre 2-6'sı, 21 tür plastik parçadan 13-16'sı, ve 11 tür çeşitli 

parçadan 9-11'i yan sanayiden sağlanmaktadır. 

Buzdolabı ve çamaşır makinası yan sanayiinde çalışan firmalar çok küçük 
(53) 

kapasitelerde kurulmuş firmalardır. G-enellikle niteliksiz ve küçük yaşta 

eleman çalıştırmaktadırlar. 

Teknik bilgi ve beceriler yetersiz, kullanılan tezgâh ve kalıplar 

ise kaba ve eskidir. Bu işletmelerin sağladığı ürünlerin niteliğini de bu ça¬ 

lışma biçimi belirlemekte, beklenenden çok daha düşük nitelikte parçalar üre¬ 

tilmektedir. 

Başlangıçta küçük kapasitelerle kurulan ana fabrikaları besleyecek 

ölçüde küçük özsermayelerle kurulan imalathaneler, ana fabrikaların talebi 

arttıkça finansman zorluğu çekmekte, üretimi programlayamamalam yüzünden 

fazla yüklenmekte ve teslim sürelerine uyamamaktadırlar. 
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Küçük işletmelerin teslim fiyatları maliyetlerinin önemli bölümünü 

oluşturan girdi fiyatlarına karşı çok duyarlıdır. Ancak tüm bunlarla bir

likte yan sanayiin yarlığını koruması, çok düşük olan işçilik maliyetleri 

dolayısıyla ana fabrikaların ekleyicisi hatlarda yapılacak üretimden daha 

düşük fiyatla girdi sağladığı kanısının ana sanayide hakim olmasındandır. 

Öte yandan, buzdolabı ye çamaşır makinası yan sanayiinde ana firma

larla yan sanayi imalathaneleri arasındaki ilişki bir üretici-alıcı iliş-
(sV) .. 

kişinin ötesinde biçimler almaktadır. ' Örneğin : 

- Ana firmalar yan sanayi işyerlerine mali destek sağlamakta, bazı 

durumlarda parça imalatı için gerekli hammaddeyi bizzat tedarik 

etmektedirler, 

- Bazı ana sanayiciler yan sanayi işliklerine tezgâh kiraya yer

mektedirler. 

- Teknik resim ve bilgiler ana firma tarafından sağlanmaktadır. 

- Ana firma yan sanayi işliklerinde nitelik denetimi uygulamakta

dır. 



2.3.9. Deri İşleme Sanayii 

Deri İşleme Sanayiinin 1974 yılında yamya yakın bir bölümünün İt'dan az 

işçi çalıştıran işyerlerinden oluştuğu aşağıdaki sayılardan izlenebilmekte¬ 

dir : 

(5 r5) Tablo 8. Çalışan İşçi Sayısına Göre Deri İşleme Tesisleri (1976) 

İşletmedeki 
İşçi Sayısı İşyeri Sayısı İşyeri %'si 

Dilimde Çalışan 
İşçi Sayısı* 

- 10 140 42.0 700 

11 - 50 168 50.5 3360 

51 - 100 11 3.3 825 

101 + 14 4.2 2800 

T o p 1 a m 1 a r 333 100.0 7685 

Kaynak; T. Odalar Birliği 
k İşletmedeki işçi sayısı dilimlerinin orta noktaları (sütun l) ile 

dilimdeki işyeri sayısı (sütun 2) çarpılarak bulunan sayılar. Son 
dilim için, varolan 14 kuruluştan 3’ünün çok büyük olduğu düşünü¬ 
lerek 200 işçi ortalama alınmıştır. 

Bu sayılar, sadece iki tür tesisi: yan makinalaşmış "motorlu tabaklar" 

ve deri işleme fabrikalarını kapsamaktadır. 

Sayıları hızla azalmakta olan üçüncü tür işyerleri ise makinalaşmamış, 

geleneksel "kara tabak" diye adlandırılan işliklerdir. Bu küçük işyerleri 

bugün han derinin yaklaşık % 4’ünü işlemektedirler. 

Karatabaklarda üretim tümüyle el eneğine dayanır. Girdi yapısı gele- 

tabaklar çoğunlukla mevsimlik çalışan, ve sanatın babadan oğula kaldığı sa¬ 

natkar işlikleridir. 
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1976 yılında % 56'sı üç üretim bölgesinde: İsparta, Gaziantep ye 

Uşak'ta toplanmış olan 353 karatabakta 412 işveren ve 445 işçi çalışmaktay¬ 

dı. Buna göre İşçi + İşveren / İşyeri ortalaması 2.43» İŞÇİ / İşyeri or¬ 

talaması ise 1.26 olmaktadır ki, bu da işyerlerinin genel niteliğinin işye¬ 

ri sahibinin tek çırakla birlikte çalıştığı işlikler olduğunu göstermekte- 

arataba; 

K-p ( 57) 
dir.^° ^ Bir karatabağm toplam sermayesinin (1976'da) 50.000 Tl. olduğu tah¬ 
min edilmektedir. 

Karatabaklar üretim teknolojilerinin geriliği yanında, ürettikleri ürün 

türleri yüzünden pazardan gelen baskılarla da karşılaşmışlar ve güçsüzleşmiş- 

lerdir. Örneğin gön, meşin, sahtiyan gibi derilere olan talep azalmıştır. Vi¬ 

dala ve yan-mamul küçükbaş hayvan derileri ise motorlu tabaklar ve fabrika¬ 

lar tarafından daha yüksek nitelikte üretilmeye başlanmış, karatabaklar bu 
(rO ) 

pazarlardan çekilmek zorunda kalmışlardır. 1971 yılında Gaziantep kara- 

tabakçılarının % 70'i orta ve büyük işletmelerin rekabetinden yakınmaktay- 
(59) dılar. ' 

Bugün toplam ham deri üretiminin % 4 dolayında bir bölümünü işledik¬ 

leri tahmin edilen karatabakların 1980 yılına dek pazardan çekilecekleri dü- 

şünülmcktcdir. ^ " 
S 

Motorlu tabak sayısı ise.,-'!957 yılından 1971'e dek yılda ortalama */• 3 
(6®) dolayında bir artışla\434'ten ögjlye çıkmıştır. 1974 yılında ise bazı 

küçük motorlu tabakların kapandığı, ve bu sayının 5®®'e düştüğü tahmin edil¬ 

me İçtedir. Motorlu tabaklar, büyükbaş derinin % 6t'ını, küçükbaş derinin ise 
(61) İo 75' ini işlemektedirler. 

Motorlu tabaklarda üretim bir ölçüde makinalaşmıştır, ancak yine de 

geniş ölçüde emek kullanılmaktadır. 100'den az işçi çalıştıran işyerlerinde- 

ki istihdamın % 70 kadarının toplandığı 11-50 işçi çalıştıran işyerleri ka¬ 

tegorisinin orta noktası olan 30 işçilik işyerlerinin motorlu tabaklar için 

bir ortalama olarak alınması doğru olacaktır. 
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Motorlu tabaklar, genellikle küçük sanayi için ölçü olarak alınan 

1--10 işçi çalıştıran işyerleri kategorisinin dışında kalmaktaysalar da, iş¬ 

kolunda kullanılan teknolojinin ağır koşulları, ve büyük motorlu tabaklar 

ile fabrikaların pazara egemen olması sonucu küçük motorlu tabaklar küçük iş¬ 

letmelere özgü güçlükleri yaşamakta, rekabetin gerektirdiği ürün niteliği, 

maliyet ve pazarlama gereklerini yerine getirememektedirler. Özellikle "debbağat 

işleminin yapıldığı "sular dairesi" bölümündeki zehirli ve sıkışık çalışma ko¬ 

şulları, ve "bitime" işleminde kullanılan kimyasal maddelerin zararlı etki¬ 

leri sonucu genç çırak bulmak zorlaşmaktadır. Bu nedenle sektörde nitelikli 

işçi darlığı giderek duyulmaktadır. Çalışan işçilerin % 86'sı ortalama 3 ÇO- 
z ka'. 

(63) 

(62) 
cuklu evli işçilerdir. Yetişmiş işçinin işsiz kalmadığı, marjinal işçi¬ 

lerin ise % 12 dolayında olduğu anlaşılmaktadır. 

İstanbul, Bursa, İzmir gibi, işyerlerinin toplu halde olduğu bölgeler¬ 
iz (64) de sendikalaşma oranının % 80-98 arasında olduğu belirtilmektedir. Çalış¬ 

ma koşullarının ve sendikalaşmanın işçi ücretlerini yükseltmesi, ithal gir¬ 

dilerin pahalılanması gibi gelişmelerin küçük motorlu tabakların çalışma 

marjlarını daraltan etkenler olduğu anlaşılmaktadır. 

Bugün işveren durumunda olanların % 75'inin işçilikten gelmiş olması, 

tabakhanelerde (hiç değilse bir dönende) işe giriş eşiklerinin oldukça alçak 
(65) 

olduğunun kanıtıdır. Son yıllarda makina ithalatının çok pahalı olduğun¬ 

dan yakınılmaktaysa da, yine son yıllarda işçilikten işyeri sahipliğine ge- / 
çenlerin çok olduğundan da sözedilmektedir. 

Öte yandan, deri işleme teknolojisinin bugünkü durumunda, belirli bir \ 

kapasitenin ötesinde ekonomik etkinliğin artmadığı görülmektedir. Optimum ka- 

ps.sitenin küçükbaş deride günde 2000, büyükbaş deride ise günde 400 adet ol- 
(67) 

duğu saptanmıştır. Günde ortalama 300 küçükbaş ve 50 büyükbaş ürettik- 
( 6°) 

leri varsayılabilecek motorlu tabakların DO etkinlikten çok uzak oldukları 

bu sayılardan anlaşılmaktadır. 
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2.3.30. Tuğla Sanayii^ 69^ 
Tuğla ve kiremit sanayiinde 1976 yılında bulunan 275 işletmenin 

180'ini (/ 65) küçük geleneksel işletmeler oluşturmaktadır. Tuğla sanayiinde 

20 796 kişi istihdam edilmektedir. 

Geleneksel tuğla üretiminin özelliği, üretimin emek-yoğun teknoloji 

ile, niteliksiz ve güvenliksiz mevsimlik emek kullanarak gerçekleştirilmesi¬ 

dir. Geleneksel teknolojili işletmeler yönetim işlevlerinin profesyonelleşme- 

sine olanak vermeyen aile işletmeleri türünde küçük kapasiteli (5 milyon 

adet / yıl'dan az) işletmelerdir. 

Tuğla, değer/ağırlık oranı düşük olan bir ürün olduğundan, taşıma 

uzaklığı arttıkça hızla pahalılaşmaktadır. Bu nedenle, yöresel talebi karşı¬ 

layan küçük işletmeler doğmuş ve yaşayabilmektedirler. Üç üretim girdisinden 

ikisi: kil ve su, toprağa bağlı kaynaklardır. Bu nedenle uygun toprağa sahip 

olan kişi, üretim girdilerinde bir bağımlılık sözkonusu olmaksızın bir işlet¬ 

me kurabilmektedir. Taşıma işlevi de müşteri tarafından gerçekleştirildiğin¬ 

den, önemli ölçüde bir işletme sermayesi ihtiyacı yoktur. 

Geleneksel işletmeler çağdaş fırınlama teknolojisi kullanmadıklarından, 

iklim koşullarına da bağımlıdırlar. Böylece iklim de geleneksel tuğla imalat¬ 

hanelerinin yaşayabilmesi için bir ön koşul olarak ortaya çıkmaktadır. 

T\ğla sanayiinde küçük imalat, girdi yapısı, üretim teknikleri ve ta¬ 

lep yapısı yanında ürünün taşıma ekonomisi ve inşaat kesimindeki kazanç oran¬ 

ları gibi yapısal, ya da denetlenemez etmenlerin yardımıyla gelişebilmekte¬ 

dir. 
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Tuğla sanayiinde büyük pazarlara besleyen büyük ve çağdaş kuruluşların 

oluşması, ancak ulaştırma ağının gelişmesi, inşaat sektöründe kazançların 

düşmesi gibi yapısal gelişmelerle mümkün gözükmektedir. 



2.4. Değerlendirme 

Büyük ölçekli, ileri mekanizasyon düzeyinde üretim yapan fabrikalardan 

oluşmuş bir kesimin, üretime ve kitle pazarlarına giderek egemen olduğu bir 

ekonomide, "küçük" işletmeler "büyük" işletmelere oranla küçük ölçekli, alter¬ 

natif olarak görülen teknolojilere oranla düşük verimlilikli, büyük işletmele¬ 

re oranla düşük nitelikli^ve düşük ücretli işgücü kullanan işletmelerdir. 
işletme ölçeğinin küçüklüğü, bu tür işletmelerin yönetimsel, ve teknik 

yönden geri, mali yönden de güçsüz olmalarının hem nedeni, hem de sonucu ol¬ 

maktadır. 

Başlangıçta sadece (a) küçük ölçekli üretime, (b) işçi ilişkilerine 
vc (c) basit muhasebe yöntemlerine ilişkin becerilere sahip olması bir işyeri 

kurmasına yeten küçük girişimcinin, kısa zamanda hızlı bir birikim 

takdirde tedarik ve pazarlama ilişkilerine egemen olması düşünülemez. Özellik¬ 

le bütünleşmiş pazarların gerektirdiği ürün geliştirme, pazarlama kanalını ör¬ 

gütleme, ve pazar geliştirme yöntemlerinin uygulanması, belirli bir mali gücü 

olduğu gibi, işbölümü içinde yönetim işlevlerinin farklılaşmış olmasını da 

gerektirmektedir. 

Gözlemlenen küçük işletme türlerinde, özellikle pazarlama, ve bununla 

birlikte tedarik ve üretim sistemlerine ilişkin finansman ve hizmetlerin, j 

ticaret ya da büyük sanayi sermayesinee karşılanmakta olmasının temelinde \ 

nedenler bulunmaktadır. 

Tüketim malları imalatına ilişkin olarak aldığımız örnek sektörlerde bu 

işlevlerin genellikle ticaret sermayesi tarafından, ara malı imalatında ise ge¬ 

nellikle büyüle sanayi sermayesi tarafından üstlenildiği gözlemlenmiştir. 
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2.4.1. Tüketim Malları İmalatında Ticari Sermayenin Rolü 

Geniş tüketici pazarlan için üretim yapan ayakkabı, mobilya ve konfek¬ 

siyon sektörlerinde ticari sermayenin küçük üreticiyi hammadde açısından fi¬ 

nanse etmek, ürün tasarlama ve geliştirme işlevini üstlenmek, hatta küçük üre¬ 

ticileri ürün bazında biraraya getirerek üretimi örgütlemek gibi işlevler üst¬ 

lendiği (mobilya üretiminde) görülmektedir. 

Ayakkabı imalatında "kavaflar", konfeksiyon dalında fason üretim yap¬ 

tıran "amil firmalar", mobilya imalatında ise "mobilyacılar" hammaddeyi sağla¬ 

makta, ve ürünü üreticiden alarak satmaktadırlar. Hammaddeyi sağlayan tüc¬ 

carla ürünü talep edenin aynı olduğu durumda küçük üretici sonunda kanalda 

oluşan katma değerden çok küçük bir pay almasıyla sonuçlanan bir kıskaç içi¬ 

ne girmektedir. 

Ticari sermayenin egemen olduğu bu kesimlerde genellikle en kötü ça' 

lışma koşullan, en düşük ücretler ve en yoğun rekabet görülmektedir. 

Örnek olarak alınan üç dal, aynı zamanda ürünlerin standartlaşmadığı, 

ve talebin çok çeşitli ve dağınık olduğu dallardır. Bu tür pazarlarda arz 

ile talebi biraraya getirmek ayn bir beceri ve yerel ilişkiler gerektiren 

bir etkinliktir. Toptancı tüccarların işlevi böylece vazgeçilmez olmakta, bu 

da tüccarın gücünü arttırmaktadır. 

Ticari sermayenin küçük üretici üzerindeki egemenliği her zaman ürün 

pazarlanna egemen olmasından kaynaklanmamaktadır. Örneğin, madeni mobilya 

üretiminde, hammadde toptancılarının üretimi denetledikleri görülmektedir. 

Bu durumda, kullanılan girdiler büyük sanayi ürünleridir. Büyük sanayi ile 

ilişki kuran toptancılar, imalatçıları finanse etmekte, zaman zaman fason 

imalat yaptırmakta, ve giderek perakendeciliği de üstlenmektedirler. 
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Ağaç Mobilya üretiminde, işletmeler küçüldükçe siparişle çalışmaya 

olan bağımlılıklarının arttığı açıkça görülmektedir. 

2.4.2. Ara Malları İmalatında Küçük - Büyük Sanayici İlişkileri 

Büyük sınai kuruluşların kendilerine girdi yeren küçük üreticilerle 

olan destekleyici ilişkileri, birinci planda aldıkları girdilerin fiyat , ni¬ 

telik, ve teslim sürelerinde.güvenilirlik istemelerinden kaynaklanmaktadır. 

Bunu sağlayabilmek için ana kuruluşlar şu yollarla küçük üreticiyi 

desteklemektedirler : 

a- Küçük üreticiye işyerinde nitelik denetimi uygulamak, 

b- Küçük üreticiye tezgâh kiralamak, 

c- Küçük üreticiye hammadde tedarikinde finansman sağlamak ya da 

bizzat hammadde tedarik etmek, 

d- Siparişte peşin ödemelerle küçük üreticiyi finanse etmek. 

Büyük sanayi ile küçük yan sanayi arasındaki bellibaşlı sorun fiyat 

konusunda olmaktadır. Bu çelişki de, çoğu zaman tek alıcı durumunda olan bü¬ 

yük firmanın lehine çözümlenmektedir. 

Büyük sanayici, küçük yan sanayici ile olan ilişkisini üretimi kendi 

kuruluşunda gerçekleştirmek ile dışarıdan sağlamak arasında bir seçim yaparak 

kurmuştur. Dayandığı talebin yok olması olasılığını da düşünen küçük üretici 

böylece, bir yandan alternatif teknolojilerle, bir yandan da çok sayıdaki 

küçük rakipleriyle fiyat rekabetine girmektedir. Bu rekabette küçük üretici¬ 

lerin şu yollan denedikleri görülmektedir : 

a- Aile üyeleri ile çalışmak, ya da düşük ücretli güvenliksiz i 

çalıştırmak, 
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b- Ürünlerde niteliğe özen göstermemek, 

c- Vergi kaçırmak, 

d- Elden düşme, eski makinalarla çalışmak. 

Çeşitli sektörlerde daha başka yollar gözlemlenebilmektedir. Ancak, bu iliş¬ 

kiler bütününü uç noktasına götürdüğümüzde, büyük sanayi- küçük yan sanayi 

ilişkilerinin bugünkü durumuna yol açan maliyet kaygılarının vergi matrahla¬ 

rından, işçilerin asgari ücret ve güvenlik haklarından, ve tüketiciye ulaşan 

ürünün niteliğinden finanse edilmekte olduğu görülmektedir. 

2.4,3. Küçük Sanatkâr İşliklerinin İlişkileri 
O 

Tüketim malları üreten küçük işliklerin günümüzdeki yapısının, gelenek¬ 

sel yapısından çok farklı olduğu göze çarpmaktadır. 

Geleneksel yapı içinde küçük sanatkâr işliklerinde yapılan üretim 

lonca örgütlerince denetlenirdi. Sanatkâr işliklerinde malânalaşma en alt 

düzeyde olur, çalışanlar üretim sürecinin tümünü kapsayan bileşik becerilere 

sahip olurdu. Bir işyerinde çalışan çırak ve kalfa sayısı belirli olurdu. Bu¬ 

nun önemli bir sonucu olarak, üretim tekniklerindeki gelişmelerin doğurduğu 

yeni işbölümü türleri ortaya çıktığında eski işyerleri daha büyük işyerlerine 

dönüşmez, yeni işkolları ve yeni loncalar kurulurdu. Bu, uzmanlaşmayı işlet- 

letmeleri büyüterek örgütleyen imalatın tersi bir örgütlenme türüdür. 

Üretimde bileşik becerilerin görülmesi, ve yeni işbölümü olanakların: 

ayrı tür işyerlerinin açılması ile büyümeye dönüştürülmesi, klasik sanatkâr 

işlikleri ile bugünküler arasında kurulabilecek benzerlik noktalandır. 

Sektörler bazındaki bilgiler işyerleri içindeki işbölümü hakkında ay¬ 

rıntıya inmemektedir. Ancak, teknik gelişmelerin ayrı işletmelerde azmanlaşa¬ 

rak büyümeye dönüşmesi ayakkabı, mobilya, ve hazır giyim dallarında görülmek4^'' 

ICJ ry 

\J* 
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Ayakkabı imalatında montajcı-dikişçi-frezeci-foracı-gazumacı, mobilyada maran- 

goz-Polyesterci-döşemeci, ve hazır giyimde dikişçi-telacı-düğmeci-ütücü işlik¬ 

lerinin farklılaşmaları bu tür uzmanlaşmalardır. Böylesi bir büyüme örüntüsü- 

nün nedenlerini ticari sermayenin egemenliğinin üreticilerin büyümesine ola¬ 

nak vermemesinde aramak gerekir. 
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3 • Sorunlar ve Sonuçlar 

3.1. Türkiye'de Küçük İmalatın Bugünkü Durumunun Doğurduğu Sorunlar 

Bugün Türkiye'de sanayi işletmelerinin yaklaşık % 98'ini oluşturan, 

sınai işgücünün yaklaşık fo 23'ünü istihdam eden, ve imalat sanayiinde yara¬ 

tılan katma değerin % 16'smı yaratan küçük imalat işletmelerinin kısaca in¬ 

celediğimiz durumlarının, ülkemizin planlı kalkınması açısından yarattığı 

bellibaşlı sorunlar şu başlıklar altında incelenebilir : 

1. İşgücü ve İstihdama İlişkin Sorunlar 

2. Sermaye Birikimine İlişkin Sorunlar 

3. Yan Sanayiler Sorunu 

4. Ortasınıflaşma Olgusu 

o- İşgücü ve İstihdama İlişkin Sorunlar 

a- Küçük Sanayi İşletmelerinde istihdam edilen kitle, genellikle güç 

fiziksel çalışma koşullarında, asgari ücret ve sosyal güvenlikten 

yararlanmaksızın çalışmaktadırlar. 

b- Bu kesinde çalışanların bir bölümünü niteliksiz işlerde geçici 

olarak çalışan "marjinal" nitelikte bir işgücü, bir bölümünü de 

ustalık kazanma ve aynı sanayi kolunda bağımsız çalışma olanakla¬ 

rı peşinde koşan yarı-nitelikli bir işgücü oluşturmaktadır, 

c- Küçük imalatta çalışan işgücünün, aynı sanayi kolundaki büyük iş¬ 

letmeler için yetişkin bir "yedek işçi ordusu" oluşturduğu görüşü J 

en azından her durumda geçerli değildir. Mobilya ve konfeksiyon dal¬ 

larında büyük işletmelerin bunun tersi bir eğilimde olduğu görül¬ 

müştür. 



d- Küçük İmalatta istihdam edilen işgücünün aynı sınai yapıyı yeniden 

üretmesi tün çalışanların işyeri sahibi olnası mümkün olmadığına gö¬ 

re bir düzeyin.üstünde olanaksız yc sakıncalıdır, 

e- Küçük İmalattaki işgücünün yetişmesini düzenlemek amacıyla çıkarı¬ 

lan çıraklık Kalfalık ve Ustalık Yasasının bir etkisi, düşük ücret- 
■X ( 

le çırak çalıştırmanın yasallaşması olarak görülebilir. Bunun kar¬ 

şılığında çıraklara ve kalfalara sunulan fornel eğitin olanakları¬ 

nın gerek küçük gerekse de büyük imalat sanayii açısından geçerli 

bir eğitin sistemi oluşturması bir zorunluktur. Yasada getirilen 

değerlendirme sisteminin ulusal standartlar yerine mahalli standart¬ 

lara bağlı olması bazı sakıncalar doğurabilir. 

f- Küçük İmalat sanayiindeki ücretlilerin kural olarak sendikalaşmış 

olmamaları, içinde bulundukları koşullan ağırlaştırmaktadır. 

Sermaye Birikimine İlişkin Sorunlar 

a- Tüketim malları üretiminde genellikle ticari, ara malları üretimin¬ 

de ise genellikle sınai sermayenin denetiminde olan küçük imalat- ^ 
ta sermaye birikimi sağlayabilmek çok güçtür. 1 

b- Sermaye birikimi sağlayabilmekte önemli öğeler tüketim malları 

imalatında perakendecilik işlevini firma bünyesine entegre edebil- J 

mek, ara mallan imalatında ise tek alıcıya bağımlılığı azaltacak 

biçimde bir ürün çeşitlendirmesine gidebilmek olmaktadır. / 

c- Büyük çoğunluğuyla küçük imalatçıların ticari ya da sınai sermaye¬ 

ye birikim olanağı sağlamakta oldukları düşünülmelidir. 

d- Halk Bankası kanalıyla sağlanan kredilerin, güç durumdaki küçük 

imalatçının gereksinimini karşılamadığı karası yaygındır. 



Yan Sanayiler Sorunu 

a- Yan sanayi niteliğindeki küçük işletmeler, büyük sanayinin gelişme¬ 

si açısından darboğazlar yaratmaktadır. Küçük yan sanayi, özellik¬ 

le üretilen ürünlerin niteliğinin düşük olması, ve teslim düzenim¬ 

de güvenilirliği sağlayamaması açısından büyük sanayi için sorun 

kaynağı olmaktadır. 

b- Büyük sanayi, girdi aldığı küçük işletmelerin kendi açısından güve¬ 

nilirliğini sağlayabilmek için, tek tek firmalara çeşitli yollar¬ 

la mali ve teknik yardım yapmaktadır. 

c- Biyük sanayi, pazarlık gücünü koruyabilmek için az sayıda büyük y 
firmalar yerine çok sayıda küçük firmalarla ara malı sağlamayı 

tercih etme eğilimindedir. Bu eğilim, küçük firmaların büyümesini 

engellemekte, bütünleşme yerine rekabet ilişkilerine girmelerine 

yolaçmaktadır. 

d- Yan sanayilerde küçük firmaların çoğunlukta olması, 

i- Makina-donatun. seçiminde bilgisizce davranılması 

ii- Dağınık küçük işletmeler hakkında bilgi akışının olmaması 

nedeniyle, kaynak israfına ve varolan kapasitenin çok düşük oranda 

kullanılmasına yolaçmaktadır. 

e- Bu nedenlerle, küçük yan sanayide bir örgütlenmeye gidilmesi, ana 

sanayilerin gerek yurtiçi, gerek yurtdışı pazarlar için istenen 

nitelikte ve fiyatta üretim yapabilmesi için bir ön koşuldur. 

f- Bu amacın sağlanabilmesi için, yan sanayilerde kurulu kapasitenin 

gerek makina-donatın, gerekse yetişkin işgücü açısından bilinme¬ 

sini sağlayacak bilgi toplama çalışmalarına öncelik verilmesi ge¬ 

reklidir. 
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"Orta Sınıfın Gelişmesi 

a- Küçük sanayinin gelişmesinin en önemli toplumsal etkilerinden biri, 

ve belki de en önemlisi, "Orta Sınıf" özellikleri gösteren bir kü¬ 

çük girişimciler kitlesinin ortaya çıkmasıdır. 

b- Küçük girişimciler, küçük sermayelerini kendilerini ve kendileri 

ile birlikte az sayıda ücretli işçiyi ya da aile üyelerini istih¬ 

dam eden, ve geri teknoloji kullanan, mahalli kaynakları ve iş ola¬ 

naklarını değerlendirmektedirler. Böylesi olanakların varolması, 

kente göçmeye ve işçileşmeye bir alternatif olabilmektedir. 

c- Küçük girişimcilerin yanında ücretli olarak çalışan kesim ise, ço¬ 

ğunlukla aynı işkolunda kalarak bağımsız iş sahibi olmayı tasarla¬ 

yan bir ücretliler grubudur. Böylesi bir umudun varolması, küçüka 

sanayi işçilerinin işverenlerle daha dolaysız ve ataerkil ilişki- l 

ler içinde olması, ücretlilerin ^nıya1 dayanışma ve 

sendikalaşma gibi çağdaş tavırları benimsememelerine neden olmak-/ 

tadır. Bu durumuyla küçük imalat işçiliği„de_bir anlamda çağdaş 

işçileşmeye bir alternatif oluşturmaktadır. Ücretlilerin örgütsüz 

olması, istihdam koşullarının^olumsuz durumunun sürmesinin neden¬ 
lerinden biri olmaktadır. 

d- Küçük girişimcilerin ise bilgi, beceri ve dünya görüşleri gereği, 
(71 

sanayileşme çabalarında itici bir güç olmadıkları görülmektedir. 



3.2. Sonuçlar 

Türkiye'deki küçük imalat işletmeleri küçük sermaye birikimleri, düşük 

sınai beceri düzeyi, ucuz işgücü, ve sosyal güvenlik ve vergi denetiminin 

yokluğundan yararlanarak kurulmuş, ve bu koşullar sürdüğü ölçüde varolan ima¬ 

lat olanaklarını değerlendirerek önemlerini koruyabilecek bir işletmeler ke¬ 

simi oluşturmaktadırlar. 

Küçük imalat işletmeleri ürettikleri ürünün türüne (tüketim inalı veya 

ara malı), iş örgütlenmesine (sanatkâr veya imalât örgütlenmesi), büyük sana¬ 
yi ile olan ilişkilerine (işbirliği vye rekabet) ve karşıladıkları talebin 

özelliğine (daralan - genişleyen) göre farklı özellikler göstermektedirler. 
f, ^ j t/ v ~) 

Genellikle kendi yararlarından çok ticarî veya büyük sınai sermaye 

yararına çalıştıkları gözlemlenmekte olan küçük imalatçıların bu bağımlılığı 

işletme sermayesinden ve pazar, teknoloji, ve işletmecilik bilgilerinden yok¬ 

sun olmalarından jfoynaklanmaktadır. 
i 

r 'b 
Bugün içinde bulunduklara, ve_yarattıklan sorunlarım çözülebilmesi 

— " I 

için küçük imalatçıların ticari ve büyük sınai sermayeye bağımlılığını azal¬ 

tacak örgütlenmelere gitmesi zorunludur. Bu örgütlenmeler şu iki ana ilke 

doğrultuşunda oluşturulmalıdır : 

1. Ortak hammadde alımlan, hammadde stoklan, ürün pazarlama, ürün 

depolama, inşaat, onarma v.b. olanaklarla, toplam işletme sermaye¬ 

si gereksinmesinin azaltılması. 

2. Bir bölgede girdiler ve ürün bakımından belli bir homojenlik gös- 

teren imalatçılar, özellikle ürün bazında birbirlerini istihdam 



eden küçük imalathanelerin, siteler lıaliade örgütlen— 
nal erinin ’.est eklenmesi. 

Varolan ve sanayileşme ile birlikte pek çok alanda 

çözülmesi kaçınılmaz olan yapının doğurduğu toplumsal 

vc ekonomik sorunların giderilmesi. 
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Bası Küçük Sanayi Tanımları 

Tanım Kaynağı 
Küçük Sanayi Tanımının Üst Sınırlan 

ve Niteliksel Koşullar 

Dürn'a.' de 

Birleşmiş Milletler 
(1958) 

Hindistan 
(1960) 

J aponya 

A.B.D. 

10 işçi 

50 işçi (üretimde çevirici güç kullanılıyorsa) 
100 işçi ( " " " kullanılmıyorsa) 
100,000 0 sermaye 

300 işçi 

28 000 0 sermaye 

500 işçi (sektörel değerlendirme yoksa) 
200 - 1000 işçi (sektörlere göre) 

Türkiye Bie_ : 

Muamele Yergisi 
Yönetmeliği 
(1910-1957) 

Teşvik-i Sanayi Kanunu 
(1927) 

İş Kanunu 
(1936) 

Esnaf Dernek ve 
Birlikleri Kanunu 
(5373 Sayılı) 

Odalar Kanunu 

5 işçi 

2 beygirgücü çevirici güç 

Tek müşteriye bağlı olmamak 

10 gb. çevirici güç 

1500 işgünlük yıllık istihdam 

9 işçi 

3 işçi (çevirici güç varsa) 
8 işçi ( " yok»") 

4 işçi (çevirici güç varsa) 
9 işçi ( " " yoksa) 

I. Beş Yıllık PLan 9 İŞÇİ. 

10 b.g. çevirici güç 



Tanım Kaynağı 

D.I.E. 

Küçük Sanayi Tanımının Ust Sınırları 
ve Niteliksel Koşullar 

İŞÇİ 

Türkiye Halk Bankası 25 işçi 
Çevirici güç kullanılması 

Standart ve sipariş parça üretimi 
Teknik bir kişinin sahipliği 
Genellikle mahalli ürünlerin üretilmesi 

III. Beş Yıllık Plan 
Küçük Sanayi Ö.İ.K. 
Raporu 

Makina-Donatim değeri olarak 5 milyon TL, 

9 işçi 

10 b.g. çevirici güç 

Not; Bugün Türkiye Halk Bankası ve Sanayi ve Toknoloji Bakanlığı'nm kullandığı 
en önemli ölçüt makina-donatımın değeridir. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
bunun dışında : 

- Büyük sanayiye girdi verecek durunda olan 
- Büyük sanayinin girmediği dallarda üretim yapan * 

- Kaynaklan verimli biçimde kullanan 

- Yerel kaynakları değerlendireni 

küçük imalatı tercih etmektedir. 



Ek.2 Küçük İmalat Sanayii - Tablolar 

Tablo 1 - Küçük İmalat Sanayiinin Sektörlere Göre 
Katma Değer İçindeki îüyı (%) 

Sektör 1968 1969 1970 1971 1972 

20. Gıda 19.9 17.7 17.0 19.0 13*8 

21. İçki 5.7 5.2 4.8 5.6 5.4 

23. Dokuma 11.2 9.4 8.4 7.7 6.8 

24. Giyim 91.6 89.7 89.4 85.2 85.1 

25. Ağaç 69.5 67.3 66.3 63.9 63*9 

26. Mobilya 82.5 81.9 82.0 75.8 75.9 

27. Kağıt 10.7 8.8 8.3 4.4 4.4 

28. Baskı 28.1 27.0 27.2 24.3 23.5 

29. Kürk ve Deri 69.5 65.4 65.2 63.3 61.2 

30. Kauçuk 6.6 5.7 5.8 10.4 10.4 

31. Kimya 6.9 6.2 5.8 4.2 3.9 

33. Ketal Dışı Madeni Eşya 12.4 11.9 11.7 12.7 12.5 

35. Ifedeni Eşya 40.7 40.8 39.8 43.5 42.3 

36. Makina im. 19.0 20.6 21.0 15.0 15.2 

37. Elektrik mak. 23.4 23.4 22*9 22.4 22.0 

38. Taşıt Araçları 35.9 34.3 34.5 22.7 23.1 

39. Çeşitli 54.1 54.8 54.0 45.2 43.7 

Toplam 19.8 19.1 18.5 17.9 17.7 

Ko-yr>»,k : T-S.k.B.( S^«ll 1/ I — 1 / 
^htAİ^vı ve#; h<Afyp 1 Avv»w^4ı &• 



Ek.2 Tablo 2 - Küçük İmalat Sanayiinde Yaratılan Katma Değerin 
Sektörel Dağılımı 

Sektörler 1968 1972 .1973 
1-4 5-9 1-9 

23. Gıdap 14.3 14.1 8.3 3.1 11.4 

21. İçki _ ^ 1.0 0.8 0.3 0.3 . 6 

2.3. Dokuma 

24. Giyim 

7.6 5.4 3.0 .9 3.9 

19.8 20.8 30.2 1.2 31.4 

25. Ağaç 7 8.8 9.2 8.4 1.3 9.7 

?6. Mobilya' 4.0 4.6 1.8 .3 2.1 

27. Kâğıt ' 
28, B"h]o. ^ 

.7 .7 .5 .3 .8 

2.5 2.3 1.2 .5 1.7 

29. Kürk ve Deri l'') 2.0 1.6 1.1 .1 1.2 

30. Kauçuk 5 .7 .9 .5 .2 .7 

31. Kiraya -/ 1.6 1.4 .8 .8 1.6 

33. Kfetal dışı İfadeni Eşya (T) 3.1 3.3 2.3 .8 3.1 

, İfadeni Eşya f 15.2 14.2 10.3 4.1 14.4 

Tfavira im. f 2.7 3.3 1.7 .4 2.1 

37. Elektrik mak. 2.9 3.1 2.5 .7 3.2 

33, Taşıt Araçlan # 8.3 9.7 6.1 1.4 7.4 

39. Çeşitli ; 4.9 4.5 4.3 .4 4.7 

Toplam 100.0 100.0 83.2 16.8 100.0 



Ek.2 Tablo 3 - 1927 Sanayi Sayına. Sonuçlarına Göre İmalat Sanayiinin 

Çeşitli Kesimlerinde Küçük İmalat Birimlerinin İşletme 
Sayısı ve İşgücü İçindeki Bayları, Ortalama İşletme Büyüklükleri 

Kesim 
4’ ten Az İşçi 

Çalıştıran Üretim/ \ 
Birimlerinin % Bayı'*' 

4'ten Az İşçi 
Çalıştıran Üretim 

Birimlerinin Çalıştırdığı 
İşgücünün % Payı'-Sx) 

Ortalama 

İş?İ(*et) Sayısı^***' 

Gıda, Tütün, Deri 78 43.0 3.9 

Dokuma. 74 18.7 5.1 

Ağaç İşleme 83 9.5 3.1 

Kâğıt ve Kırtasiye 
tt 4. i ti (sasac) Metal işleme 

49 1.1 8.0 

89 13.2 2.3 

Yapı Malzemesi 57 4.8 4.3 

Kimya 72 1.2 4.5 

Diğerleri 87 0.5 5.6 

(x) 1927 Sanayi Sayıma. 
(**) 1 

(saes) Keyder 
(*"3£x) Bu kesimde işgücünün 2/3'ü mobilya ve tanm aletleri imalatında 

çalışmaktadır ve ortalama işyeri büyüklüğü 2.2 işçidir. 

Ek.2 Tablo 4 - İmalat Sanayiinin Oluşumu 1963-1968 

 1_ 9 6 3   1 9 6 8  
Büyük Küçük Toplam Büyük Küçük Toplam 

  İmalat İmalat İmalat _ İmalat İmalat İmalat 
Çalışanlar 
Sayısı 48 52 100 45 

Toplam 
Üretim 66 34 100 77 

Toplam 
Katma Değer 81 19 100 82 

55 100 

23 100 

18 100 

Kaynak: EKNİ-1968, s.18, Tablo 1 : DİE yayınlanmış ve yayınlanmamış 
veriler. 



Ek.2 Tı.blo 5 - 1970 Yılı Küçük İmalat Sanayii İşyerlerinin 
Kuruluş Yıllarına Göre Dağılımları 

Sanayi Gruplan -1923 1923-29 1930-39 1940-49 1950-59 1960-70 Sınıflandı nlm ş 
Toplam İş reri 

Sayısı 

70, Gıda Sanayii 296 58 356 931 3.308 11.444 16.396 

7-1 • İçki Sanayii 0 5 2 56 172 474 708 

03 • - ı;na Sanayii 0 57 233 246 1.381 5.749 7.666 

İH ai ıdura, diğer gide¬ 
cek eşya ve hazır 
dokuma eşya sanayii 

164 97 689 2.499 10.023 37.731 51.204 

Z5 Ağaç ve mantar ma¬ 
mulleri sanayii 
(mobilya hariç) 

51 0 199 497 2.613 13.232 16.590 

26. Mobilya ve 
mefruşat sanayii 

0 0 0 123 940 4.920 5.983 

n . ;.!_t ve kâğıttan 
.•jc .rol eşya sanayii 

0 0 23 0 112 276 411 

n i-jctbaacılık, yayın 
•, . turlarla ilgili 
sanayi 

1 50 40 168 437 1.557 2.253 

w. Kürk ve deri mamul¬ 
leri sanayii 
(ayakkabı ve diğer 
r~îyim eşyası hariç) 

6'. 102 201 559 1.066 2.375 4.367 

lo uçuk mamulleri 
ıiayii 

0 0 0 73 190 825 1.088 

51" Kimya Sanayii 0 0 2 2 167 431 602 

oüalden gayri ma- 
aonlerden mamal 

e şya sanayii 
(Petrol ve kömür 
türevleri hariç) 

8 0 99 178 446 3.792 4.180 

Aad ni eşya sanayii 
(Yaşıt araçları ve 
’akinalar hariç) 

26 99 522 1.577 5.725 17.753 25.703 

J o ^akina Sanayii (Elektrik makina-
..iii hariç) 

1 0 37 192 846 2.959 4.045 

Elektrik makinala-
•’ cihazlan, 

aletleri ve elek-
■u k malzemesi sa- 

-■ 1 
--- J 

0 0 7 76 792 3.499 4.384 

Taşıt araç lan ve 
malzemesi sanayii 13 1 105 356 2.347 11.983 14.805 

ıhtelif imalat 
-i 28 69 124 271 1.095 5.273 6.859 

Tavnalc: D.İ.E, 1 70 Sanayi ve İşyerleri Sa yını verilerinden hesaplarımı ştır. 



Ek.2 Tablo C - 1970 Yılı Küçük İmalat Sanayii Hakkında Bazı Bilgilerin 
Sanayi Gruplarına Göre Dağılımları (Tahmin Değerleri) 

Sanayi Gruplan 
ve İşyeri 

Büyüklükleri 

Ücretle Sabit 
İşyeri Çalışanlar Ödenen Sermaye 
Sayısı Ortalaması laaş-Ücret Artışlan 

Çıktı Katma Değe: 

on. Gıda maddeleri 
•yi i 
1-.;. 15.110 10.403 61.710 11.041 1.572.881 

1- 9 16.759 17.089 110.329 15.972 2.400.851 

366.648 

517-509 

21. İçki Sanayii 
1- 4 

1-9 

638 

733 

619 

1.045 

3.555 

6.370 

428 

1.272 

59.218 

98.635 

19.307 

35.912 

o? Sanayii 
1-4 7.107 

1 - 9 7.774 

2 4. Kundura, diğe r 
giyecek eşya re 
hazır dokuma 

' sanayii 

1 -4 51.261 

1- 9 51.941 

25. Ağaç ve rnutar 
mamulleri sanırı. 

1-4 16.415 

16.931 

. Hn v ı ^ ve 
Mefruşat Sanayii 

ı \ 

1- 9 

T^^.t ve kâğıttan 
ıamu_ 3: . ” ’.yii 

1-4 

1 - Q 

5.702 

6.036 

321 

413 

3.866 

6.690 

14.940 

17.519 

6.419 

8.508 

3.707 

4.886 

386 

799 

23.527 

41.944 

18.569 

25.619 

2.428 

5.338 

11.354 

15.930 

9.933 

10.135 

0 

380 

589.206 

828.460 

396.719 

469.993 

57.686 

110.688 

175.5''1' 

237.093 

68.146 13.831 1.735.255 629.51" 

82.950 15.700 1.894.365 741.60" 

33.869 19.091 874.486 284.313 

45.323 21.162 1.064.973 327.870 

127.861 

156.s"r 

12,7? 

2z -



Ek.2 Tablo 6 (Devamı) 

Sanayi Grupları 
ve İşyeri 

Büyüklükleri 

Ücretle 

İşyeri Çalışanlar 
Sayı sı 0 rtalama sı 

Ödenen 
Maaş-Üoret 

9.146 

19.416 

28. Matbaacılık, ya¬ 
yın ve bunlarla 
ilgili sanayi 

1-4 1.952 1.432 

1-9 2.282 2.861 

T~.-,„k ye deri 
mamulleri sanayii 
(Ayakkabı ve diğer 
giyim eşyası hariç) 

1-4 '.311 1.268 

1 - 9 4.393 1.664 

Itauçuk mamulleri 
sanayii 

1 -4 1.010 561 

1- 9 1.095 978 

Kinya Sanayii 

1-4 477 412 

1- 9 603 1.002 

- Metalden gayrı oaden- 
. rdon mamul eşya 
~mayii (Petrol ve 
kömür türevleri hariç) 

1 -4 4.234 3.124 

1 -9 4.581 4.599 

6.696 

9.475 

2.925 

6.074 

2.382 

7.482 

18.655 

25.962 

Sabit 

Sermaye 
Artışları 

9.057 

16.994 

3.747 

4.947 

551 

1.074 

6.877 

7.830 

6.691 

11.473 

Çıktı 

127.991 

200.570 

180.689 

205.370 

53.217 

83.133 

163.514 

281.861 

272.818 

371.040 

Katma Değer 

58.471 

89.481 

571028 

64.574 

20.968 

29.110 

26.857 

53.260 

85.788 

ifadeni eşya sanayii 
(taşıt araçları ve 
-’-înalar hariç) 

1- 4 

1-9 

24.820 8.793 

26.097 13.912 

46.514 

79.998 

24.839 

36.506 

1.129.867 

1.627.136 

401.423 

537.905 

ü'ina sanayii 
(.Elektrik makina-
1 nr’i hariç) 

1-4 

1-9 

3.772 

4.105 

2.106 

3.287 

11.471 

19.309 

14.574 

18.179 

217.095 

301.879 

83 - 061 

111. m* 



Ek.2 Tablo 6 (Devamı) 

Sanayi Grupları 
vs İşyeri İşyeri 

büyüklükleri Say?, sı 

Ücretle Sabit 
Ç*' 'nlar Ödenen Sermaye 
Orvılanası î/haş-Ücret Artışları 

37 , Elektirik makina-
ları, cihazları, 
aletleri ve elek¬ 
tirik malzemesi 
sanayii 

1-4 

1-9 

38, Taşıt araçları ve 
malzemesi sanayii 

1- 4 

1- 9 

4.206 

4.384 

14.323 

14.976 

1.252 

2.100 

6.302 

8.506 

6.871 

12.580 

26.761 

37.201 

3.255 

4.721 

14.521 

16.872 

Çıktı Katma Değer 

211.864 85.628 

303.254 108.217 

523.207 

626.047 

291.696 

330.105 

39. Muhtelif imalat¬ 
lar sanayii 

1 -4 6.764 

1-9 7.020 

1.786 

2.871 

10.28? 

17.944 

5.509 

7.633 

789.380 

886.593 

137 . 676 

170.183 

Kaynak : D.İ.E. 1970 Sanayi ve İşyerleri Sayım, Küçük Sanayi İşyerleri 
Özet Tablo III, s.15. 



Ek.3 Otomotiv Yan Sanayii - Tablolar 

Ek.3 Tablo 1 - Otomotiv Yan Sanayiinde 59 İşyerinin Çalışan 
Sayılan, ve Yönetin İşlevlerinin Ayrışmış ya da 

Aynşnamş Olmasına Göre Dağılımları 

Çalı Ş an S a y ı 1 a i ' 1 

1- 4 5-9 10-25 26- 50 51 - 100 101 + Toplam 

Mühendis ve 
Memur var 2 5 7 4 5 4 27 

Mühendis ve 
Memur yok 7 8 15 2 - - 32 

Toplan 9 13 22 6 5 4 59 

Ek.3 Tablo 2 Otomotiv Yan Sanayiinde 59 İşyerinin Çalışan 
Sayılan ve 1977 Yılı Satış Hasılatlarına Göre Do ğılımı 

Yıllık Satış 
Hasılatı 

(Milyon Tl.) 

Çalı Ş an S a y ı 1 a i ' 1 

1- 4 5-9 10- 25 2" - 50 51 - 100 101 + Toplam 

0 1 o • hO 

1 

8 6 2 1 17 

1.0 - 2.4 1 7 11 1 20 

2.5 - 4.9 6 1 8 

5.0 - 9.9 3 3 1 7 

10.0- 24.9 2 1 3 

25.0-49.9 1 1 2 

50.0 + 2 2 

Toplan 9 13 22 6 5 4 59 

Her iki Tablo için Kaynak: T.S.K.B. Ön Anket soru kâğıtları. 



NOTLAR 

Literatürde informal sektör kavramının bir özeti için bakı¬ 
nız: Breman, Jan; A Dualistic Iabor System? A Critigue of 
the * informal Sector1 Concept, I'fekale: Economic and Political 

Weekly, Vol.XI, No.s 48, 49 and 50, Eovember 27, December 4 
and 11 : 1976). 

T.S.K.S.; The Small Scale Industries in Turkey, (Teksir Rapor, 
İstanbul: 1975), s.4. 

D.P.T.j Küçük Sanayi ve El Sanatları, Güngör Uras (DPT Yayın 
No.768, İED: 269; Ankara: Ifert 1969), s.10-15, ve T.S.K.B.; 
a.g.e., s.1-21 den yararlanılmıştır. Getirilen sınıflandırma 
için bir kaynak gösterilmemektedir. 

Bkz. Marx, Kari; Kapital, (Odak Yay., Ankara: 1974), 1. Cilt, 
2. Kitap, 15. Bölüm. 

Bkz. Bademli, Raci; Distorted and Lov/er Porms of Capitalist 
Industrial Production in ünderdeveloped Countries: Contemporary 

Artisan Shops and Workshops in Eskişehir and Gaziantep. Turkey. 

(Doktora Tezi, 1977). 

T.S.K.B.; Türk Ayakkabı Sanayii: TSKB Sektör Araştırması, 

(T.S.K.B. Yayın No.12, İstanbul: Mayıs 1977), s.15 . 

a.g.e.; s.8,9 . 

a.g.e.; s.12 . 

a.g.e.; s.20 . 

T.S.K.B. Sektör Uzmanı Bn. Emine Çavuşoğlu ile 13.7.1978 tari¬ 

hinde yapılan görüşme. 

T.S.K.B,; Türk A-roVi^v^ı San^ırii: T.S.K.B. Sektör Araştırması, 
(T.S.K.B. Yayın No.12, İstanbul: Mayıs 1977), s.30. 



(s> ~) 

(12) 1977 yılında yeni ham maddeden üretilen lastik ayakkabı fi¬ 
yatları büyüklüklerine göre çift başına ortalama 20-31 TL., 
rejenere kauçuktan üretilenler ise 9-17 TL. arasında değiş¬ 

mekteydi. (a.g.e., s.31.) 

(13) a.g.e.; s.30 . 

(14) Bazı örnek bölgelerde ortalama işyeri kapasiteleri: (çift/gün) 

Bölge işyeri Sayısı Ortalama Kap, 

Gaziantep 57 1500 

İstanbul 5 1660 

Samsun 3 2000 

Trabzon 2 1000 

Antalya 1 1000 

Diğer Böl. 21 500 

Toplam 89 

Kaynak: a.g.e.; s.34'teki verilerden hesaplanmıştır. 

(15) a.g.e.; s.35 . 

(16) Etüd, Eğitim, Bazarlama ve Organizasyon Hizmetleri A.Ş.(EPO); 
Türkiye Mobilya Sanayii Birinci Bölüm: İstanbul. İnegöl, 
Eskişehir, Sakarya. Ankara Kesimi, (T.S.K.B. için) (Yayımlanmamış 
rapor, İstanbul: Ekim 1975). İstanbul'un 12 mobilya üretim 
bölgesinden sistematik olarak örneklenmiş 281 küçük imalatçı 

üzerinde yapılmış bir alan çalışmasının sonuçlarını içermekte¬ 
dir. 

(17) a.g.e.; İkinci Bölüm ve Toplu Değerlendirme. (Yayımlanmamış 
Rapor, İstanbul: Şubat 1976), Tablo 6, s.89. 

(18) a.g.e.; Birinci Bölüm. 

(19) a.g.e.; s.33 . 



(20) Sektörde çıraksız çalışan işyeri olmadığı bilindiğine göre-, 
çırak sayısının (i) sigortasız çalıştıkları, (ii) geçici 
ve düzensiz olarak çalıştıkları için bildirilmediği tahmin 
edilmektedir. 

(21) T.S.K.B. Sektör Uzmanı Bn. Dilek Erzik ile 14.7«1978 tarih'r 
de yapılan görüşme. 

(22) E.P.O. A.Ş.; a.g.e.; Birinci ve İkinci Bölümler, 

(23) Dilek Erzik, a.g. görüşme. 

(24) Van Velzen, Leo; "Peripheral Production in Kayseri, Tur’" 
IİUPPIC, IOTOO, EEIiPLOD, Ankara: 1977), s.56. 

(25) KEYDER, Çağlar; The Definition of a Poriphoral --'"-■y- 
Turkey 1923-1929. (Easılmamış doktora tezi, 1976'. r-8S, 
Not: Sayılar azınlıkların göçünden önceki büyük ’2. ni ,.ın 
sıtmaktadır. 

(26) T.M.M.O.B., Makina ÎJuhendisleri Odası Tekstil R- - or 
Türkiye'de Pamuklu Tekstil Sanayiinin Goljp-’ay ‘’ -rn:- 
Durumu, (TMMDB, İD; Ankara: Ocak, 1967), s.22. 

(27) OSMAN, M.; L'artisanat en Turguio, (Rcwr I"’4’''.: 'J ‘ er)-"1 
Travail; Genevre, 1935)'ten aktaran: Koy" r_ r. c. , / 

(28) a.g.e.; s.10 . 

(29) T.S.K.B.; Tekstil Sektörü I. Bölüm: Türkiye P->^-’k t o?4“ i. v 
Pamuklu Dokuma Sanayii, (Hazırlayan: Semih Aydın). (T.S/< 
Araştırma Müdürlüğü, Yayın No:20, İstanbul: Njsnn, 
Tablo 8, s.12 ve Tablo 9, s.14'ten düzenlenmiş ve hesa-in¬ 
miştir. 

(30) T.S.K.B. Sektör Uzmanı Semih Aydın ile 13,7.1c i'-' ’ " 
yapılan mülakat. 

(31) T.M.M.O.B.; a.g.e., s.108 . 



(32) TUNA, Orhan,' Cumhuriyetin 50. Yılında Türki'^e Tekstil Sanayiini 
Faaliyet Grupları İtibariyle Görünümü, (Türkiye Tekstil 
İşverenleri Sendikası, Yayın No:23, İstanbul: Şubat, 1974), s,2 

(33) Denizli' nin yalnız Buldan kazasında Kurtuluş Savaşı sırasın¬ 
da 1000 tezgâh vardı. Bu sayı.1929'da 600'e düştü, 1938'de 
ise 2000'e çıktı. EEYDER, a.g.e. . 

(34) M.P.M.; Türkiye Pamuklu Dokuma Endüstrisi, ('T.P.M. Yayın No. 12 j 
Ankara: 1973), s.151 . 

(35) a.g.e., s.146 . 

(36) T.S.K.B. Sektör Uzmanı Semih Aydın ile 13.7.1978 tarihinde 
yapılan mülakat. 

(37) T.S.K.B.; a.g.e., s.10 . 

(38) D.P.T.; Kooperatifçilik Sorunları Araştırması, (D.P.T. Yayın 
No: 785, Ankara: 1969), s.32 . 

(39) M.P.M.; a.g.e., s.145 . 

(40) T.M.M.O.B.; a.g.e., s.63. 

(41) Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. Araştırma Müdürlüğü; 
Tekstil Sektörü, III. Bölüm: Türkiye Konfeksiyon Sanayii. 

Hazırlayan: Cemil İskender; Yayın No:20, (T.S.K.B. A.Ş. 
Yayın No:20, İstanbul: Nisan 1978), Tablo 1, s.3'te aktarı¬ 
lan verilerden hesaplanmıştır. 

(42) a.g.e., s.7 . 

(43) a.g.e.. s.40 . 

(44) H.P.M.; Hazır Giyim Sanayiinde İhracata Yönelme Olanakları, 
(M.P.M, Yayın No:143, Ankara: 1974), s.28 . 

(45) a.g.e., s.17 . 

(46) a.g.e.'de anket örnekleminde yalnız kendi hesabına üretim yap.ni 
78 firmanın 48’i sadece toptancıdan, 18'i her iki kaynaktan, 
9‘u-ise sadece fabrikadan malzeme sağladıklarını belirtmişler 
dir. a.g.e. Tablo 15, s.17 . 
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(47) T.S.K.B. Sektör.Uzmanı İzzet Pekarun ile 14.7*1978 tarihinde 
yapılan görüşme. 

(48) T.S.K.B. Otomotiv Sanayii Araştırması (Otomotiv Ürünlerinin 
Arz ve Talebi). (T.S.K.B. Araştırma Şubesi.Yayın No:ll, 
İstanbul: Nisan, 1977); İngilizce metin: s.211, appendix l'den 
hesaplanmıştır. 

(49) a.g.e., s.216, app.5;■s.227, app.16; s.233, app.22; s.234,. 
app.23; ve s.239, app.28'den derlenen verilerle hesaplanmış¬ 
tır. 

(50) loc.cit. 

(51) Otomotiv Yan Sanayii ile ilgili bölümde hem buzdolabı hem de 
çamaşır makinası imalatına girdi veren bir firma örneği ve^ 

rilmiştir. 

(52) T.S.K.B.; Dayanıklı Ey Tüketim Malları Araştırması Bölüm I -- 
Buzdolabı. (T.S.K.B. Araştırma Müdürlüğü Yayın No:13, 
İstanbul: Haziran 1977), s.115, Ek.43'teki bilgilerden he¬ 
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(57) a.g.e., s.8 . 



(58) T.S.K.B.; a.g.e., s.24 . 

(59) MUTLU, Necati; Esnaf ve Küçük Sanatkârların Sosyal ve Ekonomik 
Sorunları Araştırması, (DPT, Yayın No:975, Cilt II, Cilt 3), 
s. 104, Tablo 91. 

(60) D.P.T.; a.g.e., s.12 . 

(61) T.S.K.B.; a.g.e., s.26 ve 28. 

(62) D.P.T.; a.g.e., s.93 . 
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(66) a.g.e., s.110 ve s.94 . 
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deri işledikleri ve 500 motorlu tabak olduğu varsayımlarıyla), 
(l25)(500) =62500’e bölünerek kaba bir tahmin yapılmıştır, 
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