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ÖNSÖ Z

Sözcüğün iant anlamıyla or tak  b ir  çalışma ürünü olan bu yapıt, metin  
dışı b i r  i lk  bölümle b ir l ik te  dö rt bölümden oluşuyor. Sayfa lan romen raka
mıyla işaretlenmiş i lk  bölümde, ay r ın tı l ı  o larak «içindekiler» be lir t i ld ik ten  
sonra metin iç indeki ve k itabın sonuna eklenmiş ^tab lo ların  dizini» ile k i 
m i »kısaltmalar»ın karşılık ları yer almakta. Merkez Yöne tim  Kuru lu 'muzun,  
işçi sınıfının b il imsel sosyalist hareketin in bakış açısıyla konuya yeni b ir  
açıklık ve açılım getirmekte başlıbaşına b ir  değer taşıyan «SUNUŞm, yapı
tın dayandığı temel görüş ve po lit ikay ı açık larken bu çalışmanın P art i ’n in bir, 
ik t id a r  programı değil, işçi ve emekçilerin b i r  mücadele silahı olarak ön
görüldüğünü de önemle vurguluyor.

Yapıtın asıl m etn i ise üç büyük bö lüm halinde sunulmaktadır. B ir in c i  
bölüm, bunalımı giderek derinleşen «kapita lis t dünyaya genel b i r  baktşnla, 
bu dünyanın b ir  parçası olarak emperyalizme bağım lılık  ve sömürü i l işk i 
le r i  iç indeki «Türkiye’nin durumu»nun, kendi iç d inam iğ i ile b ir l ik te  top
luca değerlendiri lmesine ayrılm ıştır.

Asıl «plan çalışmasum içeren ik inc i bölümde, doğrudan bu yapıtın kap
sadığı döneme i l işk in  özgün çalışma yer a lmaktadır. B u  bölümde, bugüne  
kadar egemen sınıf sözcülerinin ısrarla i le r i  sü rdük le r in in  tersine, öngörü
len devletleştirmeler ve diğer önlemler, böylece yaratı lan ek kaynaklarla, hem 
bugüne kadar ulaşılamamış, hatta düşünülmemiş b ir  ka lk ınm a hızını ger
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çekleştirmenin, hem de işçi ve emekçi yığtnlartn daha yüksek b i r  yaşam dür 
zeyine erişebilmelerinin olanaklı olduğu b il imsel olarak gösterilmektedir. 
Planm kapsadığı dönemin sonunda, Türk iye 'n in  ekonomik yapısı ve buna 
bağlı’ olarak sınıfsal dengesi, bugünküne oranla işçi ve emekçiler lehine o l
dukça değişmiş; emperyalizme bağımlılık i l işk ile r in in  çözülmesi, kamunun  
ekonomi üzerinde denetim in in sağlanması, ye r li  büyük sermaye ve tekelle
r in  gücünün kırı lması ile b ir l ik te  emperyalizmin yeni g ir iş im le r i ve yeni te
kelleşmelerin önlenmesi yolunda da önemli mesafe alınmış olacaktır.

Üçüncü bölümde ise, bu özgün çalışmaya esas olan ve ekonominin de
ğişik alanların ı irdeleyen, bazı daha kapsamlı raporla r yayınlanmaktadır. Bu  
ck raporların, kendi inceleme alanlarında ülkemizin bugün içinde bu lundu
ğu durumun daha yakından tanınmasına olanak vermekle kalmayıp, kam u
oyunun üzerinde durduğu ve güncel tartışma konusu olan k im i sorunların  
okuyucu gözünde daha b ir  aydınlığa kavuşmasına ve öngörülen hedefler, ön
lemler  ve sonuçlarına i l işk in  olarak daha ayrın tı l ı  b i lg i le r edinilmesine yar
dımcı olacağı um ulmaktadır.

Nihayet, demokratikleşme mücadelesinde öngörülen hedefler ve alınma
sı gerekli ön lemlerin ayrın tı la r ıy la  yer aldığı ve bu çalışmayla yakından i l iş 
k i l i  önemli Part i  belgesi Demokrasi B ild irgesi'n in «Çağrı» bö lümünün yine
lenmesiyle; işçi ve emekçiler, yurtsever, demokrat, i le r ic i ve sosyalistler bu 
hedefler uğrunda örgütlü  b irleşik güç halinde b ir  kez daha mücadeleye çağ
rı la rak  yapıt son bulmaktadır.

Metnin a lt bö lüm leri iç indeki ara başlıklar, irdelenen konunun ara bö
lüm le r in i  göstermekten çok, b i r  bölüğü bunu da gerçekleştirmekle b ir l ik te ,  
asıl, metili içinde yer alan görüş ve değerlendirmeleri yeniden vurgulamak  
üzere konmuş bulunuyor. Bu uygulamanın, hem konunun rahat izlenmesin
de, hem de b ir  başvuru ve başucu k itabı olacağına içtenlik le inanılan bu ça
lışmanın i lg i duyulan b ir  vurgu noktasının yeniden kolayca bulunup değer
lendiri lmesinde okuyucuya yarar lı  olabileceği düşünülmüştür.

Tablolarda, gerek Devlet İs ta t is t ik  Enstitüsü, Devlet Planlama Teşkilâtı, 
meslek odaları vb. olarak ülkemizin, gerekse B irleşmiş M il le t le r ve bağlı ku
ru luşları ile AET ve OECD g ib i uluslararası kuru luş ların  ve çeşitli ülkele
r in  kaynaklarından doğrudan yararlanılmış, ayrıca bu resmi bilgilerden  
kalkarak yeni düzenlemeler de yapılmıştır. Bunların dışında, ülkem izin de
ğerl i  b i l im  adamı ve araştırıcılarından k im in in , b ir  bölüğü henüz yayın lan
mamış, tamamen özgün çalışmaları ve bu çalışmaların ortaya koyduğu b i 
limsel ver ile r de k im i tabloların kaynağı olmuştur. Bu bakımdan, önemli 
bölüğü özgün çalışma sonucu ortaya çıkmış olan tablolarda, o rtak b ir  ça
lışma ürünü olan bu yapıtın nite liğine uygun olarak, dayanılan ver ile r ve 
kaynaklar ayrıca be lir t i lm em iştir .

P a r t i l i  ve yandaşı b i l im  adamı, aydın, sanatçı olarak onlarca arkadaşı
mızın kaleminden çıkan i lk  taslak m etin lerin düzenlenip değerlendirilmesi 
sırasında d i l  ve te r im  b ir l iğ in in  sağlanmasına özen gösteri lmiş, kolay oku
nup anlaşılması önde tu tu lm ak koşuluyla Arapça ve diğer yabancı dillerden  
geçmiş sözcüklerin Türkçe karşılık ların ın kullanılması gözetilmiş t ir. Ancak 
sözkonusu her ik i  alanda da aslında daha yapılabilecek pek çok şeyin bu
lunduğu baskı sırasında üzüntüyle göze çarpmıştır. Tüm uğraş ve tit iz liğe  
karşın, genel doğru ltuyu değiştirmeyecek ve doğrusu kolayca farkedilebile-
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cek k im i eksik ve yanlışlarla b ir l ik te , ik inc i baskı iç in yeniden gözden geçir
me sırasında d il  konusundaki eks ik l ik le r in  b i r  bölüğünün daha giderilebile ‘ 
ceği düşüncesiyle okuyucunun hoşgörüsüne güvenilmektedir.

Böyle b ir  plan hazırlanması düşüncesi i lk  kez daha 1967'lerde Part i  üst 
kuru llarında ortaya atılmış, ancak gerçekleştirme olanağı bu lunam amıştı 
Genel Başkan Behice Boran arkadaşımızın 1976 sonlarında aynı düşünceyi 
yinelemesi ve t i t iz l ik le  izlemesiyle i lk  top lantı la r başladı. Baştan sona de
ğişmeyen yaratıcı tartışma havası ve ortamı içinde hazır lık lar sürdürülerek  
esaslar saptanıp işbölümü yapıldıktan sonra, çalışmalar 1911 yılında yazılı 
m etin ler haline dönüştürüldü. Bu i lk  taslakların yeniden vc topluca gözden 
geçir i lip  irdelenmesi, bilgisayarla denetiminden sonra yeniden yazımlarla  
1978’in i lk  aylarına gelindi. Hazırlanan tasarı metin, bazı eks ik l ik le r i son
radan tamamlanmak üzere Mayıs ayında Part i ’n in üst kuru llarına sunuldu.

Geçerken be lir tmek gerekir ki, ik inc i MC’nin düşürülüp yeni hükümeti/ t  
kurulduğu günlerde, yeni beş y ı l l ık  plan dönemi de b i r  y ıl ertelen
miş ve başlangıç y ılı 1918’den 1979’a alınmıştı. Bu nedenle, b i r  y ı l  
gecikmeli o larak Meclislerde henüz tartışması yapılmış olan resmi 4. Beş 
Y ıl l ık  Ka lk ınm a Planı 1979-1983 yıl la rın ı kapsamaktadır. Oysa, 3. plan döne
m in in  sona eriş ta r ih in i  esas alan bu çalışma, Haziran'da Merkez Yönetim  
K uru lu 'nun  sunuş konusundaki kararı ile b ir l ik te  vc KuruVun verdiği gö
revle Başkanlık K u ru lu  ve i lg i l i  büroda son b ir  gözden geçirme vc düzenle
mesi yapılıp k im i eks ik l ik le ri de tamamlanarak Ağustos'da baskıya hazır ha
le getir i lm iş ti. Ancak böyle b i r  çalışmanın baskı sırasında da gerektird iğ i ek 
d ikka t ve t i t iz l ik le  b ir l ik te  basın piyasasında hüküm  süren kâğıt darlığı, bas
kı süresinin sanıldığından daha fazla uzamasına yol açtı. Böylece yapıtın gün 
ışığına çıkması da yıl sonunu buldu.

Gerek b ir  yıl gecikmeli resmi planın 1919 yılından başlamasının, gerek
se bu çalışmanın resmi planın Meclislerde görüşülmesi ve kamuoyunun d ik 
ka t in in  özell ikle plan tartışmaları üzerine çekild iğ i günlerden hemen sonra 
yayınlanabilm iş olmasının b ir  eks ik l ik  sayılabileceğinin bil incinde o lmakla  
bir l ik te , Demokratikleşme için Plan, 1918-1982 çalışmasının, kapsamı, içe r i
ği, ortaya koyduğu ve o lab i l i r l iğ in i  b ilimsel olarak gösterdiği hedeflerin bu
günden yarına değişme durumunda olmaksızın güncelliğim koruması do la 
yısıyla, değerinden birşey y it irm eksiz in  okuyucuya u laştırı lab ild iğ i kanı
sındayız.

Dayandığı görüş ve ilkelerden yazımına kadar resmi p lanlardan tü m ü y 
le ayrılan ve bu bakımdan alanında ilk olan bu çalışma, ilk olmanın, onuru  
iie b ir l ik te  kaçınılmaz k im i eks ik l ik le r in i de paylaşmaktadır. B u  eksiklik ler 
r in in  dışında, çalışmayı asıl tamamlayacak ve b i l im  yazınımızın içinde hak 
ett iğ i yere asıl yerleştirecek olan, sendikaları, meslek ve k it le  örgütler iy le  
işçi ve emekçi yığınların ve on ların sözcüsü du rum undak i bil im , düşün emek
ç i le r in in  bu yapıt üzerinde geliştirecekleri tartışmalarla sağlayacakları ka t 
k ılardır.

Plan çalışması düşüncesi i lk  olarak o luş turu lup ge liş t ir i l i rken  öngörü l
düğü halde, basımından önce hiç değilse ana çerçevesinin, böyle b ir  p lanın  
uygulayıcısı ve bu yönüyle gerçek sahibi olacak yığınların ö rgü tle r i ve söz~ 
cüleri tarafından tartışılarak son b iç im in i alması, bu i lk  çalışmada olanaklı 
kılınamadt. Düşünülen ve öngörülen hu yolun izlenmesi daha sonrakilere b f



raktlarak, bu i lk  çalışma, yayımıyla b ir l ik te  ş im di tartışmaya sunulmaktadır. 
D ikka t le r bu çalışma üzerinde yoğunlaştırılarak Üniversite kiirsülerinden  
gündelik basınımıza, sendikalardan dem okra tik  k it le  örgütlerine kadar, ülke
m izin demokra tik leştir i lmesi doğrultusunda olanaklarım sonuna kadar se
ferber etme durum undak i kamuoyu kesiminde bu tartışmanın m utlaka ya
pılacağına inanmaktayız.

Plan hazır lama düşüncesinin i lk  oluşumunda katkıda bulunanlar ve öz
gün çalışmaları gerçekleştirenlerdcn kopya ve düzeltmede emeği geçenlere, 
basım ve c i l t  işçilerine kadar hepsine teşekkür borçlu olduğumuz, bu yapıtın  
tüm  çalışanlarının geniş ve yoğun or tak  emeklerinin ürünü olan Demok
ratikleşme iç in Plan, 1978-1982, böylece gerçekten tamamlanabilecek, asıl sa
h ih i  işçi ve emekçi yığınların b ir  mücadele silahı olma amacına daha yak
laşmış olacaktır.

Aralık 1978
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METİN İÇİNDE GECEN KİMİ KISALTMALAR

ABD: Amerika Birleşik Devletleri

AÇS: Ana - Çocuk Sağlığı

ADLİ: Alpagut Dodurgo Linyitleri İşletmesi

ADVAS: Adapazarı Vagon Sanayii Müessesesi

AEK: Atom Enerjisi Komisyonu

AET: Avrupa Ekonomik Topluluğu (Ortak Pazar)

Almanya: Federatif Alman Cumhuriyeti

B oğ-K u r: Esnaf ve Sanatkârlar ve diğer bağımsız çalışanlar Sosyal Sigorta lar 

Kurumu

BOD: (Artıkların) Biyokimyasal Oksijen Değeri

BTGM: Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü

BYKP: Beş Yıllık Kalkınma Planı

ÇEAŞ: Çukurova Elektrik Anonim Şirketi

ÇNAEM: Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi

DAC veya Demok. Alm. Cumh.: Demokratik Alman Cumhuriyeti

DDT: D ich lo r-D iph e n il-T r ich lo r aetan

DEK: Dünya Enerji Konferansı

DESİYAB: Devlet Sanayi ve işçi Yatırım Bankası

DİE: Devlet istatistik Enstitüsü

DİSK: Devrimci işçi Sendikaları Konfederasyonu

DSİ: Devlet Şu işleri Genel Müdürlüğü

DSÖ (WHO): Dünya Sağlık ö rgü tü  (VVorld Health Organizatlon)

EİEİ: Elektrik İşleri Etüd İdaresi 

EKİ: Ereğli Kömür İşletmesi

ELMS: Eskişehir Lokomotif ve Motor Sanayii Müessesesi

EMC: Elektrik Mühendisleri Odası

G. Afrika: Güney Afrika Cumhuriyeti

GAMEDA: Gazete Mecmua Dağıtımı Limited Şirketi

GLİ: Garp Linyitleri İşletmesi

G. Koro: Güney Kore (Kore Cumhuriyeti)

GSMH: Gayri sofi milli hasıla 

GSYİH: Gayri safi yurt içi hasıla

Hür Dağıtım: Hürriyet Gazete Dağıtımı Anonim Şirketi 

HTK: Ham Ton Kilometre

ICOIE: Uluslararası Endüstriyel Enerji Konferansı 

İGSAŞ: İstanbul Gübre Sanayii Anonim Şirketi 

İŞGÜM: İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Merkezi

KEYK (COMEGON): (Sosyalist ülkeler) Karşılıklı Ekonomik Yardımlaşma Kurulu
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KİT: Kamu İktisadi Teşebbüsü

KST: Kömür Satış ve Tevzi Müessasesı

LPG: Sıvı (likit) Petrol Gazı

MEYAK: Memur Yardımlaşma Kurumu

MKE veya MKEK; Makine Kimya Endüstrisi Kurumu

MTA: Maden Tetkik Arama Enstitüsü

NETAŞ: Northern Electric Telekomünikasyon Anonim Şirketi 

OAL: Orta Anadolu Linyitleri İşletmesi

OECD: Uluslararası Ekonomik işbirliğ i ve Kalkmma ö rgü tü  (Organization for Eco- 

nomic Cooperation and Development)

OGT; Ortak Gümrük Tarifesi

OPEC: Petrol ihracatçısı Ülkeler örgü tü  (Organization for Petroleum Exporting 

Country)

PETKİM: Petrokimya Anonim Şirketi

PTT AR ■ LA: PTT Araştırma Laboratuvarı

SEKA; Türkiye Selüloz vo Kağıt Fabrikaları İşletmeleri

SİDEMAS: Sivas Demiryolu Makineleri Sanayii Müessesesi

SPB; Sodyum Per Borat

SSK; Sosyal Sigorta lar Kurumu

SSCB veya Sovyetler Birliği: Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği

ŞLİ; Şark Linyitleri İşletmesi

TBMM: Türkiye Büyük M illet Meclisi

TCDD; Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları

TCK: Türkiye Cumhuriyeti Karayolları

TEK: Türkiye Elektrik Kurumu

TEMSAN: Türkiye Elektromekanik Sanayii Anonim Şirketi 

TESTAŞ: Türkiye Elektronik Sanayii Anonim Şirketi 

THY: Türk Hava Yolları

TIR; Uluslararası Karayolu Taşımacılığı (Transports lnternationaux Routiers)

TKİ: Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu

TMMOB; Türkiye Mühendis ve M imar Odaları Birliği

TPAO; Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı

TRT: Türkiye Radyo Televizyon Kurumu

TÜRK-İŞ : Türkiye işçi Sendikaları Konfederasyonu

TÜSİAD: Türk Sanayicileri ve iş Adamları Derneği

TV: Televizyon

TZDK; Türkiye Zirai Donatım Kurumu

UÇÖ (İLO); Uluslararası Çalışma örgü tü  (International Labour Organization)

UEA (lEA); Uluslararası Enerji Ajansı (International Energy Agency)

UNCTAD: Birleşmiş M illetler T icaret ve Kalkınma Konferansı (United Nation» Com- 
misslon fo r Trade and Development)

YSE: Yol Su Elektrik Genel Müdürlüğü 

YUED: Yeni Uluslararası Ekonomik Düzen
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S U N U Ş

T ÜRKİYE, emperyalizmin ve gericiliğin güçleriyle, başta işçi 
smıfımız olmak üzere tüm demokratik güçler arasmdaki ku

tuplaşma ve mücadelenin gitgide daha da yoğunlaştığı bir dö
nemi yaşıyor. Bu dönem, ülkemizin ilerici, demokrat ve yurtse
ver güçlerine büyük görevler yüklemektedir.

Bir yandan Milliyetçi Cephe partilerinin ve tüm faşist odak
ların, ellerindeki mevzileri koruyabilmek ve iktidarı yeniden ele 
geçirerek demokratik hak ve özgürlükleri bütünüyle ortadan 
kaldırabilmek için sürdürdükleri faşist saldırılarm durdurulması 
görevi, bugün tüm  demokrasi güçlerinin önündeki en ivedi so
rundur. Öte yandan, demokratik güçlerin bu en ivedi istemine 
dayanarak işbaşına gelen bugünkü iktidarın, emperyalizmin ve 
tekelci büyük sermayenin çıkarlarm a hizmet etmeye, işçi sını
fının ve emekçi kitlelerin kazanım lannı geri almaya yönelik po
litikasının da etkisizleştirilmesi zorunludur. Bu ikili görevin ye
rine getirilmesi, demokrasi saflarının ilkeli birliğini titizlikle ko
ruyup sürekli olarak güçlendiren, kararsızlığın ve uzlaşmacılı
ğın hiçbir belirtisine geçit vermeyen, hedefleri açıkça belirlen
miş, kararlı bir mücadeleyi zorunlu kılmaktadır.

Türkiye İşçi Partisi, bu mücadelenin de en ön safında görev 
başındadır. Partimizin, günün en ivedi görevlerini bile işçi sını
fının ve emekçi kitlelerin her türlü baskı ve sömürüden kurtarıl-’ 
ması hedefine bağlayan mücadele anlayışı, bugün çok daha bü
yük bir önem taşımaktadır. îşçi sınıfının ve emekçi kitlelerin
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her gün daha ileri hedefler için mücadeleye hazırlanıp seferber 
edilmesi görevi, dün olduğu gibi bugün de gündemimizin başın
da yer almaktadır. Partimiz, «Demokratikleşme için Plan, 1978 - 
1982» çalışması ile, bu yönde çok önemli bir adım atmaktadır.

Türkiye îşçi Partisi, Türkiye’nin demokratikleştirilmesini ve’ 
emperyalizmin her türlü baskı ve sömürüsünden kurtarılmasını, 
bugün ve önümüzdeki dönemin güncel ve ivedi görevi olarak 
görmektedir. Ülkenin demokratikleşmesi öncelikle politik a lan 
da ivedidir. Faşist güçlerin tırmanışının durdurulması ve faşist 
odakların dağıtılması; demokratik hak ve özgürlüklerin bütün 
kısıtlamalardan kurtarılarak korunup geliştirilmesi; ırkçı, şoven 
milliyetçi baskıların sona erdirilmesi, demokrasi mücadelesinin 
ivedi gündem maddesidir. îşçi sınıfıyla emekçi kitlelerin ve di
ğer demokratik ilerici güçlerin, emperyalizme ve işbirlikçi, te
kelci büyük sermayeye karşı mevzilerini güçlendirebilmeleri, da
ha ileri mevzileri ele geçirmek üzere hazırlanabilmeleri, her şey
den önce politik alanda demokratikleşme mücadelesinin gelişti
rilmesiyle mümkündür.

Bununla birlikte Partimiz, Türkiye’nin demokratikleştirilme
sini, yalnız politik alanda değil, toplum yaşamının bütün alan 
larında gerçekleştirilecek derin ve köklü dönüşümlerden oluşan 
bir süreç olarak görmektedir.

Bu nedenle demokratikleşme mücadelesi, ancak baskıcı ve 
sömürücü sınıfların egemenliğini sınırlandırıp giderek ortadan 
kaldıracak köklü dönüşümlere dayandığı sürece kalıcı ve ba 
şarılı sonuçlar verebilecektir. Türkiye’nin demokratikleşmesi, 
bugünkü aşamadan başlayarak, emperyalizme bağımlılığa ve 
tekelci büyük sermayenin egemenliğine son veren ekonomik ve 
toplumsal dönüşümlerle toplumun sosyalizmin kuruluşuna ha 
zırlanmasına kadar sürecek ve yepyeni, sosyalist bir içerikle 
ondan sonra da gelişecektir.

Bu nedenle demokrasi mücadelesi, daha bugünden, emper
yalizme bağımlılığın ve demokrasi düşmanlığının ekonomik ve 
toplumsal temellerini ortadan kaldırmayı hedef almak zorunda
dır. Parti Programı’mızın «Temel Görev» bölümü. Merkez Yöne
tim Kurulu’muzun 8 Temmuz 1975 tarihli «Demokrasi Bildirge
si» ve Partimizin «Birinci Büyük Kongre Kararları», Türkiye’nin 
demokratikleşmesi için bu nitelikte bir platformun ilkelerini or
taya koymuştur.

«Demokratikleşme için Plan, 1978- 1982», ülkemizde demok
ratikleşme sürecinin maddi temellerinin yaratılabilmesi için
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ekonomik alanda ilk adımda gerçekleştirilmesi gereken dönü
şümleri ve önlemleri içermektedir. Ülkemizin emperyalizme ba- 
ğımlılığmm kırılmasını, işbirlikçi tekelci büyük sermayenin ulu
sal pazarı kontrolü altına alan ekonomik gücünün, tekellerin 
egemenliğinin geriletilmesini, işçi ve emekçi kitlelerin yaşam 
düzeylerinin yükseltilmesini ve üretim  sürecinin yönetimine et
kin bir biçimde katılmalarmı öngören bu dönüşümler ve önlem
ler, daha önceki parti belgelerimizde temel çizgileriyle gösteril
mişti. «Demokratikleşme için Plan, 1978 - 1982» ise, bu dönüşüm
lerin, bugünkü ekonomik ve toplumsal koşullar veri alınarak 
beş yıllık bir dönemde hangi araçlarla, hangi evrelerden geçe
rek ve hangi somut koşullarla gerçekleştirilebileceğini aynntı- 
larıyla belirlemeyi amaçlamaktadır.

Bununla birlikte, «Demokratikleşme için Plan, 1978 - 1982» 
belgesinin ülkemizin demokratikleşmesi için ilk adımda yöne- 
linmesi gereken hedefleri ayrm tılanyla göstermekten çok daha 
önemli ve temel bir işlevi vardır. Bu belge, Türkiye’nin demok
ratikleştirilmesi için zorunlu olan maddi temellerin yaratılması
na daha bugünden başlamanın, yalnız zorunlu değil, aynı za
manda mümkün de olduğunu ortaya koymaktadır. Böylece, Par
timizin Türkiye’nin demokratikleştirilmesi ve emperyalizmin ge- 
riletilmesi için öngördüğü eylem programının, gerçekleştirilme
sine en kısa zamanda başlanabilecek bir içeriğe sahip olduğu 
gösterilmektedir.

Bu, Partimizin sosyalizm doğrultusunda devrimci mücadele 
anlayışı açısmdan büyük önem taşımaktadır. Türkiye İşçi Par
tisi, ülkemizin demokratikleşmesi için sürdürülecek mücadeleyi 
işçi sınıfının ve tüm demokratik güçlerin, daha ileri hedefler için 
hazırlanmanın zorunluluğunu giderek daha iyi kavradıkları ve 
böylece mevzilerini güçlendirdikleri bir süreç olarak görmekte
dir. Demokrasi mücadelesi, işçi sınıfını, emekçi kitleleri ve tüm 
demokratik güçleri daha ileri hedefler için seferber ederek on
ların siyasal iktidara ve toplumun sosyalist dönüşümüne hazır
lanmasına yardımcı olacaktır. Toplumun politik çoğunluğunun 
kazanılması böylece mümkün olacak, smıfsal güçler dengesi 
köklü bir biçimde değiştirilerek sosyalizme giden yollar açıla
caktır.

Türkiye İşçi Partisi, işçi smıfmın bilimsel sosyalist partisi 
olarak, toplumun demokratikleşmesi için ilk adımda öngördüğü 
hedeflerin gerçekleştirilmesine bugünden başlamanın mümkün 
olduğunu, işçi sınıfına ve tüm demokratik güçlere göstermeyi 
önemli bir görev bilmiştir. Demokratikleşme mücadelesinin gün
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cel ve ivedi görevlerinin gerçekleştirilebilir olduğunu gösteren, 
somut eylem program lannm  hazırlanması bu görevin bir p a r 
çasıdır. Bu nitelikte eylem programları, sınıfsal çıkarları sözü 
edilen hedeflerin gerçekleştirilmesinden yana olan tüm toplum
sal ve politik güçlerin, uzun vadeli amaçları arasındaki farklar 
ne olursa olsun, ortak mücadeleye sokulmasınm manivelası ola
caktır.

«Demokratikleşme için Plan, 1978 - 1982», Türkiye’nin demok
ratik  gelişmesi karşısındaki başlıca güçler olan emperyalizmin 
ve işbirlikçi, tekelci büyük sermayenin egemenliğinin kırılabi- 
leceğini, bu yönde en kısa zam anda gerçekleştirilebilecek ön
lemleri göstererek en somut biçimde ortaya koymaktadır. O rta
ya konulan önlemlerin beş yıllık belirli bir zaman dilimi göze
tilerek bir plana bağlanmış olması, bu önlemlerin ekonomik b a 
kımdan geçerliliğinin ve sonuçları bakımından tutarlılığının da 
belirlenebilmesini, ayrıca ekonominin demokratikleşmesi yolun
da atılacak her adımın daha ileri mücadele hedefleri için yara t
tığı olanakların gösterilebilmesini de sağlamaktadır.

Böylece, Türkiye’nin demokratikleşmesi için zorunlu olan 
maddi temellerin yaratılması yolunda atılacak ilk adımların, beş 
yıllık bir süre içinde büyük ölçüde tamamlanabileceği, işçi sını
fının ve emekçi kitlelerin bu dönem içinde güçlü kazanımlar 
elde edebileceği gösterilmektedir. «Demokratikleşme için Plan, 
1978- 1982», Türkiye’nin demokratikleşmesinden yana olan, em
peryalizme bağımlılığa ve tekelci büyük sermayenin egemenliği
ne son verilmesinde çıkarları işçi smıfıyla uyuşan bütün toplum
sal ve politik güçlerin ortak mücadelesi için nesnel bir platfor
mun varolduğunu ortaya koymaktadır.

«Demokratikleşme için Plan, 1078 -1982» çalışması, demok
rasi mücadelesinde işçi sınıfının ve emekçi kitlelerin önündeki 
nesnel olanakları ortaya koyarken, aynı zamanda demokrasi 
düşmanı büyük, tekelci sermayenin ekonomik gücünün boyut
larını da açığa çıkarmaktadır. Emperyalizmin ve işbirlikçi, te
kelci büyük sermayenin ulusal ekonomi üzerindeki egemenliği
nin başlıca alanları, ulaştığı boyutlar ve belli başlı araçları be
lirtilmektedir. Böylece «Demokratikleşme için Plan, 1978-1982», 
bu egemenliğin sınırlanması ve giderek ortadan kaldırılması için 
zorunlu olan önlemleri, birbirleriyle ilişkileri içinde ve bir bü 
tün olarak ortaya koymaktadır. Bu önlemlerin her birinin, a n 
cak diğerleriyle birlikte ele alındığında gerçek anlamını kaza
nabileceği ve amacına ulaşabileceği unutulmamalıdır.
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«Demokratikleşme için Plan, 1978 - 1982»de belirtilen hedef
lerin, ayrı ayrı, ya da bir bütün olarak nasıl gerçekleştirileceği, 
Partimizin, Türkiye’nin demokratikleşmesi mücadelesiyle ilgili 
temel görüşlerinde ortaya konmuştur. Türkiye îşçi Partisi, ülke
nin demokratikleştirilmesi mücadelesini, bir bütün olarak, işçi 
sınıfını ve emekçi kitleleri iktidarın ele geçirilmesine ve toplu
mun yönetimine hazırlayacak bir mücadele olarak görmekte
dir. Partimizin, ülkenin demokratikleşmesine ilişkin eylem prog
ramının öngördüğü hedeflerin bir bölümüne ulaşabilmesi, işçi 
sınıfına ve müttefiklerine daha güçlü bir mücadele için yeni 
mevziler kazandıracaktır. Ancak daha da önemlisi, sadece bu 
hedeflerin gerçekleştirilmesi için verilecek mücadeleler bile, on
ları politik ve örgütsel olarak daha ileri hedeflere, siyasal ikti
darın ele geçirilmesine hazırlayacaktır. Bu nedenle Partimizin 
Türkiye’de demokrasi mücadelesine ilişkin olarak öngördüğü ey
lem programı, bu arada «Demokratikleşme için Plan, 1978 - 1982» 
çalışması, herşeyden önce, gerçekleştirilmesi için işçi sınıfının 
ve müttefiklerinin mücadeleye sokulmaları ve bu mücadele için
de sosyalizme hazırlanmaları gereken hedefleri içermektedir.

Bu hedeflerin nasıl ve hangi iktidar eliyle gerçekleştirilece
ğini, bu hedefler için mücadeleye katılan işçi sınıfı, emekçi kit
leler ve tüm demokratik güçler belirleyecektir. Daha açık bir 
deyişle, sözü edilen hedeflerin gerçekleşme biçimini ve alanını, 
onlar için verilen mücadele sırasında oluşacak sınıfsal güçler 
dengesi, emperyalizmin ve tekelci büyük sermayenin güçleri k a r 
şısında işçi sınıfının ve müttefiklerinin örgütlülük ve politik ol
gunluk düzeyi belirleyecektir. Planda öngörülenleri, işçi ve 
emekçilerin ağır bastığı, işçi sınıfı partisinin ortak olarak ka
tıldığı bir iktidar da gerçekleştirebilir; veya, burjuva bir iktidar, 
nesnel koşulların zorlaması ve işçi, emekçi kitlelerle diğer de
mokratik güçlerin birleşik mücadelesinin baskısıyla bu yönde 
önlemler almak zorunda kalabilir; planm öngördüğü işlerin bir 
bölümünü veya birkaçını yapabilir. Her iki halde de esas belir
leyici öge sınıfsal politik güçler dengesi olacaktır.

Böylece işçi sınıfının ve emekçi kitlelerin mücadeleleri ve 
nesnel koşulların da elvermesiyle bu hedeflerin burjuvazinin si
yasal iktidarlarına dayatılması sonucu kazanılacak her demok
ratik mevzi, daha güçlü ve daha ileri hedeflere yönelen sınıf 
mücadelelerinin birer sıçrama noktası olacaktır, ö te  yandan, de
mokratikleşme mücadelesinin bazı görevlerinin, işçi sınıfının ve 
müttefiklerinin sosyalist iktidarının kurulmasından sonraya kal
ması ve sosyalist iktidar eliyle gerçekleştirilmesi de m ümkün
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dür. Politik güçler dengesinin, hangi demokratik görevlerin sos
yalist devrim öncesinde gerçekleşmesine olanak vereceğini, han 
gi görevlerin gerçekleşmesi için sosyalist iktidann kurulması- 
nm  zorunlu olacağmı, smıf mücadelesinin somut koşullan belir
leyecektir.

Demokratik hedefler için sürdürülecek mücadeleler sonu
cunda politik güçler dengesinin temelinden değişmesi ve böy- 
lece daha sosyalist devrimden önce, bu demokratik hedefleri ger
çekleştirmek üzere siyasal iktidann işçi smıfıyla birlikte demok
ratik güçlerin eline geçmesi de mümkündür. Partimiz, sosyalist 
devrimden önce işbirlikçi, tekelci büyük sermayenin ve büyük 
toprak sahiplerinin siyasal gücünün kınimasmm sonucunda 
gerçekleşen, fakat henüz sosyalist bir nitelik taşımayan böyle 
bir iktidar değişikliği olasılığmı reddetmemekle birlikte, bunu 
demokratikleşme görevlerinin yerine getirilmesinin zorunlu bir 
önkoşulu da saymamaktadır. Kaldı ki, böylece doğabilecek olan 
bir siyasal iktidar, kaçınılmaz olarak «geçici» bir karakter taşı
yacaktır. Türkiye îşçi Partisi, böylesi bir geçici iktidar olasılı
ğını, sosyalist devrimden önce ayrı bir devrim aşaması olarak 
değil, sosyalist devrime geçişin bir ilk evresi olarak değerlen
dirmektedir. Sözü edilen evre gerçekleşse de gerçekleşmese de, 
Türkiye’nin önündeki devrim aşaması «sosyalist devrim» niteli
ğini taşıyacaktır.

Özetle Türkiye İşçi Partisi, güncel demokratikleşme görevle
rinin yerine getirilmesi için, politik güçler dengesine ve siyasal 
iktidann niteliğine ilişkin olarak yukarda sözü edilen olasılık
lardan herhangi birini veri almamaktadır. Partimizin demokra
si mücadelesine ilişkin eylem programı, bugünden kaçınılmaz 
olarak kabul edilen «geçici bir devrimci iktidar»m programı de
ğil, sosyalizme geçişin koşullarını hazırlayan, ülkenin demok
ratikleşmesi için işçi sınıfıyla emekçi kitlelerin seferber edilmesi 
gereken mücadelenin ivedi hedeflerini kapsamaktadır.

Bu arada bir ayrıma daha dikkati çekmekte yarar olacak
tır. Bazı demokratik görevlerin gerçekleştirilmesinin sosyalist 
iktidarın kurulmasının ertesine kalabilecek olması, bu durum 
da sözü edilen görevlerin niteliğinde herhangi bir değişiklik ol
mayacağı anlamına gelmemektedir. Başka bir deyişle, örneğin 
«Demokratikleşme için Plan, 1978 - 1982» belgesinde öngörülen 
hedeflerin bazılarının, ya da tüm ünün sosyalist devrim sonrası
na kalması, sosyalist devrim ertesinde de gene aynı nitelikte ve 
kapsamda bir planın uygulanacağı anlamını taşımamaktadır.
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Kuşkusuz, sosyalist iktidarın kurulmasından sonra da, o g:i- 
ne kadar gerçekleştirilememiş ve gündemden düşmemiş demok
ratik görevler yerine getirilecektir. Fakat bu görevlerin niteliği 
artık büyük ölçüde değişmiş olacaktır. Sosyalist bir iktidarın de
mokratik uygulamaları, tekellerin egemenliğini sınırlandırarak 
işçi sınıfının ve emekçi kitlelerin mevzilerinin güçlendirilmesine 
değil, artık onların elinde olan iktidarın sağlamlaştırılmasına 
ve sosyalist toplumun temellerinin kurulmasına yönelik olacak
tır. Bu nitel değişiklik, sosyalist iktidarın yöneleceği demokratik 
dönüşümlerin kapsamını da değiştirecektir. Böylece, sosyalist 
iktidarın kurulmasından önce öngörülen, fakat tamamlanama 
yan görece sınırlı bazı demokratik hedeflerin yerini, çok daha 
kapsamlı ve köklü dönüşümler alacaktır.

Aynı ayrım, sosyalist devrimden önce toplumun demokra
tikleştirilmesi için öngörülen bir planın kapsamı ve hedefleri ile, 
sosyalist bir iktidarın sosyalizmin kuruluşuna geçiş için uygu
layacağı plan arasındaki farklar bakımından da geçerlidir. Bu 
nedenle, «Demokratikleşme için Plan, 1978 - 1982» çalışması ile 
sosyalizme geçiş sürecinde ve sonrasında uygulanacak merkezi 
«sosyalist planlama» arasındaki ayrımı aynı titizlikle dikkate 
almak gerekmektedir.

Bu çalışmanın, devletin resmi planlarına karşı «alternatif» 
bir plan olarak da hazırlanmadığını ayrıca belirtmeye gerek kal
mamış olmalıdır. «Demokratikleşme için Plan, 1978- 1982», kuş
kusuz. ne resmi planların kapitalist ekonomik ilişkilerin işleyi 
şini düzenlemekteki yetersizliğini gidermeyi, ne de resmi plan
lara karşı kapitalizmin uzlaşmaz çelişkilerini yumuşatacak bir 
planlama alternatifi geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bugün ülke
mizde uygulanan ve «özel sektör için programlama»dan başka 
anlam taşımayan planlamanın en «yetkin» biçiminin bile kapi
talist ekonominin işleyişindeki anarşiyi ortadan kaldırması bek
lenemez. Kredi, vergi ve benzeri ekonomik politika araçlarıyla 
sadece kapitalizmin ekonomik yasalarının işleyişi içinde özendir
meyi ve yön göstermeyi amaçlayan kapitalist programlamanın 
hiçbir biçiminin, kapitalizmin uzlaşmaz çelişkilerine son vermesi 
de düşünülemez. «Demokratikleşme için Plan, 1978 -1982», büyük 
burjuvazinin çıkarlarına hizmet eden resmi planlardan daha 
iyisini değil, tam karşıtım gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır.

Emperyalizmin ve tekelci büyük sermayenin egemenliğini 
sınırlandırıp giderek ortadan kaldırmayı hedef alan «Demokra
tikleşme için Plan, 1978 - 1982» çalışması, doğrudan doğruya k a 
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pitalizmin ekonomik yasalannm  işleyiş alanını daraltm aya yö
nelmiştir.

«Demokratikleşme için Plan, 1978 -1982»nin Türkiye’nin 
ekonomik gelişmesi için öngördüğü hedefler, burjuva ideologla
rının çeşitli gerekçelerle haklı göstermeye çalıştığı, düşük kal
kınma hızlarının işçi ve emekçilerin kaderi olmadığını da ortaya 
koymaktadır. Aynı şekilde bu çalışma, gene burjuva ideologla
rının, kalkmmanın ancak işçi ve emekçi kitlelerin «kemerleri 
sıkmasıyla» sağlanabileceği iddiasını kesin olarak çürütm ekte
dir. «Demokratikleşme için Plan, 1978- 1982», işbirlikçi, tekelci 
büyük sermayenin ekonomik gücünün kırılmasıyla, hem işçi ve 
emekçi kitlelerin yaşam düzeylerinin yükseltilebileceğini, hem 
de daha yüksek kalkınma hızlarına erişilebileceğini kanıtlam ak
tadır.

Bu olgu. Partimizin, işçi sınıfının ve emekçi kitlelerin eko
nomik. sosyal ve kültürel yaşam düzeylerinin yükseltilmesini, 
Türkiye’nin demokratikleşmesinin vazgeçilmez bir koşulu ola
rak gören anlayışının geçerliliğini bir kez daha doğrulamaktadır.

«Demokratikleşme için Plan, 1978 - 1982» belgesinin hazır
lanmasına, görevli parti üyelerimizin yanında, partili olmayan 
çok sayıda bilim adamı, uzman, sanatçı, yazar arkadaşlarımızın 
da paha biçilemeyecek emekleri geçmiştir. Plan çalışmasına bu 
denli geniş katkıda bulunulması, işçi sınıfımızın politik hareke
tinin, Partimizin saygınlığmm bir göstergesidir. Partimiz, ülke
mizin en yetenekli, ilerici aydın kesiminden gördüğü bu destek
ten kıvanç ve övünç duyar ve kendilerine yürekten teşekkürü 
borç bilir.

Bu arada, böyle bir çalışmanın hazırlanmasıyla ilgili ilk dü
şünceyi ortaya atan, çalışmalara sık sık doğrudan katılarak baş
kanlık eden ve tartışm alara yol ve yön gösteren Genel Başka- 
nımız Behice Boran’ın katkılarını özellikle belirtmek isteriz.

«Demokratikleşme için Plan, 1978- 1982», iki yıla yaklaşan 
bir çalışmanın ürünüdür. Plan tasarısı Merkez Eğitim, Bilim ve 
Araştırma Büromuzda son olarak yeniden ele almıp gözden ge
çirilmiş ve Kurulumuza sunulmuştur. Çalışma, bu son biçimiyle 
Kurulumuzda, Parti Programı, Kongre Kararlarımız ve diğer 
Parti belgelerimiz ışığında görüşülmüş ve yaymlanmasına ka 
ra r  verilmiştir.

«Demokratikleşme için Plan, 1978 -1982» çalışmasının. Par
timizin ve tüm demokratik güçlerin emperyalizme ve faşizme 
karşı mücadeledeki hedeflerine yeni bir açıklık kazandırdığına
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inanıyoruz. Bu çalışma, işçi sınıfının, emekçi kitlelerin ve tüm 
demokratik güçlerin elinde bir mücadele silahı haline geldikçe 
amacına ulaşmış olacaktır. Her öncü işçi, her demokrasi savaş
çısı, bu çalışmayı kolaylıkla değerlendirebilecek ve mücadelesi
nin güçlü bir aracı olarak kullanabilecektir. îşçi sınıfı ve emekçi 
kitleler, aydınlık bir geleceği kurmaya yönelen mücadelelerin
deki hedeflerini hergün daha büyük bir açıklıkla kavradıkça, 
mutlaka örgütsel ve politik olarak da daha ileri mevzilere u la 
şacaklardır.

Bağımsızlık, demokrasi, sosyalizm mücadelesinin zaferini, 
sömürüsüz, baskısız, herkesin yeteneklerini özgürce ve sınırsız 
olarak geliştirebileceği sosyalist Türkiye’nin kurulmasını, işçi 
sınıfının ve emekçi kitlelerin örgütlü birleşik gücü gerçekleşti
recektir. 11.6.1978

Türkiye işçi Partisi 

Merkez Yönetim Kurulu
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I. B Ö L Ü M

A — KAPİTALİST DÜNYAYA GENEL BİR BAKIŞ 

B — TÜRKİYE’NİN DURUMU





A. KAPİTALİST DÜNYAYA 
GENEL BÎR BAKIŞ

G İ R İ Ş

«Tarih in  ha^langıcından heri insan top lum lannm  her 

zaman kar§ıhkh ilişkileri olmuş ve hıı il işkiler to f-  

lum lann içsel durumlarını değişik ölçülerde etkile

miştir. Çağımızda ise toplumlar arası il işkiler öylesi

ne gelişmiş ve karmaşık duruma gelmiştir ki, hiçbir 

toplum dünyanın gidişinden soyutlanarak ele alına

maz. Genel toplumsal evrim aşamaları açısından ge

r i  konumda olan küçük ve güçsüz ülkeler ise, höyle 

oldukları oranda, dünya koşıdlarının etki ve baskısı

na daha çok açıktırlar.

Çağımız kapitalizmden sosyalizme geçiş çağıdır. Ya

kın geçmişe kadar kapitalizm tüm dünyayı kapsayan 

b ir sistem iken, bugün dünyanın önemli b ir bölümü  

kapitalizmin dışına çıkmıştır; artık b ir kapitalist dün

ya sistemi, b ir de, sosyalist dünya sistemi vardır T e 

mel çelişki bu ik i  sistem arasındadır- Sistem ayrımını



doğuran temel öge, üretim güçleri ile üretim  ilişkile

r i durum unun ik i  sistemde nitelikçe ayrı, h irh ir in in  

karşm olmasıdır.

Çağımızda kapitalizm devamlı gerilemekte, alanı da

ralmakta, sosyalizm ise güçlenmekte, genişleyip ya

yılmaktadır. A lanı daralan hu kapitalist dünya em

peryalizm aşamasındadır ve hammadde kaynaklarını, 

pazarlarım vc özellikle sermaye ihracı ve yatırım alan

larını devamlı genişletmek zorundadır. Emperyalist 

aşamanın hu gerekleri ile dünyada sosyalizmin geniş

lemesinin doğurduğu f i i l i  daralma durum unun çe

lişkisi, kapitalizmin kron ik hunalımını daha da de

rinleştirmekte, çelişkiler keskinleşmekte, hüyük kök

lü  dönüşümlerin, devrimlerin koşullan oluşmaktadır. 

Gelişmiş kapitalist topluralarda emek-sermaye çelişki

si şiddetini artırarak sürmekte, hu ülkelerde işçi sı

n ıf ların ın hanş, demokrasi ve sosyalizm iç in mücade

leleri güçlenmekte, dünya işçi sınıfı hareketi yeni 

aşamalara doğru yükselmektedir. T ü m  toplumlar şu, 

ya da hu yoldan ve er geç sosyalizme geçecektir.

Çağımız aynı zamanda emperyalizm aşamasındaki 

kapitalist dünya içinde yer alan sömüren ve sömürü

len toplumlar arasındaki çelişki ve çatışmaların kes

kinleştiği, ulusal kurtuluş hareket ve devrim lerinin  

oluştuğu h ir çağdır. Emperyalizmin sömürü ve etki 

alanı, ıdusal kurtuluş hareketleri ve hu ülkelerin gi

derek bağımsızlığa kavuşmaları dolayısıyla da sarsın

tı geçirmekte, dünya, emperyalist sistem iç in g itt ik 

çe güvensiz duruma gelmektedir.

Yukarıda belirtilen ulusal çelişki ve çatışma, kapita

list ve sosyalist sistemler çelişkisinden hağımsız, ken

d i haşına h ir  çelişki değildir. Emperyalist - antiem- 

peryalist, sömüren - sömürülen ülkeler çelişkisi, son



tahlilde kapitalizmin temelindeki emek - sermaye çe

lişkisinden kaynaklanmaktadır; omın toplumlararası 

düzeydeki belirtisidir. Öte yandan, söz konusu ülke

lerin hem kapitalist dünyanın ilişkiler ağı içinde ka

lıp, hem de gerçek hir bağımsızlığa kavuşmaları ve 

hağımsızlıklannı perçinlemeleri m üm kün değildir; 

hu ağın dışına çıkmaları, hun im  için de sosyalizm 

doğndtusunda iç yapılarını değiştirmeleri zorunlu

dur. Ulusal kurtîduş hareketleri ve devrimleri, ob

je k t i f  olarak, dünyadaki kapitalizmden sosyalizme ge

çiş mücadele ve sürecinin b ir parçasıdır.

Günümüzde dünyanın üçte bir in in, toplumsal ev

rimde kapitalizmle sosyalizmi ayıran nite l çizginin  

ötesine geçmiş, çeşitli biçim ve derecelerde sosyaliz

m i kurma ve gerçekleştirme yoluna girmiş olması, 

böylece kapitalizm karşısında sosyalizmin tarih sah

nesinde yerin i sıkıca almış ve bu yeri genişletmekte 

olması, gelişmiş kapitalist ülkelerdeki işçi sınıfı ha

reketinin ise gittikçe güçlenmesi ve yoğunlaşması, ge

r i  ülkelerde bağımsızlık, demokrasi ve sosyalizm m ü

cadelesinin içiçe geçerek, bütünleşerek ve durmadan 

sosyalizmden yana güçlenerek yürütü lmesini ve ba

şarıya ulaşmasını kolaylaştırmaktadır.

T ü rk iye ’deki bağımsızlık, demokrasi ve sosyalizm ha

reketi de dünyadaki bu oluşum i'e hareketlerin bir 

parçasıdır ve ondan soyutlanamaz. Bu gerçeği göz 

önünde tutan Türk iye  İşçi Partisi, dünya sosyalizmin

deki gelişmeleri, işçi sınıfı hareketlerindeki ilerleme

leri, antiemperyalist bağımsızlık mücadelelerindeki 

haşarıları yakından izler, o lum lu karşılar; bu oluşum 

ve hareketlerle kardeşçe dayanışmayı öngörür.

Dünyadaki temel çelişkinin ik i sistem arasında olma

sı, emperyalist kapitalist ülkeler aramtdaki rekabet



ve çelişkileri ortadan kalchrmamtş, hatta hafifletme- 

miştir. Gerçi, özellikle İk inc i Dünya Savaşından son

ra, sosyalist dünya karşısında, hüyük kapitalist dev

letler h ir hirleşme ve dayanışma çabasına girmişler

dir. Ama emperyalizmin n ite liğ i değişmemiş, hir 

«ıdtra - emperyalizm» oluşmamıştır. Emperyalist ü l 

keler arasında çelişki her zaman var olmuştur ve ol

maya devam edecektir; çünkü kapitalizmin eşitsiz ge

lişme yasası işlemektedir ve kapitalizm var oldukça 

da işleyecektir. Bu temel yasa dolayısıyla emperyalist 

ülkeler arasındaki güç oranları değişmekte ve hu, ara

larındaki il işkilere yansımaktadır. Emperyalist - kapi

talist dünyanın haşini A .B .D . çekmekle hirlikte, A.

B.D. hugün A v rup a lı  ortaklarına ve Japonya’ya, İk in 

ci Dünya Savaşının hemen sonrasındaki dönemde ol

duğu kadar söz geçirememektedir. Daha önce belir

t i ld iğ i üzere, sömürülen ülkelerin direnişi ve sosya

lizm de güçlenmiştir. Türk iye , emperyalist ülkeler 

arasındaki hu rekabet ve çelişmelerin alanı içindedir.

Türk iye , emperyalizm aşamasındaki kapitalizmin il iş

k iler ağının iç indedir ve emperyalizmin politik, eko

nomik ve askeri haski ve sömürüsü altındadır.»{*)

Türkiye İşçi Partisi Programı’nm Giriş bölümünden alınmış 
yakardaki satırlar emperyalizm aşamasındaki kapitalist siste
mi ve bu sistemle ilişkiler ağı içinde bulunan Türkiye’nin duru 
munu kısa ve özlü olarak gözler önüne sermektedir.

«Demokratikleşme îçin Plan 1978 -1982» de bugünkü verili 
somut durumdan hareket edilmektedir. Bu nedenle kapitalist 
sistemin ve ona bağlı olarak Türkiye’nin bugün içinde bulun
duğu durumun saptanıp değerlendirilmesi, plan çalışmasının bi
rinci bölümünü oluşturmaktadır.

(*) Türkiye işçi Partisi Programı, 4. baskı, Ankara 1977, sayfa: 11-14. 
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BUNALIMIN GENEL DURUMU

Savaş Sonrası Nisbeten İstikrarlı Dönem

İ KİNCİ Dünya Savaşı’ndan 1970’li yıllara gelinceye kadar ka 
pitalist sisteme tüm olarak bakıldığında bu sistemin görece 

istikrarlı bir dönem geçirdiği söylenebilir. İkinci Dünya Savaşı’ 
nın kapitalizme getirdiği canlanma, uzay araştırmaları, Kore ve 
Vietnam savaşlarının ekonomideki bunalımları erteleyici etkisi 
bu dönemdeki gelişmeleri belirleyici olmuştur. Kapitalist ülke
lerde üretim 1960’lı yıllarda ortalama yüzde 5 dolaylarında a r 
tış göstermiştir. Sanayi üretimine bakıldığında ise, büyüme hı
zının yüzde 5’i de aştığı gözlenmektedir. Bu gelişme, kapitalist 
ülkelerin ithalatına da yansımış ve 1960’lı yıllarda kapitalist ü l
kelerin ithalatı yılda ortalam a yüzde 9 dolaylarında artmıştır. 
1. Tablo gelişmiş ve azgelişmiş kapitalist ülkelerle sosyalist ül
kelerde Gayri Safi Yurt İçi Hasıla, Sınai Üretim, İhracat ve İt
halat Artış Hızı’nı karşılaştırmalı olarak vermektedir.

Kuzey Amerika, Avnapa, Japonya üçgeninde odaklaşan ka
pitalist büyümedeki eşitsizlikler, 1960’lı yıllarda da gözlenmekle 
birlikte, eşitsizlikten olumsuz yönde etkilenen kesim ve bölge
lerde ortaya çıkan ekonomik bunalım belirtilerinin ve büyüme 
hızlarındaki gerilemelerin bütün sistem üzerindeki etkisi sınırlı 
kalmıştır. Kapitalizmin yoğunluk noktalarında ortaya çıkan so
run lar nisbi olma karakterini taşımış ve bütünü ele alındığmda



TABLO : 1
GELİŞMİŞ KAPİTALİST, SOSYALİST VE AZGELİŞMİŞ 

ÜLKELERDE GAYRİSAFİ YURTİÇİ HASILA, SINAİ 
ÜRETİM, İHRACAT VE İTHALAT ARTIŞ 

HIZLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

1961 - 1965
En düşük ' 

ve en | 
yüksek hız

1966 - 1970

En düşük 

ve en 

yüksek hız

1971

Ortalama arasındaki Ortalama arasındaki Ortalama 

artış hızı fark artış hızı fark artış hızı 

(yüzde) (yüzde) (yüzde) (yüzde) (yüzde)

Gayrisafi Yurt İçi Hasıla

1. Gelişmiş 

kapita list

ülkelerde 5,2

?. Sosyalist 

ülkelerde 6,1

3. Azgelişmiş 

ülkelerde (*) 5,0 

Sınai Üretim

1. Gelişmiş 

kapita list 

ülkelerde
2. Sosyalist 

ülkelerde

3. Azgelişmiş 

ülkelerde 

İhracat

1. Gelişmiş 

kapita list 
ülkelerde

2. Sosyalist 

ülkelerde

3. Azgelişmiş 

ülkelerde 

İthalat

3.5 

4,1

2.5

6,0

8,3

6,0

4,6

2.3

8.4

7,2

9,1

5,9

6,5

5,8

2,0

1. Gelişmiş 

kapita list 

ülkelerde

2. Sosyalist 
ülkelerde

3. Azgelişmiş 

ülkelerde

8,6

7,4

3,6

5,3

7,9

6.2

4,6

7,4

5,8

2,7

3.0

2.4

5.2

8,4

6.8

5.6

2.4

4.5

9,7

9.6

7.4

9.7

8.4 

7.1

9.6

1.7 

7.2

5.1

5.2

6.3

2,8

6.2

5,5

2.7

7.8 

8.6

6,2

9.5

3.8

4,1

10,8

8.9

-  1975 

En düşük 

ve en 

yüksek hız 

arasındaki 
fark 

(yüzde)

7.7

3,9

2.5

14,1

1.4

5.0

16.3 

8,1

15.3

18.1

5,7

13.9

(’')  Bu istatistiklerin  derlendiği kaynaklarda çoğunlukla bu kategorideki ü l
keler «gelişen ülkeler» diye tanım lanm aktadır. Bu tanım, gelişmiş kapi
talist ve sosyalist ü lkeler dışm da kalan tüm  ülkeleri kapsam aktadır.



ekonomik dalgalanmalar büyüme eğilimi göstermemişlerdir. 
Kapitalizmin bunalımlarının bu dönemdeki etkisinin dünya öl
çeğinde sınırlı kalması, özellikle azgelişmiş ülkelerin bunlardan 
büyük ölçüde etkilenmemesi ile birlikte bunalımların farklı iniş 
çıkış eğrileri izlemesinin de sonucudur.

Kapitalist ekonomilerin düşük hızlarla da olsa büyümesi, 
1960’lı jallann sonuna doğru durmuş ve yerini durgunluğa bı
rakmıştır. Bu durum, ilk kez ABD ekonomisinde fiyat artışları
nın alışılmamış boyutlara ulaşmasıyla ortaya çıkmıştır. 1960’la- 
n n  birinci yansında ortalam a yüzde 1,4 oranında artan  fiyatlar 
gittikçe daha hızlı artm aya başlamış ve 1969’da yüzde 4,8; 1970’ 
de ise yüzde 5,5 oranına ulaşmıştır. ABD’de başlayan enflasyon 
kısa sürede diğer kapitalist ülkelere de yayılmış ve 1970 yılında 
bu ülkelerde ortalama fiyat artışları yüzde 6 oranına erişmiştir.

Enflasyon İle Durgunluk Bir Arada

1970’li yıllarla birlikte ABD’de fiyat artışları ekonomik dur
gunluğu da gündeme getirmiş, ABD ödemeler dengesi açık ver
meye başlamıştır. Diğer kapitalist ülkelerde ise enflasyon hız
lanmıştır. ABD’de ödemeler dengesi açıklarının bir sorun ola
rak ortaya çıkması 1970’li yıllara rastlamakla birlikte, bunalımın 
başlangıcı daha da gerilere gitmektedir. Daha 1970 öncesinde 
Almanya ve Japonya gibi gelişmiş kapitalist merkezlerde dolar 
rezervleri büyüyerek birikmeye başlamıştı. Aynca sermaye ha 
reketleri de ABD’nin dış açık sorununu daha öncelere götür
mektedir. 1971 Ağustosunda ise ABD, doların altın karşılığı ol
madığını ilan ederek, kapitalist dünyanın İkinci Dünya Sava- 
şı’ndan beri süregelen para sistemini bozmakta tereddüt etme
yecektir.

Ekonomik durgunluktan kurtulabilmek için talep arttırıcı 
bir politika izlenmiş, ancak bu politika durgunluğa son vere
memesine karşılık fiyat artışlarını daha da hızlandırmıştır. 1972 
yılında toplumsal üretimin kapitalist dünya çapında azalma
sıyla birlikte bunalım ağırlaşmış, buna 1973 yılında petrol bu
nalımı da eklenince sorunun köklü ve kalıcı nitelikleri belirgin
leşmiştir.

Artan İşsizlik; Geri Teknolojm Sanayiler De Korunuyor

Ortaya çıkan bunalım, enflasyonun yanında işsizliği de a r t
tırmıştır. Bunalımın ortaya çıkardığı işsizlik özellikle Batı Av



rupa’da önemli boyutlara ulaşmış, bu ülkeleri dış rekabete karşı 
korunmaya zorlamıştır. «Serbest ticaretin bütün dünyanın re 
fahını arttıracağı» tezinden vazgeçilmiş, serbest ticarete dayalı 
uluslararası kapitalist iş bölümünün yararlarıyla ilgili ders ki
tapları unutulmuş, geri teknolojili, emek yoğun ve rekabet gücü 
az sanayilerin önceleri daha geri ülkelere bırakılması öngörü
lürken, bunların özellikle korunmasına gidilmiş, böylece eko
nomik bunalımın ve işsizliğin şiddetinin azaltılmasına çalışıl
mıştır.

Bunahm Azgelişmiş Ülkelerin Sorunlannı Daha Ağırlaştırıyor

Bunalımın azgelişmiş ülkeler açısından yarattığı temel so
runlar ise azalan ihraç olanağı, duran işçi ihracı, «dış yardımla
rın» azalmasıdır. Azgelişmiş ülkeler, ileri kapitalist ekono
milerin bunalımlarından kapitalist entegrasyon nisbetiyle uyum
lu olarak görece daha geç ve uzaktan etkilenmekle birlikte, bü
yümelerinin büyük ölçüde ithalata bağlı olması, bunalımın ise 
bu ülkelerin ihracatını ve dolayısıyla ithalatını hem miktar, hem 
de fiyatlar yönünden olumsuz etkilemesi, bu ülkelerin mevcut 
sorunlarının daha da ağırlaşmasına yol açmıştır ve bunalımın 
ağır yükünü sonuçta bu ülkeler halkları ödemektedir.

Türkiye de ileri kapitalist ekonomilerin bunalımlarından 
yukarda anılan yollarla ağır olarak etkilenmiştir. En önemli etki 
alanlarından olan dünya ticareti ve sermaye akımları, petrol bu
nalımı ve AET konuları ilerdeki sayfalarda ayrıntılı olarak ele 
alınmaktadır.
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ULUSLARARASI TİCARETTE DURUM

Uluslararası Meta Hareketleri:
Gelişmiş Kapitalist Ülkelerin Sistem Üzerindeki 
Egemenliklerinin Önde Gelen Bir Göstergesi

G ELİŞMİŞ kapitalist ülkelerin, sistem üzerindeki egemenlik
lerinin en iyi göstergelerinden b in  de uluslararası meta 

hareketleridir. 2. Tabloda görüleceği gibi, az sayıdaki gelişmiş 
kapitalist ülke dünya ticareti içinde yüzde 75’e yakın bir paya 
sahiptir. Buna karşılık, dünya nüfusunun büyük çoğunluğunu 
barındıran azgelişmiş ülkelerin payı yüzde 16-17 dolaymda kal
maktadır.

TABLO: 2
DÜNYA TİCARETİNİN DAĞILIMI (1973)

ü lke ler İhracat İthalat

Dünya toplamı '  100,0 100,0

Gelişmiş kapita list ülkeler 72.0 73,1
Azgelişmiş ülkeler 17,7 16,2

Sosyalist ülkeler 10,3 10,7

Bu veriler azgelişmiş ülkelerin dünya ticaretine katılımla
rının çok düşük düzeyde olduğunu göstermektedir. Üstelik az
gelişmiş ülkelerin dünya ticaretindeki payı 1950 - 1973 arasın 
da önemli bir düşüş göstermiş, buna karşılık gelişmiş kapitalist 
ülkelerin payı ise yaklaşık yüzde 20 oranında artmış bulunuyor. 
3. Tablo bunu göstermektedir.
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TABLO : 3
DÜNYA İHRACATININ DAĞILIMI (1950- 1973)

Ülkeler 1950 1960 1970 1972 1973

Dünya toplamı (*) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Gelişmiş kapitalist ülkeler 60,9 67,4 71,7 72,3 71,4

Azgelişmiş ülkeler 31,0 20,7 17,1 16,4 17,5

Petrol ihracatçıları 7.0 6,1 5.6 6,1 6.8

Mamul madde ihracatçıları 3,7 2,3 2,3 2,6 2,9

Diğerleri 20,3 12,3 9,2 7.7 7,8

Sosyalist ülkeler 8,1 11,8 10,7 10,5 10,2

(*) Ülkelere dağıtılmayan m ik ta r la n  da içerir.

3. Tabloda, 1973 yılında bir önceki yıla oranla görülen artış, 
gerçek bir gelişme ürünü  olmayıp, söz konusu yıl içinde bu tür 
ülkelerin çoğunlukla ihraç ettikleri temel maddelerin fiyatla- 
rm da görülen artıştan doğan geçici bir olgudur. Nitekim, bu 
maddelerin fiyatlarında daha sonraki yıllarda görülen durak
lama ve gerilemelerin sonucu olarak, 1950 - 1972 döneminde ken
dini gösteren gerileme eğiliminin yeniden geçerlik kazandığı ile
ri sürülebilir. 1973 yılında azgelişmiş ülkelerin payında görülen 
artışın en önemli nedeni, tablonun incelenmesinden de görüle
ceği üzere, OPEC (Petrol İhracatçısı Ülkeler Örgütü) tarafın 
dan petrol fiyatlarında gerçekleştirilen artıştır. Bu da, söz ko
nusu gelişmenin kalıcı nitelikte olmadığı yargısını kuvvetlen
diren bir olgudur.

Azgelişmiş ülkelerin dünya ticareti içindeki payının gerile
me eğilimi göstermesinde ileri kapitalist ülkelerin kendi ara la 
rındaki ticaretin giderek artması kadar azgelişmiş ülkelerin es
kisine oranla daha fazla ihracat yapmasına karşılık, bunları sa
tın alan ileri kapitalist ülkelerin fiyatları saptamadaki egemen
liği ve dayatmaları, böylece gittikçe daha fazla temel ve ham 
maddeye karşılık daha az mamul madde alabilmenin de rolü 
vardır.

Gelişmiş kapitalist ülkelerin kendi aralarındaki ticaret dün
ya ticareti içinde gerçekten çok önemli bir yer tutmaktadır, ö r 
neğin 1972 yılında altı AET ülkesinin kendi arasındaki ticaret 
dünya ticaretinin yüzde 18’ini oluşturmaktaydı. Bu oranın 1900 
yılında yüzde 10,3; 1970 yılında ise yüzde 16,9 olduğu gözönüne 
alınırsa, gelişmiş kapitalist ülkelerin kendi aralarındaki ticare
tin dünya ticareti içindeki payının da giderek arttığı sonucuna 
varılabilir.
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Azgelişmiş ülkeler de uluslararası alandaki ticaret ilişkile
rini esas itibariyle gelişmiş kapitalist ülkelerle kurmaktadırlar. 
1971 yılında gelişmiş kapitalist ülkelerin azgelişmiş ülkelerin ih
racat ve ithalatı içindeki payı sırasıyla yüzde 74,1 ve yüzde 73,3’ü 
bulmaktaydı. Buna karşılık, azgelişmiş ülkeler ihracatının yüz
de 19,8’i, ithalatının ise 18,2’si ancak kendi aralarında olmakta
dır. Bu durum da, uluslararası meta hareketleri alanında geliş
miş kapitalist ülkelerin egemen olduğunu bir kez daha ortaya 
koymaktadır. Kuşkusuz bu, azgelişmiş ülke pazarlarının geliş
miş kapitalist ülkeler için önemsiz olduğu anlamına gelmez. So
runa, özellikle tek tek ülkeler açısından yaklaşıldığında Japon
ya, ABD, İngiltere ve Fransa gibi ülkeler için azgelişmiş ülke
lerle ticaretin oldukça önemli yeri olduğu görülür. 4. Tabloda bu 
durum saptanmaktadır.

TABLO: 4

AZGELİŞMİŞ ÜLKELERİN GELİŞMİŞ KAPİTALİST 
ÜLKELERİN TİCARETİ İÇİNDEKİ PAYLARI 

(1971, yüzde)

Ülkeler İhracat İthalat

Belçika - Lüksemburg 8,4 12,4

Kanada 7,2 16,3

Danimarka 9.8 10,9

Hollanda 9.4 17,8

İsviçre 17,1 7,3
Almanya (*) 13,9 17,0

İtalya 17,4 25,5

Fransa 20,7 20,7
İngiltere 24,6 23,9
ABD 30,7 25,5

Japonya 40,4 42,8

(*) Federal Alman Cumhuriyeti.

Ancak burada şu da belirtilmelidir ki, azgelişmiş ülkelerin 
gelişmiş kapitalist ülkelerin ihracat ve ithalatı içindeki payı gi
derek düşmektedir. Örneğin, 1961/62 yıllarmda bu ülkelerin, ge
lişmiş kapitalist ülkelerin ihracatı içindeki paylan yüzde 23,7 
iken 1971’de yüzde 20,3’e düşmüştür. Buna paralel olarak itha 
lat içindeki paylan  da aynı dönemde yüzde 30’dan yüzde 24,4’e 
düşmüştür. Bu durum da yukarda belirtilenleri doğrular nite
liktedir.
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Uluslararası Ticaret: Emperyalist Sömürü 
Mekanizmasının Bileşenlerinden Biri

Emperyalist sömürü mekanizmasının bir bileşenini oluştu
ran  uluslararası ticaretin bu işlevini nasıl yerine getirdiğini gör
mek için ise, öncelikle azgelişmiş ve gelişmiş kapitalist ülkele
rin dış ticaret yapılarının incelenmesinde yarar vardır. Bu alan 
daki özellikler ve ayrımlar 5. Tabloda görülmektedir.

TABLO: 5

GELİŞMİŞ KAPİTALİST VE AZGELİŞMİŞ ÜLKELERİN 
İHRACAT YAPILARI (1973)

Ülke ve Mal Grupları İ h r a c a t

M ilyar dolar Yüzdesl

Gelişmiş l^apitalist ülkeler 406,5 100,0

Temel mallar 88,2 21,7

Mamul mallar 304,6 74,9

Yakıtlar 13,7 3,4

Azgelişmiş ülkeler 100,2 100,0

Temel mallar 43,4 43,3

Mamul mallar 20,3 20,3

Yakıtlar 36,5 36,4

5. Tabloda görüldüğü üzere gelişmiş ülkeler esas olarak m a
mul mallar, azgelişmiş ülkeler ise temel mallar ve yakıtlar ih
raç etmektedirler. Başka bir deyişle azgelişmiş ülkelerin ih ra 
catı içinde doğal kaynaklara dayalı olan tarım  ve madencilik 
ürünleri önemli yer tutarken, gelişmiş ülkelerde bu yeri sanayi 
ürünleri almaktadır. Buna bağlı olarak da toplam yakıt ih ra 
catı içinde yüzde 73 ve toplam temel mal ihracatı içinde yüzde 
33’lük önemli paya sahip olan azgelişmiş ülkelerin mamul mal 
ihracatı içindeki payı sadece yüzde 6 dolayındadır. Bu durum 
azgelişmiş ülkelerin geri sanayi yapısından ileri gelmektedir. 
Söz konusu olgu, azgelişmiş ülkelerin gelişmiş kapitalist ülke
lerden yaptıkları ithalatın yapısını da belirlemekte, bu ithala
tın yüzde 83’ünü mamul mallar oluşturmaktadır. 6. Tabloda bu 
durum  sergilenmektedir.
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TABLO: 6
AZGELİŞMİŞ ÜLKELERİN GELİŞMİŞ KAPİTALİST

ÜLKELERDEN YAPTIKLARI İTHALATIN 
NİTELİĞİ (1970)

Mal Grupları İ t h a l a t
Milyar dolar Yüzdesi

Temel mallar 6,56 17,0

Besin 4,64 12,0

Ham maddeler 1,33 3,5

Yakıtlar 0,59 1,5

Mamul mallar 32,06 83,0

Kimyasal ürünler 4,44 11,5

Makine ve taşıtlar 17,37 45,0

Çeşitli mamul mallar 10,25 26,5

T O P L A M 38,62 100,0

6. Tablodan da görüleceği üzere, gelişmiş kapitalist ülkelere 
temel mallar ve yakıtlar satan azgelişmiş ülkeler bunlann  kar- 
şılığmda, esas olarak, mamul mallar ve bunlann içinde de en 
önemli olarak makine ve taşıt satın almaktadırlar.

Azgelişmiş ülkeler, kuşkusuz, gelişmiş kapitalist ülkelere 
mamul mal da satmaktadırlar. Ayrıca bu ülkelerin mamul mal 
ihracatı ve gelişmiş kapitalist ülkelerin mamul mal ithalatı için
deki payları da artmaktadır. 7. Tablo bu durumu incelemektedir.

7. Tablonun açıkça gösterdiği üzere, azgelişmiş ülkelerin, 
gelişmiş kapitalist ülkelerin mamul mal ithalatı içindeki payı 
artm akla birlikte, hem bu pay çok küçüktür, hem de 1962 - 1972 
döneminde gösterdiği değişiklik, çok sınırlı kalmıştır. Başka bir 
deyişle eldeki veriler, gelişmiş kapitalist ülkelerin kimi sektör
leri azgelişmiş ülkelere bıraktıkları, ya da bırakıyor oldukları 
tezini doğrular yönde olmakla birlikte, bu eğilimin çok güçlü 
olduğunu söylemeye olanak yoktur. Bu nedenle kapitalist dün
ya ekonomisindeki işbölümü değişmelerinin azgelişmiş ülkele
rin sanayi yapısını değiştirmesi olgusu, en azından çok yavaş 
işleyen bir mekanizma olarak ortaya çıkmaktadır.

Kapitalist Dünya İşbölümünde Azgelişmişlerin 
Sanayileşmesi Açısmdan Önemli Bir Değişiklik 
Olmayıp Ara, Kapanmak Bir Yana, Giderek Açılmaktadır

Azgelişmiş ülkelerin sanayi yapısını değiştirme hızı, aradaki 
uzaklığı kapamak bir yana bu uzaklığın giderek arttığınm da
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TABLO : 7

AZGELİŞMİŞ ÜLKELERDEN 21 GELİŞMİŞ KAPİTALİST 
ÜLKEYE YAPILAN MAMUL MAL İHRACATININ BU 

ÜLKELERİN MAMUL MAL İTHALATI İÇİNDEKİ PAYI

Ürün Grupları 1 9 6 2
Yüzdesi Sıra

1 9 7 2

Yüzdesi Sıra

Besin
İçki -  Tütün (’ )

Ağaç ürünleri ve mobilya 
Kauçuk ürünleri 

Deri - Ayakkabı 

Dokuma 

Giyim eşyası 
Kâğıt ürünleri 

Kimyasal ürünler 

Metaldışı maden ürünleri 

Demir - Çelik
İşlenmiş demirdışı metaller 

Taşıtlar

Diğer madeni eşya 
Çeşitli hafif sanayi ürünleri

Yukardaki 15 kalemin ortalaması 

Petrol ürünleri
İşlenmemiş demirdışı metaller 

Tüm imalat sanayii

16,0
27,4

11,2
0,9

12,2
13,1

18,3

0,5

4,5

2,2
1,3

3,0

0,3

0,6
5,2

4,9
48,2

46,7

9,5

5 

11

4

3

1
13

7 

9
10
8

14 

12
6

16.4

4.1 

12,6
1.5 

16,8

12.5 

26,0

0,9
3,0

2.5

3.5

5.2 

0,2
2.6
8.4

5.4

38.6

37.6

4 

12
2
5 

1
13 

9
11

8
7

14 

10

7,8

(*) B urada görülen azalışın nedeni, Cezayir’in bağımsızlığını kazanm asından 
sonra F ransa’ya şa rap  satışlarının azalmasıdır. Bundan dolayı, sıra ba
ğıntı katsayısının (r) hesaplanm asında bu sektör d ışarda bırakılmıştır.

bir göstergesidir. 1962 ve 1972 yıllarındaki sektörel sıralamanın 
karşılaştırılması da bunu doğrulamakta ve 1962’den 1972’ye on 
yıl içinde önemli bir değişiklik olmadığmı göstermektedir. (*) 

Kapitalist dünya işbölümünde önemli değişikliklerin olma
dığı, en azından, bu değişikliklerin azgelişmiş ülkelerin sanayi

(*) 7. Tabloda sektörel sıra lam alar  arasındaki sıra bağıntı katsayısı (r) yüz
de 94’tür. Bu istatis tik  açısından anlamlıdır, (t =  9,4125). «r» yüze yak
laştıkça sıralam anın  aynı kaldığını, sıfıra yaklaştıkça değiştiğini göste
rir. «t» değerinin yüksek oluşu, «r» için yapılan testin  güvenirliliğini gös
terir.
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leşmesi açısından önemli olmadığı yargısı, 6. Tablonun verile
riyle de doğrulanmaktadır. Gerçekten, kapitalist dünya işbölü
münde sözü edilebilir bir değişiklik olmasınm ve belirli sektör
lerin azgelişmiş ülkelere kaydırılmasının, gelişmiş kapitalist ül
kelerdeki tüketim içinde, azgelişmiş ülkelerden yapılan ithala
tın payında bir artışı da birlikte getirmesi gerekir. Oysa 8. Tablo 
bu alanda kayda değer bir gelişme olmadığmı ortaya koymak
tadır.

TABLO: 8

AZGELİŞMİŞ ÜLKELERDEN YAPILAN İTHALATIN 
BELLİBAŞLI GELİŞMİŞ KAPİTALİST ÜLKELERİN(*) 

TÜKETİMİ İÇİNDEKİ PAYI (Yüzde)

Mal Grupları 1959 /60 1969 /  70

Toplam tüketim 3,3 3,2

Temel mollar 11,6 12,9
Tarım 9,4 7,6

Kömür, ham petrol, doğal gaz 15,9 26,6

Diğer madencilik ve taşocal<çı1ığı ürünleri 19,3 21,9

Mamul mallar 1,2 1,4
Besin, içki, tütün 2,1 ( 3) (*•) 17 ( 5)
Dokuma 1,6 ( 4) 2,2 ( 4)

Giyim eşyası 1.0 ( 6) 3,4 ( 3)

Ağaç ürünleri, kâğıt, basım 0,4 ( 7) 0.7 ( 7)

Kauçuk ürünleri 0,04 (11) 0.1 (10)

Kimyasal ürünler 1,3 ( 5) 1,2 ( 6)
Petrol ve kömür ürünleri 4.4 ( 1) 3.5 ( 2)
Metaldışı maden ürünleri 0,07 ( 9) 0.1 ( 9)
Demir ve demirdışı metaller 2,9 ( 2) 4.5 ( 1)

Taşıtlar 0,05 (10) 0,07 (11)
Makine ve diğer mamul mallar 0.1 ( 8) 0,5 ( 8)

(*) A E T  ülkeleri, Japonya, İngiltere ve A BD .

(**) Parantez içindeki sayılar tablodaki verilerin m am ul m allar sektörleri
arasındaki sıralanm asını gösterm ektedir.

Azgelişmiş ülkelerin gelişmiş kapitalist ülkelere yaptıkları 
mamul mal ihracatında sektörel dağılım açısından da kayda de
ğer bir değişmenin olmadığı 9. Tabloda görülmektedir. Bunun 
bir göstergesi, 1962 ve 1972 yıllarındaki sektörel sıralam alar a ra 
sındaki yakm ilişkidir. (*)

(*) S ıra  bağıntı katsayısı (r) yüzde 84 olup ista tis tik  açısından anlamlıdır,
t  =  5,306.
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TABLO: Ö

AZGELİŞMİŞ ÜLKELERDEN GELİŞMİŞ KAPİTALİST 
ÜLKELERE YAPILAN MAMUL MAL İHRACATININ 

SEKTÖREL DAĞILIMI (Yüzde)

ürün Grupları 1962 1972

İç k i-T ü tü n  {•) 12,7 1,1

Besin 16,8 10,0
Ağaç ürünleri ve mobilya 10,5 9,1

Kauçuk ürünleri 0,2 0,3

Deri - Ayakkabı 3,9 6.0

Dokuma 22,7 14,9
Giyim eşyası 9,6 19,7

Kâğıt ürünleri 0,7 0,6
Kimyasal ürünler 9,2 5,4

Metaldışı maden ürünleri 1,1 0,9

D em ir-Ç e lik  2,0 4,3

İşlenmemiş demirdışı metaller 1,1 1,7
Taşıtlar 0,4 0,6

Diğer madeni eşya 3,7 15,8
Çeşitli hafif sanayi ürünleri 5,0 9,4

(*) Bkz. 7. Tablonun notu.

Buraya kadar belirtilenlerden şu sonuç ortaya çıkmaktadır. 
Kapitalist dünyadaki işbölümünün, azgelişmiş ülkelerin sanayi
leşmesine ve sanayi yapılarını değiştirmelerine olanak sağladığı 
görüşlerinin inandırıcılığı yoktur. Kapitalizm, içsel nedenlerle 
olduğu kadar, gelişmiş kapitalist ülkelerin sistem içindeki ege
menliği nedeniyle de, azgelişmiş ülkelerin sanayileşmesini, ken
dileri için önemsizleşen sanayi alanlarından çok, aslında genel 
olarak geri bir teknoloji ve verimlilik düzeyine mahkûm etmek
tedir.

Belirtilmesi gerekli diğer önemli bir nokta ise, azgelişmiş 
ülkelerin mamul mal ihracatının çok büyük bir bölümünün, az 
sayıda ülke tarafından gerçekleştirilmekte olmasıdır. 10. ve 11. 
Tablolar bu durumu sergilemektedir.

Görüldüğü üzere, 1972 yılında 9 ülke, gelişmiş kapitalist ül
kelere azgelişmiş ülkelerden yapılan mamul mal ihracatının 
yüzde 75’ini gerçekleştirmiş bulunuyor. (Tayvan Birleşmiş Mil
letler üyesi olmadığı için istatistiklerde yer almamaktadır. Bu 
ülkeye ilişkin rakam lar da hesaba katıldığında söz konusu oran 
daha büyüyecektir). Bu nedenle, tablolardaki veriler, azgeliş
miş ülkelerin tümünde veya çoğunda değil, kısıtlı sayıda azge-
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TABLO : 10

GELİŞMİŞ KAPİTALİST ÜLKELERE YAPILAN MAMUL 
MAL İHRACATINDA EN ÖNEMLİ 5 İHRACATÇI

ÜLKENİN PAYI (1972)

Ürün Grupları Ülkeler Yüzdesl

Giyim eşyası Hong Kong, Güney Kore,

Yugoslavya (*), İsrail, Singapur 86,8

Diğer madeni eşya Hong Kong, Meksika, Singapur

Yugoslavya, Güney Kore 85,3

Dokumo Hindistan, Hong Kong,

İran, Pakistan, Güney Kore 76,6

Besin Brezilya, Arjantin,

İsrail, Yugoslavya, Fas 54,0
Çeşitli hafif sanayi ürünü Hong Kong, Güney Kore,

Meksika, İsrail, Singapur 84,6
Ağaç ürünleri, mobilya Malezya, Güney Kore,

Yugoslavya, Brezilya, Filipinler 65,8
Deri, ayakkabı Hindistan. Brezilya, Arjantin,

Hong Kong, Güney Kore 67,7
Kimyasal ürünler Meksika, Yugoslavya,

Brezilya, İsrail, Bahama 44,8

(*) Bilgilerin derlendiği kaynaklar Yugoslavya’yı da içermektedir. Bu ne
denle ayıklama olanağı bulunm adıgm dan zorunlu olarak tabloya alın
mıştır.

TABLO : 11

GELİŞMİŞ KAPİTALİST ÜLKELERE MAMUL MALİ” 
İHRACATINDA YUGOSLAVYA(**)NIN VE BAZI 

AZGELİŞMİŞ ÜLKELERİN PAYLARI (1972)

Ülkeler Yüzdesl

Hong Kong 24,0

Güney Kore 10,7

Yugoslavya 9,4

Meksika &.1.

Hindistan , 6,7

Brezilya 6,6

Singapur 3.8
Arjantin 2,9’

İsrail ' 2,9

9 ülke toplamı 7*3,1

(*) Petrol ürünleri ve işlenmemiş demirdışı m etaller dışında. 
(**) Bkz. 10. Tablonun notu
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lişmiş ülkede yer alan değişmeleri yansıtmaktadır. Dolayısıyla, 
bu verilere bakarak, dünya kapitalist sistemi içinde yer alan az
gelişmiş ve gelişmiş kapitalist ülkelerin göreli konum lan üzeri
ne genellemeler yapmadaki yanıltıcı pay da gözönüne alınma
lıdır. Bütün bu noktaları da değerlendirdikten sonra söylene
bilecek olan, azgelişmiş ülkelerin gelişmiş kapitalist ülkelerle 
olan ilişkilerinin, azgelişmiş ülkeler arasında da bir eşitsizliği 
doğurmakta ve yaymakta olduğudur. Kısacası, kapitalizmin eşit
siz gelişme yasası her yerde ve her ilişkide kendini göstermek
tedir.

TABLO: 12

DIŞ TİCARET FİYAT ENDEKSLERİ (1958: 100)

1965 1972

128 170

94 117

73 69

92 142

72 84

A. Gelişmiş !<apitalist ü1l<elerce İhraç edilen mamul maddeler
B. Azgelişmiş ülkelerce ihraç edilen ana maddeler

C. Azgelişmiş ülkelerin dış ticaret hadleri

(petrol ihracatçıları dışında) (B/A)

D. Petrol ^

E. Petrol ihracatçısı azgelişmiş ülkelerin dış ticaret 

 hadleri (D/A)_________________________________________________ __________

Azgelişmiş Ülkeler Giderek Daha Az Kazanıyor;
Gelişmiş Kapitalist Ülkelere Değer Aktarılıyor

Uluslararası meta hareketlerinin buraya kadar özetlenen 
niteliklerinin bir sonucu kısa ve uzun dönemdeki fiyat değiş
melerinde ortaya çıkmaktadır. Kısa dönemde, azgelişmiş ülke
lerin esas ihraç mallarını oluşturan ana madde fiyatları, sanayi 
malları fiyatlarına oranla, büyük dalgalanmalar göstermekte
dir. Bu dalgalanmaların azgelişmiş ülkelerin sanayileşmesini 
olumsuz yönde etkileyeceği açıktır. Öte yandan, uzun dönem
de, hammadde fiyatları mamul malların fiyatlarına göre daha 
yavaş artmakta, hatta, isteme göre hızlı üretim artışlarının sağ
landığı dönemlerde (örneğin 1958/65 döneminde olduğu gibi) 
mutlak olarak düşmektedir. Bu durumun sonucu, dış ticaret 
hadlerinin azgelişmiş ülkeler aleyhine değişmesi, böylece bu ül
kelerden gelişmiş kapitalist ülkelere önemli değer aktarım ları
nın gerçekleştirilmesidir. Bu şekilde, azgelişmiş ve gelişmiş ka
pitalist ülkelerin ihraç mallarınm üretiminde gözlenen, serma
yenin organik bileşiminin farklılıkları sonucu ortaya çıkan de
ğer - fiyat farklılıkları nedeniyle, azgelişmiş ülkelerden gelişmiş 
kapitalist ülkelere değer aktarımı olgusunun boyutları daha da
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büyümektedir. Başka bir deyişle, uzun dönemde, azgelişmiş ül
kelerin dış ticaret hadlerinin kötüleşmesi, azgelişmiş ülkelerden 
gelişmiş kapitalist ülkelere ticaret yoluyla değer aktarımı süre
cini daha da hızlandırmış olmaktadır.

12. Tabloda, 1958/72 döneminde azgelişmiş ülkelerin (petrol 
ihracatçıları dışında) dış ticaret hadlerinde yüzde 31’e varan bir 
düşme olduğu görülmektedir. Daha küçük boyutlu bir düşme 
(yüzde 16) petrol ihracatçıları için de söz konusudur. 1972 son
larında başlayan ana madde fiyatlarındaki hızlı artış olgusu, bu 
uzun dönem eğilimini değiştirici nitelikte değildir. Çünkü, söz 
konusu bu fiyat artışları uzun ömürlü olamamış; azgelişmiş ül
kelerin ihraç ettikleri maden, metal ve sanayi hammaddeleri fi
yatları 1974 ortalarından başlayarak hızla düşmüştür, örneğin, 
1975 yılında, bitkisel yağ fiyatlarında yüzde 40, maden ve metal 
fiyatlarında ise yüzde 24 dolayında düşme görülmüş, azerelişmiş 
ülkelerin ihraç ettiği anamaddelerin fiyatlarındaki düşüş ise 
yüzde 17 düzeyinde olmuştur. Aynı yıl içinde mamul fivatlann- 
da yükselme ise devam etmiş, sonuç olarak azgelişmiş ülkelerin 
dış ticaret hadlerinde 1974’e oranla yüzde 26’lık bir kötüleşme 
ortaya çıkmıştır.

Değer Aktarımının Diğer Bir Yolu:
Transfer Fiyatlaması

Azgelişmiş ülkelerden gelişmiş kapitalist ülkelere değer ak 
tarımının diğer bir yolunu da, iktisat yazınında «transfer fiyat- 
laması» diye anılan olgu oluşturmaktadır. Bu, azgelişmiş ülke
lerdeki yabancı sermayeli firmaların gelişmiş kapitalist ülkeler
deki ana ortaklıktan satın aldığı hammadde ve ara  malları için, 
dünya pazarında geçerli olan fiyattan daha yüksek bir fiyat 
ödenmesine verilen addır. Bugüne kadar yapılan araştırmalar, 
bu uygulamanın çok yaygın olduğu ve azgelişmiş ülkelerdeki 
yabancı sermayeli firmaların ana firm alarına bu yolla çok bü
yük boyutlara ulaşan «gizli kâr transferi»ni gerçekleştirdiklerini 
göstermektedir. Bu gizli transfer zaman zaman resmi kâr trans
ferinin çok üstüne çıkabilmektedir. 13. Tablo bu konuda bir fi
kir vermektedir.

Bağımhhğın Sürdürülmesinde 
Başka Bir Araç: Teknoloji Transferi

Azgelişmiş ülkeleri gelişmiş kapitalist ülkelere bağımlı kı
lan ve bu bağımlılık ilişkisinin sürdürülmesinde önemli rolü
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YABANCI SERMAYELİ ORTAKLIKLARIN'BAZI 
'MALLARINDAKİ İTHAL FİYATLARUİLE DÜNYA 

FİYATLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

İthal Dünya 'Vşırı flyatlama
Fiyatı Fîyalı yüzdesi

( Ih  (2)
İthal edilen 'mallar 100 >c,— -------

1) m  İ2)

TABLO: 13

ispanya (1971) (Bin Peseto/Kg,):

A m itrip îy jin e , 44 5 780
Şodium am picillln  27 l2f,4 1 İ8

Betamethasone acetate 3400 1800 189

Türkiye (1973) (T L ./fo n ) ’

Karbon-i<arası , 5598 4886 15

Doğal kauçuk 11210 7462 50

Sentetik kauçuk 11174 6034 85

olan bir başka araç ise, teknoloji transferi olarftk ,adlandmlan 
olgudur. Günümüzde azgelişmiş ülkelerin yeni teknoloji konu
sundaki ana kaynağmı gelişmiş kapitalist, ülkeler oluşturm akta
dır. ö rneğin  1972 yıhnda azgelişmiş ülkelerdeki toplam patent
lerin yüzde 40,6’sı ABD, yüzde 11,5’i Almanya (*), yüzde 9,6’sı İs
viçre ve yüzde 8,9’u İngiltere kökenli ortaklıklara â,îtti.‘‘'Aynı şe
kilde, 1957/61 arasında verilen' patentlerin, Türkiye’de yüzde 
91,7’si, Hindistan’da yüzde 89,3’ü, Mısır’da yüzde 93’ü ve Pakis
tan’da yüzde 55,7’si uluslararası tekellere aitti. 'Azgelişmiş ülke
lere teknoloji transferinde en önemli rolü uluslararası ortaklıklar 
oynamakta, bu amaçla dolaysız yatınm lap lisans (**), patent 
(***), know -how  (****) anlaşmaları gibi araçlan^kullanmakta- 
dırlar. Bu ortaklıklar teknoloji transferini ayn'i zamanda, ‘belirli 
pazarları kendi tekellerinde bulundurmada ve rakip' ortaklıkla
rın yayılmasını önlemede bir araç olarak da kullanmaktadırlar.

'^4 ^^'-Pederal Alman Cumhuriyeti. Metin içinde ve tab lo la rd a 'k ısa ca  «Al
manya» olarak geçmektedir.

(**) Lisans ödemesi: Yabancı bir ortaklıkça geliştirilmiş olan üretim  tekno'- 
lojisinden yararlanabilm ek için yap ılan ,ödeme.

(***) Patent ö d e m e s i: Üretim^4eknok>,İİ3Üinîn paten t altına alınmış olması 
nedeniyle üretim i bclirîî bu-^r^a^lîlîn '^tckelinde olan m alı üretebilm ek 

ı[/rıığxicpn9x^ ı̂(ı/jöcjç0lev,tiı
çı

kabilecek sorunların  çözümü için yapılan ödeme.
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örneğin  birçok uluslararası ortaklık, azgelişmiş ülkelerde kay
dettirdikleri patentleri daha sonra kullanmamışlar, ama böyle- 
ce bir yandan, aynı alana yeni rakiplerin girmesini önlerken, öte 
yandan da kendi ihracat pazarlarının daralmasını engellemiş
lerdir.

Genellikle azgelişmiş ülkelere, gelişmiş kapitalist ülkelerde 
aşılmış,"-başka bir deyişle standartlaşmış teknolojiler satılmak
ta, bu ülkelerin yeni teknolojiler geliştirmeleri önlenmektedir. 
Gerçekten, bazı uluslararası ortaklıkların açıkça kabul ettikleri 
üzere, teknoloji transferi yoluyla alıcı ve satıcı arasında kuru 
lan ilişki, özellikle bu ilişki sürekliyse, alıcının kendine özgü üre
tim tasarımlarını geliştirme olanağını ortadan kaldırmakta, böy- 
lece teknolojik bağımlılığın sürdürülmesine neden olmaktadır. 
Sonuçta, teknoloji transferi, ülkeler arasındaki gelişmişlik fark 
lılıklarını azaltıcı değil, tersine, uluslararası tekellerin tekelci gü
cünü daha da artırm ak suretiyle, çoğaltıcı bir etki yapm akta
dır. Tekelci gücün artırılmasında, teknoloji transferi anlaşma
larında yer alan çeşitli kayıtlayıcı ve kısıtlayıcı hükümler çok 
önemli rol oynamaktadır.

TABLO: 15
LİSANS ANLAŞMALARINDA İHRACATI 

SINIRLAYICI HÜKÜMLER

Ülkeler

Türkiye 

Bolivya <=*) 
Kolombiya <̂ ) 

Hindistan <*) 

Peru <*) 
Fillp inler <*)

İncelenen İhracata sınırlama ihracatı sınırlayan

lisans getiren lisans sayısı lisans anlaşması
sayısı Kısıtlama Yasaklama yüzdesl

74

21
58

737

26
182

23

2
235

6
24

4

19
39

114

19
22

30.1 
90,4 

70,6 

47,3

96.1
25.2

O) Maliye Bakanlığı Yabancı Sermaye Şubesi kayıtlarından alınm ış olup, 
yabancı sermaye dışındaki lisans anlaşm alarını içermektedir.

(2) ö rn ek le r  yüzde 100 yabancı sermayeli f irm aları kapsam aktadır.
(3) ö rn ek le r  yalnızca ilaç ve kimya sanayilerinde çalışan yabancı sermayeli 

firm aları kapsam aktadır.
(4) 1969.
(5) 1968/71.
(6) 1971.

14. ve 15. Tablolarda görüldüğü üzere, uluslararası tekeller
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lehine çeşitli kayıtlayıcı ve kısıtlayıcı hükümler, genel olarak 
teknoloji transferi, özel olarak da lisans anlaşmalarında çok yay
gın bir biçimde görülmektedir. Bu tü r kayıtlama ve kısıtlama
lar, uluslararası tekellerin belirli pazarlardaki tekelci güçlerini 
sürdürmelerine ve giderek artırm alarına yardımcı olduğu gibi, 
ayrıca, satılan teknolojinin uygulamaya konulması için gerekli 
olan makine, donatım ve giderek hammadde ve a ra  malların, 
teknolojiyi satan ortaklıktan, ya da onun belirleyeceği ortaklık ve 
ülkelerden satın alınması zorunluluğu da bu ortaklıklar ve bağlı 
oldukları gelişmiş kapitalist ülkelerin ihracatını artırıcı bir etki 
yapmaktadır. Böylece, teknoloji transferi yoluyla, bir yandan, 
uluslararası ortaklıkların tekelci gücünün daha da artırılmasına 
ve gelişmiş kapitalist ülkelerin pazarlarının genişlemesine yol 
açılırken, öte yandan da, azgelişmiş ülkelerin teknolojik bağım
lılıklarının sürdürülmesi sağlanmış olmaktadır. Üstelik, satın 
alınan teknolojilerin karşılığı olarak azgelişmiş ülkelerden ge
lişmiş kapitalist ülkelere bir ödeme yapılması da söz konusu
dur. Bu biçimde işleyen teknoloji transferi mekanizmasının, az
gelişmiş ülkelerdeki teknolojik gelişmeyi olumsuz yönde nasıl e t
kileyeceği ve bu alanda azgelişmiş ülkelerle gelişmiş kapitalist 
ülkeler arasında görülen farklılıkları nasıl daha da artıracağı 
konusunda fazla söze gerek yoktur. Bu durum a yol açan önemli 
bir neden de, dolaysız yabancı yatırım lara ilişkin sözleşmelerin 
önemli bir bölümünün ihracatı sınırlayıcı, hatta  yasaklayıcı hü 
kümler içermekte oluşudur. Altı ülkeyi kapsayan 15. Tabloda, 
örneklemeye dahil 1098 sözleşmenin yüzde 26,4’ünü oluşturan 
290 sözleşmede ihracatm sınırlandığı, yüzde 19,8’ini oluşturan 
217 sözleşmede ise ihracatın yasaklandığı görülmektedir. Bu 
oranların özellikle Latin Amerika ülkelerinde çok yüksek oldu
ğu tablonun incelenmesinden çıkan başka bir sonuçtur.

Belirtilmesi gerekli başka bir nokta da, Bolivya, Şili, Ko
lombiya, Ekvator ve Peru’yu kapsayan bir araştırmada, tekno
loji transferi anlaşmalarında ihracatı sınırlama açısından sek
törler arasında kayda değer bir farkm gözlenmemiş olmasıdır. 
Dokuma, besin ve içki sanayii gibi, artık azgelişmiş ülkelere 
bırakıldığı, ya da giderek bırakılmakta olduğu sık sık ileri sü
rülen sektörlerde bile, ihracatı kısıtlama uygulamasmın diğer 
sektörlerden geri kalmadığı görülmektedir. Bu sonucun, önceki 
bölümde meta hareketleri incelenirken söylenenleri desteklediği 
açıktır.
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ULUSLARARASI YATIRIMLAR VE 
YABANCI SERMAYE

Sermaye İhracirrAzgelişmiş Ülkelerin;
Dış Borçlan Giderek Yükseliyor

■4 O  rnvei 19, yüzyıllarda, her ne  kâdaFÎngiltere, Fcansâ, Ŝ'e -Hol- 
X O  »sılanda kaynâklı sermayelerin, * bu ülkelerin îtifcari ilişkiler 
kurdukları'bölgeiörde-yatınmlaıtafyönelmeai sröz konusu ise de, 
sermaye iiıracı asıl Î2 0 .ı  yüzyılda önemvkamnmıştır. ( Tekellerin 
hüküm sürdüğü çağımız kapitalizminin temel özelliklerinden bi
risi! de' sĞ^maye ihrâcıdır. Özellikle İkinci Dünya Savaşı 'sonra
sında, ’6mp0iyBİist’ ülkel-Ğrin' tekellöri; - meta- dolaşımafil,,^ üretimi 
ve sonuçta sei‘iriaye birikimini f dünyâ üzerinde yaygınlaşah ve 
derinleşenc birf'ölçökte gerçekleştirmek, • yenin yatırım  alanları 
bulmak, dış pazarlara girmök vetbuftları'denetimlerinde tutmak 
için sermaye ihracıöa ğkieifek a rtan 'b ir  önem  veıidller;<

, Sşrfm^ye ih^acı^ ^rasm^^ş., özel sermaye ak 
tarımları (ulüslarârâsı yatırım lar), bunun yanısira da özellikle 
azgelişmiş ülkelere*"yönelik borçlar biçiminde görülmektedir. 
Selişmiş. kapitalist ülkelerden;^ azgelişmişe ülkelere yapılan ser
maye aktairımlan içinde I özel , sermayenin payı giderek i artıyor. 
1961/63 yıllarında azgelişmiş ülkelere yapılan d toplam .serm aye 
aktâ,nmmın yüzde*'3̂ 1,l^iniboluşturan ? özel sermaye akımı payı, 
I9î7£>’de yüzde!45'ie,..-1970/73 döneminde • ise yüzid6"B3,3’e!ula$mış- 
:ır. Özel yatu'imlardaki r bu artış lysCnmda, /azgelişmiş ülkelerin
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dış borç m iktarlarında da hızlı b ir artış ortaya çıkmış, 1961 yı- 
İmda 19,3 milyar dolar olan bu miktar, yılda ortalama yüzde 
13’lük bir hızla a rtarak  1971 sonunda 66,5 milyar dolara yüksel
miştir. Oysa aynı dönemde azgelişmiş ülkelerin ihracat gelirleri 
yılda ortalam a ancak yüzde 7,2’lik bir artış gösteriyordu. Bu du
rum, azgelişmiş ülkelerin dış borçlanma yoluyla ne denli büyük 
bir yük altına girdiklerini ve bu borçları ödeme olanaklarının 
sınırlılığını ortaya koymaktadır.

Özel sermaye akımları yalnız başına ele alındığında, azge
lişmiş ülkelere giden özel sermayenin en önemli bölümünü do
laysız yatırımların oluşturduğu görülmektedir. Dolaysız yatı
rımların oranı, 1971/73 ortalaması olarak, yüzde 55,4’dür. 
Ancak Dünya Bankası gibi uluslararası mali kurumların 
uluslararası sermaye akımlarını düzenlemede giderek büyüyen 
bir rol oynamasının sonucu olarak, 1961/70 arasında dolaysız 
özel sermaye akımı yılda ortalama yüzde 13,1’lik bir hızla a rta r 
ken, uluslararası kurum lar aracılığıyla gerçekleştirilen özel ser
maye akımı aynı dönemde yüzde 25,1’lik bir hızla artmıştır.

Kapitalist dünya bir bütün olarak almdığında, azgelişmiş 
ülkelere yapılan özel sermaye aktarımının, gelişmiş kapitalist 
ülkelerin kendi aralarındaki sermaye akımma göre oldukça kü
çük kaldığı görülür. Nitekim, 1971 sonunda dünyada mevcut 153 
milyar dolarlık özel yabancı sermaye stokunun yüzde 25’i azge
lişmiş, yüzde 75’i ise gelişmiş kapitalist ülkelerdeydi. Bu durum, 
özel yabancı sermaye stoku içinde en büyük paya sahip bulu
nan ABD özel yatırımlarının dağılımında da açıkça görülmek
tedir. 1975 sonunda, dünyadaki 133,2 milyar dolarlık özel dolay
sız ABD yatırımının yüzde 68,4’ü gelişmiş kapitalist ülkelerdeydi, 
ö te  yandan, gelişmiş kapitalist ülkelerin, ABD özel yatırımları 
içindeki payının da 1950’de yüzde 48,1 olduğu gözönüne alınır
sa, uluslararası yatırımların giderek artan ölçüde gelişmiş ka 
pitalist ülkelere yöneldiği anlaşılmaktadır.

Emperyalist Ülkeler Arasında Güç Dengesi Değişiklikleri

Dünyadaki uluslararası özel yatırımların incelenmesi, em
peryalist ülkeler arasındaki güç dengesinde ortaya çıkan deği
şiklikleri gözlemeye de olanak vermektedir. 16. Tablo bu duru 
mu sergilemektedir.

İkinci Dünya Savaşı öncesinde uluslararası yatırımlar için
de yüzde 40 dolayında olmak üzere en önemli yere sahip olan 
İngiltere bugün yerini ABD’ye kaptırmış bulunuyor. Ancak em-
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TABLO : 16

ULUSLARARASI YATIRIMLARINI*) GELİŞMİŞ KAPİTALİST 
ÜLKELER ARASINDAKİ DAĞILIMI (Yüzde)

Ülkeler 1967 1971

ABD 55.0 52.0

İngiltere 16,2 14,5

Fransa 5.5 5.8

Almanya 2,8 4.4

İsviçre 3.9 4,1

Kanada 3.4 3,6

Japonya 1.3 2.7

Hollanda 2.1 2,2

Diğerleri 9,8 10.7

Toplam 100.0 100.0

(*) Defter kıymeti.

TABLO: 17

AZGELİŞMİŞ ÜLKELERDEKİ ÖZEL YABANCI 
SERMAYE STOKU : 1967 

(defter kıymeti, milyar dolar)

Yatırımcı

ülke

Özel

dış
yatırım

Azgelişmiş
ülkelerdeki Azgelişmiş ülkeler arasındaki

stoku yatırımlar dağılma (yüzde)

i^ ik ta r yüzde Latin Orta

(A) (B) (B)/(A) Afrika Amer. Doğu Asya

ABD 59.5 16,7 28,1 8,2 70,5 10,7 10.6

İngiltere 17.5 6,6 37,6 30,0 25,7 12,8 31,5

Fransa 6,0 2,7 44,8 64,4 17,4 5,9 12,3

Hollanda 2,3 1,7 75,3 19,1 55,4 10,3 15,2

Kanada 3,7 1.5 39,0 3,9 92,4 0,3 3,4

Almanya 3,0 1,0 33,8 13,6 77,5 2.2 6,7

Japonya 1.5 0.7 48,0 13 57,9 12,1 28,1

İtalya 2,1 0,7 33,0 35,6 56,4 3,7 4,3

Belçika 2.0 0,6 30,0 78,5 18,4 0,5 2,6

İsviçre 4,3 0,6 13,3 10,7 75,6 1,0 12,7

Diğerleri (*) 2,3 0,3 13,0 45.6 24,6 0,5 29,3

T o p la m 104,2 33,1 31,8 19,9 55,7 9.4 15,1

(■') Avustralya, Avusturya, Danimarka, Norveç, Portekiz ve İsveç.
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peryalistler arasındaki yarış amansız olarak sürüp gitmektedir. 
Japonya ve Almanya gibi ülkeler paylarını hızla artırm aktadır
lar. 1961/71 arasında Japonya’nın uluslararası yatırım stoku 
yılda ortalama yüzde 28,3, Almanya’mnki ise yüzde 22,8’lik bir 
hızla büyümüştür. Oysa bu hız, ABD ve İngiltere için sırasıyla, 
yüzde 9,2 ve yüzde 6,5 olmuştur.

17. Tabloda görüldüğü üzere azgelişmiş ülkelerdeki yatırım 
ları önemli boyutlara ulaşan ülkeler, ya Fransa, Hollanda gibi 
oldukça eski bir sömürgeci geçmişe sahip bulunan ülkelerdir, 
ya da Almanya ve Japonya gibi son on yıldır uluslararası yatı
rımları hızla artm akta olan ülkelerdir. Buna karşılık, gelişmiş 
kapitalist ülkelerin özel uluslararası yatırımlarının yüzde 70’e 
yakın bölümü (1967), yukarda belirtildiği üzere, diğer gelişmiş 
ülkelerde toplanmıştır.

Gelişmiş kapitalist ülkelerin özel dış yatırım stoklarmın böl
gesel ve sektörel dağılımı birlikte incelendiğinde, uluslararası 
sermaye hareketlerinde görülen dağılımın özellikleri aydınlığa 
kavuşmaktadır. 18. Tabloda gelişmiş kapitalist ülkelere giden 
sermayenin esas olarak imalat sanayiine yatırıldığı görülmek
tedir.

İşbölümünde Azgelişmiş Ülkelere Düşen Ana îşlev:
Temel Maddelerin Sağlanması

Gelişmiş kapitalist ülkelere giden sermayenin esas olarak 
imalat sanayiine yatırılmış olmasına karşılık, azgelişmiş ülke
lerin madencilik ve petrol alanındaki özel yabancı sermaye sto
ku içindeki paylarının, toplam stok içindeki paydan daha yük
sek olması, bu ülkelerin gelişmiş kapitalist ülkelerdeki sanayiin 
gereksindiği hammadde ve yakıtların sağlanmasındaki önemini 
göstermektedir. Başka bir deyişle, bu durum, kapitalist dünya 
içindeki işbölümünde azgelişmiş ülkelere yüklenen ana işlevi 
yansıtmaktadır. Azgelişmiş ülkelerdeki özel dolaysız yabancı 
yatırım stoku, bölgesel ve sektörel dağılımı ile birlikte incelen
diğinde durum daha açıklık kazanmaktadır.

17. Tabloda, 1967 sonunda azgelişmiş ülkelerde bulunan 33,1 
milyar dolarlık özel yabancı sermaye stokunun yüzde 55,7’sini 
oluşturan 18,4 milyar dolarlık bölümünün Latin Amerika’da bu
lunduğu görülmekteydi. İngiltere, Fransa, Belçika gibi sömür
geci geçmişleri nedeniyle Afrika ve Asya ülkeleriyle özel iliş
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kilere sahip olan ülkeler dışında, tüm gelişmiş kapitalist ülke
lerin dış yatırımları içinde en yüksek paya sahip olanlar, diğer 
azgelişmiş ülkelere oranla daha gelişmiş bulunan Latin Ame
rika ülkeleridir. A ynca sektörel dağılım incelendiğinde de, La
tin Amerika ülkelerinin hemen her alanda en yüksek paya sa
hip oldukları gözlenmektedir. Özellikle, imalat sanayiindeki ya
bancı sermaye yatırımlarının yüzde 70’i bu ülkelerdedir. Buna 
karşılık, Orta Doğu petrol, Asya tarım, Afrika ise petrol ve ma
dencilik yatırımları içinde önemli paya sahiptirler. 19. Tablo bu
nu göstermektedir.

TABLO : 19
AZGELİŞMİŞ ÜLKELERDEKİ ÖZEL DOLAYSIZ 
YABANCI YATIRIM STOKUNUN BÖLGESEL 

VE SEKTÖREL DAĞILIMI (Yüzde)

Sektörler Afrika Asya Orta Doğu Latin Amerika (*)

(A) (B) (A) (B) (A) (B) (A) (B)

Petrol 23,7 39,4 10,1 22,1 25,3 . 89,5 40,9 24,3

im alat 12,8 18,8 16,1 31,0 2,0 6,1 69,1 36,1

M adencilik 36,0 19,4 7,1 5,1 0,2 0,2 56,7 10,9

Ticaret 15,3 6,0 19,4 10,1 1,2 1,0 64,1 9,0

Tarım 24,3 7,5 45,9 18,8 0,1 0,1 29,7 3,3

Kamu hiz. 4,2 1,0 7,8 2,4 0,7 0,3 87,3 7,4

Ulaşım 32,8 3,4 10,1 1,4 2,7 0,6 54,4 2,0

Bankacılık 23,9 2,1 22,7 2,7 4,7 0,9 48,7 1,6

Turizm 9,8 0,7 28,3 2,5 4,0 0,6 57,9 1,4
Diğerleri 10,4 1,7 18,2 3,9 2,2 0,7 69,2 4,0

Toplam 19,9 100,0 15,1 100,0 9,4 100,0 55,6 100,0

(*) K arayibler’i de içermektedir.
(A) Bölgenin sektör toplamı içindeki paymı gösterm ektedir.
(B) Sektörün bölge toplam ı içindeki payını göstermektedir.

Yabancı Sermaye Sanayi Yatırımlarına 
Yöneldiğinde Bu, îç Pazar İçindir

Yukarda belirtilenler, azgelişmiş ülkelerin gelişmişlik dü
zeyleriyle bu ülkelere yabancı sermaye akımının boyutları ve 
sektörel dağılımı arasında önemli ilişki bulunduğunu göster
mektedir. Azgelişmiş ülkeler gelişmiş kapitalist ülkeler tarafın 
dan, esas olarak, temel mal (hammadde, yakıt) kaynağı olarak
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kullanılmakta; yabancı sermaye, bu kaynakların geliştirilmesi, 
böylece gelişmiş kapitalist ülke sanayilerinin gereksindiği ham 
madde ve yakıtların sürekli ve ucuz olarak sağlanması amacına 
yönelmektedir. Azgelişmiş ülkeler belirli bir gelişme düzeyine 
erişip belirli mallar için yeterli bir iç pazar oluşturduklarında, bu 
ülkelere yabancı sermayenin imalat sanayii alanında da geldiği 
görülmektedir. Başka bir deyişle, azgelişmiş ülkelere gelen ya
bancı özel sermayeden madencilik ve petrol alanındakiler ihra
cata, imalat sanayiindekiler ise iç pazara yönelik üretim yap
maktadırlar. 20. ve 21. Tabloların karşılaştırılması bu olguyu 
gözler önüne sermektedir.

TABLO : 20

LATİN AMERİKA’DA ABD KÖKENLİ ORTAKLIKLARIN YEREL
SATIŞLARI VE İHRACATI : 1965 - 1968 (milyon dolar)

imalat sanayii (*) Madencilik
1965 1968 1965 1968

Toplam satışlar 5526 7966 1345 1814

Toplam ihracat 415 753 1105 1497

İhracatın satışa oranı (yüzde) 7,5 9,4 82,2 82,5

İhracat içinde ABD’ye ihracatın oranı (yüzde) 24,3 28,1 48,4 46,4

(*) 1966’da ABD kökenli ortaklıkların  m am ul m adde ihracatı, Latin Amerika’ 
m n toplam  m am ul mal ihracatının yüzde 40’ı dolayındaydı.

TABLO : 21

ABD KÖKENLİ ORTAKLIKLARIN SATIŞLARI 
VE İHRACATLARI: 1965 (milyon dolar)

ihracatın

satışa
oranı

Ülkeler Satışları İhracatları (yüzde)

Kanada 13.445 2.537 19

Belçika - Hollanda - Lüksemburg 1.589 557 35

Fransa 2.665 440 17

Almanya 4.356 1.160 27

İtalya 1.272 184 14

İngiltere 7.510 1.887 25
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Bu tablolarda görüldüğü üzere, tabloların gösterdiği ta rih 
lerde, gelişmiş kapitalist ülkelerdeki ABD sermayeli ortaklıkların 
toplam satışları içinde ihracatın payı yüzde 14 - 35 arasında de
ğişirken, bu oran Latin Amerika’dakiler için yüzde 7,5’tir. Öte 
yandan, Latin Amerika’daki ABD kökenli madencilik ortaklıkla
rının toplam satışlarının yüzde 82,2’sini ihracat oluşturmakta, 
ihracatın yüzde 50’sine yakın bölümü ise ABD’ye yapılmaktadır.

Sömürmede Önemli Araç
Dolaysız Dış Yatırımlarda ABD Firmaları Başı Çekiyor

Uluslararası sermaye akımlarına ilişkin olarak gözlemlenen 
olgular, ABD yatırımlarına ilişkin olarak ayrıntılı veriler kulla
nıldığında daha açık bir biçimde ortaya çıkmaktadır. ABD’nin 
özel yatırımları içindeki dolaysız yatırım payı 1950 sonrasmda 
sürekli bir artış göstermiştir. Oysa, azgelişmiş ülkeler bir bü
tün olarak ele almdığmda dolaysız yatırımların payınm düş
mekte olduğu görülmektedir. Bu durum, ABD firm alarm ın diğer 
ülkelerdeki yatırımlar konusunda daha etkin bir politika izle
diklerini ve yatırımlarının daha az bir bölümünü dolaylı bir bi
çimde, örneğin uluslararası kuruluşlar aracılığıyla gerçekleştir
diklerini ifade etmektedir. Bunun gerisindeki neden ise, ABD 
firmaları ile diğerleri arasm daki ölçek farklılıkları ve ABD fir
malarının bu alandaki bilgi ve deney birikiminin daha fazla ol
ması olabilir.

ABD kökenli dolaysız özel yatırımlar, 1950 sonrasında olduk
ça hızlı bir artış göstermiştir. Bu yatırımlarm 1950/75 dönemin
de yıllık ortalama artış hızı yüzde 10,2 idi. Diğer yandan, bun
ların giderek artan  ölçülerde gelişmiş ülkelere yöneldiği görül
mektedir. Özellikle 1950/65 döneminde bu eğilim çok güçlü ol
muş ve gelişmiş kapitalist ülkelerdeki ABD kökenli özel, dolaysız 
yatırım stoku yılda yüzde 12,2’lik bir hızla artmıştır. Oysa, aynı 
dönemde azgelişmiş ülkelerdeki stokun yıllık ortalama artış hızı 
yalnızca yüzde 6,7 olmuştur. 1965/75 döneminde ise, gelişmiş 
kapitalist ülkelerdeki stokun artış hızı ile azgelişmiş ülkelerde- 
kinin artış hızı arasındaki fark azalmakla birlikte, birincisi ge
ne de İkinciden daha yüksektir, (sırasıyla yüzde 11,1 ve yüzde 
8,6). Bu gelişmelerin bir sonucu olarak Batı Avrupa ülkeleri ile 
Avustralya, Güney Afrika ve Japonya gibi gelişmiş kapitalist 
ülkelerin ABD özel dolaysız yatırım stoku içindeki payları, 1950 
sonrasında artmış bulunmaktadır. Gerçekten bu ülkeler, 1950/75 
döneminde paylan en hızlı artan  ülkeleri oluşturmaktadırlar.
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Batı Avrupa’nın payı yüzde 14,7’den yüzde 37,2’ye, Kanada dı
şındaki diğer gelişmiş kapitalist ülkelerin payı ise yüzde 3’den 
yüzde 7,8’e yükselmiştir. Buna karşılık, aynı dönemde azgeliş
miş ülkelerin payı yüzde 48,9’dan yüzde 26,2’ye düşmüş bulun
maktadır. 22. Tablo bu durumu yansıtmaktadır.

ABD özel dolaysız yatırımlarının 1950 sonrasında daha çok 
Batı Avrupa’ya ve diğer gelişmiş kapitalist ülkelere yönelmesi
ne koşut diğer bir olgu da, imalat sanayii yatırımlarında görü
len artış olmaktadır. Özellikle azgelişmiş ülkelere yapılan yatı
rımların daha fazla bir bölümünün imalat sanayiine yapıldığı 
görülmektedir. 1965 sonunda azgelişmiş ülkelerdeki ABD özel 
dolaysız yatırım stokunun yüzde 22,6’sı imalat sanayiindeyken 
bu oran 1975’de yüzde 29,9’a yükselmiştir. Benzer biçimde, ge
lişmiş kapitalist ülkelerdeki imalat sanayii paymda da küçük 
bir artış gözlemlenmektedir. 23. Tabloda bu durum İncelenmek
tedir.

Daha önce de belirtildiği üzere, azgelişmiş ülkelere yapılan 
imalat sanayii yatırımları, esas olarak, Latin Amerika ülkeleri 
gibi, gelişmişlik düzeyi diğerlerine oranla daha yüksek ve iç pa
zarları belirli bir büyüklüğe erişmiş ülkelerde toplanmaktadır. 
Ayrıca daha ayrıntılı veriler incelendiğinde, Latin Amerika ve 
Kanada gibi ülkelerde madencilik ve kamu hizmetleri yatırım
larının da önemli boyutlara eriştiği görülmektedir. Bu ülkeler
deki maden yataklarının (bakır, kalay vb.) yanında, ABD sa
nayiinin hammadde gereksinimini büyük ölçüde bu yörelerden 
karşılam akta olması, bu durum un en önemli nedenidir. Bu yö
relerdeki hammadde kaynaklarından bu maddelerin kullanım 
yerlerine ve temelde iç pazara yönelik üretim yapan ABD kö
kenli firmaların ürünlerinin de tüketim merkezlerine taşınabil
mesi için gerekli ulaşım yatırımları da, kamu hizmetleri alanın
daki yatırımların önemli nedenidir.

1965 yılında Kanada, Latin Amerika ve Avrupa ülkelerinin, 
ticaret alanındaki ABD özel dolaysız yatırım stoku içindeki pay- 
lannm  sırasıyla yüzde 21, yüzde 24,7 ve yüzde 40,9 olması da, 
imalat sanayii ile ticaret alanındaki yatırımları arasındaki koşut
luğu ortaya koymaktadır. ABD kökenli firmaların, böylece, bu ül
kelerin hem üretimi, hem de dağıtımı üzerinde denetim kurmaya 
yöneldikleri anlaşılmaktadır. Aynı firmaların petrol alanındaki 
yatırımları içinde Batı Avrupa’nın en yüksek paya sahip bulun
masının nedeni ise, azgelişmiş ülkelerde üretilen ham petrolün 
tüketici ülkelerde işlenmekte olmasıdır. Böylece, ABD kökenli
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firm alar petrol üretim, işleme ve dağıtım alan lannda önemli bir 
güce sahip olmaktadır.

Yabancı Sermaye Azgelişmiş Ülkelere
Getirdiğinden Çok Fazlasını Kâr Olarak Geri Götürüyor

1972/75 döneminde ülke gruplan  itibariyle, yatırım kazanç
larından ABD’ye transfer edilen kârların karşılaştırmalı olarak 
incelenmesi de belirli olguları ortaya koymaktadır. Herşeyden 
önce, azgelişmiş ülkelerdeki kazançların ABD’ye aktarılan bö
lümünün, bu ülkelerde yeniden yatırılan bölümünün 3,5 katı 
olduğu görülmektedir. Buna karşılık, gelişmiş kapitalist ülkeler
deki durum bunun tam tersidir. Bu ülkelerde elde edilen kazanç
lardan ABD’ye aktarılan bölüm, ancak bu kazancın yüzde 83’ü- 
dür. Başka bir deyişle, azgelişmiş ülkelerde elde edilen kazanç
ların çok büyük bölümü ABD’ye aktarılırken, gelişmiş ülkeler
de elde edilenler ise esas olarak yeniden bu ülkelerde yatırıma 
dönüştürülmektedir. Bu nedenle, azgelişmiş ülkelerdeki yatırım 
ların bu ülkelere yeni sermaye akımı yoluyla finanse edilen bö
lümü, gelişmiş kapitalist ülkelere göre daha önem kazanmak- 

•tadu*. n
24. Tabloda görüldüğü üzere, özel dolaysız yatırım kar

şılığı sağlanan kazançlardan ABD’ye aktarılanların içinde 
en önemli payı azgelişmiş ülkelerdeki yatırımlardan elde edilen 
kazançlar oluşturmaktadır. Bu ülkelerden yapılan aktarm aların 
yüzde 75’ini aşkın bölümü ise «diğer» başlığı altında toplanan, 
Orta Doğu, Asya, Pasifik ve Afrika’nın azgelişmiş ülkelerinden 
yapılmıştır. «Diğer» grubu içindeki ülkelerde en önemli yatırım 
alanını petrol oluşturduğuna göre (Tablo 23), ABD’ye yapılan 
aktarm aların büyük ölçüde petrol alanındaki yatırımlardan 
kaynaklandığı söylenebilir.

Gene 24. Tablodan anlaşıldığına göre, 1972/75 döneminde 
ABD firmaları ülke dışına 22,4 milyar dolarlık bir sermaye ak
tarımını gerçekleştirmişler, buna karşılık, aynı dönemde, dışar- 
daki yatırımların kazançlarından ABD’ye aktarılan m iktar 43,6 
milyar dolan bulmuştur. Arada ABD lehine 21,4 milyar dolarlık 
bir fazlalık görülmektedir. Bu fazlalığı oluşturan dilimler açı
sından durum a bakıldığında, azgelişmiş ülkelerle gelişmiş ka
pitalist ülkeler arasında önemli bir fark olduğu göze çarpmak
tadır. Gerçekten, gelişmiş kapitalist ülkelerdeki ABD yatınm la- 
nn ın  kazançlanndan ABD’ye aktarılan m iktar ile bu ülkelere 
ABD’den yeni sermaye akımı arasındaki fark yalnızca 3,3 mil-
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yar dolar olduğu halde, azgelişmiş ülkeler için bu fark 17,5 mil
yar dolara ulaşmaktadır. Bunun anlamı, 1972/75 döneminde 
ABD’nin uluslararası yatırımları yoluyla azgelişmiş ülkelerden 
ABD’ye 17,5 milyar dolarlık bir değer aktarımının gerçekleşti
rilmiş olduğudur. Buna bir de yeniden yatırım lara ayrılan kâr
lar eklendiğinde, azgelişmiş ülkelerdeki ABD sömürüsünün yal
nızca bir boyutunun ulaştığı ölçek konusunda, eksik de olsa, 
önemli bir gösterge ortaya çıkmış olmaktadır.

Uluslararası yatırımlar yoluyla azgelişmiş ülkelerden geliş
miş kapitalist ülkelere değer aktarımı kuşkusuz yalnızca ABD’ 
ye özgü değildir. Bütün gelişmiş kapitalist ülke yatırımları bir
likte ele alındığında, 1965/75 döneminde azgelişmiş ülkelere 
8,1 milyar dolarlık bir sermaye akımının söz konusu olduğu, bu
na karşılık, varolan yatırım kazançlarının yatıncı ülkelere ak 
tarılması sonucu, bu ülkelerden gelişmiş kapitalist ülkelere 27,2 
milyar dolarlık bir akımın gerçekleştiği görülmektedir. Aradaki 
fark ise 19 milyar dolan aşmaktadır. Azgelişmiş ülkelerden ge
lişmiş kapitalist ülkelere yapılan bu net aktarımın yüzde 87’si 
petrol üreten ülkelerden kaynaklanmaktadır. 25. Tablo bu du
rum u sergilemektedir.

TABLO: 25
AZGELİŞMİŞ ÜLKELERE GELEN YABANCI ÖZEL 
SERMAYE İLE YATIRIMCI ÜLKELERE AKTARILAN 

YABANCI SERMAYE KAZANÇLARI (1965/70) (Milyon dolar)

Bölgeler Gelen Çıkan Fark

A frika +  1 295,2 -  A 692,4 -  3 397,2

Latin Amerika +  5 393,2 -  11 042,2 -  5 649,0

Asya ve Orta Doğu +  1 441,7 — 11 421,9 — 9 980,2

Azgelişmiş ülkelerin sömürülmesinin en önemli araçların
dan biri olan özel dolaysız dış yatırımların ABD ekonomisi açı
sından önemi giderek artm aktadır. 1950 yılında ABD firm ala
rının yurtdışındaki yatırım stoku, ABD gayrisafi milli hasılasının 
yüzde 4,1’ine eşitken 1974 sonunda bu oranın yüzde 8,5 düzeyi
ne çıkmış olması, bunun önemli göstergelerinden biridir. Ar1;an 
önemin diğer bir göstergesi ise, 1972 yılındaki ortaklık kârlarının 
(111,9 milyar dolar) yüzde 18’inin (20,1 milyar dolar) ABD dı
şından kaynaklanmış olmasıdır. Bu oran, petrol ortaklıklarında 
yüzde 62,6’ya kadar yükselmektedir. (8,5 milyar dolar /  13,6 mil
yar dolar).

Ayrıca, eldeki veriler, ABD dışmdaki yatırımların ABD’deki
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yatınm lara oranla daha kazançlı olduğunu göstermektedir. 
1965 yılında ABD’nin dolaysız dış yatırımlarmin kazanç oranı 
(toplam kazançlar /  dış yatırım stokunun defter kıymeti) yüz
de 13 iken, ABD’deki dolaysız yabancı yatırım larda bu oranın 
ancak yüzde 8,5 olması, bu farklılığın bir ifadesi olarak değer
lendirilebilir. Yatırımların yapılma zamanını gözönüne alarak, 
yatırım stoku rakamlarını düzelten araştırm acılar da benzeri 
sonuca ulaşmaktadırlar. Bunlara göre, 1968 yılında ABD’de ban
kacılık, sigortacılık dışında kalan sektörlerdeki ortaklıkların net 
kârlılığı (vergiler çıktıktan sonraki kâr /  düzeltilmiş yatırım 
stoku) yüzde 7,9 iken ABD’nin ülke dışındaki yatırımlarının net 
kârlılığı yüzde 10,5 düzeyinde olmuştur. Aynı biçimde, 1969/70 
yılında imalat sanayiindeki ortaklıkların net kârlılığı yüzde 9,4, 
dışardaki yatırımların net kârlılığı ise yüzde 13,6 olmuştur.

ABD firmalarının gelişmiş kapitalist ülkelerle azgelişmiş ü l
kelerdeki yatırımlarının kazanç açısından karşılaştırılmaları da 
yukarda sözü edilen olgunun varlığını kanıtlamaktadır. 26. Tab
lo bu karşılaştırmayı yapmaktadır:

TABLO : 26
ABD ÖZEL DOLAYSIZ YATIRIMLARINDA 

KÂRLILIK (1974, yüzde)
(Kazançlar /  Yatırım stoku defter kıymeti)

ü lke ler Toplam Petrol İmalat Diğer

Bütün ülkeler toplamı 21,6 49,1 13,2 14,9

Gelişmiş kapita lis t ülkeler 12,5 9.7 13,3 13,3

Kanada 11,8 13,9 13,5 8,0

Batı Avrupa 12.8 7,0 13,3 17,1

Diğer 13,2 10,7 13,2 15,7

Azgelişmiş ü lkeler 50,8 136,6 12,8 18,3

Latin Amerika 15,7 21,5 12,0 16,6

Diğer 127,2 224,1 16,3 23,6

26. Tablo incelendiğinde, azgelişmiş ülkelerdeki ABD yatı
rımlarının gelişmiş kapitalist ülkelerdeki yatırım lara oranla da
ha fazla kazanç getirdiği ve bu farkın önemli nedeninin, azge
lişmiş ülkelerdeki petrol yatırımlarında gözlemlenen yüksek 
kârlılık olduğu görülmektedir. Örneğin 1974 yılında «diğer» baş
lığı altında toplanan ve Orta Doğu ülkelerini de içeren azgeliş
miş ülkelerdeki petrol yatırımlarından sağlanan kazancın, bu 
alandaki yatırımların 2,2 katına ulaştığı anlaşılmaktadır. Bu du
rum, «petrol bunalımı» diye adlandırılan olgunun uluslararası 
petrol tekellerinin kârlarını nasıl artırdığını da sergilemektedir.
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D iş Yatınmlarda Egemen Olanlar, Az Sayıda D e v  Tekel

ABD firmalarının, Amerika dışındaki dolaysız yatırımlarına 
ilişkin olarak belirtilmesi gerekli diğer bir özellik de, bunların 
büyük bölümünün az sayıdaki dev tekeller tarafından gerçek
leştirilmiş olmasıdır. Bu durum, emperyalizmin, tekellerin ege
men olduğu ve sermaye ihracınm önem kazandığı kapitalizmin 
son aşaması olması gerçeğini bir kez daha gözler önüne ser
mektedir. Resmi ABD istatistiklerine göre, 1968 yılında ABD dı
şından sağlanan gelirin yüzde 56’sı, varlıkları 1 milyar doların 
üzerinde olan firm alara aittir. 250 milyar dolardan fazla var
lığa sahip olan firmaların payı ise yüzde 83,7’yi bulmaktadır. 
ABD’de 250 milyar dolardan fazla varlığa sahip olan firm a sa
yısının bin (1000) dolayında olduğu gözönünde tutulursa, diğer 
ülkelerdeki ABD yatırımları açısından sermayenin yoğunlaşma
sı ve merkezileşmesi olgularının çok yüksek bir düzeye eriştiği 
anlaşılır. Nitekim, 1968/69 yıllarında gelişmiş kapitalist ülkeler
de bulunan 7.276 uluslararası ortaklığın yüzde 34’ünü oluşturan 
2.648 ortaklık ABD kökenliydi ve bu ortaklıkların ABD dışındaki 
iştirak ve işletmelerinin sayısı 23 bini geçmişti. Bu konudaki 
başka bir gösterge de, 1971 yılında en büyük înüz (100) uluslar
arası ortaklığın 58’inin ABD, I l ’inin Almanya, 8’inin Japonya, 
7’sinin de İngiltere kökenli olmasıdır.

TABLO : 27

KİMİ SEKTÖRLER İÇİN KANADA'DAKİ ABD KÖKENLİ 
FİRMALARIN SERMAYE VE SATIŞLAR 

İÇİNDEKİ PAYLARI (1961, yüzde)

Sektörler Sermayedeki Pay Satışlardaki Pay

Otomobil 90 ...
Kauçuk 81 77

E lektrik li aygıtla r 64 45
Kimyasal ürün ler 45 43

Kâğıt 43 30
Tarım makineleri 44 42 {♦)

Ulaşım donatımı 23 67

İçki 23 20
Demir-Ceiik 19 40
Dokuma 15 18
Çeşitli 44 34

(*) Tüm m akine ve kimi o tom otiv sa tış lann ı içermektedir. 
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Diğer Ülkelerin Ekonomileri Üzerinde Sağlanan Denetim

Sermayenin uluslararasılaşmasmm ve özellikle ABD firma- 
lannm  izledikleri yayılmacı politikanın diğer bir sonucu da, bu 
firmaların diğer ülkelerin ekonomileri üzerinde önemli ölçüde 
bir denetim kurm aları olmuştur. Bu denetimin özellikle Kana- 
da’da yüksek boyutlara ulaştığı 27. Tabloda görülmektedir.

Yukarda belirtilen olgunun yalnız Kanada’ya özgü olma
dığı 28. ve 29. Tablolarda görülmektedir. Bu tabloların incelen
mesiyle, bir yandan, ABD kökenli firmaların kimi ülkelerde 
imalat sanayii dallarında yaptıkları sabit sermaye harcam ala
rının, bu dallardaki gayrisafi sabit sermaye oluşumu içinde hiç 
de küçümsenmeyecek bir yere sahip olduğu, öte yandan da, ki
mi malların üretiminde ABD kökenli firmaların payının yüksek 
bojmtlara ulaştığı anlaşılmaktadır.

TABLO : 28

BAZI ÜLKELERDE ABD KÖKENLİ F'RMALARIN SABİT 
SERMAYE YATIRIMLARININ GAYRİSAFİ SERMAYE 

OLUŞUMU İÇİNDEKİ PAYLARI (1966/70, yüzde)

Belçfka Kanada Fransa Almanya İngiltere 
Sektörler ĝgg .,ggg ĝgg ĝ̂ p .jggg ĝ jj .jggg ., ĝQ

Besin 22,5 23,5 1,9 0,9 1,4 2,0 4,6 4.4

Kimyasal ürünler 23.3 24,9 86,6 68,1 1,9 2.1 5.1 10,4 15,8 17,9
Madeni eşya 17 1,0 1,8 8,4 11,3 21,1

Makine

(19,3 12,0 64,0 57,8) (*) (15,4 23,3 19,4 27,8 21.5 29,0) (**)

Elektrik makinesi
Ulaşım araçları 8,8 9.8 37,8 27,8 47.6 45,5
Kâğıt vb. ................. 47,2 39,7

T o p l a m  17,0 14.1 427 32,2 4.3 5,8 0,2 12,3 16,3 20.9

Diğer imalat

sanayii 10,6 10,8 7,9 13,6 1.0 2,8 1.1 2,7 11,6 18.2

(' )̂ Bu yüzdeler madeni eşya, makine, e lektrik  m akinesi ve ulaşım  a raç lan  
sektörlerinin toplam yüzdeleridir.

(**) Bu yüzdeler makine ve elektrik m akinesi sektörlerinin toplam  yiizdele- 
ridir. I
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TABLO: 29
BAZI AVRUPA ÜLKELERİNDE ABD KÖKENLİ 

FİRMALARIN SEKTÖREL PAYLARI 
(BAZI SEKTÖRLER) (')

Paylar

(yüzde)

İng iltere (^)

(1966)

İtalya (’ )

(1965)
Fransa [*)
(1963)

Almanya (*)

80 ve da

ha yukarı

Ayakkabı m akineleri, 

bebek maması, karbon 

siyahı, daktilo, d ikiş 

makinesi, renkli film

B ilg isayarlar Karbon siyahı, 

traş bıçakları, 

sentetik kauçuk

Bilg isayarlar

60-79 Aiıûmlnyum yan ma

m ulleri, kazanlar, he

sap makineleri, çak

mak, traş makine ve 
bıçakları, bujile r

Muhasebe ma
kineleri, b ilg isa

yarlar, e lektrik li 

traş makineleri, 

d ikiş makineleri

50-59 Otomobil, kozmetikler, 

e lektrik li traş makine
leri, traktörler, elektrik 

süpürgeleri, kalemler, 

rafineri inşa malzeme

si. kedi köpek mama

sı, ilaç la r

Kozmetikler

40-49 Bilgisayarlar, k ilit a- 

nahtar, fo toğra f malze

mesi, dizgi ve baskı ge

reçleri, otom obil taştı
ğı, sabun ve deterjan

lar, saatler

E lektronik ma

kineler, te lg ra f- 

telefon gereç

leri

Otomobil

30-39 Ticari araçlar, asan

sör ve yürüyen m erdi

venler, yer c ila ları, 

petrol rafineri ürünleri, 
buzdolabı, çam aşır 

m akineleri

ilâç la r Asansörler, las

tik ler, tra k tö r

ler, tarım  maki

neleri

Petrol

15-29(«) f^odenciiik gereçleri, 

kitaptar, petro - kimya 

ürünleri, sentetik lifler, 

telefon ve te lekom üni

kasyon donatımı, sınai 

a raçla r

Sabun,

petrol

Makine, petrol 

rafinasyonu, 

buzdolabı, ça

maşır makine

leri

CJ) Tabloda yer alm ayan sektörlerde ABD firm alarının payı olmadığı anla
m ına gelmemektedir.

(2) Üretim deki pay.
(?) Sektörde yatırılan serm ayenin yüzdesi olarak.
(4) Satışlardaki pay.
(5) Sermayedeki pay.
(6) İtalya ve Fransa için yüzde 20-29.



TABLO : 30
BAZI GELİŞMİŞ KAPİTALİST ÜLKELERDE YABANCI 
SERMAYELİ FİRMALARIN SEKTÖREL PAYLARI (')

Ülkeler Yüzde 75'den yukarı Yüzde 50/75

Kanada Tütün ve sigara (1968- Metaldışı ma-
A(“)), Kömür ve petrol- denler {1968-A)

(1968-A), Kimyasal ü- Demir -  Çelik

rünler (1968-A), Kau- (1968-A)

cuk ürünleri (1968-A), Makine (1968-A)

Ulaşım donatımı (1968- Madencilik

A), Petrol rafinasyonu (1969-A)
(1969-A)

Fransa

Almanya

Avustralya

_Yüzde 25/50

Ağaç ürünleri (1968-A) 

Kağıt ürünleri (1968-A) 

Metali ürünleri (1968-A) 

Dokuma ürünleri (1968-A) 

Besin ürünleri (1968-A)

E lektrikli büro aletleri Madeni

(1968-B)

Asansörler (1968-B) 

Fotoğraf film i (1968-B) 

Deterjanlar (1968 - B)

«ABD»(^)
(1966-B)

yağlar İnşaat mak. (1968-B(^)), 
Benzin (1968-B), E lektrik 

parç. (1968-B), Organik 

kimyasal ürünler (1968-B), 

ilaç lar (1968-B), Ulaşım do

natımı (1968-B), Besin 

hazırlama (1968-B)

Petrol ve gaz (1970-A) Besin (1970-A) 

B ilg isayarlar ve e lekt- Icki - Tütün 

ronik «ABD» (1967-B) (1970-A)

Rafineriler «ABD» (1969-B) 

Kimyasal ürünler (1970-A) 

Taş - Toprak (1970-A) 

Kauçuk ürünle- Deri ürünleri (1970-A) 

ri (1970-A) Kâğıt ürünleri (1970-A)

Elektrik li m aki- Cam «ABD» (1967-B) 

neler (1970-A) Metal ürünleri (1970-A) 

Plastik (1970-A) Dokuma (1970-A)

Makine (1966-A)

Otomobil (1967-B)

Yağ ve madenler Basım (1965-A) Besin (1965-A), İçki - Tütün 

(1967-B), Sabun - De- Demir ve dem ir- (1965-A), Tütün ve sigara 

terian (1965-A), İlaçlar dışı metaller (1965-A), Rafinasyon (1965- 

(1967-B) Telekom üni- (1967-B) A), Kauçuk ürünleri (1967-

kasyon donatımı Muzık aletleri B), Ambalaj (1967-B), Cam

(1965-A), Ulaşım dona- (1967-B) (1965-A), Demir-Çelik (1965-

tımı (1967-B), Ulaşım Boyalar (1967-B) A), Tam ir aletleri (1967-B),

Elektrik mak. (1967-B), Gi

yim (1965-A), Telsiz ve am p

lifika tö rle r (1967-B)

araçları (1967-B), Sı

nai kimyasal ürünler 
(1967-B)

(1) Toplam aktifler, nomin*al sermaye, istihdam , üretim  ya da sa tış lar için
deki yabancı payı.

(2) Parantez içindeki «A», toplam  aktifleri, ya da nominal sermayeyi göster
mektedir.

(3) Parantez içindeki «B», üretim  içindeki payı göstermektedir.
(4) «ABD», yalnızca ABD firm alarının payını göstermektedir.
Bir sektörün tabloda yer  alm am ış olması, o sektörde yabancı payı olma

dığı an lam ına gelmemektedir.
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30. Tabloda, sermayenin uluslararasılaşmasınm ulaştığı bo
yutlar açıkça görülmektedir. Kimi sektörlerdeki yabancı kökenli 
firmalarm payını gösteren bu tablo, özellikle gelişmiş kapitalist 
ülkeler arasındaki sermaye hareketliliğinin vardığı noktayı, hiç
bir yanılgıya yer vermeyecek biçimde sergilemektedir.

Uluslararası Sermaye Hareketleriyle 
Meta Hareketleri Arasmdaki Yakın İlişki

Uluslararası sermaye hareketleriyle meta hareketleri ara- 
smda da yakm bir ilişki vardır. Gelişmiş ülkelerin ihracatları- 
nm önemli bir bölümü, bu ülkelerdeki uluslararası tekellerin di
ğer ülkelerdeki iştirak ve işletmelerine yaptıkları satışlardan 
oluşmaktadır. Örneğin, 1969 yılında örnekleme yoluyla yapılan 
bir çalışma bu durumu sergiliyordu. Bu çalışmada, 1967 yılında 
24 milyar aolar düzeyinde olan ABD ihracatının yüzde 35’ini (8,5 
milyar dolar) gerçekleştiren ve ABD dışındaki iştiraklerinin sa
yısı 3579’u bulan 330 ABD ortaklığı incelenmiştir. Bu 330 ortak 
lığın ABD dışındaki iştiraklerine yaptıkları satışlar, ABD ih ra 
catının yüzde 18’ini oluşturmaktaydı. Bu ortaklıklara yapılan 
tüm satışların ise ABD ihracatının yüzde 25 - 30’una ulaştığı so
nucuna varılmaktadır. 31. Tabloda bu ilişki başka bir açıdan 
ortaya konmakta ve diğer ülkelerdeki ABD kökenli firmaların 
girdiler açısından da ABD’deki ana firm alara bağlı olduğu gö
rülmektedir.

TABLO : 31
ABD’DEN İTHALAT YAPAN ABD KÖKENLİ 

_____________ FİRMALARIN ORANI (1965, yüzde)_____________

iştirakin bulunduğu üike Bütün sanayi İmalat sanayii

Kanada 67,8 80,9

İngiltera 60,2 70.7

Japonya, Avustralya, Güney A frika  59,2 65,2

AET 52,8 55,4

Diğer Avrupa ülkeleri 47,9 45,7

İngiltere için 1968 yılında yapılan benzer bir çalışma da, 
1966’da İngiltere’nin ihracatının yüzde 25 - 26’sının, İngiltere dı
şındaki İngiltere kökenli firm alara yapıldığmı ortaya koy
muştur.

Görülüyor ki, gelişmiş kapitalist ülkelerdeki uluslararası te
keller ve bunların diğer ülkelerdeki iştirakleri, ortaklıkları, 
uluslararası meta hareketlerinin belirlenmesinde ve yönlendi
rilmesinde çok önemli bir yere sahip bulunuyorlar. Diğer bir 
deyişle, günümüzde, emperyalist sömürü mekanizmasının iki bi
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leşenini oluşturan sermaye ihracı ile ticaret içiçe girmiş du
rumdadır ve birbirini destekler yönde hareket etmektedir.

Azgelişmiş Ülkelerin Ekonomileri Üzerinde 
Sağlanan Denetimin Yüksek Boyutu

Şurası da ayrıca belirtilmeye değer ki, azgelişmiş ülkeler
deki yabancı sermaye stokunun gelişmiş kapitalist ülkelerdeki
ne oranla daha az oluşu, kuşkusuz, uluslararası sermaye hare
ketlerinin azgelişmiş ülkelerdeki etkilerinin daha az olacağı an 
lamına gelmemektedir. Çünkü burada asıl önemli olan, yabancı 
sermayenin ülke ekonomisi içinde oynadığı roldür. 32. Tablo
da da görüldüğü üzere, yabancı sermayenin azgelişmiş ülkeler 
için taşıdığı önem, gelişmiş kapitalist ülkelere oranla daha yük
sektir. Çünkü yabancı sermayenin azgelişmiş ülkelerin ekono
milerini etkileme olanağı, gelişmiş kapitalist ülkelere oranla çok 
daha yüksektir. Bu etkinin ne biçimde ve hangi amaçlarla kul
lanılabildiğini belirten en çarpıcı örneklerden biri ise Şili’de Al- 
lende’nin devrilmesine yol açan olaylarda açıkça görülmüştür.

TABLO : 32
GELİŞMİŞ KAPİTALİST VE AZGELİŞMİŞ ÜLKELERDE 

DOLAYSIZ ÖZEL YABANCI SERMAYE STOKU 
(1970 sonu, milyar dolar)

Yabancı Dış

sermaye ticaret
stoku hacmi GSIVIH (A) /  (B) (A) /  (C)

Üiiceler (A) (B) (C) yüzde yüzde

Azgelişmiş ülkeler (M 39 123 435 , 31,7 9,0

Gelişmiş kap. » p) 114 490 1937 23,3 5,9

(1) ABD ve K anada dışında bütün Amerika ülkelerini, Güney Afrika dışın
da bü tün  Afrika ülkelerini, Japonya, Yeni Zelanda ve Avustralya dışında 
b ü tün  Asya ve Pasifik ülkelerini ve Avrupa’dan da Türkiye, Yunanistan, 
Malta, Kıbrıs v'e Yugoslavya’yı kapsam aktadır.

(2) Ekonomik İşbirliği ve K alkınm a ö rg ü tü  (OECD)* ülkelerini kapsam ak
tadır.

(*) OECD, kapitalist sistem  içinde ekonom ik büyüme, istihdam, malî istik
rar, ticaretin  yaygınlaştırılması, azgelişmiş ülkelerin belirli b ir  işbölümü 
içine sokulması gibi so runlara  uygulanabilecek politikaların u luslararası 
düzeyde örgütlenebilmesi amacıyla 1961 yılında kurulan ve gjinümüzde, 
a ra larında Türkiye’nin de bulunduğu 19 Avrupa ülkesiyle ABD, Kanada; 
Japonya, Avustralya, Yeni Zelanda ülkelerini kapsayan örgüttür.
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Banka Sermayesinin de Uluslararasılaşması,
Azgelişmiş Ülkelerden Sağlanan Büyük Kazanç

Sanayi sermayesinin uluslararasılaşmasma koşut olarak 
banka sermayesinin uluslararasılaşmasmm da 1960 sonrasmda 
hız kazandığı görülmektedir. Örneğin 1964 yılında yalnızca 11 
ABD bankasmın diğer ülkelerde şubeleri vardı. 1974 yılına ge
lindiğinde ise 125 ABD bankasının yurt dışında 732 şubesinin 
bulunduğu gözlenmiştir. Bu şubelerin toplam aktifleri (varlık
ları) ise I964’de 6,9 milyar dolarken 1974’de 155 milyar dolara 
yükselmiş bulunuyordu. Bu bankaların en önemlilerinden biri 
olan Chase M anhattan Bankası 28 ülkede faaliyet göstermek
tedir.

Sanayi sermayesinde olduğu gibi banka sermayesinde de 
yurt dışındaki faaliyetlerin ABD’dekilere oranla daha fazla ka
zanç sağladığı ve önemini giderek artırdığı görülüyor. Örne
ğin 1975 yılında en büyük 5 ABD bankasının her biri kârlarının 
yüzde 40’ından fazlasını yurtdışı faaliyetlerinden elde etmişler
dir. Bu açıdan, Rockefeller’in bankası olan Chase M anhattan’ın 
en hızlı gelişmeyi gösterdiği görülmektedir. 1970/75 döneminde 
yurtiçinde sağladığı kazanç azalmış olan bu bankanın yurtdı- 
şından sağladığı ise yüzde 300’lük bir artış göstermiş ve adı ge
çen banka, 1975 yılında toplam kâinnın yüzde 64’ünü yurtdışın- 
dan elde etmiştir. Bu oranın 1970 yılında ancak yüzde 22 olduğu 
gözönüne alınırsa, ABD dışındaki faaliyetlerini ne ölçüde hızla 
geliştirdiği daha iyi anlaşılabilir.

1975 yılına ilişkin veriler de yukarda sözü edilen eğilimin 
sürdüğünü kanıtlamaktadır. Bu verilere göre, ABD’deki en bü
yük 13 banka 1975 yılında kârlarının yaklaşık yüzde 48’ini yurt- 
dışından elde etmiştir ve bu oran sürekli olarak artmaktadır. 
Gerçekten, örneğin, 1970 sonrasında yurtiçinden sağlanan kâr
lar yılda ortalama yüzde 3,5’lik bir artış gösterirken, yurtdışm- 
dan sağlanan kârların artış oram yüzde 37’nin üzerinde ger
çekleşmiştir. Bu konudaki bir araştırm ada da değinildiği üze
re, gelişmiş kapitalist ülkelerdeki bankalar, büyük ölçüde müş
terileri olan uluslararası tekelleri izleyerek diğer ülkelere ya
yılmakta ve bu ülkelerdeki faaliyetlerini artırm aktadır. Diğer 
bir deyişle, sanayi sermayesinin yayılması ile banka sermayesi
nin yayılması birbirini izlemektedir.

Bu gelişmede, azgelişmiş ülkelere yönelen kredilerde, hükü 
met ya da hükümetlerin ağırlıkta olduğu uluslararası finans
man kurumlarının payının azalmasına karşılık, özel banka pay-
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lannın artması da önemli bir etken olmaktadır. Öte yandan Eu- 
rodollar piyasasının hızlı gelişmesi ve OPEC ülkelerinin elinde 
biriken fonlar da söz konusu gelişmede önemli bir etken olmuş
tur.

Ödemeler Dengesi Açıklarını Giderek Daha Kısa Vadeli 
Banka Sermayesi Finanse Ediyor

Petrol üreticisi olmayan azgelişmiş ülkelerin ödemeler den
gesi açıklarının giderek artan  bir bölümü bankalarca finanse 
edilmeye başlanmıştır. Bu olgu, uluslararası finansman ilişkile
rinde son yıllarda ortaya çıkan en önemli gelişmedir. 1971/73 
yıllan arasındaki üç yıllık dönemde azgelişmiş ülkelerin net 
borçları 45 milyar dolara yükselmiştir. Bunun içinde bankalarm  
payı yalnızca yüzde 20 dolaylarındaydı. 1974/76 döneminde ise, 
azgelişmiş ülkeler yeniden 109 milyar dolar daha borçlanmış
lardır. Bu borcun içinde bankaların payı ise yüzde 42’yi aşmak
tadır. 1976 yılı sonunda azgelişmiş ülkelerin toplam 180 milyar 
dolarlık borcunun 75 milyar doları bankalardan yapılmış bu
lunmaktaydı. Bu 75 milyarın içinde ABD bankalarının payı 50 
milyar dolara yakındı.

Yukardaki rakamlar, azgelişmiş ülkelerin dış borçlarının ve 
buna koşut olarak kuşkusuz dış borç ödemelerinin de büyük bir 
hızla arttığını göstermektedir. Dış borç ödemelerine ilişkin yük
lerdeki bu artışlar, azgelişmiş ülkelerin dış borçlarını ödeye
mez bir duruma getirilme tehlikesiyle karşı karşıya bulunduk
larını düşündürmektedir.

OECD (Uluslararası Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Ör
gütü) tahminlerine göre, azgelişmiş ülkelerin ödemeler denge
si açığı, 1973 yılında 11 milyar dolar iken 1974’de 39 milyar do
lara, 1975’de ise 49 milyar dolara yükselmiş bulunmaktadır. Az
gelişmiş ülkelerde, ihracat gelirlerinin azalması, ithalat gider
lerinin de devamlı artması ve yüksek bir enflasyon oranı biçi
minde kendini gösteren ekonomik bunalım, bu ülkelerin dış 
ticaret açığını hızla yükseltmiş ve OECD ülkeleriyle yapılan ti
carette beliren açık, 1973 yılındaki 9 milyar dolardan 1974’de 18 
milyar dolara, 1975’de de 31 milyar dolara çıkmıştır.

Bu durum karşısında Batılı hükümetler ve uluslararası ku
ruluşlar, açığın kapatılması için azgelişmiş ülkelere «yardım»- 
larmı artırmışlardır. Azgelişmiş ülkelere yapılan mali «yar
dım» 1ar, 1970’de 14,1 milyar dolardan 1974’de 24,9 milyar dolara 
yükselmiştir. Ancak 1970 yılı fiyatlarıyla değerlendirildiğinde
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1974’de yapılan «yardım»ların 15,5 milyar dolar düzeyine çıka
bildiği görülmektedir.

1960’lann  ortalarında, özel bankalardan verilen krediler, 
hemen yok denecek kadar azken, 1970’lerin başlarında yıl
da ortalama 2 milyar dolara, 1975’de ise 9.5 milyar dolara yük
selmiştir. Bankalar ayrıca, kısa vadeli ihracat kredilerini de 
1972 yılındaki 1,5 milyar dolardan 1975’de 4 milyar dolara çıkar
mışlardır.

1970’lerin başında, azgelişmiş ülkelerin finansman gereksi
niminin yüzde 50’sini karşılayan özel bankalar, 1975’de bu ora
nı yüzde 65’e yükseltmişlerdir. Özel bankalardan azgelişmiş ül
kelere akan kredilerin bu hızı sürdüremiyeceği ve artık tıkan
ma noktasına gelindiği anlaşılmaktadır. Dünya Bankası ta ra 
fından yapılan son araştırm alara göre, petrol üreticisi olmayan 
azgelişmiş ülkelerin dış borçlan 1974 yılı sonunda 125,5 milyar 
dolara ulaşmış bulunmaktadır. Bunun 45 milyar dolarlık bölü
mü özel kaynaklardan sağlanmıştır. Bu tarihten sonraki yıllar
daysa, azgelişmiş ülkelerin toplam dış borçlarının 180 milyar 
dolara ulaştığı ve bunun 70 milyar dolarlık bölümünü özel kre
dilerin oluşturduğu tahmin edilmektedir.

Yukarda belirtilen gelişmeler, azgelişmiş ülkelerin, ödeme
ler dengesi açıklarından daha uzun süre rahatsız olmaya de
vam edecekleri ve döviz kıtlığının kronik hale geleceği gerçe
ğini kesin olarak ortaya koymaktadır.

Özel bankaların verdiği kredilerin vadeleri en fazla 5-7 yıl 
olmaktadır. Faiz, ücretler ve komisyon tutarları da yüzde 4’e 
ulaştığından, az gelişmiş ülkeler için borç ödemeleri yaşamsal 
bir sorun olmaktadır. Azgelişmiş ülkelerin amortisman ve faiz 
ödemeleri, 1975 yılında 15 milyar dolardan 1976’da 18 milyar 
dolara yükselmiştir. Bu rakam, 1973’e oranla iki kata varan bir 
artışı ifade etmektedir.

Azgelişmiş ülkeler arasında bu konuda en iyi durumda bu
lunan Brezilya, Arjantin, Meksika, Peru, Güney Kore ve Filipin- 
1er gibi ülkeler bile borç ödemeleri bakımından büyük bir güç
lüğün içine girmiş bulunuyorlar. Bu durumda, ödenmeme riski 
hızla arttığından, özel bankalar azgelişmiş ülkeleri borçlandır
ma girişimlerini sınırlamak istemekte, ancak varolan borçla
rın faizlerinin ödenebilmesi için dahi yeni borç vermek zorun
da kalmakta, buna karşılık da, koşullarını hızla ağırlaştırm ak
ta, çeşitli garantiler peşinde koşmaktadırlar. Azgelişmiş ülkele
rin uluslararası tahvil piyasasına girme girişimleri de başarı
sızlığa uğradığından durum ciddiyetini giderek artırmaktadır.
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YENİ ULUSLARARASI EKONOMİK DÜZEN 
(YUED) TARTIŞMALARI

"D  UNDAN önceki bölümlerde, kapitalist dünya işbölümünde 
azgelişmiş ülkelere düşen ana işlevin temel maddelerin sağ

lanması olduğu, ihracat gelirleri hemen tümüyle bunlann satışı
na bağlı olan azgelişmiş ülkelerin, bu maddelerin fiyatlarının, it
hal etmek zorunda bulundukları sınai maddelerin fiyatlarına o- 
ranla görece ve bazan da mutlak gerilemesi sonucu, artan  ithalat 
gereksinimlerinin ve bu gereksinimin karşılanmasına bağlı ola
rak gerçekleşen ekonomik gelişmelerinin dizginlenmesi anlamı
na geldiği belirtilmişti. Bu dizgini gevşetmek, kaçınılmaz olarak, 
ihracat gelirlerinin artırılmasını gerektirmektedir. Özellikle 
gelişmiş kapitalist ülkelere yoğun bağımlılık ilişkileri içinde olan 
azgelişmiş ülkelerde, ekonomik gelişmenin lüks tüketime ve it
halata dayalı montajcılığa bağlı olarak sağlanmaya çalışılması 
da gözönüne alınırsa, istem düzeyleri belirli temel malların fi
yatlarının yükseltilmesini, gene olumsuz etkileri daha önceki 
bölümlerde incelenmiş bulunan borçlanmanın dışında, tek se
çenek olarak bırakmaktadır.

Bu olumsuz gelişmenin giderek zorlayıcı nitelik kazanması 
azgelişmiş ülkelerin bu durumun değiştirilmesini öngören is
temlerinin güç kazanmasına yol açtı. 1961 de. Birleşmiş Mil
letler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD)nın toplan
ması ile birlikte, belirgin bir varlık kazanan bu istemler, daha 
sonraki yıllarda çeşitli uluslararası toplantı ve örgütlenmeler
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çerçevesinde yoğunluk ve OPEC 'ülkelerinin fiyat alanındaki 
başarısından da etkilenerek hız kazandı. 1960 dan bu yana çe
şitli üretici ülkeler arasında 18 temel madde (petrol, yerfıstığı, 
bakır, hindistan cevizi, biber, muz, kauçuk, cıva, boksit, tropik 
ağaç ve ağaç ürünleri, demir cevheri, tungsten, jüt, kakao, kah 
ve, şeker ve kalay) için üretici birlikleri oluşturuldu ve daha 
6 temel madde (çay, pamuk, manganez, et, fosfat ve bitkisel 
yağlar) için de birlikler oluşturulmaya çalışıldı.

Ancak petrol dışında, bunların hiçbirinin başarılı sonuçlar 
verdiği ve üretici örgütlenmelerinin, ilgili azgelişmiş ülkelerin 
tümünü, ya da büyük bir çoğunluğunu kapsayan eşgüdümlü ör
gütlenmeler düzeyine ulaştığı söylenemez.

YUED adı etrafında belirginleşen tepkilerin biçimlenişinde 
ve pratikte ulaştığı sonuçlarda, kendi sınıfsal ekonomik çıkarla
rı, toplumsal ekonomik çıkarlarla bütünlük göstermeyen güçle
rin de belirleyici etkinlik taşıyabilmeleri, bu tepkilerin, sonuç
ları açısından, tümüyle azgelişmiş ülke halklarının gerçek çı
karlarını savunan niteliklere sahip nitelikte olduğunun söylen
mesini olanaksızlaştırmaktadır. YUED tartışm aları içinde ken
dilerine yeni ekonomik çıkarlar sağlamaya çalışan bu güçlerin 
sahipleri, esas olarak, başta gelişmiş kapitalist ülkeler ve ulus
lararası tekeller olmak üzere, azgelişmiş ülkelerde işbirlikçi ti
cari ve sınai sermaye birikimini temsil eden sınıflar ve üretim 
lerini doğrudan ihracata bağlı olarak geliştirmiş büyük toprak 
sahipleridir. Bu nedenle, azgelişmiş ülkelerle gelişmiş kapitalist 
ülkeler arasındaki uluslararası ilişkilerde azgelişmiş ülkelerin 
çıkarları adına yükseltilen ve haklı bir öze sahip olan istemleri, 
bu istemlerin gerisinde oluşan çıkar farklılıklarından kopuk 
olarak ele almak, doğru değerlendirmelere ve hedeflere varabil
mek açısından, gerçekleri, yanıltıcı bir bakışla kavram aya yol 
açacaktır. Ancak bu istemler, emperyalist ve işbirlikçi çıkarla
ra  da hizmet edebildikleri gerekçesiyle hemen karşı çıkılması 
veya en azından ilgisiz kalınması gereken istemler olarak da ke
sinlikle görülmemelidir. Tersine, tüm azgelişmiş ülkelerin, bu 
haklı istemlerini kendi toplumlannın ekonomik kalkınmasına 
hizmet edecek bir temel üzerinde gerçekleştirebilmek için or
tak ve sürekli bir mücadele vermeleri gerekiyor. Her iki boyut 
da bir an gözden kaçınlamaz. Nitekim Latin Amerika’da ve Gü
ney Asya’da kakao, kahve, kauçuk, çay, jüt gibi temel mallarda 
görülen fiyat hareketleri, uzun yıllar, yerel ekonominin gelişimi 
ile bağlantısızlık içinde, buna karşın toplumsal planda gelişme

52



nin karşısında en önemli engel durumundaki feodal kökenli 
büyük toprak sahiplerinin asalak varlıklarını güçlendirmeleri
ne ve bu malların dünya ticaretini ellerinde tutan uluslararası 
tekellerin spekülatif kârlar elde etmelerine yaramıştır. Böyle 
bir temel üzerinde oluşturulan ve yerel egemen sınıfların, ken
di ülkelerinde gerçekleştirilen sömürüden daha büyük bir pay 
alma isteklerini yansıtan üretici birlikleri ise, birlik koşullarını 
kolayca hiçe sayarak emperyalist ülkelerle ikili anlaşm alara gi
debilen ülkeler nedeniyle, etkin bir güç durum una gelememiş
lerdir. Ayrıca azgelişmiş ülke toplumlannm gerçek çıkarları, 
sorunun basit bir fiyat pazarlığının ötesinde ele alınmasını ge
rektirmektedir. Uluslararası tekellere karşı mücadeleden kaçı
nılarak yapılacak bir fiyat pazarlığının, bu toplumlara sağlaya
cağı çıkar büyük ölçüde sınırlı kalmaktadır. Petrol dışında, çay, 
muz, kauçuk, ağaç ve ağaç ürünleri, kalay, fosfat gibi temel 
mallar üzerinde yapılan çalışmalar, bu mallar üzerinde oluşan 
nihai dünya sunum fiyatlarının yüzde 40 ile yüzde 70 arasm da 
değişen bir oranının çeşitli yollarla (aracı kân, sigorta, navlun 
vb.) uluslararası tekellerin ellerine geçtiğini ortaya koymak
tadır. Gene bu tekellere bağlı firmalar, azgelişmiş ülkelerden 
ihraç ettikleri malların fiyatlarını dünya fiyatlarından daha dü
şük tu tarak  ana firmaya değer aktarm aktadırlar. Meksika, Bre
zilya, Arjantin, Venezüella’da yapılan çalışmalar ve bu tü r  bağlı 
firmaların ihraç fiyatlarını dünya fiyatlarının yüzde 50 altm- 
da tutabildiklerini göstermektedir. Aynca, bu m allann önemli 
bir bölümünde gerçekleştirilen hafif nitelikli sınai işlemler, bun
ların çok daha yüksek fiyatla tüketiciye sunulmasını sağlamak
tadır. Ancak bu işlemlerin azgelişmiş ülkeler tarafından yapı
labilmesi, bu tü r işlenmiş malların dünya dağıtım kanallarını 
elinde bulunduran uluslararası tekeller tarafından dolaylı ola
rak  engellenmektedir. Örneğin Türkiye’nin en önemli ihraç 
mallarından biri olan fındığın, kavrulmuş, dilimlenmiş, öğütül
müş vb. olarak satılması, ham fındıkla işlenmiş fındık arasm da 
dış fiyat farkının yüzde 120’ye varabilmesine karşılık, ihracatçı 
yerli tüccarın da engellemesiyle, 1975 yılına dek sağlanamamış
tı. Bugün bile işlenmiş fındık ihracatı, tüm fındık ihracatınm 
ancak yüzde 5’den de düşük bir yüzdesini oluşturabilmektedir. 
Bundan başka, özellikle madenlerde, işletme hakkmm yabancı 
sermayenin elinde olması, fiyat artışlarının gene büyük oranda 
uluslararası tekellerin kârlarını şişirmesine yaramaktadır. Şili’- 
de ABD ortaklıklarınm elindeki bakır işletmelerinin ulusallaştı-
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nlm asına bir tepki olarak ABD’nin öncülüğüyle düşürülen bakır 
fiyatlarının, karşı-devrimden ve özellikle 1977’de bu işletmele
rin ABD ortaklıklarına geri verilmesinden sonra hızla yüksel
tilmesi, bu konuda tipik örnektir.

Yukarda belirtilen bütün bu konular, YUED tartışm aları 
sırasında, emperyalist ülkeler tarafından, tartışm aların ilgi ala 
nı dışında tutulmaya çalışılan konular olmaktadır. YUED tartış
maları içinde yer alan «ulusal egemenlik hakkı», «azgelişmiş 
ülkelere bağlayıcı olmayan kaynak aktarımı», «bilim ve tekno
loji transferinde güdümlendirici koşulların kaldırılması» gibi ko
nularda azgelişmiş ülkelerin, köklü ve toplumun gerçek çıkar
larına hizmet eden istemler için mücadele etrafında toplana
bildiğini söylemek zordur. Bu durum, emperyalist ülkelerin yön
lendiriciliğindeki bazı uluslararası örgütlere, varolan olumsuz
lukları ateşli bir biçimde eleştirerek, tepkileri kapitalist - emper
yalist sistemle yeni uzlaşmaların sağlanabileceği, dolayısıyla da 
temel sömürü mekanizmalarının korunabileceği istemlere dönüş
türme olanağını vermektedir. Örneğin, azgelişmiş ülkelerin, bilim 
ve teknoloji transferinin kolaylaştırılması doğrultusundaki ge
nel istemlerinin, bu tü r  örgütler elinde önce, azgelişmiş ülkeler 
için gerekli olanın «küçük ölçekli», «emek yoğun» ve «uygun» 
teknolojiler olduğunun saptanmasına, sonra da gelişmiş kapi
talist ülkeler için ekonomik anlamda kullanma olanağı kalm a
mış bu eski teknolojiler için düzenli bir azgelişmişlik pazarı ve 
dolayısıyla da bir taban fiyat oluşturulmasına dönüşmesi, bu
nun, kapitalist-emperyalist sistem adına başarılı bir örneğidir.

YUED tartışm alarında benimsenen istemlerin her adımda 
ve özellikle uygulamada, azgelişmiş ülkeler üzerindeki sömü
rünün yeni bir biçimde sürdürülmesine hizmet edecek, bu ül
kelerin emperyalizme bağımlılıklarının devamına araç olacak 
politikalara dönüşmesi olasılığı, bu alanda benimsenen mücade
le hedeflerinin büyük bir titizlikle incelenip geliştirilmesini ge
rekli kılmaktadır. Azgelişmiş ülkelerin özünde haklı istemleri, 
ancak bu istemlerin azgelişmiş ülkelere gerçekten kalıcı çıkar
lar sağlayacak bir içerik kazanması oranında anlam taşıyabile
cek ve gerçekleşme olanağı bulabilecektir. Bunun dışında ise, 
YUED tartışmalarının, kapitalist-emperyalist sistemle daha uy
gun koşullarda bütünleşme istemlerini yansıtmaktan başka an 
lamı olmayacaktır. Dünya kapitalist sisteminin bugün içinde 
bulunduğumuz döneminde ise, azgelişmiş ülkelerin bu tü r  is
temlerine alacakları yanıt, kapitalist sistemdeki bunalımın yü
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künü paylaştıkları (yani büyüme hızlarını düşürdükleri, geliş
miş kapitalist ülkelere sınaî ürün ihracatını smırlandırdıkları 
vb.) oranda kendilerine karşı anlayış gösterileceğinden iba
rettir. (*)

(*) Bu çıkmaz, Türkiye açısından da, üzerinde bilinçle düşünülmesi gereken 
çıkmazdır. Bir yandan, YUED tartışm aları ile yakından ilgilenildiği Dış
işleri Bakanlığı aracılığıyla ilan edilmeye çalışılırken, diğer yandan, AET’- 
ye b ir  an önce tam  üye olarak  katılm a eğiliminin aynı dönemde büyük 
b ir  güç kazanması herhalde b ir  rastlan tı değildir. Ancak AET ile b ü tün 
leşmenin yıkıcı olumsuzluklarını, diğer azgelişmiş ülkelerle «birliktelik» 
ilişkileri içinde olmanın avantajlarını kullanarak  dengelemeye çalışmak, 
geçersiz kalm aya m ahkûm  b ir  politikadır. Daha da önemli olarak. Tür
kiye ekonomisinin kapitalist-emperyalist ülkelerle tam  b ir  bütünleşm e
yi gerçekleştirerek kabul etm ek zorunda bırakılacağı «diğer azgelişmiş 
ülkelere sütçülük, kasaphk, terzilik» yapm aya dayalı işbölümü ile Türki
ye ekonomisinin güçlü tem eller üzerinde büyümesi, b irb irinin kesinlikle 
karşıtıdır.
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PETROL BUNALIMI

Petrol, Başlıca Enerji Kaynağı;
Petrole Bağımlı Gelişme

ÜNÜMÜZE kadar kapitalist ülkeler ekonomilerini önemli öl-
çüde petrole bağımlı olarak geliştirdiler. Sanayi ve tüketim, 

ucuz petrol kaynaklarına dayalı ve petrole bağımlı olarak bi
çimlendi. ABD ve Kanada, Avrupa ve Japonya gibi kapitalizmin 
gelişmiş tekelci merkezleri enerji kaynağı olarak petrole, gide
rek daha bağımlı hale geldiler. Özellikle 1960’lardan 1970’lere 
kadar geçen dönemde ucuz petrol, enerji tüketimi içindeki payı
nı daha artırdı. Bugün olduğu gibi yakın gelecekte de kapitalist 
ülkelerin, enerji kaynağı olarak petrole bağımlılığı devam ede
cektir. Petrole bağımlılıkla birlikte belirtilmesi gerekli diğer 
önemli bir gerçek de kapitalist ülkelerin petrolü ithal etme du
rum unda olmaları, petrolün ise dünya üzerinde yaygın bir ib- 
çimde değil, ancak belirli alanlarda bulunduğu veya bulundu
ğunun bilindiğidir.

Son yıllarda petrol ihraç eden ülkelerin petrol fiyatlarını 
yükseltmek amacıyla kurdukları petrol karteli (OPEC), petrol 
fiyatlarında önemli artışlara yol açtı. OPEC kartelinin dünya 
kapitalist sistemine olan etkilerini ve kapitalist ülkeler arasın
da yaratılan çelişkileri incelemeye geçmeden önce. Batı ülke
lerinin petrole ne ölçüde bağımlı bulunduğunu ve bu bağımlı
lığın yakın gelecekte de sürüp sürmeyeceği konusunda yukarda 
belirtilenleri verilerle ortaya koymak yararlı olacaktır.
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Aşağıda, OECD raporlarına ve kaynaklarına dayanarak, 
petrole, hem enerji kaynağı, hem de ithal yoluyla bağımlılık ko
nulan, 1960-1970 dönemi için ve önümüzdeki 1980 yılı için açık
lanmaya çalışılacaktır.

Petrolün tüm enerji kaynaklan içindeki payı geçmiş yıllar
da giderek artm a eğilimi göstermiştir. Bu pay Avrupa ülkele
rinde 1960’da yüzde 33 iken 1970’de yüzde 60’a kadar yüksel
miştir. Konunun diğer bir yönü ise, artan  petrol kullanımının 
büvük ölçüde ithalat yoluyla sağlanmakta oluşudur, örneğin 
OECD’ve üve Avnıpa ülkelerinde yerli petrol üretimi 1960’da 
16 milvon tondu; bu rakam  1970’de ancak 23 milyon tona erişe
bilmiştir.

Geçtiğimiz 10 vıl boyunca kendini gösteren di&er bir eelisme 
de Kuzey Amerika’nın, petrol üretiminde liderliği Orta Doğu ül
kelerine kaptırmış olmasıdır. 1960’lann  önemli petrol üreticile
ri arasında, en düşük üretim artısı ABD’de olmuştur. Öte yan
dan ABD’nin enerii tüketimi içinde doğal gazın pavı artmıştır. 
ABD’de tüm enerii içinde petrol ürünlerinin payı 1960’da yüzde 
45 iken bu oran 1970’de yüzde 43’e düşmüştür. Aynı yıllar için
de doğal gazın payı ise yüzde 29’dan yüzde 34’e yükselmiştir.

Japonya’da 1960’da 86 milyon ton petrol eşdeğeri olan bi
rincil enerji tüketimi yaklaşık olarak yılda ortalama yüzde 12 
artmış ve 1970’de 266 milyon ton petrol eşdeğerine ulaşmıştır. 
Avrupa ülkelerinde, enerji tüketiminde kömürün payı azalmış, 
petrol ürünlerinin payı ise büyük artış göstermiştir. Genel ener
ji içinde petrol ürünlerinin payı 1960’da yüzde 36 iken 1970’de 
iki katına çıkarak yüzde 72 olmuştur. Petrolün hemen tümü it
hal yoluyla sağlanmış ve enerji isteminin karşılanmasında dış 
enerji kaynaklarına bağımlılık artmıştır. 1980 yılına gelindiğin
de Avrupa ülkelerinin genel enerji isteminin 1.760 milyon ton 
petrol eşdeğerine ulaşacağı tahmin edilmektedir.

Deniz ve kutuplardaki araştırm alar sonucunda Kuzey Ame
rika’nın yeni bulgulan bu bölge ülkelerinin petrol potansiyeli
ni artırm akla birlikte, bu alanlarda üretime hemen başlana- 
maması ve mevcut üretimdeki azalma nedeniyle petrol isteminin 
karşılanmasmda ABD’nin de dış kaynaklara bağlılığı önümüz
deki yıllarda artm a durumundadır.

Japonya’nın ise, girişilen yeni petrol araştırm aları sonu
cunda, petrol isteminin bir bölümünü kendi üretimiyle karşı
layabilmesi beklenmektedir. Ancak yurt içinde üretilen petrol, 
Japonya’nın genel tüketiminin çok düşük bir bölümünü karşı
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lama durumunda bulunduğundan, 1980 yılında dış kaynaklara 
en fazla bağımlı ülke gene Japonya olacaktır.

33. Tabloda, petrol istemini karşılamada ithalatın payı İn
celenmektedir.

TABLO : 33
PETROL İSTEMİ İÇİNDE İTHALATIN PAYI

Ülkeler 1970 1980

Kuzey Amerika 21,6 39.5
OECD'ye bağlı Avrupa ülkeleri 94,4 88,9
Japonya 99,8 94.6
Tüm OECD ülkeleri 60,5 67,3

Dünya petrol rezervleri önümüzdeki 15 yıl boyunca petrol
istemini karşılayabilecek düzeydedir. Tüm petrol rezervlerinin
üçte ikisi Orta Doğu ülkelerinde toplanmış olup, bu bölge, hem
üretici, hem de petrol rezervlerine sahip olma açısından önü
müzdeki 10 yıl boyunca da ağırlığını sürdürecektir. OECD kay
naklarına göre, dünya petrol rezervleri 1971 sonu itibariyle 34.

Tabloda gösterilmektedir.

TABLO : 34
1971 SONU İTİBARİYLE DÜNYA PETROL REZERVİ

ülke ler Rezerv (M ilyar ton)

Batı yarıküre toplamı 11,9
ABD 6.2
Kanada 1,4
Karayib adaları 2,3
Diğer batı yarıküre ülkeleri 2,0

Doğu yarıküre toplamı 68,0

Orta Doğu 50,3
OECD'ye bağlı Avrupa ülkeleri 1.9
Sosyalist ülkeler 5,5
Afrika ülkeleri 8.1
Diğer doğu yarıküre ülkeleri 2.2

Toplam dünya rezervi 79,9

Yakın bir gelecek için, kapitalist ülkelerde petrolün yerini
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ması olası görünmemektedir. Japonya petrole en fazla bağımlı 
olma niteliğini sürdürürken ABD ise, gelecek yıllarda petrol 
ithalatının artm a eğiliminde olmasına karşı, petrole, enerji kay
nağı olarak nisbeten en az bağımlı ülke olmaya devam edecektir.

Petrol Fiyatlarının Yükseltilmesi, Petrol Tekellerinin 
Kârlarını Artırıyor.

Petrol fiyatlarının yükseltilmesi, diğer bir yönüyle de pet
rol rezervlerinin tükenmekte olduğu, petrolün daha dikkatli 
ve akıllıca kullanılması zorunluluğu gerekçesine dayandırıldı. 
Oysa, petrol rezervlerinin tükenmekte olduğu söylentisi, geç
mişte olduğu gibi günümüzde de, petrol tekellerinin kârlarını 
daha artırm alarına yaramıştır. 1950 yılında Orta Doğu petrol 
rezervleri 42 milyon varil olarak tahmin edilmişti. O günden 
sonra geçen 20 yılda Orta Doğu kaynaklarından elde edilen ham 
petrol miktarı 47 milyon varildir; rezerv ise tükenmemiştir, pet
rol çıkarılmaya devam edilmektedir. Aynca petrol bulunan alan
ların sayısı 1950’lerden bu yana devamlı artmaktadır.

Gerçekte, petrol üreticisi ülkelerin fiyatları yükseltebilme
leri, petrol tekellerinin ve ABD’nin desteği ile gerçekleşmiştir. 
1971 yılı sonlannda üretici ülkelerin fiyat artışı istemleri bir 
Amerikan yatırım danışmanı firma (United Business Service) 
tarafından petrol şirketlerinin k arlan  açısından uygun olarak 
nitelendirilmişti. Nitekim 1971 yılı, petrol tekellerinin k â rlan  
açısından 1963’den bu yana en iyi yıl olmuştur.

Aynı değerlendirmeler, petrol üreticisi ülkeler tarafından da 
yapılmıştır. Örneğin, OPEC genel sekreteri petrol ortaklıklarıyla 
petrol üreticisi ülkeler arasm da temel bir çıkar çelişkisi olma
dığını söylemiştir.

Gerçekten de ABD’nin açık hoşgörüsü olmadan petrol üreti
cisi ülkelerin bu konuda ciddi adımlar atabileceğini düşünmek 
zordur. Mayıs 1970’de Libya ilk kez petrol üretimini kıstığı ve 
bazı kuyuları kapattığı zaman, petrol tekelleri ve ABD, bu gi
rişimi kolaylıkla engelleyebilme olanağına sahiptiler. İran’da 
petrolü millileştiren Musaddık hükümetinin başına gelenler unu 
tulmamıştır.

Fiyat Yükselmesi, Gelişmiş Kapitalist Ülkeler Arasında ABD’nin 
Durumunu Daha Güçlendiriyor.

OPEC ülkelerinin petrol fiyatlarını artırm alarıyla ilgili ola
rak olayın diğer yön ve boyutlarına da işaret etmek gerekir. 
Sonuçta, petrol tekellerinin kârları yükselirken Arap ülkelerine
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karşı düşmanlık da körüklenmiş bulunuyordu. Böylece, olayda 
tekellerin oynadığı rol, gözlerden gizlenmeye çalışılırken artan 
kâr ve sömürüden söz edilmeksizin, genel fiyat artışlarının ne
deni gene üretici ülkeler olarak gösterilmiş ve gelişmiş kapita
list ülkeler karşısında, çıkarları aynı olan ve birleşme durum un
da bulunan azgelişmiş ülkeler arasında ek ayrılık tohum lan ye- 
şertilmiştir. Diğer yandan, petrol maliyetinin yükselmesi, ABD’- 
nin rakibi olan gelişmiş kapitalist ülkeler için çok daha önemli
dir. ABD, yukarda belirtildiği üzere, Batı Avrupa ve Japonya’ya 
oranla petrole daha az bağımlı olduğu için petrol fiyatlarında
ki artışın, ABD’nin bu ülkelerle rekabet gücünü daha artırdığı 
açıktır. Buna ek olarak, ABD’nin kendisinin de önemli bir pet
rol üreticisi olduğunu unutmamak gerekir. Petrol fiyatlarının 
artışı, bu niteliğinden dolayı da ABD’nin diğer gelişmiş kapita
list ülkelere karşı durumunu güçlendirmiş bulunmaktadır. Ni
hayet, artan  fiyatlar, denizlerde bulunan yüksek maliyetli pet
rol çıkarımını olanaklı hale getirdiği gibi, gene yüksek mali
yetinden dolayı vaktile ciddi olarak üzerinde durulmayan yeni 
enerji kaynaklan konusunu da gündeme getirmiş durum da
dır.

Böylece, petrol bunalımı ve fiyat artışları, temelde petrol 
tekellerinin kârlarını artırm aya ve bunun gerisinde ABD’nin di
ğer gelişmiş kapitalist ülkeler karşısında durumunu güçlendir
meye yaramıştır. Yukarda, 1971 yılının, 1963’den bu yana petrol 
tekelleri için en iyi yıl olduğuna değinilmişti. Bu durum daha 
sonra da sürmeye devam etti. 1974/75 yıllarında da petrol te
kelleri, dünyanın en büyük ortaklıkları arasındaki önemli yer
lerini korudular. Örneğin 1975 yılında, dünyanın en büyük beş 
ortaklığından üçü. en büyük on firmanm da yedisi petrol teke
liydi.

Ancak, bu olay dolayısıyla belirtilmesi gerekli diğer bir nok
ta, olayda petrol tekelleri ve gerisinde ABD’nin tüm kazançları 
ne olursa olsun, gelişmiş kapitalist ülkelerin gereksinme duy
dukları belirli hammaddelerin satıcısı azgelişmiş ülkelerin, a ra 
larında birleşebildikleri zaman, diğer koşulların da elvermesiy
le, gelişmiş kapitalist ülkeler karşısında bazı ek çıkarlar sağ
layabileceğinin, OPEC olayı dolayısıyla açıkça ortaya çıkmış 
olmasıdır.

Petrol bunalımının ortaya çıkardığı başka bir sonuç, üreti
ci ülkelerin elinde önemli sayılabilecek m iktarlara ulaşan fon
ların birikmesine de yol açmasıdır. Böylece üretici ülkeler, ön
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ceki dönemlere göre büyük ölçüde ekonomik kaynaklan kont
rol etme olanağmı elde etmişlerdir. Üretici ülkelerin ellerindeki 
bu fonları kapitalist sistemin bunalımı ile birlikte düşünmek 
gerekir. Petrol fiyatlarındaki yükselmeler, kapitalist ülkelerin 
petrol tüketimini, kısıtlı da olsa, azaltmıştır. 1974 yılında OECD 
ülkelerinin petrol ithalatı eskisine oranla yüzde 4 daha azalmış
tı. Ancak OECD kaynaklı tahminlere göre petrol ithalatındaki 
bu düşmenin sürmesi olası görünmemektedir.

Üretici Ülkeler Arasında Farklılıklar ve Çelişkiler

Asıl dikkatle izlenmesi gereken konu, OPEG ülkelerinin ge
lecek yıllarda üretecekleri petrolün, istem düzeyinin altında ka 
lıp kalmayacağıdır. Bu noktada ortaya çıkan soru ise, OPEC ül
kelerinin petrol üretimini kısmada ne ölçüde başarılı olabile
cekleridir. Petrol üreticisi ülkeler yakından incelendiğinde, bu 
ülkelerin aynı doğrultuda ve birbirine koşut politikalar izleme
sinin olanak dışı, veya en azından pek zor olduğu anlaşılmak
tadır. Gerçekten, 1976 sonlarında ortaya çıktığı üzere, üretici ül
keler, zam konusunda aralarında anlaşamamışlar ve petrol kar
telinde çıkar ayrılıkları gözlenmiştir. Bunda ana neden, bazı 
üretici ülkelerin petrol gelirlerini kendi ülkeleri içinde yatırım 
lara  ve harcam alara dönüştürmelerinin olanaksızlığıdır. Buna 
karşılık, İran, Irak, Venezüella gibi ülkeler, petrol fonları ile 
yatırım ve gelişme programlarına girişmişler ve ellerindeki fon-

tüketmişlerdir. Suudi Arabistan ve petrol üreticisi diğer 
Arap Emirlikleri ise gelişme düzeylerinin geriliği dolayısıyla bu 
fonları kullanamamaktadırlar. İlerdeki yıllarda petrol üreticisi 
ülkelerin kesin olarak bölünebileceklerini söylemek kolay ol
mayabilir; fakat mutlak olan, bu ülkelerin kendi aralarındaki 
çelişkilerin önemli boyutlara ulaşacağıdır.

Petrol Gelirleri İthalat Yoluyla
Gene Gelişmiş Kapitalist Ülkelere Aktarılıyor

Petrol gelirlerinin artmasının ana etkisi, gelişmiş kapitalist 
ülkelerde üretilen mallara karşı istemin artması olmuştur. Böy- 
lece OPEC ülkeleri dünya ticaretindeki paylarını yükseltmişler
dir. Birleşmiş Milletler istatistiklerine göre OPEC ülkeleri, 1972 
yılında toplam dünya ithalatının yüzde 3,2’sine sahipken 1975 
yılı başında bu oran yüzde 5,6’ya kadar çıkmıştır. Petrolcü ül
kelerin ekonomik açıdan gelişmemiş kapitalist nitelikte olduğu 
ve hatta  bazı Arap ülkelerinde ekonomik faaliyetlerin aile or
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taklığı çerçevesini aşmadığı gözönüne alınırsa, petrol fonları, 
kısa dönemde, genellikle bu ülkelerin kamu kuruluşları ve hâ 
zineleri aracılığıyla kullanılabilecek demektir.

Bu varsayım altında petrol fonlarının, kalkınma planları ve 
programlarıyla belirlenen alanlara akacağını tahmin etmek ya
nıltıcı olmayacaktır. Ancak fonların ne ölçüde kullanılabilece
ğini tahmin etmedeki asıl güçlük, plan ve programların ne ölçü
de gerçekleştirilebileceğinin belirsiz olmasından doğmaktadır. 
İran, Irak gibi ekonomik durumları oransal olarak daha elve
rişli ülkeler, 1974 yılında, ihraç gelirlerinin yüzde 40’ını ithalat 
için harcamışlardı. 1975 yılında ise bu oran yüzde 60 dolayla
rındadır. OECD tahminlerine bakılırsa, 1980 yıllarına doğru bu 
ülkeler, kalkınma harcam aları nedeniyle ellerindeki fonların 
hemen hepsini tüketmiş durumda olacaklardır. 1975 yılında Ve
nezüella’da 2 -3  milyar dolar rezerv birikmişti. Bu miktar, Ve
nezüella’nın 5 yıllık kalkınma planını finanse etmede kullanı
lacaktır. İran ise, daha 1976/77 yılında 2 milyar dolardan fazla 
açıkla karşılaşmıştır. (1975 yılında bu ülke Avrupa piyasalarına 
300 milyon dolar borçlanmış durum daydı). Aynı durum Cezayir 
için de söz konusudur. 1975’de Cezayir 500 milyon dolar borç
lanmıştır. Gene OECD tahminlerine göre 1980 yılından sonra bu 
ülkelerde ödemeler dengesi açığı ortaya çıkacaktır. Bunların 
ekonomik kapasiteleri uygun olmakla birlikte, izledikleri kal
kınma politikası değişmediği sürece, Batı kapitalizmine daha 
bağımlı hale gelmeleri kaçınılmazdır. OECD’nin, bu ülkelerin 
1980’den sonra ödemeler dengesi açığı verecekleri ve bu açık
ların ancak ülkelerine yabancı sermaye girişleriyle kapatılabi
leceği yolundaki tahmini, gerçekte bu ülkelerin kapitalist âlem
le olan bütünleşmelerinin artacağı ve ithalat, teknoloji, bilgi vb. 
bakımından Batı’ya daha çok bağımlı olacakları anlamına gel
mektedir.

Petrolcü ülkelerin diğer bir bölümü ise, yukarda değinildiği 
üzere, sınıfsal yapıları ve ekonomik kapasiteleri, ellerindeki fon
ları kullanmaya elverişli olmayan daha geri ülkelerdir. Suudi 
Arabistan, Libya, Kuveyt ve diğer petrol üreticisi Arap Emir- 
likleri’nden oluşan bu ülkelerin toplam ithalat gereksinimleri, 
gelirlerinin küçük bir yüzdesini aşmamaktadır. Genellikle az 
nüfuslu olan bu ülkeler, işgücü alanında da önemli dar boğaz
larla karşı karşıyadırlar. Oluşmasında toplumsal özelliklerin ve 
sınıfsal yapının değişmemesi yönünde uygulanan politikanın da 
katkısı büyük olan bu dar boğazm sonucu olarak daha bugün
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den birçok Arap ülkesinde yabancı işçi ve teknisyen sâyıSi 
önemli m iktarlara ulaşmış durumdadır. Petrolden başka doğal 
kaynağa sahip olmayan ve pazar olanakları önemli ölçüde sı
nırlı bulunan bu ülkeler, teknik olarak da yerli üretimi çeşit
lendirmede, önemli güçlüklerle karşılaşmaktadırlar. Bu ülkeler 
1974 yılında gelirlerinin yüzde 20’sini ithalat için kullanabilmiş
lerdir. OECD tahminlerine göre 1980’lere kadar bu oran ancak 
yüzde 40 olabilecektir. 1980’den sonraki yıllarda da bu ülkelerin 
elinde ithalata dönüştürülemeyen fonların birikmesi devam ede
cektir. Gene OECD tahminlerine göre, petrol üreticisi ülkeler, 
1980'de 25 milyar dolar; aynı yıl, birikmiş (kümülatif) toplam 
olarak da 200 - 250 milyar dolar, cari işlemler fazlası göstere
ceklerdir. OPEC cari işlemler hesabının, îran, Venezüella gibi 
ülkelerin açıklarına karşın Arap ülkelerinin fazlalıkları nede
niyle, 1985’de dengeye kavuşması beklenmektedir.

Petrol üreticisi ülkeler elde ettikleri gelirleri, büyük ölçüde, 
gelişmiş kapitalist ülkelerden ithalat yapmakta kullanmışlardır. 
1970 -1975 döneminde OPEC ülkelerine İngiltere’nin ihracatı yüz
de 165, Japonya’nın yüzde 344, İtalya’nın yüzde 320, ABD’nin 
yüzde 228, Fransa’nın ise yüzde 218 oranında artmıştır. İhraca
tın bu oranda artm asında fiyat artışlarının da rolü vardır. Artan 
istem, ticaret hadlerinin de gelişmiş kapitalist ülkelerin ihraç 
ettiği mallar lehine dönmesine neden olmuştur. İhraç fiyatları
nın ülkelere göre değişimi konusunda ayrıntılı bilgi bulmak güç 
olmakla birlikte, petrolcü ülkelerin ithal ettiği malların gittik
çe yükselmiş ve fonların bir bölümünün ithal fiyatlarındaki bu 
artış nedeniyle Batı ülkelerine geri dönmüş olduğu rahatlıkla 
söylenebilir. Tokyo’da bulunan Orta Doğu Araştırma Enstitü- 
sü’nün tahminlerine göre, 1974 yılında OPEC ülkelerinin ithal 
fiyatları yüzde 28,6 oranında yükselmiştir.

Biriken Fonlar da Batılı Finans Tekellerine Teslim Ediliyor

Ellerinde fon biriken üretici ülkeler ise bu fonları, Batılı 
finans tekellerinin ellerine teslim etmişlerdir. 35. Tabloda izle
neceği gibi, petrol fonları sonuçta, yeniden Batılı finans - ka
pitalin emrine girmiştir.

Orta Doğu fonlarının esas idare merkezi Londra’dır. Londra 
parasal işlerde lider olması nedeniyle Orta Doğu ülkelerinin yö
neldiği ana merkez durumundadır. Arap Emirlikleri’nin para 
la n  İngiliz bankaları tarafından idare edilmekte ve kullanıl
maktadır, Batılı finans tekelleri petrol fonlarını kullanmak ve
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TABLO : 35
OPEC FON FAZLALARI VE YATIRIMLARI (Milyar dolar)

Ülkeler 1974 yatırım ları Yüzdesl

ABD 11.0 19

İngiltere 7.2 13

Avrupa para piyasası 22,8 40

Uluslararası kuruluşlar 3,9 7

Diğerleri 12,1 21

T o p l a m  57.0 100

idare etmekten öte, Arap ülkelerinde kurulan bankalar ve Arap 
mali örgütlerini de ele geçirmişlerdir. Bu olgunun kökleri, Orta 
Doğu ülkelerinin eskiden sterlin bölgesinde bulunmasmda a ra 
nabilir. İngiliz bankaları Arap ülkelerinde parasal kurumlarm 
kurulması ve biçimlenmesinde önemli rol oynamışlardır. Bu
gün ise, söz gelimi. Katar Yatırım Kurulu’nda üye olarak Ba
tılı bir bankanın temsilcisi bulunmaktadır. Aynı biçimde, Abu - 
Dabi Yatırım Kurulu’nun başkanı Batılı bir bankanın temsilci
sidir. Gene Kuveyt Maliye Bakanlığı, Londra bankaları ile sıkı 
ilişkiler içindeki bir yatırım bürosu tarafından kontrol edilmek
tedir. Yalnızca Suudi Arabistan, mali işlerini Amerikan ban
kalarına teslim etmiş durumdadır.

Petrol Bunalımının Diğer Azgelişmiş Ülkelere Etkisi:
Giderek Büyüyen Açık ve Bağımlılığın Artışı

1970 döneminin ilk yıllarında petrol üreticisi olmayan azge
lişmiş ülkeler için olumlu gelişmeler ortaya çıkmış sayılabilirdi. 
Petrol bunalımının yarattığı sorunlar kendini gösterinceye ka
dar geçen sürede bu ülkeler, genel olarak, uzun dönemli eği
limlerin üzerine çıkan bir ihracat düzeyine erişebilmişlerdi. Ti
caret hadleriyse, eski dönemlerin tersine, lehlerine dönmeye baş
lamıştı. Bu olumlu gelişmeler sonucu, adı geçen ülkeler hem 
daha büyük oranda makine ve teçhizat ithal edebiliyorlar, hem 
de döviz rezervleri artabiliyordu. Oysa 1974 yılından sonraki ge
lişmeler bu durumu tamamen tersine çevirmekte gecikmedi. 
Petrol fiyatlarındaki yükseliş dış finansman olanaklarını sınır
landırdığı gibi, petrol dışında da, ticaret hadleri aleyhlerine dön
meye başladı. Bunun da ötesinde, ihracat hacimlerinde, uzun 
dönemli eğilimlerin de altına inen düşmeler oldu. Bütün bun
ların sonucu ise, ithalat hacminin daraltılması ve giderek a r 
tan cari işlemler açığının ortaya çıkışıdır. 36. Tabloda, petrol
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üreticisi olmayan azgelişmiş ülkelerin ödemeler dengesinin bazı 
önemli kalemleri verilmektedir.

TABLO: 36
PETROL ÜRETİCİSİ OLMAYAN ÜLKELERİN 

ÖDEMELER DENGESİ (Milyar dolar)

Kalemler 1971 1972 1973 1974 1975 (•)

ihracat +38,6 +45,6 +  65.6 +  91.0 +  89,5

İthalat +45,5 +50,4 +69,0 +  107,5 +  111.5

Ticaret dengesi —  6,9 —  4,8 —  3,5 —  16,5 —  22,0

Cari işlemler dengesi —  8,3 —  5,4 —  5,0 —  17,5 —  22,5

Sermaye girişi +  8,5 +  10.1 +  11,5 +  18,5 +  17,5
Rezerv değişmeleri +  1,2 +  5,2 +  7,1 +  2,5 —  2,5
Yıllık yüzde değişme: 

ihracat +  7,1 +  14.8 +  5.0 —  4.0

İthalat +  3,6 +  14.9 +  13.5 —  11,0

(*) Tahmin

Petrol üreticisi olmayan bu ülkeler bakımmdan, petrol bu
nalımı ile birlikte ortaya çıkan bu gelişmelerin 1980 yılına doğ
ru  da sürmeye devam edeceğini söylemek bir kehanet olmaya
caktır. Gelecek yıllarda da bu ülkeler, artan  ithal gereklerini, 
yetersiz ihracatlarıyla karşılayamama durum unda olacaklardır. 
Bunun doğal sonucu ise, giderek büyüyen cari işlemler açıkla
rının yabancı sermaye ile kapatılması olacaktır.

TABLO: 37
PETROl, ÜRETİCİSİ OLMAYAN ÜLKELERİN 

ÖDEMELER DENGESİ TAHMİNİ 
(1974 fiyatlarıyla, milyar dolar)

1974 1980

Cari işlem ler dengesi — 17,5 —  25,0

Sermaye girişi 18.5 23,5
Rezerv değişmesi 2,5 —  1,0

37. Tablodan da anlaşıldığı üzere, bu ülkeler için sistemin 
bulabileceği tek çözüm, dışarıya borçlanmak ve kapıları yabancı 
sermayeye açmak olmaktadır. Bunun anlamı ise, aralarında Tür
kiye’nin de yer aldığı bu ülkelerin dışarıya bağımlılıklarının a r t 
ması ve daha yoğun bir biçimde gelişmiş kapitalist ülkelerin pa 
zarı olma durum unda kalm alanndan başka birşey değildir.
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AVRUPA EKONOMİK TOPLULUĞU

Kapitalist Dünyanın Üçüncü Güç Merkezi

\  VRUPA Birliği düşüncesinin olgunlaşmasını ve bu yönde 
adımlar atılmasını kapitalist sistemin işleyişi ve bunalım

ları ile birlikte değerlendirmek gerekir. Kapitalist sistemin bu
nalımlarının artması ve eksik tüketimin ortaya çıkardığı sorun
lar, kapitalizmin serbest ticaret şampiyonluğunu ele alması ile 
bir arada yürümüştür.

Dünya kapitalizminin içinde bulunduğu genel bunalım yeni 
tü r örgütlenme biçimlerini kaçınılmaz kılmaktadır. Ülkelerarası 
bütünleşmeler zaman içinde resmi bir içerik kazanmakta, eko
nomik ilişkiler yoluyla ortaya çıkan fiili durum, anlaşm alar ve 
politik belgeler ile kopartılamaz bir konuma getirilmektedir. 
Dünya kapitalizminin merkezleri niteliğindeki ülkeler arasında 
çelişki ve çatışmalar, çok sayıda ülkelerin biraraya gelip, güm
rük birlikleri, petrol kartelleri ve benzerlerinin oluşturulmasına 
neden olmaktadır. Bunlardan en tanınmışı ve bugün ABD ve 
Japonya ile birlikte kapitalist dünyanın üçüncü güçlü merkezini 
oluşturmakta olan ve ekonomik güç bakımından çoğu kez bu 
ikisini de geride bırakan AET (Avrupa Ekonomik Topluluğu) ’dir.

Soruna bu çerçevede bakıldığında AET, kapitalizmin pazar 
bulma sorununu çözmek ve pazarın genişlemesini sağlamaya 
yönelik bir girişim olarak değerlendirilebilir. Bugün ulaşılan
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aşamada, kuruluşundan bu yana 20’den fazla yıl geçtiği halde, 
en azından kitlelere yansıtılan ve süslenen biçimiyle bir Avru
pa Birliği’nin gerçekleşmesinden, ha tta  gerçekleşebileceğinden 
söz etmek olanaksızdır. Kapitalizmin eşitsiz büyüme yasası, sis
temin artan  ve ağırlaşan bunalımları, Avrupa Birliği’nin ger
çekleşmesini olanaksız kıldığı gibi kapitalizmin sorunlarına da 
çözüm getirememektedir.

Batı Avrupa ülkeleri arasm da ekonomik birlik kurulması 
1955 yılında yapılan bir toplantıda kararlaştırıldı. 1957 yılında 
Roma’da imzalanan bir antlaşm a ile AET’nin kurulması öngö
rüldü. Antlaşma 1958 yılında yürürlüğe girdi ve antlaşmanm 
öngördüğü kurumsal yapıya ilişkin düzenlemeler tamamına ya
kınıyla 1968 yılmda gerçekleştirildi. Kuruluş amaçlarına ilişkin 
görüşler ne olursa olsun, yukarda belirtilen, başka bir deyişle 
emperyalizmin değişik bir örgütleniş biçimi olması ötesinde, 
AET, temelde bir gümrük birliği ve ortak tarım politikası kuru 
luşu olmaktan öteye gidemedi.

Topluluğun Genel Ekonomik Durumu

1958 yılında, topluluk çerçevesindeki ülkelerin birbirleri ile 
yaptıkları ticaret toplam ticaretlerinin yüzde 27’sini oluşturur
ken 1972 yılında bu oran yüzde 52’ye kadar yükseldi. Bu sonu
cun sağlanmasında etkili olan önlemlerin başmda ortalama güm 
rük vergi oranlarınm düşürülmesi gelmektedir. Sözleşmeye gö
re, kapsam içindeki altı ülkenin belirli bir mal için uyguladık
ları gümrük vergilerinin basit aritmetik ortalamasının alınması 
gerekmektedir. Fakat, altı ülke arasında ticaretin ağırlıklı bir 
bölümünü oluşturan Almanya ve Fransa’nın, antlaşma öncesi 
gümrük vergi o ranlan öteki ortaklarınkinden daha yüksek ol
duğu için, ağırlıklı bir ortalama yerine basit bir ortalama alın
mış olması, topluluk içi ortalama vergi oranlarının düşürülmesi 
sonucunu doğurmuştur.

Tanm  alanında ise, başvurulan başlıca önlemler arasında, 
oluşturulan ortak destek fonları ile tarımsal ürünlerde taban 
fiyatları uygulanması yer almıştır. Özellikle topluluk dışı ülke
lerin tarımsal ürünlerinin fiyatlarına karşı bir korunma düzen
lemesi olan bu politika ile gerektiğinde, ihracatta sübvansiyon
lar, ithalatta da yüksek vergi oranları yoluna gidilmiştir. Taban 
fiyatları uygulaması, bugün ortak ülkelerin tarımsal üretimle
rinin yüzde 90’mı aşan bir bölümünü kapsamaktadır.
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AET üyesi dokuz ülkenin (Fransa, İtalya, Almanya, Belçika, 
Hollanda, Danimarka, İrlanda, Luxemburg, İngiltere) toplam iş
gücü yaklaşık yüz milyon dolayındadır. 1975 yılı rakam larına 
göre 4 milyonu aşkın işsiz bulunmaktadır. İşgücünün yüzde 8,9’u 
tanm  kesiminde, yüzde 42,6’sı sanayii kesiminde ve geriye ka
lan yüzde 48,5’i de hizmetler kesiminde çalışmaktadır. İşgücü
nün yüzde 90’ını oluşturan bir bölümü yalnız dört büyük ülkede 
çalışmaktadır. Bu ülkeler 26 milyon ile Almanya, 25 milyon ile 
İngiltere, 21 milyon ile Fransa ve 18 milyon ile de İtalya’dır. 
İşsizlik giderek artan  bir sorun olmaktadır. Ekonomik birlik, 
ekonomik sorunlann çözümüne katkı getirmemiştir. Sanayinin 
ve tarımın desteklenmesi ve sermayenin güçlenmesi ilk amaçtı. 
Bu gerçekleştirilmektedir. Ama, temel ekonomik sorunlara bir 
çözüm getirilememektedir. İşsizlik bunlardan biridir. 1970 yı
lındaki işsiz miktarı 100 kabul edilecek olursa, işsizlerin sayısı 
1974 yılında Almanya’da 391’e, Fransa’da 141’e, Hollanda’da 
255’e, Danimarka’da 524’e ve Belçika’da da 136’ya yükselmiştir.

Dokuz ülkenin millî gelirlerinin, 1964 -1974 yılları arasın
daki on yıllık dönemdeki, ortalama artış hızı yüzde 4 olarak 
gerçekleşmiştir. Fakat bu hız da zaman içinde düşüş göstermek
tedir. 1965 - 1970 döneminde sözü edilen hız yüzde 5’e yakın iken 
bu dönemden sonraki dört yıl boyunca yüzde 4’ün altına düş
müştür. Millî gelirdeki düşük artış hızı ve işsizlik oranlarında 
büyük artış aynı zamanda fiyatlarda gözlenen yüksek düzeyde 
artışlarla birlikte ortaya çıkmaktadır. 1970 -1975 döneminde top
tan eşya fiyatları endeksi Almanya’da yüzde 44, Fransa’da yüz
de 55, İtalya’da yüzde 92 ve İngiltere’de de yüzde 89 artmıştır.

AET’nin başlıca uğraş alanlarından biri olan tarımsal ü re 
tim ve bu konuda dünya içinde sahip olduğu konum 38. Tabloda 
görülmektedir.

TABLO : 38

AET ÜLKELERİNİN TARIMSAL ÜRETİMİ

Ürün

Toplam Üretim

(Milyon ton)

Dünya Üretim indeki payı

(Yüzde)

Toplam Hububat (1971/3 ortalaması) 103,3 10,2
Buğday (1971/3 ortalaması) 41,0 11,4
Şarap (1971/3 ortalaması) 14,3 46,9
Toplam Et (1974) 30,4 24,6
Süt (1971/3 ortalaması) 101,9 24.0
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38. Tabloda görülmeyen bir özellik AET ülkelerinin tarım 
sal üretimi içinde Fransa’nm sahip olduğu yüksek paydır. Bu 
ülke, AET ülkelerinin toplam hububat üretiminin yüzde 40’ını, 
buğday üretiminin yüzde 45’ini ve süt üretiminin de yüzde 30’unu 
karşılamaktadır. Bunun dışında 14,3 milyon tonluk şarap üre 
timinin hemen tamamına yakınını iki ülke karşılamaktadır: 
Fransa 6,8 milyon ton ve İtalya da 6,7 milyon ton şarap üret
mektedirler. AET çatısı altındaki «birlik», üyeler arasında, bir
kaç yıl önce görüldüğü gibi, bir tarım savaşı’nın çıkmasını ön- 
leyememektedir. Tablodaki verilerin, Fransa’nın payı ile ilişkili 
olan verilerle birlikte ele alınması, AET içinde Fransa’nın gö
rece bir tarım  ülkesi olduğunu ortaya koymaktadır. AET or
taklığı, özünde güçlü ortakların konumlarını daha da güçlen
dirmek için öteki ortaklarına dayattıkları bir ilişki olarak or
taya çıkmaktadır. Bu durum tanm  ile ilgili olarak ve Fransa 
açısından ne denli doğru ise, Almanya, açısından ve sanayi üre
timi bakımından da o denli doğrudur. Burada ileriye sürülen 
görüş, ilerde dış ticaret ile ilgili olarak verilecek bilgilerde da
ha açık olarak ortaya çıkacaktır.

1974 yılı verilerine göre, dünya birincil enerji üretiminin 
çeşitli kaynakları bakımından AET’nin sahip olduğu ağırlık şu 
oranlarla görülebilir: Dünya üretimindeki pay olarak AET, kö
m ür üretiminde yüzde 12,3’lük, linyit üretiminde yüzde 14,0’lük, 
ham petrol üretiminde yüzde 3,6’lık, doğal gaz üretiminde yüz
de 11,9’luk ve elektrik üretiminde de yüzde 10,6’lık bir orana 
sahiptir. Daha önce tarımla ilgili olarak 38. Tabloda sözü edilen 
ve yukarda birincil enerji üretimi ile ilgili olarak verilen oran
lar genel olarak düşüktür. Fakat paylar gene de azımsanmıya- 
cak düzeydedir. Bu paylar içinde bu kez Almanya’ya önemli 
bir bölüm düşmektedir.

1974 yılı rakam ları ile 6 trilyon 247 milyar kws olan dünya 
elektrik enerjisinin yüzde 16,8’lik bölümü AET ülkelerinde üre 
tilmektedir. Bu toplam, 1 trilyon kws’i biraz aşmaktadır. Bunun 
içinde en büyük pay 312 milyar kws ile Almanya’nındır. AET’nin 
gördüğü işlev bakımından en önemli gelişme olan dünya tica
reti içindeki payının büyümesine geçmeden önce sanayi ü reti
mine ilişkin verilebilecek bir başka bilgi çelik üretimi ile iliş
kilidir. 1974’te dünya çelik üretiminin yüzde 22,9’luk bölümü 
AET ülkeleri tarafından gerçekleştirilmiştir.

AET’nin yavaş da olsa dünya ticareti içinde payı artm ak
tadır. 1974 yılında görülen düşme, bir iki etkenden birden kay-

70



TABLO : 39

AET ÜLKELERİNİN DIŞ TİCARETLERİ (Yüzde)

1966 1970 1974

Dünya ithalatı içindeki payı 38,7 39,6 36,3

Dünya ihracatı içindeki payı 38,7 40,2 34,0

naklanıyordu. Bir kez «petrol bunalımı» olarak adlandırılan bu
nalım, belirli ölçüde gelişmiş kapitalist ülkelerin dış ticaretle
rinde, mutlak olarak değilse bile göreli bir düşmeye neden oldu. 
Bunun başlıca nedeni, petrol ihraç eden ülkelerin dış ticaretle
rinin 1973 yılından başlayarak hızla artmasıdır. Bunun yanısıra 
dünya sosyalist sisteminin dünya ticareti içinde artm akta olan 
payı öteki ülkelerin paylarının azalmasma kaçınılmaz olarak 
neden olmaktadır.

Üye Ülkeler Arasında Çelişkili Gelişme,
Küçük O rtaklar Büyüklerin Gelişmesine Aracı Kılmıyor

AET ülkelerinin dış ticaretlerinin sözü edilen ılımlı artışı 
ve gelişmesi, ülkeler arasında çelişkisiz bir gelişmenin göster
gesi olarak alınmamalıdır. 40. Tablo, özellikle bu durumu ser
gilemektedir.

TABLO : 40

SEÇİLMİŞ AET ÜLKELERİNDE DIŞ TİCARET 
AÇIKLARI (Milyon dolan

1966 1970 1974

Ingiltere —3 342 — 2 372 — 12 386
Fransa — 1 000 — 1 184 —  5 645
İtalya — 1 122 — 1 763 —  8 320
Almanya + 4  385 + 4  375 +  16 000
Diğer AET Ülkeleri —2 145 — 3 009 —  4 050

AET TOPLAMI —3 224 — 3 953 — 14 401

40. Tablonun ortaya koyduğu gibi, dış ticaret ilişkilerinden 
Almanya kârlı çıkmaktadır. Gerçekten, Almanya dışında kalan 
öteki sekiz ülke Almanya’nın dış ticaret fazlasının iki katm a 
yakm miktarda dış ticaret açığı vermektedirler. Almanya’nın 16 
milyar dolar ticaret fazlası sağladığı 1974 yılında sekiz AET
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ülkesinin açığı 30 milyar dolan aşmış bulunmaktaydı. Bu eği
lim yıllar içinde artış göstermektedir. Fransa’nın tarımsal üre 
timinin korunması sonucunu doğuran AET düzenlemesi, aynı 
zamanda Almanya’nın dış ticaret ilişkilerindeki kârlı gelişme
leri hızlandırıcı bir rol de oynamaktadır.

Temelde, bir dış ticaret ilişkilerini düzenleme kuruluşu ola
rak  ele alınması gereken AET, emperyalist ilişkiler ağı içindeki 
ülkeler arasında görece sanayileşmiş, görece tarımsal ülke ay
nın ı yapmamaktadır. Egemen güç olan ülkeler ortaklık adı al
tında, sanayileşmiş bile olsalar öteki küçük ortaklarını kendi 
ekonomik gelişmelerine araç edebilmektedirler.

Azgelişmiş Ülkelerle tlişkiler.
Ucuz Hammadde, Devamlı Pazar

AET’nin azgelişmiş ülkelerle kurduğu ilişkilerin temel özel
liği ise, kendisi için gereksindiği hammadde ve mamul ürünleri 
sürekli ve ucuz, dalgalanmalardan arındırılmış fiyatlarla sağ
lamak ve ürettiği ürünler için pazar sorununu çözmek diye 
özetlenebilir. Akdeniz, Afrika ve ilişki kurulan diğer azgelişmiş 
ülkelerin AET’ye sattığı malların en ucuz fiyatlarla sağlanma- 
sma bakılmakta, bu arada AET üyeliği, ortaklık anlaşm alan gibi 
bağlantıların geçerliliği ve önemine aldınlmamaktadır. Öte yan
dan sorun, pazarın ele geçirilmesi ve paylaşılması olunca o 
zaman AET ortaklığı ön plana çıkmakta ve ilişkiler üyelik - or
taklık kalıbına sokularak azgelişmiş ülke pazarlarının diğer ka
pitalist ülkelerce ele geçirilmesi önlenmeye çalışılmaktadır. (*)

(*) Ülkemiz açısından büyük önem taşıyan AET ile Türkiye ilişkileri, bu bö
lüm ün ikinci büyük a lt bölümünde, Türkiye’nin durum u değerlendirilir
ken ele alınacaktır.
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BUNALIM GİDEREK DERİNLEŞMEKTEDİR

1 3  ÖLÜMÜN girişinde de değinildiği üzere, son on yıl içinde
dünya kapitalist sisteminde değişik bir biçimde ortaya çı

kan ve zaman zaman derinliğini artıran  bunalımın gelecek yıl
lar için de kalıcı ve köklü etkilere sahip olduğu bugünden gö
rülmektedir. Dünya kapitalist sistemi, İkinci Dünya Savaşı’ndan 
sonraki dönemde, iki savaş arasındaki teknolojik ve sanayi açı
lımlarını sisteme adapte edebilmişti. Daha açık bir deyişle, İkin
ci Savaş’tan sonra, gelişmiş kapitalist ülkeler ve bunların lideri 
ABD, bütün kapitalist dünyaya «Amerikan yaşam biçimi» ni ya- 
yabilme başarısını göstermiştir. Burada en büyük başarı da 
1960 yıllarında ortaya çıkmış ve dünya ticareti dünya üretimin
den daha hızlı bir artış göstermiştir. Dünya ticaretindeki bu a r 
tışın arkasından kapitalist dünyadaki bunalımın gelmesi hiç de 
rastlantısal ve şaşırtıcı sayılmamalıdır.

İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Kore ve Vietnam savaşları 
ve uzay araştırm alarıyla sağlanan dünya kapitalist sistemin
deki bu «uzun refah dönemi», kapitalist ekonomi tarihinde gö
rülmemiş uzunlukta ve yaygınlıkta bir görece ekonomik «istik
rar» dönemi olmuştur. Fakat bu dönemin sonunda dünya kapi
talist sistemi, dönemin bedelini faiziyle ödemek zorunda kal
mıştır. Kapitalist sistem tarihinde ilk kez yaygm işsizlik ile yük
sek fiyat artışları bir arada ortaya çıkmıştır.

Kapitalist sistem şimdiye kadar bunalım dönemlerinde iş
sizlik ile fiyat artışları arasında bir seçme yapabilme olanağını
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elinde bulundurabilmişti. İşsizliğin arttığı bir zamanda fiyat
ların yükselmesi pahasına işsizliği azaltmayı, ya da bunun tersi 
olarak, işsizliği artırıp fiyatları düşürebilme mekanizmalarını 
işletebilmiş, her iki halde de bedel işçi ve emekçilere ödetilerek 
bunalımdan çıkılabilmişti. Son on yıl içinde ise, dünya kapitalist 
sistemi bu esnekliğini yitirmiştir. Sistem, işsizlik ve fiyat a r 
tışlarının birlikte dayatmasıyla karşı karşıya kalmış ve bugü
ne kadar bilinen tüm çözüm yollan geçersiz kalmıştır. Ortaya 
çıkan durum, kapitalist dünya için büyük ve çözümsüz bir r a 
hatsızlık kaynağıdır. Böyle bir rahatsızlığın varlığı artık sistem 
içinde de yaygın bir biçimde kabul edilmeye başlanmıştır. Öyle 
ki, kapitalist dünyada «seçilmiş» bir iktisatçılar grubuna yap
tırılan çalışmada da fiyat endeksleri ile işsizlik oranlarının b ir
leştirilmesiyle kapitalist dünya için bir «rahatsızlık endeksi» 
hazırlanmıştır. Bu endeks büyüyerek varlığını sürdürmektedir.

Kapitalist dünya bu rahatsızlık içinde bocalarken «petrol 
bunalımı» ortaya çıkmıştır. Petrol bunalımı kapitalist dünyada 
çok çeşitli işlevler için kullanılmıştır. Bunlardan birisi, kapita
list dünyadaki bunalımın petrol bunalımı ile ortaya çıktığı sa
vının ileri sürülmesi olmuştur. OECD’nin çeşitli yayınlarına da
yanılarak hazırlanan, kapitalist ülkelerdeki işsizlik oranlan  tab 
losu, bu iddianın gerçekle hiç bir ilgisi olmadığını göstermekte
dir. Dünya kapitalist sisteminin başı ABD ile İngiltere’de işsiz
lik oranlannın yükselmesi çok daha önceden başlamıştır. 41. 
Tabloda bu durum açıkça görülmektedir.

Petrol bunalımından ABD’nin büyük um utlara kapıldığı ga
yet açıktır. ABD, yeni teknolojilerle görece olarak hızlı işgücü 
verimliliği artışı sağlayamamak yüzünden Almanya ve Japonya 
lehine yitirdiği pazarları, petrol bunalımı ile yeniden kazanm a
yı planlamıştı. Almanya ve Japonya’nın petrole bağımlı olması ve 
buna karşın Amerikan ekonomisinin kendi petrolünü esas ola
rak kendisinin sağlayabilecek durumda bulunması böyle bir pla
nın yapılmasını mümkün kılmıştır. Büyük Amerikan petrol te
kelleri ile Kissinger’in birlikte öngördükleri bu planın petrol te 
kellerine düşen hazırlıklan çok önceden yapılmıştır. 1950 yılla- 
nndan  itibaren petrol tekelleri, petrole almaşık olan kömür ve 
nükleer enerji kaynak ve üretimlerini de tekellerine almaya baş
lamıştır.

İşsizlikle ilgili 41. Tablo, bu planın petrol bunalımının hemen 
arkasından başanlı olduğu izlenimini vermektedir. 1974 ve 1975 
yıllarında Amerika Birleşik Devletleri’ndeki işsizlik oranlannda
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hafif de olsa bir iyileşme görülürken 1975 yılından itibaren Al
manya, Fransa ve Japonya’da işsizlik oran lan  yükselmiştir. 
Petrol fiyatlarının artırılmasından hemen sonra Amerikan do
larının değerinde de bir süre için istikrar işaretleri ortaya çık
maya başlamıştır.

Ancak petrol fiyatlarının artırılması ile ABD ekonomisi için
de elde edilen bu ilk «başarılar» daha sonraki yılların gelişme
leri ile sürdürülememiştir. İlk yılların etkilerinden sonra ABD’ 
deki işsizlik oranı hızla yükselirken Almanya ve Fransa gibi 
Avrupa ülkeleri ile Japonya da işsizlik hastalığının pençesine 
girmişlerdir.

Petrol fiyatlarının yükseltilmesi, kapitalist dünyanın aşın  
üretim  hastalığına çare olamamıştır. Denizlerden petrol çıka
rılmasını ekonomik kılan yeni fiyatların, İngiltere’yi petrol ba
kımından yeterli bir hale getirmeye başlamasının dışında, pet
role dayalı gelişmiş kapitalist ve azgelişmiş ülkelerin ödemeler 
dengesi açıklarını artırıcı bir etkisi olmuştur. Petrol üreten ül
keler ise gelişmiş kapitalist ülkelerin aşırı üretimini hafiflete
cek ölçüde yeni istem yaratamamışlardır.

42 ve 43. cü Tablolann incelenmesinden de anlaşılacağı üze
re 1960 yülannın sonuna doğru ticaret artışının yavaşlamış ol-

TABLO : 42
DIŞ TİCARET AÇIĞI (Yüzde dağılımı)

Y ıllar AET ABD

Sosyalist

Ülkeler Japonya D iğerleri Toplam

1950 -  8,6 +  115,0 +  16,6 -9 ,3 -1 3 ,7 +  100,0
1955 +  32,4 +  33,9 +  12,2 f1 ,3 +  20,2 +  100,0

1960 +  59,5 +  42,2 +  2,3 + 2,2 -  6,4 +  100,0
1965 +  19.9 +  72,3 -1 3 ,7 +3,9 +  17,6 +  100,0
1966 +  46.2 +  40,5 +  2,6 +3,3 +  7.4 +  100,0
1967 +  105,2 +  18,5 +  3.9 -5 ,7 -2 2 ,1 +  100,0
1968 +  74,1 +  18,0 +  2,7 -1 .8 +  7,0 +  100,0
1969 +  41.6 +  35,7 +  0,4 - 1 ,3 +23,6 +  100,0
1970 +  41,8 +  41,7 +  7,4 +  1.7 +  7,4 +  100,0
1971 +  55,5 +  20,8 +  8,4 +3 ,0 +  11,2 +  100,0
1972 +  64,7 +  13,0 +  8,1 +2,6 +  11.6 +  100,0
1973 +  71,6 +  6,7 +  5,4 +5,4 +  10,6 +  100,0
1974 +  44,3 +  '9 ,2 +  4,2 +8,1 +34,2 +  100,0
1975 +  51,5 +  8,3 +  4,6 +6 ,5 +30,1 +  100,0
1976 +  43,8 +  7,8 +  5,0 +6,1 +37,8 +  100,0
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TABLO : 43

DIŞ TİCARET HACMİ (Yüzde dağılımı)

Sosyalist
Yıllar AET ABD Ülkeler Japonya Diğerleri Toplam

1950 47,48 20,86 6,75 0,38 24,53 100,00

1955 40,03 19,72 18,16 0,54 21,28 100,00

1960 46,71 22,71 9,95 0,76 19,87 100,00

1965 41,51 23,46 13,06 1,40 20,57 100,00

1966 45,14 20,92 13,76 1,97 18,21 100,00

1967 43,61 17,87 15,35 3,60 19,57 100,00
1968 47,00 15,33 15,91 2,24 19,52 100,00

1969 47,48 16,02 15,19 1,61 19,70 100,00

1970 46,67 17,07 13,77 2,95 19,54 100,00

1971 47,69 13,04 13,33 1,93 24,01 100,00

1972 49,89 12,07 11,83 1,96 24,25 100,00

1973 51,79 9,26 10,25 2,22 26,48 100,00

1974 45,68 9,31 8,93 4,09 31,99 100,00
1975 48,11 9,33 6,77 3,91 31,88 100,00
1976 46,56 8,88 7,35 3,72 33,49 100,00

ması gelişmiş kapitalist ülkeleri aşın  üretimle karşı karşıya ge
tirmiştir. Aşın üretimin ortaya çıkmasında, iki büyük savaş a ra 
sındaki teknolojik ve endüstriyel açılımların, «Amerikan yaşam 
biçimi» nin tüm kapitalist dünyaya olabildiğince yayılma süre
cinin tamamlanması d.a etkili olmuştur. Petrol fiyatlarının ya 
rattığı yeni durum ise, yeni teknolojik ve endüstriyel açılımlar
la desteklenemediği için, bunalımdan sürekli bir çıkış süreci 
başlatılamamıştır. Bugün, başta ABD olmak üzere önde gelen 
kapitalist ekonomilerin, bunalımı tümüyle geride bırakmaları 
için çok büyük boyutlara ulaşan yeni yatırım programlarını 
gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Bu çok büyük boyutlara ula
şan yatırımlara duyulan gereksinim, dünya kapitalist sistemi
nin teknolojik temelini değiştirme zorunluluğundan ileri gel
mektedir.

Bugünkü Durumda Bunalım,
Kronik Bir Gerilemenin de Başlangıcı Olmaktadır

Dünya kapitalist sistemi, teknolojik temelinde önemli de
ğişikliklerle, ürettiği mal sepetine ve üretim tekniklerine yeni 
bir «kişilik» vermek durumundadır. Dünya kapitalist sistemi, 
yeni mallar v« yeni üretim teknikleri ve bunlarla birlikte yeni 
enerji olanakları yaratamadığı sürece, içine girdiği bu bunalım
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döneminden çıkamayacaktır. Dalgalanma olarak başlayan bu
nalım, kronik bir gerilemenin kilometre taşlarını belirleyecektir.

Bugün ve yakın gelecek için böyle bir yenilenme ufukta 
görünmemektedir. Bu yüzden gelecek yıllarda dünya kapitalist 
sisteminin Türkiye gibi ülkelerin sorunlarına geçici nitelikte de 
olsa yardımcı olması, söz konusu değildir. Türkiye’nin dış tica
ret hacminin yansından çoğunu oluşturan AET, ABD ve Japon
ya ile ticaret, Türkiye’nin ödemeler dengesi açığının yansından 
fazlasını kapsamaya devam edecektir. Hatta, gelişmiş kapitalist 
ülkeler, azgelişmiş ülkelerin ürettiği m allara istem yaratm ada 
geçmiş dönemi de aratabilecektir.

Böyle olması için genel çerçevenin ötesinde özel nedenler 
de bulunmaktadır. Gelişmiş kapitalist ülkelerin unutm aya baş- 
ladıklan işsizlik sorununun, giderilmesi güç bir sorun olarak 
ortaya çıkmış olması, «teknolojik seçim»lerini etkilemiştir. Bir 
zam anlar gelişmiş kapitalist ülkelerin azgelişmiş ülkelere bı- 
rakacaklan  iddia edilen «geri teknolojili» üretim türlerine tek
ra r  sahip çıktıkları görülmektedir. Gelişmiş kapitalist ekono
miler için bu tü r  geriye dönüşe en tipik örnek tekstil üretimi
dir. Türkiye’nin AET ülkeleri ile ekonomik ilişkilerinde çıkan 
güçlükler de bunu doğrulamaktadır. AET ülkeleri, Türkiye’nin 
pamuk ipliği ve belli başlı tekstil ihracatma, kontenjan koya
rak  sınırlamaktadır.

Gelişmiş kapitalist ülkelerin işsizlik sorununu çözebilmek 
için, olabilecek her türlü ithalatı sınırlandırmak ve her türlü 
üretimi kendi ekonomileri içinde gerçekleştirmek istemeleri, de
vamlı olarak yinelenen, uluslararası işbölümü ilkelerinin kapi
talist sistem içinde yalnızca sömürünün sürdürülmesinin bir a ra 
cı olduğunu kanıtlamaktadır. Ayrıca bu ülkelerin ve özellikle 
AET ülkelerinin dünya ticaretinin hızla geliştiği 1960 yıllarında 
Türkiye gibi ülkelerden işgücü ithal etmeleri, bu ülkeleri gide
rek görece geri teknolojilerle içiçe yaşamaya alıştırmıştır. Az
gelişmiş ülkelerden ithal edilen görece olarak ucuz işgücü, üc
retler düzeyini geriye doğru çeken bir etki de yapmıştır. Bu da 
daha ileri teknolojinin ortaya çıkışını ve uygulanmaya konulu- 
şunu olumsuz yönde etkilemiştir. Dolayısıyla yakın gelecekte ge
lişmiş kapitalist ekonomilerin mevcut bunalımdan çıkmaları sü
rekli olarak güçleşmektedir.
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SOSYALİST ÜLKELERDEKİ GELİŞMELER

Her Geçen Gün Sosyalist Sistem Lehine İşliyor

1 ^  APİTALİST ekonomilerin içine girdikleri bunalım, gelişmiş 
kapitalist ekonomilerin, dünya ekonomisi içindeki etkinlik

lerinin de azalması sonucunu doğurmaktadır. Kapitalist ekono
milerin bunalım içinde olduğu bir zaman kesitinde dünya sos
yalist sisteminin gelişmesini sürdürmesi, dünya güç dengesinin 
sosyalist sistem lehine dönüşmeye devam ettiğini göstermektedir. 
Sosyalist ve kapitalist ülkelerdeki gelişme hızlarını karşılaştı
ran 44. Tablo, 1971 - 1975 döneminde KEYK (Karşılıklı Eko
nomik Yardım Kurulu) ülkelerinin, AET ülkelerine göre üç kat 
daha hızlı geliştiklerini ortaya koymaktadır.

TABLO : 44
SOSYALİST VE KAPİTALİST ÜLKELERDE 

GELİŞME HIZLARI : (1975)

1971 -  1975 Sanayi
Ulusal Sanayi arasında üretiminde
gelir üretimi ulusal gelir ortalama artış

Ülkeler 1970 =  100 1970 =  100 artışı (yüzde) hızı (yüzde)

Sosyalist Sistem 

KEYK üll<elerl 

Gelişmiş Kapita list 
ülkeler 

Bunlar içinde 

AET ülkeleri

136

114

112

145

109

107

6.7

2.7

7.7

1.7

2,3 1,4
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Sosyalist sistem içinde ülkelerin ekonomik bütünleşmelerini 
öngören KEYK topluluğunda 1971 - 1975 döneminde ulusal ge
lir, yıllık ortalama yüzde 6,7 oranında bir artış göstermiştir. Sa
nayi üretiminde yıllık ortalama artış hızı ise yüzde 7,7 olmuş
tur. Aynı hızlar Ortak Pazar topluluğunda ise, sırasıyla yüzde 
2,3 ve 1,4 düzeyinde kalmıştır. 1950 -1975 döneminde KEYK ül
kelerinde sanayinin gelişme hızı yüzde 9,6, gelişmiş kapitalist 
ülkelerde ise yüzde 4,6 olmuştur.

Sosyalist ülkelerde sürekli ve aksaksız gelişmenin arkasın
da ulusal gelirin önemli bir bölümünün yatırım lara ayrılması 
yatmaktadır. Yatırımlara ayrılan pay, ulusal gelirin üçte biri 
civarında olmaktadır. 45. Tablo bunu ortaya koymaktadır. Bu 
kadar yüksek oranda yatırım sosyalist ülkelerin 1980 yıllarına 
uzanan planlarında da yer almaktadır. Üstelik, örneğin Sovyet- 
1er Birliği’nde gelecek yıllarda bu oranın daha da artması plan
lanmıştır.

TABLO: 45

SOSYALİST ÜLKELERDE ULUSAL GELİRDE 
GAYRİ SAFİ YATIRIM ORANI

Ülkeler 1966 -1970 1971 -1975 1976 -1980

Bulgaristan 35.1 35.1 3 0 -3 2
Çekoslovakya 31,1 33,7 3 1 -3 3
Demokratik Alman Cumhuriyeti 27.6 28,7 29,1

Macaristan 32,9 35,9 36,5
Polonya 25.3 36.4 31,1 -31,3
Romanya 28,8 34,1 3 3 -3 4

Sovyetler Birliği 27.0 29.9 29,5 - 30,1

Ulusal Gelirin Önemli Bölümü Yatırımlara,
Yatırımların önem li Bölümü de Sanayie Ayrılıyor

Sosyahst ülkelerin sürekli ve aksaksız bir gelişme göster
mesi, ulusal gelirin artan  ölçüde yatırmalara ayrılmasının ya
nında, yatırımlar içinde sanayie ayrılan payın sürekli olarak 
yükselmesinden doğmaktadır. Toplam yatırımlar içinde sanayi 
yatırımlarının payını sergileyen 46. Tablo, bu eğilimin sosyalist 
ülkeler için temel bir ilke olduğunu göstermektedir. 1970 yılla
rının ilk yarısında toplam yatırımlar içinde sanayi yatırımları
nın payı üçte iki düzeyine yaklaşmıştır.
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TABLO : 46

SOSYALİST ÜLKELERDE TOPLAM YATIRIMLAR 
İÇİNDE SANAYİ YATIRIMLARI YÜZDESİ

1950 1960 1970 1074

Bulgaristan 47,4 (*) 52.2 64,4 67,2

Çekoslovakya 61,1 63,7 66,6 66,7
Demokratik Alman Cumh. 45,2 49,8 59,1 62,7

M acaristan 48,7 53,8 58,9 61,9

Polonya 46,5 52,0 58,1 61,0

Romanya 54,5 58,3 68,5 70,5
Sovyetler B irliğ i 55,0 57,2 62,3 64,2

(*■) 1952 yılma ait.

KEYK Çerçevesinde Karşılıklı Çıkarlara Dayalı 
İşbölümü ve Uzmanlaşma

Sosyalist ülkelerin sürekli ve aksaksız olarak gelişmelerini 
sürdürmeleri, ulusal gelirin büyük bir bölümünü yatırımlara 
ayırma ve yatırımlar içinde de sanayiin paymı yükseltmenin ya
nında, önem sırasında bunlardan geri kalmama koşuluyla, sos
yalist ülkelerin KEYK çerçevesinde karşılıklı çıkarlara en uy
gun bir işbölümü ve uzmanlaşmayı gerçekleştirmelerine bağlı ol
muştur. Sosyalist ülkelerin ihracatları içinde nihai sanayi ü rün 
lerinin payındaki artış bunun en belirgin kanıtıdır. Makine, ekip
man, taşıt, kimyasal ürünler gibi sanayi malları ihracatının, her 
ülkenin toplam ihracatı içindeki payı Bulgaristan için 1950 yı
lında yüzde 3,7 iken 1973 yılında yüzde 55,3 olmuştur. Bu pay 
Macaristan için aynı dönemde yüzde 45,9 oranından 60,1’e, Po
lonya için yüzde 20’den yüzde 63’e, Romanya için de yüzde 11,6’ 
dan 53,8’e çıkmıştır. Sosyalizme, daha ileri bir sanayileşme dü
zeyinde iken geçmiş olan Çekoslovakya’da ise ihracat içinde 
sanayi ürünlerinin payı yüzde 57,7’den 74,4’e yükselmiştir.

Sosyalist ülkelerdeki işbölümü ve uzmanlaşma sonucunda 
bir sosyalist ülke, üretimin çok küçük bir bölümünü yurt içinde 
tüketip, geriye kalanın tamamını diğer sosyalist ülkelere ver
diği üretim türlerine el atmıştır. İşbölümü ve uzmanlaşmanm 
karşılıklı olarak tüm sosyalist ülkelerin çıkarlarına uygun ve 
çıkarları geliştirici yönde işlediğinin somut olarak saptanm a
sıyla birlikte 1976 Temmuz ayında yapılan otuzuncu KEYK top
lantısında işbirliğini çok daha ileri düzeylere götürebilmek için 
koşullarm oluşmuş olduğu karar altına almmıştır. Bu karar,
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sosyalist ülkelerin planlannm  bütünleştirilmesini amaçlamakta
dır. Sosyalist ülkelerin planlarmm bütünleştirilmesi ile sosyalist 
işbölümü ve uzmanlaşmanm çok daha ileri düzeylere vardırıl- 
ması beklenmektedir.

İşgücü Verimliliğinde Büyük Artış

Sosyalist ülkelerde, bu işbölümü ve uzmanlaşmaya uygun 
sürekli ve aksaksız gelişme sonucunda, yeni üretim için yeni 
işgücü bulma sorunuyla karşı karşıya gelinmiştir. Bu durum, 
sosyalist ülkelerde üretimi artırm ak için işgücünün verimlili
ğini artırm anın ne kadar stratejik bir nitelik aldığını göster
mektedir. 47. Tablo bunu belirtmektedir.

İşgücü verimliliğini artırm ak ve verimlilik artış hızını sürek
li olarak yükseltmek, yeni üretim için işgücünü serbest bırak
mak anlamına gelmektedir. Bu ise, üretim sürecinde mekani- 
zasyonun ve makineli üretimin payını artırm ak demektir. Sos
yalist ülkelerde, son yıllarda daha çok el emeği kullanan yardım
cı sektörlerin makineli işlere çevrilmesi için önemli adımlar atıl
mıştır. Örneğin Sovyetler Birliği’nde 1965 ve 1975 yılları arasın
da yeni istihdamın çok büyük ölçüde makineli işlerde yaratılmış 
olması, üretim süreci içindeki yardımcı işlerin mekanizasyonu- 
na  verilen önem ile açıklanmaktadır. 48. Tablo bu durumu or
taya koymaktadır.

TABLO : 48

SOVYETLER BİRLİĞİNDE İSTİHDAM ARTIŞI 
_____________________ 1975 (1965 =  100)_____________________

Sektörler Toplam M akineli iş ler El İşleri

Soneyi 121 135 104

inşaat 133 176 111

Ancak gerek yeni istihdamın makineli işlerde yaratılmış ol
ması, gerek üretim süreci içindeki yardımcı işlerin mekanizas- 
yonu sosyalist ülkelerin işgücü açığını gidermek için yeterli ol
m aktan uzaktır. Kapitalist ülkelerin işsizlik sorununu çözeme
diği bir zamanda, sosyalist ülkelerin işgücü açığına çare aram a
sı iki sistem arasındaki nitelik farkını çok açık bir biçimde orta
ya koymaktadır.

Sosyalist ülkeler hiç kuşku yok ki, karşılaştıkları işgücü açı
ğını çözeceklerdir. Çözüm, sistemin kendi içinde ortaya çıkan
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iki olanağa sahiptir. Bunlardan birisi emekli olan işgücünün bir 
bölümünü, istedikleri takdirde, ve en rahat işlerde çalıştırmaktır. 
Bu yola da başvurulmuştur. Bunun dışında maddî üretimin dı
şında ve sosyalist ekonomi yazınında «verimli olmayan sektör
ler» olarak nitelenen «diğer sektörler» de çalışanların yarattığı 
rezervdir. Sosyalist ekonomilerde yatırımın üçte ikisine yakın bir 
bölümünün sanayi kesimine ayrılması, ortaya çıkan rezervin te 
mel nedenlerinden birisidir. Çünkü sanayi kesimine, görece ola
rak daha çok kaynak ayrılması «verimli olmayan sektörler» in 
yaygın olarak gelişmesi sonucunu doğurmuştur. Bu durum, 
sosyalist ekonomilerin «verimli olmayan sektörlerin» in işgücü 
açısından kullanılabilecek bir rezerv sakladığını göstermekte
dir. 49. Tabloda bu durum görülmektedir.

TABLO : 49

SOSYALİST ÜLKELERDE AKTİF NÜFUS İÇİNDE «DİĞER 
SEKTÖRLERDE» ÇALIŞANLARIN PAYI (Yüzde)

Ülkeler 1950 1960 1970 1974

Bulgaristan 5,0 9.2 13,1 15.0
Çekoslovakya 11.3 14,3 18,9 19,5
Demokratik Alman Cumh. 14,4 15,3 18,8 20,3
M acaristan 16,4 14.3 15,2 16.4
Polonya 8,6 10,2 12,8 13,4
Romanya 6,4 7,6 10,2 10,9
Sovyetler Birliğ i 12,4 15,4 20,6 21,7

Ancak çoğunlukla Batı ekonomi yazınında «hizmet sektör
leri» denilen «diğer sektörler» deki rezervin kullanılabilmesi için 
bu kesimlerdeki mekanizasyon oranını yükseltmek zorunlu ol
maktadır. Bunun ise, bu kesimlerde daha büyük yatırımlar yap
mayı gerektirdiği açıktır.

Fakat, buradaki ekonomik sorun yalnızca daha büyük oran
da yatırım yapmakla sınırlı kalmamaktadır. Hizmet işlerindeki 
mekanizasyon oranını yükseltmenin doğasından gelen teknolo
jik güçlükler, birim üretim için gerekli yatırım miktarını a rtır 
maktadır. Buna ek olarak maddî üretim yapılan sektörlerde işgü
cü verimliliğini daha da yükseltmek, hiçbir zaman güncelliğini 
yitirmeyen bir sorun durumundadır. Temel üretimde sürekli ola
rak işgücü gereksinimini azaltmak sosyalizmin temel ilkesidir. 
Bu yüzden sosyalist ülkeler, temel sektörler ve üretimin temel
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süreçlerinde de sürekli olarak daha yeni ve ileri teknolojileri 
uygulamaya sokmaktadırlar. Bilimsel ve teknolojik devrimin 
gündemde olması da buradan doğuyor.

Her iki eğilim sosyalist ülkelerin planlarına yansımaktadır. 
Bu yansıma sermaye /  üretim oranlarının yükselmesinde ken
disini göstermektedir. Sosyalist ülkelerin gelecek yıllara ait plan
larında birim üretim için daha fazla yatırım yapma gereği ka
bul edilmektedir. İlgili 50. Tablo, sosyalist ülkelerin 1976-1980 yı
lma ait marjinal sermaye/üretim oranlarını, daha önceki dö
nemlerle karşılaştırmalı olarak vermektedir.

TABLO: 50

SOSYALİST ÜLKELERDE GAYRİ SAFİ MARJİNAL 

SERMAYE /  ÜRETİM ORANLARI

ü lke ler 1966 -1970 1971 -1975 1976 -1980 (•)

Bulgaristan 4,0 4,5 4,0
Çekoslovakya 4,5 5,9 6,3
Demokratik Alman Cumhuriyeti 5,3 5,3 5,8
M acaristan 4,8 5,7 6,5
Polonya 4,2 3,7 4,3 - 4,4
Romanya 3.7 3,0 3,1 - 3,3
Sovyetler Birliğ i 3,5 5,2 5,7 - 6,8

(*) Tahmin.

Türkiye Sosyalist Sistemle Ekonomik İşbirliğini Hızla Artırma 
Kavşağındadır

Sosyalist ülkelerin karşılaştıkları işgücü açığını, yatırım yo
ğunluğunu yükselterek gidermeye çalışmaları, sosyalist siste
min mantığının doğal sonucudur. Ancak, aynı mantık, uluslara
rası işbölümü olanaklarını araştırmayı da gerektirmektedir. 
KEYK çerçevesinde sosyalist ülkeler arasındaki ekonomik iliş
kilerin ve işbirliğinin artması ve bu işbirliğine yeni bir nitelik 
veren kapsamlı ve çok yanlı bütünleşmiş planlamanın kararlaş
tırılmış olması da, bu mantığın doğal sonucudur. Aynı mantık, 
sosyalist sistemin, kapitalist dünya ile ekonomik ilişkilerini a r 
tırma yollarını da açmaktadır.

Kapitalist sistem içindeki Türkiye, sosyalist sistemle ekono
mik ilişkilerini artırm a şansına sahiptir. Kapitalist dünyanın iş
sizlik bunalımının içine girmiş olması, Türkiye’nin geleneksel
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tanm  ürünlerinin yanında bazı tüketim mallarının ihracatını 
da darboğaza itmiştir. Sosyalist ülkelerin ise en azından işgücü 
açığını gidermek için tarımsal ürünlerle, tüketim araçları üreti
mine daha fazla yatırım yapmak yerine veya bununla birlikte 
bunları ithal etmeyi tercih ile tüketim araçları ihracatına alıcı 
olarak çıkmaları, bu ülkelerin işgücü açığını hafifletme yolun
da karşılıklı çıkarlara uygun bir ekonomik işbirliği türü olacak
tır.

Sosyalist sistemin Türkiye ile ekonomik ilişkilerini artırm ak 
istemesi, bu sistemin çıkarları ile uyumludur. Buna karşılık, ih
raç ürünleri olduğu halde ödemeler dengesi açıklarını kapita
list merkezlerin büyük bankalarının açtığı tefeci kredisi ile kar
şılamaya çalışan Türkiye’nin, sosyalist sistemle ekonomik iliş
kilerini geliştirmesi Türkiye’nin çıkarlarma da tümüyle uyumlu
dur.

Türkiye, önümüzdeki yıllarda sosyalist ülkelerle, ekonomik 
ilişkilerini hızla artırm a kavşağına gelmiştir.

86



B. TÜRKİYE’NİN DURUMU

TÜRKİYE’DE KAPİTALİSTLEŞME SÜRECİ 
BATI’DAKİNDEN FARKLIDIR

Türk iye ’de kapitalistleşme ve demokratikleşme süre

ci geçen yüzyılda Batıda yer aldığı hiçimden farklı ol

muştur ve olmaktadır. Bu süreç, Batıda toplumların  

kendi iç dinamiği gereği ve feodal düzen içinde ka

pitalist il işkilerin gclişnıc-si sonucu olarak ve daha ile

r i  düzeyde egemen ekonomilerin varolmadığı hir or

tamda yer almıştır. Oysa Osmanlı İmparatorluğunda 

daha ileri aşamadaki ekonomilerin haskısı altında ve 

zorlaması sonucu olmuştur; bugün de dış müdahale

ler i ’e baskılar altında süre gitmektedir- En önemlisi 

de, Türk iye  kapitalizminin emperyalizmle bütünleş

mesidir. Emperyalizmle bütünleşert yalnızca h ir  avuç 

«işbirlikçi burjuvazi» veya «finans oligarşisiy> değil

dir; büyük burjuvazin in yabancı sermaye ile iç l i dış

lı olmasının yanı sıra, Türk iye kapitalizmi hir sistem 

olarak kapitalist dünya ile ekonomik, teknolojik, ma

lî, po lit ik  ve askerî bağımlılık il işkileri içinde bütün

leşmiştir.
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Bununla hirlik te hütünleşme, özdeşlenme değildir; ör

tü lü  veya açık çelişki ve sürtüşmeleri de içerir. Bü

tünleşme daima karştlıkh il işkileri gerektirir; yani 

emperyalizmin haskı altına aldığı ve sömürdüğü ü l 

keler, hatta en geri düzeyde olsalar hile, toplumsal 

içeriği olmayan, emperyalizmin dilediğ i gİhi iç in i dol

durduğu «hoş h ir  kap» değildirler; emperyalizm, top

lum  iç i güçler ve koşullar üzerinde oynayarak ve on

ların direncini kendi isteğine göre yönlendirerek iş

leri yürütür. Başka h ir deyimle, top lum lann her za

man kendi iç dinamikleri vardır. Türk iye  gibi hiçhir 

zaman tam sömürge statüsünde olmamış, imparator

lu k  kurmak g ih i toplumsal örgütlenme deneyi geçir

miş ve yüzyılı aşkın h ir süredir kapitalistleşmekte olan 

hir ülkede, top lumun yapısal güçleri ve koşullan —iç 

dinamiği— daha da ağır hasar. Üstelik Türkiye, hir 

ulusal kurtuluş savaşı vermiş, h ir süre po lit ik  bağım

sızlığına tit iz lik le sahip çıkmış ve malî alanda da dı

şa hağımlılığını en az düzeye indirmiş h ir ülkedir.

Kurtu luş Savaşı ile İk inc i Dünya Savaşı arası olarak 

sıntrlayahileceğimiz hu sürede Türk iye , emperyalist- 

kapitalist il işk iler ağının dışına çıkamadığı, hunun  

iç in de hızla sanayileşip kalkınamadığı için, objektif 

olarak dışa bağımlı h ir ekonomi durumundan kur

tulamamıştır. Ç ünkü  tdusal kurtıduş savaşına ön

derlik eden ticaret burjuvazisi ve küçük burjuva kad

rolar, tabiatları gereği, kapitalizm çerçevesi dışına çık

mak niyet ve gücünde değildiler ve kapitalist yoldan 

kalkınmayı seçtikleri iç in de «çağdaş uygarlık»a ula

şılması m üm kün olmadı.

Öte yandan, diğer burjuva devrimlerinde de görül

düğü gihi, iktidarı ele geçiren burjuvazi bü tün hak 

ve özgürlükleri kendine sakladı. Türk iye  burjuvazi

si kapitalist üretimde artık değere daha fazla ve daha
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güvenle sahip çıkabilmek ve kendi elinde sermaye 

h ir ik im in i gerçekleştirmek için, işçi sınıfına ve halk  

kitlelerine demokratik özgürlükleri tanımayan haskt- 

cı hır yönetim uygıdadı. Demokratik hak ve özgür

lüklerin, göreceli de olsa, gelişmesi daha sonraki y ı l

larda oluştu. Söz komısıı dönemde Türk iye  burjuva

zisi ve küçük hurjuva yönetici kadroları Batıya kar

şı hağnnsızlıklarını ve güvenlik lerin i sağlama bağla

mak için Sovyetler B ir l iğ i ile yakın ilişkiler içinde ol

dular; ama T ürk iye ’n in  kapitalizm çerçevesi dışına 

çıkmaması iç in de içerde antidemokratik, baskıcı uy

gulamaları sürdürdider- Böylece, iç politikaları, dış 

ilişkilerde başarmak istedikleriyle devamlı çelişti; çün

kü gerçekten bağımsız ve ileri b ir düzeye tdaşmak, 

ancak emperyalist - kapitalist dünya il işk ilerin in  dışı

na çıkmakla mümkündü. Bu ise, toplumun demok

ratikleştirilmesini, halk kit le lerine demokratik hak ve 

özgürlüklerin tanınmasını gerektirirdi.

Bununla birlikte Cum htır iyetin ilânını izleyen döne

m in, yukarda belirtilen çelişkil i ve olumsuz yanları

na karşın, ulusal bağımsızlık açısından kurtuluş sa

vaşının anlamı ve önemi küçümsenemez.

Türkiye Kapitalizmi Emperyalizme Bağımlıdır.

Üretim  güçlerini yeterince geliştirip ülkeyi sanayileş- 

tiremeyen Türk iye  burjuvazisi 1930’ların sonundan 

it ibaren esasen il işk ilerin i koparmamış olduğu Batı 

dünyasına açıkça yönelmiş ve giderek, kendi gücüy

le geliştirip sömilremediği ıdusal pazarı yabancı ser

maye ile paylaşmak ve ele geçirdiği artık değeri —kâr

larını— bu yoldan artırmak yo lunu seçmiştir. Ayrıca 

dünya işçi hareketinde savaş sonrasında görülen bü

yük gelişme ve kendi işçi sınıfı karşısında kapıldığı gü 

vensizlik duygusu da hu yönelmede büyük rol oyna-
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mışUr. Savaş sonrasında emperyalizmin Na to ’su, 

Centosu, İk i l i  anlaşmaları, üsleri vh. ile T ü rk iye ’

ye girişi, zorla dayatarak değil, egemen sınıfların ve 

iktidarlarının istekleriyle olmuştur. Bu anlamda T ü r 

kiye egemen sınıfları ve onların po lit ik  iktidarları «ba

ğımsız» hareket etmişlerdir. Ama isteyerek girdikleri 

i l işkiler bağımlılık il işkilerid ir. Ardından yabancı 

sermaye ve şirketlere kapıları açan yabancı sermaye

y i teşvik ve petrol kanunları gelmiştir.

Öte yandan, İk inc i Dünya Savaşından sonra doğan 

yeni durumda T ürk iye ’n in  A.B.D. emperyalizminin  

Ortadoğu’daki çıkarları açısından stratejik önemi çok 

artmıştı. A .B .D . n in  önce T rum an doktrin in i ilan et

mesi ve ardından Marshall yardımını ileri sürmesi, 

A.B.D . emperyalizminin kendi çıkarları açısından 

Türk iye ’n in  bölgedeki stratejik önemini kavradığını 

gösterir.

Türk iye  burjuvazisinin yabancı sermayenin gelişine, 

emperyalizmle iç li dışlı olmaya istekli davranmış ve 

onu ülkeye davet etmiş olmasından, emperyalizmin 

yayılıcı ve dayalıcı n ite liğ i olmadığı sonucu çıkmaz. 

Bu demektir ki, ik i tarafın istemleri üst üste çakışı

yordu. (?

(*) Türkiye tşçi Partisi Programı, 4. baskı, Ankara 1977, sayfa : 17.
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AET ÎLE İLİŞKİLER

Burjuvazinin Ekonomik ve Politik Gerekçeleri Üstüste Çakışıyor

T ÜRKİYE burjuvazisinin emperyalizmin askerî ve politik ör
gütleriyle olduğu gibi ekonomik örgütleriyle kurduğu iliş

kiler de, ekonomik olduğu kadar, politik nitelikte de olan çıkar 
ve hesaplara göre biçimlenmiş bulunmaktadır. Bunun en belir
gin örneği AET ile olan ilişkilerdir. Bu nedenle, Türkiye’nin ko
numunu incelemeye geçmeden önce, AET ile ilişkiler konusunun 
etraflıca ele alınıp irdelenmesinde yarar görülmüştür:

Gelişmiş kapitalist ülkelerin Avrupa’da uluslararası tekelci 
sermayenin eşgüdümünü ve bütünleşmesini sağlamak üzere 
oluşturdukları AET, Türkiye burjuvazisi tarafından emperya
lizmin desteğini sağlamanın bir aracı olarak da görülüp değer
lendirilmiştir. Burjuvazi, AET de birleşen emperyalist devletle
rin desteğini, hem kendi gücüyle geliştirip sömüremediği ulusal 
pazarı onlarla paylaşıp bu yoldan sömürüsünü ve kârını a rtır 
mak, hem ülke içinde işçi sınıfının ve emekçi kitlelerin mücade
lesine karşı daha güçlü olabilmek, hem de kendisine rakip say
dığı Yunanistan ve benzeri ülkelerin girişimlerine karşı tu tunu 
lacak bir dal saymıştır. Bu yüzden Türkiye’nin AET’ye üye ya
pılması her vakit «politik» gerekçelerle haklı gösterilmeye çalı
şılmıştır.
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Arzulanan Gümrük Birliğinin Zorunlu Sonucu:
Sanayileşmeden Vazgeçme

Türkiye’nin AET ile ilişkisi herşeyden önce bir «gümrük bir
liği» ilişkisidir. Gümrük birliğinin, burjuva ekonomi yazmmda 
yer alan, katılan ülkelerde uzmanlaşmanm artması, her iki ta 
rafın da ürettiğinden fazlasını tüketme olanağına kavuşacağı 
savlarının gerisinde, gümrük birliği yoluyla iki ayrı ekonominin 
bütünleşeceği gerçeği yatmaktadır. Gümrük birliğini diğer tica
ret ilişkilerinden ayıran en önemli nokta, ekonomik bütünleş
menin tam anlamıyla gerçekleşmesidir. Gümrük birliği ilişkisi 
içine giren ülkeler, zorunlu olarak kendilerine, belirli mallarda 
uzmanlaşma, belirli mallarda ise üretimden vazgeçme diye özet
lenebilecek bir ekonomik yapı seçmiş olmaktadırlar. Birliğe gi
ren ülkeler, belirli malların üretiminde hammadde, girdi, tek
noloji, emek uzmanlığı gibi konularda diğer ülkelere göre avan
tajlı durumda iseler, o malların üretiminde uzmanlaşmakta ve 
ihraç etmektedirler. Karşılaştırmalı üstünlük sağlanamamış di
ğer ürünlerse, uzmanlaşma ve işbölümü nedeniyle üretilemedi- 
ği için üretiminden vazgeçilmekte ve ithal edilmektedir. Bu ne
denle, gümrük birliği, aynı zamanda ülkelerin karşılaştırmalı 
üstünlüklere göre hangi üretim dalında uzmanlaşacağını da be
lirlemektedir.

Soruna Türkiye açısından bakıldığında ise, Türkiye’nin 
gümrük birliğine katılmakla AET ekonomilerinin tamamlayıcı
sı olma kararını verdiği ve ekonomisini bu yönde biçimlendir
mesi gerektiği sonucu ortaya çıkmaktadır. Türkiye bugün Ba
tı ölçüsünde sanayileşmiş bir ülke olmadığından hemen hemen 
hiçbir sanayi ürününde AET’ye rakip durumda değildir. Bu ne
denle, gümrük birliğine girmekle, sanayiini geliştirmekten vaz
geçme, AET’ye bağımlı ve geri bir ekonomik yapıyı sürdürme 
zorunda bırakılmış olmaktadır. Türkiye’de teknolojik bilgi dü
zeyi, nitelikli işgücü kıtlığı, enerji sunumundaki yetersizlik ve 
pahalılık, girdi ve hammadde fiyatlarının AET ülkelerinden bir
kaç kat yüksek olduğu gözönüne alınırsa, gümrük birliği için
de kalınarak, hiçbir önemli ve ekonominin belkemiğini oluştu
racak sanayii kurması beklenemez.

Sorunun diğer bir yönü ise, yeni kurulan sanayilerin dün- 
yanm hemen her yerinde yüksek maliyetlerle üretime başlama
sıdır. Maliyetlerin düşmesi ancak sanayiin kendi içinde bağım- 
lılaşmasının artması ve ürünün bebeklik çağından çıkıp olgun
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luk çağına erişmesiyle olanaklıdır. Bundan dolayı da yeni ku 
rulan sanayilerin korunma gereği açıktır.

Bu bir yana bırakılsa bile, gümrük birliği ilişkisi dolayısıy
la Türkiye, yalnız yeni kurulan sanayiini değil, kurmaya karar 
verdiği, fakat henüz kuramadığı sanayiler için de koruma ola
naklarını yitirmektedir. Gerçekten, ilerde kurulacak bir sanayi 
için karşılaştırmalı üstünlüklere sahip olunup olunamıyacağı- 
nı bugünden söylemek olanaksızdır. Kurulacak sanayiin AET’ye 
göre karşılaştırmalı üstünlüğü olacağı önceden varsayılsa dahi, 
kuruluş dönemindeki yüksek maliyetler, ürünün ilk başlarda re 
kabet edebilir durumda olmasına olanak vermeyecektir. Güm
rük birliği dolayısıyla koruma olanakla,rı da ortadan kalktığın
dan, yapılacak tek şey, sanayii kurm aktan vazgeçmek olacak
tır.

AET savunucularının diğer bir savı, gümrük birliğinin, ko
rum a duvarları arkasında aşırı kâr eden sanayilerde maliyet
leri düşürücü etki yapacağı ve tekelleşmeyi önleyerek rekabe
ti özendireceği, böylece üretimin daha etken bir biçimde ucuz 
maliyetle gerçekleştirilebileceğidir. Gümrük birliği, diğer bütün 
ekonomik politikalar aynı kalmak koşuluyla, eğer girdi, enerji 
ve işgücü verimlilikleri her iki ülkede aynı ise, buna karşılık bir 
ülkede aşırı kârlar varsa, kârları düşürücü ve üretimi daha et
kin bir biçimde gerçekleştirici etki yapar. Oysa, Türkiye’de, iş
gücü verimliliği AET ülkelerine göre daha düşüktür; sanayiin 
enerjiden doğan önemli bir darboğazı vardır; üreticinin kullan
ma durumunda olduğu kredi miktarı ve faiz oranları AET ülke
lerine göre daha elverişsizdir ve nihayet vergi politikaları da 
uyumsuz ve rastgeledir.

Bunlara karşılık, Türkiye’nin sanayileşme açısından önemli 
bir üstünlüğü vardır. Bu da, 40 milyondan fazla nüfusu ile mo
dern teknolojiler kullanılarak kurulacak üretim kapasitelerini 
optimum düzeyde çalıştıracak nitelikte bir pazar oluşturması
dır. Diğer bir deyişle, Türkiye’de üretim dallan, dış pazara açıl
ma gereği duyulmaksızın, optimum kapasitede kurulabilir. Bu 
nedenle, pazar sınırlılığı dolayısıyla etken üretimde kısıtlama, 
Türkiye için söz konusu değildir. Küçük, pazar kapasitesi sınır
lı ülkeler için geçerli olan, gümrük birliğinin pazarı genişlete
rek optimum kapasitelerin kurulmasına elverişli bir ortam ya
ratacağı tezi de Türkiye koşullarında ileri sürülemez.

Gümrük birliğinin Türkiye’yi rekabet edebilir bir üretim ya
pışma kavuşturacağı savına karşı ileri sürülebilecek diğer bir
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nokta da, para politikalarının rekabet üzerindeki etkisidir. Para 
politikasındaki değişiklikler ve kur ayarlamaları, bir ülkenin re 
kabet gücünü belirlemede önemli rol oynamaktadır. Örneğin, 
eşit rekabet gücüne sahip iki ülkeden birinde yapılacak devalü
asyon, bu ülkede üretilen ürünlerin rekabet olanağını otoma- 
tikman artırmaktadır. Türkiye’nin katılması söz konusu olan 
AET’de ise, para politikalarının eşgüdümü gerçekleştirilmemiş 
olduğundan, gümrük birliğinin ülkenin rekabet gücünü artıra 
cağı tezinin geçerliliği kalmamaktadır.

Öte yandan, gümrük duvarlarını indirmenin ve korumadan 
vazgeçmenin, bir ülkeyi, diğerine göre daha üst bir rekabet dü
zeyine çıkaramıyacağınm en iyi örneği gene AET ülkeleridir. 
Dünyanın en liberal gümrük rejimine sahip olduğu bilinen AET 
ülkeleri, bugün birçok alanda etkin bir koruma rejimini uygu
layan Japonya’ya karşı rekabet eder durumda değillerdir. J a 
ponya, gümrük duvarlarının arkasında önemli ölçüde korunma
sına karşın, gemi, elektronik, araba gibi birçok sanayide AET ül
kelerinden daha ucuza mal üretmekte ve Avrupa, Japon reka
betine karşı korunma önlemleri almaktadır.

Ankara Anlaşmasının Türkiye’ye Getirdiği Yükümlülükler

Türkiye’nin AET’ye başvurusu 31 Temmuz 1959’dadır. Tür- 
Kiye ile Topluluk arasında ortaklık yaratan Ankara Anlaşması 
ise 12 Eylül 1963’de imzalandı ve 1 Aralık 1964 tarihinde yürür
lüğe girdi. Türkiye’nin AET’ye başvurması Yunanistan’ın baş
vurmasından 23 gün sonra olmuştu. Ne olursa olsun «Batı»dan 
kopmama, Yunanistan’ın gerisinde kalmaktan korkma olgusu, 
başvurunun gerekçeleri arasında sayılmıştır. Kararı alanlar için, 
«Batı dünyasına mensup olmak», toplumun gelişmesi ve ülke
nin sanayileşmesinden üstün tutulmuştur.

Ankara Anlaşması, Türkiye ekonomisi için, uzun dönemde 
bir gümrük birliğine gidilmesi, üretim faktörlerinin serbestçe 
dolaşımının sağlanması, farklı işlemlerin aşamalı olarak orta
dan kaldırılması ve ekonomi politikasının AET’nin ekonomi po
litikalarına yaklaştıniması yükümlülüklerini getirmektedir.

Türkiye’nin AET ile bütünleşmesinde ise üç dönem öngörül
müştür: Hazırlık, geçiş ve son dönem. Anlaşmaya göre hazırlık 
dönemi 5 yıl olarak belirlenmiştir. Ancak Anlaşmaya ek Geçici 
Protokol, «Anlaşmanın yürürlüğe girmesinden 4 yıl sonra. Or
taklık Konseyi, Türkiye’nin ekonomik durumunu gözönünde bu
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lundurarak, Anlaşmanın 4. maddesinde öngörülen geçiş döne
minin koşulları, usulleri, sıra ve süreleri ile ilgili hükümleri bir 
Katma Protokol ile saptayıp saptayamıyacağını inceler» demek
tedir. Söz konusu maddenin diğer fıkraları ise, hazırlık dönemi
nin 1975 yılına kadar uzatılmasına olanak veren hükümleri kap
samaktadır.

Ancak Geçici Protokol’un sağladığı bu olanak kullanılma
mış, 1975 yılına kadar sürenin uzatılması bir yana, 5 yıl dahi bek
lemeden Türkiye, «Hazırlık Dönemi»ni sona erdiren anlaşmayı 
imzalamış ve «Geçiş Dönemi» başlamıştır. Hazırlık dönemini so
na erdirirken, halkın yararına hiçbir gerekçe gösterilememiş, 
gene «Batı dünyası» edebiyatı sürdürülmüştür. Daha çok mon
tajcı, ithalatçı nitelikte olan burjuvazi, kendi çıkarlarıyla çakış
tığı için. Batı ile gümrük birliğine gitmenin yanında olmuştur. 
Böylece, temelde ithalatın daha kolaylaşmasına yol açılacağı ve 
yabancı tekellerle bütünleşmenin hızlanacağı dikkate alınmış 
v̂e burjuvazi AET’ye karşı olumlu tavır takınmıştır.

Geçiş döneminin koşullarını belirten Katma Protokol 23 Ka
sım 1970’de imzalandı. Ancak bu dönemde Türkiye’nin vermek 
zorunda bulunduğu ödünler ve sanayileşmeden vazgeçerek AET’ 
ye pazar olmanın hiçbir ekonomik gerekçesi olmadığından, alı
nan kararlar, teknik çalışmaların dışında alındı. Katma Proto
kol Türkiye Parlamentosunda 1971 yılında onaylanmıştır. Pro
tokol ticari hükümleri denilen ve gümrük indirimlerini başla
tan Geçici Anlaşma 1 Eylül 1971’de, Katma Protokol ise resmen
1 Ocak 1973’de yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

Türkiye’nin Geleceği İpotek Altına Almıyor

Katma Protokol, temelde, Türkiye’nin ithalatını serbestleş
tirmek ve korumadan vazgeçmek hükmünü getirmektedir. Bu
nun yanısıra, Türkiye’nin tarımını AET’nin tarımına uydurması 
yani AET’nin ortak tarım politikasını uygulayabilmesi için ta 
rım politikasında değişiklikler yapması, rekabet ve vergileme
de AET’nin kurallarına yaklaşma, ekonomi ve ticaret politika
larının yaklaştırılması ve kişilerin, hizmetlerin serbestçe dola
şımının sağlanması söz konusudur. Katma Protokol, sayılan bu 
amaçlardan, yalnız ithalatın serbestleştirilmesini ayrıntılı ve tak
vime bağlı olarak düzenlemiştir. Diğer konulara gelince, üzer
lerinde fazla ağırlıkla durulmamış ve ayrıntılara girilmemiştir. 
Örneğin, işsizlik sorununa burjuvazinin bulabildiği tek çözüm 
olan yurt dışına işçi gönderilmesi bile, hiçbir biçimde düzenlen-
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rnemiş, «ilerde yapılacak görüşmelerde ele alınması» ilkesi ge
tirilmiştir.

Böylece emperyalizm, Türkiye pazarını ele geçirme karşılı
ğında hemen hiçbir ödün vermemiş, Türkiye’nin ihraç olanağı 
bulunabilecek birkaç ürünü bile anlaşma dışı bırakılmıştır.

Katma Protokol, Türkiye’nin ithalatını 1995 yılına kadar ta 
mamen serbestleştirmesini öngörmekte, bu amaç için de güm 
rük ve eş etkili vergilerle her türlü miktar kısıtlamasının kaldı
rılmasını ayrıntılı olarak düzenlemektedir. Türkiye, 1967 yılı it
halatı esas alınarak gümrüklerini, bazı ürünlerde 1985’e kadar 
12 yılda, bazı ürünlerde ise 1995’e kadar 22 yılda sıfıra indirme 
zorundadır. 1972 yılında fiilen, 1973’de de resmen başlayan birin
ci indirimle 22 yıllık listede yer alan mallarda yüzde 5; 12 yıl
lık listede yer alan mallardaysa yüzde 10 oranında gümrük ver
gileri indirilmiş bulunmaktadır.

Gümrük indirimlerini gerçekleştirmek üzere madde esası
na  göre hazırlanan 12 ve 22 yıllık listeler ayrıntılı bir biçimde 
incelendiğinde, AET’nin Türkiye pazarını ele geçirmesinin 1995 
yılından çok daha önce gerçekleşeceği anlaşılmaktadır. Listele
rin temel özelliği, mamul malların 22 yıllık listede, ara  malla
rının ise 12 yıllık listede yer almalarıdır. Listeler bu biçimde dü
zenlendiğinden, Türkiye, belirli bir malın üretimi için gerekli 
a ra  malları 12 yılda AET ile rekabet edecek biçimde üretebilir
se, mamul malın kendisinin 10 yıl daha korunmasına gerek kal
mayacaktır. Ara malları AET’den ucuz üretilebilen bir malın 
kendisi de, kuşkusuz, AET’den daha ucuza üretilmiş olacaktır. 
Ancak bu durum gerçekleşmezse, yani Türkiye, ara  mallarını 
1985 yılına kadar rekabet edebilir bir düzeyde üretme olanağını 
bulamazsa, pahalı girdi kullanımı ile AET’den daha ucuza hiç
bir mamul mal üretemiyecektir; veya ara  mallarda gümrükler 
indirildiği ve yerli üretim de rekabet edebilir düzeyde bulun
madığı için, AET’den ithal edilen ara  mallar kullanılacak de
mektir ki, bu durumda, mamul mallarda 10 yıl daha gümrük ver
gilerini sürdürmenin bir anlamı kalmayacaktır. Sonuçta, bugün 
de olduğu üzere, izin verilen tek üretim AET’den getirilen mal
ların montajından başka bir şey olmayacak, ülkede temel mal
lar üreten sanayiler kurulamıyacaktır. Böylece, AET, Türkiye pa
zarını beklenenden de önce ele geçirecektir. Ote yandan, sana
yi adına yalnızca montaj birimleri varlıklarını sürdürebilecek, 
gerçek bir sanayileşme yolunda hiçbir adım atılamıyacaktır. 
Çünkü bu sistemle Türkiye, daha kurmaya başlamamış olduğu
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sanayilerin ürünlerini dahi gümrük indirimine tabi tutmakta, 
ekonominin geleceği ipotek altına ahnmaktadır. Gümrük in
dirimleri, kurulu sanayileri bugünden olumsuz yönde etkilediği 
gibi yatırım eğilimlerini de olumsuz yönde etkileyecektir. Dör
düncü, hatta  beşinci plan döneminde üretilebilecek mallar için 
dahi gümrük indirimi uygulandığından bu alanlarda yapılacak 
yatırımlar olumsuz yönde etkilenmekte, böylece Katma Protokol, 
ülkenin sanayileşme stratejisine tamamen ters düşmektedir.

Katma Protokol, 1. maddesiyle 12 ve 22 yıllık listeler arasın
da mal aktarm aları için bazı kolaylıklar getirmekte ise de bu 
çok yetersizdir. Bu maddeye göre, listeler arası mal aktarm ala
rı geçiş döneminin ilk 8 yılı için geçerli sayılacaktır, yapılacak 
değişikliklerin hepsi 1967 yılı için AET çıkışlı toplam ithalatımı
zın yüzde lO’unu geçemiyecektir. 22 yıllık listeye aktarılan mal
ların 1967 ithal değeri toplamı kadar mal grubu da, buna kar
şılık, 22 yıllık listeden alınarak 12 yıllık listeye aktarılacaktır. 
Dolayısıyla da, referans yılı ithalatı olan 1967 yılına göre hesap
lanan yüzde 45 ve yüzde 50’lik oranlar değişmeyecektir. Görül
düğü üzere, bu kolaylıklar yeterli olmaktan çok uzaktır. Zaten 
aslında, listeler arası mal değişimi Türkiye’nin sorunlarına çö
züm getirici nitelikte değildir.

Bugünkü Ekonomik Yapı Bile Olumsuz Yönde Etkilenmektedir

Katma Protokol, gümrük indirimleri yanında, Türkiye’nin 
bir koruma aracı olarak uyguladığı miktar kısıtlamalarının da 
kaldırılmasını öngörmektedir. Türkiye, 1973’de ilk kez yüzde 35 
oranında konsolide liberasyona başlamış, 1976’da bu oran yüz
de 40’a çıkarılmıştı. Konsolide liberasyonun anlamı, esas alınan 
1967 yılı ithalatına göre belirlenen toplam ithalatın yüzde 40’ına 
hiçbir biçimde miktar kısıtlaması konamıyacağıdır. 1995’e ka 
dar basamak basamak artırılacak olan liberasyon oranları ile 
1995 yılında Türkiye ithalatında miktar kısıtlamaları tamamen 
kalkmış olacaktır.

Katma Protokol’ün ithalatın serbestleştirilmesine yönelik bu 
hükümleri Türkiye ekonomisinin bugünkü yapısını bile olumsuz 
yönde etkilemekte ve serbestleştirilmesi gereken birçok mal 
«merci izni»ne alınarak korunabilmektedir. Merci iznine alınan 
maddelerde bu izin kalktığı zaman, bu maddeler de AET ile kı
sa dönemde rekabet edemez duruma düşecektir.

Katma Protokol’ün 25. maddesi, AET’ye açılacak kontenjan
larla ilgilidir. Türkiye, 1974’den itibaren «Tahsisli İthalat Mal-
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ian  Lis'Lesi»nde yer alan her kota için AET’ye, AET’den yapılan 
ithalatın son üç yıllık ortalamasına eşit bir ölçüde kontenjan 
ayumıştir. 1976 yılındaysa, her kontenjan yüzde 5, toplam değer 
olarak da yüzde lO’dan az olmamak üzere bu kontenjanlar ar- 
tıiiinıış bulunmaktadır. Yüzde 5’lik artırmalar, 1978, 1980, 1982 
ve 1984 yıllarında da sürdürülecek, bundan sonrasında ise her iki 
yılda bir geçmiş döneme oranla artış oranı yüzde 20’ye çıkarıla
caktır. İthalatına kotalar oranında izin verilen bu tür mallar
da, kontenjan uygulaması ile bunlar tamamen AET rekabetine 
açılmaktadır. Üretimleri istemden az olan bu mallarda, böyle- 
ce, üretim artırımının gerçekleştirilmesi önlenmiş olmaktadır.

Katma Protokol’e göre Türkiye, bir yandan AET’nin pazarı 
olurken, diğer yandan, AET dışındaki ülkelere karşı da AET’nin 
gümrük tarifesini uygulama yükümlülüğü altına girmektedir. 
Ortak Gümrük Tarifesi (OGT) ne uyum olarak adlandırılan bu 
süreç boyunca, Türkiye, gene Katma Protokol’de belirlenen bir 
cakvim uyarınca 1995 yılına kadar AET dışındaki ülkelere AET’
nin uyguladığı gümrük tarifelerini uygular duruma gelecektir. 
Bu düzenlemelerin temel özelliği, üçüncü ülkelere karşı güm
rük indirimlerinin takvim ve oran olarak daha yavaş yürüme
sidir. Diğer bir söyleyişle, AET, diğer ülkelerin Türkiye pazarı
na kendisi ile aynı zamanda ve koşullarda girmesine razı olma
makta, önceliği her zaman kendisi almaktadır. Bunun ötesinde, 
Türkiye’nin üçüncü ülkelerle ilişkileri ve yapacağı ticaret anlaş
malarında vereceği ödünler de sınırlandırılmıştır. Türkiye, AET 
dışındaki ülkelerle yaptığı ticaret anlaşmalarında bu ülkelere 
verdiği ödünleri aynen AET’ye de vereceği gibi, AET’nin pre- 
ferans marjını da saklı tutmak zorundadır. Yani AET her zaman 
Türkiye pazarında daha avantajlı olacaktır ve Türkiye’nin ya
pacağı hiçbir anlaşma bunu önleyemeyecektir. Oysa Topluluk, 
diğer ülkelere veıdiği ödünleri Türkiye’ye de verme zorunda de
ğildir. Böylece AET ile ilişkilerde, görünüşteki eşitlik ilkesinin 
bile söz konusu olmadığı anlaşılmaktadır.

AET, Türkiye çıkışlı bütün sanayi ürünlerinden aldığı güm
rükleri sıfıra indirmiş ve miktar kısıtlamalarını kaldırmıştır. Oy
sa ihracatı, büyük oranda tarım ürünlerinden oluşan Türki
ye’nin ihraç edebileceği birkaç ürün ise Katma Protokol’ün dı
şında tutulmuştur. Pamuk ipliği, pamuklu dokuma ve petrol tü 
revlerinde uygulanacak rejim, Katma Protokol’ün 1 ve 2 sayılı 
eklerinde ele alınmaktadır: 2 sayılı eke göre, Türkiye çıkışlı pa
muk iplikleriyle pamuklu dokumanın Topluluğa ithalinde OGT



indirimi uygulanmaktadır. Buna göre, 1973, 1977, 1981 ve 1935 
yıllannda Türkiye’ye yüzde 25’erlik dört dilim halinde muafiyet 
uygulanacaktır. Ancak, İngiltere dışarda tutulursa, Türkiye’nin 
ihracatına miktar kısıtlaması konmamıştır.

AET’nin Üçüncü Ülkelere Verdiği Ödün,
Türkiye’ye Verdiklerinden Fazladır

AET, üçüncü ülkelere karşı, iplik ithalatında miktar kısıtla
ması uygulamakta, buna karşın Türkiye’ye verdiği ödünden da
ha fazlasını diğer ülkelere vermektedir. Örneğin, Yugoslavya, 
Yunanistan, Pakistan OGT’den muaf ihracat yaparken, Türki
ye. ihracatını gümrük duvarlarını açarak yapmak zorunda kal
maktadır. Ayrıca, AET, Türkiye’nin pamuk iphği ihracatında 
uyguladığı vergi iadesi uygulamasını kaldırmasını istemekte, bu 
olmazsa miktar kısıtlaması koyacağını ileri sürmektedir. Türki
ye’nin AET’ye pamuk ipliği ihracatı, bugün AET’nin toplam ola
rak ithal ettiği miktarın çok altındadır. AET’nin iplik ithalatı 
1976 yılında 180 bin ton iken, Türkiye’nin ihracatı 60 bin ton do
layında kalmıştır. Bu nedenle, Türkiye’nin AET’nin tekstil sa
nayiini yıkmakta olduğu savı inandırıcı değildir. Gerçekte olan, 
AET’ye ihracat yapan diğer ülkelerin Türkiye’nin yerini aldı
ğıdır.

Aynı durum pamuklu dokumada da geçerlidir. AET. azge
lişmiş ülkelerin tekstil ihracatlarında tercihli rejim uygulamak
ta ve ikili tekstil anlaşmaları yaparak tavan kontenjanları ta 
nımaktadır. Topluluk. 1975 yılında, ithal gereğinin yüzde 70’ini 
bulan oranlarda kontenjanlar açmış ve bu kontenjanları artır 
mayı da üstlenmiştir. Bu ülkeler ise Türkiye’ye rakip durumda
ki ülkelerdir. AET. üçüncü ülkelerle Türkiye’nin ihracatını güç
leştiren anlaşmalar yapmakta sakınca görmemekte. Türkiye’ye 
ise OGT’den belirli bir takvim çerçevesinde indirim sağlanmak
tadır.

Katma Protokol’ün 1 sayılı eki, «27.14 gümrük pozisyonlu 
Türkiye’de rafine edilmiş ürünler, yılda 200 bin tonluk bir glo
bal Topluluk kontenjanı çerçevesinde gümrük vergilerinden m u
af olarak ithal edilir» hükmünü getirmektedir. Kontenjan daha 
sonra genişletilerek Topluluk için 390 bin tona çıkarılmıştır. An
cak, ülkemiz Orta Doğu ülkelerine yol yakınlığı dolayısıyla ham 
petrol sağlamada AET ülkelerine göre daha üstün durumdadır. 
Ayrıca petrol rafinerilerimizin kapasitelerinin giderek artması, 
işlenmiş petrol ürünlerinde ihracat kapasitemizi de artırm akta
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dır. Böylece petrol ürünlerinde ihraç olanağımız ortaya çıkmak
ta, oysa AET buna kontenjan koyarak ihracatımızı sınırlamak
tadır.

Türkiye ile AET ilişkilerinde önemli bir sorun, Türkiye’de iş
lenmiş tarım ürünlerinin sanayi ürünü sayılması, Toplulukta 
ise bunların tarım ürünü sayılmasıdır. Katma Protokol’ün 33-35. 
maddelerine göre, tarım sektörü geçiş döneminde de gümrük 
birliği dışında bırakılmaktadır. Bu yüzden, ihraç olanağımız 
olan domates salçası gibi bir ürün. Toplulukça tarım  ürünü ola
rak  sayıldığından gümrük indirimlerinden yararlanam am akta
dır.

Katma Protokol uyarınca, Türkiye için geçiş dönemi, «tam 
uyuma hazırlanma dönemi» olacaktır. Topluluk ile Türkiye a ra 
sında tarım ürünlerinin serbestçe dolaşımı, ancak 22 yıllık dö
nemin bitişinden sonra gerçekleştirilecektir. 34. maddeye ilişkin 
ortak bildiriye göre ise, ortak tarım politikasına uyumu sapta
ma çalışmaları, geçiş döneminin bitmesinden ancak bir yıl ön
ce, yani 1994 yılında başlayabilecektir. Bundan anlaşılacak olan, 
tarım ürünlerinin serbestçe dolaşımı için 1995 yılına kadar bek
lemek gerekeceğidir. 34/3. maddeye göre, Ortaklık Konseyi, Tür
kiye’nin, tarımının herhangi bir sektöründe, bu tarihten önce 
gerekli uyum önlemlerini aldığını saptarsa o sektörde serbestçe 
dolaşım için gerekli hükümleri de saptayacaktır. Gene aynı mad
deye göre, bu sürenin 22 yıldan sonraki bir tarihe ertelenmesi 
de olasıdır.

AET’nin Tarımda Verdiği Ödünler de Yıpranmaktadır; 
İhracatımız Artmıyor, Geriliyor

Tarım alanında diğer bir sorun, AET’nin Türkiye’ye tanıdı
ğı ödünlerin yıpranması olayıdır. Katma Protokol’ün 35. madde
sine göre, Türkiye ile Topluluk, 22 yıllık dönemin sonunda ta 
rım ürünlerinin serbestçe dolaşımı için gerekli hükümler sap- 
tanıncaya dek, birbirlerine tercihli rejim uygulayacaklardır. Ge
çiş döneminin başından itibaren Türkiye’ye uygulanacak rejim 
ise 6 sayılı ek’te belirlenmiş ve 1 Eylül 1971’den beri uygulama
ya sokulmuştur. Ayrıca Katma Protokol’ün 35/3. maddesi uya
rınca iki yılda bir yapılacak görüşmelerle bu ödünlerin gelişti
rilmesi ve zenginleştirilmesi öngörülmüştür. Oysa 1970’den son
ra  AET, tercihli ilişki kurduğu birçok ülkeye tarım  alanında 
ödünler vermiş bulunuyor. Böylece, AET’nin tercihli dış ticaret 
ilişkilerinin gelişmesinin sonucu olarak, Türkiye’ye verilmiş olan
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ödünler diğer ihracatçı ülkelerle geniş ölçüde paylaşılmış ve 
ödün niteliklerini yitirmiş bulunmaktadır. Topluluğun Akdeniz 
ülkeleriyle yaptığı anlaşmalarla bu ülkelere verdiği ödünler, 
Türkiye aleyhine uygulamaları daha da artırmış, eşit koşullarla 
rekabet olanağı dahi kalmamıştır. Sözgelimi, ceviz, kestane, por
takal suyu, balık filetosu, tuzlu balık, patates, domates, turunç- 
gil reçelleri gibi ürünlerde Türkiye’ye OGT’den hiçbir indiıim 
yapılmazken, bu ürünlerde Yunanistan’a yüzde 100, Tunus, Ce
zayir, İsrail gibi diğer bazı ülkelere yüzde 100 ile yüzde 30 a ra 
sında indirim sağlanmaktadır. Taze portakal ve mandalinada 
Türkiye’ye OGT’den yüzde 60 indirim tanınırken, aynı üründe 
Yunanistan’a yüzde 100, Fas, Tunus ve Cezayir’e yüzde 80, İs
rail’e ise yüzde 60 indirim yapılmaktadır. Domates salçasında 
Yunanistan yüzde lOO’lük indirimli tarifeden yararlanırken Tür
kiye’ye ancak Toplulukla hiçbir ortaklık ilişkisi bulunmayan 
Tunus, Cezayir, İsrail ve Portekiz’e tanındığı kadar, yani yüzde 
30 indirim tanınmaktadır. 1974 yılı verileri kullanılarak yapı
lan hesaplara göre, Topluluk, birçok ülkeden, Türkiye’ye oran
la daha ödünlü ithalat yapmaktadır. Topluluğun Türkiye’den 
yaptığı tarımsal ithalat içinde ödünlü kesimin oranı yüzde 57,7 
olup, Türkiye, oransal önem açısından Yunanistan, Kıbrıs, Tu
nus, Cezayir, Fas, İsrail, Portekiz ve İspanya’dan sonra 9. sıra
da yer almaktadır.

Katma Protokol, Türkiye’de büyük üretim kapasitesi bulu
nan taze meyve ve sebzelerle bunların işlenmesinden elde edi
len ürünlerde ve zeytinyağında Türkiye yararına herhangi bir 
kolaylık öngörmemiştir. Katma Protokol’de yer alan ödünler ise, 
yukarda açıklandığı üzere, birçok ürün bakımından gümrük 
vergisi muafiyetine erişememiş veya tarife kontenjanı, ithalat 
takvimi gibi sistemlerle sınırlandırılmıştır. Bunlara ek olarak. 
Topluluğun ortak tarım politikasından doğan ve AET piyasala
rına girişi güçleştiren engeller de bulunmaktadır. Bu engeller, 
Topluluk iç fiyatlarının altında bir fiyatla ithalat yapılmasını 
önleyen ve dolayısıyla Topluluk üreticilerini koruyan fiyat me
kanizmalarıdır. Bazı ürünler, örneğin sert buğday ve zeytinya
ğı, işari fiyat ile müdahale fiyatı arasındaki farka eşit bir üre
tim yardımı sistemiyle korunmaktadır. Tütünde ise. Toplulukta 
üretilen tü tünü kullananlara bir çeşit ikramiye verilmekte, böy- 
lece üreticilerin işari fiyata yakın bir fiyat elde etmeleri sağ
lanmaktadır.

Bütün bu yetersizliklerine karşılık, Katma Protokol’ün 35/3.
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maddesine göre, tarım ödünlerimizin artırılması ve zenginleşti
rilmesi amacıyla yapılan görüşmeler ve Ortaklık Konseyi ka 
rarlarından, geçmiş iki döneme dayanarak olumlu bir sonuç alı- 
namıyacağı da anlaşılmış bulunuyor.

Bugüne kadarki gelişmelerin gösterdiği, AET’ye tarımsal ih
racatımızın artmadığı, tersine birçok ürün bakımından gerile
menin olduğudur. Tarımsal ihracatımız artmazken, AET’ye yapı
lan ihracat içinde ödünlü tarım ürünlerinin payı düşmektedir. 
Bunun başlıca nedeni, ödünlerimizin üçüncü ülkelere göre da
ha geride bırakılması ve ödün listesine yeni ürünlerin eklenme
miş olmasıdır.

İşgücünün Serbestçe Dolaşımı da Sağlanamıyor.

AET, Türkiye’ye karşı işgücünün serbestçe dolaşımını sağ
lama yükümlülüğü altına girmiştir. îşçilerin serbest dolaşımı, 
başta düşük ücretle yetişmiş emek sağlayacağından kapitalizm 
için önemlidir. İşgücü, ücretleri dengeleme etkisi yanında bir 
dereceye kadar ekonomik büyümeyi de etkilemektedir. Be
lirli sanayilerin etken bir biçimde üretimde bulunamama- 
larına ve ortalama verimliliğin altında çalışmalarına kar
şın, işgücü sayesinde üretime devam edebilme olanağı bu
lunmakta ve düşük verimlilikteki sanayilerin ücretlerin düşük 
olduğu ülkelerde kurulması yerine, düşük ücretli işçilerin sana
yiin olduğu yere taşınarak üretimin sürdürülmesi ve bütünlü
ğü sağlanabilmektedir. Ne var ki, kapitalist sistem sürekli ve 
dengeli bir gelişmeyi sağlayamadığı için, işçilerin serbest dola
şımı ancak kuramsal olarak gerçekleştirilmekte, bunalımlarla 
birlikte yabancı işçiler de geri gönderilerek bunalımdan kurtu- 
lunmaya çalışılmaktadır. Soruna bu açıdan bakıldığında, AET’- 
nin ülkemiz işçilerine serbestçe dolaşım hakkı sağlayamayaca
ğı ortaya çıkmaktadır; Yabancı işçiler, kapitalizm için bunalım 
dönemlerinde vazgeçilecek, bunalımdan kurtulduktan sonra ise 
düşük verimlilikteki sanayilerin ayakta kalmasını sağlayacak 
bir araç olmaktadır.

Katma Protokol, 36-40. maddelerinde, işçilerin serbest dola
şımını ele almaktadır. İşgücünün serbestçe dolaşımı, belirli bir 
takvime bağh olmadığı için, bugüne kadar bu konuda önemli 
ilerlemeler sağlanamamıştır. Ortaklık Konseyi kararlarıyla ka
zanılan haklar, genellikle işçilerimize, ilgili ikili anlaşmalarla el
de edilen hakların ötesinde birşey getirmemektedir. Ayrıca, ni
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telikli işgücü sıkıntısı bulunan ülkemizde, bu tü r işgücü göçü
nün önlenmesi de gerekmektedir. İşçilerimiz bugün, ancak sı
rada öncelikli AET işçilerinden sonra, herhangi bir işe başvura
bilmektedirler. AET ülkelerinde de işsizliğin önemli sorun oldu
ğu dikkate alınırsa, bu konuda da, Türkiye ekonomisinin geliş
mesine yardımcı bir etkiden söz açmak zorlaşmaktadır.

Türkiye AET’nin Pazarı Olmaktadır

Katma Protokol, yukarda ayrıntılı olarak incelenen konula
rın dışında da, Türkiye’nin AET’nin pazarı olmasını sağlayacak 
her türlü düzenlemeyi de birlikte getirmektedir. Serbest tica
rete hizmet eden vergi politikaları, ekonomi politikaları, yaban
cı sermaye girişinin kolaylaştırılması gibi akla gelebilecek bü
tün düzenlemeler Katma Protokol’de vardır. Ancak ağırlık, Tür
kiye’nin en kısa sürede dış ticaretini serbestleştirmesi ve sana
yileşmesini önlemeye verilmiştir. Geçiş dönemi sonunda, Tür
kiye tamamen AET’nin pazarı haline gelince ve sanayileşme ön
lenince, zorunlu olarak diğer değişiklikler yapılacaktır. Bu ne
denlerle geçiş döneminin sonuna gelindiğinde ekonomik yapısı 
AET ile bütünleşen ve ekonomik bağımlılığı artan Türkiye, po
litik alanda da AET’nin çizdiği yolu izlemek zorunda kalacak ve 
bağımsız bir politik tercihte bulunamaz duruma düşecektir.

AET İle tlişkilerin Büyük Sermayeye Yaran

Yukarda ayrıntılarıyla irdelendiği üzere, Türkiye’nin 1963’- 
den bu yana AET’yle kurduğu ve gerçekte bir ,|ümrük birliğin
den ibaret olan ilişkinin, Türkiye sanayiinin {.felişmesini önle
mesi ve tümüyle dışa bağımlı hale getirmesi, yurtiçi pazarı bü
tünüyle emperyalist tekellerin sömürüsüne açması kaçınılmaz
dır. Türkiye’nin AET’ye üye olmasının, yerli seriiiayenin rekabet 
gücünü artıracağı, üretimde maliyetleri düşürücü etkide bulu
nacağı, ülke içinde işsizliğin etkilerini azaltacağı yönündeki sav
ları artık kimse savunamamaktadır. Fakat bu durum, yerli bü
yük sermayenin AET ile bütünleşmekten hiçbir ekonomik çıka
rı olmadığı anlamına elbette gelmemektedir.

AET ile işbirliği, daha sonraki bölümlerde belirtileceği gibi, 
sadece emperyalist tekellerce üretilen ürün parçalarının birleş
tirilmesine yani ithalata dayalı ve iç piyasanın sömürülmesine 
yönelik bir «montaj» sanayiine ve tüketim malları sanayiine ya
şama hakkı bırakacaktır. Diğer bir deyişle, emperyalist tekeller
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le içiçe geçmiş olan büyük tekelci sermaye gruplan, Türkiye’
nin geleceğini ipotek ederek kendi geleceklerini güvence altı
na almaya çalışmaktadırlar.

Ne var ki, bu tü r güvence aram a çabalarının da başarı şan
sı, emperyalizmin, kendi derin ve köklü çelişkileriyle başedebil- 
me olanaklarına bağlıdır. Daha önce üzerinde durulduğu gibi, 
emperyalist merkezlerin, hızla derinleşen ekonomik, toplumsal 
ve politik bunalımlardan kısa sürede çıkabilme olanakları çok 
az gözükmektedir. Bu koşullarda Türkiye burjuvazisinin, kendi
sini, Amerikan ve Avrupa emperyalist güçleri adına, bölgede bir 
köprü başı gibi göstererek, durumunu güçlendirme girişimleri
nin de ciddî engellerle karşılaşması beklenmedik bir sonuç ol
mayacaktır. Sosyalist dünyanın ve antiemperyalist Arap ülkele
rinin yanıbaşında sözde bir «kapitalist gelişme mucizesi» yara 
tarak bölgede «statüko» nun kalıcı bir öğesi haline gelme iste
ğinin gerçekleşmesine olanak yoktur. Türkiye büyük burjuva
zisinin kapitalist düzenin ekonomik ve toplumsal bunalımların
dan, emperyalist merkezlerin desteğini alarak çıkma, böylece 
siyasal iktidarını da sağlama bağlama çabaları, kısa sürede ba
şarısızlığa uğramaya mahkûmdur. Nitekim daha bugünden baş
ta Sovyetler Birliği olmak üzere Sosyalist ülkelerle kurulmaya 
çalışılan iyi ilişkiler, bir yönüyle bu çözümsüzlüğün kanıtlarıdır.
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AZ GELİŞMİŞLİĞİN GENEL KONUMU

Türkiye, Kapitalist Dünya İçinde Geri ve 
Bağımlı Bir Konumdadır

^1^ ÜRKİYE, kapitalist dünya ekonomisi içinde, geri ve em- 
peryalizme bağımlı ülkeler arasında yer almaktadır. Kapi

talist dünya ekonomisini düzenleyen ilişkiler, üretici güçlerin 
ülkemizdeki gelişme düzeyi ile gelişmiş kapitalist-emperyalist 
ülkelerdeki gelişme düzeyi arasındaki uçurumu sürekli olarak 
korumakta ve genişletmektedir. Türkiye’deki egemen kapitalist 
üretim ilişkileri emperyalizme bağımlılığa göre biçimlenmiştir 
ve bu üretim ilişkileri, ülkemizdeki üretici güçlerin gelişmesi
nin önündeki maddî ve toplumsal engelleri sürekli olarak yeni
den üretmektedir. Türkiye’deki dışa bağımlı kapitalizm, üretim 
sürecini sağlıklı ve hızlı bir biçimde değişikliğe uğratarak ge
liştirebilme, üretimin genişleyerek sürdürülmesinin önündeki 
engelleri ortadan kaldırabilme niteliğinden yoksundur. Tam ter
sine Türkiye kapitalizmi, ekonominin dışa bağımlılığını sürekli 
olarak güçlendirmekte, üretimde en geri örgütlenme biçimleri
nin bile varlığını korumakta ve bunları kendisinin bir bileşeni 
haline getirerek sürdürmektedir.

Türkiye’de kişi başına gelir düzeyinin diğer kapitalist ülke
lerle karşılaştırılması, ülkemizin ekonomik geriliğinin en genel 
ölçütlerinden birini vermektedir. Böyle bir karşılaştırma 51. Tab
loda görülmektedir. Bu tablo, ülkemizde kişi başına gelir düze
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yinin, geri bir düzeyde olmakla kalmadığını, aynı zamanda ben
zeri geri ve bağımlı kapitalist ülkelerin bazılarına göre de dü
şük olduğunu göstermektedir. Buna karşılık yine aynı tabloda, 
kişi başına gelir düzeyi açısından Türkiye’nin pekçok geri ülke
ye göre daha gelişmiş bir konumda olduğu da görülmektedir.

TABLO : 51

BAZI ÜLKELERDE KİŞİ BAŞINA GAYRI SAFİ 

MİLLİ HASILA (1976)
(Piyasa fiyatlarıyla dolar  olarak)

ü lke ler Kişi başına GSMH (*)

İsveç 8670
ABD 7890
Kanoda 7510

Almanya 7380
Fransa 6550
Japonya 4910

İtalya 3050
Yunanistan 2590
Venezüella 2570
İran 1930
G. Afrika 1730

Portekiz 1690
Arjantin 1550

Brezilya 1140
Meksika 1090

Türkiye 990
G. Kore ~ ......... - ■6 7 0 "
Nijerya 380
Endonezya 240
Hindistan 100

(*) R akam ların  son basamağı sıfıra tam am lanm ıştır .

Kişi başına gelir düzeyi, ülkelerin gelişme düzeylerinin çok 
genel bir göstergesi olmakla birlikte, üretici güçlerin gelişme 
durumunu güvenilir bir biçimde değerlendirmek için yeterli de
ğildir. örneğin  petrol çıkarımından başka önemli bir üretici fa 
aliyeti ve gelir kaynağı olmayan Kuveyt’de kişi başına gelir dü
zeyinin ABD’nin iki katına yaklaşmasına (1976 için 15.480 dolar) 
bakarak bu ülkeyi «gelişmiş» ülkeler arasında saymak olanak
sızdır. Ülkelerin ekonomik gelişme düzeylerinin sağlıklı bir bi
çimde karşılaştırılmasına olanak verecek göstergeleri, maddi 
üretimin yapısmda, üretimin genişleyerek sürdürülmesi için be
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lirleyici önem taşıyan üretiminde ve tüketiminde aram ak ge
rekir.

52. ve 53. Tablolarda Türkiye’nin belirli temel ürünlerinin 
üretim ve tüketim düzeyleri bakımmdan bir dizi ülkeyle karşı
laştırılmasına yer verilmektedir. 52. Tablo bu karşılaştırmayı 
1975 yılındaki kişi başına elektrik enerjisi tüketimi açısından 
yapmaktadır. Tablodaki veriler, Türkiye ile gelişmiş kapitalist 
ülkeler arasındaki gelişme düzeyi farklarını, kişi başına gelir 
düzeyi göstergesinden çok daha belirgin bir biçimde ortaya koy
maktadır.

TABLO : 52

ÇEŞİTLİ ÜLKELERDE KİŞİ BAŞINA 

ELEKTR.K ENERJİSİ TÜKETİMİ (1975)

KİŞİ başına tüketim 
Ülkeler KWH olarak

İsveç 8778
Norveç 6738
Finlandiya 5666
İngiltere 4950
İsviçre 4516
Almanya 4429
Avusturya 3750
Belçika - Lûksemburg 3718
Hollanda 3608
Danimarka 3267
İtalya 2314
İspanya 2288
Yunanistan 1564
Portekiz 1042
Türkiye 345

53. Tablo ise yine kişi başına ham çelik tüketimi ile kişi ba
şına sıvı çelik * üretimi açısından Türkiye’nin bir dizi ülkeye 
göre durumunu göstermektedir. Üretici güçlerin gelişme düze
yinin karşılaştırılmasında görece daha az anlamlı sayılabilecek 
bu veriler de, Türkiye ekonomisinin geri bir maddî üretim ya
pısına dayandığı gözlemini doğrulamaktadır.

(*) Çelik üretim i sırasında, nihai çelik aşam asından b ir önceki aşam ada çe

liğin ergitilmiş halidir.
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TABLO : 53
BAZI ÜLKELERDE KİŞİ BAŞINA HAM ÇELİK TÜKETİMİ 

VE SIVI ÇELİK ÜRETİMİ (1975)

Ülkeler

İsveç

Japonya
ABD

Almanya

Fransa

İngiltere

İtalya

İsrail

İspanya
Arjantin

Brezilya
Güney Kore

Yunanistan

Meksika

Türkiye

İran

M ısır

H indistan

Kişi başına ham 

çelik tüketimi
(Kg/K işi)

772 
583 
549 

490 
350 
385 

319 
338 (•)

284 

188 (*)

123 (•)
124 (•)

143 
105 (•)

143
77 0  

93 (•)
30 (•)

14 (*)

KİŞİ başma sıvı 
çelik üretimi

____ (^g /K iş i)

636
921

497

653
972

358
391

30

312
88
78

59
100
87

__  46
~4T "
18

13

13

(*) 1974 değeri.

Üretici güçler arasında başlıca yeri tutan işgücünün nite
liğiyle ilgili güvenilir bilgiler toplanamamaktadır. Bununla bir
likte eldeki kısıtlı veriler bile ülkemizin işgücünün, nitel geliş
me düzeyi bakımından da, kapitalist dünya içinde en geri sı
ralarda yer aldığını göstermektedir. Türkiye ile birlikte bazı ül
kelerde çalışan nüfus içinde teknik eğitim görmüş, nitelikli in
san gücünün oranına ilişkin verileri içeren 54. Tablo, sözü edi
len durumu sergilemektedir. Türkiye kapitalizmi, üretim süre
cini hızlı bir biçimde değişikliğe uğratacak maddî temelleri ya
ratamadığı gibi, işgücünün bileşiminde zorunlu olan nitel de
ğişimi de sağlayamamaktadır.

Türkiye ekonomisinin geri niteliği, milli gelirin sektörel bi
leşiminde de kendisini göstermektedir. «Millî gelir», belirli bir 
dönem içinde bir ekonomide yaratılan yeni toplam değerin ifa
desi olarak kullanılan bir kategoridir. Millî gelirin sektörel bile
şimi, yeni yaratılan toplam değer içinde çeşitli üretici sektör-
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TABLO: 54

BAZI ÜLKELERDE NİTELİKLİ İNSAN 
GÜCÜNÜN ÇALIŞAN NÜFUSA ORANI

Teknik eğitim görmüş 

nitelikli İnsan gücü 
Ülkeler (Yüzde)

İsveç 11,5

Fransa 9 ,9

Kanada 9,7
Hollanda 9,1

Norveç 9,0

İngiltere 8.6
Belçika 8,3

Almanya 7.7
Danimarka 7.5

Japonya 4,9

Yunanistan 4,2
Portekiz 2.8

Türkiye 2,1

lerin üretiminin payını dile getirmektedir. Ancak kapitalist ül
kelerde yapılan milli gelir hesaplamaları, üretici olmayan sek
törleri de (ticaret, ulaştırma, hizmetler vb.) değer (dolayısıyla 
da gelir) yaratan sektörler gibi değerlendirmektedir. Bu tür 
millî gelir hesaplamaları, üretici olmayan sektörlerde faaliyetin 
sürdürülmesi için emeğe ve sermayeye yapılan ödemeleri (üc
ret, kâr, ran t ve faiz gibi) bu sektörlerde yaratılan bir gelir ola
rak göstermektedir. Böylesi bir hesaplama yönteminin bir eko
nomide üretici güçlerin gelişme düzeyini gerçekte olduğu gibi 
yansıtması kuşkusuz beklenemez. Bununla birlikte, bu yöntem
le düzenlenen millî gelir istatistiklerinin bile ekonominin geliş
me düzeyinin değerlendirilmesi için önemli ipuçları vermesi ola
nağı vardır.

55, Tablo, Türkiye’de Gayrı Safi Yurt îçi Hasılanın (GSYÎH) 
tarım, sanayi ve hizmetler sektörlerine göre bileşimini bir dizi 
ülkeyle karşılaştırmaktadır. Karşılaştırma konusu olan Iran * 
dışındaki bütün ülkelerde hizmetler sektörünün payının yüzde 
50 ve üzerinde olduğu görülmektedir. Bunlar arasında, Japon
ya’da GSYİH içinde tarımla sanayinin payları arasında sanayi

(*) İ ra n ’ın du rum u petrol rafinajının, h a t ta  bazı tasniflerde «çıkanm »m  bir
sanayii dalı sayılmasından ö türüdür.

I
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TABLO: 55

ÇEŞİTLİ ÜLKELERDE TARIM, SANAYİ VE 
HİZMETLERİN GSYİH’YA ORANI (*)

Türkiye Yunanistan Portelciz Melcsilca Japonya İtalya İran
1975-77 1975 1975 1975 1975 1975 1975

Tarım

Sanayi
Hizmetler

30 28 

19 20 
51 52

17

21
62

15

35
50

11

28

61

GSYİH 100 100 100 100 100

5
38

57

100

33
58

100

12
53
35

100

(*) 1976 sabit fiatlarıyla.

lehine olan fark, diğer ülkelerdeki oranlara göre çok daha bü
yük boyutlara ulaşmaktadır. İtalya’ya ilişkin veriler de Japon
ya’nın durum una benzer nitelikler ortaya koymakta, ayrıca her 
iki ülkede hizmetler kesiminin büyüklüğü belirgin bir düzeye 
ulaşmaktadır.

Bu ülkelerde kapitahst gelişme sürecinin ilk hızını kaza
nıp ilerlediği dönemlerde, sanayi üretimi, bir yandan tarımsal 
üretimi geride bırakırken, diğer yandan henüz yeni gelişmeye 
başlamış olan hizmetler sektörünün de önüne geçmiştir. Sana
yileşme sürecinin yüksek bir düzeye ulaşmasından ve tarımsal 
üretimin millî gelirdeki payının enaz düzeye inmesinden son
ra ise, toplumsal üretimin ve dağılımın örgütlenmesine yönelik 
hizmetler sektörünün payı hızlı bir biçimde büyümektedir. Bu 
değerlendirme tersine çevrilerek genelleştirildiği takdirde, he
nüz sanayileşme sürecinde ilerlediği söylenen ülkelerde hizmet
ler sektörünün milli gelirdeki payının sanayie göre daha yavaş 
büyümesi ve görece daha küçük bir ağırlığa sahip olması gerek
tiği sonucu çıkmaktadır.

Oysa 55. Tablodaki veriler, Japonya, İtalya ve İran dışın
daki ülkelerde, sanayiin tarım üzerindeki üstünlüğü yeterli 
boyutlara ulaşmamış olduğu halde, hizmetler sektörünün GSYİH 
içinde oldukça yüksek bir paya sahip olduğunu göstermekte
dir. Bu durum, söz konusu ülkelerde kapitalist gelişmenin ( de
ğişik ölçülerde de olsa) çarpık niteliğini yansıtmaktadır. Geri 
ya da orta derecede gelişmiş kapitahst ülkelerde, kapitalizmin 
gelişmesi ilerledikçe, ağırlıklı olarak gelişen, üretici sektörler 
değil, üretici olmayan sektörler olmaktadır.

Bu tür kapitalist gelişme, Türkiye’de benzeri ülkelere oran-
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la çok daha belirgin bir biçimde ortaya çıkmaktadır. 55. Tablo
da görüldüğü üzere, Türkiye’de sanayiin GSYÎH içindeki payı, 
diğer geri, ya da orta derecede gelişmiş kapitalist ülkelerdeki- 
nin tersine, henüz tarımın payını geride bırakabilmiş değildir. 
Buna karşılık Türkiye’de hizmetler sektörünün GSYÎH içindeki 
payı, sanayiin tarımı artık geride bırakmış olduğu ülkelerdeki
ne yaklaşık bir düzeydedir. Bu durum, Türkiye’de kapitalist ge
lişmenin, benzeri birçok geri, ya da orta derecede gelişmiş ka 
pitalist ülkeye göre daha da çarpık bir üretim yapısına yol aç
tığını göstermektedir.

56. Tablo, Türkiye’de millî gelir içinde üretici sektörlerin ger
çek payının ortaya çıkarılmasına yardımcı olacak biçimde dü
zenlenmiştir. Bu tabloda, maddî üretimin gerçekleştirildiği in
şaat sektörü «hizmetler» kategorisinden ayrılmış, ticaret sek
törü de yine hizmetlerden ayrı olarak gösterilmiştir. Bu tablo
nun «faktör fiyatları» esas alınarak hazırlanmış olması, sektör
lerdeki üretim değerleri arasındaki oranların, gerçekten mad
dî üretim sürecinde yaratılan değerler arasındaki oranlara bi
raz daha yaklaşılmasına olanak vermektedir.

TABLO: 56
TÜRKİYE'DE GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILANIN 

SEKTÖREL BİLEŞİMİ (1962-1977)

(1968 faktör fiatlarıyla, yüzde)

Sektörler 1962 1967 1972 1977

Tarım 38,1 32,5 27,8 23,3
Sanayi 15,4 19,0 20,9 23,2
inşaat 6,4 7,0 6,4 6,4
Ticaret 9,6 11,1 13.1 14,5
Hizmetler 30.5 30,4 31,8 32,6

T o p l a m 100,0 100,0 100,0 100,0

56. Tablodaki veriler, 1962 yılından 1977 yılına kadar tarım, 
sanayi ve inşaattan oluşan üretici sektörlerin GSYİH içindeki 
payının yüzde 59,9’dan yüzde 52,9’a indiğini göstermektedir Bu
na karşılık ticaret ve hizmetler sektörlerinin toplam payı yüz
de 40,1’den yüzde 47,l’e yükselmiş, bu toplam içinde de asıl ge
lişmeyi ticaret sektörü göstermiştir. 56. Tablodaki verilere da
yanarak hazırlanan 57. Tabloda ise, üretici sektörler üzerinde
ki ticaret marjlarının hızla ve hemen hemen aynı oranlarda art-
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tığı gözlenmektedir. Bu bulgular, Türkiye’de kapitalist gelişme 
sürecinin çarpık niteliği hakkındaki değerlendirmeleri daha da 
somut kanıtlara bağlamaktadır.

TABLO : 57
ÜRETİM FAALİYET KOLLARINA GÖRE GAYRİ SAFİ MİLLİ 

HASILA VE TİCARET MARJLARI (1962-1977)

(Cari Faktör  Fiyatlarıyla)

Tarım (1)

Sanayi (2)

İnşaat (3)
T icaret (4) 
(4 )/(1+ 2) yüzde 

(4 )/(1 + 2 + 3 ) yüzde

1962

20760

8490

2615

5360

18,3
16,7

1 9 6 7

29648
17441

6151

10091
21,4

19,0

1 9 7 2

59243

40683

12291

26571
26,6
23,7

1 9 7 7

193194

142999
40081

98268
29,2

26,1

Türkiye ekonomisinin gelişme düzeyi işgücünün sektörler 
arasındaki dağılımına bakarak da değerlendirilebilir. Bu konu
da ülkemizde güvenilir istatistikler derlenmiyor ve istatistik ta 
nımlamalar gerçek durumu yansıtacak biçimde yapılmıyor olsa 
da, sonuç çıkarılabilecek gözlemlerde bulunmak olanağı vardır.

Örneğin, ülkemizde işgücünün üçte ikisi hâlâ tarımda ça
lışmaktadır, ya da çalışmayı beklemektedir. Bugünkü üçte iki 
oranına, yaklaşık yirmi yıl önceki dörtte üç oranından kalka
rak  gelindiğini de belirtmek gerekir. Buna karşılık, tarım dışın
da kalan işgücünün sanayi ve hizmetler sektörleri arasındaki 
dağılımı uzun yıllardır yarı yarıya oranını korumaktadır. Di
ğer bir deyişle, tarım dışında faaliyet gösteren işgücü oranının 
artm a eğiliminde olmasına karşın, sanayiin bu oran içindeki pa
yında bir artış görülememektedir. Bu durum, sektörlerin millî 
gelir içindeki paylarının incelenmesi sırasında ortaya çıkan so
nuçlara denk düşmektedir. Türkiye’de «sanayileşme» adı veri
len süreç, böyle bir süreçte, özellikle yükselme döneminde, ol
ması gerekenin tersine, toplam ekonomide olduğu gibi tarım dı
şı alanlarda da işgücünün hızla artan  oranlarda sanayide top
lanmasını gerçekleştirememektedir. Bu, sanayi üretiminin eko
nomik gelişmenin öncüsü olarak ileriye doğru sıçrayamadığını, 
daha açık bir deyişle, kapitalist gelişmenin çarpık ve güdük bir 
biçimde ilerlediğini göstermektedir.
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SANAYİİN DURUMU

Sanayi, Ülkfeyi Giderek Dışarıya Daha Bağımlı 
Kılan Bir Yapıdadır

'  I " ÜRKİYE’de sanayiin üretim yapısı, üretici güçlerin nitel ge- 
lişme düzeyindeki geriliği en açık biçimde ortaya koymak

tadır. Türkiye sanayii, benzeri pek çok geri ve bağımlı kapita
list ülkede olduğu üzere, kendi kendisinin itici gücü olacak sek
törleri geliştirememektedir. Tanımı gereği makineli üretim ’e 
dayanan «sanayi», herşeyden önce ve ancak, bu tü r üretimin sü
rekli olarak genişletilebilmesine olanak verecek üretim araçla
rının gerekli oranlarda üretimini sağlayabildiği ölçüde, ekono
mik gelişmeye öncülük edebilir. Üretimin genişleyerek sürdü
rülebilmesi için, sanayi üretimi, kendi içinde belirli ürün grup
ları arasında belirli maddî üretim oranlarını gerçekleştirmek zo
rundadır. Kapitalizmin anarşik işleyişi bu oranları kendiliğin
den gerçekleştirmeyi zaten hiçbir zaman ve hiçbir ülkede tam 
olarak başaramaz. Emperyalizmin sömürüsü altındaki ülkeler
deyse. kapitalizmin bağımlı niteliği dolayısıyla, sanayi üretimin
deki oransızlıklar gelişmiş kapitalist ülkelere göre çok daha kök
lü ve kalıcıdır. Geri kapitalist ülkelerde sanayi üretiminin ya
pısı, üretimin sürdürülmesi için ekonomiyi sürekli olarak dışa da
ha çok bağımlı hale getiren, bir sektördeki büyümenin diğer sek
törler üzerindeki itici etkisini frenleyen, verimliliğin büyük öl
çekli, ileri teknoloji kullanımma dayalı olarak artırılmasını 
kârsızlaştıran, ileri teknolojinin sektörlerarası yatay ve dikey
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bütünleşmenin gerektirdiği yaygınlıkta, yoğun ve den£;eli ola
rak uygulanmasını engelleyen «çarpık» bir niteliğe sahiptir. Sa
nayiin bu yapısı, imalat sanayii üretiminin başlıca «yatırım», 
«ara» ve «tüketim» malları olarak bileşiminde kendisini göster
mektedir.

58. Tablo, Türkiye’de imalat sanayii üretiminin bileşimini, 
belirli ülke gruplarıyla karşılaştırmaktadır. Tabloda, Türkiye’de 
imalat sanayii üretiminde tüketim mallarının payının, azgeliş
miş ülkeler ortalamasından da geride olduğu ve ençok Asya ül
kelerinin ortalamasına yakın olduğu görülmektedir. Türkiye ile 
Asya ülkeleri arasındaki benzerlik, a ra  ve yatırım malları üre 
timinin payları için de geçerlidir. Bu olgu, Türkiye’nin, azgeliş
miş ülkeler arasında, dışa bağımlılığın, sanayiin yapısının doğ
rudan ve sürekli bir sonucu olması bakımından en kötü konum
larda bulunduğunu göstermektedir. Yaklaşık yarı yarıya tüke
tim malları üretimine dayanan bir sanayiin (istatistiklerin pek 
çok dayanıklı tüketim malını da yatırım malları arasına soktu
ğu unutulmamalıdır) gelişmesi sırasında sürekli olarak darbo
ğazlara sürüklenmesi kaçınılmazdır.

TABLO: 59
TÜRKİYE'NİN VE ÇEŞİTLİ ÜLKE GRUPLARININ 

İMALAT SANAYİLERİNİN YAPISI (1974)

G elişm iş '

kapita lis t Azgelişmiş Sosyalist
Sanayi adı Türkiye Dünya ülkeler ülkeler ülkeler AET

İmalat sanayii 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Hafif imalat san. 46,1 32,5 31,3 49,0 29,8 33,2
Ağır İmalat san. 53,9 67,5 68,7 51,0 70,2 66,8

Temel metal son. 9,7 7,7 8,2 6,1 7,2 8,6
Makine ve 1
teçhizat sanayii 16,4 41,3 41,4 21,0 46,3 39,6
Diğer ağır

imalat sanayii 27,8 18,5 19,1 23,9 16,7 18,6

59. Tablo, imalat sanayii üretiminin bileşimini «hafif» ve 
«ağır» olmak üzere bir başka sınıflandırmaya göre belirtmek
tedir. Bu tablodaki veriler de bir önceki tablonun verilerini doğ
rulamaktadır. 59. Tablodaki verilere göre Türkiye’de «ağır ima
lat sanayii» nin payı, azgelişmiş ülkeler ortalamasının biraz üs
tündeyse de, bu bölümün en önemli sektörünü oluşturan «ma
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kine ve teçhizat sanayileri» nde durum  tersine dönmektedir. «Di
ğer ağır imalat sanayileri» sektörünün görece şişkinliği de, bu 
sektöre çoğunlukla dayanıklı tüketim mallarının girdiği dikka
te alınırsa, Türkiye’de sanayi üretiminin çarpıklığının bir baş
ka göstergesi olmaktadır.

îmalat sanayii alt sektörlerinin, birbirlerinin ürünlerini gir
di olarak kullanma ve birbirlerine «ara malı» olarak girdi sağ
lama açısından incelenmesiyle de Türkiye sanayiinin geri yapısı
nı gözlemek olanaklıdır. İmalat sanayii alt sektörlerinin birim 
üretimlerinde diğer alt sektörlerin ürünlerini girdi olarak kul
lanma payı «geriye doğru bağlantı etkisi» olarak adlandırılmak
tadır. Buna karşılık, gene imalat sanayii alt sektörlerinin üre 
timine, diğer alt sektörlerce «ara malı» kullanımı için gösteri
len istemin, bu sektörlerin üretimi içindeki payı ise «ileriye doğ
ru  bağlantı etkisi» olarak nitelendirilmektedir. «Geriye doğru», 
ya da «ileriye doğru» bağlantı etkileri görece yüksek olan alt 
sektörler, belirli bir zaman kesiti içinde sanayi üretiminin ge
lişmesinde en büyük etkiyi yapan sektörler olarak değerlendi- 
rilebilmektedir. Türkiye imalat sanayii üzerinde yapılan ince
lemeler, besin, orman ürünleri ve dokuma gibi sektörlerin «ge
riye doğru bağlantı etkisi» nin en güçlü bulunduğu sektörler ol
duğunu ortaya koymaktadır. Buna karşılık, makine sektörünün 
«geriye doğru bağlantı etkisi» en zayıf olan sektörler arasında 
yer aldığı görülmektedir. Diğer yandan, Türkiye imalat sanayi
inde «ileriye doğru bağlantı etkisi» en güçlü olan sektörlerin ise, 
madencilik, «ana metal», kimya ve petrol ürünleri sektörleri ol
duğu anlaşılmaktadır. Makine ve elektrikli makine gibi sektör
ler de «ileriye doğru bağlantı etkisi» bakımından en geri sıra
larda yer almaktadır. Daha da önemlibi, bu sektörlerin üretimi 
içinde diğer sektörler tarafından istenen ürün oranının zaman 
içinde azaldığı, buna karşılık doğrudan tüketim isteminin hızla 
yükseldiği görülmektedir.

Sanayi, Geri Kapitalist Ülkelerin 
Tipik Özelliklerini Taşıyor

Gerçekten, geri kapitalist ülkelerde «geriye» ve «ileriye» 
doğru bağlantı etkilerinin güçlü olduğu sektörler, genellikle, ya 
tarımsal girdilere dayanan ve dayanıksız tüketim malları ü re 
ten, ya da hammaddeler ve benzerleri gibi ağırlıklı olarak ge
ne tüketim malları üretimi için «ara malı» sağlayan sektörler
dir. Buna karşılık, gelişmiş kapitalist ülkeler ekonomilerinde m a
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kine ve elektrikli makineler sektörleri, basjlantı etkileri bakımın
dan kilit niteliği taşımaktadırlar. Bu sektörleri, demir-çelik ve 
kimva sanavileri izlemektedir. Bu durumun temel nedeni, sözü 
edilen ülkelerde, makine, teçhizat ve diğer üretim aracı üreten 
sanayilerde sermayenin organik bileşiminin yüksek bir düzeye 
ulaşmış olması, diğer bir deyişle, bu sanayilerin ileri bir tekno
lojiye dayanması ve birim üretimde gene üretim araçlarının pa
yının yüksek düzeyde olmasıdır. İkinci olarak, gelişmiş kapita
list ülkelerde makine ve teçhizat üreten sektörlerin üretimi için
de en büyük payı, gerçekten diğer sektörlerin üretiminde üre 
tim aracı olarak kullanılan ürünler oluşturmaktadır.

Buna karşılık Türkiye’de, herşeyden önce, «makine, elektrik 
makineleri vb.» olarak nitelenen imalat sanayii sektörlerinin 
üretiminde asıl ağırlığı, gerçekten üretim aracı niteliğindeki 
ürünler değil, tanım gereği bu kategoriye sokulan, fakat ger
çekte doğrudan tüketime yönelik ürünler oluşturmaktadır. Bu 
nedenle, bu sektörlerin «ileriye doğru bağlantı etkisi» son de
recede önemsiz bir düzeydedir. Bu sektörlerin üretiminde doğ
rudan tüketim istemi için üretilen ürünlerin oranı son yıllarda 
iki kat yükselmesine karşılık, «ara malı» olarak kullanılan ü rün 
lerin payı yarı yarıya azalmıştır. Bu durumda, bu sektörlerin, 
diğer sektörlerin üretiminin genişlemesi için taşıdığı göreli öne
min yükselme eğiliminde olmadığı ortaya çıkmaktadır. Daha 
önemlisi, bu sektörlerin «geriye doğru bağlantı etkisi» nin za
yıflığı, bu sektörlerde sermayenin organik bileşiminin, sektörde
ki tüm işletmeler açısından ortalama olarak, gelişmiş kapitalist 
ülkelerdekine oranla çok düşük bir düzeyde olması ile sonuç
lanmaktadır. Bu durumda, sektörlerdeki üretim sürecinin bu
günkü teknolojik yapısı, bu sektörlerin sanayileşme sürecinin 
ilerlemesinde «çekici güç» rolü oynamasını olanaksız kılmakta
dır.

Diğer sektörlerin ürünlerini girdi olarak kullanma bakımın
dan başta gelen imalat sanayii sektörleri (besin, orman ü rün 
leri, dokuma) ise, sermayenin organik bileşiminin görece en 
yavaş yükselme eğilimi gösterdiği sektörlerdir. Bundan da önem
li olarak, bu sektörlerde, değişmeyen sermayenin (sermayenin 
üretim araçları değerinden oluşan bölümünün) çok büyük bir 
parçası, «işletme sermayesi»nden (hammaddelere, yarı işlenmiş 
girdilere vb. yatırılan sermayeden), diğer bir deyişle, üretim sü
recinde değeri bir defada ve bütünüyle yeni ürüne aktarılan 
ürünlerden oluşmaktadır. Bunlar hammadde ve ara  mallarmdan
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oluşan «iş nesneleri» dir. Değişmeyen sermaye içinde işletme ser
mayesinin paymm diğer sektörlere oranla yüksek olması, ser
mayenin devir hızmm da görece yüksek olması sonucunu doğur
maktadır. Kapitalizmin, az, ya da orta derecede gelişmiş oldu
ğu ülkelerde, sermayenin devir hızının görece yüksek olduğu, 
dolayısıyla kısa sürede bir sermaye birikiminin gerçekleştirile
bilmesine olanak veren sektörlerde yoğunlaşması, kolayca an 
laşılabilir bir durumdur. Ne var ki, ağırlıklı olarak bu sektör
lerde gerçekleşen bir sermaye birikiminin, üretimin yoğunlaş
masına yol açsa da, bir bütün olarak sanayiin gelişmesine, özel
likle üretim araçları üreten sanayi sektörlerinin gelişmesine ön
cülük etmesi olanaksızdır. Tersine, sanayide kapitalizmin geliş
mesinin böylesi bir yol izlemesi, sanayi üretiminin bileşiminde 
mevcut çarpıklığın daha da derinleşmesine ve süreklilik kazan
masına yol açmaktadır.

■

Geri ve Çarpık Nitelik, Emeğin Toplumsallaşması ve 
Üretimin Yoğunlaşmasında da Görülmektedir.

Türkiye sanayiinde kapitalizmin gelişmesinin geri ve çaroık 
niteliği emeğin toplumsallaşması ve üretimin yoğunlaşması dü
zeyinin incelenmesiyle de görülebilir. Emeğin toplumsallaşması 
ve üretimin yoğunlaşması düzeyinin ölçütleri arasında, sanayi 
üretiminin işletme büyüklüklerine göre dağılımı başta gelmek
tedir. 1970 yılındaki sanayi anketlerine göre, Türkiye imalat sa
nayiinde faaliyet gösteren işyerlerinin yüzde 97’si lO’dan az iş
gücü çalıştıran «küçük» * işyerlerinden oluşmaktadır. Türkiye 
sanayiindeki bu oran, «küçük» denen sanayiin gelişmiş kapita
list ülkelerdekine göre çok büyük bir yaygınlığa sahip olduğu
nu göstermektedir. «Küçük» sanayi işyerlerinin toplam işyerle
ri içindeki oranı zaman içinde azalma eğilimi de göstermemekte
dir. «Küçük» imalat sanayiinde çalışanların işyerlerine göre da
ğılımına ilişkin veriler, bu kesimde emeğin toplumsallaşması

(*) Devlet İs ta tistik  E nstitüsü  (DÎE) tarafından yapılan graplam alarda, 10 
ve daha çok sayıda kişinin çalıştığı işyerleri «büyük» sanayi işyerleri, 
lO’dan az kişinin çalıştığı işyerleri ise «küçük»sanayi işyerleri o larak ta 
nım lanm aktadır. Bu gruplama, özellikle 1960’lardan sonra geçerliliğini bü 
yük ölçüde yitirm iş olm akla birlikte (birçok sektörde küçük işyerleri 50, 
ha tta  daha fazla kişi çalıştırm aktadır) metinde DÎE’ye ait bilgilere da
yanılarak yapılan açıklam alarda aynı tan ım  korunm akta, ancak küçük 
tümcesi işaretli o larak  gösterilmektedir.
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nın düşük düzeyini çarpıcı bir biçimde ortaya koymaktadır. 
Aynı imalat sanayii anketlerine göre, «küçük» işyerlerinin yüz
de 78,6’sında 1-2 kişi, yüzde 16,9’unda 3-4 kişi, yüzde 4,5’inde ise 
5-9 kişi çalışmaktadır. Di&er bir deyişle. Türkive imalat sanayii 
işyerlerinin yüzde 97’sini oluşturan «küçük» işverlerinde orta
lama 2.1 kisi çalışmaktadır. Bn oranlar imalat sanaviinin bazı 
alt sektörlerinde daha da düşük bir işracü kııllarnmını ortava 
kovmaktadır. Türkive imalat sanaviinin en eenis bölümünü oluş
turan «kundura, öteki giyecek eşva ve hazır dokuma» sana
yiinde 1-2 kişi çalıştıran isverlerinin oranı vüzde 89’a. «elektrik
li makineler, cihazlar, aletler ve elektrik malzemesi» sanavünde 
ise vüzde 85’e yükselmektedir. «Küçük» imalat sanaviinin tü 
münde ortalama olarak «ücretli» işerücü kullanımı, işveri ba
şına 0,5 kişi gibi son derecede düşük bir düzevdedir. Bu savı, ge
ne «kundura, öteki givecek esva ve hazır dokuma» sanavünde 
0,3’e. madenî eşya ve elektrikli makineler sanayilerinde ise 0.5’e 
düşmektedir. Sonuç olarak, «küçük» sanavide «ücretsiz» çalış
ma biçiminin, yani kendi kendisinin işverinde emekçi olarak 
çalışma yönteminin en yaygın çalışma biçimi olduğunu göster
mektedir, Bütün bu veriler, «küçük» imalat sanayiinde asıl ağır
lığa «küçük meta üretimi» nin sahip olduğunu da ortaya koy
maktadır.

TABLO : 60
KÜÇÜK İMALAT SANAYİİNDE KULLANILAN ÇEVİRİCİ 

GÜCE GÖRE İŞYERLERİ DAĞILIMI (1970)*

Çevirici güç Icapasltesi İşyeri sayısı Yüzde

O 115,492 67,9

1 - 4 27.209 16,0
5 - 9 13.775 8.1

1 0- 19 8.942 5,3

20 - 49 4.705 2.8

(*) 50 ve daha çok BG kullanan işyerleri «küçük» sana3â 
kapsam ına alınm am aktadır.

Küçük meta üretiminin bu ölçüde yaygın olduğu bir kesim
de teknoloji düzeyinin de düşük olması doğaldır. 60. Tabloda, 
«küçük» imalat sanayiinde kullanılan çevirici güce göre işyerleri 
dağılımı gösterilmektedir. Tablodaki verilere göre, Türkiye’de 
«küçük» imalat sanayiinde faaliyet gösteren işyerlerinin yüzde
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68’i hiç çevirici güç kullanmamaktadır. 0-4 beygir gücü (BG) kul
lanan işyerlerinin oranı ise, toplamın yüzde 84’üne ulaşmakta
dır. İşyerlerinde çalışan kişi sayısı arttıkça çevirici güç kulla
nımı yükselmekteyse de, işyeri ölçeğindeki büyümenin çalışan 
kişi başına çevirici güç kullanımını ciddî olarak artırmadığı göz
lenmektedir.

TABLO : 61

KÜÇÜK İMALAT SANAYİİNDE İŞYERLERİNDE ÇALIŞAN 
KİŞİ BAŞINA ÇEVİRİCİ GÜÇ DAĞILIMI (1970)

Çalışan sayısı Çalışan başına ortalama gûç (BG)

1 1,28
2 1,30

3 - 4  1,33

5 - 9  1,35

61. Tablo, «küçük» imalat sanayii işyerlerinde, çalışan kişi 
başına çevirici güç dağılımım göstermektedir. Tablodaki verile
rin ortaya koyduğu sonuç, işyerlerinde, çalışanların sayısının 
artmasının, daha ileri teknolojiye geçilmesine yol açmadığıdır. 
Diğer bir deyişle, «küçük» imalat sanayiinde işyerleri, daha ile
ri teknoloji kullanımı amacıyla büyümemekte, yalnızca aynı işi 
aynı teknikle yapan birkaç işyerinin tek bir işyeri çatısı altın
da birleşmesini andıran bir biçimde büyümeler olmaktadır. Bu 
durum, küçük meta üretimine özgü işletme yöntemlerinin tipik 
bir özelliğini ortaya koymaktadır.

«Küçük» sanayiin, toplam sanayi işyerleri içindeki payı ba
kımından, çok büyük bir ağırlığa sahip olmasına ve bu kesim
de «küçük meta üretimi» nin yaygınlığına karşılık, bu kesimin 
sanayi üretiminin toplam işgücü ve çevirici güç kullanımı için
deki payı çok düşüktür. 1970 yılı anketine göre imalat sanayi iş
yerlerinin yüzde 97’sini oluşturan «küçük» işyerlerinin, toplam 
ücretli işçiler içindeki payı yüzde 17, toplam çalışanlar içinde
ki payı yüzde 39, toplam çıktı içindeki payı yüzde 6, toplam çe
virici güç içindeki payı ise yüzde 3’dür. Bu oranlar, 1963 sayımı 
verileriyle karşılaştırıldığında, 1963/70 arasında toplam işyeri 
sayısı içindeki oranlarında herhangi bir azalma olmayan «kü
çük» işyerlerinin, toplam ücretliler içindeki pajanın yüzde 24, 
toplam çalışanlar içindeki payının yüzde 7, toplam çıktı içindeki 
payının ise yüzde 76 oranında azaldığı görülmektedir. Bu du-
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rum, sanayide üretimin ve üretim araçlannm  giderek daha bü
yük işyerlerinde yoğunlaşması sürecinin geliştiğini göstermek
tedir. '

Sanayide üretimin yoğunlaşmasıyla ilgili başka göstergele
ri, lO’dan çok işçi çalıştıran ve «büyük» denen işyerlerine iliş
kin verilerde de bulmak olanaklıdır. DÎE sayım ve anketlerine 
göre sözü edilen işyerlerinde çalışanların ortalama sayısı 1963’- 
de 64,7 iken 1970’de 71,2’ye, 1974’de de 78,6’ya çıkmıştır. Cari fi
yatlarla işyeri başına çıktı değeri 1963’de 3,9 milyon liradan 
1970’de 8,5 milyona ve 1974’de 21,2 milyona, işyeri başına kat
ma değer 1963’de 1,1 milyon liradan 1970’de 3,3 milyona ve 1974’- 
de 6,5 milyona, işyeri başına sabit sermaye yatırımları 1963’de 
194 bin liradan 1970’de 546 bin liraya ve 1974’de 1 milyon 285 
bin liraya yükselmiştir.

62. Tabloda özel kesim «büyük» imalat sanayiinde faaliyet 
gösteren işyerlerinin büyüklüklerine, toplam işçi sayısına ve ya
ratılan katma değer miktarına göre dağılımı gösterilmektedir. 
Tablodaki veriler, bu kesimde 10-49 işçi çalıştıran işyerlerinin, 
gerek toplam işyerleri içindeki payının, gerekse toplam çalışan
lar ve katma değer içindeki payının düşmekte olduğunu gös
termektedir. 50’den çok işçi çalıştıran işyerleri arasında da yo
ğunlaşma sürecinin ilerlediği gözlenmektedir. îmalat sanayii alt 
sektörüyle ilgili daha ayrıntılı veriler, üretimin yoğunlaşması 
sürecinin, özellikle dokuma, kimya, metal dışı madenî eşya, m a
deni eşya, makine imali, taşıt araçları ve malzemesi sektörlerin
de görece daha büyük bir hızla ilerlediğini ortaya koymaktadır.

Sanayide Yoğunlaşma ve Toplulaşma Süreçleri Gelişmekte, 
Fakat Henüz Çok Geridedir

Buraya kadar sıralanan veriler, özet olarak, Türkiye imalat 
sanayiinde, ağırlıklı olarak küçük meta üretimine dayanan yay
gın bir «küçük» sanayi kesiminin varlığını korumasına karşılık, 
üretimin yoğunlaşması ve foplulaşmasınm bu kesim aleyhine 
ve bu kesim dışında sürekli olarak geliştiğini göstermektedir.

Ancak bu yoğunlaşma ve toplulaşma sürecinin henüz ge
lişmiş kapitalist ülkelerdekinin çok gerisinde olduğunu belirt
mek gerekir. Türkiye’de «büyük» denen sanayi kuruluşlarının öl
çeği, gelişmiş kapitalist ülkelerdeki «büyük» işletmelerin ya
nında «cüce» denecek kadar küçüktür. Örneğin ABD’nin ve ka 
pitalist dünyanın en büyük sayıda ücretli işçi çalıştıran ortak
lığı General Motors’un tek başına çalıştırdığı kişi sayısı, Türki
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ye’nin en başta gelen 200 özel firmasının çalıştırdığı kişi sayı
sının toplamının 4 katından, 1975 yılının en büyük özel ve kamu 
sanayi firmasının çalıştırdığı kişi sayısının 4,5 katından fazla
dır. 1975 yılına ait karşılaştırılabilir verilere göre, özel sanayi 
kuruluşlarından hiçbiri, gelişmiş kapitalist ülkelerde, kendi sek
törleri içindeki en büyük 100 firma içine girememektedir.

Ortalama işletme büyüklükleri arasındaki bu büyük oran
sızlığın yanı sıra, yoğunlaşmanın göreli boyutları arasında da

TABLO: 62
ÖZEL KES'M BÜYÜK İMALAT SANAYİİNİN İŞLETME 

BÜYÜKLÜKLERİNE GÖRE DAĞILIMI (1963, 1970)

Çalışan sayısı İşletme sayısı işç i sayısı

(Bin)
Katma değer
(Milyon TL.)

1963 1970 1963 1970 1963 1970

10 -1 9 1258 1847 20,3 22 262 763
2 0 -4 9 887 1515 33.4 43 407 1597
5 0 -9 9 313 583 24,9 39 380 1530

100-199 170 300 23 42 431 1531
200-499 95 217 28,6 67 577 3317
500 - 999 31 68 22JÖ 47 495 2017

1000 + 20 36 31,8 58 586 2300

T o p l a m 2774 4566 185 318 3138 13052

50 +  grubun
toplamı 

50 +  grubun 
toplama oranı

629 1204 131 253 2469 10695

(yüzde)
100 +  grubun

22,6 26A 70,8 79,6 78,7 81,9

toplamı

100 +  grubun 

toplama oranı

316 621 106 214 2089 9165

(yüzde)

200 -f- grubun
11,4 13,6 57,3 67,3 66,6 70,2

toplamı

200 +  grubun 
toplama oranı

146 321 83 172 1658 7634

(yüzde)

500 +  grubun
5,2 7 44,9 54 52,8 58,5

toplamı 

500 -1- grubun 

toplam a oranı

51 104 54,4 105 1081 4317

(yüzde) 1.8 2,3 29 33 34,4 33
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önemli farklar görülmektedir. Türkiye’de 50 ve daha çok kişi
nin çalıştığı sanayi işyerlerinin toplam ücretli ve ücretsiz çalı
şanlar içindeki payı 1970’de yüzde 52 olduğu halde, ABD’de ay
nı büyüklükteki işyerlerinin, yalnızca toplam ücretliler içindeki 
payı 1963’de yüzde 87’ye ulaşıyordu. Gene Türkiye’de 500’den 
çok işçi çalıştıran işyerlerinin toplam istihdam içindeki payı 
1963’de yüzde 29 ve toplam üretim içindeki payı yüzde 24,2 ikejı, 
ABD’de aynı kategorideki işyerleri için bu oranlar sırasıyla ve 
aynı yıl için yüzde 42,9 ve yüzde 50,1 idi. Bu oranlar Türkiye’de 
1970 yılında yalnızca yüzde 33 ve yüzde 26 düzeyine yükselmiş
tir. Gelişmiş kapitalist ülkeler arasında, sanayide küçük işyer
lerinin en yaygın olduğu Japonya ile aramızda yapılacak bir kar
şılaştırma da benzeri sonuçlar vermektedir. Japonya’da 1966’da, 
50 ve daha çok işçi çalıştıran işyerlerinin toplam ücretli işçiler 
içindeki payı yüzde 58, 500’den çok işçi çalıştıran işyerlerinin top
lam istihdam içindeki payı yüzde 23,9 ve toplam üretim içinde
ki payı yüzde 40,6’ydı.

Ne var ki, Türkiye’deki en büyük sanayi kuruluşlarının bi
le dünya standartları yanında «cüce» kaldığı ve ortalama işlet
me büyüklüğünün çok düşük düzeyde olduğu dikkate alınırsa, 
bu durum karşısında üretimin yoğunlaşmasının ulaştığı düze
yin oldukça yüksek sayılması gerekir. Bu olgunun temelinde, 
Türkiye sanayiinde bir yanda ülke ölçeğine göre «büyük» sayı
lan işyerlerinde yapılan üretimin karşısında, diğer yanda yer 
alan «küçük» işyerlerinin büyük bir çoğunlukla «küçük meta 
üretimi» ni sürdürmesi yatmaktadır. «Küçük» imalat sanayiinde 
küçük meta üretiminin yaygınlığını sürdürmesi, bu kesimin 
üretimindeki işgücü ve çevirici güç vb. kullanımındaki payının, 
sanayideki ortalama işletme büyüklüğünün artış hızından çok 
daha hızlı bir biçimde düşmesine neden olmaktadır. Buna kar
şılık, gelişmiş kapitalist ülkelerde, görece «küçük» işyerlerinin 
toplam içindeki payı daha yüksek olsa bile, üretimin «büyük» 
sanayi lehine yoğunlaşmasına koşut olarak, «küçük» sanayide 
de, küçük meta üretiminin yerini hızla kapitalist meta üretimi 
almıştır. Böylece üretimin toplulaşması, üretimin yoğunlaşma
sıyla uyumlu gelişen bir süreç olarak ortaya çıkmıştır ve çık
maktadır. Türkiye sanayiinde yoğunlaşmanın, toplulaşmanm 
önünde gitmesi, sanayide üretimin maddî temellerinin gelişti
rilmesine değil, tekelci konumlara ulaşılmasına verilen önceli
ği yansıtmaktadır.

Türkiye sanayiinin düşük gelişme düzeyi ile dışa bağımlılığı
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arasında çok yakın ilişki vardır. Bir yandan, Türkiye sanayiinin 
geriliği, ifadesini dışa bağımlılıkta bulmakta, diğer yandan da, 
sanayiin dışa bağımlılığı, geri bir üretim yapısının sürdürülme
sinde başlıca etken olmaktadır. Türkiye sanayiinin kendi geliş
mesi için zorunlu olan üretim araçlarının gerekli oranlarda üre 
timini sağlayamaması, bu üretim araçları için dışa bağımlı ol
ması sonucunu doğurmaktadır. Sanayiin bugünkü yapısı koru
narak sanayi üretiminde gerçekleştirilecek her genişleme, ka 
çınılmaz olarak, ekonominin dışa bağımlılığını artıracak yön
de etkide bulunacaktır. Bu durum, ülkemizde dış ticaret buna- 
lımmın süreklilik kazanmasının temel nedenidir.

Sanayiin Dış Girdilere Bağımlılığı Giderek Artmaktadır

TABLO : 63
İTHAL GİRDİLERİNE DOĞRUDAN BAĞIMLILIK (Yüzde)

Sektörler 1968 1973

Tüketim malı üreten sektörler 3,33 2,49

Ara malı üreten sektörler 16,58 23,16

Yatırım malu üreten sektörler 18,85 28,09

Toplam İmalat sanayii 10,20 14,01

63. Tabloda, Türkiye imalat sanayiinin alt sektörlerinde bi
rim üretim için ithal girdilerine olan doğrudan bağımlılık ora
nının gelişmesi ele alınmaktadır. Diğer bir söyleyişle, bu tab 
lonun kapsamına giren ithal girdileri, yalnızca sektör ürünle
rinin son aşamasında kullanılan ithal girdileridir. Nihai ürünün 
üretimine diğer sektörlerin ürünü olarak giren girdilerin üre 
timinde kullanılan ithal girdileri, tablodaki «ithal girdi kullanı
mı oranı» nın dışında tutulmuştur. Ayrıca tablodaki veriler, her 
sektördeki tüm alt sektörler için ve alt sektörlerde de tüm iş
yerleri için ortalama değerleri belirttiklerinden, ithal girdi kul
lanımının stratejik alt sektörlerdeki önemini gizlemektedir. Bü
tün bunlara karşın, 63. Tablo, tüm imalat sanayiinde ithal gir
dilerine bağımlılığın 1968’den 1973’e kadar geçen kısa sürede 
yüzde 37 oranında artmış olduğunu göstermektedir. Sözü edilen 
dönemde bu artış, «yatırım malı» sektörlerinde yüzde 49, «ara 
malı» sektörlerindeyse yüzde 39,7 olmuştur.

Tüketim malı üreten sektörlerde ithal girdilerine doğrudan 
bağımlılığın düşük görünmesi ve hatta azalan bir eğilim gös
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termesi, bu sektör kapsamına, başta besin ve dokuma gibi da
yanıksız tüketim mallarının girmesinin sonucudur. Yukarda da 
belirtildiği üzere, bu malların üretiminde sermayenin organik 
bileşiminin yükselme eğilimi görece düşük ve değişmeyen ser
maye içinde de hammaddelerin ve «ara malları» nın payı olduk
ça yüksektir. Bu sonuncu türden girdiler de büyük ölçüde ta 
rım ürünleri, ya da tarım ürünlerinin işlenmesiyle elde edilen 
mallardır.

Buna karşılık, ithal girdilerine doğrudan bağımlılığın en 
yüksek düzeyde olduğu «yatırım malları» sektörü üretiminin 
yüzde 40-60 oranındaki bölümü, daha önce de belirtildiği üze
re, dayanıklı tüketim mallarından oluşmaktadır. Bu tür tüketim 
malları ise, girdileri yurtiçinde üretilmeksizin, ithal yoluyla sağ
lanmış girdilerle montaj biçiminde üretilmektedir. Öte yandan, 
bu malları üreteh işletmeler genellikle dağınık ve küçük ölçek
lidirler ve birbirlerine uymayan girdilerle çalışmaktadırlar. Bu 
durum, bu işletmelerin herbirinin ara  girdilere yarattığı iste
min yetersiz oluşuna yol açmakta, girdilerin optimum ölçekte 
ve ekonomik olarak yurtiçinde üretilmesini engellemektedir. 
«Yatırım malları» denen maddeleri üreten işletmelerin montajcı 
niteliği, gerek sanayi üretiminin geri yapısının, gerekse sana
yiin dışa bağımlılığının başlıca etkeni durumundadır.

«Ara malı» denen maddeleri üreten sektörlerdeki ithal gir
dilerine doğrudan bağımlılığın yüksek düzeyde ve artış eğili
minde olması ise, büyük ölçüde, enerji girdisinin üretiminde dı
şa bağımlılığın ve madencilik sektöründeki üretimin, imalat sa
nayiinin girdi istemini karşılayamaması sonucudur. Öte yandan, 
«ara malı» üreten sektörlerin kendileri de, imalat sanayii üre 
timinin girdi gereklerini, yeterli oranlarda karşılayabilmekten 
yoksundur. Bu, yerli sanayi üretiminin ara malı gereksinimi yö
nünden de dışa bağımlılığının artması sonucunu doğurmakta
dır. 64. Tablo, bu alandaki bağımlılığın bir göstergesini sergile
mektedir. Bu tabloda, Türkiye’de ara  malı ithalatının sanai üre 
tim değeri içindeki oranının, 1968’den 1975’e kadar, üç katına 
yakın bir artış gösterdiği gözlenmektedir.

Türkiye sanayiinin dışa bağımlılığında enerji alt sektörü çok 
büyük bir rol oynamaktadır. «Enerji» sektörü, hem girdi yoluy
la dışa bağımlılığı en hızlı artan, hem de diğer sektörlere girdi 
üretmesi nedeniyle tüm sanayi üretiminin dışa bağımlılığının 
artmasında başlıca rolü oynayan sektördür. Özellikle elektrik 
enerjisi üretiminde akaryakıtın payının hızla yükselmesi ve
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TABLO : 64
ARA MALI İTHALATININ SINAİ ÜRETİM DEĞERİ 

İÇİNDEKİ YERİ 

(Cari fiyatlarla, milyon lira)

Ara malı İthalatının 

sınai üretim
Yıllar Sınai üretim değeri Ara malı ithalatı değerine oranı (yüzde)

1968 60.848 3.276 4.98

1971 99.252 8,288 8,35
1972 126,495 9.961 7,87

1973 167.283 14.081 8,42

1974 232.677 32.630 14,02

1975 283.564 37.423 13,20

akaryakıt gereğinin yaklaşık yüzde 75’inin ithalatla karşılana
bilmesi sonucunda, enerji sektöründe ithal girdisi yoluyla dışa 
bağımlılık oranı yüzde 30’a yaklaşmıştır. Diğer yandan, maden
cilik sektörü, kendi üretimi için doğrudan gerekli ithal girdile
ri açısından dışa bağımlılığın görünüşte yüksek olmamasına 
karşılık, üretiminin yetersizliği dolayısıyla imalat sanayiinde ve 
enerjide çok büyük ölçüde dışa bağımlılığa yol açmaktadır.

Türkiye sanayiinin ithalat yoluyla dışa bağımlılığının bir 
başka göstergesini yatırım malları ithalatının «sabit sermaye» * 
yatırımları içindeki payına bakarak da gözlemek olanaklıdır. 65. 
Tablo, imalat sanayiinde yatırım malı ithalatının sabit serma
ye yatırımlarına oranını yıllara göre sıralamaktadır. Tablonun 
ortaya koyduğu veriler, bu oranın 1969’dan 1975’e kadar yüzde 
116’lık bir artış gösterdiğini belirtmektedir. Böylece imalat sa
nayii yatırımlarının gerçekleştirilmesinde hızla artan  m iktar
larda ithal malı makine ve teçhizat kullanıldığı anlaşılmak
tadır.

Yatırım malı ithalatıyla ilgili bulgular, hammadde ithalatı 
için de doğrulanmaktadır. 66. Tabloda, Türkiye imalat sanayiin
de hammadde ithalatının imalat sanayii üretimi içindeki payı
nın gelişmesi gösterilmektedir. Bu oranın 1969 yılında yüzde 5,0 
gibi bir düzeyde olmasına karşılık 1975’e kadar yüzde 142Tik bir 
artış gösterdiği görülmektedir. Son dört tabloda (63-66) ortaya

(*) B urada sözü edilen «sabit sermaye» kavramı, bilimsel sosyalist term ino
lojide bu kavram m  kullam şm a uygun düşm emektedir. Buradaki «sabit 
sermaye» tanımı, toplam  yatırım lardan stok değişmelerinin çıkarılm a
sıyla elde edilmektedir.
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TABLO : 65

YATIRIM MALI İTHALATININ SABİT SERMAYE 
YATIRIMLARI İÇİNDEKİ PAYI

Yıllar Sabit sermaye Yatırım malı
yatırım ları (1) ithala tı (2) (2)/(1)

(m ilyon lira) (milyon lira) (yüzde)

1969 23.608 3.070 13,0
1971 32.229 7.521 23,3
1973 53.416 13.809 25,9
1975 101.435 28.614 28,2

TABLO : 66

HAMMADDE İMALATININ İMALAT SANAYİİ
ÜRETİMİNDEKİ PAYI

YıUar İm alat sanayii Hammadde
üretim i ithala tı (2)/(1)

(milyon lira) (milyon lira) (yüzde)

1969 68.364 3.412 5,0
1971 106.531 8.288 7,8
1973 178.794 14.081 7,9
1975 309.512 37.424 12,1

konan bulgular özellikle 1968’den bu yana Türkiye imalat sa
nayiinde «montajcı» üretim yönteminin öncelikli olarak ve hız
la gelişmesini yansıtmaktadır. Otomotiv, elektrikli ev aletleri ve 
elektronik gibi «montajcı» sanayi dallarının en önemli kurum 
lan  bu dönemde kurulmuştur. Bu olgu, aynı dönemde Türkiye 
sanayiinde üretimin yoğunlaşması ve toplulaşması sürecinin hız
lı fakat «çarpık» bir biçimde ilerlemesi olgusuyla sıkı bir ilişki 
içindedir. Bu iki olgu, birbirlerini aynı anda hem neden, hem de 
sonuç rolü oynayarak etkilemektedir.

Türkiye sanayiinin dışa bağımlı yapısının ülkemizdeki dış 
ticaret bunalımıyla ilişkileri üzerinde daha ilerde ayrıntılı ola
rak durulacaktır. Burada kısaca imalat sanayiinin temel üretim 
araçları bakımından dışa bağımlılığının dış ticaret açığınm ya
ratılmasına ve büyütülmesine olan katkısı örneklenecektir.
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TABLO : 67

BAZI İMALAT SANAYİİ ALT SEKTÖRLERİNİN 

İTHALAT VE İHRACATLARI 

(1976, milyon dolar)

imalat sanayi sektörleri İthalat ihracat Açık

Dokuma 80 273 +  193

Kimya 837 47 -  790
Petrol ürünleri 104 16 — 88
Madeni eşya 1118 16 —1102

Elektrikli makineler 270 1 — 269
Taşıt araçları 613 9 — 604

67. Tablo, 1976 yılında imalat sanayiinin bazı alt sektörleri
nin dış ticaret açığına katkısını göstermektedir. Türkiye’nin 1976 
yılındaki dış ticaret açığı 3 milyar 169 milyon dolardır. Buna 
göre, «montajcı» sanayi sektörlerinin başında gelen madenî eş
ya sanayii, dış ticaret açığının tek başına yüzde 34,7’sini oluş
turmaktadır. Ağırlıklı olarak dayanıklı tüketim maddeleri ü re 
ten madeni eşya, elektrikli makineler, taşıt araçları sektörleri
nin bir arada toplam dış ticaret açığı içindeki payı ise yüzde 
62,3’e yükselmektedir.

Türkiye’de yatırım malları denen sanayi sektörünün mon
tajcı niteliği ve hemen hemen bütünüyle iç pazara dönük da
yanıklı tüketim maddelerine ağırlık veren bir üretimi sürdür
mesi, bu sektördeki sermaye birikiminin özelliklerini yansıtmak
tadır. Sanayinin montajcı niteliği, üretimin sadece nihai ürünün 
önceden üretilmiş parçalarının birleştirilmesi aşamasının ülke 
içinde gerçekleştirilmesi ve sanayi işletmelerinin ağırlıklı ola
rak  sadece bu amaçla kurulması anlamına gelmektedir. Sana
yi kuruluşlarının, üretimin sadece son aşamasını gerçekleştir
meye yönelmesi, daha önce dayanıksız tüketim maddeleri üre 
ten sektörler için sözü edildiği gibi, kullanılan üretim araçları
nın çok büyük bir bölümünün değerini doğrudan doğruya ve 
bütünüyle nihai ürüne aktaran  girdilerden meydana gelmesi 
eğiliminin bir sonucudur. Başka bir söyleyişle «yatırım malı» 
ürettiği söylenen sektörlerde de «değişmeyen sermaye»* içinde 
«işletme sermayesi»nin payının ve dolayısıyla «sermayenin de
vir hızı»nın yüksek tutulması eğiliminin ağır bastığı görülmek
tedir. Sözü edilen sektörlerin doğrudan doğruya iç pazarda tü 
ketilmeye yönelik tüketim maddelerine ağırlık vermesi, yani ger
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çekleşme sürecinin («mal sermaye»nin «para sermaye»ye dö
nüşmesinin) görece en hızlı tamamlandığı ürünlerin üretimine 
yönelmesi, «sermayenin devir hızı»nın yüksek tutulması eğili
mini tamamlamaktadır. Bu durum, Türkiye’de sanayiin geliş
mesinin ve sermaye birikiminin ulaştığı nicel boyutlara karşı
lık, nitel bakımdan güdük ve çarpık özelliklerini ortaya koy
maktadır. Diğer bir deyişle, Türkiye sanayiinde kapitalizm, üre
tici güçlerin gelişmesine öncülük etme gücünden yoksun oldu
ğu gibi, aynı zamanda ekonominin dışa bağımlılığının ve bu ba
ğımlılığın giderek artmasının da temel nedenidir.

Üretimin ve sermayenin yoğunlaşma ve toplulaşması- 
nın en ileri düzeylere ulaştığı sektörlerin «yatırım malı» üıet- 
tiği söylenen «montajcı» sanayi sektörleri (madeni eşya, maki
ne, elektrikli makineler, taşıt araçları vb.) olması, bu yoğunlaş
ma ve toplulaşmanın, sanayi üretiminin yapısında değişiklikle
re yol açamamasını, üretim sürecini ileriye doğru geliştireme- 
mesini de açıklamaktadır.

Sanayideki Geri Düzey, Katmerli Sömürüye de 
Ortam Hazırlıyor

Türkiye sanayiinin dışa bağımlı yapısı ile emperyalist te
kellerin Türkiye sanayiindeki rolü arasında da çok yakın bir 
ilişki vardır. Emperyalist tekellerin yerli büyük sermaye ile kur
duğu ortaklıklar Türkiye sanayiinin montajcı niteliğinin ve it
hal yoluyla dışa bağımlılığının korunmasında başlıca rolü oy
namaktadır. 68. Tablo, montajcılığın egemen olduğu sektörler
deki yabancı sermayeli ortaklıkların ithal girdi kullanımını gös
termektedir. Tablodaki veriler bulundukları sektörlerde satış
ların çok büyük bir bölümünü elinde tutan yabancı sermayeli 
firmaların ithal girdi kullanımının, ortalamanın çok üstünde ol
duğunu ortaya koymaktadır. Bu firmaların ithal girdi kullanı
mı, bir sektör dışında yüzde 50 dolaylarındadır.

69. Tablo, genel olarak imalat sanayiinde ve kimya ile las
tik alt sektörlerinde faaliyet gösteren yabancı sermayeli firma
larla ilgili daha ayrıntılı bilgileri içermektedir. 68. Tabloda it
hal girdileri, toplam maliyetin oranı olarak gösterildiği için ger
çekte olduğundan daha düşük bir payı yansıtıyordu. Buna kar
şılık 69. Tablo, imalat sanayiinde sözü edilen firmaların üreti
mindeki her 100 liralık artışın ortalama 38 liralık ithalat ve dö
viz talebi yarattığını, bu miktarın kimya sanayiinde 43 liraya, 
lastik sanayiinde ise 66 liraya yükseldiğini ortaya koymaktadır.
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Gene aynı tabloda sözü edilen firmaların satışlarında ihracatın 
payının yok denecek kadar az olduğu, bu firmaların üretiminin 
hemen hemen bütünüyle iç tüketime dönük olduğu görülmek
tedir.

TABLO : 68
MONTAJCILIĞIN EGEMEN OLDUĞU SEKTÖRLERDEKİ 

YABANCI SERMAYELİ ORTAKLIKLARIN İTHAL 
GİRDİ KULLANIMI (1973)

Sektörler

Lastik - p lastik

Kimya

Makine

E lektrikli m akineler ve elektronik 
Taşıt araçları

Yabancı sermayeli 
ortaklıkların 

sektör satışları 
içindeki payı 

(yüzde)

58,5

46.1 

17,9
40.2
44.2

Yabancı sermayeli 
ortaklıklarda 

İthal girdilerin 
toplam girdilere 

oranı (yüzde)

52.1

50.7 

51,5
24.2

46.8

TABLO : 69
İMALAT SANAYİİNDE VE İKİ ALT SEKTÖRDE 
YABANCI SERMAYELİ FİRMALARIN ÜRETİM, 

SATIŞ VE KÂRLILIK DURUMLARI (1973)

İmalat
sanayii Kimya Lastik

Maliyet içinde ithal g ird ileri 0,380 0,429 0,662
Satış içinde ihracatın payı 0,028 0,026 0,015
iç kredinin toplam sermayeye oranı 0,710 1,351 0,145
İç kredinin yabancı sermayeye oranı 1,630 2,529 0,243
Dış kredinin iç krediye oranı 0,047 0,000 0,000

Vergiden önceki net kârın toplam sermayeye oranı 0,341 0,292 0,400
Vergiden önceki net kârın yabancı sermayeye oranı 0,777 0,596 0,666
Vergiden önceki net kârın toplam satışa oranı 0,102 0,078 0,130
Firma sayısı 89 27 3

69. Tablo, ayrıca imalat sanayiinde yabancı sermayeli fir
maların ortalama kâr oranının yüzde 34 gibi yüksek bir düzeye 
ulaştığını, yüzde 40’a kadar yükselebildiğini de göstermektedir. 
Gene aynı tabloda yabancı sermayeli firmaların, üretimlerini.
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imalat sanayii ortalamasından çok daha yüksek oranlarda kre
di ile finanse ettiklerini, bu arada emperyalist tekellerin yatır
dıkları sermayenin birkaç katı iç krediyi denetim altına aldık
ları görülmektedir. Bütün bu verilerden, Türkiye sanayiinde üre
tici güçlerin geri gelişme düzeyinin, yalnız temel üretim araç
ları bakımından sanayinin dışa bağımlılığını doğurmakla kal
madığı, aynı zamanda emperyalist tekellerin katmerli sömü
rüsüne ortam hazırladığı ortaya çıkmaktadır.

Buraya kadar yapılan genel değerlendirme, özet olarak, Tür
kiye sanayiinin bugünkü yapısının, üretici güçlerin geri ve çar
pık bir gelişme düzeyini yansıttığını ve bu gerilik ve çarpıklığı 
sürekli olarak yeniden üretip derinleştirdiğini göstermektedir. 
Türkiye’de «sanayileşme» adı verilen süreç, gerçekte geri ve 
çarpık bir üretim yapısının giderek daha geniş boyutlarda sür
dürülmesi ve böylece daha da derin kökler salması sonucunu 
vermektedir. Bu üretim yapısı, ekonominin dışa bağımlılığının 
ağırlaşmasında başlıca rolü oynamakta, dışa bağımlılığın ağır
laşması da, sanayiin geri ve çarpık yapısının korunup gelişme
sinde ana etken olmaktadır.

131





TARIMSAL ÜRETİMDE DURUM

Tarım Hâlâ Başlıca Gelir Kaynağı ve îş Alanıdır

T ÜRKÎYE’de tarımsal üretimin hâlâ nüfusun başlıca gelir 
kaynağı ve iş alam olmaktan çıkmadığına daha önce de

ğinilmişti. Yalnız bu bile üretici güçlerin gelişmesinin düşük 
düzeyinin çok önemli bir göstergesidir. Tarımsal üretimin do
ğal yapısı sermayenin teknik ve organik bileşiminin ve emek ve
rimliliğinin gelişmesini zorunlu olarak sanayiin gerisinde bıra
kan sınırlamalar taşımaktadır. Bu nedenle ekonomik kalkınma
nın, üretici güçlerin gelişmesinin öncü ve çekici gücü sanayi ol
mak zorundadır. Diğer bir deyişle, toplumsal üretimin hızla a r 
tan oranlarda sanayide gerçekleştirilmesi ve işgücünün sanayi 
üretiminde yoğunlaşması, buna bağlı olarak da ulusal gelirin yi
ne hızla artan  oranlarda sanayi alanında yaratılması ve dağıtıl
ması zorunludur. Bu nedenle tarımsal üretimin ulusal gelir ve 
istihdam içindeki payı, ekonomik gelişme düzeyi karşılaştırma
larının başlıca göstergelerinden biridir.

İşgücünün artan  oranlarda sanayide yoğunlaşması, toplu
mun vazgeçilmez gereksinmelerinden olan besin maddelerini 
sağlayan tarımsal üretimin düşürülmesi pahasına elde edile
mez. Sanayide faaliyet gösteren işgücünün sürekli olarak yeni
den üretilebilmesi, tarımın çalışan yığınların gereksinmelerini 
düzenli olarak karşılayabilmesine bağlıdır. Bu nedenle, ekono
mik gelişme hızlandırılırken amaç, tarımsal üretimin ve tarım 
da yaratılan gelirin mutlak olarak azaltılması değil, sanayi üre 
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timinin daha büyük bir hızla geliştirilmesi ve tarımda azalan 
işgücünün sanayide yoğunlaşan işgücünün gereksinimlerini k a r 
şılayacak durum a getirilmesidir. Bu ancak tarımda da üretici 
güçlerin geliştirilmesiyle sağlanabilir. *

Türkiye tarımında verim artırıcı girdi kullanımının ve ma
kineleşmenin 1950’den ve özellikle 1965’den sonra hızlı bir ge
lişme gösterdiği görülmektedir. 70. ve 71. Tablolar bu gelişmeyi

TABLO : 70
TÜRKİYE’DE TRAKTÖR SAYISI VE İŞLENEN ALAN

Traktörle İşlenen 

alanın toplama
Yıllar Traktör sayısı (1000) oranı (yüzde)

1948 1,7 —

1950 16,6 9

1955 40,3 14
1960 42,1 14

1965 54,7 17
1970 105,9 33

1973 156,1 47

1974 200,5 61
1975 243,1 74

(*) Türkiye’de sosyal dem okrasinin «Kalkınma köyden ve köylüden başlaya
caktır» parolası, görünüşte yukarda sözü edilen zorunlulukla haklı gös
terilmeye çalışılmaktadır. Fakat bu, kendi içinde tutarsız  b ir  akıl yürü t
medir. Tarım sal üretim in  gelişen sanayiin gereksinimlerini karşılaya
bilecek b ir  yapıya kavuşturulm ası gereği doğrudur, am a bu, gelişmenin 
tarım dan başlatılacağı anlam ına gelmez. Amaç, ta r ım da giderek daha az 
işgücü istihdam  edilerek tarım sal üretim in  geliştirilmesi olduğuna göre, 
tan m sa l üretim  yapısının değişmesi, ta rım da kullanılmak üzere ü re ti 
len araçların  (özellikle makine, teçhizat ve diğer girdilerin) nicel ve ni
tel olarak geliştirilmesi temel sorundur. Yani tarım daki işgücünün ve
rimliliğinin yükseltilmesi zorunludur. Bu ise, toprak  üzerindeki mülki
yet sorunu aynca  ele alınm ak üzere şimdilik b ir  yana bırakıhi-sa, ancak 
tan m ın  a r tan  oran larda  sanayi ürünleriyle (üretim  araçlanvla, verimli
liği artırıcı m addî olanaklarla) donanmasıyla gerçekleştirilebilir. Baş
ka türlü  söylenirse sorun, «tarımın da sanayileşmesidir». Kaldı ki ta- 
n m d a n  sanayie yönelecek işgücünün yer değiştirmesi ancak sanayide ge
rekli istihdam  kapasitesinin yaratılm asıyla m üm kün olacaktır. Bu ne
denle sanayiin öncelikli gelişmesinin önemi azalmak şöyle dursun, daha 
da artm aktad ır. Sosyal dem okrasinin tarım ın  öncelikli gelişmesine iliş
kin tezleri, ancak sanayi üretim inin geliştirilmes' konusundaki karam 
sarlığını emekçi kitlelere haklı gösterme isteğinin, emekçi halkın «iş» 
istemini dizginlemenin ifadesidir.
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özetlemektedir. 70. Tablo, Türkiye’de kullanılan traktör sayısı
nın ve traktörle işlenen alanların toplama oranının gelişimini 
göstermektedir. Tablodaki veriler, Türkiye tarımında traktör 
kullanımının, 1950’deki ilk sıçramadan sonra özellikle 1965 er
tesinde hızlı bir gelişme gösterdiğini ortaya koymaktadır. 71. 
Tablodaki veriler de bu bulguyu doğrulamaktadır. Bu tabloya 
göre, Türkiye tarımında suni gübre kullanımı ancak 1960’lardan 
sonra, fakat çok hızlı bir ilerleme göstermiş, sulanan alanların 
oranında ise çok daha sınırlı bile olsa önemli bir gelişme görül
müştür. '

TABLO : 71
TÜRKİYE’DE SUNİ GÜBRE KULLANIMI VE SULAMA 

Suni gübre kullanımı 1950 1960 1973 1975

Suni gübre kullanımı (bin ton) 42 107 3720 3692

Gübrelenen alan (bin hektar) 50 130 6525 6700
Toplam işlenen (nadas dışmda) alana oranı 0,04 0,07 33,74 34,00

Sulama

Sulanan alan (bin hektar) 800 1177 2100 2232
Toplam işlenen (nadaslı) olana oranı 0,6 5,1 8.4 9,5

70. ve 71. Tablolardaki verilere şu bilgiler de eklenebilir. Tür
kiye’de nitelikli tohum üretimi 1962'de 89 bin ton iken 1967’de 
260 bin tona, 1972’de 380 bin tona ve 1977’de 400 bin tona yük
selmiştir. Biçerdöğer parklarının sayısındaki gelişmeler ise ay
nı yıllar için sırasıyla şöyledir; 6072, 7840, 9029 ve 13000. Trak
tör parkları için bu sayılar, 43.747, 74.982, 135.726 ve 233.000, mib
zer parkları içinse 55.135, 84.220, 100.857 ve 120.000’dir.

Ne var ki, tarımda kullanılan modern girdilerle ilgili bu ge
lişmelere karşın Türkiye tarımı, üretimin maddî ve teknik te 
meli bakımından geri ülkeler arasında yer almaktan kurtula
mamıştır. 72. Tablo, Türkiye tarımında modern girdi kullanımı
nı İtalya, Fransa, Yunanistan ve İran’la karşılaştırmaktadır. 
Tablodaki veriler Türkiye’de tarımsal girdi kullanımının, tarım 
sal üretimde yapısal değişiklikleri tamamlama açısından diğer 
gelişmiş kapitalist ülkelerin henüz gerisinde bulunan İtalya ve 
Fransa’nın çok gerisinde olduğunu göstermektedir. Daha da 
önemlisi, Türkiye tarımının maddi ve teknik temeli bakımından
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gelişme düzeyi Türkiye gibi geri, ya da orta derecede gelişmiş 
kapitalist ülkeler arasmda sınıflandırılabilecek olan Yunanis
tan’ın da çok gerisinde kalmaktadır. Buna karşılık, Türkiye’nin 
bugün de ağırlıklı olarak yarı-feodal bir tarım yapısını koruyan 
İran’a göre tarımsal girdi kullanımı bakımından ileri bir konu
mu da olduğu görülmektedir. Ancak İran’la Türkiye arasında
ki farkın bir bölümünün de İran’da tarımın çok büyük oranlar
da sulamaya dayandırılması olgusuyla açıklanması gerektiği 
belli olmaktadır.

TABLO : 72

BAZI ÜLKELERDE TARIMSAL GİRDİ KULLANIMI

Girdiler

a) - Kimyasal gübre (kg/ha)

-  Azotlu gübre (kg/ha)

-  Fosforlu gübre (kg/ha)
b) Tarım aracı (kg/ha)

c) T raktör {adet/100 ha)

d) Sulanan alanların 

toplam  tarım alanı 

iç indeki payı (yüzde)

Türkiye İtalya 

(endeks) (endeks)
Fransa Yunanistan İran 

(endeks) (endeks) (endeks)

100 285,9 679,6 350,0 72.4
100 291,0 438,8 470,0 81,4

100 180,7 539,8 482,0 63,9
100 680,9 — 394,4 11.7

100 1172,2 1250,0 450,0 20,8

100 381.6 203,9 — 411,8

Türkiye tarımında modern girdi kullanımı bakımından son 
yıllarda görülen gelişmeler, tarımsal üretimin yapısında ve et
kenliğinde de önemli değişmeler yaratamamıştır. Bu durumu, 
belli başlı tarımsal ürünlerin verimindeki gelişmelere bakarak 
görmek olanaklıdır. 73. Tabloda, bazı tarım ürünlerinin çeşitli 
yıllardaki verim düzeyi gösterilmektedir. Tablodaki veriler, Tür
kiye’de tarımsal girdi kullanımının özellikle hızlandığı, gerek 
1950’den bugüne kadarki, gerekse 1960’ların ortasından gene bu
güne kadarki dönem boyunca tarımsal verimliliğin ciddi hiçbir 
artış göstermediğini ortaya koymaktadır. Daha da önemlisi, ba 
zı ürünlerin veriminde önemli düşüşler görülebilmektedir. Bu 
durum, yalnız ortalama verimde önemli gelişmeler sağlanama
makla kalınmadığını, aynı zamanda verimin çok büyük ölçüler
de doğa koşullarına bağımlılığını koruduğunu göstermektedir.

Türkiye tarımında verimliliğin düşük düzeyini başka ülke
lerle yapılan karşılaştırmalarla da görmek olanağı vardır. 74. 
Tablo, bir önceki tabloda ele alınan ürünlerdeki verim düzeyini 
İtalya, Fransa, İspanya ve İran’la karşılaştırmaktadır. Bu tab
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lodaki veriler, 73. Tablodaki verilerle aynı doğrultudadır. Tür
kiye tarımında verimlilik düzeyi birçok üründe İtalya, Fransa’
nın çok gerisinde kalmaktadır. Türkiye’deki verimlilik düzeyi
nin bazı ürünlerde ancak İspanya ve İran’la karşılaştırılabile
ceği görülmektedir.

TABLO : 73
TÜRKİYE TARIMINDA ÇEŞİTLİ ÜRÜNLERİN 

VERİMİNDE DEĞİŞMELER (Kg-Ha)

1949, 1972,

1950, 1951 1973, 1974
ortalaması 1967 ortalam ası 1974 Endeks Endeks

ürün ler (1) (2) (3) (4) (3)/(1) (4)/(2)

Buğday 903 1250 1287 1257 143 100,5
Arpa 1048 1394 1330 1291 127 92.6

Tütün 748 637 861 475 115 74.5
Patates 7431 11733 12384 12297 167 104,8

Şeker pancarı 19847 35122 34327 30507 173 86,8
Pamuk 267 551 727 714 272 129,5
Ayçiçeği 792 1070 1101 988 139 92,3

TABLO : 74
BAZI ÜLKELERDE ÇEŞİTLİ ÜRÜNLERİN

VERİM KARŞILAŞTIRMASI (Kg/Ha)

Türkiye İtalya Fransa İspanya İran
Ürünler (endeks) (endeks) (endeks) (endeks) (endeks)

Buğday 100,0 196,2 326,8 108.3 69,9
Arpa 100,0 176,9 263,8 130,7 55,6
Tütün 100,0 260,4 337,8 215,5 141.1
Patates 100,0 128,1 182,4 107,6 77,9
Şeker pancarı 100,0 123,9 126.1 92,2 74,6
Pamuk 100,0 29,0 — 84,7 88,2
Ayçiçeği 100,0 178,9 161.4 52,9 60,8

Türkiye tarımında, gerek tarımsal girdi kullanımındaki a r 
tışın son derece yetersiz bir düzeyde olmasının, gerekse verim
lilikteki yükselmenin girdi kullanımındaki artışın bile gerisin
de kalmasının temelinde, tarımdaki temel üretim aracı olan top
rağın kullanım ve işletme biçimi yatmaktadır.

Türkiye tarımında işlenen toprakların çok büyük bir bölü
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mü, modern tarım işletmeciliğine olanak vermeyecek ölçüde kü-, 
çük, hatta «cüce» işletmeler halinde bölünmüştür. 75. Tabloda, 
1950, 1952, 1963, 1968, 1970 ve 1973 verilerine göre Türkiye’de iş
lenen topraklann işletme büyüklüklerine göre dağılımı görül
mektedir. Tablodaki verilere göre, 1973 yılında tarım işletmele
rinin 45,4’ü 20 dekar’dan küçük, yüzde 70,6’sı ise 50 dekardan 
küçük dilimlerden meydana gelmektedir. 20 dekardan küçük 
işletmelerin ortalama büyüklüğünün * 9,3 dekar, 50 dekardan 
küçük işletmelerin ortalama büyüklüğünün de 65,7 dekar oldu
ğu görülmektedir. Türkiye tarımına egemen olan bu «cüce» iş
letme büyüklüğü, ortalama tarımsal girdi kullanımındaki geliş
meler ne yönde olursa olsun, tarımda optimum işletme yöntem
lerinin uygulanmasını olanaksız kılmaktadır.

75. Tablo çok daha önemli bir olguyu sergilemektedir. Tab
lodaki verilere göre, Türkiye tarımında 50 dekardan küçük işlet
melerin toplama oranı 1950’de yüzde 62,1; 1963’de yüzde 68,7, 
1968’de yüzde 81,8; 1970’de yüzde 75,1; 1973’de ise yüzde 70,7 ol
muştur. Aynı tablodan çıkartılabilecek sonuçlara göre 50 dekar
dan küçük işletmelerin I950’de 25 dekar olan ortalama büyük
lüğü 1973’de 19,7 dekara düşmüştür. 500 dekardan büyük işlet
melerde bile ortalama büyüklüğün 1970’e kadar sürekli bir dü
şüş içinde olduğu görülmektedir. Tüm tarım işletmeleri için or
talama büyüklüğün ise, 1950’de 82,6 dekar iken, 1973’de 65,7 de
kara düştüğü gözlenmektedir. Kaldı ki, ortalama işletme büyük
lüğünün 20 dekar kadar artış gösterdiği 1970-1973 arasında 50 
dekardan küçük topraklann ortalama büyüklüğü 21,1 dekardan 
19,7 dekara düşmüştür.

Tarımda Kapitalistleşme Topraklann 
Toplulaşmasına Yol Açmaktadır.

Türkiye tarımında kapitalizmin gelişmesiyle, işlenen toprak
ların, giderek daha büyük oranlarda büyük işletmelerde top
lanması, özellikle 1963 sonrası için istatistiklerle somutlanabil- 
mektedir. Toplulaşma sürecinin gelişmesiyle birlikte, cüce ve

(*) Niceliklerin dağılımında büyük b ir  eşitsizliğin sözkonusu olduğu durum 
larda «ortalama»lara ait bilgiler fazla anlam  taşımaz. H a tta  bu tip bil
giler gerçeği gizleyici rol oynayabilirler. Y ukarıda ve benzeri durum lar
da orta lam alardan  yararlanılm ası, ya genel eğilim hakkında kaba b ir  fi
k ir  verilmesi zorunluluğu duyulup da başka bilgi iletilemediği, ya da 
dağılım hakkında tablo lara  ek o larak o rtalam aların  da ya ra r  sağlaya
bileceği kanısıyla başvurulan b ir  yöntem  olm uştur.
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küçük işletmeler de yaygınlaşmakta, yani «mutlak» olduğu ka
dar «göreli» mülksüzleşme de artmaktadır. Bu ise, modem ta
rım teknik ve girdilerinin yaygın ve etkin biçimde kullanılma
sını engellemektedir.

Ortalama tarımsal işletme küçüklüğünün, girdi kullanımı 
ve tarımdaki verimlilik üzerindeki etkisini, girdi kullanımının 
işletme büyüklüklerine göre dağılımına bakarak da görmek ola
naklıdır. 76. Tablo, Türkiye tarımında işletme büyüklüklerine 
göre modern girdi kullanan hanelerin paylarını göstermektedir. 
Tablodaki veriler, girdi kullanımının büyük işletmelerde yoğun
laşmasına karşılık, küçük birimlerin yaygınlığı nedeniyle, girdi 
kullanan hanelerin toplam hane sayısı içindeki oranının olduk
ça düşük düzeyde kaldığını ortaya koymaktadır. Örneğin 50 de
kardan küçük işletmelerin fazlalığı, tüm işletmeler için bu ora
nı yüzde 47,3’e düşürmektedir. Bu durum,’ Türkiye tarımındaki 
işletme büyüklükleri dağılımının, tarımsal girdi kullanımında
ki göreli artışa karşın, sürekli olarak, verim artışını ve tarımın 
maddî ve teknik temelinin gelişmesini frenleyici bir etkide bu
lunmasının maddi nedenini sergilemektedir.

Tarımda «küçük» ya da «cüce» işletmelerin yaygınlığı, baş
lı başına toplam girdi kullanımındaki artışı da frenleyen bir et
ki yaratmaktadır. Tarımda modern girdi kullanımı eğilimi, iş
letmelerin büyüklüğüne göre artmaktadır. Buna karşılık, mo
dern girdi kullanımına başlayan büyük işletmelerin bu girdile
re olan istemi, eğer yeni büyüme gerçekleşmiyorsa, doğal ola
rak giderek azalan bir hızla yükselmektedir. Bu durumda ta
rımda toplam girdi kullanımının artışı, birinci olarak, «küçük» 
işletmelerin biraraya gelmesine, ya da yerlerini yeni «büyük» 
işletmelere bırakmalarına bağlı olmaktadır.

Hayvancılıkta Verimlilik Düzeyi Çok Düşüktür

Türkiye’de tarımsal üretimin ana bölümü olan bitkisel üre
tim gibi, hayvancılık, ormancılık, balıkçılık gibi sektörler de ge
ri bir yapının aynı özelliklerini göstermektedir.

Bugün kırsal alanlarda yaşayan 3,5 milyon dolayında aile 
işletmelerinin yaklaşık üçte biri asıl gelirini hayvancılıktan sağ
lamaktadır. Bu küçük aile işletmelerinin büyük bir çoğunluğu 
geleneksel türde olup bu alandaki gelişmelere uyabilecek bir 
yapıda değildir.

Türkiye’de bugün 70 milyonun üzerinde küçük ve büyük-
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baş hayvan ve 40 milyonun üzerinde kümes hayvanı bulunmak
tadır. Hayvan sayısı bakımından dünyada yedinci sırada olan 
Türkiye, hayvan ürünleri açısından ise en alt sıralarda bulun
maktadır. Orantısızlık hayvan ürünleri sektöründeki verim dü
şüklüğünün açık bir göstergesidir. Bu orantısızlığın bir diğer ne
deni de büyükbaş hayvanların büyük bir çoğunluğundan çekim 
gücü olarak yararlanılm akta oluşudur.

Yıllara göre giderek artması gereken et üretiminde, tersi
ne, bir düşüş görülmektedir. Bunun da temel nedeni hayvan
ların yeterince beslenememesidir. Türkiye’de çayır—otlak ala
nı 21,7 milyon hektardır. Bu rakam Türkiye topraklarının yüzde 
28’ini oluşturmaktadır. Ama bu otlaklar verimli kullanılama
maktadır. Yeterli m iktarda sağlanamayan kuru ot ve besleyi
ci yemler besi hayvancılığının gelişmesini önlemektedir. Bu ko
nuda yeni yeni başlayan kooperatifçilik ise, hem yeterince des
teklenmediği, hem de gerekli araç-gereç ve önlemlerden yoksun 
olduğu için gelişememektedir.

Aynı durum süt üretiminde de görülmektedir. Bu alanda da 
yeterli üretim sağlanamamaktadır. Oysa et ve süt üretiminin 
gittikçe artması işçi ve emekçilerin beslenmesi açısından yaşam
sal önem taşır. Gerek yetersiz üretim, gerekse bu alandaki ara
cılar et ve süt ürünlerinin fiyatlarının gittikçe yükselmesine ne
den olmakta ve işçi ve emekçiler giderek daha kötü beslenmek
tedirler. Bu sektörde Et ve Balık Kurumu’nun örgütlenmesi ye
tersizdir. Kaldı ki, bu kurum da daha çok parakendeci esnafa 
aracılık yapmaktadır.

Ormancılık Alanında Kapasiteyi Daraltıcı ve Verimli 
Kullanışı Engelleyici Politika İzleniyor

Ormancılık Türkiye ekonomisinde önemi sürekli olarak ar
tan bir dizi sinai tarım ürünü üreten bir sektördür. Orman ka
pasitesinin korunması ve geliştirilmesi bu bakımdan büyük önem 
taşımaktadır. Ne var ki, yasal olarak devlet mülkiyeti ve işlet
meciliği altında bulunan ormancılık alanındaki uygulamalar, or
man zenginliklerinden özel sermayeyi yararlandırma amacını 
güden bir politika sonucunda, orman kapasitesini daraltıcı ve 
verimli kullanışını engelleyici yönde olmuştur.

Ekonomide kapitalist eşitsiz gelişmenin orman ürünleri üre
timinde yol açtığı olumsuz eğilimlerin, verimsiz ve sanayiin uzun 
dönemli gereksinmeleri açısından plansız bir orman işletmeci
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liği ile birleşmesi sonucu toplam odun üretimi içinde, yakacak 
odun karşısmda yapacak odun (*) üretiminin payı 1963’de yüz
de 20;1973’de yüzde 32 gibi düşük bir düzeyde kalmıştır. (Bu oran 
Avrupa’da 1962 yılı için yüzde 72, 1974 yılı için yüzde 86 olmuş
tur) . Türkiye’de fırınlanmış kereste, parke, ahşap, ambalaj kon
trplak, kontrtahta, yongalevha, liflevha gibi orman sanayii ü rün 
lerinin üretimi, bunlara istem yaratılarak sınai üretim nitelikli 
mobilya, doğrama, karoseri, ahşap prefabrik ev vb. sanayi alan
larında standardizasyon düzeyi yüksek kitle üretimi yapan ve 
dikey bütünleşmeye yönelen işletmelerin uzun yıllar yeterli kâr
lılıkta bulunmadığı için kurulmaması, devletin özel kesime uy
guladığı (toplumsal maliyeti yüksek) düşük fiyat politikalarının 
varlığında masif odun kullanımının yerine ahşap levha kulla
nılmasına gerek duyulmaması sonucu, ancak 1960’ların ikinci 
yansından sonra gelişmeye başlamıştır. Kâğıt üretimi ise çok 
büyük bir sermaye gerektirdiği için özel kesimin yatırım alanı 
dışında kalmıştır. Türkiye’de kamu kesiminde bulunan alanlar
daki genel yönelişlerin özel sermayenin gereksinim düzeyine gö
re oluşması, ormancılık alanında devlet politikasının «atalet» 
içinde bulunması ile belirginleşmiştir. Ormancılık alanında dev
letçilik, varolan ormanların «mutlak miktar olarak korunması» 
varolan kârlılık koşullarında tüketimi ağır basan tomruk ve di
rek gereksiniminin karşılanması amacı ile sınırlı kalmış, varo
lan ormanlar içinde çeşitli sınai kullanımlara ilişkin niteliksel 
değişimlerin ve yenileşmelerin gerçekleştirilmesi öngörülmemiş
tir. Nitekim özel ürün türlerine değil de genel amaçlı ürün tü r 
lerine yönelik ormanlar (bozuk korular ve baltalık ormanlar) 
toplam orman alanının yüzde 70 kadarını oluşturmaktadır. Sa
nayi odununun toplam yapacak odun içindeki payı ise 1970’lere 
kadar yüzde 2-4 arasında kalmıştır. Bu ise, 1960 sonrasında be
lirli sınai kullanımlara yönelik sanayi odunu fiyatlarının hızlı 
bir artış içine girmesinde temel etkenlerden biri olmuştur.

Orman ürünleri üretiminin Türkiye’de, kârlılık düzeyinin 
hızlı fiyat artışlarıyla sağlandığı bir temel üzerinde kurulmuş 
olması sonucu, devletin yürüttüğü ormancılık politikası geliş
me döneminde de özel kesimin ekonomik gereksinimlerine ters 
düşmemiştir. Ancak orman sanayi ürünlerinde özel kurumla- 
rın sayı ve kapasitesinin artmaya başlaması fiziksel anlamda gir

(*) Yakacak odun dışında kalan tom ruk, maden ve tel direği, sanayi odunu 
ve yakm a dışında kalan diğer kullanım amaçlı odunlar.
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di yetersizliği sorununun doğması ve bu nedenle işletmelerdeki 
atıl kapasite oranlarının yüzde 50-60 gibi düzeylere ulaşması 
karşısında, hızlı gelişen ağaç türlerinin yetiştirilmesine yönelin- 
diği görülmektedir.

Günümüze kadar devlet, kendi alanında kâğıt üretimine iliş
kin olarak bile, sanayi odunu üretimine yönelme yoluna girme
miş, ekonominin genel gereksinimleri doğrultusunda kâğıt üre
timinde de tomruk ve direk odunu kullanmanın yüksek mali
yetini topluma yüklemiştir. Bunun sonucu kâğıt üretimi yüksek 
maliyetlerde çalışan, daha da önemhsi, büyütülmesi için ülke 
içinde ekonomik hammadde kaynakları bulunmayan bir sanayi 
durumuna düşmüştür. Türkiye’de kişi başına yıllık kâğıt ve kar
ton üretimi 10,7 kg. gibi son derece düşük bir düzeyde tıkanma
ya mahkum olmuştur. Ayrıca orman kullanımının özel serma
yenin çıkarlarına göre ‘ayarlanması ve orman ürünleri işleme ve 
orman sanayi ürünleri üretiminin büyük bölümünün özel sek
töre bırakılmış olması, üretimin ekonomik israfa dayalı olarak, 
başka işletmelerle girdi ve yan ürün alışverişi son derece sınır
lı, işletmelerarası bağlan olmayan tekil işletmelerce yapılması,
12 milyona yaklaşan orman köylüsünün yoksulluklarının da te
mel nedeni olmuştur. Orman sanayi ürünlerinin büyük ölçekli- 
düşük maliyetli, yatay olarak, işleme kurumlarındaki kalıntı ve 
yan ürünleri değerlendirerek; dikey olarak da, hammaddenin en 
ekonomik biçimde kullanılmasını sağlamak üzere bütünleşmiş 
bir temel üzerinde üretimine geçilememesi, bu kesimdeki sana
yileşmenin geniş bir etki alanı yaratamaması, orman köylerinin 
yanıbaşlanndaki servetin toplumsal kullanımından yakacak dı
şında yararlanamamaları ile sonuçlanmıştır.

Balıkçılığın Toplam Tarımsal Üretim 
İçindeki Payı Çok Düşüktür

Ülkemizin coğrafi özellikleri bakımından büyük bir önem 
taşıması gereken balıkçılık ise gerek üretim düzeyi, gerekse top
lam üretime katkısı açısından tarımsal üretimde yok denecek 
kadar az bir paya sahiptir. Türkiye ile benzer coğrafi özellikler 
taşıyan Avrupa ve Akdeniz ülkelerinde kişi başına balık üreti
mi ve tüketimi düzeyleri Türkiye’dekinin 2 ile 7 katı arasında 
değişmektedir. Türkiye’de kişi başına balık üretimi ve tüketimi 
(dış ticaret önemsenmeyecek düzeydedir) yılda ortalama 5 kg. 
dır.
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Deniz ürünlerinin üretimindeki çarpıcı geriliğin temelinde, 
balıkçılıkta geri bir teknolojinin egemen olması ve bu kesimin, 
komisyoncuların egemenliğine bırakılmış bulunması yatmakta
dır. Tohumlama ve planlı bir, biçimde üretime yönelik hemen 
hiç bir çabanın varlığından söz etmek olanak dışıdır. Yüzde 86’sı 
0-9 beygir gücünde olan balıkçılık teknelerinin gene j^zde 81’- 
inin 0-1 tonluk tonaja sahip olduğu ve yüzde 91’inin 1-9 tayfa ile 
çalıştığı görülmektedir. Öte yandan Türkiye’de pazarlanan de
niz ürünlerinin yüzde 65’i komisyoncular eliyle pazarlanmakta- 
dır. Komisyoncu egemenliğinin bu kadar büyük boyutlara ulaş
ması, deniz ürünlerinin üretiminde ileri teknolojik yöntemlerin 
uygulanmasını ve işgücünün verimliliğinin yükseltilmesini fren
lemektedir.
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İHRACAT VE İTHALATTA DURUM

Dış Ticaretteki Sürekli Bunalım, Sanayi ve 
Tarımın Yapısından Kaynaklanmaktadır

D a h a  önceki bölümlerde Türkiye’de üretimin ev işgücünün 
sektörlere göre dağılımı ile sanayi üretiminin yapısının, 

Türkiye’nin ithalat yoluyla dışa bağımlılığındaki başlıca etken 
olduğu belirtilmişti. Sanayiin tarıma göre, sanayiin içinde de 
üretim araçlarının (enerji ve madencilik dahil) diğer ürünlere 
göre öncelikli gelişimini sağlayamayan bir ekonominin, toplam 
üretim ve gelir düzeyi artsa bile dışa bağımlılıktan kurtulamı- 
yacağı, hatta arttıkça daha çok dışa bağımlı duruma düşeceği 
üzerinde durulmuştu. Özellikle imalat sanayiinin başlıca sek
törlerinin «montajcı» niteliğine, sanayiin ithal yoluyla dışa ba
ğımlılığının artmasında önde gelen etken olarak değinilmişti.

Bu bölümde, özellikle, Türkiye’nin ihracat yoluyla dışa ba
ğımlılığı, diğer bir deyişle, dış ticaret bunalımı üzerinde duru
lacaktır. Türkiye’deki geri üretim yapısı, Türkiye’nin aış tica
retinin bileşîTTilTTde açıtr ifadesini bulmaktadır. Dış ticaretin 
ttrunlere gore bileşimi, hem ithalat yoluyla dışa bağımlılığı yan- 
sitmairta. Hem de bu bağimMığın yol açtığı ülkemiz üzerindeki 
emperyahst sömürünün alanlarını ortaya koymaktadır.

77. ve 78. Tablolar, sırasıyla Türkiye’nin ihracatının ve it
halatının bileşimindeki gelişimi göstermektedir. 77. Tablo, Tür
kiye’nin ihracatında tarım ve hayvancılık ürünlerinin yüzde 60
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TABLO: 77
T Ü R K İY E 'D E  İH R A CA T IN  BİL EŞİM İ

Tarım ve hayvancılık 

Y ıllar ürünleri Madenler Sanayi

1963 77,2 2,9 19,9

1965 75,9 4,5 19,6

1967 80,5 4,0 15,5
1969 75,4 6,5 18,1

1971 72,6 7,2 20,2
1972 69,2 3,7 27,1
1973 63,2 3,2 33,6

1975 56,6 7,5 35,9
1976 64,0 5.6 30,4
1977 58.8 6 ,6  34,6

dolaylarındaki payını koruduğunu ortaya koymaktadır. Bunun
la birlikte 1970’lerin başından itibaren sanayi ürünlerinin payın
da bir artış gözlenmektedir. Ne var ki, bu görünüm, gerçekten 
«sanayi ürünü» denebilecek maadelerin iftracat oranındaki bir 
artışı yansıtmıyor. tstatîstiTcIer, örneğin küspe, bağırsak, melas, 
kojrun Btt tn r tr  ezııresl, Kepek, biçilmiş kereste gibi ü rünleri de 
«sanayi ürtmleri» arrasTTîda Saymaktadır. TâhUfO» «sanayi ürün-ı 
leri» oranının en yüksele g;üründugü 1975 yılı için yapılan bir he- 
S£tplamarya“göre, btı icategoriye sokulan ihracatın yüzde 72’sini 
tanm a dayalı tüketim malları oluşturmaktadır. İhracatta «sa
nayi ürünleri» payının 7,5 puanlık bir artış gösterdiği 1972-1977 
arasında, bu artış, en başta 9,8 puanla dokuma ürünlerinin pa
yındaki artışla sağlanabilmiştir. Bu dönemde madeni eşya ürün 
leri ihracatının artışı yalnızca binde 4’dür. Buna karşılık çimen
to ihracatının payı 2,5 kat, elektrikli makine ihracatının payı ise 
4,3 kat azalmıştır. Bu veriler, Türkiye ihracatının bileşiminde ni
teliksel bir değişim eğiliminin varlığından söz edilemeyeceğini 
kanıtlamaktadır.

78. Tablo ise, yukarda belirtilen olguları daha açık bir bi
çimde sergilemektedir./Ttrrkiyg'-nin ithaiatındH -öreîîm araçları
nın (ara malı girdilerle birlikte) payı çok yüksek bir düzeyde 
olduğu gibi, sürekli olarak artmaktadır. Bu pay 1963’de yüzde 
94,6 iken 1973’de yüzde 95,7’ye, 1977’de ise yüzde 97’ye yüksel
miştir. Bu durum, Türkiye sanayiinin ithalat yoluyla dışa ba 
ğımlılığının sürekli olaralc artışını simgelemektedir. Türkiye sa
nayiinin geri ve çarpık yapısı, ülkemizin tarımsal ürünler ve ta-
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n m a dayalı tüketim maddeleri ihraç edip, üretim araçları (ma
kine, teçhizat, hammadde) ithal eden bir ülke konumunu sür
dürmesine neden olmaktadır.

TABLO: 78

T Ü R K İY E 'D E  İT HALATIN BİLEŞİM İ

Makine - inşaat Tüketim

Yıllar teçhizat Hammaddeler malzemesi maddeleri

1963 39,7 48,8 6,1 5,4
1965 37,2 53,5 5,0 4,3
1967 42,8 . 47,9 4,4 4,9

1969 39,2 ’ 49,4 4,6 6,8

1971 38,0 51,3 5,7 5,0

1973 42,2 47,9 5,6 4,3

1974 28,9 61,7 5,2 4,2

1975 35,2 54,3 6,2 4,3

1976 38,9 53,3 4,7 3.1

1977 35,9 57,5 3,6 3,0

Bu durum, Türkiye’nin kapitalist uluslararası ekonomik iş
bölümü içindeki konumunun g it^de  daha çok zayıflaması an 
lamına: gelmektedîıT Funu Türkiye’nin dış ticaret hadlerinin ge- 
lişmesîriB- bakaıuk da görmek olanaklıdır. 79. Tablo. 1968-1976 
arasında bu göstergedeki değişimleri incelemektedir. Tablodaki 
verilere göre T ü r k i y e ’n i n  dıs^ticarel hadleri, özellikle 1973’den 
sonra hızlı bir biçimde kötüleşmiştir.

TABLO : 79

T Ü R K İY E ’D E D IŞ  T İ C A R E T  H A D L E R İN İN  G E L İŞ M E S İ  

Yıllar O19 ticaret hadleri

1968 100,0

1969 99,1

1970 96.2 
1971, 85,1
1972 97,0

1973 102,0
1974 84,0
1975 ' 75,5

1976 79,5
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Dış Ekonomik İlişkilerde Tam Bir Çıkmaza Düşülmüştür

Türkiye’nin dış ticaretinin bileşimi ve dış ticaret hadlerinin 
buna bağlı olarak kötüleşmesi. Türkiye’de dış ticaret açığının 
sürekli olarak büyümesine yol açmıştır.

TABLO: 80

T Ü R K İY E ’NİN DIŞ  T İ C A R E T  AÇIĞ I

Yıllar

1923-32

1933-42

1943-52
1953-62
1963-72
1973-77

1973
1974

1975
1976
1977

Dış ticaret Dış ticaret
açığı hacmi İhracat Açık/Hacim Açık/İhracat

(Milyon dolar) (Milyon dolar) (Milyon dolar) (Yüzde) (Yüzde)

-  197,1 

+  144,6
-  185,1

-  1.349,0
-  3.007,1 

-13.563,7

-  769,1

-  2.245,4

-  3.337,5
-  3.168,4

-  4.043,3

1.708
1.701

4.916

8.037
13.884

29.490

3.403
5.309

6.138

7.088
7.549

755.8
922.9 

2.365,9

2.990.4 

5.438,7

7.943.5
1.317.1

1.532.2

1.401.1

1.960.2 

1.753,0

11.5 

(•) 
3,8

16,8

21.7 

46,0

22.6
42.3
54.4

44.7 
53,6

26,1

(*)
7,8

45,1
55.3 

170,8
58.4

146.5 
238,2 

161,7
230.6

(*) Açık bu lu n m a d ığ ı  için a n lam lı  değil.

80. Tabloda, Türkiye’de dış ticaret açığının gelişimi gösteril
mektedir. Tablodaki verilere göre, TûrkTye"’nm dış ticaret açığı, 
hem ithalat ve ihracatın toplamına, hem de ihracata oranla hız
la artmaktadır. 1943-1952 döneminde dış ticaret hacminin yüz
de 3,8’ini bulan dış ticaret açığının oranı 1953-1962 döneminde 
yüzde 16,8’e, 1963-1972 döneminde ise yüzde 21,7’ye yükselmiş
tir. Bu oranm 1973-1977 döneminde çok daha büyük bir sıçrama 
göstererek yüzde 46’ya ulaştığı görülmektedir. Aynı dönemde dış 
ticaret açığının ihracata oranının ise yüzde 170,8 olduğu hesap
lanmaktadır. Bu durum, ihracatın ithalatı gerçekleştirme işle
vini bütünüyle yitirdiği anlamını taşır.

81. Tablo, Türkiye’nin ihracatının ithalatına karşılama ora
nının toplam olarak ve belirli ülkelere göre gelişimini göster
mektedir. Türkiye’nin ihracatı 1950 yılında ithalatının yüzde 92’- 
sini karşılarken, bu oran 1960 yılında yüzde 68’e inmiş, belli bir 
dalgalanmadan sonra 1966 yıhnda yeniden yüzde 68 düzeyini 
bulmuştur. Fakat başta dayanıklı tüketim maddeleri üretimi ol-
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TABLO: 81

TÜRKİYE NİN ÇEŞİTLİ ÜLKELERE YAPTIĞI İHRACATIN 
BU ÜLKELERDEN YAPTIĞI İTHALATI KARŞILAMA ORANI

Y ıllar Almanya ABD SSCB Japonya ö tek ile r Toplam

1950 1.10 0,63 — 148,13 1,14 0,92

1951 0,88 1,38 854,83 14,02 0,77 0,78

1952 0,62 1,24 — 1,21 0,61 0,65

1953 0,55 1,33 — 11,91 0,79 0,74

1954 0,72 0,81 1,52 0,49 0,73 0,70

1955 0,56 0,44 0,63 0,32 0,59 0,63

1956 0.53 0,69 1,26 0,09 1,12 0,75

1957 0,83 0,74 0,49 1,19 0,77 0,87

1958 0,93 0,55 1,64 0,29 0,88 0,78

1959 0,95 0,51 0,73 1,33 0,75 0,75

1960 0,48 0,48 0,82 0,28 1.14 0,68

1961 0,60 0,47 0,535 0,16 1,24 0,68

1962 0,64 0,42 0,85 0,10 0,74 0,61

1963 0,59 0,24 0,80 0,19 0,77 0,53

1964 0,77 0,47 1,14 0,26 1,05 0,76

1965 0,86 0,51 1,14 0,55 0,84 0,81

1966 0,68 0,46 0,71 0,52 0,86 0,68

1967 0,46 0,76 1,03 1,57 1,56 0,76

1968 0,55 0,60 0,99 1,41 0,85 0,65

1969 0,76 0,39 0,90 1,42 0,58 0,67

1970 0,66 0,27 0,76 0,76 0,85 0,62

1971 0,62 0,40 0,54 0,42 0,79 0,58

1972 0,62 0,54 0,35 0,46 0,76 0,57

1973 0,51 0,71 0,39 0,28 0,83 0,63

1974 0,50 0,41 0,82 0,94 0,38 0,41

1975 0,29 0,35 0,99 0,14 0,33 0,29

1976 0,39 0,44 0,91 0,16 0,34 0,38

mak üzere «montajcı» sanayi biçiminin hızla geliştiği son on yıl 
içinde sözü edilen oran hızla düşmüş ve 1976 yılında yüzde 38

. A VAA İV A jr ViALy --------- -------------------------- ^  —

rıın, ABD’nin Japonya’nın ve öteki ülkelerin paylarının sırasıy
la yüzde 20, yüzde 9, yüzde 3 ve yüzde 66 olduğu dikkate alınır
sa, tablodaki veriler daha açık bir anlam kazanır. Türkiye’nin 
dış ticaretinde tek başına en büyük paya sahip olan Almanya’
nın, Türkiye’nin dış ticaret açığının ortaya çıkmasında ve bü
yümesinde de en büyük paya sahip olduğu görülmektedir. Tür
kiye’nin dış ticaret hacminde sadece yüzde 3’lük bir paya sahip 
olan Japonya ile yapılan ticarette de ihracatın ithalatı karşıla
ma oranı sadece yüzde 16 dır. Bu durum, kapitalist dünya eko
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nomisi içinde gelişmiş ülkelerle geri ülkeler arasındaki ekono
mik «işbölümü» nün çarpıcı bir tablosunu sergilemektedir.

Buraya kadar özetlenen bilgiler, Türkiye’deki geri üretim ve 
sanayi yapısının Türkiye’yi dış ticaret yoluyla da emperyalist sö
mürü ağının içine soktuğunu göstermektedir. Türkiye’de kapi
talizmin dışa bağımlı gelişmesi, emperyalist tekellerin ulusal 
kaynaklar üzerindeki sömürüsünü her geçen gün daha da yo
ğunlaştırmaktadır. Emperyalist ülkelerle kurulan eşitsiz mal de
ğişimi ilişkilerinin faturasını, her yıl büyüyen dış ticaret açık
lan ve bu açıkları kapatmak için yine emperyalist tekellerden 
alınan borçların faizleri biçiminde emekçi halkımız kendi alın 
teriyle ödemektedir. Emperyalist tekellerin, Türkiye sanayiinin 
geri ve çarpık yapısından güç alan bu sömürüsü, ülkemizi eko
nomik ve toplumsal geriliğin zincirlerine daha sıkı bir biçimde 
bağlamaktadır.

152



MÜLKİYET VE ÜRETİM YAPISI

Çeşitli Mülkiyet Biçimleri

KAPİTALİZMİN gelişme düzeyinin göstergelerinin başında, 
kapitalist mülkiyet biçimlerinin gelişme ve yaygmiık düze

yi gelir. Günümüz kapitalizminde mülkiyet biçimleri arasmda 
ilk ayrım, devlet mülkiyeti ile özel mülkiyet arasında ortaya çık
maktadır. Günümüz kapitalizminde gitgide artan bir rol oyna
yan devlet mülkiyeti toplumsal artık değer üretimi açısından 
kapitalist niteliktedir ve bu mülkiyet biçimi diğer kapitalist mül 
kiyet biçimlerinin gelişmesi üzerinde önemli bir etkide bulun
maktadır.

Özel kapitalist mülkiyet kategorisi içinde ise bireysel kapi
talist mülkiyet ile ortaklaşa kapitalist mülkiyet arasmda bir ay
rım yapmak gerekmektedir. Bu iki mülkiyet biçimi arasındaki 
ayrım, sermayenin mülkiyeti ile sermayenin işletilmesinin biı- 
birleriyle özdeş olması (bireysel kapitalist mülkiyet), ya da bir
birinden ayrılmasına (ortaklaşa kapitalist mülkiyet) göre yapıl
maktadır. Ortaklaşa özel kapitalist mülkiyet, günümüzde büyük 
kapitalist mülkiyetin ortaya çıktığı başlıca ve egemen mülkiyet 
biçimidir. Ortaklaşa özel kapitalist mülkiyet, aynı zamanda te
kellerin dayandığı kapitalist mülkiyet biçimi olarak ortaya çık
maktadır. Buna karşılık, bireysel özel kapitalist mülkiyet nicel 
olarak çok büyük bir çoğunluğuyla tekelci olmayan küçük, ya 
da orta büyüklükteki kapitalist firmaları içermektedir. Öte yan
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dan, kendi faaliyet alanı içinde bir ölçüde tekelci gücü olsa bi
le, henüz sermayenin mülkiyeti ile işletilmesinin birbirinden ay
rılmadığı büyük kapitalist firmaları da bireysel özel kapitalist 
mülkiyet kategorisi içinde değerlendirmek gerekir.

Devlet kapitalist mülkiyeti, gerçekte günümüzde ortaklaşa 
kapitalist mülkiyetin bir bölümü olarak görülmektedir. Diğer 
bir deyişle, günümüz kapitalizminde mülkiyet biçimlerini «bi
reysel» ve «ortaklaşa» kapitalist mülkiyet olarak başlıca iki g ru 
ba ayırmak gerekir. Ne var ki, devlet mülkiyetinin kapitalist 
ekonomi sistemi içindeki rolünün ve işlevinin incelenebilmesi 
için bu mülkiyet biçimi ile özel kapitalist mülkiyet arasında bir 
ayrım yapılması yöntemsel bakımdan uygun olacaktır.

Günümüzde kapitalist ekonomi içinde yaygınlığını koruyan 
mülkiyet biçimlerinden biri de terimin dar anlamıyla «kapitalist 
olmayan küçük mülkiyet» tir. Bu mülkiyet biçimi, köyde veya 
kentte kendi sahip olduğu üretim araçlarıyla kendi emeğiyle ça
lışan küçük üreticilerin mülkiyetidir. Küçük mülk sahipleri, 
özel mülk sahibi olarak küçük burjuvazi içinde yer alırlar.

Kapitalist ekonomi içinde yer alan çeşitli mülkiyet biçim
leri, burjuvazinin değişik kesimleri arasındaki ayrımları ve a ra 
larındaki ilişkileri belirler. Mülkiyet biçimlerinin gelişmesinin 
incelenmesi, kapitalist üretim ilişkilerinin gelişme düzeyinin be
lirlenmesi, burjuvazinin bileşiminin ve kendi içindeki güç iliş
kilerinin ortaya çıkarılmasını sağlar.

Kamu Kesimi, Özel Kapitalist Birikimin 
Başlıca Kaynaklarından Biri Olmuştur

Türkiye’de kapitalizmin gelişmesinde burjuva devletinin eko
nomik faaliyeti ile özel kapitalist birikimin arasındaki ilişkiler 
özel bir önem taşımıştır. Devletin ekonomik faaliyeti, özel ka 
pitalist birikimin ilerlemesinde ve sanayi alanında biriken ser
mayenin diğer ekonomik faaliyet alanları üzerinde de egemen
liğini kurmasında belirleyici bir rol oynamıştır. Diğer bir deyiş
le, Türkiye’de başlangıçtan beri devlet kapitalizmi niteliği taşı
mıştır. Türkiye’de devlet kapitalizmi, gerek tüm ekonomik sek
törlerin kapitalist gelişimini hızlandırmak amacıyla devletin bu 
sektörlere müdahalesi, gerekse, daha da önemli olarak üretici ve 
üretici olmayan sektörlerde devlet mülkiyetinin (kamu kesimi
nin) oluşturulması yöntemlerinin her ikisini de kullanarak oluş
muştur.

154



Devlet kapitalizmi, kapitalist üretim ilişkilerinin bir karşı
tı değil, kapitalizmin gelişmesinin belirli bir biçimidir. Benzeri 
bir biçimde devlet kapitalist mülkiyeti özel kapitalist mülkiye
tin bir karşıtı değil, temelde onu tamamlayan ve güçlendiren bir 
mülkiyet biçimi olarak gelişir. Türkiye’de devlet kapitalizmi ve 
devlet işletmeciliği, özel kapitalist ekonomi sektörünün gelişme
sini destekleyen bir uygulama biçiminde gelişmiştir. Bu geliş
me, özel kapitalist birikimin devlet desteğiyle ileri boyutlara 
ulaştırılmasından sonra, özellikle 1950 sonrası dönemde, kendi
sini göstermiştir. Bu döneme kadar sanayi alanında olduğu ka
dar diğer sektörlerde de birikmiş olan özel büyük sermaye, bu 
dönemden sonra sanayi üretimi içindeki payını hızla yükselt
miştir. Diğer bir deyişle, 1950’lerden sonraki dönem Türkiye sa
nayiinde özel kapitalist mülkiyetin ağırlığının arttığı bir dönem 
olmuştur.

TABLO : 82
İMALAT SANAYİİ ÜRETİMİNDE ÖZEL SEKTÖRÜN 

PAYI (Yüzde)

Alt Sektörler 1950 1963 1973

Tüketim malları 47,9 61,3 67,0

Ara malları 63,7 39,1 47,5

Yatırım' malları 26.4 66 .0 83,4

İmalat sanayii 49,5 55,9 63,3

82. Tablo, 1950’den I973’e kadar imalat sanayii üretiminde 
özel sektörün payının gelişimini göstermektedir. İmalat sanayii 
üretiminde özel sektörün payının sürekli olarak yöneldiği, bu 
gelişmenin 1963-1973 döneminde 1950-1963 dönemine göre hız
landığı görülmektedir. 1963-1973 döneminde özel sektörün, «tü
ketim» ve «yatırım» malları üretimindeki payının artışı sürer
ken, «ara malları» üretimindeki payının düşüşü de tersine dön
müştür. Bununla birlikte, 1950-1973 döneminde özel sektörün ara 
mallan üretimi içindeki payının düşmesi, diğer bir deyişle, ka
mu sektörünün payının yükselmesi dikkati çekmektedir. Bu ol
gu da gerçekte, genel eğilime karşı gözükse bile, tersine, Tür
kiye’de devlet kapitalizmi ile özel kapitalist birikim arasındaki 
ilişkilerin gerçek mekanizmasını simgelemektedir.

Ara mallan üretiminde kamu sektörünün payının yüksel

155



mesi, devletin, bu sektörlerde üretilen ve özel sanayi kuruluş
ları için vazgeçilmez bir önem taşıyan girdileri ucuza, hatta  m a
liyetinin altında sağlama çabasının ürünüdür. Türkiye’de özel 
kapitalist birikimin, özellikle sermayenin devir hızının yüksek 
ve sermayenin organik bileşiminin düşük olduğu sektörlerde yo
ğunlaşma eğiliminde olduğu daha önce belirtilmişti. Özel sek
törün tüketim ve büyük ölçüde montaja dayalı, dayanıklı tüke
tim maddeleri üretimini içeren yatırım malları üretimindeki pa- 
j'^ının 1950-1963 döneminde sırasıyla 13,4 ve 39,6; 1963-1973 döne
minde ise 5,7 ve 17,4 puan gibi yüksek hızlarda artması, sözü edi
len eğilimin bir yansımasıdır. Böylesi bir sanayi sermayesi bi
rikiminin, kendisi için zorunlu olan ve optimum ölçekte büyük 
yatırımları gerektiren ara  malı üretimini gene kendi içinden 
«ucuza» sağlaması beklenemez. Bu görevi kamu işletmeleri üst
lenmiştir.

TABLO: 83

KAMU KESİMİNDE ÖZEL KESİME GÖRE İŞYERİ BÜYÜKLÜĞÜ 
(Katma d eğ er  /  işyeri)

A lt sektörler 1950 1963

Tüketim malları 42 kat 13 kat

Ara malları 13 » 15 »
Yatırım malları 23 > 9 »

İmalat sanayii 30 s 13 »

Kamu kesimindeki işyerlerinin özel kesimlerdekilere göre gö
reli büyüklüğüyle ilgili veriler, Türkiye’de devlet kapitalist işlet
meciliğinin işleviyle ilgili değerlendirmeleri doğrulamaktadır.
83. Tablo, kamu kesimindeki işyerlerinin büyüklüğünü (işyeri 
başına katma değer olarak) özel kesimdeki işyerlerinin katı ola
rak göstermektedir. Tablodaki veriler, kamu kesiminin özel ke
simin gücünü kat kat aşan büyüklükteki işyerlerinin kurulına- 
sınî üzerine aldığını ortaya koymaktadır. Kamu işyerlerinin bu 
tabloda olağanüstü ölçüde büyük görünmesinin nedenlerinden 
biri, hiç kuşkusuz, özel kesim ortalamasının aynca çok kabarık 
«küçük» işyerlerini de içine almasıdır. Fakat kamu ve özel ke
sim işyerlerinin büyüklüğü arasında küçümsenemeyecek bir far- 
km olduğu açıktır. Bununla birlikte, özel kesimin üretimdeki 
payının 1950-1963 döneminde hızla yükseldiği tüketim ve yatı
rım mallan sektörlerinde, kamu kesimi işyerlerinin göreli bü 
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yüklüğü önemli ölçüde azalmıştır. Diğer bir deyişle bu sektör
lerdeki özel kapitalist birikimin payı aynı zamanda özel kesimin 
üretimin yoğunlaşmasındaki geriliğini de karşılayan bir etkide 
bulunmuştur. Oysa, ara mallan üretiminde, kamu kesimindeki 
göreli işyeri büyüklüğü aynı dönemde yükselmeye devam et- 

. miştir. Bu olgu, kamu kesiminin özel kapitalist birikimi hızlan
dırma işlevinin özellikle ara malları sektöründe ön plana çıktı
ğını kanıtlamaktadır.

Kamu ve özel kesimlerin imalat sanayii yatırımları içindeki 
paylarının gelişmesi de, devlet kapitalist işletmeciliğinin, özel 
kapitalist birikimin yönelmediği, ya da yönelemediği ölçüde bü
yük ölçekli alanları üzerine aldığını göstermektedir.

TABLO: 84

SABİT SERMAYE YATIRIMLARI İÇİNDE KAMU 

KESİMİNİN PAYI (Yüzde)

Yıllar imalat Madencilik Enerji

1963-1967 (Toplam) 32.72 73,66 96,25

1968- 1972 ( » ) 43.50 79,77 92.67

1973- 1977 ( » ) 44,44 92.58 97,13

84. Tabloda, sanayi alt sektörlerinde kamunun sabit serma
ye yatırımlarının toplam yatırımlar içindeki payının gelişimi gös
terilmektedir. Madencilik ve enerji gibi büyük sermaye yatırım
larını gerektiren sektörlerdeki yatırım faaliyeti hemen hemen 
bütünüyle devlet kapitalist işletmelerine bırakılmıştır. Bu sek
törlerde yatırım gereksinmesi arttıkça yatırımlar içinde kam u
nun payı da artmaktadır. Madencilik ve enerji sektörlerinde özel 
kesim yatırımlarının payı 1963-1977 arasında sırasıyla yüzde 
3,19’dan yüzde 0,56’ya ve yüzde 0,53’den 0,43’e düşmüştür. Öte 
yandan, 1963-1973 ve onu izleyen 1973-1977 döneminde özel ke
simin üretimdeki payının bütün alt sektörlerde yükseldiği ima
lat sanayiinde de kamu yatırımlarının payı yükselmiştir. Bu ol
gu, kamunun yatırımda bulunduğu imalat sanayii alanlarının 
giderek daha çok sabit sermaye yatırımı gerektiren alanlar ol
duğunu, ayrıca kamu yatırımlarının büyük ölçekli işletmelere 
yöneldiğini ortaya koymaktadır.

Türkiye’de devlet kapitalist işletmeciliğinin etkenliğinin ve 
kârlılığının sağlanamamasının gerisinde, bu tü r işletmeciliğin, te
melde özel kapitalist birikime toplumsal fon aktarm a işlevini
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üstlenmiş olması yatmaktadır. Son yıllarda, büyük sermaye çev
releri, kamu işletmelerinin zarar cetvellerini gerekçe göstere
rek, bu işletmelerin sermayesine doğrudan doğruya ortak ol
ma, bu işletmelerin holding haline getirilmesi isteğini dile ge
tirmeye başlamışlardır. Bu istekler, büyük sermayenin, bu işlet
meleri, kendisine dolaylı olarak fon aktarma işlevinin yanı sıra 
mülkiyet bakımından da kendi emri altına sokma çabasını yan
sıtmaktadır. Böylece devlet kapitalist mülkiyeti ile büyük özel 
kapitalist mülkiyet arasında daha ileri bir kaynaşmanın sağlan
masına çalışılmaktadır. Kamu-Özel karma kuruluşlarıyla başla
tılmış olan bu gelişme, kamu kuruluşlarının «holdingleştirilme» 
siyle tamamlanmak isteniyor. (*)

Küçük Mülkiyet Hızla Bağımlılaşmakta ve Erimektedir

Türkiye sanayiinde, bu kesime egemen olan ve sürekli bir 
yoğunlaşma ve toplulaşma sürecinin ilerlediği kapitalist meta 
ekonomisi sektörünün yanı sıra yaygın bir «küçük meta-üreti- 
mi» sektörünün varlığına daha önce değinilmişti. Küçük meta 
üretimi sektörünün, geri bir teknolojiye, dar kapsanilı bir basit 
yeniden üretime ve ücretli emek gücü kullanımının düşüklüğü
ne dayandığı belirtilmişti. Bu sektör küçük esnaf ve zanaatkar 
kitlelerini içine almaktadır.

Kapitalist ekonominin kapitalist olmayan küçük mülkiyet 
kategorisi içinde ticaret alanında faaliyet gösteren küçük işlet
meler de yer almaktadır. Küçük ticari firmalar, ücretli işgücü 
kullanımının düşüklüğü, kazancın hemen tümüyle mülk sahibi 
tarafından tüketilmesi, işletmenin büyütülmesine olanak vere
cek bir sermaye birikiminin olmaması gibi nedenlerle bu kate
gori içinde yer almaktadırlar.

Türkiye’de «küçük» olarak tanımlanan işyerlerinin bir bö
lümü, gerçekte basit meta üretimini geride bırakmış, kapitalist 
meta üretimini sürdüren işyerleridir. İşyerlerinin hukuki duru 
muna bakılması, bu ayrımın kabaca da olsa yapılmasına olanak 
vermektedir. 85. Tabloda, 1970 imalat sanayii anketlerine göre 
iO’dan az işçi çalıştıran sınai ve ticari işyerlerinin hukuki du-

(*) M etinde  vurgu la nd ığ ı üzere, devle t m ü lk iye t in in  k a p i ta l i s t  özel g i r i ş im 
ciliği g üç lend i rm e  yan: ku ş k u su z  te m el  öğedir .  Ancak  b u n u n ,  e m p e ry a l iz 

m in  ek o n o m ik  e tk i le r ine  ka rş ı,  son  çö zü m lem ed e  d u r u m  değ işm ese  de, 
o ra n s a l  b i r  bağım sız l ık  s ağ lam a  ve k a p i ta l i s t  m ü lk iye t i  do la y l ı la ş t ı rm a  
ya nı da  gözden k a ç ı r ı lm am al ıd ı r .
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rumlarmın dökümü yapılmaktadır. Bunlar arasında «kollektif» 
ve bir ölçüde de «adi» ortaklık kategorisine giren işyerleri bi
reysel kapitalist mülkiyet tanımına sokulabilir. (İşyerinin mül
kiyetiyle işletilmesi bu işyerlerinde henüz ayrışmamıştır) Öte 
yandan, «bireysel mülkiyet» teki işyerlerinin bir bölümünün de. 
ücretli emek sömürüsü yükseldiği ölçüde, bireysel kapitalist 
mülkiyet kategorisine sokulması gerekir. Bu nedenle «küçük» iş
yerlerinin konumunun belirlenebilmesi için herşeyden önce üc
retli işçi kullanımını incelemek gerekir.

TABLO : 85
KÜÇÜK İŞYERLERİNİN MÜLKİYETE GÖRE DAĞILIMI (1970)

İmalat sanayii Ticaret

M ülkiyet b içim i

Ferdi mülkiyet 
Adi ortaklık 

Kollektif ortaklık 

Diğerleri

Toplam

Sayı Yüzde Sayı Yüzde

148,364 87,2 147.898 81,7
20.421 12,0 30.628 16.9

916 0,5 2.212 1,2

422 0,3 386 0,2

170.123 100,0 181.124 100,0

Daha önce imalat sanayiindeki «küçük» işyerlerinin yüzde 
78,6’sında 1-2 kişinin, yüzde 16,9’unda 3-4 kişinin, yüzde 4,5’inde 
ise 5-9 kişinin çalıştığı belirtilmişti. Bu oranlar «küçük» ticari 
işyerlerinde sırasıyla yüzde 85,2, yüzde 13,3 ve yüzde 1,5’tir. Sa
nayi ve ticaret işyerleri bir arada ele alındığı zaman 1-2 kişi ça
lıştıran işyerlerinin oranlarının yüzde 82,2 olduğu görülmekte
dir. 1970 anketlerine göre sayıları 288 bini bulan bu işyerlerinde 
çalışma biçiminin kendi işyerlerinde ücretsiz çalışma olarak ka
bul edilmesi yanıltıcı olmayacaktır.

«Küçük» imalat sanayiinde ücretli işçi çalıştırılmasına iliş
kin veriler ise bu kesimdeki işyerlerinde birim olarak ortalama 
0,6 ücretli işçi çalıştığını göstermektedir. Bu sayı «küçük» tica
ret işyerlerinde 0,3’tür. Ticaret kesiminde 1-2 kişinin çalıştığı iş
yerlerinde ortalama 0,1 ücretli işçinin, 3-4 kişinin çalıştığı işyer
lerinde ortalama 1 ücretli işçinin, 5-9 kişinin çalıştığı işyerlerin
de ise ortalama 3 ücretli işçinin çalıştığı görülmektedir. Ücretli 
işçi çalıştırılmasının bu düşük oranına karşılık, her iki kesimde 
de, iş sahibi ve ortaklan  ile aileden ücretsiz kişilerin çalışması 
yüksek düzeylere ulaşmaktadır. 86. ve 87. Tablolar, imalat sa-
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nayiinde ve ticaret kesiminde ücretli işçi başına ücretsiz çalı
şanların sayısıyla ilgili bilgileri içermektedir. İmalat sanayiinde 
bu sayının ortalama 2,4, ticarette ise 5 olduğu görülmektedir.

TABLO : 86

İM ALAT S A N A Y İİN D E  Ü C R E T S İ Z - Ü C R E T Ü  O R A N L A R I  (1970)

Her ücretli işçiye Icarşıiık, ücretsiz çalışan 

İşltolu iş salılbl, ortal( ve aile bireyi sayısı (yüzde)

İşçi sanayii 1,1

Kâğıt ve kâğıttan mamul eşya sanayii 0.7

Kimya sanayii 0,9

Kundura, öteki giyecek vb. sanayii 3,6

Kürk ve deri mamulleri sanayii 3,3
E lektrikli makineler vb. sanayii 2,6

İmalat sanayii (Ortalama) 2,4

TABLO: 87

T İ C A R E T T E  Ü C R E T S İ Z - Ü C R E T L İ  O R A N L A R I  (1970)

Yıllık gayri safi Her ücretli İşçiye karşılık ücretsiz olarak çalışan

satış tu tarı (lira) işsahlbi, ortak ve alie bireyi sayısı (yüzde)

O- 10,000 10.6
10.000- 50.000 18.9
50.000- 100 000 7,8

100.000 - 250.000 « 6,2

250.000 - 500.000 2,9

Toplam ortalama 5,0

Daha önceki bölümlerde «küçük» imalat sanayiinde tekno
loji düzeyinin düşüklüğü örneklenmişti. Bu kesimdeki işyerleri
nin yüzde 68’inin hiç çevirici güç kullanmadığı, yüzde 84 ünün 
ise 0,4 beygir güçlük çevirici güç kullandığı belirtilmiştir. (Bkz. 
Tablo 60). Ayrıca işletme büyüklüklerinin artmasıyla kişi başı
na çevirici güç kullanımının artmadığı gösterilmişti. (Bkz. Tab
lo 61). Burada, çevirici güç kullanımının düşüklüğü ile ücretli 
işçi çalıştırmanın düşüklüğü arasında da bir ilişkinin olduğu be
lirtilmelidir. 86. tabloya göre, ücretli işçi çalıştırma oranının en
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düşük olduğu kundura vb., kürk ve deri mamulleri ve elektrik
li makineler sanayilerinde çevirici güç kullanma oranmm da 
düşük olduğu görülmektedir. Sözü edilen sektörlerde hiç çevi
rici güç kullanmayan işyerlerinin oranı, sırasıyla yüzde 97, yüz
de 88 ve yüzde 87’dir. Bu durum, Türkiye imalat sanayiinde «kü
çük» denen işletmelerin büyük çoğunluğunun küçük meta üre
ticisi niteliğini taşıdıklarını bir kez daha doğrulamaktadır.

îmalat sanayii istatistiklerinde 10, ya da daha az kişinin 
çalıştığı, ancak 50 ve daha fazla B.G’lük çevirici güç kullanan 
işyerleri «küçük» sayılmamaktadır. Bu işyerleri de 10 ve daha az 
işçi çalıştıran işyerlerine eklendiği takdirde 5-9 kişi çalıştıran 
işyerlerinde ortalama çevirici güç kullanımı 81 B.G.’ne yüksel
mektedir. 1970 anket sonuçları, bu işyerlerinin «küçük» sanayi 
içindeki toplam gayri safi sabit sermaye yatırımlarının yüzde 
72’sine sahip olduklarını göstermektedir. Bu tür yatırımlar bü
yük ölçüde makinelere yapılan harcam alardan oluşmaktadır Bu 
oJgu, teknolojik düzeyin ilerlemesinin, genişletilmiş yeniden üre
time olanak veren bir sermaye birikimi yaratarak  kapitalist iş
letmeciliğe geçişe yol açtığını göstermektedir.

1963-1970 döneminde «küçük» sanayi işyerlerinde toplam ça
lışan sayısının yüzde 7, toplam ücretli sayısının ise yüzde 24 ora
nında düştüğü daha önce belirtilmişti. Küçük sanayide, çalışan
ların sayısının düşmediği sektörlei', mobilya, kâğıt, makine, elek
trikli makineler ve araçlar sektörleridir. Bu sektörlerde aynı za
manda, 5-9 kişi çalışan işyerlerinin de sayısı yükselmiştir Di
ğer sektörlerde ise, bu büyüklükte işyerlerinin tasfiye olduğu gö
rülmektedir. Bu durum, ücretli işçi sayısının azalması ile, göreli 
olarak daha fazla ücretli işçi kullanan 5-9 kişilik işyerlerinin tas
fiyesi arasında bir ilişki olduğunu göstermektedir. Gerçekten de, 
1963-1970 döneminde, 1-2 kişi çalışan işyerlerinin sayısı 36 binden 
29 bine, 5-9 kişi çalışan işyerlerinin sayısı da 9 bine düşmüştür.

Kuşkusuz bu durum, 1-2 kişi çalışan işyerlerinin tasfiye ol
madığı anlamına gelmez. Tersine, tasfiye olgusu tüm küçük iş
yerlerinde ve yoğun bir biçimde görülmektedir. 1970 yılında va
rolan 170 bin küçük sanayi işletmesinin 81 bini 1964 öncesinde 
kurulmuştu. Oysa 1963’de varolan küçük sanayi işyeri sayısı 158 
bindi. 1963 sonrasında işletmelerin büyümesi-küçülmesi olgusu 
bir yana bırakılacak olursa, 1963’de varolan küçük işletmelerden 
77 bininin 1963-1970 döneminde kapandığı anlaşılabilir. (1964 yı
lında kurulan küçük işyeri sayısının yukardaki rakamı küçültme
si beklenebilir; yalnız bu, varılacak sonuçlar üzerinde önemli bir
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etki göstermemektedir). Aynı dönemde 3-9 kişi çalıştıran işyerle
ri sayısındaki azalma 8 bin 360’dır. Bu, 1-2 kişi ile çalışan 65 dola
yında işyerinin 1963-1970 döneminde kapandığını gösterir. Ancak, 
bu dönemde kurulan 90 bin dolayındaki yeni işletmenin çok bü
yük bir bölümünün 1-2 kişi ile çalışmakta olması sonucu, bu tü r 
işyerlerinin sayısının 1963 düzeyinin üstüne çıktığı görülmekte
dir. Başka bir deyişle, ortadan kalkan 1-2 kişi çalışan işyerlerinin 
yerini, hem de fazlasıyla, yenileri almıştır. Bu durum, kapitaliz
min gelişmesinin, bir yandan küçük üreticilerin bir bölümünü or
tadan kaldırırken, diğer yandan da, yeni küçük üreticilerin doğ
masına yol açtığını doğrulamaktadır. Bununla birlikte, Türkiye 
ekonomisinin küçük meta üreticisi olan kesiminde gittikçe daha 
üğır basan eğilimin küçülme ve dağılma olduğu görülmektedir.

Türkiye’de «küçük» denen işyerlerinin büyümesi, diğer bir 
deyişle, küçük üreticilerin kapitalistleşmesi ile ilgili anlamlı veri
ler yoktur. Bununla birlikte, sanayi anketleri sonuçlarından bazı 
ipuçları çıkarmak olanaklıdır. Örneğin, 1970 yılında varolan 4.466 
özel büyük sanayi kuruluşundan 2.901’inin 1964 öncesinde ku
rulduğu bilinmektedir. Oysa 1963 yılında varolan büyük işletme 
sayısı 2.775’dir. Ayrıca besin, tütün, dokuma, kürk-deri, kauçuk 
ürünleri ve madeni eşya dışında kalan işkollarında 1970’de va
rolan ve 1964 öncesinde kurulmuş olan büyük işyeri sayısının, 
1963 yılında varolan büyük işyeri sayısından yüksek olduğu gö
rülmektedir. Aradaki, farkın tümüyle küçük işletmelerin büyü
mesi sonucunda ortaya çıktığı varsayıldığı takdirde bile, büyüme 
olanaklarının son derece kısıtlı olduğu sonucu ortaya çıkmakta
dır. En iyimser varsayımlarla yapılacak bir hesap dahi, küçük sa
nayi işletmelerinin ancak yüzde 1,8’inden küçük bir bölümünün 
büyüyerek varlıklarını sürdürme olanağını bulabildiklerini gös
terir. Gerçek durumun bu oranın çok daha altında olduğu düşü
nülmelidir.

Buraya kadar sıralanan bilgiler, özet olarak, Türkiye’de «kü
çük» denen sanayi ve ticaret işyerlerinin ezici bir çoğunluğunun 
küçük meta-üıetimi sektörü içinde faaliyet gösteren küçük mül
kiyete dayandığını ortaya koymaktadır. Bu sektördeki, esnaf ve 
zanaatkar olarak nitelenen küçük mülk sahipleri kent küçük bur
juvazisinin ana bölümünü oluşturmaktadırlar. Sanayileşmenin, 
büyük makineli sanayiin hızlı ve ani bir gelişme gösterdiği bir 
sıçrama dönemiyle başlayıp geliştiği gelişmiş kapitalist ülkelerde, 
sözü edilen sıçrama döneminde küçük işletme sahiplerinin 
sayısında hızlı bir düşüş gerçekleşmişti. Bunu izleyen ve
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büyük makineli sanayiin görece daha yavaş tempolarda 
ilerlediği dönemlerde ise, küçük işletme sahiplerinin tas
fiyesi süreci de yavaşlamıştır. Hatta bu işletme sahipleri daha 
önce kovuldukları alanlara yeniden girmeye başlamışlardı. Tür
kiye’de ise, sanayinin gelişmesinin bir bütün olarak dışa bağımlı 
ve geri teknolojiye dayanan bir yol izlemesi, küçük işletmelerin 
daha da küçülmesine ve küçük mülk sahiplerinin yoksullaşması
na neden olmakla birlikte, ekonominin küçük-meta üretimi sek
törünün erime sürecinin, daha yavaş ve daha sınırlı bir biçimde 
olmasına yol açmaktadır. Sanayi üretiminin geri ve çarpık yapı
sı, küçük üretimin kendisine yer bulabilmesinin fırsatlarını ko
rumakta, buna karşılık üretimdeki yoğunlaşma, küçük üretimin 
etkinlik alanını daraltıp onu büyük üretime bağımlı hale getir
mektedir.

Küçük üretim ile büyük kapitalist üretim Türkiye sanayiinin 
iki ana kesimini oluşturmaktadırlar. Ancak bu iki kesimin geliş
mesi birbirleriyle ilişkisiz ve birbirinden kopuk değildir. Türki
ye sanayiinde küçük üretimin, işkollarına göre dağılımı ile bü
yük kapitalist üretimin, işkollarına göre dağılımı arasında sıkı 
bir bağıntı vardır. Bu bağıntı sadece Türkiye’ye özgü değil, 
hangi düzeyde olursa olsun, kapitalist üretim ilişkilerinin ege
men durumunda olduğu tüm ülkelerde gözlenen bir ilişkidir.

TABLO : 88
BÜYÜK VE KÜÇÜK İMALAT SANAYİİNDE 

ÇALIŞANLARIN SEKTÖREL DAĞILIMI (Yüzde)

Amerika (1958) Japonya (1958) Türkiye (1970)

Sektörler Büyük Küçük Büyük Küçük Büyük Küçük

Besin - Tütün - İçki 11,4 10,9 26,5 19,7 20,0 15.0

Dokuma - Giyim 5,9 8,6 17,5 18,0 30,0 30.0

Giyim 9.2 7,6 5.6 3,3 2 ,0 10,0

Ağaç - Mobilya 5.9 6,7 16,1 19,8 1.0 4,0

Kâğıt 3,6 3,1 2.8 2.2 3.0 1,0

Matbaa 5,7 5,0 2.1 3,5 2 ,0 2.0

Deri 0,8 1,8 0,7 0.8 1,0 2,0

Kauçuk 1,5 2,7 0.2 0,2 7.0 1,0

Kimya 5.9 5,9 1.3 3.3 8 ,0 3,0

Metal dışı maden 3,7 3.2 5,3 7,2 8,0 15,0

Madeni eşya 7,1 8,2 0,5 2,1 16,0 14,0

Makine - E lektrik 34,3 33,1 11,2 2.1 16,0 14,0

Diğerleri 5,0 3,2 10.2 20,0 2,0 3,0

Toplam 100,0 100,0 100,0 100,0 100.0 100,0
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88. Tabloda. ABD, Japonya ve TüiKiye’de «büyük» ve «kü
çük» imalat sanayiinde çalışanların sektörel dağılımı gösteril
mektedir. Bu tablo incelenirken ABD ve Japonya için sözü edi
len «büyük» ve «küçük» işletmelerin ölçekleri ile Türkiye’deki 
«büyük» ve «küçük» işletmelerin ölçekleri arasında büyük fark
lar olduğu dikkate alınmalıdır. Ancak, işletme ölçeklerindeki bu 
farklılıklara karşın, Türkiye’de «büyük» ve «küçük» sanayide 
çalışanların sektörel dağılımları arasında, ABD’de ve Japonya’ 
dakine benzer bir bağıntının olduğu görülmektedir. «Küçük» sa
nayide çalışanlann yoğunlaştığı sektörler, aynı zamanda «bü
yük» sanayide çalışanların da yoğunlaştığı sektörlerdir. Türki
ye’de de büyük kapitalist üretim, ekonominin tümünün geliş
mesini kendi egemenliği altına almış ve küçük üretimi de ken
disine bağımlı hale getirmiştir.

Türkiye’de tam anlamıyla «küçük meta üreticisi» niteliğini 
koruyan işletmeler ile büyük kapitalist firmalar arasında, bi
reysel kapitalist mülkiyete dayanan geniş bir küçük ve orta 
büyüklükte işletmeler kesiminin bulunduğu bilinmektedir. Bu 
tür kapitalist işletmelerin de toplam sanayi üretimi ve tüm eko
nomi içindeki etkinliği ve rolü zayıflamaktadır. Üretimin top- 
lulaşması sürecine bağlı olarak bu işletmelerin ortalama büyük
lüğünde bir artış varsa da, bu artışın hızı «büyük» denen iş
letmelere göre çok daha düşüktür. Kaldı ki, ortalama işletme bü
yüklüğündeki artış, küçük ve orta ölçekli kapitalist işletmeler
den önemli bir bölümünün zayıflaması ve ortadan kalkması eği- 
hmini yadsımamaktadır. Ne var ki, Türkiye sanayiinde kapitalist 
işletmecilik yapan işyerlerinin «küçük», «orta» ve «büyük* ola
rak sınıflandırılmasına olanak verecek sağlıklı ölçüler elde yok
tur. Bu nedenle, ağırlıklı olarak, büyük kapitalist üretim ala
nındaki yoğunlaşma ve toplulaşmanın incelenmesi olanaklıdır

Sermayenin ve Üretimin Yoğunlaşıp Toplulaşması 
Tekelleri Doğuruyor

Büyük kapitalist üretim alanında sermayenin yoğunlaşma
sı ve toplulâşması, tekelleşmenin temelini oluşturmaktadır. 
Tekelleşme, sermayenin yoğunlaşması ve toplulaşması süreci
nin bir sonucudur. Bununla birlikte, tekelleşme olgusu ile, ser
mayenin yoğunlaşması ve toplulaşması arasında bir özdeşlik 
kurmaktan kaçınılmalıdır. Büyük sermayenin tekelci bir nite
lik kazanması, sermayenin yoğunlaşması ve toplulaşmasının

164



yanı sıra, daha da önemli olarak, sektör üretimi ve satışları 
(pazar) içinde belirleyici bir güç kazanmasına bağlıdır. Di^cer 
bir devişle, büvük sermayenin tekelci sermaveve dönüşmesi, bü
yük kflpitalist firmaların, va da firma emmlannm. faalivette 
bulundukları üretim dalında üretimin büvük bölümünü ellerin
de toplamaları ve bövlece pivasada «tekel fivatları»nı geçerli kı
larak vüksek «tekelci kârları» elde etmeleri sürecidir.

Türkive’de büvük kapitalist üretim alanında sermavenin vo- 
ğunlasmasınm ve toplulaşmasının çeşitli göstergeleri üzerinde 
durulabilir Bunlardan biri, her işkolundaki en büvük firm ala
rın sektör toplamları içindeki pavıdır. 1970 anketlerine göre, 
imalat sanayiinin 97 alt sektöründen 16’sında istihdam açısın
dan en önde gelen 3 firmanın, bulundukları alt sektörün toplam 
istihdamı içindeki pavı yüzde 75-100 arasındadır. Di&er 24 alt 
sektörde gene en büyük üç firmanın istihdam içindeki payı vüz- 
de 50-75, 45 sektörde ise yüzde 25-50 arasındadır. 13 alt sektör
de ise, sözü edilen oran yüzde 25’in altındadır. Bu verilere göre, 
büyük firm alar 97 sektörün 40’ında kesin, 45’inde önemli bir 
egemenliğe ve denetime sahiptirler.

Büyük firmaların tek tek ürünlerin üretimi içindeki paylan 
ise, yoğunlaşma olgusunun daha belirgin bir ölçüsünü verebil
mektedir. Sanayi bakanlığı 1961 yılı işletme cetvellerine daya
nılarak ve bütün sektörler kapsama alınarak yapılan hesaplar,

TABLO: 89

BAZI M AL LAR IN Ü R E T İ M İ N D E  Y O Ğ U N L A Ş M A  

O R A N L A R I  (1972)

Üc en büyük özel 
firmanın toplam  özel 

üretim içindeki payı M allar

Yüzde 100 Kaiıvaltıiıl< margarin, l<amyon, otobüs, otomobil ve traktör 
İç ve dış lastik leri, k ibrit, e lektrik ampulü, otom obil, 

minibüs, motorsiklot.

Yüzde 7 5 -9 9 Rafine ayçiçeği yağı, rafine zeytinyağı, makarna, bis- 

küit, konserve hazır yemek, salça, meyve, meyve suyu, 

sellülozik boya, plastik emülsiyon boya, traktör, elektrik 
süpürgesi, aküm ülatör, e lektrik li radyo, televizyon, otobüs, 

bisiklet.

Yüzde 50 - 74 Yemeklik margarin, çikolata, konserve sebze, yağlı ve 

sentetik boya, sabun, deterjan, tica rî tip  buzdolabı, brülör, 

trcnsistö rlü  radyo, pikap, kamyon, kamyonet.
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yaygın olarak kullanılan 251 maddeden 93’ünde en büyük üç (ya 
da bir iki) firmanın o maddenin toplam üretiminin yüzde 100’ 
ünü; 87’sinde yüzde 75-99’unu; 56’sında yüzde 50-74’ünü; sadece 
15 maddede yüzde 50’sinden daha azını ürettiğini göstermekte
dir. Bir başka kuruluşun 1972 yılı için derlediği üç aylık anket 
bilgilerine göre, 49 maddenin üretiminde en büyük üç firmanın 
payları, 89. Tabloda belirtilmiştir. Bu tablo dışında kalan sade
ce 2 maddede (rafine pamuk yağı ve çivi) en büyük üç firmanın 
toplam üretim içindeki payları yüzde 50’nin altındadır.

90. Tabloda ise, imalat sanayii alt sektörlerinde üretimin 
yüzde 75’inden fazlasını sağlayan firma sayılan gösterilmiştir. Bu 
tablodaki veriler de, sermayenin yoğunlaşmasının ileri bir dü
zeyini sergilemektedir.

TABLO : 90

İMALAT SANAYİİ ALT KESİMLERİNDE LİRETİMİN YÜZDE 
75'İNDEN FAZLASINI SAĞLAYAN FİRMA SAYISI

B ir firm a Yüzdesl ik i firm a Yüzdesl Üc firm a Yüzdesl

Su ürünteh 91 M alt ve bira 100 Et mamulleri 85
Kürk 82 Hazır dokuma eşya 81 Şarap 81
Sentetik ilt ve recine 77 Deriden mamul eşya 93 Yünlü dokuma 84
M otor ve türbin İmal Ayakkabt 83 Sentetik dokuma 77
ve tam iri 88 Ambaial 77 Hail, kilim 80
Büro ve hesap Ağoc mamulleri 84 Kâğıt, karton 85
makinesi 91 Demirdışı m etaller 82 Kâğıt ambalaj 77

Tarım mak. ve tech. 81 Gübre ve zirai müc. 78
Metal ve ağaç işi. mak. 74 Petrol ve ürünleri 98
M otorsiklet, bisiklet 76 Oto lastiği 99
Boya 93 Cini, porselen 87

Elektronik cihaz 75

Büyük firmaların, ilgili sektörün, ya da ürünün üretiminde
ki payları, aynı zamanda onların piyasa (satışlar) üzerindeki 
egemenliklerinin de bir ölçüsü olarak düşünülebilir. Çeşitli 
ürünlerin satışındaki yoğunlaşma oranları (en büyük firmala
rın satışlar içindeki paylan) büyük ölçüde, bu ürünlerin üreti
mindeki yoğunlaşma oranlarına denk düşecektir. Türkiye imalat 
sanayiinde tek tek ürünlerin satış durum lanyla ilgili istatistik
leri ayrıntılı olarak derlemek olanaksızdır. Ancak 91. Tablo, ima
lat sanayii ürünlerinin toplam satışları hakkında önemli ipuçları 
vermektedir. Bu tablodaki veriler, imalat sanayiinde faaliyet
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gösteren 100 büyük firmanın piyasa üzerindeki egemenliğinin 
özellikle 1971’den sonra ani bir artış gösterdiğini ortaya koymak
tadır. Tablodaki veriler, sözü edilen firmaların faaliyette bulun
dukları alt sektörler, ya da ürünler düzeyine indirilebildiği tak
dirde satışlardaki yoğunlaşma oranının çok daha ileri boyutlara 
ulaştığı görülecektir.

TABLO: 91

1 0 0  B Ü YÜ K  F İR M A N IN  İM A LA T SANAYİİ  İÇ İNDEKİ YERİ

imalat 100 büyük
sanayii firma

satışları satışları Pay
Yıllar (Milyar TL) (Milyar TL) (Yüzde)

1968 59.5 10,6 18
1969 68.4 11,8 17

1970 79,3 17,6 22

1971 106,5 21,5 20

1972 138,8 33,4 24

1973 178,8 42,9 24
1974 271,2 63,8 24

100 büyük firmayla ilgili daha ayrıntılı bir inceleme, ser
mayenin yoğunlaşma hızını daha belirgin bir biçimde ortaya 
koymaktadır. 1973, ya da 1974 yıllarına ait büyük firma listele
rinde yer alan ve on yıl önce kurulu bulunan firmalardan 54’ 
ünün 1964’de çalıştırdıkları kişi sayısı bilinmektedir. Bu 54 fir
manın dönem başı istihdam sayılarıyla dönem sonu istihdam 
sayıları karşılaştırıldığında şu sonuç ortaya çıkmaktadır: 54 fir
ma içinde yalnızca 2’sinin çalıştırdığı kişi sayısında bir düşüş 
olmuştur; 16’sının çalıştırdığı kişi sayısı 1 kat kadar, 24’ününki 
1-5 kat, 8’ininki 5-10 kat artmıştır-, 4 firmada ise çalışanlar sayısı
10 katından daha fazla artmıştır.

Türkiye’de imalat sanayii ürünleri piyasalarındaki yoğunlaş
ma ile ilgili daha ayrıntılı bazı bilgiler 92. Tabloda özetlenmiş
tir. Bu tabloda 45 ürün türü için piyasaya egemen olan firmala
rın sayısı belirtilmektedir. Tablodaki bilgiler, gerek gene imalat 
sanayii için girdi olarak kullanılan, gerekse özel tüketimde bü
yük bir önem taşıyan bu ürünlerde piyasanın tekelci bir nite
lik taşıdığını ortaya koymaktadır.
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TABLO : 92
BELİRLİ D A L L AR D A  P İY A S A Y A  E G E M E N  

O L A N  F İR M A  SAYILARI (1973)

Ürün Firma sayısı

Sunî ve sentetik lifle r 
Oto lastik leri 

Su sayaçları 
Havagazı sayadan 

Petro - kimya ürünleri 

Kâğıt 
Şeker

Demir - çelik 

Pencere camı 

Elektrik ampulü 

Boya
Lastik supabı 

Buzdolabı 
Telefon kablolan 
İçki

Tütün mamulleri 

Elektroporselen 
Demir ve çelikten borular 

Asbestli borular 
Takım tezgâhları 

El araçları 

Kaynak elektrodları 

Sert maden uçları 

Pil
Aküm ülatör
Traktör

Biçerdöğer

Otomobil
Otobüs

Kamyon

Zincir
Kurşun ka'em 

E 'ektro lltik  bakır 
P irinç 

Çelik halat 
V inç

Yem fabrika ları kurulması
Radyatör

Boru fittlng le rl

Sıhhi tesisat madeni akşamı

Elektrik m otorları

Elmas uçlu sondaj matkapları
M otor yatakları

Tırpan

Sunta

Değişik tiplerde (4) 

3
Monopol

1
Devlet tekeli 
Kısmen devlet tekeli 
Devlet tekeli 

2 
1 
3 

21 

1 
2 
2
Kısmen devlet tekeli 

Devlet tekeli 

2 
2 
3
Kısmen tekel 

2 
2 
1 

3 

2 
6 
2
3
5 

8 
1 
2 
2 

2 

1 
2 
1 
2 
2 
2
4 

1 
1 
1
6



Buraya kadar özetlenen bilgiler. Türkiye’de büyük kapita
list üretim alanında sermayenin «tekelci» bir nitelik kazanma 
yolunda önemli adımlar attığını ve en önemli dallarda tekelci 
sermayenin egemenliğinin kurulmuş bulunduğunu göstermek
tedir. Bu gelişmenin nasıl bir çerçeve içinde gerçekleştiğini be
lirtmek için şu özet verilerden yararlanılabilir: Daha önce 1970 
sanayi anketiyle ilgili hesaplar arasında sözü edilen 97 sektö
rün en önde gelen 269 firmasından 224 u (yüzde 82,2’si) 1946 
yılından sonra kurulmuştur; 175’i (yüzde 65’i) İstanbul ve Ko
caeli sınırlan içinde faaliyet göstermektedir ve 163’ü (yüzde 
60,6’sı) anonim ortaklık biçiminde örgütlenmiştir. Bu firm alar
da çalışanlar, özel imalat sanayiinin lO’dan çok kişi çalıştıran iş
yerlerinde çalışanların yüzde 46,7’sini meydana getirmektedir. 
Diğer bir deyişle, Türkiye sanayiinin, büyük çoğunluğu «tekelci» 
nitelik taşıyan en büyük özel kuruluşlarının çoğu, II. Dünya sa
vaşından sonra kurulmuş, Îstanbul-Kocaeli sanayi bölgesinde 
üretim yapan anonim ortaklıkların sahip olduğu kuruluşlardır.

Anonim Ortaklıklar Büyük Bir Gelişme Gösteriyor

Sermayenin toplulaşması ve tekelci bir nitelik kazanması 
sırasında ortaya çıkan başlıca mülkiyet biçiminin, ortaklaşa ka
pitalist mülkiyet olduğuna değinilmişti. Diğer kapitalist ülkeler
de olduğu gibi Türkiye’de de anonim ortaklıklar, ortaklaşa ka
pitalist mülkiyetin ortaya çıkmasının başlıca yolu olmuştur. 
Anonim ortaklıkları kişi ortaklıklarından ve diğer dar ortaklık 
biçimlerinden ayıran başlıca fark, anonim ortaklıklarda serma
yenin mülkiyetiyle sermayenin işletilmesinin birbirinden gerçek 
anlamda ayrılmış olmasıdır. Küçük bir kişisel kapitalistler çev
resinin yatırılan sermayeye göre kârı paylaşmak için kurdukları 
ortaklıklardan farklı olarak anonim ortaklıklar, görece büyük 
sermaye kitlelerini bireysel görünümlerinden sıyırarak tek bir 
bütün halinde birleştirirler. Anonim ortaklıklar, sermayenin 
toplulaşmasını (küçük sermaye birimlerinin çok daha büyük 
sermaye birimleri içinde kaynaşmasını) diğer ortaklık biçimle
rinde görülmemiş bir tempoyla hızlandırırlar.

Türkiye’de anonim ortaklıkların oluşması, 1960’dan ve özel
likle 1967’den sonra hızlanmıştır. Bir araştırm aya göre, Türkiye’ 
de 1967 yılında faaliyette bulunup da 1923’den önce kurulmuş 
anonim ortaklık sayısı 11, 1923-1938 arasında kurulmuş anonim 
ortaklık sayısı 44, 1939-1950 arasında 66, 1951-1960 arasında 196,
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1961-1967 arasında ise 233’dür. 1967’den sonra kurulan anonim 
ortaklıkların savısı ise şövle gelişmiştir: 1968’de 211; 1969’da 245; 
1970’de 248: 1971’de 235; 3972’de 347: 1973’de 513: 1974’de 679 ve 
1975’de 745. Kurulan anonim ortaklıklar arasında en büyük pay 
imalat sanavüne aittir. İmalat sanayiinde 1963 yılında 46 ano
nim ortaklık kurulmuşken 1975’de kurulan anonim ortaklık sa
yısı 389’dur.

Anonim ortaklıklar, daha kurulur kurulmaz, sermayelerinin 
büyüklü&ü ile öteki ortaklık biçimleri üzerinde bir üstünlük ka 
zanmaktadırlar. Örneğin 1974’de kurulan anonim ortaklıkların 
ortalama sermayesi 4 milvon 360 bin lira iken di&er ortaklık bi
çimlerinin ortalama sermayesi 216 bin lira idi. Diğer bir deyişle, 
1974 yılında kurulan anonim ortaklıkların ortalama sermavesi, 
di^:er ortaklıkların sermayelerinin 20 katından daha büvük ol
muştur. Fakat anonim ortaklıklar sermaye üstünlüklerini asıl 
kuruluştan sonra yaptıkları artırımlarla saklamaktadırlar. 1970- 
1974 döneminde anonim ortaklıklar 1241 kez sermaye artırımı 
yapmışlar, toplam sermaye artırımı 22 milyar lirayı aşmış, her 
bir artırım için ortalama miktar 17 milyon lirayı bulmuştur.

Anonim ortaklıkların sermayelerini artırabilmek için baş
vurdukları kaynakların başında (kendi iç sermaye birikimleri 
dışında) hisse senedi satışı gelmektedir. Büyük anonim ortak
lıklar hiçbir yasa, ya da kurala bağlı olmaksızın çıkardıkları his
se senedi ve tahvillerle bireysel ve küçük tasarrufları, onlara hiç 
bir etkinlik olanağı bırakmadan, denetim altına almaktadırlar, 
örneğin 1975 yılında borsa kotuna alınmış özel tahvil ve hisse 
senetleri toplamı 4 milyar 176 milyon lira gibi büyük bir tu tara 
ulaşmıştır. Türkiye’de özellikle «hamiline yazılı hisse senetleri» 
çıkarımı vergi yasalarındaki bazı «kolaylıklar»la ayrıca özendi- 
rilmektedir. «Hamiline yazılı hisse senetleri» nden elde edilen te
mettü gelirleri üzerinden ödenecek vergilerin düşük tutulması, 
daha doğrusu bütün gelirlerin birleştirilerek daha yüksek dilim 
üzerinden vergi ödenmesi gerekirken bu hisse senetleri yoluyla 
birleştirmeden kaçınma ve sonuçta «vergi kaçırma» olanağının 
tanınması, anonim ortaklıklarda birleşen kapitalistler için bu 
tü r hisse senetlerini özellikle çekici kılmaktadır.

Türkiye’de anonim ortaklıkların oluşması, 1970 yıllarına ka 
dar daha çok limited ortaklıkların anonim ortaklıklara dönüş
mesi biçiminde gerçekleşmiştir. Gene 1960’lann  ikinci yarısına 
kadar anonim ortaklıkların paydaşları arasında kişiler ve aile 
ortaklıkları ağır basmıştır. Bugün Türkiye’de önde gelen firm a
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ların büyük çoğunluğu, ya kişisel girişim, ya da kollektif veya 
limited ortaklık olarak kurulmuş, bir süre sonra, ailenin ortak
lık üzerindeki egemenliği hiç bir sarsıntıya uğramaksızın, firma 
enonim ortaklığa dönüştürülmüştür; daha sonra ilk adımda iç 
kaynaklarla ve ikinci adımda (1968 sonrası) hisse senetleri sa
tışı yoluyla bir sermaye artırımına gidilmiştir. Firmanın dene
timini elinde bulunduran aile, ya da diğer ortakların başka fir
malarının bulunması durumunda «holding»ler kurulmuş ve sözü 
edilen firm alar da bu holding çatısı altında birleştirilmişlerdir.

Büyük girişimlerin doğrudan doğruya anonim ortaklık bi
çiminde örgütlenmesi ancak son yıllarda yaygınlaşmıştır. 1965’ 
de yeni kurulan tüm ortaklıklar içinde anonim ortaklıkların pa
yı yüzde 4,3 iken, bu oran 1970’de yüzde 6,4’e ve 1975’de yüzde 
14,2’ye çıkmıştır. Anonim ortaklıkların ve hisse senedi çıkarımı 
yoluyla sermaye toplanmasının yaygınlaşmasından en çok ya
rarlananlar büyük sermaye çevreleri olmuştur. 1976’dan sonra 
yeni kurulan anonim ortaklıkların paydaşlan arasında gene 
anonim ortaklıkların ağır basmaya başladığı görülmektedir. Ser
mayesi belli bir büyüklüğü aşan ortaklıklar (birkaç önemsiz is
tisna dışında) ancak banka ve holdinglerin ortaklığı ile kurula
bilmektedir. Giderek bir sermaye piyasasının oluşmaya başla
masıyla az sayıdaki büyük sermaye grubunun, hisse senedi ve 
tahvil çıkaran bütün firmalar üzerindeki etki olanakları a rt
maktadır. Bu gelişme, anonim ortaklıklarda önde gelen büyük 
sermaye gruplarının, örgütlenmelerini «tekelcilik» düzeyine 
yükseltmeleri yönünde çok önemli bir adımı simgelemektedir.

Bankalar ve Sigorta Ortaklıkları Tekelleşme Sürecinde 
Önemli Rol Oynamaktadırlar

Türkiye’de tekelci sermaye gruplarının oluşmasında başlıca 
iki yolun ön plana çıktığı görülmektedir. Bunlardan birincisi, 
tekelci grupların bankalar ve sigorta ortaklıkları etrafında oluş
ması, İkincisi ise holdingleşmedir. Türkiye’de (ve benzeri geri 
kapitalist ülkelerde) bankaların sanayide yoğunlaşma, toplu- 
laşma ve tekelleşme süreci üzerinde belirleyici etkileri vardır. 
Bankaların sanayi alanındaki önemli boyutlara ulaşan iştirak
leri, sanayi alanında yoğunlaşma ve toplulaşmayı hızlandıran 
başlıca etkenler arasındadır. Buna karşılık, sanayi alanında bi
riken büyük sermaye de bankaların gelişmesinde önemli etkin
likler kazanma sürecindedir. Son yıllarda bu amaçla, hem bü
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yük sanayi gruplarının banka hisselerini ellerine geçirmeleri, 
hem de büyük bankaların sanayi kuruluşlarına ortak olmaları 
süreci hızlanmıştır.

TABLO : 93
TÜ R K İY E  İŞ  B A N K A S I’NIN ,  S E R M A Y E S İ N İ N  Y Ü Z D E  

1 0 ’U N D A N  F A Z LA SIN I D E N E T L E D İĞ İ  O R T A K L IK L A R

O r t a k l ı k l a r

Nominal

Sermayesi

(M ilyon

TL.)

Bankanın
iş tirak i

(M ilyon

TL.) Yüzde

BESİN SANAYİİ

Şeker:

Adapazarı Şeker Fabrikası T.A.Ş. 30,0 6 ,0 2 0

Amasya Şeker Fabrikası T A.Ş. 30,0 4,2 14
Kütahya Şeker Fabrikası T A.Ş. 26,0 6,5 17
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. 500,0 166,6 33

Yağ:

Ünilever-iş T icaret San. Türk Ltd. Ştl. 55,9 11,2 20

İçki:

Türk Tuborg Bira ve M alt San. A.Ş. 35,0 3,5 10

MADEN SANAYİİ

Karadeniz Bakır İşletmeleri A.Ş. 600,0 88,6 15

TAŞ-TOPRAK SANAYİİ

Çimento:

İzmir Çimento Fab. T.A.Ş 810,0 8.1 1
Konya Çimento Sanayii T.A.Ş. 44,0 15,7 36

Cam:

Anadolu Cam San. A.Ş. 300,0 75,0 25
Cam Elyaf San. A.Ş. 60,0 6,0 10
Çayırova Cam San. A.Ş. 300,0 82,3 27
Paşabahçe Cam San. A.Ş. 80,0 23,8 27
Teknik Cam San. A.Ş. 40,0 11,8 30
Topkapı Cam San. A.Ş. 120,0 37,2 31
Türkiye Şişe ve Cam Fab. A.Ş. 100,0 85,5 86

TEKSTİL SANAYİİ 

Dokuma:

Balıkesir Pamuk Dok. San. T.A.Ş. 
Ipek-lş M ensucat T.A.Ş.

Pamuk ipliği;

Ceytoş Ceyhan Tekstil San. A.Ş. 

Mensa l\/1ensucat San. ve Tic. A.Ş. 

Trakya iplik San. A.Ş.

35,5 3,5 10

30,0 29,5 98

60,0 9.0 15
75,0 14,0 19
52,5 7,8 15
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O rtak lık la r

Nominal
Sermayesi

(Milyon
TL.)

Bankanın 
İştiraki 
(Milyon 

TL.) Yüzda

Sentetik iplik:

Ai<sa Akri’iik Kimya Son. A.Ş. 2 20 .0 15,8 7
Hoiylen Sentetik İplik San. A.Ş. 85,0 9,9 12

Deri İşleme Sanayii:

Keben Holding ve Ort. Ağın Deri Son. A.Ş. 18,0 2,6 14
Kozlı Deri Son. A.Ş. 80,0 20,0 25

LASTİK SANAYİİ

Türk Pirelli Lastikleri A.Ş. 120,0 30,9 26

KİMYA SANAYİİ

Akdeniz Gübre Sanayii A.Ş. 162,0 16,2 10

Koruma ve Tarım İlaçları A.Ş. 35,0 7,2 21

Lever Brothers (Türkiye) San. ve Tic. Ltd. 1,9 0,4 20

Soda Sanayii A.Ş. 310,0 121,8 39

PLASTİK SANAYİİ

Keban Hoid. ve Ort. P lastik San. A.Ş. 60,0 19,3 32

DEMİR-MADEN VE MAKİNE

Metal İmalat:

İzmir M etalürji Fab. T.A.Ş. 180,0 26,8 15

Madeni İnşaat işleri T.A.Ş. 50,0 24,7 49

Omtaş Otomotiv Transmisyon Aksam San. Tlc. 48,0 8,0 17

Presiz Metal İmalat San. A.Ş. 45,0 5,6 12,5

Tezsan Takım Tezg. San. Tic. A.Ş. 50,0 18,7 37,5

Otomotiv:

Tofaş Türk Otomobil Fab. A.Ş. 450,0 35,4 9

93. Tabloda, Türkiye’nin en büyük özel bankası olan İş Ban- 
kası’nın, sermayesinin yüzde lO’undan fazlasına sahip olduğu 
sanayi kuruluşlarındaki iştiraklerinin oranları görülmektedir. 
Tablodaki veriler, hisselerin sahipliği bakımından (Bankanın 
hisselerinin büyük çoğunluğu hâzineye, CHP’ye ve Türkiye îş 
Bankası Emekliler Sandığı’na aittir) tam anlamıyla «özel ke
sim» kuruluşu sayılamayacak olan îş Bankası’nın, iştirakleri ve 
yatırımları yoluyla büyük özel sanayi ile içiçe geçmiş olduğunu 
ortaya koymaktadır. Sigorta ortaklıklarında mülkiyet yapısını 
gösteren 94. Tablo ise, Türkiye îş Bankası’nın dolaylı ve dolay
sız olarak üç büyük sigorta ortaklığının sermayesinin yarısın
dan fazlasına sahip olduğunu göstermektedir. Sözü edilen iki
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tablonun bu sonuçlan, yalnızca bir tek bankayı ilgilendirmekle 
birlikte, banka sermayesinin faaliyet alanının genişliğinin önem
li bir göstergesidir.

94. Tablo, Türkiye’de sigorta ortaklıklarının kendi araların 
daki bütünleşmeninde çok önemli boyutlara ulaştığını göster
mektedir. Tabloda yer alan iki dikdörtgenden üstteki sigorta or
taklıklarının mülkiyet yapısı bakımından içiçe geçmiş olduğunu 
ortaya koymaktadır. Birbirleriyle bu ölçüde içiçe geçmiş sigor
ta ortaklıkları arasında herhangi bir «rekabet» ilişkisinden söz 
etmek olanaksızdır. Bu durum, Türkiye’de sigortacılık alanında 
faaliyet gösteren büyük sermaye gruplarının «tekelci» niteliği
nin çok açık bir göstergesidir.

Holdingleşme, Tekelci Örgütlenmenin Başlıca Biçimi Olmaktadır.

Tekelci grupların oluşmasının başlıca yollarından İkincisi 
olan holdingleşme ise, özellikle 1961’den başlayarak hızlanmıştır. 
Holdingler, büyük sermaye gruplarının, doğrudan kendi denetim
leri altında bulunan sermaye kitlesinden kat kat daha büyük 
bir sermaye toplamını dolaylı olarak denetim altına sokmaları
nın, bir araya getirdikleri firmalar arasında eşgüdümü sağla
malarının, yeni ortaklıklar kurarak önemli m iktarlarda «kurucu 
kârları» elde etmelerinin, hisse senedi ve tahvil alım satımı, fir- 
m alararası kredi ve sermaye aktarımı, fiyat ayarlamaları yoluyla 
«tekelci kârlar» sağlamalarının başlıca aracıdır. Birçok holdingin 
kuruluş sermayelerini son 10, 15 yıl içinde 50-200 kat artırmış ol
maları, holdinglerin, sermayenin yoğunlaşması, toplulaşması ve 
tekelleşme sürecinde oynadıkları büyük rolün kanıtıdır.

Ancak Türkiye’de holdingleşmenin bütünüyle tekelci grupla
rın oluşmasıyla özdeşleştirilmemesi gerekir. Türkiye’de holding
leşme aynı zamanda vergi yasalarının bazı hükümlerinden ya
rarlanarak daha düşük vergi ödemenin, daha da önemlisi, ver
giyi geç ödeyerek bir yıl boyunca bunu bir kredi gibi kullanma
nın aracı olma işlevini de görmektedir. Bugün faaliyette bulu
nan holdinglerin yarısından çoğu gerçekte söz konusu vergi ko
laylıklarından yararlanm ak ve sahiplerine ticari saygınlık sağla
mak amacıyla kurulmuştur. Bu gibi holdingleri büyük, tekelci 
sermaye grubu olarak görmek kuşkusuz olanaksızdır. Bununla 
birlikte, Türkiye’de holdingler tekelci sermaye gruplarının oluş
masının ve örgütlenmesinin bir aracı haline, giderek daha çok 
gelmektedir.
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Kitabın sonunda Türkiye’deki en büyük sermaye grubu 
olan «Koç grubunun iskeleti»ni gösteren 1. Ek Tablo yer almakta
dır. Bu tablo, Türkiye’deki holdinglerde örgütlenen büyük ser
maye gruplarının nasıl tekelci bir nitelik kazanabildiklerini en 
çarpıcı biçimde göstermektedir. Tablonun ilk beş sırasında yer 
alan Koç Ailesi, Koç Topluluğu, Koç Yöneticileri, Koç Sandığı 
ve Koç Vakfı «Büyük Koç Ailesi» ni oluşturmaktadır. Bu beş sı
radaki payların toplamı «Büyük Koç Ailesi» nin denetim gücünü 
ortaya koymaktadır.

Türkiye’nin metal işleyen en büyük özel işletmesi olan Türk 
Demir Döküm’de «Büyük Koç Ailesi» nin toplam payları toplam 
sermayenin yüzde 35’i kadardır; Kav Orman Sanayii’nde bu pay 
yüzde 40 düzeyindedir; Türk General Elektrik’de ise görünüşte 

. «Büyük Koç Ailesi» nin hiç payı yoktur. Fakat bunun yerine, pay
larının yüzde 43’ü «Büyük Koç Ailesi» nin elinde olan Arçeiik 
Şirketi’nin Türk General Elektrik’te yüzde 37 oranında sermaye 
payı vardır. Bu örnek, büyük sermaye gruplarının, holdingleş
me yoluyla sermayeleri birbiriyle içiçe geçmiş çok sayıda kuru 
luşu, sermayelerinin yarıdan çok daha az bir bölümünü ellerinde 
tuttukları halde denetim altına alabildiklerini göstermektedii-.

«Koç Grubunun İskeleti» tablosuna bakarak Türkiye’de bü
yük, tekelci sermaye gruplarının banka sermayesi ve kamu ku
ruluşlarıyla ilişkilerinin düzeyini de görmek olanağı vardır. Tab
loda, bir Kamu İktisadi Teşekkülü (KİT) olan Makine Kimya 
Endüstrisi Kurumu’nun Koç Sermaye grubunun iştiraklerinden 
Türk Traktör ile Tofaş Türk Otomobil Fabrikası’nın, İş Bankası’ 
nin ise Cam Elyaf, Asil Çelik, General Elektrik ve Tofaş gibi bel
li başlı Koç sermaye grubu yatırımlarının ortağı olduğu görül
mektedir. Büyük, tekelci sermaye gruplarıyla kamu kuruluşla-
II ve bankalar arasında kurulan ortaklıklar, Türkiye’de tekelci 
sermayenin tüm ulusal ekonomi üzerindeki egemenliğinin olu
şup sağlamlaşmasında belirleyici bir rol oynamaktadır.

Kitabın sonunda yer alan 2. ve 3. Ek Tablolarda KÎT’lerin iş
tirakleri daha ayrıntılı olarak gösterilmektedir. 2. Ek Tabloda 
hâzinenin ve KİT’lerin sermayesinin yüzde 50’sinden fazlasına 
sahip olduğu iştirakler, 3. Ek Tabloda ise sermayesinin yüz
de 50’sinden azına sahip olduğu iştirakler sıralanmaktadır. Her 
iki tablo da KİT’lerle büyük özel sermayenin, diğer bir de
yişle devlet kapitalist mülkiyeti ile büyük özel kapitalist mül
kiyetin birçok alanda içiçe girmiş olduğunu göstermektedir.

Bir yandan, sanayi alanında, büyük, tekelci sermaye grupla
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rının oluşmasına paralel olarak bankacılık alanında da tekelleş
menin ilerlemesi ve her iki sermaye türü arasında karşılıklı iş
tiraklerden ortak yatırımlara kadar gitgide sıkılaşan ilişkilerin 
kurulması, diğer yandan da, büyük, tekelci özel sermaye ile dev
let kuruluşlarının sermayesi arasında bir bütünleşmenin geliş
mesi, Türkiye’de tekelci sermayenin gücünün ve etki alanının 
hızla büyüyüp genişlemesini sağlamaktadır.

1976 yılı başında Türkiye’de bankaların ve holdinglerin işti
rak  ettikleri firmaların toplamı 680’i bulmuştur. Dokuma sana
yii dışında çok az istisna ile Türkiye’nin en büyük sanayi firm a
ları banka ve holdinglerden oluşan bu grubun elindedir.

İş Bankası - Koç Holding, Sabancı Holding - Akbank, Yapı 
Kredi Bankası - Endüstri Holding, Çukurova Holding - Pamuk- 
bank, Eczacıbaşı Holding, Transtürk Holding - İstanbul Bankası 
gibi 10 büyük sermaye grubu ile birçok banka ve sermaye sahi
binin birlikte kurdukları Türkiye Sınai Kalkınma Bankası’nm 
önemli sayılabilecek ölçüde ortak olduğu firmaların sayısı 1974’ 
de 400’e yakındı; bugün kuşkusuz daha da artmıştır. (Ayrıca ban
ka ve holdinglerin, ortaklıklar (şirketler) üzerindeki tek denetim 
biçimi ortaklık değildir. Kredi, belirli bir piyasada egemen konum, 
yabancı sermaye bağları vb. de büyük önem taşır.)

Büyük, tekelci sermayenin ekonomik gücünün artması ve et
ki alanının genişlemesi, tekelci büyük kapitalistlerle işçi sınıfı
nın ve emekçi kitlelerin, hatta bu arada göreceli olarak küçük ve 
orta işletmecilerin dahi, çıkarları arasındaki çelişkileri keskin
leştirmektedir. Toplumun, bir yanda büyük, tekelci sermaye ile 
diğer yanda, tüm çalışan yığınlar ve çıkarları büyük sermaye 
egemenliğinden zarar gören toplum kesimleri arasındaki kutup
laşma süreci ilerlemektedir. Tekelci, büyük sermaye ve onunla 
bütünleşen kesimler, toplumun demokratik gelişmesinin, işçi sı
nıfının ve emekçi kitlelerin temel ekonomik ve demokratik hak 
istemlerinin gerçekleştirilmesinin, toplumsal ve ekonomik ge
lişme hedeflerinin karşısında yer alan başlıca güç durumunda
dır.

Bununla birlikte, Türkiye’de sermayenin yoğunlaşmasının ve 
toplulaşmasının nicel boyutları, daha önce belirtildiği gibi, geliş
miş kapitalist ülkelerdekine göre kuşkusuz çok geri durumdadır 
ve «önünde daha alabileceği mesafe bulunmaktadır».

Ayrıca Türkiye’de tekelleşen sanayi sermayesi ile tekelleşen 
banka sermayesi arasındaki bütünleşme, gelişmiş ve bazı orta 
derecede gelişmiş kapitalist ülkelerdeki gibi bir mali sermayenin
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(finans kapitalin) ve mali oligarşinin doğması ve kesin egemen
liğini kurması biçimini alabilmiş değildir. Bilindiği üzere, malî 
sermaye, banka sermayesiyle sanayi sermayesinin herhangi bir 
biçimde içiçe geçmesi değildir. Mali sermaye belirli bir gelişme 
aşamasından sonra sanayi ve banka sermayesinin birleşmesinden 
doğan, fakat artık ne banka sermayesi, ne de sanayi sermayesi 
olan, bu iki sermaye türünden de nitel olarak farklı yeni bir ser
maye türüdür. Mali sermaye, ulusal ve uluslararası düzeylerde 
bütünleşme, kişisellikten bütünüyle çıkma, üretimden bağımsız
laşma ve yoğunlaşmaya özellikle yatkın olma gibi özellikleriyle 
diğer sermaye türlerinden ayrılır. Türkiye’de ise banka sermaye
siyle sanayi sermayesi arasındaki ilişkiler ağırlıklı olarak, 
sanayi kuruluşlarının finansman kaynaklarındaki darlığın 
giderilmesi, bu amaçla, kredi kaynaklarınm sanayi kuruluşları 
için harekete geçirilmesi amacına yönelmiştir. Bu gelişme tekel
ci grupların oluşup gelişmesini hızlandırmakla ve aynı zamanda 
hem bankacılık, hem de sanayi alanında faaliyet gösteren ser
maye gruplarının doğmasına yol açmakla birlikte henüz yeni bir 
mali sermaye türünün ortaya çıkmasıyla sonuçlanmamıştır.

Gene Türkiye’de, burjuva devlet aygıtıyla tekelci sermaye 
grupları arasındaki ilişkilerin bugün geldiği düzey bir «devlet 
tekelci kapitalizmi» olarak nitelenemez. Gelişmiş kapitalist ül
kelerdeki devlet tekelci kapitalizmi de devletle tekelci sermaye 
arasındaki herhangi bir bütünleşme değildir. Devlet tekelci ka
pitalizminin temelinde, tekellerle devlet aygıtının tek bir iktidar 
mekanizması yaratacak biçimde bütünleşmesi yatmaktadır. Bu 
da doğal olarak sermayenin yoğunlaşmasının ve toplulaşmasının, 
tekelci sermayenin egemenliğinin ileri bir düzeyini gerekli kı
lar. Brezilya, Arjantin, Meksika, Yunanistan gibi bazı orta dere
cede gelişmiş kapitalist ülkelerde de son yıllarda devlet tekelci 
kapitalizminin bazı özellikleri ortaya çıkmaya başlamıştır. Ancak 
Türkiye’de devletle tekelci sermaye arasındaki ilişkiler, henüz 
sermayenin yoğunlaşmasının, toplulaşmasının ve tekelleşmenin 
devlet eliyle desteklenmesi düzeyini geride bırakabilmiş değil
dir.

Nihayet ve en önemlisi olarak, Türkiye’de tekelci büyük ser
mayenin gelişmesi emperyalizme bağımlı ve emperyalist tekel
lerle işbirliğine dayanan bir yol izlemektedir. Kapitalist dünyada 
üretimin ve sermayenin yoğunlaşması ve toplulaşması, belirli bir 
düzeyden sonra kaçınılmaz olarak sermayenin uluslararası bir 
nitelik kazanması, bu kaçınılmaz gelişmenin bir sonucudur. Ne
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var ki, Türkiye gibi geri kapitalist ülkelerde tekelleşen büyük 
sermayenin uluslararası tekelci sermaye ile kurduğu ilişkiler, 
kendininkinden kat kat güçlü olan emperyalist tekellerin işbir- 
likçiliği, «küçük ortaklığı» biçimini almaktadır. Emperyalist te
kellerin işbirlikçiliği, Türkiye’deki bütün büyük sermaye grup
larının ortak niteliğidir; ne kadar büyüyüp güçlenseler de dışa 
bağımlılıkları sürecektir. (*)

Yerli büyük, tekelci sermayenin uluslararası tekelci serma
yeyle işbirliği, ya kimya, lastik, elektrik, makine ve teçhizat ve 
otomotiv sektörlerinde olduğu gibi doğrudan ortaklık, ya da di
ğer sektörlerin çoğunda olduğu gibi girdiler ve teknoloji açısın
dan bağımlılık biçiminde ortaya çıkmaktadır. Yerli büyük sana
yi kuruluşları daha büyük kârlar elde edebilmek için emperya
list tekellerle işbirliğine sürekli olarak daha çok gerek duyduk
ları gibi, emperyalist tekeller de Türkiye pazarını daha yoğun 
olarak sömürebilmek için ülkemizdeki en büyük tekelci kuruluş
ların işbirliğinden yararlanmaktadırlar.

Uluslararası tekellerin Türkiye’ye sermaye ihracı görünüşte 
çok büyük miktarlara ulaşmamaktadır. (Bununla ilgili ayrıntılı 
bilgilere aşağıda yer verilecektir). Ancak uluslararası tekellerin 
Türkiye’deki yatırımları görece küçük görünüyorsa da yerli bü
yük sermaye ile kurulan işbirliği yoluyla bu yatırımların önemli 
bir etki alanı kazandığı görülmektedir.

95. Tabloda, Türkiye’de yabancı sermayeli firmaların özel 
imalat sanayii alt sektörlerinde 10 ve daha çok işçi çalıştıran fir
maların satışları içindeki payları sıralanmıştır. Bu pay kimya 
sektöründe yüzde 80; lastik, çimento, taşıt araçları sektörlerin
de ise yüzde 50’yi aşmaktadır; 8 sektörde ise yüzde 20’nin üze
rindedir. 96. Tabloda ise, 1973 ve 1976 yıllarında Türkiye’de faa
liyette bulunan yabancı sermayenin sektörel dağılımı gösteril
mektedir. Tablodaki verilere göre emperyalist tekeller, yatırım
larında özellikle taşıt araçları, elektrikli makineler ve elektro
nik, kimya ve lastik üretimi alanlarını yeğlemektedir. Yabancı 
sermayenin gerek özellikle yoğunlaştığı, gerekse ortağı olduğu

(*) Türkiye’nin kapitalist yoldan gelişip çağın ileri düzeyinde sanayileşmeyi 
başarm ası ve bunun sonucu olarak, özel sektörde kendi gücüyle dünya 
çapında rekabeti kabul edebilecek b ir  sermaye birikim inin ve tekelleş
menin oluşması m üm kün değildir. En güçlenmiş halinde bile Türkiye 
özel sektör sermayesi gerek uluslararası gerekse ulusal düzeyde, ancak, 
dünya kapitalizminin ve tekellerinin izin verdiği veya boş b ıraktığı yerle
ri doldurabilecektir. (TİP Program ı’ndan)
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tA B L O : 95

Y A B A N C I S E R M A Y E L İ  F İR M A L A R IN  10  V E  D A H A  C O K  

KİŞİ Ç A L IŞ T IR A N  Ö Z E L  İM A LA T SANAYİİ  F İR M A L A R IN IN

S A T IŞ L A R I  İÇİN DEKİ PAYI (1973)

Yabancı sermayeli firmaların

Sektörler satışlar İçindeki payı (yüzde)

Sınai kimyasal ü rijn ie r 82,1

Taşıt araçları 59.8
Lastik 58,4
Çimento ve çimentodan gereçler 54,7

E lektrik li m akineier ve elektron ik 46,3

Öteki kimyasal ürünler 31,0

M akine 23,0

İçki 21.3
Cam ve camdan mamul eşya 13.7

Plastik işleme 13.5

Madeni eşya 12,3

Kâğıt 11.6
Besin 7,2
Giyim eşyası 1,3

Dokuma 1,3
İmalat sanayii 21,6

firmalann satışlar içindeki payının en yüksek olduğu sektörler, 
aynı zamanda Türkiye’de sermayenin yoğunlaşmasının ve top- 
lulaşmasının en ileri düzeye ulaştığı sektörlerdir. Bu durum, hem 
emperyalist tekellerin Türkiye’ye sermaye ihracının tekelleşme 
süreci üzerindeki rolünü, hem de yerli büyük tekelci sermaye
nin işbirlikçi niteliğini sergilemektedir.

Emperyalist tekellerin Türkiye imalat sanayii üzerindeki 
denetimi özellikle 1968 sonrasında hızlı bir artış göstermiştir. 
Türkiye’de faaliyet gösteren yabancı sermaye ülkemizde birden 
çok yasaya göre bulunmaktadır. 6224 sayılı Yabancı Sermaye
yi Teşvik Yasası’nın yanında Petrol Yasası ve 1567 sayılı Türk 
Parasını Koruma Yasası’na dayalı 17 sayılı karar uyarınca da 
Türkiye’de yabancı sermaye faaliyette bulunmaktadır. Ayrıca 
Ereğli Demir Çelik Tesisleri gibi özel kanunla çalışan yabancı 
sermayeli kuruluşlar da vardır. 97. Tabloda, yalnızca 6224 sayı
lı yasaya göre Türkiye’de bulunan yabancı sermaye ve kâr trans
ferleri ile ilgili bilgiler özetlenmiştir. Mutlak miktar bakımından 
görece küçük sayılabilecek yabancı sermaye yatırımlarının her
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yıl, ortalama kendisinin yansından fazlasını resmi «kâr trans
feri» olarak yurt dışına götürdüğü görülmektedir.

TABLO : 97
6224 SAYILI YASAYA GÖRE YABANCI SERMAYE (Bin TL)

Fiilen
'  gelene

Gayri göre
maddi toplam

Verilen Fiilen Kâr hak Toplam transfer

Yıl İzin gelen transferi transferi transfer (yüzde)

1971
1972

1973

1974

1975

1976

167.256
145.546

244.123
6.000

289.445
172.020

187.607

200.676
75.552

26.364

113.429

488.822

72.519

98.515
123.197

154.352

182.741

286.231

18.362

26.677

22.401
32.284

45.761

28.729

90.881

125.192

145.598

186.636
228.502

314.960

48
62

193

708

221
64

Bunlardan ayn  olarak Petrol Yasası uyarınca Türkiye’de 
faaliyet gösteren petrol ortaklıklarının da 1965-1975 döneminde 2 
milyar 340 milyon lirayı yurt dışına transfer ettikleri bilinmek
tedir.

97. Tablodaki transfer rakamları, yalnızca resmi kanallar
dan yapılan transferleri içermektedir. Oysa yabancı sermaye
nin «gizli transferler»i de önemli boyutlara ulaşmaktadır. Yaban
cı sermayeli firmalar, daha önceki büyük bölümde de belirtildiği 
üzere, emperyalist ülkelerdeki ana ortaklıktan satın aldıkları 
hammadde ve ara mallan ile makine ve teçhizat için dünya pi
yasasında geçerli olan fiyattan daha yüksek bir fiyat ödeyerek 
bir de «gizli kâr transferi» gerçekleştirmektedirler. Örneğin 1973 
yılında resmi kâr transferi 12 milyon lira olan bir yabancı ser
mayeli lastik firması aynı yıl transfer fiyatlaması yoluyla 47 
milyon lira daha transfer etmiştir. Diğer bir deyişle, yabancı 
sermayeli firmalar resmi yollardan transfer ettikleri kârların 
dört katmı gizli yollardan yurt dışına çıkarabilmektedirler. Bu 
çifte soygun, emperyalist tekellerin yerli büyük, tekelci serma
ye gruplanyla kurduklan işbirliğinin bir sonucudur.

Bu işbirliğinin, emperyalist tekellere sağladığı etki alanının 
genişliğini şu verilerle de gözlemek olanaklıdır: Örneğin, 1973 
yılında 1,3 milyon liralık bir yabancı sermaye bulunduran bir 
ortaklık 28,2 milyon liralık ciro yapabilmiştir. Aynı yılda yaban
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cı sermaye payı 2,5 milyon lira olan bir başka yabancı sermayeli 
ortaklık 116,7 milyon liralık ciro yapmıştır. Emperyalist tekeller, 
kendi ülkelerindeki ölçülere göre çok küçük sermaye birikimleri
ni Türkiye’ye aktararak piyasa üzerinde önemli bir güç kazana
bilmektedirler. Firma başına Türkiye’ye getirilen yabancı ser
maye 1973 yılında 17,5 milyon lira iken 1974’de ancak 17,7; 1975’ 
de 20,2; 1976’da ise 21,9 milyon lira, diğer bir deyişle, 1 milyon 
dolardan az olmuştur. Firma başına 1, ya da 2 milyon dolarlık 
bir yatırım ile «modem», ya da «ileri» teknolojinin getirilmesi 
olanaksızdır. Emperyalist tekellerin Türkiye’deki ortaklık, ya da 
yatırımları, yerli sanayi kuruluşlarından çok farklı olmayan, 
ileri ülkeler düzeyine göre çok küçük ölçekli işletmelerin kurul
masına yönelmektedir

Yerli büyük, tekelci sermaye gruplarının emperyalist tekel
lerle işbirliği, farklı uluslararası tekellerin Türkiye’deki kolları
nı birleştirme gibi «ilginç» bir işlevi üstlenmeleri bovutunu bi
le kazanmıştır. Bunun bir örneği 98. Tabloda görülebilir.

98. Tabloda Türkiye’deki yabancı sermayeli üç tekerlek las
tiği ortaklığının ortaklan sıralanmıştır. Buna göre Pirelli ve Uni- 
royal, Koç Grubu’nun iştirakleri arasındadır. Goodyear’ın or
taklan  arasında ise Tatko yer almaktadır. «Koç Grubu İskeleti» 
tablosunda da Tatko’nun Koç Grubu’na ait bir ortaklık olduğu 
görülmektedir. Öte yandan Pirelli’nin ortaklarından biri de Ga
ranti Bankası’dır. Garanti Bankası’nın hisse senetlerinin son 
yıllarda el değiştirdiği ve Koç Grubu’nun bu bankanın önemli 
ortağı haline geldiği bilinmektedir. Üç emperyalist tekelin ya
tırımları, Koç Grubu’nun iştirakleri ve ortaklıkları ile içiçe geç
miştir. Diğer bir deyişle, Koç Sermaye Grubu, Türkiye piyasa
sını paylaşmak için aralarında yarışan emperyalist tekellerle çı
kar ve işbirliğini gerçekleştirmiştir.

Türkiye’de faaliyette bulunan yabancı sermayenin, geldiği 
ülkelere göre dağılımı 99. Tabloda gösterilmektedir. Görüldüğü 
gibi ABD ve Alman tekelleri, Türkiye’ye ihraç edilen sermaye
nin kaynaklan arasında başta gelmektedir. Bu iki ülkeyi Fran
sa, îtalya ve İsviçre izlemektedir. 1973 yılında Türkiye’deki ya
bancı sermayenin yüzde 71,8’i bu ülkelerden gelmiş bulunuyor
du. Yabancı sermaye yatınmlannın (ya da ortaklıklarının) bü
yük çoğunluğunun belli başlı birkaç emperyalist ülke tarafın
dan gerçekleştirilmesi, emperyalizme bağımlı geri ülkelerin ço
ğunun ortak özellikleri arasındadır.
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TABLO: 99
YABANCI SERMAYENİN ÜLKELERE GÖRE DAĞILIMI 

(1.000 TL, Yüzde)

1 9  7 3

Ülkeler

Almanya

ABD

Avusturya
Bahama

Belçika
Danimarka

Fransa

Hollanda

İngiltere

İsveç
İsviçre

İtalya

Japonya

Kanada
Kuveyt

Venezüella

Karma

T o p la  m

24

20
8
1
5

5 

10
6 
5 

2
18

5
1

1
1
1
5

118

İzin 

verilen 

Firma yabancı 

sayısı sermaye

330.675
326.561

34.528

90.000 

76.736 

83.617

249.746

105.036

45.688

1.460

253.811

203.206

80.000 
29,835 

64.800

4.500
88.859

2.069.119

Toplam
y a b a n c ı

s e rm a y e

İC in d e ld

p a y ı

(y ü z d e )

16,0
15.9

1.7

4.3
3.7

4.0 

12,1
5.1

2.2 
0.1

12,2

9.8

3.9
1.4 

3.1 
0.2 
4.3

100,0

1 9  7 6

Toplam
yabancı

İzin sermaye
verlien İçindeki

Firma yabancı payı

sayısı sermaye (yüzde)

24 328.956 14.2

20 896.001 17,1

6 31.341 1,3

4 54.976 2,4

5 88.617 3,7

8 409.136 17,5

6 122.507 5,2

4 58.141 2.9

2 5.500 0,3

12 244.304 10,5

6 289,056 12,5

1 80.000 3,4

1 51.000 2,2
1 64.800 2,8

1 4.500 0,2

5 88.860 3,8

106 2.317.695 100,0

özetlenirse, yerli büyük, tekelci sermaye gruplarının ulus
lararası tekelci sermayeyle işbirliği, bir yandan, ülke içinde te
kelleşme ve tekellerin egemenlik alanının genişlemesi sürecini 
destekleyip hızlandırırken, diğer yandan da, emperyalist te
kellerin ülke ekonomisi üzerindeki sömürüsünün yoğunlaşıp 
yaygınlaşmasını sağlamaktadır. Yerli tekelci büyük sermayenin 
ekonomik gücünü artırma yolunda attığı her adım, sırtını da
yadığı uluslararası tekelci sermayenin sömürtsünün yoğunlaş
masıyla, Türkiye ekonomisinin dışa bağımlılığının artmasıyla 
sonuçlanmaktadır. Tekelci sermayenin ülkemizdeki egemenliği 
emperyalizmin güdümünde ve yönlendirmesi altında gelişmek
tedir. Gelişmiş kapitalist ülkelerdeki tekelci kapitalizm ile Tür
kiye gibi geri ülkelerdeki bağımlı kapitalizm arasındaki başlıca 
ayrım burada yatmaktadır.
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Yerli büyük sermaye çevrelerinin uluslararası tekelci ser
mayeyle işbirliğinin, Türkiye’de sermayenin yoğunlaşması ve 
toplulaşmasının, tekelci sermaye gruplarının oluşmasının baş
lıca kaynaklarından biri olduğu ortadadır. Bununla birlikte, yer
li tekelci sermayenin kaynakları arasında devlet fonlarından 
yapılan aktarımların ve yerli büyük sanayi kuruluşlarında ger
çekleştirilen birikimin payı giderek artmaktadır. 1960’ların ba
şından beri özellikle «planlı» yıllarda uygulanmasına başlanan 
ve geliştirilen devletin sanayi ve ihracatı teşvik politikası, ge
rek imalat sanayiinde özel kesimin payının artmasında, gerek
se sermayenin yoğunlaşması ve toplulaşması sürecinde belirle
yici rol oynamıştır. Vergi iadesinden yararlanan ihracatın top
lam ihracat içindeki payı 1965’de yüzde 7,2 iken 1970’de yüzde 
27,0; 1975’de yüzde 35,8 olmuştur. Vergi iade oranı aynı yıllar
da sırasıyla yüzde 9,6; yüzde 16,7 ve yüzde 18,7 olmuştur. Ben
zeri bir biçimde özel kesime açılan krediler toplamı 1963’de 11 
milyar lira iken 1977 Eylül ayında 299 milyar liraya yükselmiş
tir. Bu «teşvik» politikasının, Türkiye’nin ihracat, ya da sanayi 
yapısında herhangi bir değişiklik yaratamadığı, sadece özel ser
maye birikimini hızlandırmaya yaradığı bilinmektedir.

Ticaret Alanında da Hızlı Bir Yoğımlaşma, Toplulaşma ve 
Tekelleşme Süreci Gelişiyor

Türkiye sanayiinde ve bankacılıkta sermayenin yoğunlaş
ması ve toplulaşması, aynı süreci ticaret alanında da hızlandır
mıştır. İç ticaretin, gerek perakende, gerekse özellikle toptan ti
caret kesimlerinde, büyük firmaların payı hızla artmaktadır. 
Öteden beri Türkiye’de özel kapitalist birikimin ve büyük serma
ye gruplarının oluşmasının başlıca alanlarından biri olan ti
caret, son yıllarda sanayi alanında ortaya çıkan büyük, te
kelci sermaye gruplarının egemenliği altına girmeye başla
mıştır. Bu süreç, kapitalizm ve sanayideki kapitalist biriki
min öncesinde doğup gelişmiş olan ticaret sermayesinin 
sanayi sermayesinin bir uzantısı ve hatta onun değişik görü
nümler altındaki bir parçası haline dönüşmesi süreciyle birlik
te gelişmektedir. Sanayi alanında yoğunlaşan büyük firmaların 
kendi dağıtım ağlarını da kurup geliştirmeleri, bu sanayi kuru
luşlarının «tekelci kârları» gerçekleştirmelerinin zorunlu bir 
aşamasıdır. Ticaretin, tekelleşen sanayi sermayesinin egemen
liği altına girmesi, büyük ticari firmaların tekelci sanayi kuru
luşlarının uzantısı haline gelmesi, ticaret alanındaki «küçük»
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ve «orta» işletmelerin durumunun daha da zayıflaması ile bir
likte gelişmektedir.

Buna bağlı olarak Anadolu’da etkinliğini sürdüren ve kısa 
vadeli yüksek faizle para işletmeye dayanan «tefecilik» uygu
laması, gitgide «tefeci» niteliğini yitirmekte, tefeci sermaye, ti
caret ve sanayi sermayesinin bir parçası haline gelmektedir.

Türkiye ekonomisinin dışa bağımlılığının en çarpıcı biçim
de ortaya çıktığı dış ticaret alanı ise büyük sermaye grupları
nın en önemli faaliyet alanlarından biridir. Büyük sermaye, 
Türkiye sanayiinin geri ve çarpık yapısına dayanan dış ticaret 
yoluyla dışa bağımlılığı, daha büyük kârların ve hızlı bir biri
kimin kaynağı olarak değerlendirmektedir. Dış ticaret alanın
da da sermayenin yoğunlaşması ve toplulaşması hızlı bir biçim
de ilerlemekte, bu alan gitgide daha çok, tekelci sermaye grup
larının egemenliği altına girmektedir.

Türkiye’nin ihracatının büyük ölçüde tarımsal ürünlere da
yalı olması ve üreticilerin ihracata yönelik ticaret yapacak ni
telikte olmaması, ihracatın, kendisine «ihracatçı» diyen kapi
talistlerin denetimine girmesine yol açmaktadır. 1974 yılında ih
racatta faaliyet gösteren 3593 özel kuruluştan 659’u anonim or
taklık biçiminde örgütlenmiştir. Daha da önemlisi, yabancı ser
mayeli firmaların ihracat alanında önemli bir rol oynadığı gö
rülmektedir. Gene 1974 verilerine göre, ihracatçı kuruluşların 
92’sinde yabancı sermaye payı vardır. Yabancı sermayeli bu fir
maların önemli bir bölümü (63’ü) anonim ortaklık statüsünde
dir ve genel olarak sermayesi 1 milyon liradan büyük kuruluş
larda yoğunlaşmışlardır. Tüm ihracatçıların yüzde 6,1’i 10 mil
yon ve daha büyük sermayeye sahipken, bu oranın yabancı ser
mayeli kuruluşlar içinde yüzde 44,5 olması, yabancı sermayeli 
firmaların yerlilere oranla çok daha büyük olduğunu göster
mektedir. Bu durum, uluslararası tekelci sermaye ile işbirliği
nin, dış ticaret alanında da sermayenin yoğunlaşmasında ve top- 
lulaşmasında belirleyici bir rol oynadığını göstermektedir.

Dış ticarette büyük sermaye gruplarının egemenliğini itha 
lat alanında çok daha belirgin bir biçimde izlemek olanağı var
dır. 100. ve 101. Tablolarda sırasıyla Türkiye’de ithalatın hukuki 
duruma ve sermaye büyüklüğüne göre dağılımı görülmektedir. 
100. Tabloya göre, toplam ihracatçı özel kuruluşların yüzde 13,6’ 
sını oluşturan 1391 anonim ortaklık, toplam öz sermayenin yüz
de 66,8’ini kontrol etmekte, toplam kârın yüzde 64,5’ine el koy
maktadırlar. 101. Tablodaki veriler ise, öz sermayeleri 50 mil-
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TABLO: 100
İT H AL A TÇ IL AR IN  HUKUKİ D U R U M L A R IN A  

G Ö R E  DAĞILIMI (1973)

Hukuki durum

öz sermays Kâr

Sayı Yüzde (Milyon TL.) Yüzde (h^liyon TL.) Yüzde

K ollektif ortaklık 

Komandit ortaklık 

Anonim ortaklık 
L im ited ortaklık 

Kooperatif 

Adi ortaklık, tek kişi

2.177

324

1.391
714

86
5.514

21,3

3.2

13,6
7,0

0,8
54,0

3.269

524

24.461

2.573
269

5.509

8,9

1,4

66,8
7,0
0,7

15,1

1.036
150

5.338
709

40

1.002

12.5 
1,8

64.5 

8.6 
0,5

12,1

Toplam 10.206 100,0 36.605 100,0 8.275 100,0

yon liranın üzerinde olan ve özel kuruluşların ancak yüzde 1,3’ 
ünü oluşturan 130 firmanın toplam öz sermayenin yüzde 43,3’ 
üne sahip olduğunu göstermektedir. (10 milyon liranın üzerin
de öz sermayeye sahip firmaların payı ise yüzde 70’i bulmakta
dır) . Geri kalan 10.076 (yüzde 98,7) firmanın payı ise yüzde 56,7’ 
d ir.

TABLO: 101
İT H A L A T Ç IL A R IN  S E R M A Y E  B Ü Y Ü K L Ü K L E R İN E  

G Ö R E  DAĞILIMI (1973)

K u r u l u ç S e r m a y e

öz sermaye grupları Sayı Yüzde Bin lira Yüzde

- 100 .000 1.682 16,5 93.750 0,26

100.001 - 500.000 3.325 32,6 871.962 2,38

500.001 - 1 .0 0 0 .000 1.706 16,7 1.226.400 3,35

1 .000.001  - 5.000.000 2.459 24,1 5.550.500 15,16

5.000.001 - 1 0 .000 .000 458 4,5 3.292.500 8,99

1 0 .000.001  - 50.000.000 446 4,4 9.700.000 26,50

50.000.001 - 1 00 .000 .000 79 0 ,8 5.925.000 16.19

1 0 0 .0 0 0 .0 0 0 + 51 0,5 9.943.888 27,17

T o p l a m 10.206 100,0 36.604.000 100,00

Türkiye’de ithalat alanında sermayenin yoğunlaşması ve 
toplulaşması, tekelci büyük sermaye gruplarının sanayideki ege
menliğinden bağımsız değildir. Sanayide büyük çoğunluğuyla 
«montajcı» bir üretim yapısını sürdüren ve temel girdiler bakı
mından dışa bağımlı olan büyük sanayi kuruluşları, giderek da
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ha büyük oranlarda kendi ithalatlarını kendileri yapmaktadırlar. 
Türkiye’de «tek sıfatlı ithalatçılar» ın yapısı incelendiğinde bu 
grupta en önemli yere ithalatçılar ile imalatçıların sahip oldu
ğu görülmektedir. Ancak öz sermaye ve kâr içindeki payları 
açısından imalatçılar (sanayiciler) yüzde 69,2 ve yüzde 65,5 ile 
ilk sırayı almaktadır. Bu veriler, Türkiye sanayiinde egemenli
ğini ve etki alanını güçlendirip genişleten büyük sermaye grup
larının dış ticarette de egemenliklerini kurmaya başladıklarını 
ortaya koymaktadır.

Tarımda Kapitalizmin Gelişmesi Ağır Sosyal 
Sonuçlan da Birlikte Getiriyor

Türkiye tarımında mülkiyet ilişkilerinin ve ona dayalı üre 
tim ilişkilerinin incelenmesi, Türkiye’de kapitalizmin gelişme 
düzeyinin ortaya çıkarılmasında büyük önem taşımaktadır. Ka
pitalizmin ulusal ölçekte ulaştığı gelişme düzeyinin başlıca gös
tergelerinden biri olarak tarımda kapitalist üretim ilişkilerinin 
alanının ve gelişme biçiminin ele alınması yöntemsel bir ilke 
durum una gelmiştir.

Tarımda da sömürü, doğrudan doğruya üretimde bulunan 
emekçilerin emeğinin sömürüsüdür. Ancak bu sömürü tarım 
da sanayide olduğundan daha farklı ve daha çeşitli biçimler ala
bilmektedir. Tarımda kapitalizmin gelişme düzeyinin belirlen
mesi, doğrudan üretici niteliğini taşıyanların ürettikleri ürüne 
sömürücü sınıflar tarafından el konulmasının aldığı biçimlerin 
(artık-ürün elde edilmesinin ve bunun bölüşümünün) belirlen
mesine sıkı sıkıya bağlıdır. Bilindiği gibi, bu el koymanın ta 
rımdaki başlıca biçimlerinden biri, toprağın özel mülkiyetinden 
doğan «rant» tır. Toprak rantı ise büyük toprak sahipleri ta ra 
fından elde edilme biçimine göre feodal, ya da kapitalist bir 
içerik kazanır. Bunun gibi, toprak rantının elde edilme biçimi
ne göre, tarımdaki büyük toprak mülkiyetinin feodal, ya da ka 
pitalist toprak mülkiyeti biçimini alması söz konusudur. Bu 
nedenlerle tarımda üretim ilişkilerinin ve gelişme düzeyinin be- 
hrlenmesinde, toprak mülkiyetinin biçimiyle birlikte büyük top
rak sahipleri tarafından elde edilen rantın aldığı biçimin de de
ğerlendirilmesi zorunludur.

Büyük toprak sahiplerinin topraklarında üretimde bulunan 
doğrudan üreticilerin artık emeğine gene toprak ağaları, ya da 
büyük toprak sahipleri tarafından el konulmasının feodal, ya
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da kapitalist bir nitelik kazanmasını belirleyen başlıca ölçüt, 
üreticilerin büyük toprak sahiplerine bağımlılığının biçimidir. 
Feodal toprak rantı, başlıca, üreticilerin artık emeğinin ekonomi 
dışı baskı yollarıyla ve üreticilerin büyük toprak sahipleri kar
şısındaki kişisel bağımlılığma dayanarak elde edilmesi ile nitele
nir. Kapitalist toprak rantı ise, yine toprak mülkiyeti üzerinde
ki tekelden kaynaklanmakla birlikte, para-meta ilişkileri çer
çevesinde gerçekleşir. Kapitalist toprak rantı, ister büyük top
rak sahibinin toprağında ücretli işçilerin emeğini sömürerek 
üretimde bulunan kapitalist çiftçi tarafından artık değerin bir 
bölümü olarak ödensin, isterse gene büyük toprak sahibinin top
rağında kendi üretim araçlarıyla pazar için basit meta üreti
mini sürdüren küçük üretici tarafından ödensin, kapitalist me
ta ilişkileri içinde belirmesiyle kapitalist rant adını kazanır.

Tarımda küçük üreticilerin ve küçük toprak mülkiyetinin 
yaygın olduğu koşullarda da üretimin piyasaya yönelik olma
sının ölçüsü oranında, küçük üreticilerin emeğiyle yaratılan de
ğer, sürekli bir yeniden paylaşıma tabidir. Küçük üreticilerin 
ancak çok sınırlı bir bölümü, kendi emeklerinin sonucunda el
de ettikleri artık-ürünü (zorunlu emek karşılığı olan ürün faz
lasını) kendilerine saklayıp yeniden üretime yatırabilirler. Kü
çük üreticilerin emeğinin ürünü olan ve rantı da içeren bu ar- 
ti.k-ürün kapitalist pazar ilişkileri yoluyla büyük ölçüde tüccar
lar, tefeciler, zengin köylüler, ya da sanayi kapitalistleri tara
lından paylaşılır. Küçük köylü işletmelerinin kapitalist meta 
ekonomisine bağımlılığı ve böylece artık-ürünün, fiyatlandırıl
ma süreci içinde kapitalist sınıfın çeşitli kesimleri arasında pay
laşımı, köylülüğün farklılaşmasının ve tarımda kapitalist ilişki
lerin yaygınlaşmasının temelidir.

Tarımda da kapitalist sömürünün temelinde hiç kuşkusuz, 
ücretli emeğin sömürülmesi yatar. Saf anlamıyla kapitalist top- 
lak rantı, sadece büyük toprak sahibiyle kapitalist işletmeci 
arasındaki ilişkiyi değil, temelde, bu ikisi ile ücretli işçi arasın
daki sömürü ilişkisini temsil eder. Bu nedenle tarımda kapita
lizmin gelişmesiyle ortaya çıkan temel sınıflar gene burjuvazi 
ve işçi sınıfıdır. Bu iki sınıf arasındaki temel ilişki, tarımdaki 
diğer sınıf ve tabakalar arasındaki ilişkilerin gelişmesini de yön
lendirir.

Bu arada, belirtmek gerekir ki, geçmişin feodal rantla bes
lenen toprak beyi ile kapitalist üretim ilişkilerinin gelişmesiyle 
kapitalist ranta el koymaya başlayan toprak sahibinin farklı
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kişiler olması zorunlu değildir. Benzeri bir biçimde, büyük top
rak sahibi ile aynı topraklarda işletmecilik yapan kapitalist çift
çinin de değişik bireyleri temsil etmesi mutlaka gerekmez. Ka
pitalist büyük toprak sahibi, feodal beyin nitelik değiştirmesiy
le ortaya çıkabilir ve kapitalist işletmeciliği de toprak sahibi 
olan kişi sürdürebilir.

Bununla birlikte, toprak mülkiyeti ile toprağın işlenmesinin 
birbirinden farklılaşabilmesi, tarımdaki üretim ilişkilerinin baş
lıca karakteristiklerinden biridir. Bu farklılaşma özelliğinin te
melinde mülk toprakların işlenmek üzere başka işletme sahip
lerine kiralanması yatar. Mülk topraklarmm işlenmek üzere dev
redilmesinin yönü (büyük toprak sahiplerinden küçük işletme
lere doğru, ya da küçük mülk sahiplerinden büyük işletmelere 
doğru) ve biçimi (toprak rantının ödeme tarzı), tarımda üretim 
ilişkilerinin gelişme yönünün belirlenmesi için önemli bir gös
terge niteliği taşır.

Daha önce, Türkiye tarımında, bir yandan, toprakların bü
yük işletmelerde yoğunlaşması sürecinin ilerlediği, diğer yan 
dan, küçük köylü işletmelerinin yaygınlığını daha da küçülerek 
sürdürebildiği; diğer bir deyişle, toprakların yoğunlaşmasıyla 
birlikte köylülüğün farklılaşmasının hızlandığı belirtilmişti. Bu 
farklılaşma, 102. Tablodaki özel verilerde bir kez daha izlene
bilir.

TABLO: 102
T Ü R K İY E 'D E  M Ü L K  T O P R A K L A R IN IN  DAĞILIMI 

(1968-1973)

Aile yüzdeleri Toprak yüzdelerl

Toprak grubu 1 9 6 8 1 9 7 3 1 9 6 8 1 9 7 3

Topraksızlar 17,52 22,37 0 ,00 0,00

1 - 50 dönüm 64,29 56,61 34,11 26,61
51 • 500 dönüm 17.53 20,40 46,54 59,34

500-f 0,67 0,62 19,41 14,03

T o p l a m 1 0 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0

1963, 1968 ve I973’de işlenen topraklar dağılımının daha ay
rıntılı olarak incelenmesi ise, tarımdaki işletmelerin farklılaş
masıyla ilgili daha açık sonuçlar vermektedir. Dağılım eşitsiz
liğinin bir ölçüsü olan Gini katsayısının bu yıllar için hesapla
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nan değeri sırasıyla 0,59, 0,67 ve 0,66’dır. (Katsayının O'a yaklaş
ması daha eşit dağılımı, l ’e yaklaşması ise daha eşitsiz bir da 
ğılımı belirtmektedir). Böylece 1963-1973 döneminde tanm  işlet
melerinde oldukça hızlı bir farklılaşmanın olduğu ortaya çık
maktadır. 1968-1973 döneminde ise, özellikle tarımsal girdi kul
lanımındaki artışın, işletme topraklannm  büyümesi eğilimini 
yavaşlattığı anlaşılmaktadır,

Türkiye’de mülk toprakların dağılımıyla işlenen toprakla
rın dağılımının karşılaştırılması ise daha önemli sonuçlar ver
mektedir. 103. Tabloda, 1973 yılı için Türkiye’de mülk ve işle
nen toprakların büyüklüklerine göre dağılımı birarada göste
rilmiştir. Bu iki dağılım üzerinde hesaplanan Gini katsayılarının 
değeri, birincisi için 0,62, İkincisi için ise 0,66’dır. îşlenen top
rakların dağılımında eşitsizliğin artışı, mülk toprakların başlı
ca kiracılık yoluyla işlenmek üzere devredilmesinin ağırlıklı ola
rak  küçük mülklerden büyük işletmelere doğru olduğunu gös
termektedir. Diğer bir deyişle, kiracılık (ya da yer yer ortakçı
lık) mekanizmasının büyük mülklerin küçük köylü işletmele
ri halinde dağılmasından çok, ağırlıklı olarak, büyük işletme
lerin küçük mülkleri de kendi işletme alanlarına katmaları yö
nünde işlediği ortaya çıkmaktadır.

TABLO: 103
M Ü L K  V E  İ Ş L E N E N  T O P R A K  DAĞ ILIM L AR I (1973)

M ü l k  t o D r a k l a r İ s l e n e n  t o p r a k l a r
Toprak - — . ----------- - — —
dilimleri Hane Toprak Ortalama Hane Toprak Ortalama

(Dekar) yüzdesl yüzdesl büyüklük yüzdesl yüzdesl büyüklük

1 - 20 44,6 8,4 10,7 45,4 7,4 9.3

21 -  50 28,3 18,2 36,5 25,2 13,9 36,2

51 - 100 16,7 23,0 78,2 16.2 18,9 76,6

101 - 200 7,0 19,8 160,7 8,5 19,8 153,0

201 - 500 2,6 16,5 360,4 3,7 18,6 330,2

500+ 0,8 14,1 1.001,1 1,0 21,4 1.405,7

Toplam

mutlak
rakamlar (2.965.446) (168.427.990) 56^ (3.124.678) (205.247.740) 65,7

Daha ayrıntılı bilgileri içeren 104,105, 106, 107 ve 108. Tablolar, 
sözü edilen eğilimin Türkiye’nin bütün bölgeleri için geçerli ol
duğunu göstermektedir. Kuşkusuz bu eğilim tek başına tarım
da üretim ilişkilerinin yönünün belirlenmesi için yeterli olamaz.
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Kiracılık ve ortakçılığın küçük mülklerden büyük işletme
lere doğru işlemesi, üretici köylülerin topraktan kopmasının bir 
göstergesi sayılmalı ise de, ekonomi dışı baskı unsurlarını giz
leyen bir ilişki biçimi de olabilir. Örneğin, Doğu Anadolu böl
gesinde işlenen topraklar dağılımının mülk topraklara göre çok 
daha eşitsiz olmasında bu yöredeki feodal ve yarı-feodal baskı 
unsurlarının kalıntılarının da önemli bir payı olmaktadır. Bu yö
relerde küçük mülklerin büyük işletmelere kiralanması ve or
takçılık uygulaması, büyük ölçüde, büyük toprak sahibinin ar- 
tık-ürüne (ya da artık emeğe) el koymasının değişik bir biçimi 
olarak kendisini göstermektedir.

Ancak kiracılık, ya da ortakçılıkla ilgili daha ayrıntılı veri
lerin incelenmesi, bu uygulamaların kapitalist üretim ilişkileri
nin bir parçası haline geldiğini daha belirgin olarak göstermek
tedir. 109. Tablo, Türkiye tarımındaki hanelerin, sahip oldukla
rı toprak miktarına göre kira, ya da ortakçılıkla işledikleri top
rakların dağılımını göstermektedir. 110 ve 111. Tablolarda ise, 
bu dağılıma bağlı olarak, sırasıyla, kiracılıkla, ya da ortakçılık
la işlenen toprakların işletme büyüklüğüne etkileri ve kirala
nan, ya da ortak alınan toprakların mülk büyüklüğüne göre 
jrüzde dağılımı görülmektedir.

TABLO : 110
KİRA YA DA O R T A K Ç IL IK L A  İ Ş L E N E N  T O P R A K L A R IN  

İ Ş L E T M E  B Ü Y Ü K L Ü Ğ Ü N E  ETKİLERİ

Sahip

Kiralanan 
ya da 

ortak Kiralayan Sahip

Toplam

ortalama

olunan alman ya da olunan ortak

toprak ortalama ortak ortalama İşletme Yüzde

d ilim leri alan alan hane alan alanı artış

(dskar) (dekar) yûzdeferl (dekar) (dekar) 5 /4 X 1 0

0 - 31,9 9,5 0,0 31,9 —

1 -  20 16,5 10,4 10,7 27,2 154

21 - 50 38,6 6,0 36,5 75,1 106

51 - 100 58,6 4,0 78,2 136,8 75

1 0 1 - 2 0 0 98,3 1,8 160,7 259,0 61

201 - 500 193,7 0,4 360,4 554,1 54

500+ 575,0 0,2 1 .001,1 1.576,1 57

Toplam
ortalama 40,3 32,3 56,8 97,1 141
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TABLO: 111
KİRALANAN YA DA ORTAK ALINAN MÜLK 

BÜYÜKLÜĞÜNE GÖRE YÜZDE DAĞILIMI

Sahip
olunan

Kira ya da ortak alman alan (dekar)

(dekar) 1 - 2 0 21 - 50 51 -  200 200+ Toplam

0 -  20 11,9 5,1 18,9 0,6 36.5
21 - 50 2,4 5.4 5,5 4,5 17,9
5 1 -2 0 0 1,5 4,6 15,4 10,1 31.6

200+ — 0,2 2,9 10,8 13,9

110. T ab lo ,  T ü r k iy e  t a r ı m ı n d a  k i r a l a n a n t o p r a k l a r ı n m ü l k

büyüklüğü ile doğru orantılı olarak arttığını göstermektedir. 
500 dönüm ve daha büyük toprak sahipleri sahip oldukları or
talam a 1.001,1 dönümlük mülklerine kiracılık ve ortakçılık yo
luyla ortalama 575 dönüm eklemektedirler. 111. Tabloda ise, ki- 
racüık ya da ortakçılık yoluyla işlenen toprakların yüzde 54,4’ 
ünün 0,50 dönüm toprak sahibi haneler tarafından işlendiği gö
rülmektedir. Bu oran, sözü edilen hanelerin toplam haneler için
deki payıyla (yüzde 78,9) karşılaştırıldığında, kiracılık ya da or
takçılık yoluyla toprak işlemenin, görece gene daha büyük mülk 
sahiplerinde yoğunlaştığı ortaya çıkmaktadır.

TABLO : 112
TOPRAK KİRAYA VEREN YA DA ORTAKÇI ALAN 

HANELERİN MÜLK BÜYÜKLÜĞÜNE GÖRE 

YÜZDE DAĞILIMI

Sahip
olunan

Kira ya da ortak alınan alan (dekar)

(dekar) 1 - 2 0 21 - 50 61 - 200 200+ Toplam

1 - 20 48.0 6,0 7,6 0,1 61,7
21 - 50 9,8 6,2 2.1 0,5 18,6
51 -200 6,2 5.3 5,8 0,6 17,9

200+ — 0,3 1,0 0,6 1,9

112. Tabloda, toprak kiraya veren, ya da ortakçı olan h a 
nelerin mülk büyüklüğüne göre ve üzerinden kira, ya da ortak 
alınan toprak büjnüklüğüne göre dağılımı gösterilmektedir. Bu
na göre kiraya verilen, ya da ortak alınan toprakların yüzde
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61,7’si 1-20 dönüm toprak sahibi olan aileler, yüzde 80,3’ü ise 
1-50 dönüm toprak sahibi olan aileler tarafmdan kiraya, ya da 
ortağa verilmektedir. Kira, ya da ortakla işlenen topraklarm 
yalnızca yüzde 54,4’ü 0-50 dönüm toprak sahibi haneler tarafm- 
dan işlenirken, sözü edilen topraklarm yüzde 80,3’ünün aynı bü
yüklükteki toprak sahibi ailelerce kiraya, ya da ortağa verili
yor olması, küçük mülk sahibi köylüler arasında toprağı k ira
ya, ya da ortağa vermenin belirgin bir biçimde ağır bastığını 
göstermektedir.

Küçük ya da «cüce» toprak sahibi köylülerin topraklarını gi
derek artan  oranlarda görece daha büyük toprağı ya da işlet
mesi olanlara işletmek üzere bırakmaları, küçük üreticilerin 
yoksullaşması ve köylülüğün farklılaşması sürecinin bir sonu
cudur. Bu sonuç, sözü edilen süreci daha da hızlandırmakta, bü
yük toprak sahiplerinin ve zengin çiftçilerin yoksul ve küçük 
köylüler üzerindeki baskı ve sömürüsü daha da ağırlaşmakta
dır. Öte yandan, başkalarının topraklarını kiralayarak işletme 
büyüklüğünü artırm aya çalışan orta ve küçük toprak sahiple
rinin ezici bir çoğunluğu da, hem piyasaya egemen olan tüccar 
ve «tefeci» sermayesinin, hem de tüccar, ya da tefeciyle aynı 
kişi olabilen büyük toprak sahiplerinin ekonomik baskısı altın
dadır. Topraksızlaştınlan, ya da toprağından kopan emekçi köy
lüler, bu kez işsizliğin baskısı altında ezilmeye başlamaktadırlar.

Orta ve küçük toprak sahibi köylü işletmelerinin yoksul
laşması sürecini hızlandıran etkenlerden bir diğeri ise, yalnız 
toprak sahiplerinin değil, aynı zamanda «traktör» gibi temel ta 
rımsal üretim araçlarının sahipliğinin de yoğunlaşmasıdır. Son 
yıllarda ortaya çıkan «traktör ağalığı^» ve benzeri mekanizma
lar, büyük toprak sahibinden, ya da tüccardan traktör kirala
mak zorunda kalan küçük ve orta köylü ailelerinin sermayeye 
daha da bağımlı hale gelmelerine, daha yoğun bir sömürü al
tına girerek hızla yoksullaşmalarına neden olmaktadır.

Orta ve küçük köylü işletmelerinin pazar için üretim ala
nına girmeleri ölçüsünde daha yoğun bir kapitalist sömürü ağıy
la sarılmaları olgusunu, tarımda «kredi» kullanımıyla ilgili ve
rilere bakarak da görmek olanaklıdır. 113. Tabloda bu veriler 
özetlenmiştir. Buna göre 20 dönümden küçük işletmelerin kul
landıkları kredilerin yüzde 70,1’i «örgütsüz kaynaklar»dan, diğer 
bir deyişle «tefeci kredisi»nden sağlanmaktadır. İşletme büyük
lükleri arttıkça bu oran belirgin bir biçimde düşmektedir. Ayrı
ca toplam kredilerin sadece yüzde 19,9’unun 0-50 dönüm a ra 
sındaki işletmelerce kullanılabildiği görülmektedir. Her iki olgu
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da, kapitalist kredi piyasasının doğrudan doğruya küçük üre 
ticilerin yoksullaşmasını hızlandıran yönde işlediğini göstermek
tedir.

TABLO: 113
K R E D İL E R İN  İ Ş L E T M E  B Ü Y Ü K L Ü K L E R İN E  G Ö R E  

KAYNAKLARI VE Y Ü Z D E  DAĞILIMI (1973)

İşletme Örgütlü örgütsüz Toplamın
büyüklüğü kaynak kaynak dağılımı

0 -  20 29.9 70,1 8,5
21 - 50 38.5 61,5 11,4
5 1 -2 0 0 50,2 49,8 26,6

2 0 0 + 60,8 39,2 53,5

Tarımdaki gelir dağılımının yapısı, Türkiye’de köylülüğün 
farklılaşmasının ulaştığı boyutları bir başka açıdan daha ortaya 
koymaktadır. 114. Tabloda, görüldüğü gibi, yıllık geliri 10 bin li
ranın altında olan ve toplam hanelerin yüzde 48,3’ünü oluştu
ran  köylü ailelerinin toplam tarımsal gelir içindeki payı yüzde 
10,5’dir. Buna karşılık yıllık geliri 50 bin liranın üzerinde olan 
ve toplam hanelerin yüzde 8,6 sını oluşturan ailelerin toplam ge
lir içindeki payı yüzde 48,0’u bulmaktadır. Bu tabloya göre he
saplanan Gini katsayısı 0,60’dır. Bu katsayı, Akdeniz bölgesinde
0,70’e Karadeniz’de 0,65’e, Doğu Anadolu’da 0,61’e yükselmekte
dir. (Bkz. 104-107. Tablolar)

TABLO : 114
T A R I M S A L  G E L İR  DAĞILIMI

Gelir grupları 

(TL.)

Hane halkı yüzdelerl Gelir yüzdelerl

Basit

A.Y.

B irik im li

Y.A.

B irik im li Basit

A.Y. Y A . 

B irik im li B irik im li

0 - 2.500 13,1 13,1 100,0 0,9 0,9 100,0

2.501 - 5.000 15,4 28,5 86,9 2,7 3,6 99,1
5.001 - 10.000 19,8 48,3 71,5 6,9 10,5 96,4

10.001 - 15.000 12,8 61,1 51,7 7,6 18,1 89,5
15.001 -  25.000 17,3 78,4 38,9 16,5 34,6 81,9
25.001 -  50.000 13,0 91,4 21,6 16,5 51,1 65,4
50.001 - 100.000 6,2 97,6 8,6 26,3 77,4 48,9

100.001 - 200 .000 1,6 99,2 2,4 9,5 86,9 22,6

200 .000  + 0,8 100,0 0,8 13,1 100,1 13,1
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Tarımda mülksüzleşme ve topraktan kopma sürecinin hızlı 
bir biçimde ilerlemesine karşılık, «bağımsızlaşan» işgücünü is
tihdam edebilecek bir sanayi kapasitesinin yaratılamaması, Tür
kiye kapitalizminin toplumsal çelişkilerine yenilerini eklemek
te ve bu çelişkileri daha da keskinleştirmektedir. Sözü edilen sü
reç, aynı zamanda iktidardaki burjuvazinin politik ve ideolojik 
hegemonyasını da zayıflatmaktadır. Bu koşullarda burjuva ik
tidarları kırdaki mülksüzleşme ve yoksullaşma sürecinin etki
lerini yumuşatacak, tarımdaki sınıf çelişkilerinin keskinleşmesi
ni yavaşlatacak önlemler aramışlardır. Tarımsal üretimin «des
teklenmesi» adı verilen politika bir bakıma bu önlemler arasın
da başlıca yeri tutmaktadır.

Destekleme alımları için ayrılan fonlar her yıl sürekli ola
rak artmaktadır. 1973 yılında 10 milyar lira olan toplam destek
leme alımları, 1976’da 35 milyar liraya yükselmiştir. Bugün top
lam 19 tarımsal ürün için destekleme alımı uygulanmaktadır. 
Ne var ki, sözü edilen politika için gösterilen gerekçeler ne olur
sa olsun, destekleme alımlannın aslan payını da gene büyük 
toprak sahipleri elde etmektedir.

Destekleme alımlarından elde edilen yarar, tarımdaki işlet
melerin pazarladıkları ürünün miktarına ve oranına doğrudan 
doğruya bağlıdır. 115. Tabloda, toplam destekleme ahm lannda 
yüzde 36’hk bir paya sahip olan buğday ve pamuk için pazar
lanan ürünün işletme büyüklüklerine göre dağılımı görülmek-

TABLO: 115
İŞLETME BÜYÜKLÜKLERİ VE PAZARLANAN ÜRÜN

İşletme

büyüklüğü

(dekar)

B u ğ d a y P a m u k

işletme

sayısı

Grup İd  

top'om 

pazarlama 

(ton)

Toplam

İçinde

payı

(yüzde)

işletrVıe

sayısı

Grup Icl 
toplam 

pazarlama 

(ton)

Toplam

İçinde
payı

(yüzde)

1 - 20 595.457 106.587 1,86 30.208 22.872 4,91

21 - 50 734.313 406.075 7.09 48.612 77.016 16,53

51 - 100 478.108 841.948 14,70 30.455 92,400 19,84

101 - 200 248,996 1.423.510 24,86 14.530 88,444 19,00

201 - 500 98.563 1.624.910 28,39 6.129 75.588 16,23

501 - 1000 15.533 656.269 11,46 1.339 38.866 8,35

1000  + 2.139 666.414 11,64 428 70.511 15,14

Toplam 2.173.109 5.725.713 100 ,00 131.701 465.697 100 ,00
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tedir. Buna göre pazarlanan buğday ürününün yüzde 76,35’i, 
pamuk ürününün yüzde 58,72’si 100 dönümden büyük işletme
ler tarafından pazarlanmaktadır. Çok büyük bir oranıyla büyük 
toprak sahiplerine aktarılan destekleme fonları, bugünkü uygu
lama düzeni içinde kaçınılmaz olarak tarımdaki farklılaşma sü
recinin hızlanmasına yol açmaktadır.

Öte yandan, destekleme alımı uygulanan ürünlerin tümü de 
bu alımlardan yararlanamamaktadır. Örneğin, 1975 yılında buğ
day ürününün sadece yüzde 16,7’sine, pamuğun ise yüzde 28,9’ 
una destekleme alımı uygulanmıştır. Bu durumda destekleme 
alımlarından yararlanabilen işletmelerin, büyük çoğunluğuyla, 
ürünü resmi piyasanın açılmasına kadar bekletebilen, depola
ma vb. olanakları olan büyük işletmeler olduğu ortaya çıkmak
tadır.
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TÜRKİYE EKONOMİSİNDE KAPİTALİZMİN 
EŞİTSİZ GELİŞMESİ VE SONUÇLARI

Eşitsiz Gelişmenin En Çarpıcı Örneği 
Bölgelerarası Eşitsizliktir

K APİTALİZMİN gelişmesinin temel yasalarmdan biri eşitsiz 
gelişmedir. Kapitalizmin eşitsiz gelişmesi, tek tek kapita

listler arasmda, kapitalistlerin oluşturdukları gruplar arasında, 
ekonominin sektörleri arasında, ülkelerin çeşitli bölgeleri ve çe
şitli ülkeler arasında, giderek kapitalist dünyanın farklı bölge
leri arasında kendini göstermektedir. Kapitalizmin bu temel ya
sası da, gene kapitalist birikimin temel ekonomik yasasından 
kaynaklanır: Artık değer yasası. Birim sermaye başına en yük
sek kâr oranının elde edilmesi amacı, bütün kapitalistlerin ve 
toplumsal sermayenin bütün parçalarının hareketini yönetir ve 
sermaye birikiminin temel dürtüsünü oluşturur. En yüksek kâr 
oranını gerçekleştirmek peşinde koşan ve bunun için birbirleriy- 
le yarışan kapitalistler, bu amaçla, bir yandan kendi işletmele
rinde yüksek bir sömürü oranı sağlayacak koşulları geliştirme
ye, diğer yandan da sermayelerini sömürü oranının görece da
ha yüksek olduğu sektörlerde değerlendirmeye çalışırlar. Ne 
var ki bu yarışma, bazı kapitalistlerin, bazı üretim dallarının, 
bazı bölgelerin ön plana çıkmasına yol açarken, öte yandan da, 
başka bazı kapitalistlerin, üretim dallarının, bölgelerinin vb. 
geride kalmasına neden olur.
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Kapitalizmin kendisi, sömürüye ve eşitsizliğe dayanan bir 
toplum düzeninin bağrmda gelişmiştir. Bu süreç içinde, her ne 
kadar eski toplum düzeninin dayandığı üretim ilişkilerinin yerini 
yenileri almışsa da, kapitalizm, kendisinden önceki toplum düze
ninin yarattığı ve kendisine devrettiği eşitsizliklerin karşısına çık
mamıştır. Tersine kapitalizm, kendinden önceki toplum düzenin
den devraldığı eşitsizlikleri benimsemiş ve kendi mantığına uy- 
aurmuş, onları yeni bir içerikle sürdürerek daha derinleştirmiş
tir. Diğer bir deyişle, kapitalizm, kendine özgü eşitsiz gelişme 
doğrultusu ile, içinde geliştiği toplumun varolan dengesizlikle
rini ve eşitsizliklerini daha da keskinleştirmiştir.

Türkiye’de kapitalizmin eşitsiz gelişmesi, özellikle bölgeler- 
arası eşitsizliklerde kendisini en çarpıcı biçimde göstermiştir. 
Türkiye’de kapitalist gelişmenin, ağırlıklı olarak üretici sektörler 
dışında gerçekleşen güçsüz bir sermaye birikimine dayanarak 
başlaması ve dışa bağımlı bir yol izlemesi, bölgelerararası eşit
sizliklerin çok daha hızlı bir biçimde derinleşmesine yol açmış- 
tir. Özellikle sanayide, en kısa sürede olabildiğince hızlı bir ser
maye birikimini gerçekleştirmeye çalışan burjuvazi, böyle bir 
birikim için önkoşulların hazır olduğu yörelerde ve sektörlerde 
laaliyetini yoğunlaştırmıştır. Altyapı hizmetlerinin yetersiz ol
duğu, bir yan sanayinin gelişme durumunda olmadığı, pazarın 
ya da istemin yetersiz olduğu yöreler arasındaki farklılıklar, ka
pitalist birikim ilerledikçe daha da belirgin bir biçimde ortaya 
çıkmıştır.

Daha da önemlisi, Türkiye’de siyasal iktidarı ele geçiren 
burjuvazi, ülkenin birçok yörelerinde ve özellikle Doğu ve Gü
neydoğu Anadolu bölgesindeki kapitalizm öncesi toplum biçim
lerinden kalan egemenlik ilişkilerini kökünden değiştirmeye ya
naşmamıştır. Bu yörelerdeki geri bir üretim düzenine dayanan 
ağalık, şeyhlik ve benzeri egemenlik ilişkileri, bir yandan yurt 
ölçeğindeki kapitalist gelişmenin gereklerine uydurulurken, di
ğer yandan da, politik bir baskı öğesi olarak korunmaya çalı
şılmıştır. İktidardaki büyük burjuvazi, bütün yurt çapında ol
duğu gibi, sözü edilen yörelerde de toplumsal ve politik egemen
liğini kurup sağlamlaştırabilmek için bu yörelerdeki egemen sö
mürücü güçlerle bir çıkar ortaklığı kurma yolunu seçmiştir. Bu 
güçlerin, yörenin emekçi halkı üzerinde sürdürdüğü egemenlik, 
burjuvazinin siyasal iktidarlarının dayanaklarından biri olmuş
tur. Burjuvazinin iktidarları, bu egemenlik ilişkilerinin devamı
nı sağlayabilmek için, bu ilişkilerin güç aldığı ekonomik ve top
lumsal geriliğin sürdürülmesini bilinçli olarak yeğ tutmuştur.
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İktidardaki büyük burjuvazi ile sözü edilen yörelerdeki ege
men güçler arasındaki ilişkiler giderek bir kaynaşmaya ve bü
tünleşmeye yol açmıştır. Büyük burjuvazi bir yandan, bu güç
lerin kapitalizm öncesi üstyapı kurumlarına dayanan toplumsal 
egemenliğini desteklerken, diğer yandan da, onları ülke düze
yinde gelişen kapitalist sömürüye ortak ederek kendisinin bir 
parçası haline getirmeye çalışmıştır. Sözü edilen yörelerde de 
kapitalist sömürü, gene aynı egemen güçlerin çıkarlarına bağ
lı olarak gelişip güçlenmiştir. Büyük burjuvazinin siyasal ikti
dardaki ağırlığı giderek arttıkça, sözü edilen bütünleşme, siya
sal iktidar düzeyinde de kendisini ortaya koymuştur. Bölgeler- 
arası eşitsizlik, ülkemizde egemen sınıflar iktidarının ekonomik 
ve toplumsal dayanaklarına sıkı sıkıya bağlı hale gelmiştir.

Burjuvazinin Irkçı, Şoven Milliyetçi Politikası Bölgelerarası 
Eşitsizlikte Ayrıca Önemli Rol Oynuyor

Ülkemizin özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri
nin bilinçli olarak geri bırakılmasının, en az diğerleri kadar 
önemli bir temel nedeni de, burjuvazinin ırkçı, şoven milliyetçi 
politikasıdır. Türkiye burjuvazisi, siyasal iktidarda egemenliği
ni kurmaya başladığı daha ilk günlerden beri, ırkçılığı ve şoven 
milliyetçiliği, işçi sınıfına ve emekçi kitlelere karşı elindeki baş- 
Ijca silahlardan biri olarak tutmaya çalışmıştır. Irkçılığın ve şo
ven milliyetçiliğin ayakta tutulması ve sürekli olarak beslen
mesi, burjuvazi için, emekçi halk kitlelerini bölerek güçsüz bı- 
i'akmanın, onları birbirlerine karşı kışkırtarak ortak kurtuluş 
mücadelesinden saptırmanın, bütün demokratik hak ve özgür
lüklere karşı girişeceği genel saldırılara gerekçe olarak sahte ba
haneler yaratmanın bir aracı olarak görülmüştür.

Ülkemizin Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin geri
liği, hem burjuvazinin kendisine araç edindiği ırkçı ve şoven 
milliyetçi politikanın doğrudan bir yansıması, hem de ırkçı ve 
şoven politikaları etkili tutabilmek için gerekli koşullan sürdür
me çabasının bir sonucudur. Sözü edilen yörelerin geriliğinin 
sürdürülmesi, emekçi halk kitleleri arasındaki doğal birliğin 
önüne set çeken ırkçı, şoven milliyetçi koşullandırmaların ayak
ta tutulmasına yaramaktadır. Bu politika, sözü edilen yöreler
de egemenliğini sürdüren gerici güçlerin de çıkarlarına uygun
dur. Bu güçler ırkçı ve şoven milliyetçi ayrım ve baskılan, bu
ra dayalı ekonomik politikaları kendi egemenliklerini ve sömü
rülerini perdelemek, hatta haklı göstermek için kullanmaya ça
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lışmaktadırlar. Doğu ve Güneydoğu Anadolu’daki emekçi halk 
kitlelerinin temel insani ve demokratik haklarmdan yoksun tu
tulması, bu gerici güçlerin egemenliklerini sürdürebilmelerini 
kolaylaştırmaktadır.

Kamu Yatırımları Bölgelerarası Dengesizliği 
Giderecek Yönde ve Boyutta Değildir

Bölgelerarası ekonomik eşitsizliğin kapitalizmin kendiliğin
den işleyişiyle ortadan kaldırılması olanaksız olduğuna göre, bu 
yöndeki asıl girişim doğal olarak devletten ve kamu kuruluş
larından beklenecektir.

Bölgesel dengesizliğin giderilmesi tüm hükümet programla
rında ve kalkınma planlarında ele alınmış, birçok «çözüm» yol
ları öne sürülmüştür. Ancak, bu çözüm yolları bölgesel denge
sizliğin asıl nedenlerine inmekten titizlikle sakınılarak öne sü
rüldüğü için, gerçek çözüm yolları olmaktan uzak kalmıştır.

Bölgesel dengesizlik, belirtildiği üzere, kapitalist gelişmenin 
ve burjuvazinin uyguladığı bilinçli politikanın ortaya çıkardığı 
bir durumdur. Nitekim kamu yatırımları da, bölgelerarası den
gesizliği giderecek düzeyde değildir, bu düzeye çıkarılmamak
tadır. Egemen sermaye kesimlerinin kaynak istemleri karşısın
da böyle bir düzeye çıkarılması da olanaksızdır.

116. Tablodan da görüldüğü gibi, kamu yatırımları birinci 
ve ikinci plan döneminde eşitsizliği giderecek biçimde bölgele
re dağılmamıştır.

TABLO: 116
I. VE II. PLAN DÖNEMİNDE KİŞİ BAŞINA DÜŞEN KAMU 

YATIRIMLARININ BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI

B ö 1 g e 1 e r

Orta G.doğu Doğu
Sektörler Marmara Ege Akdeniz Anadolu Anadolu Anadolu Karadeniz

Sosyal altyapı 540 452 332 628 431 695 312
İmalat 600 662 895 523 100 243 509
Tarım 118 230 586 303 338 194 120
Turizm 60 47 12 26 9 13 5
Diğerleri 32 161 38 15 72 85 142

Ara toplam 1.350 1.552 1.864 1.495 950 1.230 1.088

Teknik altyapı 764 471 322 406 335 955 392

Genel Toplam 2.114 2.023 2.186 1.901 1.285 2.185 1.480
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Tarım alanındaki yatırımların, tan m  potansiyeli yüksek 
olan Akdeniz bölgesine yöneldiği görülmektedir. Güneydoğu 
Anadolu ve Doğu Anadolu bölgeleri ise en düşük düzeyde olan
lardandır. İmalat sektörü yatırımlarının özel sektör için çekici 
olduğu düşünülecek olursa, özellikle bu sektördeki kamu yatı
rımlarının görece geri bölgelere yönelik olması gereklidir. Oysa 
Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu bölgeleri imalat sektö
rü  yatırımlarından da en az payı alan bölgelerdir.

Teknik altyapı olarak adlandırılan enerji ve ulaştırma sek
törlerinde ise yatırımların dağılımı ilk bakışta oldukça yanıltı
cıdır. Özellikle enerji sektörü yatırımları ele alındığında en yük
sek oran olarak Doğu Anadolu bölgesi dikkat çekmektedir. Oy
sa bu, enerji yatırımlarının enerjinin kaynağında yapılmasın
dan dolayıdır. Bu nedenle de dağılım, daha değişik bir durum 
göstermektedir. Gerçekte önemli olan, yatırımın hangi bölgeler
de yapıldığı değil, enerjinin hangi bölgelerde ve hangi ölçülerde 
tüketildiğidir. Enerjinin yoğun olarak tüketildiği bölgelerin sa
nayileşmenin yoğun olduğu bölgeler olacağı gözönüne alınınca, 
enerji sektörü yatırımlarının doğrudan faydalarının yatırım böl
gelerinde bulunmasına karşılık, daha önemli olan dolaylı fay
dalarının bu sanayi bölgelerine kayacağı ortaya çıkmaktadır.

Ulaşım yatırımları için ise aynı şey söylenemez. Ulaşım ya
tırımlarının dolaylı ve dolaysız faydaları hem o bölge için, hem 
de tüm bölgeler için söz konusudur. 116. Tablo, teknik altyapı 
yatırımlarının yukarıda belirtilen niteliği nedeniyle bu yatırım
ları dışarda bırakan toplamları da gösterecek bir biçimde dü
zenlenmiştir. Ara toplam dağılımı, açık bir biçimde, kişi başına 
yatırımların son üç bölgede, diğerlerinin üçte ikisi düzeyinde 
kaldığını göstermektedir.

Teknik altyapının içerdiği enerji ile sosyal altyapının içerdiği 
eğitim, sağlık ve gelir göstergeleri tek tek ele alındığı zaman 
daha çarpıcı sonuçlar ortaya çıkmaktadır.

Kişi başına elektrik enerjisi üretimi ve tüketimi ile sanayi
deki kullanımın bölgelerarası dağılımı, 117. Tabloda görülmek
tedir. Tablodan kolaylıkla gözlendiği gibi kişi başına üretimin 
on yüksek olduğu bölgenin Doğu Anadolu olmasına karşılık, ki
şi başına tüketimin en yüksek olduğu bölge, üretimi en düşük 
olan M armara bölgesidir. Diğer bir deyişle, görece geri olan böl
gelerde üretilen elektrik enerjisi, görece gelişmiş bölgelerimizde 
tüketilmektedir. Öte yandan, elektrik enerjisi sıkıntısı çeken böl
gelerde, özellikle Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölge
lerinde kişi başına elektrik tüketimi, Türkiye ortalamasının an-
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TABLO: 117

BÖLGELERARASI KİŞİ BAŞINA ENERJİ ÜRETİM VE 
TÜKETİM ENDEKSLERİ (1974)

(TÜRKİYE ORTALAMASI =  100)

İC Doğu G.doğu
Marmara Ege Akdeniz Anadolu Karadeniz Anadolu Anadolu Türldye

Üretim 18 23 90 39 111 321 125 100
Tüketim 175 105 52 95 48 38 41 100
Sanayi 205 121 38 73 30 20 32 100

cak Üçte birine ulaşmaktadır, Türkiye ortalamasının üstüne çı
kan bölgeler, sadece Ege ve Marmara bölgeleridir. Sanayide ki
şi başına tüketimde ise doğal olarak sanayileşmenin en yüksek 
olduğu Marmara bölgesi başta gelmekte, Ege bölgesi ikinci du
rumda bulunmaktadır.

Bölgelerden sonra, Türkiye’nin üç büyük kentindeki enerji 
tüketimi incelendiğinde Türkiye ortalamasının oldukça üstüne 
çjkan rakam lar elde edilmektedir. Türkiye için 100 olan endeks 
değeri A nkara’da 436,5; İzmir’de 685,6; İstanbul’da ise 807,5’dir.
1976 sonu itibarıyla, 1690 belediyeli yerden 169’unda hâlâ hiç 
elektrik bulunmamaktadır. Elektrikli köy sayısı ise ancak 9.300’ 
dür; diğer bir deyişle, tüm köylerin ancak yüzde 23’üdür. Doğu, 
Güneydoğu Anadolu ve İç Anadolu’nun doğusunda ise bu oran 
ortalamanın çok altına düşmektedir.

Bölgelerarası eşitsizliğin derinleşmesini belirten etkenlerden 
biri de kredilerin dağılımında görülebilir. 118. Tabloda, illere gö- 
le kişi başına düşen toplam kredilerin dağılımı görülmektedir.

Kişi başına düşen kredilerin, Türkiye ortalamasının üzerine 
çıktığı iller Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Giresun, İstanbul 
ve İzmir’dir. Ege ve Marmara bölgeleri ile diğer bölgelerdeki 
belli sanayi ve ticaret merkezleri kredilerde de önceliğe sahip
tir. Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu illerinde ise kişi ba
şına düşen toplam krediler, kişi başına düşen toplam mevdua
tın genellikle altında kalmaktadır. Tunceli ve Diyarbakır’da sı
rasıyla, 1.451 lira mevduata karşı 324 lira kredi, 864 lira mev
duata karşı 489 liralık kredi düşmektedir. Bu durum, kredi me
kanizmasının kapitalizmin bölgeler arasındaki eşitsiz gelişme
sini destekleyen ve güçlendiren bir etken olarak işlediğini gös
termektedir.
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TABLO : 118
İLLERE GÖRE KİŞİ BAŞINA DÜŞEN TOPLAM 

MEVDUAT VE KREDİLER (1975)

ilh
Kişi başına düşen 

toplam mevduat
KİŞİ başmo düşen 

toplam krediler

Adana 4.020 12.447

Adıyaman 396 433
Afyon 1.369 903

Ağrı 462 542

Amasya 1.487 1.078
Ankara 10.431 10.421
Antalya 2.209 5.096
Artvin 1.406 312
Ay d m 2.846 1.439

Baiıi<eslr 2.665 1.330
Bilecik 1.505 1.161
Bingöl 481 915

Bitlis 469 447

Bolu 2.086 1.153
Burdur 1.983 1.211

Bursa 3.610 3.816
Çanakkale 1.923 1.121
Çankırı 920 579
Çorum 1.134 684
Denizli 2.600 1.480
Diyarbakır 864 489

Edirne 2.817 2.600

Eiazıâ 2.562 754

Erzincan 1.932 702

Erzurum 1.076 562
Eskişehir 2.569 1.929
Gaziantep 1.549 1.991
Giresun 2.276 15.483
Gümüşhane 1.180 459

Hakkari 313 126

Hatay 1.843 1.447
İsparta 2.206 1.439

İçel 3.126 4.243

İstanbul 12.989 11.027

İzmir 5.737 10.851
Kahramanmaraş 639 468

Kars 848 699
Kastamonu 1.471 576
Kayseri 2.419 2.093

KIrklareli 2.480 1.230

Kırşehir 1.933 1.129

Kocaeli 4.746 2.702
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i l l e r

KİŞİ başına düşen 

toplam mevduat

KİŞİ başına düşen 

toplam krediler

Konya
Kütahya
Malatya
Manisa

Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya

Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Urfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak

1.621

1.731

1.232
2.361

374
2.222

529

2.538

1.416
1.359
2.261

2.381

1.830
566

1.330

1.568

3.019
941

2.482

1.451
621

2.638
542

1.149

3.243

1.179

1.293
597

1.633

417
1.289

529

1.356

1.038

759
2.565

1.080

990
295

416
648

2.010
671
648

324

839

1.274

445
899

990

Türkiye ortalaması 3.688 3.774

Eğitim de, Türkiye’de bölgesel eşitsizliklerin en çarpıcı bi
çimde ortaya çıktığı alanlardan biridir. Bununla ilgili veriler in
celendiğinde, okuryazarlık oranının Türkiye ortalamasının üs
tüne çıktığı yerlerin ancak Marmara, Ege ve Akdeniz bölgeleri 
ciduğu görülmektedir. En büyük fark ise, M armara ile Güney
doğu Anadolu bölgesi arasındadır. İlköğretim hizmetlerinin yay- 
gjnlığı ile yakından ilgili olan ilkokullaşma oranı, ancak Doğu 
Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri dışarda bırakıldığın
da, oldukça dengeli bir dağılım göstermektedir. Orta okullarda 
okullaşma oranında ise. Güneydoğu Anadolu bölgesi dışarda bı
rakıldığında, dengeli bir dağılım ortaya çıkmaktadır.

Gelir dağılımı açısından bölgelerarası eşitsizlik ise, son de
recede ileri bir boyuta ulaşmaktadır. 119. Tablo, bu konudaki 
verileri kapsamaktadır. 119. Tabloya göre, Doğu Anadolu bölge
si dışında, diğer bölgelerin hane halkı yüzdeleri ile toplam ge-
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lir yûzdeleri arasında çok büyük farklılıklar görülmemektedir. 
Ancak İzmir ve İstanbul da Marmara-Ege bölgesine katıldığın
da durum değişmektedir. Bu durumda, sözü edilen bölgenin ge
lir payı (yüzde 37,7), hane halkı payının (yüzde 33,7) üstüne 
çıkmaktadır. Toplam hanelerin yüzde 8,5’inin yer aldığı İstan
bul, tek başına toplam gelirin yüzde 13,9’unu almaktadır. Doğu 
Anadolu’da ise hane halkının yüzde 14,7’si toplam gelirin ancak 
yüzde 9.9’unu almaktadır. Ortalama gelir rakam larında da Mar
m ara bölgesinin önceliği aldığı ortadadır. Ortalama gelirin en 
yüksek olduğu Ankara, İstanbul ve İzmir bölgesinin, bildirim ek
sikliği nedeniyle, gerçekte daha da yüksek gelire sahip olduğu 
rahatça söylenebilir.

TABLO: 119

BÖLGELERE GÖRE GELİR DAĞILIMI {1973}

B ö l g e l e r

Toplam hane 

halkı yüzdesl

Topiom 

gelir yüzdesl

Hane başma 

orta'oma 
gelir (TL.)

İç Anodolu 17,5 18,0 25.468
Karadeniz 14,5 15,8 26.838

Ege - Marmara 23,3 20,8 22 041

Akdeniz 15,2 13,2 21.398

Doğu Anadolu 14.7 9,9 16 665

Anl<ara 4,4 5,4 30.489

İstanbul 8,5 13,9 40.167
İzmir 1,9 3,0 39.496

Bölgelerarası dengesizliği kaldırmak için gerekli teknik ve 
sosyal altyapı yatırımlarının devlet eliyle gerçekleştirilmesinin, 
birbirini tamamlayan ileri teknoloüyi içeren bütünleşmiş sanayi
leşme ve bunun gerçekleştirilmesine yönelik olarak da belli sa
nayi bölgeleri hedeflenmesinin; bu bölgelerde fabrikaların top- 
lulaştınlmasınm gerekli olduğu bir kez daha hatırlanmalıdır.

Türkiye îşçi Partisi, bölgelerarası farklılıkları ortadan kal
dırmayı hedefleyen sanayi komplekslerinin kurulmasının, hem 
olanaklı, hem de avnı zamanda işçi sınıfının birliğini pekiştirici 
ve köylülük ile ittifakını sağlavıcı yönde olumlu etkileri olacağı
nı elinizdeki bu çalışma ile göstermiş bulunuyor.
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P L A N  Ç A L I Ş M A S I





HEDEFLER

Geri Kalmışlık Ahnyazımız Değildir

G ERÎ kalmışlık, üretim yetersizliği, verim düşüklüğü, ücret 
azlığı, Türkiye insanının, işçi ve emekçinin alınyazısı de

ğildir. Geri kalmışlığı, üretim yetersizliğini, verim döşüklöğtmür- 
ücret azlığını yenmek olanaklıdır v£ Türkiye işçi Partisi’nin ha
zırlamış olduğu bu çalışma, bu olanağı kanıtlamaktadır.

Ancak bunun için, herşeyden önce geniş kitlelerin sınıfsal 
çjkarları doğrultusunda bazı temel kabullere ve buna bağlı ola
rak politik tercihlere gerek vardır. Sırası geldikçe daha ayrın
tılı olarak belirtilecek olmakla birlikte, burada öncelikle söyle
necek olan, Türkiye’nin «planlı» dönemde izlediği yatırım poli
tikasının tümüyle tersine çevrilmesi zorunluluğudur. Gerçekten, 
hazırlanan planların, «kamu kesimi için emredici, özel sektör 
için ise özendirici» olduğu gibi bir görüşten kaynaklanan bu po
litika, ülke ekonomisini tümüyle denetlenemez bir duruma ge
tirmiş bulunmaktadır. Plan, özel sektör için yöneltici, kamu ke
simi için ise emredici önlemleri getirmelidir. Kamunun, stratejik 
sektörleri denetleyebilmesi, bu alandaki yatırımların büyük bir 
bölümünün kamu eliyle gerçekleştirilmesini zorunlu kılar. Ay
rıca, özel kesime bırakılan sektörlerde de plan hedeflerinin ger
çekleşebilmesi bununla doğrudan ilişkilidir. Planlı olduğu öne 
sürülen geçmiş on beş yıllık sürede görülen ise bunun tam ter
si olmuştur, özel sektör, bu dönemde yatırımların yaklaşık dört
te üçünü gerçekleştirmiştir. Ne var ki, özel sektör yatırımları,
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emperyalizme bağımlı ve tüketime yönelik bir sanayi yapısı or
taya çıkarmıştır. Bu sanayi kendini yeniden üretememektedir; 
hatta işleyebilmek için hammaddesine varana dek ithalata da
yalıdır. Bu dönem sonunda «plan», özel sektör için gerçekten 
özendirici olmuş, ama ülke kalkınamamış, tersine özel sektör 
eliyle sanayileşme, sorunları daha da artırmıştır.

Beş Yıl Sonra Kişi Başına Toplam Üretim 
Birbuçuk Katına Çıkıyor

Belirtilen temel kabullere bağlı olarak hazırlanan plan ça- 
bşmamızda, beş yıllık bir zaman aralığmın sonunda kişi başına 
toplam üretim birbuçuk katına çıkarılabilecektir. 120. Tablo, 
teknik açıdan tutarlı ve ekonomik açıdan geçerli olan bu çözüm
lemenin bazı sonuçlarını özetlemektedir. Bu tabloda, 1977-1982 
döneminde başlıca ekonomik göstergeler sergilenmektedir. Bu 
tablo, üretim cephesinde, beş yıl gibi kısa bir zaman aralığında 
gerçekleştirilebilecek hedeflerin bir bölümünü vermektedir.

1977 yılında, 1976 yılı fiyatları ile 100 olarak kabul edilen kişi 
başına toplam üretim 1982 yılında ayni fiyatlarla 149,2 olacaktır. 
Bu karşılaştırma, beş yıllık bir zaman aralığında Türkiye’de kişi 
başına toplam üretimin birbuçuk katına çıkarılmasının olanaklı 
olduğunu ortaya koymaktadır. Tablo’da gelişme göstergeleri en 
genelden en özele doğru sıralanmış bulunmaktadır. Bu sıralan
maya koşut olarak da artış hızlan yukarıdan aşağıya doğru 
hızlanmaktadır.

Kişi başına sanayi üretiminin 1976 sabit fiyatlarıyla, yılda 
ortalama yüzde 11,35’lik bir hızla artması olanaklı görülmek
tedir. imalat sanayii içinde temel ara mallar ve yatırım mal
lan kesimlerinde kişi başına üretimin yıllık ortalama artış hızı 
yüzde 15,47 olarak hesaplanmaktadır. Bunun anlamı şudur: Te
mel ara mallar ve yatırım malları üreten kesimlerin üretimi beş 
yılda iki katından fazla olacaktır.

120. Tablonun incelenmesiyle görüleceği gibi, örneğin, kişi 
başına demir cevheri üretimi yüzde 24,87 oranında bir yıllık 
artışla beş yıl içinde üç katına ulaşmaktadır. Kimyasal gübre 
üretimi de jnlda ortalama yüzde 25,39 oranındaki bir artışla, 
1977 yılı üretimi 100 sayılırsa 1982 yılında 309,9 olmaktadır. Öte 
yandan .yıllardır savsaklanan demiryolu taşımacılığı ise yılda 
ortalama yüzde 34,17 oranmdaki bir artış ile beş yıl içinde, 1977 
yılını 100 olarak kabul eden bir hesapla, 1982 yılında 434,7’ye 
çJcmak tadır.
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Kalkınma Bir Değişme Sürecidir

Kalkınma bir değişme sürecidir. Tek başma gelir artışmı 
kalkmma, ya da aynı anlama gelmek üzere gelişme saymak son 
derece yanıltıcıdır. Kalkınmadan söz edebilmek için toplumun 
ve ekonominin her yanmda ve her cephesinde değişme olması 
gerekmektedir. Değişme olmadan kalkınmadan söz edilemez.

Gelirin ve üretimin artması, iş gücü verimliliğinde bir art
mayı yansıttığı ölçüde ve sürece kalkınmanın göstergeleri ola
rak kabul edilebilir. Oysa tek başma gelirin, ya da üretimin art
masının işgücünün verimliliğinde bir artmayı içermediği durum
lar olabilmektedir. Üretimin artmasının, verimlilikte bir artışı 
da birlikte getirebilmesi, üretimin yapısında değişiklik olmasını 
gerektirir. Daha açık bir deyişle, ilk önce üretimin yapısında sa
nayiin lehine bir değişmenin olması zorunludur.

Şimdiye kadar Türkiye’de yapılmış plan çalışmalarının ka
bullerinden farklı olarak, bu çalışmada inşaat kesimi de sana
yinin bir parçası olarak ele alındı. Dolayısıyla bu çalışmada sa
nayi kesimi, madencilik, imalat sanayii, enerji ve inşaattan oluş
maktadır. Bu tanımlamaya göre, madencilik, imalat, enerji ve 
inşaattan oluşan sanayi kesimi üretimi, 1977 verilerine göre top
lam üretimin ancak yüzde 46’sını oluşturmaktaydı. Çalışma so
nuçlarına göre, Türkiye’de ilk kez 1982 yılında sanayi üretimi, 
toplam üretimin yansından fazlasını sağlamış ve 1982 yılında 
sanayi üretiminin toplam üretime oranı yüzde 53’ü bulmuş ola
caktır.

Üretimin içinde sanayinin payının artmasının ekonominin 
tümünde işgücü verimliliğinin artışı ile doğrudan bir ilişkisi 
vardır. Çünkü sanayi üretimi, daha çok makina kullanmayı ge
rektirdiği için, her durumda tarım ve hizmet üretiminden daha 
verimlidir. 121. Tablodan görüldüğü gibi, beş yıllık dönemde ü re 
tim içinde sanayinin payı yüzde 46,19’dan yüzde 53,01’e çıkar
ken, tarım kesiminin payı da yüzde 21,94’den yüzde 17,67’ye in
mektedir. Hizmet kesiminin payının ise yüzde 31,88’den yüzde 
29,32’ye ineceği öngörülmüştür. Burada hizmet kesiminin payı
nın düşürülmüş olması, hizmetlerin kısılacağı anlamına gelme
mektedir. Sanayii gelişmemiş ülkelerdeki hizmet kesiminin top
lam üretim içindeki payının yüksek olması, yeterli hizmet üre 
tildiğinin değil, sağlıksız bir gelişmenin göstergesidir. Sanayi
leşmeye bağlı olarak, hizmet kesiminin paymm artması ise do
ğaldır.
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TABLO: 121
ÜRETİMDE GELİŞMELER (1976 fiyatlarıyla)

S e k t ö r l e r

Toplam

1977 Üretimi 1982 Üretimi

Miktar 

(Milyon TL.)

Oran

(Yüzde)
Miktar 

(Milyon TL.)

1.205.177 100,00 2.041.789

Oran

(Yüzde)

Tarım 264.362 21,94 360.754 17,67

Sanayi 556.648 46,19 1.082.354 53,01

M adencilik 16.847 1,40 45.682 2.24

İmalat sanayii 428.261 35,53 827.541 40,53

Tüketim  mal. son. 107.353 8.91 164.332 8,05

Tük. aramal'. son. 123.072 10,21 201.970 9,89

Temel aramol. san. 112.961 9,37 256.968 12,59

Yatırım mal. san. 84.875 7,04 204.271 10,00

Enerji 14.422 1,20 33.187 1,63

İnşaat 97.118 8,06 175.944 8,62

Hizmetler 384.167 31,88 598.681 29,32

Ulaştırma 88.986 7.38 152.190 7.45

Diğer 295.181 24,49 446.491 21,87

100,00

Plan hedeflerine göre, 1977-1982 döneminde 1976 yılı fiyat
larıyla tarım üretimi yılda ortalama yüzde 6,41 oranında artar
ken, sanayi üretiminin artış hızı yüzde 14,22 olmaktadır. Eko
nomide yapısal değişikliği gösteren, tarım ve sanayi üretiminin 
artış hızlarındaki bu büyük ve önemli farktır. Ancak değişiklik 
göstei’gesi, bu iki sektör arasındaki üretimin artış hızındaki 
farkla sınırlı kalmamaktadır. Beş yıllık dönemde tüketim mal
ları sanayiinde üretimin, yıllık ortalama yüzde 8,89 oranında art
ması planlanırken, tüketim malları sanayiinde kullanılan aramal- 
lannda artış hızı yüzde 10,41 olarak saptanmıştır. Bu çalışmada, 
imalat sanayiinin de alışılmış üç alt kesim yerine, tüketim mal
ları, tüketim aramalları, temel aramalları, yatırım mallan ola
rak dört alt kesime ayrılması uygun görülmüştür. Bu ayrıma uy
gun olarak da beş yıllık dönemde temel ara mallan üretimi
nin yüzde 17,87, yatırım malları üretiminin de yüzde 19,20 ora
nında büyümeleri hedef alınmıştır.

Bu ayrım da, daha önce resmi planlarda yapılan öteki ay
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rımlar gibi fabrikalardaki uzmanlaşma ve işbölümü düzeyine 
bağlı olarak, netlik ve açıklıktan uzaktır. Herhangi bir alt sek
törde kaçınılmaz olarak bir imalat sanayii alt kesiminin kapsa- 
mma giren mallar üretildiği gibi bir başkasınınki de üretilmek
tedir. Bu sorun, özellikle, tüketim aramalları ve temel aramal- 
lan alt kesimleri ele alındığı zaman söz konusu olmaktadır. Bir 
fabrikanın, ürettiklerinin çeşitliliği nedeniyle, birden çok alt ke
sim kapsamına alınabileceği görülmektedir. Bu nedenle, ayrım
da gözetilen ölçüt, kaba bir yaklaşım olmaktadır. Fakat gene de 
yatırım malları, aramallar ve tüketim mallan gibi daha özet bir 
ayrımdan kaçınılmış olması, sözü edilen netlik ve açıklık ko
nusunda bir dereceye kadar yardımcı olmaktadır.

ö te  yandan, böyle bir ayrımın yapılması açıklık ve netlik 
Kazandırmanın ötesinde, tutarlı ve geçerli hedefler saptamanın 
da gereğidir. Çünkü, belirli ürünlerin aramallan olarak adlan
dırılması, başka ürünlerin üretiminde kullanılmalarından kay
naklanmaktadır. Oysa, tüketim malı üretiminde kullanılan «ara- 
malları» nın öteki aramallardan ayrılması, sanayileşmeye yöne
lik üretim hedeflerinin gerçekçi biçimde saptanabilmesi için zo- 
i'unludur. Nitekim, seçilen büyüme hızlarında da bu ayrımın 
zorunluluğu kendini göstermekte; temel aramalları üretiminin 
tüketim aramallan üretiminden daha büyük bir hızla büyümesi 
öngörülmektedir.

İki üretici kesim dışında kalan hizmetler kesimi de kendi 
içinde gene iki alt kesim olarak ele alınmaktadır. Buradaki ay- 
nm ın  ortaya koyduğu sonuç, ulaştırma hizmetlerinde yılda or
talama yüzde 11,33 gibi bir hızın öngörülmüş olduğudur. Böy- 
lece, 1977 yılındaki değeri 100 olarak almdığı zaman, 1982 yı- 
İmda üretilen ulaştırma hizmeti 171’e ulaşmış olacaktır. Bu ba
kımdan, ulaştırma hizmetleri de, ağırlık verilen bir kesim ola
rak  ortaya çıkmaktadır. Bu 122. Tablonun incelenmesinden gö
rülebilir. Ulaştırma hizmetleri içinde de demiryolu taşıma
cılığı için yüzde 35,17’lik bir büyüme hızı seçilmiştir. Böylece 
Plan’ın öteki bölümlerinde öngörülen üretim artış hedefleri ile 
ulaştırma kesimindeki büyüme hedeflerinin tutarlılığı sağlan
mış olmaktadır.

Ekonomide Öngörülen Yapısal Değişiklik
Ekonomide gerçekleştirilmesi düşünülen yapısal değişiklik, 

tablolann incelenmesiyle ortaya çıkmaktadır. Üretken olmayan 
(tanm ve sanayi dışı) kesimin 1977 yılında toplam üretim için
deki payı yüzde 31,88 iken, bu oran beş yıllık süre sonunda yüz-
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TABLO : 122
Ü R E T İ M  A R T I Ş  HIZLARI

S e k t ö r l e r

Tarım

Sanayi

Madencilik

imalat sanayii

Tül<etim mal. son. 

Tüketim oramol. san. 
Temel aromol. son. 

Yatırım mal. san.

Enerji

İnşaat

Hizmetler

Ulaştırma

Diğer

1977 -1982 orası 
üretiminin yıllık 

artış oranı 
(yüzde)

6,41

14,22

22.08

14,08

8.89
10.41
17.87
19.20

18,14

12,62

9,28

11.33

8,63

1982 üretimi 
(1977=100)

136,5

194,4

271.2

193.2

153.1
164.1 

227.5 

240.7

230.1

181.2 

155,8

171,0

151.3

Toplam üretim 11,12 169,4

de 29,32’ye indirilmektedir. Payı daha da hızlı düşürülen ana 
sektör tarım  olmaktadır. Tarımsal üretimin toplam üretim için
deki payı yüzde 21,94’den yüzde 17,67’ye düşürülecektir. Payın 
bu kadar yüksek oranlarda düşmesi yanında, tarımsal üretimin 
yıllık büyüme hızı gene de ilk bakışta yadırganabilecek kadar 
yüksek düzeyde ortaya çıkmaktadır.

Tarımsal üretimin büyüme hızının yüzde 6,41 olarak belir
lenmiş olması, yalnız başına ele alınmamalıdır. Tarımsal üre 
timin yapısında gerçekleştirilmesi düşünülen değişiklikler, bu 
düzeyde bir artışı doğuracak niteliktedir. Daha ilerdeki tablo ve 
sayfalarda aynca değinilecek olan bir nokta, tanm  kesiminin 
yarattığı katm a değerde öngörülen yıllık büyüme hızının yüzde 
4,78 olduğudur. îki hız arasındaki büyük fark önüm’üzdeki beş 
yıllık dönemde tarımın öteki kesimlerden satın aldığı girdilerin 
artırılması ile toplam ekonomiye olan bağımlılığının yükselme
sinden ileri gelmektedir. Tarım kesimi, gerçekten, bu beş yıllık 
dönem boyunca, başlangıçta olduğundan çok değişik bir görü
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nüme bürünecek ve bunu da asıl olarak, yapılacak toprak rö- 
formu ve gerçek bü* kooperatifleşmeyle birlikte tarımsal maki
ne, gübre, ilaç, sulama ve benzeri girdileri daha yaygm ve et
kin bir biçimde kullanarak sağlayacaktır.

Böylece, tarım kesiminin beş yülık süre sonunda, ileriye dö
nük olarak da daha yakından denetlenebildiği, Plan’ın daha et
kin uygulanabildiği bir konuma ulaştırılması sağlanmıştır. Ta
rımın rastlantısal gelişimlere bağlı bugünkü yapısı büyük çapta 
değiştirilmiş, üretim ve buna bağlı olarak dağıtımın ve bölüşü
mün de daha sağlam bir yapıya kavuşturulmasma olanak ta
nınmış olacaktır. Öteki kesimler için de benzer görüşler öne 
sürme olanağı vardır. Üstelik bazı kesimlerde, alışılmamış dü
zeylerde saptanmış bulunan büyüme hızlarının açıklanması ba
kımından bunların belirtilmesi yararlı olacaktır. Bununla bir
likte, özellikle sanayi kesiminde ve alt dallarda ayrıntılı sektör 
incelemeleri daha ilerde yapılmak üzere, burada belirtilerek ge
çilebilecek olan bir özellik, bütün sektörlerde daha ileri tekno
lojiye geçilmesinin öngörülmüş olduğudur.

122. Tablonun incelenmesinden ortaya çıkan başka bir so
nuç da imalat sanayiindeki gelişmelerdir. İmalat sanayii, toplam 
sanayi içinde hem başlangıçta, hem de son yıllarda yaklaşık 
olarak aynı paya sahiptir. Buna karşılık, imalat sanayiinin iç 
yapısı, beş yıl gibi kısa bir süre içinde, hemen hemen tümüyle 
tersine dönmektedir. 1977 yılında tüketim aramalları olarak ad
landırılan sektörlerin üretimi, imalat sanayii içinde yüzde 28,74’ 
lük bir payla en başta gelmekteydi. 1982 yılında ise en büyük 
pay yüzde 31,05 ile temel aram allar olarak adlandırılan ü rün 
leri üreten sektörlere geçecektir. İmalat sanayiinin alt kesimle
ri tablolardaki ilk iki ve son iki alt kesim olarak alınırsa tüke
time yönelik üretimin payı 1977’de yüzde 53,81 iken 1982’de yüzde 
44,27’ye düşmektedir.

Sanayinin alt kesimlerindeki gelişmeler ise madenciliğin ve 
enerji sektörlerinin paylarının yükselmesi, imalat sanayiinin 
yaklaşık aynı kalması ve inşaat sektörü payının da düşmesi yö
nünde belirlenmiştir. Bütün bu gelişmeler 121. Tabloda üretim 
miktarlarındaki ve paylarındaki değişmeler olarak da özetlen
mektedir.

Toplam üretimin artışı için seçilen yıllık hız, daha önce de 
belirtildiği gibi, yüzde 11,12 olarak saptanmıştır. Bunun içinde 
başlıca üç kesimin, yani tarımın, sanayiin ve hizmetlerin yıllık 
büyüme hızlan belirli bir doğrultuda sıralanmaktadır. Sırasıy
la en yüksekten en düşüğe doğru, hızlar, sanayide yüzde 14,22,
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hizmetlerde yüzde 9,28 ve tarımda yüzde 6,41 olmaktadır. Sana
yinin alt kesimlerindeki görece büyüme hızlarına geçmeden ön
ce, hizmetler sektöründe iki alt kesimin büyüme hızları için ya
pılan seçimlerin, ulaştırma hizmetlerine verilen ağırlığı göster
diği belirtilmelidir.

Sanayi sektöründe en hızlı büyümesi öngörülen kesim, yıl
lık yüzde 22,08’lik bir hızla madencilik olmaktadır. Bunu, yüzde 
18,14’lük bir hızla enerji kesimi izlemekte, daha sonra imalat 
sanayii yüzde 14,08 ile üçüncü sırada yer almaktadır. Sanayi 
sektörünün içinde en yavaş büyümesi öngörülen kesim, yüzde 
12,62 ile inşaat sektörüdür.

Büyüme, En Başta Verimlilik Artışı ve Bunun 
Kesintisiz Kıhnması Sorunudur

Bu plan çalışmasının, benzerlerinden başta gelen farkı, bir 
üretim planı olmasından kaynaklanmasıdır. Büyüme, geri kal
mışlığın, üretim yetersizliğinin, verim düşüklüğünün, ücret az
lığının yenilmesi sorunudur. Büyüme, en başta bir verimlilik ar
tışı,' işgücünün üretkenliğinin artırılışı sorunudur. Büyüme, bu 
sürecin kesintisiz kılınması sorunudur.

Bu sürecin kesintisiz kılınmasında temel koşulun üretim 
malları üreten sektörlerin tüketim malı üreten sektörlerden da
ha hızlı büyümesi olduğu, bilimsel sosyalizmin kurucuları tara
fından bundan birbuçuk yüzyü önce gösterilmişti. Büyüme so
runu bu bakımdan ele alınmadığı sürece çözümlenemez. Üre
timin ve verimliliğin artırılması, büyümeyi sağlayıcı ve sürekli kı
lıcı temel öğeleri oluşturmaktadır. Türkiye fşçi Partisi’nin plan 
çalışması, en başta, işgücünün üretkenliğinin artırılmasını he
deflemektedir. Çalışmanın ileriki bölümlerinde üretkenliği artı- 
nlmış işgücünün değerlendirilişinde izlenen yöntem, ayrıntılı 
olarak açıklanacaktır. Burada söylenebilecek olan, ücretlerin 
üretkenlik artışından daha hızlı bir biçimde artmasının öngö
rüldüğüdür.

Üretim planlaması denilince, yaratılan toplam yeni değer
den çok. yeniden üretilen değerleri de içeren toplam üretimin 
planlaması anlaşılmalıdır. Bu, konunun teknolojik yönlerine 
ağırlık veren bir yaklaşım olmaktadır. Üretimin planlanabilme- 
R? için, varolan kurulu kapasiteden yola çıkmak gerekmektedir. 
Kurulu kapasitenin kullanma düzeyinin bir göstergesi olan yıl 
içi toplam üretim, bu amaca hizmet etmekten uzaktır. Bu ba
kımdan gerçekleşme düzeyleri değil, kurulu kapasite ile gerçek
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leştirilebilecek olan düzeye ilişkin kestirimler, 1977 yılı baz de
ğerleri olarak kabul edilmiştir.

TABLO : 123

PLAN DÖNEMİNDE 

GAYRİ SAFİ YURT İÇİ HASILADA GELİŞMELER 
(1976 fiyatlarıyla)

1 9 7 
(Gerçekleşme

7 1 9  8 2
kestirimi) (Planlanan)

Sektör ler

Tarım

Sanayi

Madencilik

İmalat sanayii

Tüketim mal. s. 

Tük. aromol. s. 

Temel oromal. s. 
Yatırım mel. s.

Enerii

İnşaat

Hizmetler

Ulaştırma

Diğer

Miktar 
(Milyon TL.)

181.637

235.303

11.922

164.395

29.607
46.074
44.984

43.730

8.118

50.868

316.999

58.539

258.460

Oran Miktar Oran
(Yüzde) (Milyon TL.) (Yüzde)

Toplam 733.939

24,75

32,06

1.62

22,40

4.03

6,28
6,13
5,96

1,11

6,93

43,19

7,98

35,21

100,00

229.355

479.154

33.121

327.169

46.518

74.906
106.678

99.067

21.073

97.791

492.164

97.957

394.207

19,10

39,91

2.76

27,25

3.87
6.24

8.88
8.25

1.76 

8,14 

40,99

8,16

32,83

Yıllık
ortalama
artış
hızı

(Yüzde)

4,78

15,28

22,67

14,76

9,46

10,21
18,85
17,77

21,02

13,96

9,20

10,85

8,81

1.200.673 100,00 10,35

123. Tablo, 1977-1982 döneminde gayrisafi yurtiçi hasılada 
gerçekleştirilecek gelişmeleri özetlemektedir. Başka bir deyişle 
bu, «planlanan üretim gelişmelerinin katma değer olarak yan
sıması» biçiminde düşünülebilir. Bu tablo aracılığıyla değerle
rini olduğu gibi üretilen ürüne aktaran üretim araçlarının ayık
lanarak ve sadece emekten kaynaklanan «yaratılan toplam de
ğer» deki planlanan gelişmeler incelenebilir.

Üretim değerleri içinde, bir yandan, sektörlerin birbirlerin-
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den satın aldıkları hammadde, makine, aramallan ve benzeri 
girdiler bulunduğu gibi, öte yandan da emekçilere yapılan öde
meler ile özel ve kamusal sektörlerin el koyduğu artık değer de 
bulunmaktadır. Ekonominin bütününde bir yılda yaratılan de
ğerin ölçüsü, bunlardan ilkini, yani sektörlerin birbirlerinden 
aldıkları girdileri dışarda bırakmak zorundadır.

Gayrisafi Yurtiçi Hasıla, Bu Bakımdan, Ödenen ve 
Ödenmeyen Emeğin Değerini Göstermiş Olmaktadır

İşgücünün yarattığı değerdeki gelişmeleri incelemek tek ba
şına çok anlamlı olmayacaktır. Bu, ancak işgücünün yarattığı 
değerden aldığı paydaki gelişmelerle birlikte ele alındığı zaman 
anlamlı sonuçlar verecektir. Böyle bir inceleme işgücündeki ve 
işgücüne yapılan ödemelerdeki gelişmelerin ele alındığı bölüm
ce yapılmaktadır.

Bununla birlikte 123. Tablo, daha önceki iki tablo ile karşı
laştırmalı bir biçimde kullanıldığı zaman, teknolojinin gelişti
rilmesine verilen önem ortaya çıkmaktadır. Gerçekten, çeşitli alt 
sektörlerin birbirlerinden kullandıkları girdilerde, önemli ölçü
lerde artışların gerçekleştirilmesi planlanmış bulunmaktadır. 
Tablolar, toplulaştırılmış bir biçimde düzenlenmiştir. Bu neden
le, hem ayrı ayrı sektörlerde yapılan kabuller ayırd edilememek
te, hem de toplulaştırmadan dolayı birindeki etki, bir başkasın
daki ters yönlü etkiyle silinebilmektedir. Bununla birlikte belir
li ipuçları elde etme olanağı bulunmaktadır.

Bir sektörün ekonominin geri kalan sektörlerine olan ba
ğımlılığının artışı, kullandığı girdilerin sektörün üretiminin da
ha büyük bir bölümünü oluşturmasıyla, bir başka deyişle, ka t
ma değer oranlarının düşüklüğü ile görülebilir. Dolayısıyla üre
timde öngörülen çok yüksek bir büyüme hızının azımsanamaya- 
cak bir bölümü, bu girdi kullanımının artışından kaynaklana
bilir. Nitekim, tarım kesimindeki yıllık üretim artış hızı yüzde 
6.41 olarak seçilmişken katma değerdeki artış hızı yüzde 4,78 
olarak kalmaktadır. Yukarda da belirtildiği gibi, tarım kesimi 
için her yıl ortalama yüzde 6,41’lik bir artış hızı yüksek bir hız 
olarak görülmektedir. Buna karşılık, katma değer artış hızının 
bunun ancak dörtte üçü kadar olması tarım kesiminde öngörü
len teknolojik değişimin bir göstergesi olmaktadır.

Tarımda Daha İleri Bir Teknoloji
Başka bir deyişle, tarım kesiminde bu kadar yüksek bir bü

yüme hızı sağlayabilmek için bunun bir bölümünü feda etmek
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gerekmektedir. Büyümenin en başta gelen stratejik seçimlerin
den biri de budur. Daha yüksek bir hızla büyüyebilmek için da
ha çok feda edebilmek zorunlu olmaktadır. İki hız arasındaki 
fark bu kadar yüksek olmayacak olsa, her biri kendi başına bu 
kadar yüksek gerçekleşemezdi. Aynı biçimde, hızların büyük ol
ması için aralarındaki fark da büyük olmak zorundadır. Bütün 
bu söylenenler, tarım kesimi için şu doğru saptamadan kaynak
lanmaktadır: Tarım bugün hâlâ geri teknoloji kullanmaktadır 
ve bu durum hızla değiştirilmelidir.

Tarımdışı kesimlerde, bu söylenenlerle çelişik bir durum or
taya çıktığı düşünülebilir. Aslında bu kesimlerde de sektörler 
arası teknolojik bağımlılık artırılmaktadır. Buna karşılık tablo
larda ortaya çıkan tersine görünüm, belirli sektörlerde yapılan 
temel kabullerden kaynaklanmaktadır.

Bankacılık ve sigortacılığın, madenlerin, dış ticaretin ve 
toptan ticaretin devletleştirilmesi bu sektörlerin öteki sektör
lere sattıkları mal ve hizmetlerde büyük çapta düşüş sağlaya
caktır. Bütün öteki sektörlere en çok girdi sağlayan ticaretin bu 
konumu, yapılan kabul sonucu köklü bir değişikliğe uğramak
tadır.

Adı verilen sektörlerin girdilerinin düşürülmesine karşılık, 
örneğin, imalat sanayiinde üretimin yıllık ortalama büyüme hı
zının yüzde 14,08 iken, katm a değer büyüme hızının yüzde 14,76 
olarak kalması, öteki üretken sektörlerden satın aldığı girdiler
de planlanan artıştan ileri gelmektedir. Bu durum genel olarak 
bütün öteki kesimler için de geçerlidir. Başka bir örnek olarak 
hizmetler kesiminin alt dalları ele alınabilir. Ulaştırma hizmet
lerinde üretimin yılda yüzde 11,33 artm asına karşılık, katma 
değer yüzde 10,85’lik bir hızla artmaktadır. Ulaştırma hizmet
lerindeki büyüme, öbür sektörlerdeki üretim artışına ve büyü
meye bağımlılığı artırmaktadır. Buna karşılık, diğer hizmetler 
için durum bunun tersidir. Ulaştırma dışında kalan öteki hiz- 
laetlerin üretim hızı yüzde 8,63 ve katm a değer hızı da yüzde 
8.81 olmaktadır. Katma değerin daha yüksek bir hızla artıyor ol
ması, iç bağımlılığın azaldığının bir göstergesidir. Bu nedenle, 
devletleştirmeler ve öteki üretim sektörlerinden daha çok gir
di kullanma gibi karşık etkenlerin nihai etkisi ulaştırma ile öte
ki hizmetler arasında karşıt sonuçlar vermektedir. Bu durum, 
iç bağımlılıklarının, yani üretkenliklerinin daha hızlı artması 
konusunda çeşitli kesimler, arasında yapılan göreli tercihlerin 
bir göstergesi olmaktadır. Bütün bu söylenenler konusunda ay
rıntılı bilgi, kitabın sonuna eklenen girdi-çıktı tablolarının (5. ve
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6. Ek Tablolar) 1977 ve 1982 yıllan için belirlenen değerlerinin 
karşılaştırılmasından elde edilebilir.

Üretim için temal üç kesimin paylarında ortaya çıkan tab
lo katma değer için yinelenememektedir. Sanayi üretimi 1982 
yılında yandan  büyük bir payı oluştururken, sanayinin katma 
değere katkısı aynı yıl içinde ancak yüzde 39,9l ’e ulaşabilmek
tedir. Bu pay, dönemin başında ancak yüzde 32,06 olarak ger
çekleşmişti. Tarım kesimi ise 1977’de yüzde 24,75’lik bir paya sa
hipti. Bu pay, 1982 yılında yüzde 19,10’a indirilecektir. Hizmet
ler kesiminde yaratılan değer, 1977’deki ağırlıklı olma ayrıcalı
ğını, 1982 yılında hâlâ koruyabilmektedir. Beş yıllık devrenin 
başında yüzde 43,19 olan pay, 1982 yılmda yüzde 40,99’a düşü
rülecektir. Sanayi kesimi ile karşılaştırıldığı zaman, benzer ge
lişmelerin sürdürülmesi, sanayi kesiminin bu bakımdan da bir 
sonraki yıl olan 1983’de başa geçmesini sağlayacaktır.

Emeğin Teknik Donanımı Olabildiğince Yükseltiliyor

Emeğin teknik donanımı, sözü edilen gelişmelerin maddî 
temelini etkileyen başlıca etkenlerden biridir. Emeğin teknik do
nanımının yükseltilmesi, işgücü başına kullanılan üretim araç- 
lan miktannın artırılması, kısaca makinelere ve benzerlerine 
yapılan yatırımlarla belirlenir.

Bu plan çalışması, beş yıllık dönem boyunca emeğin teknik 
donanımını olabildiğince yükseltmeyi amaçlamaktadır. Burada, 
bu konuyla ilgili olarak kapasite kullanımı üzerine söylenmiş 
olanları hatırlamak gereklidir. Emeğin teknik donanımını yük-' 
seltmenin ön koşulunun, kurulu kapasitenin sonuna kadar kul
lanımı olduğu kabul edilmelidir. Varolan kapasitenin tümüyle 
Kullanıma sokulması, emeğin hizmetine sunulması ile, bugün
den sağlanabilecek olan üretkenlik ve üretim artışı bu konuda 
gerçekleştirilmesi gereken ilk adımdır.

Üretim m allannm  atıl olarak bekletilmesi, yalnız üretimin 
olabildiğince yüksek düzeylerde gerçekleştirilmesini engelle
mekle kalmamakta, daha da önemlisi, emeğin görece daha dü
şük üretkenlik düzeyinde kullanılması sonucunu getirmektedir. 
İşgücünün, olabilen en üretken koşullarda kullanılmaması ise. 
hem yaratılan değerler bakımından, hem de emeğe yapılan öde
meler bakımmdan olumsuz koşulların doğmasma neden olmak
tadır

İşgücünün teknik donanımının olabilen en yüksek düzeye 
ulaştırılabilmesi için bir yandan, kurulu kapasitenin tümüyle
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kullanıma sokulması, öte yandan da, yatırımların olabilecek en 
üst düzeyde gerçekleştirilmesi zorunludur.

Emeğin teknik donanımının yükseltilmesi için 1978-1982 
arasındaki beş yıllık dönemde 1 trilyon 478 milyar 552 milyon 
lira yatırılması öngörülmektedir. Bunun yarıdan büyük bir bö
lümü makine donanımının artırılmasına ayrılmaktadır.

Beş yıllık toplam rakam larla özetlenecek olursa, belirtilen 
toplam yatırım harcamalarının yüzde 52,4’ü makineye yapılan 
harcamalar, geriye kalan yüzde 47,6’sı da inşaata yapılan h a r 
camalardan oluşmaktadır. Bu iki oran arasındaki fark çok yük
sek görülmeyebilir. Burada dikkat edilmesi gereken bir özellik, 
338,8 milyar liralık yatırım yapılması öngörülen iki alt sektörde 
(kamu hizmetleri ve konut yapımı) kaçınılmaz olarak büyük 
oranlarda inşaat yatırımlarının planlanmış olmasıdır. Bu, top
lam beş yıllık sürede 286,8 milyar liraya ulaşmaktadır. Dolayı
sıyla, bu iki sektördeki yatırımlar bir yana bırakılırsa, geriye 
kalan sektörlerde makine yatırımlarına yapılacak olan harca
maların toplam yatırım harcamaları içinde yüzde 63,5’lik bir pa
ya sahip olduğu görülecektir.

Kamu, Toplam Yatırımların Büyük Bir Bölümünü Üstleniyor

Özel sektöre bağlı kalkınma girişiminin sonucunda ortaya 
çıkan ve daha önce de belirtilmiş bulunan çarpıklığı giderebil
mek için 1978-1982 döneminde kamunun, toplam yatırımların 
büyük bir bölümünü üstlenmesi, yapılması gereken ilk kabul ol
malıdır. Bu nedenle, toplam yatırımların yüzde 77,4’ünün devlet 
eliyle yapılması öngörülmektedir. Bu çalışmanın başka bölüm
lerinde belirtilen devletleştirmelere ilişkin temel kabullerin ya
nında, sanayinin temel sektörlerinde izlenecek politika, devral
mak olmayacaktır. Bunun yerine, bu dallarda tümüyle devletin 
yatırım yaparak bugüne kadar ortaya çıkmış bulunan olumsuz 
duruma son verilmesi amaçlanmaktadır. Emeğin teknik dona
nımına ilişkin bölümde ayrıntılı olarak belirtilecek olan bu du
rum  kısaca şöyle özetlenebilir: 64 sektörün 19’unda özel kesi
min yatırım yapmasına izin verilmeyecektir. «Emeğin Teknik 
Donanımı» bölümünün ikinci tablosunda ve ilgili açıklamalar
da bu konuda yeterli bilgi verilmektedir.

124. Tabloda gerek, kamu bakımından gerekse makine ya- 
t-nm lan bakımından ağırlık verilen sektörler arasında bir uyum 
sağlanmış olduğu görülmektedir. Kamunun payının yüksek ol
duğu sektörlerde, makine payı da yüksektir. Emeğin üretken-
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TABLO: 124
1978- 1982 DÖNEMİNDE SABİT SERMAYE YATIRIMLARI 

(1976 fiyatlarıyla)

S e k t ö r l e r

Tarım

Sanayi

M adencilik 

İmalat sanayii

Tüi<etim mollan s. 

Tük. aramal. s. 

Temel aramal. s. 
Yatırım m ollan s.

Enerji

İnşaat

Hizmetler

Uloştırma

Diğer

Toplam
yatırımlar

176.794

697.990

126.377

392.307

25.472

62.626

226.713

77.496

162.837

16.469

603.768

233.620

370.148

Makine
payı

87.739

468.507

92.697

246.088

14,601

35.958

154.135
41.394

115.723

13.999

218.928

160.805

58.123

Toplam 1.478.552 775.174

Y ü z d e s i

49,6

67,1

73,3

62.7

57.3
57.4 

68,0
53.4

71,1

85,0

36.3

68.8 

15,7

52.4

Kamu
payı

119.506

604.153

125.357

306.739

17.329

24.599
211.244

53.567

162.837

9.220

420.325

227.657

192.668

1.143.984

Y ü z d e s i

67.6

83.4

99.2

78.2

68,0
39.3

93.3 
69,1

100,0

56.0

69.6 

97,4

52.1

77.4

liginin ve üretici güçlerin en hızlı bir biçimde geliştirilmesinde 
başta gelen sorumluluğun kamu sektöründe olması planlanmak
tadır. Bu genelleme dışında kalan tek sektör inşaat sektörüdür. 
İnşaat sektöründe üretkenliğin artırılışı, kaçınılmaz olarak, yo
ğun bir biçimde makine kullanımını gerektirmektedir. Bunun 
yanında, daha ilerki bölümlerde ve özel olarak «Emeğin Teknik 
Donanımı» bölümünde belirtileceği gibi, inşaat sektörü içinde 
konut inşaatı üretimine, kamunun bugüne kadar görüldüğünün 
çok üstünde katılması öngörülmesine karşın, ağırlık hâlâ özel 
sektörde kalmaktadır.

Böylece, inşaat sektöründe yatırımlar bir yandan makine 
yoğun olurken, öte yandan, ağırlık gene de özel sektörde kal
maktadır. Burada sözü edilen özel sektör ağırlığı, öteki sektör
lere göre ağırlık olarak anlaşılmalıdır.

Kamu, gerek dayanıklı tüketim mallan üretiminde, gerekse 
genel olarak tüketim m allan üretiminde, (şeker, tütün gibi birka
çı dışında) ne bugünden denetime sahiptir, ne de öngörülen ya
tırım dağılımı ile 1982’de bu konuma ulaşabilecektir. Bu bakım
dan, imalat sanayii sektörlerine aramalı satan bu sektörlerde
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denetleyici konuma ulaşmak, ya da yatırımları bu amaçla yön
lendirmek bir hedef olarak konulmamıştır.

Öngörülen Devletleştirmeler

Kamunun toplam yatırımlar içindeki payına ilişkin olarak 
belirtilmesi gereken en önemli konulardan biri, bu çalışmada 
devletleştirme sorununa yaklaşım olmaktadır. Ekonominin, gö
reli olarak sağlıklı bir biçimde geliştirilebilmesi ve planlanabil
mesi için gerekli olan devletleştirmeler öngörülmüştür-, fakat 
tüm ekonomik alanlarda özel girişim kuruluşlarını devletleştir
mek gibi bir amaç düşünülmemiştir. Ekonominin göreli olarak 
sağlıklı gelişebilmesi için belirli sektörlerde kam unun ağırlıklı 
bir konuma ulaşması yeterli sayılmıştır.

Sanayi kuruluşlarının doğrudan devletleştirilmesine gidil
memesinin nedeni böyle bir kabulde aranmalıdır. Madencilik 
sektörlerinde (taş ocakçılığmdaki küçük bir pay dışında) tüm 
yatırımlar kamu tarafından yapılacaktır. Enerji üretiminde de 
benzer bir hedef bulunmaktadır.

Temel ara  m allan üreten imalat sanayii sektörleri ile ula
şım hizmeti üreten sektörlerde de hemen tüm yatırımların kamu 
tarafından üstlenilmesi ilkesi benimsenmiştir. Şimdiden kam u
nun büyük bir ağırlığı bulunan temel aram allan üretiminin de
netlenebilmesi, tüm imalat sanayii üretiminin denetlenebilme
si yönünde önemli yol alınmasını sağlamış olacaktır. Bu sektör 
kadar, belki daha önemli olan bir başka sektör de ulaşım hiz
meti üreten sektör olmaktadır. Üretim mallarının öteki sektör- 
lerce kullanılabilmeleri için önce taşınmaları gerekir. Dolayısıy
la, bu sektörde denetimin sağlanması toplam ekonominin plana 
bağlı denetimini kolaylaştıracaktır. Bugün, Türkiye’de taşıma
cılıkta kârları artırıcı olduğu için karayolu taşımacılığına yö
nelik ve kaynak israf edici bir eğilim vardır. Sektörlerin ayrı ay- 
n  incelendiği bölümde, en geniş olarak ele alınan bir iki sek
törden birinin ulaştırma sektörü olması, böyle bir saptamanın 
sonucudur. Bu konudaki yaklaşım, toptan ticaretin devletleşti
rilmesinin kabulü ile birlikte düşünülmelidir.

Toptan ticaretin devletleştirilmesi, ulaşım sektöründe öngö
rülen hedeflerin gerçekleştirilmesini kolaylaştıracağı gibi, ula- 
5im sektöründe yatırımların hemen tüm ünün kamu tarafından 
yapılması da beş yıllık süre boyunca toptan ticaret ağının ka
mu denetimine alınmasına yardımcı olacaktır. Toptan ticaretin 
devletleştirilmesi ile yakından ilgili bir başka devletleştirme, dış 
ticaretin devletleştirilmesidir.
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Dış ticaretin devletleştirilmesi ertelenemez bir hedef olarak 
belirmektedir. Cari fiyatlarla, 1973-1977 arası beş yıllık dönem
de toplam dış ticaret açığı 13,6 milyar dolara ulaşmıştır (*)

Bu olumsuz gidiş, üstelik artış eğilimi içindedir. Yalnız 1977 
yılında toplam dış ticaret açığı 4 milyar doları aşmıştır. Bu du
rumu dış ticaret açığının toplam dış ticaret hacmine oranındaki 
gelişmelere bakarak da görmek olanaklıdır. Gerçekten, bu oran 
yüzde olarak ve 1973’ten başlayıp 1977 yılma kadar sırasıyla, 
22,6; 42,3; 54,4; 44,7 ve 53,6 olmuştur. 1975 yılındaki yüksek oran 
dışarda bırakılırsa, sürekli ve hızlı bir artış olduğu ortaya çı
kar. • 

Sözü edilen oranın sıfıra yakın değerler alması, ithalat ve 
ihracat kalemleri arasında bir denge olduğunun göstergesi ol
duğu gibi, yüze yakın değerler alması da hemen hiç ihracat ya
pılmamakta olduğunu gösterir. Verilen dizideki gelişme tehli
keli bir biçimde ikinci yöndedir. Dolayısıyla bu dizideki geliş
menin tersine döndürülmesi ve oranın zaman içinde yeniden 
sıfıra yaklaştırılması gerekmektedir. Dış ticaret açığının dış ti
caret hacmine olan oranının düşürülebilmesi, dış ticaretin dev
letleştirilmesini zorunlu kılmaktadır.

TABLO: 125
1 9 7 8-1982  DÖNEMİNDE DIŞ TİCARETTE GELİŞMELER 

(1976 fiyatlarıyla, milyon dolar)

Y ıllar ihracat itha la t
Dış ticaret 

hacmi Açık

Açığın 
dış ticaret 

hacmine 
oranı 

(yüzde)

1978 2756 5.765 8.521 3009 35,2
1979 3.307 5.950 9.257 2.643 28,6
1980 3.900 6.747 10647 2.847 26,7
1981 4.683 7.685 12.368 3002 24 3
1982 5.629 8.544 14.173 2.915 20,6

125. Tablo, dış ticarette öngörülen gelişmeleri özetlemekte
dir. Bu tablonun son kolonundan görülebileceği gibi, dış ticaret 
açığının dış ticaret hacmine olan oranı 1978’de yüzde 35,2’den 
1982’de yüzde 20,6’ya kadar düşmektedir. Düşüş düzenlidir. Bu

(*) Bu plan çalışm asında tüm  değerler 1976 yılı f iyatlan  ile verilm ekte ol
duğu için ve 1973-1977 arasında doların değer kaybetm esi sonucu, bu 
çalışma rakam ları ile karşılaştırılabilir geçmiş beş yıllık açık toplam ı 
13,6 m ilyar do lan n  daha üstünde o larak  düşünülmelidir.
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durum, açığın, miktar olarak az da olsa, küçülmesinden ve 
asıl ihracatta öngörülen çok hızlı artıştan kaynaklanmaktadır.

Sözü edilen oranda böyle uyumlu bir gelişme sağlanmış ol
masına karşın, beş yıllık toplam dış ticaret açığı hâlâ azımsa- 
namayacak bir düzeyde olacaktır. Beş yıllık açık 14,4 milyar do
lara eşittir. Yalnız 1973-1977 dönemindeki benzer boyutlardaki 
açık ile 1978-1982 dönemi açığı arasında önemli bir fark vardır. 
Sözü edilen fark, geçmiş beş yıllık dış ticaret açığının kaynak
landığı ticaret yapısı ile bu plan çalışmasının kapsadığı beş yıl
daki dış ticaret yapısı arasındaki farkta aranmalıdır ve bu fark, 
aynı zamanda açığın, zaman içinde ortadan kalkmasının belir
tilerini de içinde taşımaktadır.

Türkiye ağırlıklı olarak tarımsal ürünler ve madenler ihraç 
eden, buna karşılık, hammaddeler ve yarı mamulleri ithal eden 
bir ülkedir. Planın «Finansman» bölümünde ayrıntılı olarak gös
terildiği gibi, 1978-1982 dönemi dış ticaretinde artık böyle bir 
yapı bulunmayacaktır. Bunun yerine görülecek olan, tüketim 
na lla rı sanayii ürünlerinin ihracatta, yatırım mallarının da it
halatta en büyük paylara sahip olmasıdır. Yatırım malları it
halatının hammadde ithalatını geçmesinde makine yatırımları- 
r a  ayrılan büyük payın rolü vardır. Beş yıllık süre boyunca yal
nız elektriksiz makine ithalatı 9 milyar 455 milyon dolan bul
maktadır. Böyle bir ithalatı, ya da tümüyle dış ticareti, ağırlığı 
özel sektörün elinde bulunan bir dış ticaret yapısı gerçekleşti
remez. Bu nedenle, dış ticaretin devletleştirilmesi ertelenemez 
bir hedef olmaktadır.

Devletleştirmeler aşamalı bir biçimde yapılacaktır. Beş yıl
lık toplam kamulaştırma bedelinin yaklaşık 50 milyar lira 
olarak gerçekleşeceği hesaplanmaktadır. Düşük gibi görüle
bilecek bu rakam aslında yeterlidir. Devletleştirilmesi öngö
rülen alanlardan toplam ve dış ticaret hemen hiç ek mali yük 
getirmemektedir. Banka ve sigortacılıkta ise mali yük olduk
ça düşük tutulabilmektedir. «Finansman» bölümünde gösteril
diği gibi, belli başlı birkaç bankanın devletleştirilmesi, aynı za
manda bazı başka bankaların, ama daha önemlisi, hemen tüm 
sigorta ortaklıklarının denetimini sağlamaktadır. Ayrıca banka 
ve sigortaların devletleştirilmeleri, sadece başka banka ve sigor
taların değil, aynı zamanda birçok sanayi işletmesinin deneti
mine de yol açmaktadır. Fakat tüm bu söylenenlerden daha ö- 
nemli olmak üzere, bu yolla kamu, kredilerin dağılımını kesin 
denetleme olanağına sahip olmaktadır. Böylece, banka kredi
lerinin spekülatif alanlardan çekilmesi sonucu doğacaktır.
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Ayrıca, banka iştiraklerinin bir ortaklığın paylarından dört
te birinden fazlasına sahip olduğu durumlarda, bankaların o 
ortaklığa sınırsız kredi açabilme olanağı vardır. Bu olanak, bu
gün tekelleşme eğilimini güçlendirici başlıca araçlardan biri o- 
larak kullanılmaktadır. Bankaların devletleştirilmesi ve mali 
kaynaklarının denetiminin gerçekleştirilmesi, bu eğilimin önüne 
i.ik elden geçilmesini sağlayacak çok önemli bir araç olacaktır.

Devletleştirilmesi önerilen öteki kuruluşlar, madencilik ala
nında çalışan ve maden kaynaklarının kullanım hakkını elinde 
bulunduran yerli - yabancı ortaklıklardır. Devletleştirme mali
yetinin en yüksek olacağı alan budur. Madenlerin, sanayinin 
kullandığı en önemli girdiler arasında yer almasının ve enerji 
kaynağı olarak kullanımlarının sürekli bir artış içinde olması- 
n n  yanısıra, özel sektörün maden çıkarımı yöntemlerinin ge
nellikle en geri teknolojiye dayalı olması kamulaştırılmalarını 
zorunlu kılmaktadır.

Yabancı sermayenin en yaygın bulunduğu işkollarmdan bi
ri genel olarak maden, özel olarak da petrol çıkarımı dallarıdır. 
Madenlerin devletleştirilmesi ile Türkiye’de çalışmakta olan ya
bancı sermayenin önemli bir bölümü zaten devletleştirilmiş ola
caktır. Bunun dışında kalan yabancı ortaklıklar da beş yıllık 
süre içinde devletleştirileceklerdir. 6224 sayılı Yabancı Serma
yeyi Teşvik Yasası çerçevesinde Türkiye’ye gelmiş yabancı ser
maye toplamı en son verilere göre, 2.5 milyar liraya bile ulaş
mamaktadır. Türk Parasının Kıymetini Koruma Yasası’na da
yanılarak çıkarılan 17 sayılı Karar ve 6326 sayılı Petrol Yasası çer
çevesinde Türkiye’de çalışmakta olan öteki yabancı sermayeli or
taklıkların da bu dolayda, belki de biraz daha fazla sermaye ile 
çalışmakta oldukları kabul edilebilir. Bu konuda daha kesin bir 
kestirim yapma olanağı yoktur. Çünkü sözü edilen yasalar 6224 
sayılı yasadan bile daha az denetim getirmektedir.

Toprak Reformu ve Kooperatifleşme

Yapılacak toprak Reformunun temel amacı, büyük işletme 
sahipleri ile büyük toprak sahiplerinin, topraksız, yoksul ve or
ta köylüler üzerindeki siyasi, ekonomik ve sosyal egemenliğini 
smırlamak, giderek son vermek, ve tarımın ileri, çağdaş tek
noloji ile dengeli biçimde ve büyük köylü çoğunluğunun yara
rına gelişmesi koşullarını yaratmak olacaktır. Toprak reformu, 
kişisel toprak tasarruf ve işleme biçimlerinden, ortaklaşa top
rak tasarruf ve işleme biçimlerine geçişin önemli bir ön koşulu
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olduğu gibi, üretimin, çağdaş tekniklerin yaygın ve etkin bir bi
çimde uygulanmasmı olanaklı kılacak biçimde, yeniden örgüt
lenmesinin ve buna bağlı olarak da verimliliğin hızla artırılma- 
sjnın maddi temelini oluşturacaktır. Aynı zamanda tarımsal ge
lirlerin adaletli biçimde artırılmasının olanakları yaratılacak ve 
köy ile kent arasındaki ekonomik ve kültürel uçurumun azaltıl
ması açısından da önemli bir adım atılmış olacaktır.

Hem toprak reformunun sürekli ve kalıcı başarısı için, hem 
de ortaklaşa üretim ve paylaşım ilkelerinin uygulanma olana
ğının doğabilmesi için, bugün varolan kooperatifleşme hareke
tinden nitelikçe çok farklı bir kooperatifleşme hareketinin başla
tılması da zorunlu görülmektedir. Gerçek tarım emekçilerinin 
katılacağı ve demokratik işleyiş ilkelerinin titizlikle uygulanacğı 
yeni kooperatifleşme hareketi, özendirme ve örneklerle ikna yo
luyla başlatılacak, varolan kooperatiflerin de bu yönde gelişimi 
için çaba harcanacaktır.

Emeğin Teknik Donanımı İle Birlikte Beslenme 
Kalıbı da Belirleniyor

Plan çalışmasının hedefleri belirlenirken bir yandan, düşü
nülen yüksek büyüme hızını sağlamak için, ayn ayrı sektörlerde 
ne kadar makine gerekeceği hesaplanmıştır. Böylece emeğin 
beş yıllık süre boyunca ulaşması hedeflenen teknik donanımı 
belirlenmiş olmaktadır. Öte yandan, işgücünün kendisini yeni
lemek için gereksineceği beslenme kalıbı belirlenmiştir. Bu he
defler, öteki hedeflerden bağımsız olarak, bir bakıma dışardan 
verilmiş hedefler oluşturmuştur. Başka bir deyişle, plan çalış
masının hareket noktası emeğin nitel gelişmesine iki biçimde 
de bağlanmıştır.

Emeğin teknik donanımı ve beslenme kalıbının belirlenme
si sonucu, ortaya çıkan üretim düzeyleri, ilgili ürünleri üreten 
sektörlerin üretim hedeflerinin belirlenmesini sağlamıştır. Bu 
sektörler arasında tarım ürünleri üreten sektörler, besin ürün
leri üreten imalat sanayii sektörleri ve yatırım malları üreten 
sektörler bulunmaktadır. Bu sektörler, 1-3, 11-15 ve 39-49 sayılı 
sektörlerdir. Sözü edilen sektörlerin üretim l'^edefleri bu biçim
de belirlendikten sonra, bu sektörlerin, öngörülen üretim he
deflerini gerçekleştirebilmeleri için ekonominin öteki sektörle
rinin nasıl bir üretim kalıbı gerçekleştirmeleri gerektiği «girdi- 
çîktı tabloları» kullanımı yardımıyla belirlenmiştir.

Belirlenen hedefler, 1978-1982 arasındaki beş yıllık dönem
de gayn  safi millî hasılanm 5 trilyon 16 milyar lira, beş yıllık
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sabit sermaye yatınm lannın  da toplam 1 trilyon 479 milyar li- 
la  düzeyinde gerçekleşmesini gerektirmektedir.

TABLO: 126
GENEL DENGE (1976 fiyatlarıyla, milyar TL)

Kaynaklar (1978 -1982)

GSYİH

Dış alan faktö r gelirleri 

GSMH

Dış tasarrufla r

Toplam Kaynaklar

4.978,8

37,3

5.016.1 

156,9

5.173.1

Harcam alar (1978-1982)

Yatırım lar 1.518,6
Sabit 1.478,6

Kamu 1.144,0

Özel 334,6
S toklar 40,0

Tüketim 3.654,5

Kamu 950.6

özel 2.703,9

Toplam harcam alar 5.173,1

126. Tablo, beş yıllık toplamlar olarak genel dengeyi ver
mektedir. Buna göre sabit sermaye yatırımlarının 1 trilyon 144 
milyar liralık bölümünün kamu tarafından, 355 milyar liralık 
bölümünün de özel sektör tarafından yapılması öngörülmekte
dir. Tüketim harcamaları, 3 trilyon 655 milyar lira düzeyinde 
gerçekleşmektedir. Bunun 951 milyar liralık bölümü kamusal,
2 trilyon 704 milyar liralık bölümü de özel tüketimden oluşmak
tadır.

«Finansman» bölümünde dengelerin açıklandığı sayfalarda 
kamu dengesinin kurulması için kullanılan kabuller ayrıntılı bir 
biçimde sıralanmaktadır. Bunların başlıcaları arasında, vergi 
yükünün artırılması, fakat bununla birlikte vergilerin kamu ge
lirleri içindeki payının zaman içinde düşürülmesi, buna karşı
lık, Kamu İktisadi Teşebbüsleri’nin (KÎT) (devletleştirmeler ve 
kamu yatırımları nedeniyle) artan oranlarda gelir sağlaması ve 
sosyal fon kesintilerinin (çalışanlardan alınan primlerin) azal
tılması vardır.

Bütün bu söylenenler, kısaca şöyle yorumlanabilir: O rtala
ma vergi gelirlerinin artırılması, kâr, ran t ve faiz gelirlerinin 
vergilendirilmesindeki kaçakların önlenmesi, yüksek gelir sa
hiplerinin ve daha büyük oranlarda vergilendirilmeleri ile sağ
lanacaktır. Vergi gelirinin bu denli artırıldığı bir süreç içinde 
vergi gelirlerinin kamu gelirleri içindeki payının düşmesi, ka
munun ekonomik yaşama çok daha etken bir biçimde katılm a
sından kaynaklanmaktadır.
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Görüldüğü üzere, Türkiye İşçi Partisinin bu çalışması, iş
çiden ve emekçiden yana hedeflerin saptanması ve gerçekleş
tirilmesi ile birlikte yüksek bir büyüme hızının olanaklı oldu
ğunu göstermektedir. Bu çalışma tümüyle, işçi ve emekçilerin 
yaşam koşullarını yükseltmeye, emeğin üretkenliğini artırmaya, 
emperyalizme olan bağımlılığı ortadan kaldırmaya ve demxDk- 
ratik gelişmenin önündeki en büyük engel olan tekellerin ve 
onlarla bütünleşen kesimlerin gücünün kırılmasına ve tekelleş
menin önlenmesine yönelik bir hedefler topluluğudur.
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EMECİN TEKNİK DONANIMI

İzlenen Yol

B ÜYÜMENİN maddî ve teknik temeli, emeğin teknik dona- 
nımmm ulaştığı boyutlarca belirlenir. Yüksek büyüme hız

lan, teknik donanımın olabildiğince yüksek düzeylere ulaşma
sıyla sağlanılabilir.

Bu konuda izlenen yol, kısa sürede gözlenebilecek gelişme
lerden çok, ileriye dönük en hızlı büyümenin hazırlıklarının ta
mamlanmasına yöneliktir.

Atıl üretici güçleri en çabuk ve en etkin bir biçimde hare
kete geçirebilmenin yolu, üretici güçlerin olabildiğince büyük 
bir bölümünü doğrudan üretim sürecine sokabilmektir. Bugün 
Türkiye’de üretim kapasitesinin büyük ölçülerde altında kalın
maktadır. İşgücünün büyük bir bölümü kullanılmamakta, eme
ğin hizmetine hazır olarak bekleyen büyük bir teknik birikim 
israf edilmektedir. Bu durum kökünden değiştirilmeli, bir yan
dan kullanılmayan üretici güçler üretime sokulurken, öte yan
dan, daha büyük boyutlarda temel hazırlanmalıdır.

Türkiye İşçi Partisi’nin bu plan çalışmasında, 1978-1982 dö
neminde bu temelin yaratılması için öngörülen harcam alar top
lam 1 trilyon 479 milyar liraya ulaşmaktadır. Bunun yüzde 77,4’ü 
devlet tarafından, geriye kalan yüzde 22,6’sı da özel sektör ta 
rafından gerçekleştirilecektir. Gene bu harcamaların toplamı
nın yüzde 12,0’si tarım kesimine, yüzde 47,2’si sanayi kesimine 
ve geri kalan yüzde 40,8’i de hizmetler kesimine dağıtılmakta
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dır. Altmış dört alt sektörden 19’unda yatırım harcamalarının 
tümünün, başka 19’unda da yarıdan çoğunun devlet tarafından 
gerçekleştirilmesi öngörülmektedir. Böylece devlet yatırımları
nın yüzde 90’ından fazlası bu 38 alt sektöre ayrılmış olacaktır. 
Ayrıca yatırımların yüzde 52,4’ü makinelere yapılan harcam a
lardan, geriye kalan yüzde 47,6’sı da inşaat harcamalarmdan 
oluşacaktır.

Sözü edilen toplamlar ve oranlar, başta belirtildiği gibi, 
emeğin teknik donanımının olabildiğince yükseltilmesi amaçla
narak, alt sektörlerde hedef alınan makine donanımı ve öteki 
ilgili harcamalar hesaplandıktan sonra toplulaştırılan sonuçla
rın özetini oluşturmaktadır. Böylece plan çalışmasının emeğin 
donanımına ilişkin hedefleri belirleyen bu bölümünde, izlene* 
cek yol ortaya çıkmış olmaktadır.

tik olarak, öngörülen büyüme hızlarını gerçekleştirebilmek 
için emeğin hangi makine türleri ile ve ne kadar donatılması 
gerektiği saptanmış; bunun yanında gerekli olan inşaat harca
maları da belirlenmiştir. Daha sonra, bu ilk bölümden çıkan so
nuçların her alt sektör için gerektirdiği toplam harcamalar he
saplanarak sermaye-hasıla kat sayılarında düşünülen değişik
likler belirlenmiştir. Son olarak, ilk iki bölümde belirlenen tek
nik donanım gereklerinin ilgili üretken sektörler tarafından kar
şılanıp karşılanamadığı araştırılmış ve sonuçların tutarlılığı sağ
lanmıştır.

Makine Donanım Gereklerinin Belirlenmesi

Makine türleri, başlıca onüç alt başlık altında İncelenmek
tedir. Makine Mühendisleri Odası’nm yakın geçmişteki bir ça
lışmasına dayanılarak geliştirilen araştırma, ele alınan 64 sek
törden her birinde bu onüç tür makineden hangilerinin ne oran- 
larda kullanıldığını belirlemektedir. Ortaya çıkan sonuçlar, k ita 
bın sonundaki 7. Ek Tabloda ayrıntılarıyla sergilenmektedir 
Ek tablodaki bilgiler özetlenerek, tarım, sanayi ve hizmet ke
simlerinin alt dallarına göre toplulaştırıldığı zaman 127. Tablo
da verilen sonuçlar elde edilmektedir.

Tablonun incelenmesinden ortaya çıkan en önemli sonuç, 
1978-1982 döneminde emeğin makine donatımını karşılamak ama
cıyla toplam 775 milyar liralık harcama yapmak gerektiğidir. 
Tablonun imalat sanayiinde gerekli harcamaları gösteren kolo
nu, bu sektörün alt dallarına göre de ayrıca ayrıntılı bir biçim
de verilebilir. Böylece, 246 milyar liralık toplamın 14,7 milyar
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liralık bölümünün tüketim m allan üreten sanayilerde, 36 mil
yar liralık bölümünün tüketim malları üreten sektörler için 
aramalları üreten sanayilerde; 154,1 milyar liralık bölümünün 
temel aramalları üreten sanayilerde ve geriye kalan 41,4 milyar 
liralık bölümünün de yatırım mallan üreten sanayilerde kulla
nılmasının gerektiği ortaya çıkmaktadır.

Kitabın sonuna ekli ayrıntılı tablo, aynı zamanda 64 sek
törün her birinde makine için yapılması gereken harcamalar 
yanında toplam inşaat harcamalarını da vermektedir. İnşaat 
harcamaları, tarım kesiminde 89 milyar lira, madencilikte 33,7 
milyar lira, imalat sanayiinde 146,1 milyar lira, enerji üretimin
de 47,1 milyar lira, inşaat sektörlerinin kendilerinde 2,5 milyar 
hra, ulaşım hizmetlerinde 72,8 milyar lira ve öteki hizmet üre
timinde de 312 milyar lira olmak üzere toplam 703,3 milyar li
rayı bulmaktadır.

Böylece, emeğin teknik donanımını yükseltmek amacıyla 
yapılacak toplam harcamaların yüzde 52,4’ü makinelere ve yüz
de 47,6’sı da inşaata ayrılmış olmaktadır. Beş yıllık toplam har
camalar 1 trilyon 479 milyar liraya ulaşmaktadır.

İnşaat Türünden Yatınmlar îçin Yapılacak Harcamalar

înşaat türünden yatırımlar için gerekli olan harcamaların 
yüzde 56,3’ü bina inşaatı üretimi ve geriye kalan yüzde 43,7’si 
de bina dışı inşaat üretiminde yapılacaktır. Beş yılda toplam 
395,7 milyar liraya ulaşacak olan bina inşaatı üretiminin 225,7 
milyar lirası konut üretimine ayrılmış bulunmaktadır. Konut 
üretimi için yapılacak harcamaların, bina inşaatı üretimleri için
deki payı yüzde 57,1; toplam inşaat üretimi içindeki payı yüzde 
32,1 ve toplam yatırımlar içindeki payı da yüzde 15,3 düzeyine 
ulaşmaktadır.

Konut üretiminin bu denli yüksek tutulması, bilinçli bir se
çimi göstermektedir. Konut üretiminin bu kadar yüksek olarak 
planlanmış bulunması, doğrudan doğruya planın dayandığı dü
şüncenin sonucu olmaktadır.

Bugüne kadar konut üretiminin tümüne yakınının özel sek
tör elinde olması nedeniyle bu alandaki politikaların belirlen
mesinde büyük çapta spekülasyon ve kâr gibi etkenler en bü
yük rolü oynamıştır. Bunun doğal bir sonucu olarak konut po
litikası tamamiyle çarpıtılmıştır. O kadar ki, bu konuda yapılan 
eleştiriler konuta ayrılan kaynakların israf olduğuna kadar va
ran boyutlara ulaşmıştır. Oysa işçi ve emekçilerin konuta olan
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gereksinimi sürekli artmaktadır. Bu nedenle gecekondulu ya
şam biçimi ortaya çıkmış, kiracı-ev sahibi ilişkisi en dramatik 
boyutlara ulaşmıştır.

Bu plan çalışmasında, konut üretim politikasının alışılagel
miş biçiminden farklı olarak, bu alandaki yatırımların çok da
ha yüksek bir bölümünün kamu tarafından gerçekleştirilmesi 
öngörülmüştür.

İşçi ve' emekçilerin karşı karşıya bulundukları konut soru
nu, konuta yapılan yatırımların olabildiğince büyük bir hızla 
artırılması gerektiğini ortaya koymaktadır. Zaman geçirilme
den sağlıklı ve yeterli konut üretimine başlamak ivedi görevdir 
ve bu konuda yapılan harcamalar asla israf sayılamaz.

Konut üretimi, gereksinimleri karşılayacak bir biçimde, ko
nu ile ilgili tüm hizmetlerle birlikte ele alınarak gerçekleştiril
diği sürece, bu alanda yapılan harcamalar israf olmaktan ve al
maşıklarından kaynak aktarm a konusu olmaktan çıkar ve gecik
tirilmesine katlanılamayacak bir üretimin, zamanında gerçek
leştirilmiş olmasını sağlar. Tüm yatırımların yüzde 15,3’ünün 
konut üretimine ayrılması bu bakımdan ayrıca üretici güçlerin 
gelişmesini hızlandırıcı bir etken olarak düşünülmelidir.

Her sektörde ayrı ayrı makine ve inşaat harcamalarının 
saptanması sonucu ortaya çıkan toplam yatırımların 1 trilyon 
479 milyar lira olacağı belirtilmişti. Aynı süre içinde gerçekleş
tirilecek olan büyüme hızı gözönünde bulundurulduğu zaman, 
bu sonuç, 1978-1982 arasındaki beş yıllık devrede marjinal ser- 
maye-hasıla katsayısını 3,17 olarak ortaya çıkarmaktadır. Baş
ka bir deyişle, sözü edilen dönem boyunca her yıl bir birimlik 
gelir artışı sağlayabilmek için gene her yıl 3,17 birimlik yatırım 
yapılması gerekmektedir. Bu oran, hızlı bir büyüme süreci içi
ne girilmesinin düşünüldüğü dönemlerde düşük olarak görüle
bilir. Gerçekten hızlı büyümenin ilk koşullarından birinin, ser- 
H)aye-hasıla katsayısının hızlı bir biçimde artırılması olduğu bi
linmektedir. Büyüme bir süreç olduğuna ve bu plan çalışması
nın ötesindeki yıllarda da süreceğine göre, giderek daha hızlı bir 
biçimde büyümenin ön koşulu, temelin bugünden kurulması ol
maktadır.

Hızlı bir büyüme öncesinde düşük olan sermaye-hasıla kat
sayısı, büyüme süreci başlarında hızlı bir biçimde yükseltilmek 
zorundadır. Büyümenin bir süreç olması, planlanan dönemin 
ötesinde de, hatta daha hızlı bir biçimde büyüme zorunluluğu, 
bugünden yapılan yatırım harcamalarının, sermaye-hasıla kat
sayısının ifade ettiğinden daha yüksek olmasını gerektirir. Bu,
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doğrudan doğruya, sermaye-hasıla katsayısının artırılması de- 
ınektir. (Sanayileşme sürecini büyük çapta tamamlamış ekono
milerde ise oluşturulan maddî ve teknik temelin, emeğin üret
kenliğini çok hızlı bir biçimde artırabilmesi nedeniyle sermaye- 
hasıla katsayısı yavaşça düşer ve 3 dolaylarında durağanlaşır). 
Dolayısıyla emeğin üretkenliğinin artırılması, kaçınılmaz ola
rak sermaye-hasıla katsayısınm artırılmasını gerektirmektedir. 
3.17’lik bir oran, plan çalışmasının kapsadığı dönemin öncesin
deki on yıl ile karşılaştırıldığı zaman, düşük oranlarda da olsa 
bir artışın gerçekleştirildiğini ortaya koymaktadır. Sözü edilen 
katsayınm 1967-1977 arasındaki değeri 3,12 idi. Yalnız, burada 
gözden uzak tutulmaması gereken bir özellik vardır. Türkiye 
ekonomisi aynı dönemde sürekli olarak kapasitesinin altında 
üretim gerçekleştirmiştir. Kurulu güçler hiçbir zaman tümüyle 
üretime koşulmamışlardır; israf burada ortaya çıkmaktadır. Plan 
çalışmasının başka bölümlerinde de belirtildiği gibi, büyüme 
hızının artırılması sadece yeni ek donanım sağlamakla değil, 
kurulu donanımın da tümüyle üretime koşulmasıyla sağlanabi
lir. Bugün, fiilen gerçekleşmekte olan büyüme hızı böyle bir dü
şük kapasite kullanımı ile birlikte ortaya çıkmaktadır. Yeni ka
pasite yaratılmasa bile, sadece kurulu kapasitenin tümüyle kul
lanılması sonucu bu hız çok daha ileri düzeylere ulaştırılabilir. 
Dolayısıyla, geçmiş on yıllık süredeki 3,12’lik sermaye-hasıla kat
sayısı sadece kurulu (yatırılmış) kapasite gözönünde tutularak 
hesaplanmış bir oran olmaktadır. Kullanım gözönünde tutuldu
ğu zaman bu katsayının 2-2,5 dolayında olduğunu kestirmek ya
nıltıcı olmayacaktır. Böylece, bu plan çalışmasında sermaye-ha- 
sjla katsayısında gerçekleştirilen artış, göründüğünden daha 
yüksektir.

Bir önceki paragrafta söylenenler gözönünde bulundurul
duğu zaman, bugünkü düşük kapasite kullanımının sürdürüle
ceği varsayımı altında, 3,17’lik bir katsayının gerçekleştirileceği 
üretim artışını sağlayabilmek için 1 trilyon 479 milyar liralık 
yatırım yeterli olmayacaktır. Bunun en azından 400 milyar lira 
daha yükseltilmesi gerekmektedir. Fakat, bu plan çalışması, ön
celikle kurulu kapasitenin tümüyle üretime koşulabileceği ka
bulünden işe başlamaktadır. Bu, bir başka deyişle, yaklaşık 1,9 
trilyon liralık işi 1,5 trilyon lira ile gerçekleştirmeyi hedeflemek 
demektir. Böylece, sermaye-hasıla katsayısı gerçekte 4.02’ye yük
selmiş olacaktır. Ayrıca, 1,9 trilyonluk işin 1,5 trilyonluk yeni 
kaynak ayrılmasıyla gerçekleştirilmesi, başka alanlarda kulla
nılabilir ek kaynak yaratmak demektir. Konuta ve benzeri öteki
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hizmet alanlarına olabildiğince büyük kaynak ayırabilmenin 
maddi temeli de burada aranmalıdır. Söz konusu olan, kaynak
ların israfı değil, tam tersine kaynakların en üretken bir biçim
de değerlendirilmesidir.

Emeğin teknik donanımını artırm ak açısından, bu konuda 
yapılan toplam harcamalar kadar, bu harcam alar içinde maki
nelere yapılan harcamaların payı da önem kazanmaktadır. Bu 
bölümün başında belirtildiği gibi, makinelere yapılan harcam a
lar, beş yıllık süre boyunca emeğin teknik donanımını artırmak 
için yapılan toplam harcamaların yüzde 52,4’ünü oluşturmak
tadır. Bu oran istenilenden düşük gibi görünmekle birlikte, tam 
tabloyu yansıtmaması dolayısıyla yanıltıcı olmaktadır. Toplam 
yatırım harcamalarının yüzde 22,9’unun ayrıldığı kamu hizmet
leri ve konut sahipliği sektörlerinde bu harcamaların çok büyük 
bir bölümü inşaat harcamalarından oluşmaktadır. Bu iki sek
tör kapsam dışı bırakıldığı zaman, geriye kalan 62 sektördeki 
toplam yatırım harcamalarının yüzde 63,5’inin makinelere ya
pılan harcam alara ayrıldığı görülmektedir.

Stratejik Sanayi Dallarında Kamu Denetimi ve 
Kamu Yatırımları

Bu plan, madenlerin, dış ticaretin, banka ve sigortacılığın, 
toptan ve dış ticaretin devletleştirilmesi ötesinde, stratejik sa
nayi dallarında da kamu denetimini öngörmektedir. Bu amaçla 
mevcut devlet kuruluşlarının bu konudaki etkinliklerinin artı
rılması için 1978-1982 arasındaki beş yıllık dönemde yapılacak 
olan yatırımların 1 trilyon 144 milyar lirasının kamu eliyle ya
pılması öngörülmüştür. Kamu yatırımları toplamının yüzde 53,6’ 
s)na ulaşan bir bölümü 19 sektörde toplanmaktadır. Bu sektör
lerde kamu dışında yatırım yapılmasına izin verilmeyecektir. 
Bunlar arasında taş ocakçılığı dışında tüm maden çıkarımı, or
mancılık, şeker üretimi ve tütün sanayii, kimyasal gübre üreti
mi ve petrol arıtımı, çimento üretimi, kara ve demir yolu taşıt 
araçları, enerji sektörleri, hava ve demiryolu taşımacılığı, ha
berleşme ve kamu hizmetleri sektörleri bulunmaktadır. Bu on 
dokuz sektörde gerçekleştirilmesi öngörülen toplam 614 milyar 
liralık yatırımın tümü devlet tarafından yapılacaktır.
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TABLO : 128
SEKTÖRLERARASI KAMU YATIRIMLARININ

YOĞUNLUK DAĞILIMI 

(1976 fiyatlarıyla, milyar lira)

Kamu yatırımının 
sektör içindeki 

payı (yüzde)

Sektör

sayısı

Toplam
kamu

yatırımı

Topiam kamu 
yatırım larının 

yüzdesi

100 19 613,6 53,6

9 0 - 9 9 9 265,0 23,2

7 5 - 8 9 6 49,6 4,3

5 0 - 7 4 4 110,3 9,6

1 -4 9 24 105,4 9,2

0 2 — —

128. Tabloda, kamunun hiç yatırım yapmaması öngörülen 
iki sektör, cam ve camdan mamul eşya üretimi ile kişisel ve 
mesleki hizmetler sektörleridir. Yatırımların içinde kamunun 
payının yarıdan az olarak öngörüldüğü sektörler arasında ağır
lıklı olarak hafif sanayi dalları bulunmaktadır.

Sektörlerarası Yatınm-Üretim Artışı 
Katsayılarının Karşılaştırılması

Belirli stratejik sektörlere ilişkin ayrıntılı hedefler, bu bö
lümün sonunda verilmektedir. Burada yapılacak olan, sınırlı sa
yıdaki ayrıntılı sektör raporlarının dışında kalan önemli bir 
iki sektörde yatırım hedeflerini belirleyen ölçütleri belirtmek ve 
sektörlerarası karşılaştırmaya olanak sağlayacak bilgileri özet
lemek olacaktır.

Her sektör için gerekli toplam makine ve inşaat harcam a
ları belirlendikten sonra bunların sektörler için toplamları he
saplanmış ve bu sonuçlar gene her sektörün beş yıllık üretim 
artış miktarlarına bölünmüştür. Böylece elde edilen yatırım- 
üretim artış katsayıları 129. Tabloda gösterilmektedir.

129. Tablo, konut sahipliği, elektrik üretimi ve petrol çıka
rımı sektörlerinde katsayının bütün öteki sektörlerden çok yük
sek olduğunu göstermektedir. Bunlardan konut ile ilgili olarak 
daha önce seçim nedenleri belirtilmişti. Elektrik üretiminde yıl
lık büyüme hızının yüzde 16,74 gibi düşük kabul edilebilecek bir 
düzeyde belirlenmesine karşılık, bu sektörde yapılan yatırımla- 
n n  daha çok bu plan dönemi dışında sonuç vereceği unutulma
malıdır.
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TABLO: 129
SEKTÖRLERARASI YATIRIM - ÜRETİM ARTIŞLARI KATSAYILARI 

(1976 fiyatlarıyla, milyar lira)

Sektör  Adı

Toplam 1977 -1982
makine İnşaat Toplam üretim 

yatırımı yatırımı yatırımkır farkı Katsayı

Tarım 72,1 59,0

Hoyvoncıiık 7,2 21.7

Ormancılık 8,0 8,0
Balıkçılık 0,4 0,4

Kömür madenciliği 37,9 16,2
Ham petrol çıkarımı 27,7 4,9
Demir cevheri çıkarımı 8,5 3,6
Demir dışı metal çıkarımı 10,0 4,3

Metal dışı maden çıkarımı 5,8 3,1

Taş ocakçılığı 2,8 1,5

Mezbaha ürünleri 2,7 1,8
Sebze, meyve İşi. 0,8 0,5

Bitki ve hayvani yağlar 1,0 0,7

Un ve unlu mamuller 0,7 0,5

Şeker üretim i 3,8 2,6

Diğer besin maddeleri 2,6 1,7

Alko'lü İçkiler 0,6 0,5
Alkolsüz içk ile r 0,3 0,2

Tütün sanayii 2,0 2,5

Cırçırlama 0,8 0,6

Dokuma sanayii 12,0 8,0
Elbise, giyim eşyası san. 1,5 1,0

Deri işleme sanayii 1,2 1,2
Ayakkabı sanayii 0,6 0,5
Ağaç ve m antar ürünleri 3,7 3,7

Ağaç mobilya 1,6 1,6
Kâğıt ve kâğıt ürünleri 9,5 6,3

Basın, yayın, c iltç ilik  2,0 1.1
Kimyasal gübre üretim i 22,4 9,6

ilaç sanayii 2.8 1,3

Diğer kimya maddeleri 15,1 6,5

Petrol arıtımı 10,4 4,5
Diğer petrol ve kömür ürün. 1,0 0,4

Kauçuk ve ürünleri 1.3 1,0

Plastik ürünleri 1.1 0,7
Cam ve camdan mamul eşya 0,7 1,0

Olmento sanayii 5,0 6,2

Diğer taş toprak sanayii 2,5 3,8
Demir - çelik 75,6 32,4

Diğer metal ana sanayii 19,3 8,3

Metal eşya sanayii 7,6 4,0

131.2
28,9

16.0
0,8

54.1

32.6
12.1 
14,3

9.0
4.3 

4,5

1.3
1.7 
1,2
6.4

4.3

1.1 
0,5
4.5
1.4 

20,0
2.5
2.4 

1.1
7.4

3.2

15.8

3.1 
32,0

4.1
21.6
14.9
1.4

2.3

1.8 
1,7

11,2
6.3 

108,0
27.6

11.6

49.3
39.6 

6,0
1.4

13.0

3.5 
2,8
2.6
4.6
2.4 

13,8

2.6
7.5
5.4

3.8

13.3
2.3 
0,6
7.5 

4,2
26.1
10.7

3.9
4.4
8.9

4.1 
6,8
3.1

13.7
6.7

22.8

18.3 
2.0
3.9
3.2

3.7
5.8 

6,1
48.1 

20,5

19.1

2.66
0.73

2.66
0.55
4,17

9,35

4,30
5,47

1.97
1.79

0,32

0,50
0,22
0,22
1,68
0,32

0,47
0,84
0,61
0.33

0.77

0.22
0.62

0,25
0.84

0,78
2.33 

1,00
2.34 

0,61 

0,95 

0,81 

0,68 
0.59 

0,57 
0.45 

0,52 

0.98 
2,25

1.35 
0,61
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S e k t ö r  Adı

Toplam 1977 -1982
makine İnşaat Toplam üretim 

yatırımı yatırımı yatırımlar farkı Katsayı

Elektriksiz makine üretimi 
Tarım makine ve aletleri 
E lektrikli makine üretim i 

Deniz taşıt araçları 
Demiryolu toşıt a roda rı 
M otorlu kara taşıt araçları 

Diğer taşıt araçları 
Diğer imolat sanayii 

E lektrik üretimi 
Gaz ve su 

Bina inşaatı 

Bina dışı inşaat 

Toptan, perakende ticaret 
Otel, lokanta, kahvecilik 

Demiryolu taşımacılığı 
Diğer kara taşımacılığı 
Deniz yolu taşımacılığı 

Hava yolu taşımacılığı 
Haberteşme
Banka, sigorta, kooperatif 
Kişisel meslek hizmetleri 

Kamu hizmetleri 

Konut sahipliği

T o p l a m

11,4

3,0

7.9 
2,2
1.9
3.9 
0,7

2.9 
103,6

12,1
6.7
7.3 

0,4
4.7 

66,7

41.6 

36,1

3.4 

13,0
0,9

0,1
28,3
23.7

775,2

9.3

3.0
5.3
3.4 

1,8
3.8

1.1
4.3

44.4 

4,7 
1,2
1.3 

8,1
11,0
31.4 

19,6 

17,0
1.5

3.2
4.9

1.2 
84,8

202,0

7 0 3 / 4

20.7 

6,0
13.2
5.6

3.7
7.7

1.8
7.2

148.0

16.8
7.9 
8,6 
8,5

15,7
98.1
61.2

53.1
4.9

16.2 
5,8

1.3

113.1 
225,7

33.1 

10,8
18.1
4.2

2.5 
16,7

3.0 
11,2
14.3

4.5
42.5
36.6
36.3 

8,7

19.3

24.5
13.2

2.2
4.1

30.3

10.5 
42,9
22.6

0,62

0,55
0,73
1,33

1,45
0,46

0,60
0,64

10,38

3,73

0,19

0,23
0,23

1,78
5,09
2,50

4,01

2,30

4,00
0,19

0,12
2,61

10,00

1478,6 836,6 1,77

Kitabın sonuna ekli aynntıh  tablonun incelenmesi, bu 
sektördeki yatınm lann makine türlerine göre dökümlerinde iz
lenen yolun böyle bir perspektiften kaynaklandığmı ortaya koy
maktadır. Petrol çıkarımında da benzer bir durumdan söz edi
lebilir. Bu sektörün üretiminin yıllık büyüme hızı, daha da dü
şük olarak, yüzde 11,51 düzeyinde kalmaktadır. Yapılan yatı- 
nm lan n  büyük bir bölümünü araştırm a ve geliştirme harca
maları oluşturmaktadır.

Emeğin teknik donanımının makinelere yapılan harcam a
lar yolu ile artırılmasının en yoğun olduğu sektörler arasında 
gene elektrik üretimi, bunun yanında demiryolu taşımacılığı, ta 
rım ve demir-çelik üretimi gelmektedir. Bu dört sektörde yapıl
ması planlanan makine harcamaları, toplam makine harcam a
larının yüzde 41’ini oluşturmaktadır. Tarımsal üretimin yeni bir 
yapıya kavuşturulması konusunda gerçekleştirilmesi öngörülen 
değişimler planm öteki bölümlerinde anlatılmıştır.

248



Bunlann ötesinde, 129. Tablonun kullanılmasında dikkat 
edilmesi gereken bir başka özellik, son kolonun tanımlanmasın
da görülebilir. Bu kolonda verilen katsayılar, beş yıllık toplam 
yatırımların, üretimde gerçekleştirilmesi planlanan artışlara ora
nını vermektedir. Bu bakımdan genel oran 1,77 gibi düşük bir 
düzeyde belirmektedir. Bu tanımlama biçimiyle, söz konusu ora- 
n n  sermaye-hasıla katsayısından daha düşük olması, Türkiye’ 
nin bugün içinde bulunduğu gelişme aşaması bakımından ka
çınılmaz olmaktadır.

Hızlı bir büyüme süreci içine girilen dönemlerde, teknik ve 
maddi temelin yaratılması için yapılan harcamalar, sektörler 
arası girdi kullanımını artırması, büyük boyutlarda makine ve 
inşaat harcamaları gerektinnesi bakımından, başka dönemlere 
göre, üretimin artış hızındaki büyük yükselmelerin, gelirin a r 
tış hızına aynı oranlarda yansımasını engeller. Marjinal serma- 
ye-hasıla katsayısı, emeğin teknik donanımını artırm ak için ya
pılan toplam harcamaların, büyümenin göstergesi olarak alı
nan değişkendeki (üretimdeki, gelirdeki ve benzerlerindeki) de
ğişime bölünmesi olarak tanımlanır. Dolayısıyla, payda küçül
dükçe katsayı daha yüksek değerler kazanır. Hızlı büyüme sü
recinin başlangıcmda gayri safi milli hasıladaki değişimlerin, 
üretimdeki değişimlerden daha küçük olacağı belirtilmişti. Bu 
nedenle, katsayının hesaplanmasında üretimdeki değişimlerin 
kullanıldığı 129. Tabloda katsayı 1,77 olmaktadır. Buna karşılık, 
hesaplamanın gelirdeki değişime göre yapılması durumunda, 
marjinal sermaye-hasıla katsayısı daha önce belirtilen düzeye, 
3,17’ye ulaşmaktadır.

Sonuçların Tutarlıhğınm Denetlenmesi

Bu bölümde, emeğin teknik donanımının planlanan düzeye 
yükseltilmesi için gereken makine ve inşaat üretiminin beş yıl
lık üretim ile karşılanabilip karşılanamıyacağı denetlenecektir. 
Bu amaçla, çeşitli türlerden makinelerin üretici sektörlerce han
gi oranlarda üretilebileceğinin belirlenmesi gerekmektedir. Aşa
ğıdaki liste, her makine türü için tek tek üretici sektörleri ve 
her birinin gerekli üretimi karşılama düzeylerini göstermekte
dir. Rakamların tümü, beş yıllık toplamları 1976 yılı fiyatlarıyla 
ve milyar lira olarak vermektedir.
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Proses makineleri

Talom tezgâlıiarı

Endüstriyel fırınlar

Elelctrikll makineler 

ölçü, kontrol clhazlan 

Vana, boru ve benzerleri

Isıtma soğutma cihazları 
ve benzerleri

Taşıma ve kaldırma 

makineleri

Buiıar kazanları vb. 

yol, İnşaat makineleri

Tarım makine ve oletieri 

Motorlu kara taşıtian 

Diğer makineler

s Metal eşya sanayi: 2,7 ve elektriksiz m akineler üre
tim i: 133.8

: E lektriksiz makine üretim i: 31,0 ve e lektrikli maki

ne üretimî: 3,4

; Metal eşya sanayii: 2,0 ve elektriksiz makine üreti

mi: 38,4

: E lektrikli m akineler üretim i: 71,1

: Diğer imalat sanayii: 20,8

: Demir çeiik: 18,2; metal eşya sanayii: 16,1 ve elekt

riksiz mak. üretim i: 1,7

t E lektriksiz makine üretim i: 23,8 ve e lektrik li maki

neler üretim i: 16,2

: E lektriksiz makine üretim i: 17,3; e lektrik li makine 

üretim i: 10,4 ve diğer taşıt araçları: 7,8

: Metal eşya sanayii: 64,9

; E lektriksiz makine üretim i: 30,0 ve karayolu toşıt 
a raçları: 10,2

: Tarım makine ve aletleri: 645

; Karayolu taşıt araçları: 47,9

: Demir çelik: 13,7; diğer metal ana sanayii: 27,0; 
e lektrikli m akineler üretim i: 21,3; deniz taşıt araç

ları: 31,4; demiryolu taşıt araçları: 32,9; diğer ta 

şıt araçları: 2,1 ve d iğer imalat sanayii: 14,5

Yukarıdaki listeden üretici sektörlere göre toplam üretim 
gerekleri hesaplandığı zaman, ağırlıkla yatırım mallan üreten 
sektörlerin beş yıllık üretimlerinden emeğin teknik donanımının 
yükseltilmesi için ayırmaları gereken toplamlar ortaya çıkmış 
olacaktır. Bu toplamlar 130. Tablonun ilk kolonunda gösteril
mektedir. Aynı tobloda, gene milyar lira olarak her bir yatırım 
malı üreten sektörün beş yıllık toplam üretimleri, bunun ara  gir
di olarak kullanılan bölümü de gösterilmektedir. Bu sektörler 
yalnız yatırım m allan üretmemekte, bazılan dayanıklı tüketim 
m allan da üretmektedirler. Dolayısıyla, beş yılık toplam tüke
time sunulan dayanıklı tüketim malları da aynı tablo içinde gös
terilmektedir. Bunlarm dışında, dengeyi kurabilmek için itha
lat ve ihracat’ın da gözönünde bulundurulması gerekmektedir.
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Tablonun incelenmesinden görülebileceği gibi, rakamsal tu
tarlılık sağlanmaktadır. Bu tutarlılık ilk ve son kolonların birlikte 
ele alınmasıyla görülebilir. Sadece elektriksiz makineler üreti
minde binde dörtlük bir açık vardır. Öteki sektörlerde çok da
ha düşük düzeylerde ve gene ihmal edilebilecek fazlalıklar or
taya çıkmaktadır.

Görülebileceği gibi, emeğin teknik donanımını sağlamak 
için gerekli olan makine harcamaları maddî ve teknik temelle- 
rjne oturtulmuş bulunmaktadır. Aynı tutarlılığın inşaat harca
maları için de ayrıca gösterilebilmesi, bu plan çalışmasının eme
ğin teknik donanımına ilişkin hedeflerinin geçerliliğini ortaya 
koymuş olacaktır.

Toplam yatırımlar içinde inşaatın payının yüzde 47,57 ol
duğu daha önce belirtilmişti. Bu, beş yıllık süre boyunca inşaat 
üretimine olan gereksinmenin 703 milyar lira olduğunu göster
mektedir. Bu toplamın yüzde 56,26’sı bina inşaatı üretimi, geri
ye kalan yüzde 43,74’ü de bina dışı inşaat ile karşılanacaktır. Bu 
iki sektörün 1982 yılı üretim hedefleri, sırasıyla 97,9 milyar lira 
ve 78,0 milyar lira olarak saptanmış bulunmaktadır. Bu iki sek
törün de öteki sektörlere ara  girdi satışı yoktur. Toplam üretim, 
yatırım amacıyla kullanılabilmektedir. Konut üretimine burada 
aynca ayrıntılı bir biçimde değinilmeyecektir. Yalnız, bu kale
min de bir yatırım harcaması olarak ele alınması gerektiği be
lirtilmektedir. Böyle olunca beş yıllık toplam üretim değerleri
nin öngörülen donanım gereklerini karşılayıp karşılamadığına 
görmek yeterli olmaktadır.

TABLO: 131

İNŞAAT SEKTÖRÜ TUTARLILIĞI 

(1976 fiyatlarıyla, milyar lira)

Yıllar Bina İnşaatı Bina dışı İnşaat
Toplam İnşaat 

harcamaları

1978 62,3 46,7 109,0
1979 69,8 53,1 122,9
1980 78,1 60,4 138,5
1981 87,5 69,5 157,0
1982 97,9 78,0 175,9

Toplam

üretim 395,7 307,7 703,4
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131. Tabloda özetlenen sonuçlar, emeğin teknik donanımının 
inşaat harcamalarına ilişkin hedefleriyle tam bir uyum içinde 
Oi’duğunu göstermektedir. Böylece, bir yandan makine, öte yan
dan inşaat gereksinimlerinin tutarhüğı sağlanmış olmaktadır. 
Maddi ve teknik temelin oluşturulması her ne kadar tutarlı bir 
plan çalışmasının ilk koşulunu oluşturmaktaysa da, emeğin tek
nik donanımının yükseltilmesine ilişkin hedeflerin sergilendiği 
bu bölümün en önemli sonucu yine de bu değildir. Daha önce 
de belirtildiği gibi, verilen hedefler bir bakıma en düşük tutul
muş hedeflerdir. Bunu söyleyebilmenin gerekçesi, Türkiye ka 
pitalizminin bugün içinde bulunduğu düşük kapasite kullanı
mında aranabilir. Türkiye İşçi Partisi’nin plan çalışmasının bu 
bölümde belirtilen hedefleri arasında, bugünden başlayarak tam 
kapasite kullanımına geçilmesinin en başta geldiği açıktır. Üre
time sokulmayacak temel yaratmak, hiç bir temel yaratmamak 
kadar anlam taşır. Verilen hedefler, en başta bu hedef gözönün- 
de tutularak değerlendirilmelidir.
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İŞGÜCÜ HEDEFLERİ

Tüm Çalışanların, Yarınlara En Hazırlıklı 
Biçimde Ulaşmaları Sağlanıyor

■ p  LAN çalışmasının «hedefler» bölümünde en başta geleni 
işgücü kullanımı ve değerlendirilmesidir. Üretkenliğin ve 

üretimin artırılışınm, madenlerin, banka ve sigortacılığın, top
tan ticaretin ve dış ticaretin devletleştirilmesinin, yatırımların 
v̂ e teknik donanımın olabilecek en yüksek düzeye ulaştınlması- 
nj sağlayacak bir biçimde planlanmasının ve benzeri tüm diğer 
önlemlerin amacı, tüm çalışanların yarınlara en hazırlıklı ola
rak ulaşabilmelerinin sağlanmasıdır.

İşçi sınıfı ve emekçi kitlelerinin mücadelelerini en ileri mev
zilere ulaştırması bakımından, daha en başından, işgücü kulla
nımı ve değerlendirilmesi düşünülebilecek en ileri düzeylerde 
ele alınmaktadır. Bir anlamda, plan çalışmasının tümü bu bö
lümde saptanacak hedeflerin belirlenmesinde gerekli ön hazır
lıklar olarak yorumlanabilir.

Plan çalışmasının daha sonraki bölümünde de görülebilece
ği gibi, tarım kesiminde işgücüne ilişkin kesin bir tablo çizile- 
memektedir. Tarım kesimi işgücü sorunları, verilerin olanak ver
diği ölçüde bu çalışmaya katılmıştır. Tarım kesiminin içinde bu
lunduğu üretim ilişkilerinin ve geri teknolojik yapının bu çalış
ma çerçevesinde köklü değişime uğratılması öngörülüyorsa da, 
bu kesimde çalışanlara ilişkin hedefleri kesin olarak belirlemek, 
eldeki verilerle olanak dışıdır.
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Amaç, İşgücünün En Üretken Biçimde Kullamiması 
ve Değerlendirilmesidir

İşgücüne ilişkin hedefler, bu konuda görülen t)ozukluklan 
giderici, toplumun ileriye yönelik atıhmmm maddî temellerini 
oluşturucu, özetle emeğin en üretken biçimde kullanılmasmı ve 
değerlendirilmesini sağlayıcı olmak zorundadır. Değişikliğin yö
nünün ve varılması gereken noktanın bilinmesi için, başlangıç 
durumunun bilinmesi gerekir. Bu amaçla «girdi-çıktı» tablola
rından yararlanılmıştır. Bu tablolar, çeşitli sektörlerin birbirle
rinden satın aldıkları üretim araçları yanmda kullandıkları iş
gücü düzeylerini de içermektedir.

Girdi-çıktı tablolarında, katsayıların tümü birim üretim dü
zeyleri için gösterilmektedirler. Dolayısıyla, her tablonun en alt 
sırasında yer alan emek girdi katsayıları, her sektörde ilgili yıl
da işgücüne yapılan toplam ödemelerin aynı yılda gerçekleşti
rilen toplam üretim değerine bölünmesiyle elde edilmiştir.

İşgücünde hedefleri saptayan bu bölümde, ilk olarak 1977 
yılı katsayıları tanıtılacaktır. Bu, planın kapsadığı beş yıllık dö
nemden önceki son yıl olması nedeniyle, 1977 yılında karşı kar
şıya bulunulan durumun irdelenmesi için gereklidir. Mevcut du
rumun değerlendirilmesi önümüzdeki beş yıllık devrede izlen
mesi istenen yol hakkında ışık tutucu olmaktadır. Buradan çı
kan sonuçlar aynı katsayıların beş yıllık devrenin son yılı olan 
1982 de nasıl bir değişikliğe uğratılması gerektiğini gösterecek
tir. Böylece, belirtilen iki yıl arasında düşünülen değişikliklerin 
yönü ve boyutları konusunda izlenecek yöntemin anlatılması, 
bu bölümdeki ikinci konu olmaktadır. Sözü edilen yöntem, beş 
yıllık devrede işgücü üretkenliğinde ve ücretlerde öngörülen de
ğişikliklerin ayrı ayrı saptanmasını gerektirmektedir. Bölümün 
üçüncü konusu, yöntemin uygulanmasına ve değişikliklerin sap
tanmasına ayrılmıştır. Son olarak, bu bölümde yapılan çalışma 
sonunda ortaya çıkan 1982 katsayıları 1977 yılı katsayıları ile 
karşılaştırılarak sonuçlar yorumlanmaktadır.

1977 Yılı Emek Girdi Katsayıları

Emek girdi katsayısı olarak adlandırılan değerin, Girdi-Çık- 
ti tablosunun hazırlandığı yıl içinde işgücüne yapılan toplam 
yıllık ödemelerin, aynı yılda gerçekleştirilen toplam üretim de
ğerine bölünmesiyle elde edildiği belirtilmişti. Bu, tek tek her 
sektör için yapılmaktadır. 1977 yılı tablosu, büyük çapta, resmi 
kaynaklardan alınmıştır. Dolayısıyla, her sektör için emek gir
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dileri de resmi istatistik ve yayınlarda olduğu gibi bu tabloya 
yansıtılmıştır. Yer yer özgün çalışmalara, yer yer de kamu ku
ruluşlarının başka amaçlar için yaptığı çeşitli araştırm alara da
yanılarak sınırlı değişiklikler getirilmiş ve 1977 yılınm girdi-çık- 
tı tablosundaki emek girdi katsayıları elde edilmiştir.

Bu katsayıların hesaplanmasında gerek resmi yayınlarda ge
rekse değiştirildikleri durumlarda resmi yaymlarla tanım birliği
nin sağlanması için uygulanan yöntem mevcut muhasebe mev
zuatına dayanmaktadır. Ne var ki bu durum, emek girdilerinin 
olduğundan yüksek gösterilmelerine neden olmaktadır. Emek 
girdisi olarak kullanılan veriler her sektörde toplam işgücüne 
yapılan ödemeleri içermektedir. Bu veriler derlenirken vergiler 
sigorta primleri ve işverenin sigorta katılımı tümüyle işgücüne 
yapılan ödemeler olarak gösterilmektedir. Diğer bir deyişle ra
kamlar, işçinin emekçinin eline geçeni değil, «işgücü maliyeti» 
diye adlandırılan bir büyüklüğü göstermektedir.

Böyle olmakla birlikte, sözü edilen dizinin bazı değerleri
ni çeşitli işkollarında işgücü maliyetinin oranlarını görebilmek 
için örnek olarak incelemekte yarar vardır. Gerek 1977, gerek
se 1982 yılı Girdi-Çıktı tabloları, sırasıyla 5. ve 6. Ek Tablolar 
olarak, bu bölümle ilgili olan diziler ise 8. Ek Tablo olarak kita
bın sonuna eklenmiş bulunmaktadır. Bu tablonun ilk sütunu 1977 
yılında emek girdi katsayılarını (işgücü maliyet oranlarını) gös
termektedir.

İşgücüne yapılan ödemelerin payının yüzde ondan az oldu
ğu sektörler arasında yüzde 4,9 ile petrol ve gaz çıkarımı, yüz
de 3,4 ile un ve un mamulleri sanayii, yüzde 1,7 ile çırçırlama, 
binde 9 ile petrol arıtımı ve yüzde 4,8 ile toptan ve parekende 
ticaret bulunmaktadır. 1977 yılı Girdi-Çıktı tablosunun son sı
rası ise, girdilere yapılan ödemeler (üretim güçlerinin tümüne) 
ç'ktıktan sonra kalan artık değer katsayılarını göstermektedir.

Adı verilen sektörlerde bir karşılaştırma yapılması, petrol ve 
gaz çıkarımında yüksek oranda kâr elde edilmekte olduğunu, 
emek dışındaki girdilere de büyük harcama yapılmadığını or
taya koymaktadır. Aynı durum toptan ve perakende ticaret için 
de söz konusudur. Petrol arıtımında ise, durum biraz daha de
ğişik olmakla birlikte yine büyük oranlarda kâr elde edilmek
te olduğunu, katma değer ile girdilere yapılan ödemelerin yak
laşık eşit paylara sahip olduğunu göstermektedir. Öte yandan, 
un ve un mamulleri sanayii ile çırçırlamada çok düşük emek 
girdi katsayıları ve emek dışı girdilere yapılan büyük ödemeler,
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hem ücretlerin baskı altında tutulduğunu, hem de daha üretken 
yöntemlerin kullanılmasını zorladığını göstermektedir.

Emek girdi katsayılarının yüksek olduğu bir iki sektöre ba
kıldığında da, yukardakiler kadar aydınlatıcı ipuçları elde edil
mektedir. Kömür madenciliğinde yüzde 86,9 oranında işgücü 
maliyeti olduğu görülmektedir. Bu durum, büyük çapta tekno
lojinin çok geri olmasından kaynaklanmaktadır. Emek girdi kat
sayısının yüzde 83,3 olduğu demir dışı metal çıkarımında da ay
nı yorum söz konusudur. Öte yandan, oranın yüzde 96,5 olduğu 
kamu hizmetlerinde, sektörün niteliği sonucu düşük ücretlere 
karşın işgücüne yapılan ödemenin büyük paylar oluşturduğu 
gösterilebilmektedir. Aslında bu sektör diğer sektörlerden hiç
bir girdi de almamaktadır.

Kitabın eki olarak verilen 8. Ek Tablonun birinci kolonu ya
nında ikinci ve dördüncü kolonlarında da resmi kaynaklara ve 
yer yer özgün çalışmalara dayanılmıştır. İkinci kolon, her sektör 
için 1976 fiyatlarıyla ortalama yıllık ücretleri göstermektedir. 
Dördüncü kolon ise, gene 1976 fiyatlarıyla milyon TL. olarak 
her sektördeki 1977 «üretimi»ni vermektedir. Ücretler konusun
daki resmi verilerde sigorta istatistiklerinin sektörel ücretlere 
ilişkin dökümünden ve imalat sanayii anketlerinin en son bil
gilerinden yararlanılmıştır. Üretim değerleri, bu bölümün «he
defler» alt bölümüne ilişkin 4. Ek Tablodakilerin aynıdır. Bu di
zi, orada da belirtildiği gibi, kurulu kapasitenin bugünkü yapı 
içinde kullanılması durum unda gerçekleştirilebilecek olan üre 
timi vermektedir. Kapasite kullanımına görece sağlıklı bir yak
laşımı içermesi nedeniyle, bu diziye dayanılarak hesaplanacak 
olan diğer büyüklükler de, sonuç olarak gerçekleşmiş değerler 
yerine, gerçekleşmesi olanaklı ve gerekli olan değerleri ortaya 
çıkarmaktadır.

Tablonun diğer kolonları, bu temel üç diziye dayanılarak 
hesaplanmıştır. Emek girdi katsayıları, her sektör için ortala
ma ücretler ile bölünürse üretim için sektörel işgücü gerekleri 
ortaya çıkar. Bu sayıların büyüklükleri, her sektörde orta
lama verimliliğin bir göstergesi olarak yorumlanabilir. Gerekli 
i^jgücünün miktarı, emek verimliliğiyle ters orantılıdır. Başka 
bir deyişle, üçüncü kolonda gösterilen ve her sektörde bir mil
yon lira değerinde üretimi sağlayabilmek için gerekli olan so
mut emek (işçi sayısı) dizisi içinde yüksek olanları verimliliğin 
aüşük, düşük olanları da verimliliğin yüksek olduğu sektörleri 
belirtmektedir.
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Böylece, madencilik sektörü genelde, petrol ve gaz çıkarımı 
dışında, çok geri teknolojiyle işgücünü israf ederek üretim yap
maktadır. Aynı biçimde demiryolu taşımacılığı, kamu hizmetle
ri sektörleri işgücünün üretkenliğinin çok düşük olduğu sektör
ler olarak ortaya çıkmaktadır. Buna karşılık, yukarda söylenen
lerle birlikte ele almdığı zaman petrol ve gaz çıkarımı, ım ve un 
mamulleri sanayii, çırçırlama, petrol arıtımı, üretkenliğin gö
rece yüksek olduğu sektörlerdir. Bunlardan petrolle ilgili olan
larda teknolojinin görece ileri olduğu bilinmektedir. Buna kar
şılık diğer sektörlerden çok yüksek oranlarda girdi kullanmak 
zorunda olan un ve un mamülleri sanayii ile çırçırlama da ileri 
teknolojiye dayalıdır.

1976 fiyatlarıyla bir milyon liralık sektörel üretim için ge
rekli olan işgücü girdisini, tablonun üçüncü kolonu göstermek
tedir. Başka bir deyişle, bir yılda yaklaşık on işçi bir milyon li
ra değerinde deniz ulaşım aracı, on yedi işçi bir milyon lira de
ğerinde metal dışı maden ve dört işçi de bir milyon lira değerinde 
metal eşya üretmektedir. Böyle olunca, milyon lira cinsinden ve
rilmiş bulunan 1977 yılı sektörel üretim değerleri, örnekleri ve
rilen işgücü katsayıları (işçi sayıları) ile çarpıldığı zaman her 
sektörde 1977 yılında çalışanların sayısını verecektir. Buna iliş
kin dizi, 8. Ek Tablonun beşinci kolonunda gösterilmektedir.

Kabul edilen katsayılar ve üretim düzeyi gözönünde bulun
durulduğunda her sektörde hesaplanan çalışanların toplamı 1977 
yılı için tarım dışı işgücünü verecektir. Bu toplam yaklaşık 4 
milyon 800 bin düzeyindedir. 134. Tablo bu toplamın tanm  dışı 
iki temel sektör arasında dağılımını göstermektedir. Sanayi ke
siminde 2 milyon 149 bin, hizmetler kesiminde ise 2 milyon 642 bin 
kişi çalışmaktadır. Böylece 1977 yılında tarım dışı işgücünün yak
laşık yüzde 45’i sanayide geri kalan yüzde 55’i de hizmetlerde 
çalışmaktadır.

1982 Katsayılarının Saptanmasında İzlenen Yöntem

Emek girdi katsayılarının bir yandan çalışanların sayısın
dan, öte yandan da ücretlerden etkilendiği belirtilmişti. Böyle 
olunca bu iki değişkende düşünülen gelişmelerin ayn ayrı sap
tanması gerekmektedir. Bir yandan, işgücünün üretkenliğinin 
olabilecek en yüksek düzeylerde artırılması sağlanmaya çalışıl
malıdır; öte yandan, buna koşut olarak ücretler bunun da öte
sinde artırılmalıdır. Her birinin ne kadar artırılması gerektiği 
birbirinden bağımsız olarak kararlaştırılabilecek hedefler de
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ğildirler. Birbirlerinden bağımsız olmadıkları gibi bir dizi diğer 
etkenlerden de bağımsız olarak düşünülemezler, düşünülmeme
lidirler.

Bu etkenler içinde sektörler arasındaki teknoloji, varolan 
ve amaçlanan üretkenlik farkları ile toplam işgücünün bugün
kü dağılımı ve benzerleri sayılabilir. Bu konuya ilişkin hedefler 
arasında işgücü verimliliğinin olabildiğince artırılması, çeşitli 
sektörler arasında eşit çalışmanın eşit biçimde değerlendirilme
si vb. yer almaktadır. Özet olarak söylenecek olursa daha çok 
ve daha üretken işgücü daha yüksek düzeylerde değerlendiril
melidir.

İşgücünün verimliliğinin artırılmasının, işgücünde tasar
rufa neden olacağı ve toplam işgücünü düşürücü etki yarata
cağı düşünülebilir. Bu doğru değildir. İşgücünün en yüksek dü
zeyde kullanılabilmesi, en üretken biçimde kullanılmasından 
başka birşey değildir. Emeğin en üretken bir biçimde kullanıl
maması ve aynı biçimde tamamının kullanılmaması da israf edil
mesi ile eşanlamlı ve aynı sonucu doğurucudur. Yedek sanayi 
ordusu, kapitalizmin bir ürünüdür. Kapitalizm ise üretici güç
lerin serbestçe gelişmesini engelleyen bir toplum biçimidir. Eme
ğin tümünün ve en üretken biçimde kullanılması, üretici güçle
rin düşünülebilecek en hızlı bir biçimde gelişmesiyle, başka bir 
deyişle, sosyalizm ile olanaklıdır. Dolayısıyla bu plan çalışmasın
da da, o güne değin işgücünün en hızlı bir biçimde artırılması 
ve üretkenliğin de olabildiğince yüksek düzeylere ulaştırılması 
ilkesi uyarınca hedefler belirlenmektedir.

Sanayi ve hizmetler kesimlerinin toplam üretimin «Hedef
ler» bölümünün başında belirtildiği gibi beş yıllık süre içinde 
yüzde 79 artırılması öngörülmektedir. Gene aynı bölümde be
lirtildiği gibi, tarım  kesiminin toplam üretim içindeki payı dü
şürülmektedir. Toplam ekonomide işgücü üretkenliğinin artırıl
ması ile aynı miktarda üretimi gerçekleştirmek için zaman için
de daha az miktarlarda işgücü kullanılabilmektedir.

Bununla birlikte, tarımın daha çok üretimi gerçekleştirmek 
için gereksindiği işgücü diğer kesimlere göre daha hızla düşmek
tedir. Bu, tarımın en geri teknolojiye dayanmakta olmasından 
kaynaklanmaktadır. Bunun ötesinde, toplam üretim için de ta 
rımın payının düşürülmesi (toplam tarımsal üretimin yıllık yüz
de 6,41’lik bir hızla artırılması yanında) tarımsal işgücünün, pa
yının da ötesinde, mutlak olarak da düşmesine neden olacaktır. 
Tarımsal işgücüne ilişkin verilerin güvenilir olmaması nedeniy
le bu konuda somut hedefler saptanm am akta ve bu kesim işgü
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cüne ilişkin hedeflerin dışında bırakılmakla birlikte, burada be
lirtilenleri hatırda tutmak, tarım dışı kesimlerde işgücü hedef
lerinin saptanmasında yararlı olacaktır. Burada, tarım kesimin
deki işgücü için somut hedefler düzeyinde çözümler geliştiril
memiş olmasına karşın, Plan’ın çeşitli bölümlerinde bu işgücün
den olabildiğince yararlanabilmek için önlem ve öneriler geliş
tirilmiştir.

Türkiye’nin içinde bulunduğu işsizlik durumunu olabildiğin
ce olumlu yönde etkileyebilmek için tarım dışı kesimlerde işgü
cü kullanımını alışılagelmiş oranların ötesinde artırmak gerek
mektedir. Plan çalışmasının daha ileriki bölümlerinde gösteril
diği gibi, Türkiye’de işsizlik oranı yüzde 40 dolaylarındadır. Bu 
durumu giderebilmek ancak çok köklü önlemlerle olanaklıdır. 
Bu bakımdan Plan, önümüzdeki beş yıllık sürede işsizliği tam a
men ortadan kaldırmayı hedefleyememektedir. Ancak işsizliği 
azaltacak, fakat bundan da önemli olarak, işsizliği en kısa za
manda tümüyle ortadan kaldırabilmeyi sağlayacak hedefleri 
saptamak, bu bölümün başlıca amacıdır.

Türkiye nüfusu bugünkü hızıyla her beş yılda yaklaşık yüz
de 14-15 artmakta, ancak artış hızı yavaş da olsa bir düşüş gös
termektedir. Buna dayanarak önümüzdeki beş yıllık dönemde 
nüfusun yüzde 12-14 oranında artacağı hesaplanmaktadır. Dik
kat edilmesi gereken bir özellik, «çalışabilir nüfusun» artış hı
zının, nüfusun artış hızından daha yüksek olduğudur. Bu artış 
hızı, 1978-1982 arası beş yıllık süre için yüzde 14-16 düzevinde 
gerçekleşebilecektir. İşsizliğin düşürülmesi için, işgücü kullanı
mındaki artışın bu düzeyin üstünde olması gerekmektedir. Bu 
plan çalışması, beş yıllık süre içinde işgücü kullanımındaki a r
tış hızının yüzde 19-21 olmasını öngörmektedir.

îşgücü kullanımı artış hedeflerinin tarım kesimini dışarda 
bırakacağı belirtilmişti. Resmi istatistiklere göre, çalışan nüfu
sun yaklaşık üçte ikisi tarım kesiminde çalışmaktadır. Verilen 
oranlar beş yıllık dönemde toplam işgücü kullanımında yüzde 
19-21 arasında bir artışın gerçekleştirilebilmesi için (belirsizliği
ne karşın tarımsal işgücü payının düşmesiyle birlikte) tarım dı
şı kesimlerde işgücü kullanımının beş yıllık artış hızının yüzde 
45-47 arasında olmasını gerektirmektedir. Sanayi ve hizmetler 
kesimlerinin üretim artışının beş yıl içinde yüzde 79 düzeyinde 
planlandığı bilindiğine göre, bu plan çalışması, aynı süre için
de tanm dışı kesimlerde işgücü üretkenliğinde yüzde 21-23 bir 
artış öngörmektedir.
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Sözü edilen hızların gerçekleştirilmesi için üzerinde durul
ması gereken önemli sektör, sanayi sektörüdür. Bu sektör, ge
rek üretimin en yakından denetlenebilir olması, gerekse diğer 
sektörler arasında en ileri teknolojiye sahip olması nedeniyle, 
işgücü kullanımı ve üretkenlik artırılışı planlamasında kilit sek
tör olarak belirmektedir. Bu bakımdan sanayi üretiminde beş 
yıllık büyüme hızı önem kazanmaktadır. Hedefler bölümünün 
başında belirtildiği gibi bu hız, beş yıllık süre içinde yüzde 94 
olarak saptanmış bulunmaktadır. Üretim artışı bir yandan kul
lanılan emeğin artırılması diğer yandan da emeğin üretkenliği
nin artırılması ile sağlanacaktır. Dolayısıyla, bu ikisinden birin
de gelişme düzeyinin belirlenmesi, diğerinin belirlenmesini sağ
layacaktır. Bu çalışma sanayi üretiminde beş yıllık sürede yüz
de 33-35 oranında verimlilik artışı öngörmektedir. Bu oran ciddi 
bir planlama uygulamasındaki ekonomilerde ve özellikle böyle 
bir döneme giren ülkeler için gerçekçi bir orandır.

TABLO: 132
TÜRKİYE İMALAT SANAYİİNDE BEŞER YILLIK 

VERİMLİLİK ARTIŞLARI

Dönemler

Verim lilik  

a rtış hızı 
(yüzde)

1963 - 1967 24

1964 - 1968 28

1965 - 1969 38

1966 - 1970 28

1967 - 1971 31

1968 - 1972 34

1969 - 1973 44

1970 - 1974 29

1971 - 1975 25
1972 - 1976 23

132. Tablo, beşer yıllık devreler için Türkiye imalat sana
yiinde işgücü verimliliğinde görülen gelişmeleri vermektedir. 
İmalat sanayii, sanayi kesimindeki işgücünün yüzde 60,5’ini oluş
turmaktadır. İmalat sanayiinde tüm diğer alt kesimler içinde 
teknik donanımın en yüksek olması nedeniyle, tabloda görülen 
hızlarm toplam sanayideki üretkenlik artışından daha yüksek 
olması beklenmelidir. Bununla birlikte, tabloda görülen hızların 
hiçbirinin yüzde 23’den düşük olmadığı ve yüzde 44 gibi yüksek
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bir düzeye ulaştığı düşünülürse, planlı bir uygulama ile beş yıl
lık hızın yüzde 40 dolaylarında olmasını beklemek, gerçekçi bir 
yaklaşımdır. Bu saptam alara dayanılarak, sanayi kesiminde beş 
yıllık üretkenlik artışının yüzde 33-35 arasında gerçekleştirilme
si tutarlı ve geçerli bir öngörüdür.

Sanayi kesiminde üretim artışının yüzde 94 ve üretkenlik 
artışının da yüzde 33-35 arasında gerçekleştirilmesi, bu kesim
de işgücü kullanımında yüzde 45-47 lik bir artış olmasını gerek
tirmektedir. Böylece bu kesimde 1977 yılında 2 milyon 149 bin 
olan çalışanlar sayısının 1982 yılında 3 milyon 100 bini aşacağı 
öngörülmüştür. Gene, daha önce belirtildiği gibi, tarım dışı iş
gücünde de aynı dönemde yüzde 45-47’lik bir artış öngörülmüş
tür. Bu durumda hizmetler kesiminde de aynı oranda bir artış 
gerekli olmaktadır. Başka bir deyişle, sanayi ve hizmetler ke
simleri arasında işgücü dağılımı bakımından belirli bir değişik
lik öngörülmemektedir. Böylece hizmetler kesiminde çalışanla
rın sayısı 1977 yılında 2 milyon 642 bin iken 1982 yılında 1 mil
yon 200 binlik bir artışla 3 milyon 800 bini aşmış olacaktır.

Hizmetler kesiminde beş yıllık üretim artışı yüzde 56’ya ulaş
maktadır. Üretim artışının bu düzeyde planlanmış bulunması 
ve işgücü kullanımında da yüzde 45-47’lik bir artış öngörülmesi, 
bu kesimde üretkenlik artışının beş yıllık süre boyunca sadece 
yüzde 7 dolayında gerçekleştirilmesini gerektirmektedir. Bu bi
linçli bir seçim sonucudur. îki kesim arasındaki büyük fark, iş
gücü sorunları açısından iki kesime karşı farklı bir yaklaşımla 
bakılmasından doğmaktadır. Sanayi kesimi, ekonominin daha 
ileriye uzanan perspektifleri açısından büyük bir ileri atılımı 
simgelemektedir. Hem üretkenlik, hem de işgücü kullanımı yük
sek boyutlarda artırılmaktadır. Bu, daha sonraki dönemler için 
hızlı büyümenin maddî temelinin oluşturulması demektir.

Sağhk, Eğitim ve Benzeri Hizmetlerde Büyük Artış

Öte yandan, plan çalışmasının diğer bölümlerinde ayrıntı
larıyla anlatılan, devletleştirmelere ilişkin temel kabuller belir
li hizmet sektörlerinde büyük işgücü kısıtlamalarını gerektir
mektedir. Toptan ticaretin, banka ve sigortacılığın devletleşti
rilmesi, bugün üretken olarak kullanılmamakta olan büyük çap
ta işgücünün bu hizmetlerden kurtarılması sonucunu getirecek
tir. Buna karşılık yine hizmetler kesimi içinde olmakla birlikte, 
işgücünde büyük çapta artırım a gidilecek olan bir hizmet dalı 
ise kamu hizmetleri olmaktadır. 1 milyon 200 bin dolayında ola
cağı belirtilmiş bulunan hizmetler kesimi işgücü kullanımındaki
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artışın 920 bin gibi büyük bir bölümü, bu alandan kaynaklan
maktadır. Bugün, büyük çapta ihmal edilen sağlık, eğitim ve 
benzeri hizmetlerde düşünülen artış, bugüne kadar görülmemiş 
boyutlarda emekçilerin bu hizmet dallarında verimli bir biçim
de çalıştırılmalarını sağlayacaktır. Pu plan çalışması ile yaptık
ları işlere yabancılaşmış milyonlarca emekçinin, yeniden değer
lendirilmeleri, topluma yararlı bir konuma ulaştırılmaları amaç
lanmaktadır.

Aynı biçimde, hizmetler kesiminin bir alt sektörü olan ulaş
tırma hizmetlerinde öngörülen işgücü kullanımı artışı 130 bin 
dolayındadır. Sadece bu iki hizmet dalı, 1 milyonun üstünde ek 
işgücü ile hizmetler kesiminde öngörülen işgücü kullanımı ar
tışının yüzde 86’smı karşılamaktadır. Kamu denetimindeki sek
törlerde işgücünün artırılması, plan çalışmasının tümüne ege
men olan ilkelerle uyum içinde gerçekleştirilmektedir. İşçiden, 
emekçiden yana uygulamalar ve hedefler içeren bir dönemin 
sonunda, işçi sınıfının yönetimde ağırlığını duyurmasının ka
çınılmaz olacağı açıktır.

Beel Ücretler, Verimlilik Artışmın da Ötesinde Yükseliyor

îşgücü ve üretkenlik artışlarının saptanmasında izlenecek 
yöntemin açıklanması, ücretlerde düşünülen gelişmelerin belir
lenmesinde de yardımcı olacaktır. Başta belirtilen ilkeler çer
çevesinde, ücretlerin işgücü verimliliğindeki artışlarla uyum 
içinde ve bu artışlardan daha ilerde olması hedeflenmektedir. 
Ayrıca, en yüksek ücretlerle en düşükleri arasındaki farkın da 
raltılması amaçlanmaktadır. Böylece, bir yandan «eşit işe eşit 
ücret» ilkesi uygulamaya sokulurken, öte yandan da, emeğe ya
pılan ödemelerin toplam üretim değeri içindeki payının yüksel
tilmesi sağlanmış olacaktır. Saptanan hedefler, tarım dışı ke
simlerde ortalama yüzde 23’lük bir verimlilik artışı, buna karşı
lık aynı süre içinde reel ücretlerde yüzde 33’lük bir artışı, baş
ka bir deyişle her yıl ortalama reel ücret artışlarının yine orta
lama yıllık verimlilik artışının yüzde 1,7 oranında önünde git
mesini öngörmektedir. Ortalama emek girdi katsayısı beş yıl ^ -  
bi bir süre içinde yüzde 21,4 ten yüzde 23,2 ye yükseltilmiş ol- 
makt£idır.

1982 Yılı Sektöre! Katsayılarının Belirlenmesi

Ana sektörlerde kabullerin belirlenmesi ve verilen belirli 
örneklerin sergilediği temel ilkeler, ayn ayrı her alt sektör içm,
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gerek işgücü üretkenliği, gerekse ücretler konusunda hedefler 
belirlenmesini kolaylaştırmaktadır. Ücretlerin belirlenmesi, baş
ta her sektör için üretkenliğin belirlenmesine, daha sonra da 
sektörlerarası karşılaştırmalara dayanılarak yapılacaktır.

Çeşitli sektörlerde verimlilik artışlarının belirlenmesinde, 
verilerin izin verdiği ölçüde özgün çalışmalardan, bu olanaksız 
ise benzer konularda yapılmış, gerek Türkiye’ye gerekse diğer 
ülkelere ilişkin araştırmalardan yararlanılmıştır. Bu konuda en 
ayrıntılı bir biçimde incelenmesine olanak bulunabilen sektör
ler, imalat sanayii sektörleri, daha sonra da sanayi kesiminin 
diğer alt dallan olmuştur. Resmi istatistiklerden yararlanarak 
yakın geçmişteki gelişmeler derlenmiş, diğer ülkelerin özellikle 
planlama dönemlerinin başlangıç yıllarından örneklerle karşı
laştırılmış, plan çalışmasının diğer bölümlerinde öngörülen he
def ve gelişmelerin sonuçları çoğu kez birbirini destekleyici ni
telikte olmuştur. Büyük uyumsuzluklar görülmemekle birlikte 
farklı sonuçların elde edildiği sektörlerde başta belirtilen ilke
lerden ve verilen oranlardan yararlanmak yoluna gidilmiş ve 
tutarlılık sağlanmıştır.

64 alt sektörden 26’sında öngörülen üretkenlik artışları yüz
de 20 ile yüzde 30 arasında olmuştur. Buna karşılık yedi sektör
de yüzde 55’in üstünde üretkenlik artışı, üçünde de düşüşü ön
görülmüştür. Demir çıkarımı dışında madencilik kesiminde a r 
tışlar genellikle ortalama düzeyde tutulmuş, üretkenlikleri dü
şürülen sektörler hizmetler kesiminden seçilmiştir. Üretkenlik
lerinin yüzde 20-30 arasında yükseltilmesi öngörülen 26 sektö
rün —5’i dışında— tamamı imalat sanayii sektörleri olmuş, ge
ne aynı sektörün alt dalları, üretkenlikleri yüzde 55’den daha 
hızlı artırılacak olan yedi sektörden beşini oluşturmuştur.

22 sektörün üretkenlik artışları, ortalama üretkenlik artışı 
olan yüzde 23’ün altında ortaya çıkmıştır. Ayrıntılı sonuçlar 133. 
Tabloda verilmektedir. Aynı tabloda birarada karşılaştırma 
yapılabilmesi için 1977 yılının sektörel ortalama ücretleri ile 1982 
y^lı sektörel ortalama ücretleri de verilmektedir. Tablonun in
celenmesi 1977 yılında en yüksek ve en düşük sektörel ortalama 
ücretler arasındaki farkın 70 bin lira olduğunu, 1982 yılında ise 
en yüksek ile en düşük arasındaki farkın 54 bin liraya düşürül
düğünü göstermektedir. Bunun ötesinde, 1977 yılında en düşük 
ücret, en yükseğin yaklaşık dörtte biri iken, en yüksekle en dü
şük arasındaki oran 1982 yılında ikiye bir olarak düşürülmüş
tür.
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TABLO: 133
İŞGÜCÜ VERİMLİLİĞİNDE VE ÜCRETLERDEKİ GELİŞMELER 

(1976 yılı fiyatları ile ve bin TL. olarak)

S e k t ö r l e r

Beş yıllık 
verim lilik 

artışları 

(yüzde)

Ü c 

1977

r e t ( e r 

1982

( 1 - 4  nolu sektörler tarım sektörleridir) 

5 — Kömür madenciliği 45 60 87
6 —  Petrol ve gaz çıkarımı 15 65 75
7 —  Demir cevheri çıkarımı 60 36 74
8 —  Demirdışı metal çıkarımı 30 37 63
9 —  Metaldışı maden çıkarımı 15 38 59

10 —  Taş ocakçılığı 10 33 50
11 —  Mezbaha ürünleri 20 39 62
12 —  Sebze ve meyve işleme sanayii 25 39 64
13 —  Bitkisel ve hayvansal yağ sanayii 25 39 64
14 —  Un ve unlu mamüller 10 39 57
15 —  Şeker üretim i 20 41 50
16 — Diğer besin sanayii 20 39 62
17 —  Alkollü içki 25 38 63
18 —  Alkolsüz içki 15 39 60
19 —  Tütün sanayii 30 43 56
20 —  Cırçırlama 15 31 50
21 —  Dokuma 25 37 61
22 —  Giyim eşyası 25 36 60
23 —  Deri ve kürk sanayii 30 30 53
24 —  Ayakkabı 40 30 56
25 —  Ağaç ve m antar ürünleri 10 27 50
26 —  Ağaç mobilya 20 28 63
27 —  Kâğıt ve kâğıt ürünleri 20 53 64
28 — Basım sanayii 15 40 61
29 —  Kimyasal gübre 65 82 105
30 —  ilaç sanayii 30 46 58
31 —  Diğer kimyasal ürünler 45 46 67
32 —  Petrol arıtımı 10 65 72
33 —  Diğer petrol ve kömür ürünleri 25 52 65
34 —  Kauçuk ve kauçuk ürünleri 60 44 70
35 —  Plastik ürünler sanayii 50 46 69
36 —  Cam ve camdan mamuiı ürünler sanayii 40 37 67
37 —  Çimento üretim i 35 52 70
38 —  Diğer taş ve toprağa dayalı sanayiler 25 37 61
39 —  Demir - çelik ana sanayii 60 54 86
40 —  Diğer metal ano sanayii 55 54 84
41 —  Metal eşya sanayii 25 36 60
42 —  Elektriksiz m akineler üretimi 60 37 75

, .
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S e k t ö r l e r

Beş yıllık 

verimlilik 

artışları 

(yüzde)

Ü c r e t l e r  

1977 1982

43 — Tarımsal makine ve teçhizat 50 37 71

44 — Elektrikli makineler üretimi 60 40 64

45 — Deniz ulaşım araçları 25 50 63

46 — Demiryolu ulaşım araçları üretim i 50 50 75

47 — Kara ulaşım araçları üretim i 20 50 60

48 — Diğer üretim araçları 25 50 63

49 — Diğer imalat sanayii 50 30 60

50 — Elektrik 25 49 61

51 — Gaz ve su 40 35 64

52 — Bina inşaatı 25 35 58

53 — Bina dışı İnşaat 0 35 50

54 — Toptan ve perakende ticaret 40 43 60
55 — Otelcilik, lokanta ve kahvecilik -  5 31 50
56 — Demiryolu taşımacılığı 60 41 65
57 — Diğer kara taşımacılığı 25 47 59
58 — Deniz taşımacılığı 30 90 100
59 — Hava taşımacılığı * 5 92 95
60 — Haberleşme 20 43 52
61 — Banka, sigorta ve kooperatifçilik 50 37 59
62 — Kişisel ve mesleki hizmetler -1 0 44 50
63 — Kamu hizmetleri 0 45 50
64 — Konut sahipliği -  5 22 47

133. Tablonun birinci kolonunda gösterilen üretkenlik artış
ları ve kitabın sonundaki 8. Ek Tablonun üçüncü kolonundaki
1977 yılı işgücü kullanımından kalkarak 1982 yılı için gerekli iş
gücü hesaplanabilir. Buna göre düzenlenmiş bulunan dizi, 8. Ek 
Tablonun sekizinci kolonunda gösterilmektedir. Gerekli işgücü
nü gösteren kolon, bir yandan sektörel ücretlerle çarpılarak tab
lonun altıncı kolonunda gösterilen 1982 yılı emek girdi katsayı
ları, öte yandan da, dokuzuncu kolondaki 1982 sektörel üretim 
hedefleri ile çarpılarak onuncu kolonda gösterilen 1982 yılı sek
törel işgücü düzeyleri belirlenebilir.

Yapılan çalışmaları ve sektörel düzeyde sonuçları veren 
8. Ek Tablo, bazı sektörlerde emek girdi katsayılarının düşmek
te olduğunu göstermektedir. Üretkenlikte öngörülen çok yük
sek düzeylerdeki artışın neden olduğu bu durum, ilgili sektör
lerde ücretlerin işgücü verimliliğinden daha az artırıldığı an
lamına gelmemektedir. Başta da belirtildiği gibi, hiçbir sektör
de ücret artışı, üretkenlik artışının gerisinde tutulmamaktadır. 
Çelişik gibi görünen bu durum, üretkenlikte sağlanan bü
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yük artışın neden olduğu işgücü tasarrufundan kaynaklanmak
tadır. İşgücünde o denli yüksek bir tasarruf sağlanabilmektedir 
ki, çok daha yüksek ücret alan işçilere yapılan toplam ödeme
lerin toplam üretim değeri içindeki payında bir düşme ortaya 
çıkabilmektedir. Bunu önleyecek olan koşul, ücretlerde öngörü
lenden de yüksek bir artışın gerçekleştirilmesidir. Fakat, sektör
ler arası ücretlerdeki farkın düşürülmesi hedefi buna engel ol
maktadır. Üretkenliği en hızlı artırılan sektörler aynı zamanda 
yüksek üretkenlik nedeniyle görece yüksek ücretlerin görüldü
ğü sektörler olmaktadır. Böyle olunca, bu gibi sektörlerde gerçi 
ücretler üretkenliğin ötesinde artırılmaktadır ama, bu artınlış 
başlangıç ücretleri düşük olan sektörlerdekine göre daha ılımlı 
olmaktadır.

Kitabın sonunda verilen 8. Ek Tablo, bu gibi sektörlerin ger
çekten imalat sanayiinde ve burada da teknik donanımın göre
ce yüksek olan sektörlerde yoğunlaştığını ortaya koymaktadır. 
Örneğin yatınm mallan üreten dokuz sektörden yedisinde bu 
durum gözlenmektedir. Yine aynı biçimde, temel aramallar üre
ten dokuz sektörden yedisinde de benzer bir sonuç ortaya çık
maktadır.

Karşılaştırma ve Sonuçlar

Sektörler düzeyinde yapılan bu çözümleme, «Hedefler» bölü
münün başında gözetilen toplulaştırmaya göre özetlenerek 134. 
Tablo elde edilmiştir. Böylece öngörülen bütün hedefler ile 
uyumlu sonuçlara ulaşılmış olmaktadır. 1982 tarım dışı toplam 
işgücü 6 milyon 984 bin olarak ortaya çıkmaktadır. 1977 yılı raka
mı ile karşılaştırıldığı zaman bu boyutlarda bir artış, işgücü kul
lanımının her yıl ortalama yüzde 7,8 oranında artması demek
tir. Bu artış hızı yakın geçmişteki gelişmelerin çok üstündedir. 
Son onbeş yılda bu hız ortalama yüzde 4,5 olarak kalmıştır. Res
mi istatistiklerin verdiği bu oranın gerçek orandan yüksek ola
bileceği de düşünülmelidir.

Bu çalışmada işgücüne yapılan ödemeler, sanayi ve hizmet
ler kesiminde gerçekleştirilen üretim değerinin payı olarak yüz
de 21,4’ten 23,2’ye yükseltilmektedir. Bu değişim bir yandan beş 
yıllık süre boyunca emek üretkenliğinde yüzde 22’lik bir artış, 
öte yandan da ücretlerde yüzde 33’lük bir artış sonucu gerçek
leştirilecektir.
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TABLO : 134
PLAN DÖNEMİNDE İŞGÜCÜNDE GELİŞMELER (Bin kişi)

1 9  7 7 1 9  8 2

Emek gird i Topiam Yüzde Emele gird i Toplam Yüzde

S e l c t ö r l e r  katsayısı işgücü dağılım  katsayısı işgücü dağılım

Sanayi 151 2149

M adencilik 508 171

İmalat sanayii 119 1302

Tüketim malları 093 250

Tük. oramalları 136 508

Temel oram alları 104 234
Yatırım  mallan 150 310

Enerji 299 94

İnşaat 210 582

Hizmetler 303 2642

Ulaştırma 158 294

Diğer hizmetler 342 2349

Tarım dışı toplam 214 4791

44,9 176 3123 44,7

3.6 553 349 5,0

27,2 129 1666 23,8

5,2 108 296 4,2
10.6 188 622 8,9
4,9 088 308 4,4
6,5 138 440 6,3

2,0 293 157 2,3

12,1 287 951 13,6

55,1 335 3863 55,3

6,1 183 428 6,1

49,0 392 3435 49,2

100,0 232 6986 100,0

Tarım dışı iki ana sektör arasında işgücü kullanım dağılı
mı hemen hemen hiç değiştirilmemektedir. Daha önce belirtil
diği gibi bu durum, sanayide öngörülen yüksek üretim artı
şını gerçekleştirebilmek için hem üretkenliği, hem de işgücü kul
lanımını hızla artırma zorunluluğu ile hizmetler kesiminde dü
şünülen işgücü kullanımının yararlı alanlara büyük sayılarda 
seferber edilmesinden ileri gelmektedir.

Hizmetler sektörünün iki dalında işgücü dağılımı da büyük 
bir farklılık göstermemektedir. Buna karşılık, sanayi kesiminin 
alt sektörlerinde belirgin bir gelişme göze çarpmaktadır. Toplam 
sanayi kesimi içinde imalat sanayii işgücü payı, düşen tek pay ol
maktadır. Diğer üç sektörün herbirinin payı artmaktadır. Bu du
rum imalat sanayii sektörlerinde öngörülen hızlı üretkenlik artı
şının neden olduğu işgücü tasarrufu olanaklarından kaynaklan
maktadır.

îmalat sanayii alt sektörlerindeki gelişmeler şöyle özetlene
bilir: Temel aramalları sektörlerinin, imalat sanayii işgücü için
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deki payı küçük oranda artmakta, yatırım malları sektörlerinin 
payı da yüzde 24’den 26’ya yükselmektedir. Üretkenlik artışının 
doğurabileceği işgücü tasarrufu, bu sektörlerde öngörülen çok 
yüksek büyüme hızına ayak uyduramamaktadır.

işgücüne yapılan ödemelerin, üretim değerinin payını gös
teren emek girdi katsayılarının hemen tümünde amaçlanan 
yönde gelişmeler ortaya çıkmaktadır. Başka bir deyişle, üç alt 
sektör dışında hepsi yükselmektedir. Düşüş gözlenen üç sektör, 
temel aram allan, yatırım malları sanayileri ile enerji üretimi 
olmaktadır. (Bu gelişmelerin nedenleri, yukarıda birkaç kez iş
gücü üretkenliğinde gerçekleştirilen yüksek verimlilik artışı ola
rak belirtilmişti).

Türkiye İşçi Partisi’nin hazırladığı plan çalışması, işgücü 
kullanımı ve değerlendirilmesine ilişkin hedefleri ödün verilme
mesi gereken temel ilkelerden yola çıkarak saptamış bulun
maktadır. Bu hedefler gerçekleştirilebilecek hedeflerdir. Gerçek
leştirilebilmeleri plan çalışmasının diğer bölümlerinde belirtilen 
hedeflerin gerçekleştirilmeleriyle birlikte ele alınmalıdır. Tek
nik bakımdan tutarlı ve ekonomik bakımdan geçerli olarak ha 
zırlanan çalışmanın bir bölümünde verilen hedeflerin gerçekleş
tirilmesi diğer bir bölümde verilen hedeflerin gerçekleştirilme
si ile doğrudan ilişkilidir. Birinin başarısı diğerininkini doğura
caktır. Türkiye, içinde bulunduğu sürekli darboğazlardan çıka
bilmek için bu önlemleri tutarlı bir biçimde hayata geçirdikçe 
gerçek çözüm yolunda adımlar atmış olacaktır.
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BESLENME HEDEFLERİ

Bugün İşçi ve Emekçiler Yetersiz ve 
Sağlıksız Beslenmektedirler

UGÜN Türkiye’de işçi ve emekçiler sadece yetersiz beslen- 
mekle kalmamakta, aynı zamanda alabildikleri besini de, 

bir yandan dengesiz, öte yandan bozuk almaktadırlar. Bu ko
nuda bugüne kadar yapılan tüm çalışmalar, getirilen eleştiriler 
ve öneriler konuyu genel olarak açıklamaktan öteye gidememiş
tir. Öne sürülen tüm görüşler, konunun ya bir yanma, ya da 
öbür yanına değinmiş, ama sorunun boyutlarını tam olarak açı
ğa çıkaramamıştır.

Sorun, başta işçi sınıfı olmak üzere geniş emekçi yığınla
rın sorunudur. Ülkemizde işçi ve emekçi kitlelerin yaşam koşul
larıyla ilgili konularda bilgi ve istatistik yetersizliği vardır, iş
gücü, beslenme, sağlık ve daha birçok konuda yapılan tüm araş 
tırmaların en büyük özelliği, sınırlı ve çarpıtılmış istatistik ve
rilere dayanmalarıdır.

Beslenme konusundaki araştırm a ve çalışmalar ise, ancak 
çok yakın zamanlarda başlamış bulunuyor. Bu araştırm aların 
ortaya koyduğu ilk gerçek, beslenmenin yetersizliği ve denge
sizliğidir. Ortalama verilerden ve bulgulardan yola çıkıldığı za
man Türkiye’nin, öteki ülkelere göre, başka konularda olduğu
nun tersine, çok kötü bir durumda olmadığı görülür. Ancak, bu
rada yetersizliği, işçi ve emekçilerin beslenmelerindeki yetersiz
lik olarak yorumlamak gerekmektedir.
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En başta gelen beş gelişmiş kapitalist ülke ile sosyalist ül
kelerden beşinin bir araya getirildiği bir karşılaştırmada Tür
kiye, kişi başına ortalama kalori bakımından dördüncü, protein 
bakımından ise dokuzuncu gelmektedir. Kısaca buna bakarak, 
günlük kalori gereksinmesinin tamamı ve protein gereksinme
sinin yüzde doksanının karşılandığı söylenebilir. Ancak sorun 
ortalama ve toplam rakam ların ne düzeyde oldukları değildir. 
Çeşitli toplum katmanlarının ne düzeyde ve nasıl beslendikle
ridir. Emekçiler, beslenebilmek için ucuz ve besi gücü olmayan 
besin türlerine yönelmekte, sağlıksız ve yetersiz beslenmekte
dirler.

Bu plan çalışmasının bundan önceki bölümlerinde yapılan 
değerlendirmeler ve saptanan hedefler 1978-1982 dönemi için 
beslenme konusunda da ipuçları vermektedir. Bu bölümde ilk 
olarak, eldeki sınırlı bilgiler ışığında mevcut durum ortaya kon
maktadır. Daha sonra, sağlıklı bir gelişme için gerekli olan he
deflerin belirlenmesi ve bu hedeflerin, Plan’m diğer hedefleri 
ile tutarlılığı sağlanmakta, son olarak da geliştirilen bilgi ve 
yöntemlerden hareketle, beslenme hedefleri saptanmaktadır.

Eldeki verilerin yetersizliğine karşın, çeşitli gelir grupları 
ve bölgeler arasındaki dengesizlik çok açık bir biçimde görül
mektedir.

TABLO: 135
BESLENMEDE KUTUPLAR (1974, kişi b a ş ına  günlük, gr)

KİŞİ başına Yerleşme yeri Bölgelere

yıllık gelire göre büyüklüklerine göre göre

Trakya, Doğu ve

6 bin TL. 2 bin TL. Büyük Marmara, G.doğu

Besin tü rleri Üstü Altı Kent Köyler Ege Anadolu

Taiııl grubu 576.1 682,0 566,4 724,3 574,5 678,2

Diğer bitl<isel 
besinler 700,6 652,7 638,4 7327 769,4 596,5

Şeker 49,0 36,0 53,4 37,6 47,6 38,9

Yağiar 56,7 28,7 61,0 39,6 63,2 27,8

Etler 131,6 30,7 126,7 31,4 96,0 63,0

ö te k i hayvansal 

besinler 145,3 125,9 113,7 192,5 126,5 187,1
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135. Tabloda ikişerlik üç kolon grubu vardır. Bu sıralama
daki her grubun ilk kolonları ikinci kolonlardan, gelir, yerleşme 
yeri ve bölgeleri gibi farklılıklara dayanarak yaşam koşulla
rı bakımından karşıtlıklar içermektedir. Yıllık geliri kişi başına 
6 bin lira ve daha yukarı olanlar, büyük kentlerde oturanlar ve 
ülkenin Batı bölgesinde yaşayanların tüketim kalıpları birbiri
ni andırmaktadır. Buna karşılık, yıllık kişi başına geliri 2 bin li
radan daha az olanlar ile köylerde oturanlar ve ülkenin doğu
sunda oturanlar da karşı uçta, ama birbirine benzer tüketim ka
lıbı sahibidirler.

Besin türleri bakımından karşılaştırma, et-dışı hayvansal 
besin ve tahıla dayalı besin tüketiminin, ikinci tü r tüketicide bi
rincilere göre daha yüksek olduğunu, bunun dışında ve başta 
et olmak üzere öteki ürünlerde de tersine bir durumun bulun
duğunu göstermektedir. İlk kolonlarda gösterilen tüketiciler ikin
ci kolonda gösterilenlerden üç-dört kat daha fazla et tüketmek
tedirler.

135. Tablodaki sınıflandırmaya göre verilen beslenme kalıp
lan  1974 yılındaki durumu göstermektedir. Aynı yılın tüm ülke 
için ortalama tüketim kalıbı, yeterli protein alınamadığını, bu
na karşılık kaloride normalin üstünde bir tüketim olduğunu gös
termektedir. Durum aradan geçen zaman içinde çok değişme
miştir. 1977 yılında aynı bilgileri değişik tüketici türlerine göre 
ayrıntılandırmak olanağı bulunmamakla birlikte, çeşitli besin 
türlerine göre incelemek olanaklıdır. Buna göre 1977 yılında or
talama günlük tüketim kalıbı, 588 gram şeker, 27 gram bitkisel 
ve hayvansal yağ, 67 gram et türleri ve 281 gram da öteki hay
vansal ürünleri içermektedir.

Böyle bir tüketim kalıbının günlük kalori gereksinmesinin 
tümünü, protein gereksinmesinin de yüzde doksanını karşıladı
ğı hesaplanmaktadır. Fakat böyle bir özetleme, ortalama veri
lerden hareket ettiği için durumu gerçekçi bir biçimde yansıt
mamaktadır. Verilen kalıp, tahıl ürünlerinin, alınan kalorilerin 
yüzde 57’sini ve proteininin de yüzde 55’ini karşıladığını göster
mektedir. Hayvansal ürünlerin payı ise, sırayla yüzde 13 ve 31 
düzeyinde kalmaktadır. Günlük besin miktarlarının büyük bir 
bölümünün, tahıla dayalı ürünlerden değil, hayvansal ürünler
den karşılanması gerektiği bilinmektedir. Bundan daha önemli 
bir sorun, günlük protein gereğinin dörtte birinin et türlerinden 
karşılanması gerekirken, belirtilen kalıbın bu işlevi ancak altı
da bir oranında gerçekleştirmekte oluşudur. Öte yandan, tahıla 
dayalı ürünlerin, günlük kalori gereğinin yüzde 38’ini karşıla
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ması gerekirken, bugünkü tüketim kalıbı ile bu oranın da yüzde 
57 gibi yüksek bir düzeye ulaştığı görülmektedir.

Türkiye’nin bugün içinde bulunduğu koşullar gözönünde 
bulundurularak belirlenecek beslenme hedeflerinin, en başta, 
çeşitli besin türlerinden alınmakta olan miktarlarla sözü edilen 
dengesizliği gidermeyi amaçlaması gerekmektedir.

Gerekli Beslenme Kalıbı Belirleniyor

Bu çalışma, işçi ve emekçilerin içinde bulundukları çalışma 
koşullarından hareketle gerekli beslenme kalıbmın saptanması
nı ilke edinmektedir. Bu nedenle, öncelikle çalışan nüfusun ça
lışma koşullarının araştırılması gerekmektedir. Plan çalışması
nın öteki bölümlerinde belirlenen hedefler ve gelişmeler bu ko
nuda yardımcı olmaktadır.

Resmi istatistikler, 1977 yılında çalışan nüfusu 15 milyon 314 
bin olarak vermektedir. Bu planın «İşgücü Hedefleri» bölümü 
çalışan nüfus için 1978-1982 yılları arasında yüzde 19-21 lik bir 
artış öngörmektedir. Çalışan nüfusun cinsiyete ve yapılmakta 
olan işin niteliğine göre dökümü 136. Tablodadır. Tablonun ha- 
zırlanışmda 1977 yılı için konuyla ilgili araştırmalardan yarar
lanılmıştır. 1982 yılı değerlerinin belirlenmesi için «İşgücü He
defleri» bölümünde yapılan iki temel kabulden yararlanılmak
tadır. Bunlar, çalışan nüfus içinde kadınların payının yükseltil
mesi ve beş yıllık dönemde izlenmesi hedeflenen sanayileşme ve 
işgücü kullanımı bakımından orta ağırlıkta çalışma koşulların
dan ötekilere doğru bir yönelişin sağlanmasıdır.

TABLO: 136
ÇALIŞMA KOŞULLARINDA GELİŞMELER (Bin kişi)

1 9  7 7 1 9  8 2

işin niteliği Kadın Erkek Toplam Kadın Erkek Toplam

H afif işler 183 881 1064 493 1924 2417
Orta ağırlıkta işler 5250 5632 10882 5718 4413 10131
Ağır İşler 371 2867 3238 845 4639 5484
Cok ağır İşler 2 128 130 6 339 345

T o p l a m 5806 9508 15314 7062 11315 18377

1982 yılında orta ağırlıkta işlerde çalışanların toplam içinde 
paymın düşmesinin ötesinde toplam sayısının düşürüldüğü gö
rülmektedir. Erkek çalışanlar arasında en yüksek ağırlık, orta
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ağırlıktaki işlerden ağır olarak adlandırılan işlere kaym akta
dır. Toplam çalışan nüfustaki 3 milyonluk artışm büyük bölü
mü erkek nüfustan kaynaklanmakla birlikte, kadm çalışanlarm 
sayısının da hızla arttığı görülmektedir.

Çalışanların dağılımında, 136. Tabloda gösterilen biçimde 
bir gelişmenin beslenmeye yansıması, sınıflandırılan her tipte 
iş için cinsiyete göre ek besin gereklerinin belirlenmesi ile sağ
lanabilir. Her erkek işçi, hafif işte günde 2700, orta işte 3000, ağır 
işte 3500 ve çok ağır işte de 4000 kalori harcamaktadır. Bu ra
kamlar kadm işçiler için aynı sıra ile 2000, 2300, 2550 ve 3000 ol
maktadır. Yine erkek işçiler, hafif işlerde günde 65, çok ağır iş
lerde ise 75 gram protein gereksinmektedirler. Bu rakamlar, be
sin türleri arasında 137. Tabloda görüldüğü gibi bir dağılımı ge
rektirmektedir.

Öte yandan, ortalama besin gerekleri, günlük tüketimin be
sin türleri arasında dağılımını, tahıl grubu için 370, öteki tanm  
ürünleri için 470, şeker için 77, yağlar için 50, etler için 98 ve öte
ki hayvansal ürünler için 330 gram olarak belirlemektedir. 137. 
Tabloda verilen cinsiyete ve yapılan işe göre besin gerekleri, bu 
dizi ile karşılaştırıldığı ve aradaki farklar 137. Tabloda verilen 
bilgiler kullanılarak değerlendirildiği zaman ek besin türleri da
ğılımı elde edilmiş olacaktır. Bu yoldan elde edilmiş bulunan cin
siyet ve çalışma koşullarına göre günlük ek kalori gerekleri 136. 
Tablo ile uyum içinde olmak üzere 138. Tabloda gösterilmek
tedir.

Günlük ek kalori gereklerinin karşılanması çeşitli besin tü r 
lerinden, tüketilmekte olan miktarların artırılması ile sağlana
bilecektir. 138. Tabloda dikkat çeken bir özellik, hafif ve orta 
ağırlıkta işlerde çalışan kadın nüfusun, besin gereklerinin kar
şılanması yönünde ek bir yük getirmediği, tersine sorunu ha 
fifletici katkıda bulunduğudur. Gerçekten bu grubun günlük 
ortalama kalori gereklerinin 2000 ve protein gereklerinin de 55 
gram olması ve bunların bugünkü Türkiye toplumunun günlük 
ortalama gereklerinin altında kalması böyle bir sonuç doğur
maktadır.

1977 ile 1982 yıllarında toplam günlük ek kalori gereği a ra 
sında büyük bir fark yoktur. Çalışan nüfusun sayısının 3 mil
yon artması ile birlikte ele alındığı zaman çelişik olarak görü
lebilecek böyle bir sonuç, aslında çalışma koşullarına göre da
ğılımda beş yıllık süre boyunca öngörülen değişimden kaynak
lanmaktadır. Çalışan kadınların paylarının artışı ve orta ağır
lıktaki işlerden yalnız daha ağır işlere değil, fakat hafif işlere
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TABLO: 138
ÇALIŞMA KOŞULLARININ GEREKTİRDİĞİ GÜNLÜK 

EK KALORİ (Milyon Kalori)

işin niteliği

Hafif işler 

Orta ağıriıl(ta işler 
Ağır işler 
Col< ağır işler

Toplam

1 9  7 7 1 9  8 2

Kadın Erkek Toplam Kadın Erkek Toplam

-  71 407 336 -  191 890 699
- 2  042 4 353 2311 - 2  225 3 412 1 187

90 3 540 3 630 203 3 929 4 132
2 217 219 5 576 581

- 2  021 8 517 6 496 - 2  208 8 807 6 599

doğru bir kaydırılışın da düşünülmesi, bu sonucu yaratm akta
dır. Böylece, 1977 yılında 15,3 milyon çalışanın getirdiği ek yük 
ile 1982 yılında 18,3 milyon çalışanın getirdiği ek yük büyük 
bir fark göstermemektedir. Bu durum, doğrudan doğruya, ça
lışma koşullarında öngörülen olumlu gelişmenin sonucu olarak 
ortaya çıkmaktadır.

138. Tablonun kalori cinsinden verdiği bilgileri, çeşitli besin 
türleri gözönünde bulundurularak tüketim malları cinsinden 
derlemek ve bunu yıllık toplamlar olarak hesaplamak, yıllık nor
mal beslenme kalıbını geliştirebilmemize ve toplam gereksinim
leri saptayabilmemizo olanak verecektir. İlgili hesaplamalar ya
pıldıktan sonra elde edilen sonuçlar 139. Tabloda özet olarak ve
rilmektedir.

TABLO: 139
GEREKLİ BESLENME KALIPLARINDA GELİŞMELER (Bin ton)

Besin türleri

1 9  7 7 1 9  8 2

Normal Ek Toplam Normal Ek Toplam

Tatili grubu 5 064 534 5 598 5 615 694 6 309
ötel^l bitkisel besinler 7 236 5 7 241 8 139 22 8 161
Şeker 1 296 — 1 296 1 461 — 1 461
Yağlar 623 115 738 689 143 832
Etler 1 640 8 1 648 1 847 10 1 857
Öteki hayvansal besinler 7 203 - 1 5 6 188 6 985 -1 1 6974

139. Tablonun üzerinde durulması gereken kolonları iki yıl 
içinde toplam gerekleri veren kolonları olmaktadır. 1977 yılın
da gerçekleştirilmiş tüketim kalıbı ile 139. Tabloda gösterilen 
gerekli tüketim kahbı karşılaştırması, dengesiz beslenmeyi or
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taya koymaktadır. 1977 yılında toplam 8 milyon 971 bin ton ta 
hıl grubu, 7 milyon 625 bin ton öteki bitkisel besin, 937 bin ton 
şeker, 410 bin ton yağ, l milyon 18 bin ton et ve 4 milyon 289 
bin ton öteki hasrvansal besinler tüketilmiştir. Bu rakamların 
1977 yılı gerekli tüketim düzeyleri ile karşılaştırılması, başta da 
belirtildiği gibi, kalori ve protein kaynağı olarak tahıl ürünle
rine dayanıldığını ve özellikle et tüketiminde çok düşük düzey
lerde kalındığını göstermektedir.

ö te  yandan, 139. Tablonun son kolonunda öngörülen kalı
ba göre 1982 tüketim kalıbınm, bu plan çalışmasının başka bö
lümlerinde verilen hedefler ile ne derece uyum içinde olduğunu 
görmek gerekmektedir. Bunu yapabilmek için, buraya kadar iz
lenmekte olan besin g ıup lan  yerine homojen ürünler üreten 
sektörler ayrımına geçmek zorunlu olmaktadır, örneğin etler 
grubuna giren ürünlerin bir bölümü hayvancılık, bir bölümü 
balıkçılık ve bir başka bölümü de mezbaha ürünleri sektörle
rinde üretilebilir. Aynı biçimde tahıl grubu ürünleri de tarım 
sektörünün, un ve unlu ürünler sektörünün, ya da öteki besin 
maddeleri üreten sektörün ürünü olabilir. Üretim hedefleri 1976 
fiyatlarıyla 478 milyar lira olarak saptanmış bulunmaktadır. Bu 
değerlerin öteki sektörlerin girdi olarak kullandığı miktarlar ve 
tüketime sunuluşta kaybolan toplamlar çıkartıldıktan sonra başlı
ca hangi besin grubu içinde yer alıyorsa buna göre bir aynm a uğ
ramaları gerekmektedir. 140. Tablo bu amaçla oluşturulmuştur.

140. Tablo, en sağdaki kolonunda, adı verilen dokuz besin 
ürünleri sanayiinin 1982 yılında tüketime sunabildiği toplamı, 
en alt sırasında ise bu bölümün başından beri izlenmekte olan 
sınıflandırma uyarınca, tüketime sunulan toplamm besin tür
lerine göre dökümünü göstermektedir. Tablo, 1976 yılı fiyatları
na göre düzenlenmiş olduğu için bu fiyatlar kullanılarak tüke
time sunulan ürünlerin miktarları hesaplanabilir. Bu hesapla
mayla ortaya çıkan sonuçların 139. Tablonun son kolonunda ve
rilen arzulanır tüketim kalıbı toplamlarıyla karşılaştırılması böy- 
lece olanaklı kılınmaktadır.

141. Tablo, gerçekleştirilmesi istenen gerekli tüketim kalı
bının 1982 yılı için hedeflenen üretim düzeyi ile bağdaşmadığı
nı ortaya koymaktadır. Şeker, et ve yağ üretiminde açık olarak 
yetersizlik, buna karşılık tarımsal ürünlerde de ihraç edilme
sinde zorluklarla karşılaşılabilecek boyutlarda fazlalık vardır. 
Bu bakımdan, beslenme hedefleri saptanırken izlenecek eğilim
ler belli olmaktadır. Şeker, yağ ve etlerde gerekli düzeylerin
den daha, düşük hedeflerle yetinilecektir. Burada ortaya çıkan
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TABLO : 141

1982 HEDEF ÜRETİMİNİN OLANAKLI KILDIĞI TÜKETİM 
KALIBI İLE GEREKLİ TÜKETİM KALIBININ KARŞILAŞTIRILMASI

Besin türleri

Tahıl grubu 

ö te k i b itkisel 
besinler 

Şeker 

Yağlar 

Etler

ö tek i hayvansal 

besinler

Tüketime Ortalama Tûketlle- Gerekil
sunulan fiyatlar bilecek tüketim
üretim 1976 miktar kalıbı

(IVIİlyon TL.) (Krş. Gr.) (Bin ton) (Bin ton)

51 550

42 191 

9 755 

9 536 

42 939

47 182

Fark 

(Bin ton)

693 7 439 6 309 1 130

307 13 743 8161 5 582

864 1 129 1461 -3 3 2

1 505 634 832 -1 9 8

3 065 1 401 1 857 -4 5 6

658 7 171 6 974 197

olumsuz durum bir ölçüye kadar tahıl grubu dışmda kalan bit
kisel besinlerde, gerekli tüketim kalıbmm öngördüğünden daha 
yüksek hedefler saptanmasıyla giderilebilir.

Böylece beslenme hedeflerinin belirlenmesi konusunda ge
rekli hazırlıklar tamamlanmış olmaktadır. Mevcut durumun in
celenmesi, yetersiz ve dengesiz beslenme konusunda, arzulanan 
tüketim kalıbının 1982 olanaklarıyla karşılaştırılması ise yapı
labilecekler konusunda yeterli bilgiyi hazırlamış durumdadır.

1982 Yılmm Beslenme Kahbı

îlk iki bölümde belirtildiği gibi 1982 yılında Türkiye’nin bes
lenme konusunda yapacağı seçim, ağırlıkla gerekli besin mad
delerinin kaynaklandığı besin türleri arasında dengeli bir dağı
lımın sağlanması amacına yönelik olacaktır. Türkiye’nin bugün
kü ortalama beslenme kalıbı ile, olması gereken beslenme ka
lıbının kalori ve protein içerikleri bakımından karşılaştırılma
sı, bu konuda yardımcı olmaktadır. 142. Tabloda bir yandan, bu 
yapılırken, öte yandan, bu karşılaştırmalar ışığında gerçekleş
tirilmesine çalışılacak olan hedef ortaya konmaktadır.

142. Tabloda verilen üç kalıbın karşılaştırılması, bugünkü 
durumda ölçüt olarak alınabilecek gerekli kalıba oranla, tahıl 
grubu yönünde büyük bir sapmanın bulunduğunu göstermek
tedir. Bugünkü kalıbın tek olumlu yönü, tahıl dışında kalan bit
kisel besinlerden gerektiği biçimde yararlanılm akta oluşudur.
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TABLO : 142
MEVCUT, GEREKLİ VE ÖNERİLEN BESLENME 

KALIPLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

Plan çalışmasının 

Bugünkü durum Gerekil Kalıp hedefi

Alınan Alınan Alınan Alınan Alınan Alınan 
kalorinin proteinin kalorinin proteinin kalorinin proteinin 

Besin türleri yüzdesi yüzdesi yüzdesi yüzdesi yüzdesi yüzdesi

Tahıl grubu

ötel<i bitkisel besinler
Şeker

Yağlar

Etler

ö tek i hayvonsoi besinler 

T o p l a m

57 55 39 37 45 41

13 14 14 14 17 17

9 — 12 — g —

8 — 15 1 11 1

6 15 9 25 7 18

7 16 11 23 11 23

100 100 100 100 100 100

Öteki bitkisel besinlerde «bugünkü durum» ile «gerekli kalıp» 
arasındaki özdeşlik dönem boyunca korunduğu takdirde, tarım 
dışı bitkisel ürünlerde 5,5 milyon tonun üstünde ihracat gere
ği doğmaktadır. Oysa böyle bir ihracatın gerçekleşme olasılığı 
oldukça zayıftır. Bu nedenle, plan çalışmasının beslenme konu
sunda yaptığı temel kabullerden ilki şöyle ortaya çıkmaktadır: 
Tahıl dışı bitkisel besin tüketiminde gerekli olan düzeyde değil, 
hedeflenen üretim yönünde bir tüketim öngörülmelidir. Böyle 
olunca, tüm besinlerden alınan kalorinin ve proteinin yüzdele- 
ri, toplam kalıp içinde yükselmektedir.

Bu kalem dışında, başka bütün besin türlerinde gerekli ka
lıba büyük çapta yaklaşılmakta, bazı durumlarda gerekli kalıp 
ile tam bir uyum sağlanabilmektedir. Hayvansal ürünlerden ya
rarlanma, tam olarak sağlıkh bir içeriğe kavuşturulmuş bulun
maktadır. Şeker ve yağlarda görülen olumlu yöndeki adımlar 
yanında, önerilen kalıbın en büyük dikkat çeken yönü, tahıl gru
bunun toplam beslenme gereklerinin büyük bölümünü karşılar 
olmaktan çıkarılmasıdır. Bunun da ötesinde, tahıl türlerin
den yararlanma oranlan arzulanan kalıba büyük çapta yaklaş
mış olmaktadır.

142. Tablo ile ilgili olarak temel kabulleri belirtilen tüketim 
hedefi kalıbının, gerçekleştirecek olan besin türlerine dağılımı, 
ek bilgilerle birlikte 143. Tabloda gösterilmektedir. Kişi başına 
önerilen günlük tüketim miktarları, 2 bin 567 kalori ve 77,5 gram 
protein içermektedir. Tablodaki dördüncü kolon, kişi başına
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günlük miktarların tüm nüfus için yıllık toplamını vermekte
dir. Bu kolonun, 141. Tablonun üçüncü kolonunda verilen, 19S2 
yılında tüketime sunulan toplam miktarlarla karşılaştırılmasıy
la ortaya çıkan sonuç, uygulanabilirliği göstermektedir. Ayrıca 
tüketilmesi öngörülen besin maddelerinin 1976 fiyatlarıyla de
ğerlerinin hesap edilmesi gerekmektedir. Bu, 140. Tabloda veri
len matris benzeri bir yöntemin tersinden uygulanması yoluyla 
yapılır. Bu yolla elde edilen sonuçlar 143. Tablonun son kolonun
da gösterilmektedir.

Böylece besin türlerine göre dağılımı verilen tüketim kalıbı, 
üretici sektörler arasında dağıtılmış olmaktadır.

143. Tablonun verdiği bilgiler arasında, dikkat çekici olan, 
hiçbir besin türünde, tüketime sunulan toplamın, gereksinilen 
toplamın altında kalmadığıdır. Günlük 2 bin 567 kalorilik top
lam, 2500-3000 kalorilik normal gereksinim sınırları içinde kal
maktadır. Proteinde ise, alt sınır 70 gram olduğu için, bu bakım
dan da önerilen kalıp yeterli düzeyde olmaktadır. 141. Tabloda 
verilen ortalama fiyatlar kullanılarak, günlük kişi başına tüke
tim düzeyinin maliyeti hesaplanabilir. Plan, tanm dışı kesim
lerde çalışan işçilerin günlük ortalama ücretlerinin 1977 yılın
da 115 lira olduğunu, bunun gene 1976 yılı fiyatlarıyla 1982 yı
lında ortalama 153 liraya çıkarılacağını öngörmektedir. Verilen 
rakamlar, işgücü hedeflerine ilişkin bölümde belirtildiği gibi, 
ele geçen parayı değil, «işgücü maliyeti» denilen miktarı göster- 
rhektedir. 1977 yılında ücretlerin vergilerden, prim kesintilerin
den vb. arındırılmış bölümü, toplamın yarısını aşmamaktadır. 
Çünkü «işgücü maliyeti» içine işverenlerin ödediği prim paylan 
vb. de katılmaktadır. Ortalama aile büyüklüğü ve bunun bes
lenme gerekleri gözönünde bulundurulduğu zaman, 1977 yılın
da bir işçi ailesinin ortalama net gelirinin yansını aşan bir bö
lümünü beslenmek için harcamak zorunda kaldığı ortaya çık
maktadır.

1982’de Gelirin Yarısı Yerine Üçte Biri İle 
Daha İyi Beslenme Olanağı Doğuyor

Toplumun ve üretici güçlerin gelişmesi, 1977 yılındaki de
ğerlerine göre bir işçi ailesinin beslenme için 1982 yılında daha 
fazla harcam a yapmasını gerektirmektedir. Beslenme harcam a
ları, yaşama koşullarının gelişmesine koşut olarak, yüzde 10 do
layında artmaktadır. Buna karşın, ortalama ücretlerin aynı dö
nemde yüzde 33 dolaymda yükseltilmesi, temel gereksinimlerin 
sunuluşunda ucuzlatıcı önlemler alınmış olması ve ele geçen net
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ücretlerin «işgücü maliyeti» içindeki payının artırılması hedef
lendiği için, 1982 yılında bir işçi ailesinin gelirinin üçte birini aş
mayan bir bölümünü beslenmeye harcaması yeterli olacaktır.

141. Tablonun son kolonu ile 143. Tablonun beşinci kolonu, 
iki değişik tüketim kalıbının, 1982 yılında tüketime sunulan be
sin maddeleri miktarları ile karşılaştırmasını vermektedir. Tahıl 
dışı bitkisel besin maddelerinde ortaya çıkan büyük artık, öne
rilen kalıp sonucu önemli ölçüde ortadan kalkmaktadır. 143. Tab
lonun son kolonundaki değerler, besin türlerine göre dağılımı 
belirlemektedir. Bu dağılımı, 140. Tabloda yapılanın tersi bir 
yöntemle besin maddeleri üreten sektörler arasında dağıtmak 
ve sektörel üretim, tüketim ve benzeri değişkenler bakımından 
incelemek gerekmektedir.

Önerilen kalıbın tutarlılığı, tüketime sunulan miktarlardan 
yüksek olmaması ile ortaya çıkmakta, yani Plan’da beslenmeye 
ilişkin olarak belirlenen hedefler, beslenme açığı göstermemek
tedir. Ayrıca, beslenmenin çeşitli besin türleri arasında dengeli 
dağılımı yönünde belirli gelişmeler de sağlanmış olmaktadır.

Bu amaçla, bugün düşük düzeylerde tüketilmekte olan be
sin türlerine ağırlık verilmiş, bu maddelerde olabildiğince dü
şük düzeylerde sunu fazlası olmasına özen gösterilmiştir. Tahıl 
dışı bitkisel ürünlerde, gerekli tüketim kalıbının uygulanması 
ile ortaya çıkabilecek olan yüksek sunu fazlası bir ölçüde gide
rilmiş; bütün bunlardan daha önemli olmak üzere, kalori ve pro
tein gereksinmelerinin karşılandığı, besin türleri arasında den
geli bir dağılıma yaklaşılmıştır.

Böylece 1982 yılı için plan çalışmasının beslenme hedefle
rine ilişkin bölümünün başında çizilen bugünkü beslenme tab 
losuna oranla, hem daha yeterli, hem de dengeli bir biçimde bes
lenmenin maddi temelleri hazırlanmıştır. Tahıl kökenli ürünle
re dayanmakta olan bugünkü beslenme, köklü bir biçimde de
ğiştirilmekte ve tüm öteki besin türlerinde kişi başına tüketim 
belirli ölçülerde artırılmaktadır. Kişi başına tahıl grubu tüketimi 
yüzde 30 düşürülmekte, şeker tüketiminde bugünkü düzey ko
runmakta, tahıl dışı bitkisel besinlerde, yağlarda, etlerde ve et 
dışı hayvansal besinlerde kişi başına tüketim, sırasıyla yüzde 
15, 22, 13 ve 47 oranlarında artırılmaktadır.

Bütün bu gelişmeler, kişi başına (başka bir deyişle ortala
ma) durumu yansıtması' bakımından, gerçekleştirilmesi düşü
nülen değişimi tam anlamıyla göstermekten uzaktır.

Beslenme hedefleri de bütün öteki hedeflerle ele alındığında 
işçi ve emekçilerin durumlarında gerçekleştirilecek olan geliş
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menin, yukarda çizilen tablonun çok ötesine geçeceği açıktır. Or
talamadan en uzak olanların ortalama koşullara yaklaştırılma- 
ları, genel gelişme doğrultusundan çok daha hızlı olacaktır. Bes
lenme hedeflerinin olumlu içeriğinin sözde kalmayıp yaşama ge
çirilmesi, sadece bu yönde mücadele edilmesi ile gerçekleşemez. 
Aynı zamanda, gerçekleşmesi istenen, bu yönde mücadele ge
rektiren hedeflerin gerçekleştirilmesinin maddi temellerinin bu
lunduğunun da gösterilmesi gerekir. Planlanan üretim, ihracat 
ve ithalat hedefleri, üretiminin ana girdilere ayrılan bölümü ve 
tüketim düzeyleri bir bütün olarak tutarlı olmak zorundadır.

143. Tablonun son kolonunda verilen, tüketimin besin tür
lerine göre dağılımı, aynı zamanda, üretici sektörlerin üretim 
hedefleri ile uyum içindedir. 144. Tablo bu dengeyi özetlemek
tedir.

144. Tabloda tüketim hedefi başlığı altında verilen dağılım,
143. Tablonun son kolonunda verilen besin türlerine göre dağı
lımın aynıdır. Yalnız, 143. Tablodaki dağılım, belirtildiği gibi be
sin türlerine göre; 144, Tablodaki ise, üretici sektörlere göre dü
zenlenmiştir. Tabloda hemen her sektör için, hem ithalat, hem 
de ihracat hedeflerinin bulunması, üretici sektörlerin toplulaş- 
tınlmış olmalarından kaynaklanmaktadır. Başka bir deyişle, sı
ralanan dokuz sektörden biri (şeker) dışmda, tümü de birden 
çok ürünü kapsamaktadır. Bazı sektörlerde, ülkemizde üretilme
yen maddelerin de bulunması ithalatı gerektirmektedir. Buna 
karşılık, şeker sektörü, tek ürün ürettiği için bu sektörde üre
tim hedeflerine göre sadece ithalat, ya da ihracattan biri olabi
lirdi. Artan 150 milyon lira değerinde şeker üretimi için ise, ih
racat yoluna gidilmemiş, bu miktar stok değişimi sayılmıştır.

Tablonun dikkat çeken bir başka özelliği de, stok değişim 
düzeylerinin düşük tutulmuş olmasıdır. Üretimin planlandığı bir 
ortamda bundan başka bir sonuç beklemek de doğru değildir. 
Sektörlerarası kullanım olarak gösterilen kolon, aynı zamanda, 
nihai kullanıma sunuluşta ortaya çıkabilecek olan kayıpları da 
içermektedir. Sektörel ürünün ortalama niteliğine göre, değişik 
kayıp oranlan varsayılmıştır. Bu oranlar yağ ve şekerde yüzde 
5, hayvansal ürünlerde yüzde 22,5; tarımda yüzde 30 ve geri ka
lan sektörlerde ise yüzde 25 olarak alınmışlardır. Bu oranlar, 
bugünkü düzeylerine yaklaşıktır. Beslenme hedefleri arasında 
ele alınması gereken başka bir sorun da böylece ortaya çıkmış
tır. İşgücünün yarattığı değerin en düşük israf oranlan ile kul
lanıma sunulması ertelenemez bir amaç olmalıdır.
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MAKİNE İMALAT SANAYİİ {*)

Mevcut Teknoloji, Güçlükleri Çözümleyebilecek Düzeydedir

AKİNE imalat sanayii, Türkiye’de henüz yok denecek ka* 
dar cılızdır. Kurulması ve geliştirilmesi ise bu alanda yatı

rım yapmak, yatırım hızını artırmak, sektörün gerektirdiği tek
nolojiye sahip olmakla çok yakından ilgili değildir. Bu gibi et
kenler temel başka bir etkenle birlikte önem kazanmaktadır. 
Sözü edilen etken, «dizayn» üretimidir. Daha ayrıntılı bir biçim
de aşağıda açılacak olan bu konuya girmeden önce bu sektörün 
diğer yatırım malları üreten sektörlerle bir karşılaştırmasını 
yapmak gerekmektedir.

Türkiye’nin bugünkü, ya da yakın gelecekteki teknoloji dü
zeyi makine üretecek fabrikaların kurulması için yapılacak gi
rişimlerde karşılaşacağı teknik sorunlara ve güçlüklere daha

(*) Elektrik üretim i, iletimi, dağıtımı ve tüketim i ile ilgili makinelerin tü 
mü bu bölümde ele alınm aktadır. Uluslararası sınıflandırmaya göre m a
kine sayılıp bu sektör kapsam ı içinde ele alınan tar ım  araç ve m aki
neleri, bu plan çalışm asında ayrı b ir  sek tö r  olarak İncelenmektedir. Bun
lar  dışında gene bu sek tör  içinde olması gerektiği halde bu çalışmada 
izlenen sektör ayrımı nedeniyle başka sektörler kapsam ında bulunan, 
fakat ayrıca da incelenmeyen buhar kazanları ve inşaat malzemeleri de 
burada  ele alınm ayacaktır. Bu belirtilenler dışında, sektörün elektriksiz 
makineler o larak adlandırılm aları daha doğru olacaktır. Yalnız, kapsam  ve 
tanım lam a böyle olmakla birlikte, elektriksiz m akineler yerine, «maki
ne» sözcüğü kısa olması nedeniyle, am a yukarıda belirtilen anlamı ile 
kullanılacaktır.
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kolay bir çözüm bulunabilmesini sağlayacak durumdadır, örne
ğin, bir kimya kompleksi, ya da Demir-Çelik fabrikası kurmak, 
bir makine fabrikası kurmaktan çok daha zordur. Sözü edilen 
kolaylık ya da zorluk, teknik anlamda anlaşılmalıdır. Makine 
fabrikası kurabilmek için gerekli olan proje, proses ve dizayn 
mühendisliği hizmetleri genel olarak daha az karmaşıktır. Bu 
sektörde kullanılacak olan makineler daha standart ve üniver- 
sal, daha çok bilinen ve yaygın olan makinelerdir. Bu sektörün 
makine gereksiniminin yaklaşık yüzde sekseni takım tezgâhla
rından oluşmaktadır. Bu tür makinelerin Türkiye’de üretimleri 
yönünde ise belirli adımlar atılmıştır.

Önemli Olan Dizayn Üretimidir

Öte yandan, sözü edilen kolaylıklar bu sektörde hiçbir so
run bulunmadığı anlamına gelmemektedir. Makine üretecek 
fabrika kurulabilir, gerekli teknoloji bilinebilir, hatta gerekli 
girdilere de sahip olunabilir; ama, yapımı tasarlanan makinenin 
dizaynına sahip olunmazsa makine üretilemez. Temel sorun üre
tilmesi istenen makinenin dizaynına sahip olabilmektir. Bu ne
denle, makine üretiminde genel girdi makinenin dizaynı olmak
tadır. Bu girdiyi üretmek ise tek başına makine imalat sana
yiinin sorunu, ya da görevi değildir. Aslında dizayn üretiminin 
bu sektörün görevi olarak ele alınması, konuya yanlış bir yak
laşım olmaktadır.

Sanayi sektörlerinde teknolojik ilerleme, daha ileri ve da
ha büyük boyutlarda makine kullanımı olarak kendisini gös
terir. Aynı ürünü daha verimli koşullarda üretmek, çoğu kez, 
kullanılan makinelerde bir değişiklik anlamına gelmektedir. 
Böylece, makine üreten sektörün ürünlerine gereksinim, başka 
sektörlerin kullandıkları makinelerde bir değişiklik isteminde 
bulunmaları sonucu ortaya çıkmaktadır. İstemde bulunulan ma
kinenin yeni nitelikleri, boyutları ve benzeri özellikleri konusun
da da gerekli bilgi makine üreten sektör kadar makineyi kul
lanacak olan sektör, ya da fabrika tarafından hazırlanabilmeli, 
başka bir deyişle dizayn üretilebilmelidir.

Değer olarak, madencilikte kullanılan makinelerin yüzde 45’i, 
besin sanayii yatırımlarının yüzde 50’si, kâğıt sanayiinde yüzde 
53’ü, kimya, petro - kimya ve kimyasal gübre sanayiinde yüzde 
40’ı proses makinelerinden oluşmaktadır. Çimento sanayiinde 
makine gereksiniminin yüzde 20’si proses makinelerinden, yüz
de 35’i de endüstriyel fırınlardan oluşmaktadır. Benzer oranlar
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sırasıyla, cam sanayiinde yüzde 42 ve 22; pişmiş külden gereçler 
üreten sektörde yüzde 30 ve 30; demir-çelik üretiminde yüzde 35 
ve 35; demir dışı metal sanayiinde yüzde 37 ve 28’dir. Yatırım 
malı üreten sektörlerdeki makine gereksinimlerinin yüzde 73 ile 
yüzde 83 arasında bir oranı takım tezgâhlarına olan gereksinim
lerinden oluşmaktadır. Böylece, makine imalat sanayiinin başlı
ca üç ürününe olan istem, sıralanan belirli sektörler tarafından 
paylaştırılmış bulunmaktadır. Çeşitli sanayi sektörleri arasında 
makine kullanımı ve üretimi açısından kurulu bulunan bu bağ, 
makine üretiminin temel girdisi olduğu belirtilen dizayn üretimi 
konusunda izlenmesi gerekli yol için ışık tutmaktadır.

İleri teknolojiye sahip gelişmiş kapitalist ülkelerde bu ilişki 
değişik yönlerde gerçekleşebilmektedir. Ya, yeni makineye ge
reksinimi olan sektör üretici sektör ile birlikte, ya üretici sektör 
makineyi kullanacak olan sektörden gerekli bilgiyi alarak, ya 
da tekelleşmiş ve çeşitli iş kollarını toparlamış kuruluşlarda çe
şitli biçimler bir arada, araştırma ve geliştirme merkezlerinde 
ilgili dizaynı üretmektedirler. Sosyalist ülkelerde ise görev, mer
kezi bir kuruluş tarafından üretici ve kullanıcı birimleri de içe
ren bir biçimde yürütülmektedir.

Makine dizaynı, makineyi kullanacak olan proses, ya da ku
ruluştan bağımsız olarak düşünülemez. Başka bir deyişle, yeni 
bir makineye gereksinim duyan bir proses, ya da kuruluşun da 
yeni makineye uyumlu dizaynının üretilmesi gerekmektedir. 
Bu ise; teknolojinin bugün eriştiği düzey bakımından elektronik 
ölçü ve komut aygıtlarının dizaynından bağımsız düşünülemez. 
Bu bakımdan elektronik sanayii, ürettiği ürünlerden ve bu ara
da başlıca «komponent»lerden daha önemli bir işlev olarak, ku
ruluş ölçü ve komut dizaynları üretmek yükümlülüğü ile karşı 
karşıyadır. Bu sanayi dalı da bu işlevi tek başına yürütemez. 
Kullanıcı ve üretici öteki sanayi dalları ile birlikte ele alınma
lıdır. Özet olarak, elektronik sanayii, komponent üretiminin öte
sinde işlevi olan bir sanayi dalıdır. Bu sanayi kolunda ağırlıklı 
ya da belirleyici olan komponent üretimi değildir. Önemli olan, 
elektronik aygıtların belirli kullanım amaçları için dizaynı ol
maktadır. Bu bakımdan, öteki sanayi dallarına göre bu sanayi 
kolunun mühendislik yönü çok daha ağırlıklı bir öneme sahip
tir. Makine dizaynı, kuruluş - proses ve elektronik dizaynı bir 
bütün olarak ele alınmak zorundadır.

önce Kurulma ve Gelişme Aşaması

Öte yandan makine imalat sanayiinin kullandığı girdiler ba-
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kımmdan da özen gösterilmesi gereken noktalar vardır. Bu gir
diler, çoğunluğu demir-çelik sanayiinden sağlanan girdilerdir. 
Gerekli dizaynın üretilnııesinde bir bütünlük sağlanması, nasıl 
ilgili sektörlerin ülke içinde etkinliklerinin sağlanması ile bir
likte ele almıyorsa, makine üretiminin öteki yanını oluşturan 
girdilerin sağlanmasında da ülke içi kaynaklara ve sanayilere 
dayanmak aynı biçimde gerekli olmaktadır. Oysa dışa bağımlı
lık bu sanayi dalının gelişmesini her iki bakımdan da engelle
mektedir. Türkiye’de makine imalat sanayiinin kurulabilmesi ve 
geliştirilebilmesi, girdilerinin de Türkiye’de üretilebilmesini, bu
nun için de üretim teknolojisine sahip olunmasını zorunlu kıl
maktadır. Dolayısıyla bu sektörün planlanması, en başta, kurul
ması ve geliştirilmesi aşamasından geçmek zorundadır.

Buraya kadar söylenenler ise, böyle bir amaç için en başta 
gerçekleştirilmesi gerekli belli kurumsal düzenlemeleri zorun
lu kılmaktadır. Öncelikle tüm üretici kuruluşlar birer araştır
ma ve geliştirme merkezi kurmalı ve çalıştırmalıdır. Türkiye 
Kömür İşletmeleri, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) 
ve Orman Ürünleri Genel Müdürlüğü, kendi alanlarında araş
tırma ve geliştirme merkezlerini kurup çalışmaya başlamalıdır
lar. Anılan kuruluşlar bugünden bu olanağa sahiptirler. Özel 
sektör, gerek yapısı, gerekse gücü bakımından şimdi ve daha 
sonra bu alana girebilecek konumda değildir.

Bugünden, kurulu belirli araştırma kuruluşları makine ima
lat sanayiinin gereksinimlerini de gözönünde bulunduracak bi
çimde yönlendirilmelidir. Bu konuda azımsanmayacak bir biri
kim, araştırma enstitülerinde ve üniversitelerde bulunmaktadır. 
Eksik olan eşgüdüm, kamu denetimi ve yönlendirilmesi altında 
sağlanmalıdır. Makine imalat sanayiinin gerektirdiği araştırma 
ve geliştirme çahşmalannm tek merkezden denetimi, gerek üre
timi gerekse ithali bakımından kaçınılmaz olmaktadır. Bu ne
denle, bir devlet arşivi kurulması ve bunun, bir «Bilim ve Tek
noloji Kurulu»na bağlı olarak oluşturulması gerekmektedir. Ma
kine üretecek olan fabrika ve kurumlarm ise, daha önce sıra
lanan önlemlerin gerçekleştirilmesini beklemeden kurulmasına 
başlanmalıdır. Geçiş dönemi boyunca elverişli koşullarda tek
noloji ithal etmenin olanakları vardır ve bunlar kullanılmalı
dır. Makine imalat sanayiinin kuruluşu ile elektronik sanayiinin 
kuruluşu eşzamanlı olacaktır. Elektronik alanında özellikle di
zayn mühendisliğinin geliştirilmesine özen gösterilmelidir. PTT 
ve Türkiye Elektrik Kurumu (TEK) bu bakımdan ilk çıkış nok
talarını oluşturabilecek birikime sahiptir. Makine imalat sana
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yiinin gereksindiği çelik girdisinin tümünün ülke içinden sağ
lanmasına özen gösterilmelidir. Kurulu kapasite bunu da sağ
layabilecek düzeydedir.

Buraya kadar geliştirilen genel çerçeve ve önerilen kurum
sal düzenlemeler de göz önünde bulundurularak sektörün bu
günkü durumuna bakmak, makine imalatma ilişkin hedeflerin 
belirlenmesinde yardımcı olacaktır. Son yıllarda, özel sektör, 
dayanıklı tüketim mallarında istemi doyurmuş bulunmasından 
kaynaklanan bir zorunluluk sonucu, ama daha önemlisi gerekli 
girdileri ithal edebilmekte karşılaştığı güçlükler dolayısıyla, ma
kine imalatına yönelmiş bulunmaktadır. Bununla birlikte, bu 
sektörde ağırlık daha önce de belirtildiği gibi kamunun elinde
dir. Sözü edilen ağırlık, aynı zamanda üretilen makinelerin ni
telikleri bakımından da geçerli olmaktadır. Kamunun ürettiği 
makineler içinde proses makineleri ve ağır sanayi teçhizatı be
lirli bir ağırlığa sahiptir. Buna karşılık, özel sektör dayanıklı tü
ketim mallan yanında, takım tezgâhlarına, betoniyere, pompa
ya, brülöre ve benzeri görece standartlaşmış makinelerle, ısıtma 
ve soğutma makinelerine, istif, taşıma ve kaldırma makineleri 
gibi, yapım teknolojisi ve dizaynı görece kolay olan makinelere 
yönelmektedir. Bu yapı içindeki bir makine imalat sanayiinden, 
güçlü diye söz etmek olanağı yoktur. Son üç yıllık üretim ve it
halat rakamları çeşitli makine türlerine döküldüğü zaman sözü 
edilen gelişme daha açık bir biçimde ortaya çıkmaktadır.

TABLO: 145
MAKİNE İMALAT SANAYİİNDE ÜRETİM VE İTHALAT 

(milyon Lira, 1976 Fiyatlarıyla)

1 9 7 5 1 9 7 6 1 9 7 7

Üretim ithalat Üretim ithalat Üretim ithalat

Kuvvet makineleri 504 696 671 607 858 750
Metal ve ağaç 

işleyen makineler (‘ ) 477 1 600 671 1 531 885 1 700
Belirli sanayi 
makineleri (̂ ) 980 6 236 1 301 7 233 1 654 8 250
Büro ve hesap mak. 192 307 264 235 303 270
ö te k i m akineler p) 8 213 4 345 9 872 5 437 11 817 6 300

T o p l a m 10 366 13184 12 779 15 043 15 517 17 270

(1) Genell ik le  ta k ım  te z g âh la n .
(2) Genell ik le  p ro s e s  m a k in e le r i  ve en d ü s tr iy e l  f ır ın la r .
(3) Dikiş, ıs ı tm a  - s o ğ u tm a ,  k a l d ı r m a '  istif, b u z d o la b ı  - ç a m a ş ı r  m a k in e le r i ,

p o m p a  ve b e nzeri  m a k in e le r .
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145. Tablodan görülebileceği gibi üretim, zaman içinde daha 
büyük bir paya sahip olmaktadır. 1975 yılmda yüzde 44 olan bu 
pay, 1977’de yüzde 47’ye yükselmiş bulunmaktadır. Bu durum 
ilk üç kalemde yerli üretimin payının artmasından kaynaklan
maktadır. Öteki makineler olarak adlandırılan ve büyük çapta 
dayanıklı tüketim mallarından oluşan makinelerde, ithalat ve 
üretim paylan  üç yıl boyunca, sırasıyla yüzde 65 ve 35 olarak 
sabit kalmıştır. Üretimin dörtte üçünü aşan bir bölümü daya
nıklı tüketim mallarından oluşmaktadır. Dolayısıyla, özel sek
törün ağırlıkta olduğu görünümünü veren bugünkü makine ima
lat sanayii, bu görünümden farklı bir durumdadır. Özel sektö
rün  ürettiği «makine» 1er, dayanıklı tüketim mallarıdır ve dizayn 
üretimi ile yakından uzaktan ilintili değildir. Böyle olunca, ya
tırım malı olması bakımından önem kazanan bu sektörün ü rün 
lerinin, yatırım malı üretiminde hem çok küçük bir paya sahip 
olduğu, hem de bu küçük payın çoğuna sahip bulunan kamu ku
ruluşlarının ağırlıkta olduğu ortaya çıkmaktadır.

Bu bölümün başında belirtilen özellikler, böyle bir değerlen
dirmeden kaynaklanmaktadır. Makine imalat sanayii henüz ku
ruluş düzeyindedir ve bunu gerçekleştirebilecek olan sektör de 
kamu sektörüdür.

Gerek kamu sektöründe, gerekse özel sektörde kurulu ma
kine imalat sanayii fabrikalarının hemen hemen tümü çok kı
sıtlayıcı lisans anlaşmaları ile çalışmaktadır. Bu konuda, I. Bö
lümde lisans anlaşmalarına ilişkin olarak belirtilen ilişkiler, en 
ağırlıklı bir biçimde bu sektörde kendini duyurmaktadır. İthal 
kullanım oranları konusunda, teknoloji değişikliği konusunda ve 
benzeri konularda getirilen kısıtlamalar, dış tekele bağımlılığı 
artırmaktadır. Bu anlaşmalar, bir yandan, dış ticaret açığının 
artmasına ve döviz sorununun ağırlık kazandığı dönemlerde 
fabrikaların çalıştırılmaması sonucu atıl kapasitenin artmasına 
yol açmakta, öte yandan da, makine imalat sanayiinin kurula
bilmesi için ön koşulların oluşmasını engellemektedir.

Türkiye, bütün sektörlerde teknoloji üretir duruma gelme
dikçe, sanayinin çeşitli dallan  arasında eşgüdüm sağlanmadık
ça, ürün fiyat ve kaliteleri üzerinde denetim kurulamadıkça ve 
yatırımların finansman sorunu çözülmedikçe, yukarda anlatılan 
sorunlar daha da büyüyecektir. Makine imalat, sanayiinin ge
nişletilmesi geciktirilmez bir sorun olarak ortada dururken, dış 
ticaret açığı ve atıl kapasite git gide artacaktır.

Dışa bağımlılık, aynı zamanda, malzeme girdilerinde de ken
dini göstermektedir. Gereken nitelikte ürün edinebilmede kar
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şılaşılan güvensiz durum, yeterli derecede bilgi birikimini de 
engellemektedir. 1974 yılma ilişkin olarak yapılmış bir araştır
ma, bu sektörde kapasite kullanımının yüzde 71,3 olduğunu gös
termektedir. Sözü edilen çalışma, üçer aylık dönemlere göre de 
benzer oranlar hesaplamaktadır. Buna göre, ikinci üç aylık dö
nemde 77,9’a kadar yükselen kapasite kullanımı, üçüncü üç ay
lık dönemde 62,1’e kadar düşmektedir. Makine Kimya Endüst
risi Kurumu (MKEK)’nın tekstil makineleri fabrikasının kapa
sitesi yılda bin adet dokuma tezgâhı ve yüz adet iplik makinesi 
üretebilecek düzeydedir. Buna karşılık, 1974 yılında gerçekleş
tirilen üretim, 180 adet dokuma tezgâhı ve 40 adet iplik maki
nesi düzeyinde kalmıştır. 1975 yılı üretimleri ise 1974 rakam la
rını çok az geçmektedir. Sümerbank aynı yıl, adı geçen türden 
makineler ithal etmiştir.

Sektördeki atıl kapasite, verilen oranların ve örneğin öte
sinde, «sanayi çarşıları» nda yığılmış binlerce makine ve tezgâ
hın, ancak yüzde lO’luk bir kapasite ile kullanılmaları olgusu 
da göz önünde bulundurularak hesaplanırsa çok daha yüksel
mektedir.

Kamu Kuruluşlarında Azımsanmayacak 
Bir Birikim Vardır

Makine imalat sanayii sektöründe sayılması gereken kuru
luşların kamunun elinde bulunduğu belirtilmişti. Bu kuruluşla
rın çoğu, asıl amaçları makine üretimi olmayan, örneğin Sümer
bank, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. gibi kuruluşlardır. Bu ku
ruluşlar, ilk önceleri, ilgili oldukları üretim dallarında kullan
dıkları makinelerin onarımı, daha sonra da üretimi için çalış
malara başlamışlar, sonraları da kurulu kapasitenin atıl kalma
ması için, öteki sanayi dallarına da makine üretmeye başlamış
lardır. Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.’nin çimento üretimi sek
törünün makinelerini üretmeye başlaması buna bir örnek oluş
turmaktadır. Savaş araçları üretmek amacı ile kurulan MKEK’ 
nın da, bu araçların ABD’den sağlanmaya başlanması ile, öteki 
makineler üretimine geçmesi bir başka örnektir. Dolayısıyla, sağ
lıklı ve doğru bir yaklaşım ile Türkiye makine imalat sanayiinin 
kurulabilmesinin maddi temelleri bulunmaktadır. Sözü edilen 
yaklaşım, konunun bir dizayn üretimi olduğunun kavranmasın
da yatmaktadır. Dizayn üretimi ise, hem makine ve proses-ku- 
ruluş dizaynı olarak düşünülmek, hem de elektronik dizaynı ile 
bir bütün olarak ele alınmak zorundadır.
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1978-1982 döneminde bu sektörün üretim hedeflerinin belir
lenmesinde gözönünde tutulması gereken tek ölçüt, tüm ekono
minin yatırım gereksiniminin makinelerden oluşan bölümünün 
belirlenmesi olmaktadır. Bu toplam, daha önceki bölümlerde beş 
yıllık toplam olmak üzere 775 milyar lira düzeyinde belirlenmiş
tir. Bu toplamın yüzde 35,6’sı, başka bir deyişle 276 milyarlık bö
lümü elektriksiz makinelerden oluşmaktadır. 1978-1982 dönemin
de gereksinilen bu toplamın, bir bölümü ithalatla karşılanacağı 
gibi, bir bölümünün de yerli üretimle karşılanması gerekmek
tedir. Plan döneminde bu toplamlar sırasıyla, 156 milyar lira ve 
160 milyar lira olmaktadır. 156 milyar ve 160 milyar liranın top
lamı olan 316 milyar lira ile yatırımlar için gereken 276 milyar 
lira arasındaki fark, bu sektörün sınırlı da olsa üreteceği daya
nıklı tüketim mallan ile ara girdi olarak kullanılacak makine
lerden oluşmaktadır. Bunlar da sırasıyla 16 milyar ve 25 milyar 
lira düzeyinde gerçekleşebilir.

Üretim, Beş Yıl Sonra Bugünkünün 
tkibuçuk Katına Yaklaşacak

160 milyar liralık beş yıllık toplam üretimin büjmk bir bö
lümü ancak son yıllarda üretilebilecektir. Bu sektörün 1977 yı
lındaki üretim düzeyi 14 milyar 393 milyon lira olduğuna göre, 
dönemin başında bu kadar düşük bir üretim değerinden beş yıl
da toplam 160 milyar liralık üretime ulaşabilmek için çok yük
sek düzeyde bir büyüme hızı seçmek gerekmektedir. Bu hız, yıl
lık ortalama yüzde 27,27 olarak belirlenmiştir. Böylece 1982 yı- 
Imın üretim düzeyi 48 milyar 62 milyon lira olmaktadır. Böyle 
bir hedefin gerçekleşebilmesi için bu sektörde beş yılda, toplam 
20 milyar 722 milyon liralık yatırım gerekecektir. Bunun da 11 
milyar 397 milyon lirası makine türünden yatırımlardan oluşa
caktır.

Bu sektörde, yan kuruluşlarıyla birlikte bugünkü işgücü 50 
bin’i aşmaktadır. Bu sayı, 1982 yılında 67 bin’i aşan bir düzeye 
ulaşacaktır. Üretimin 5 yılda yüzde 234 artmasına karşılık, iş- 
gücündeki artışın yüzde 34 gibi düşük bir düzeyde kalmasının 
başlıca nedeni, bu sektörün işgücü verimliliğinin en hızlı artı
rılması öngörülen sektörlerden biri olmasıdır. Bu sektörde işgü
cü verimliliğinin, 5 yılda yüzde 60 artırılması öngörülmektedir. 
Sektörün ortalama ücretlerinde aynı dönemde, yüzde 103’lük bir 
artış da birlikte gerçekleştirilebilmektedir.
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Bu sektörün üretiminin, yüzde 48,5 gibi büyük bir bölümü
nü proses makineleri oluşturmaktadır. Bu makineler madenci
likte ve imalat sanayiinde kullanılan temel makinelerdir. Bu 
bölümün başında vurgulandığı gibi, bu tür makineler, bu sek
tör ürünlerinden en yüksek oranlarda ithal edilenlerin başında 
gelmektedir. Bu, tersine döndürülmesi amaçlanan başlıca ge
lişmelerden biridir. Böyle bir sonucu sağlamak ise düşünüldü
ğünden daha da kolaydır. Gerekli maddi temelin oluşturulması, 
dizayn mühendisliğine gerekli önemin verilmesi ile birlikte ele 
alındığı zaman, 1982 yılına gelindiğinde arzulanan yapının ku
rulması olanaklıdır.
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TARIM ARAÇ VE MAKİNELERİ SANAYİİ

T ARIM araç ve makineleri sektörü, tarımda kullanılan araç 
ve makineler olarak traktör (çeki gücü sağlayan araçlar) 

toprak işleyen araçlar (pulluk, tırmık ve kültivatör), ekme, dik
me ve gübreleme makineleri (ekme dikme makineleri, mibzer
ler), bitki koruma ve sulama araçları (pulverizatör, atomizatör 
ve pompa), hasat makineleri, tarımsal taşıma araçları, hasat so
nu işlemlerde kullanılan makineler gibi tarım araç ve makine
lerinin bölüm ve parçalarını üreten sektördür.

Çok Tiplilik ve Dışa Bağımlılık Traktör Sanayiinde de Vardır

Bu grupların en önemlisi, çeki gücü kendisinden olan trak 
tör grubudur. Bu grup, tarım traktörleri ve bahçe traktörleri ol
mak üzere iki ana grupta incelenebilir. Bahçe traktörleri, bugün 
için çok az üretilmektedir. Biri Türkiye Zirai Donatım Kurumu 
(TZDK) ’nın ürettiği BAŞAK, diğeri Tarım Kredi Koop. Y.B. Vak- 
fı'nın ürettiği FÎDAN’dır. Toplam üretimleri bin dolayındadır. 
Yerli tasarımlardır. 1977’den başlayarak yerli motor kullanıla
caktır.

Traktör yapımcüığmm, 6 firmada yıllık 40 bin sayılık fiili 
üretim kapasitesi bulunmaktadır. Bolli bir oranda var olan 
TZDK - Ford işbirliği ile sektörde mevcut kamu ağırlığı, Ford’un 
TZDK ile anlaşmasını bozup Hema Holding adlı bir özel ortak- 
hkla yıllık kapasitesi 25 bin sayı olan yeni bir üretim kuruluşu 
kurması üzerine ortadan kalkmış ve sektör tamamiyle özel sek
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tör egemenliğine geçmiştir. Ashnda en fazla üretim yapan ve 
üretimin yüzde 40,5’unu elinde bulunduran Türk Traktör’de ka
munun payı yüzde 45’dir. Ancak, yabancı ortak Fiat ve Koç gru 
bundan Egemak, firmayı tam denetimde tutmaktadır. Bütün 
üreticiler yabancı lisansla çalışmakta ve bu konudaki yabancı 
bir traktör tekeli ile işbirliği yapmaktadır. Çok tiplilik traktör 
sanayiinde de vardır ve 9 tip üretilmektedir. Dış girdi bağımlı
lığı yüzde 50’nin üstündedir. Üretim, 1974 yılında 34 bin 281 ve
1976 yılında da 37 bin 36 adet olmuştur. Aynı yıllarda ithalat, 
sırasıyla 18 bin 204 ve 30 bin 659 olarak gerçekleşmiştir. (Tür
kiye’deki traktör fabrikalarının bugünkü durumunu gösteren 
ayrıntılı 9. Ek Tablo kitabın sonundadır)

Diğer Tarım Araç ve Makineleri Düşük ve Atıl 
Kapasiteli Küçük Birimlerde Üretilmektedir

Traktör dışı tarım araç ve makinelerinde üretim, çok sayı
da ve küçük birimlerde sürdürülmektedir. 1973 yılında yapılan 
bir araştırm aya göre örneğin, kulaklı pulluklar üreten 64 ku 
ruluşta 40 bin 480, dişlikli tırmık üreten 52 kuruluşta 15 bin 55, 
tanm  arabaları üreten 82 kuruluşta 40 bin 380 ve püskürtme ma
kineleri üreten 24 kuruluşta da 13 bin 125 adet üretim gerçek
leşmiştir. Verilen bu örnekler 38 tü r tarım araç ve makine üre 
timinin hemen tümü için yaygınlaştırılabilir niteliktedir.

Görüldüğü üzere, çok sayıda firma düşük kapasiteli kuru 
luşlarda tarım araçları üretmektedir. Bu nedenle de, üretilen 
araçların geliştirilmesi ve toprak verimi ile ilgili olarak hiç bir 
geliştirici önlem alınmamakta, daha çok atölye türü birimlerde 
üretim yapılmaktadır. îstemin artması üzerine büyük birimler
de üretim kuruluşları için girişimlere başlanmıştır.

Küçük kapasiteli birimler aynı zamanda atıl kapasite ile de 
çalışmaktadırlar. Küçük birimlerde, ekonomik olmayan birim
lerde üretim yapıldığı için ve dışa bağımlılık nedeni ile dışarı
dan ithal edilen parça fiyatlarının dış tekelci belirlenmesi do
layısıyla içerde üretilen traktörler pahalıya mal olmaktadır. En 
iyi karşılaştırma baz’ı olarak, beygir gücü /  lira cinsinden fab
rika peşin fiyatları karşılaştırıldığında, Türkiye ve Amerika’da 
ki durum 146. Tabloda ortaya çıkmaktadır.

Türkiye’de traktör gereksinimi üzerine yapılan araştırm a
larda çok değişik sayılar ortaya atılmıştır. Park rakamı için ile
ri sürülen sayılar 300 bin ile 1 milyon 100 bin arasında değiş
mektedir.
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TABLO: 146
ORTALAMA TRAKTÖR FİYATLARI KARŞILAŞTIRMASI

1974 1975 1976

Türkiye TL/BG 1515 1729 1960
Amerika: Dolar/BG 81 91 112

TL/BG 1134 1365 1736

Pahalılık katsayısı 1,34 1,26 1,13

1982 İçin Üretim Gereği ve Öngörülen Hedefler

Üretim hedeflerini saptayabilmek için, hektar başma bey
gir gücü kullanım gerekleri belirlenmelidir. Ulaşılması gereken 
hedefler tahılda 1,2 BG, endüstri bitkilerine bağlı tohumlarda 
ve yumru bitkilerde 2,4 BG ve nadasta da 1,0 BG’dir. Sözü edi
len ürünlere ayrılan tarım alanı gözönünde bulundurulursa, bu, 
hektar başına ortalama 1,336 BG demektir. Bu hedefler, ulaşıl
ması gereken, fakat ancak 1990 yılında ulaşılabilecek hedefler 
olmaktadır. Ortalama traktör gücü 45 BG olarak alınırsa, 1990 
yılında 684 binlik bir traktör parkına gerek olduğu ortaya çıkı
yor. 1982 yılı için hedef 526 bin adet olarak belirlenmiştir. Böy- 
lece 1982 yılı için öngörülen hektar başına güç 1,0 BG olmak
tadır.

Bugünkü park gözönünde bulundurularak üretim kapasite
sinin 1977 ve 1978 yıllarında yılda 60 bin, 1979’da 70 bin, 1980 ve 
sonraki yıllarda da 80 bin adet üretim düzeyine ulaşması gerek
tiği hesaplanmaktadır.

Bahçe traktörlerinde ise bu günkü kapasite 7 bin 500 ve üre 
timi de bin adettir. 2,7 milyon hektar bu yolla kullanılmakta ise 
de bunun yüzde 30’u traktör kullanılmayacak durumdadır. Bu 
tür tarım, hektar başına 0,08 traktör gerektirmektedir. Böyle bir 
hedef, 1990 yılında bu tür traktör parkını, 157 bin olarak belirle
mektedir. Bugünkü park 2 bin 249’dur. Kapasite 10 bine yüksel
tilerek 1982 yılı için yeterli bir düzeye ulaşmak zorunlu ol
maktadır.

Üretimin çok çeşitli olması nedeni ile tüm araç grubunu tek 
tek inceleme olanağı bulunmamaktadır. Ancak 147. Tablodaki 
katsayılar yoluyla 1982 hedefi belirlenebilir.

Tabloda verilenler dışında 20 bin adetlik bir biçerdöver par
kına da gerek vardır. 1982 yılı için 3 bin adetlik üretim hedefi 
ortaya çıkmaktadır. Aynca patates hasat makinelerinde yıllık 
200 adet, selektörler için bin adet ve mısır taneleme araçların
dan da 800 adet gerekmektedir.
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TABLO : 147
100  T R A K T Ö R  İÇİN G E R E K L İ O L A N  TA R IM  A R AC I 

S A Y IS I V E 1 9 8 2  Ü R E T İM  G E R E Ğ İ

Ci nsi

Pulluk

Kültivatör

Tırmık

Dışkaro
Merdane

Copa makinesi
Mibzer

Gübre dağıtıcısı 

Pototes eleme 
Ot biçer 

Ot döndürme 
Ot balya 

Tarım arabası 
Traktör yükleyici

A d e t

100
50

50

30
5

30

25

25
1

8
2
2

90
8

1982 p a rk ı  

a d e t

526.600

263.300
263.300

157.980 

26.330

157.980
131.650

131.650 

5.266

42.128 
10.532 

10.531

473.940
42.128

1982 y ı l l ı k  

ü re t im  

h e d e f i

89.000

30.000

45.000

30.000

10.000
25.000

35.000

14.000 

1.000
5.000
1.000
1.500

85.000

7.500

1976 f iy a t  

(b in  l ir a )

6
6
6
8
9

10
23

23

30

10
10
10
18

20

Böylece ortaya çıkan 1982 yılı üretim hedefleri, toplam sayı 
ve değer olarak 148. Tabloda gösterilmiştir.

Böylece yıllık ortalama üretim artış hızı yüzde 19,41 olarak 
saptanmış olıpaktadır.

Bu üretim düzeyi, ek 2 bin 200 kişilik işgücü kullanımı ya
ratacaktır. Sektörün toplam işgücü kullanımı 7,6 binden 20,5 bi
ne yükselecektir. Bu gelişme işgücü verimliliğinde yüzde 50’lik 
ve ücretlerde de yüzde 52’lik bir artışla birlikte gerçekleştirile
cektir.

Bu sektörün beş yıllık yatırım gereği 2 milyar 982 milyon 
lirası makinelerden oluşmak üzere toplam 5 milyar 946 milyon 
liraya ulaşmaktadır.

Amaç Büyük Birimlerde Az Tipte Üretim

Sıralanan hedefler ötesinde, kamu eliyle 40’ar binlik iki trak
tör fabrikası içinde birleştirilmiş yıllık 80 bin traktör üretimi ön
görülmektedir. Amaç, bunlardan da büyük birimlerde az tip
te (*) üretime geçmektir. Yalnız bugünkü dağınık ve küçük ka
pasiteli yapı böyle bir geçişi zorunlu kılmaktadır. Dolayısıyla, 
olabildiği ölçüde az tip üretimin hedeflenmesi öngörülmektedir.

(*) Çok t ip li  p a r k t a  yedek  p a rç a ,  b a k ım  ve o n a n m  h izm etle r in i  y ü rü tm e n in  
verim sizliğ i a ç ık tır .
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TABLO: 148
1982 YILI ÜRETİM HEDEFLERİ

Adet
Değar

(milyon lira)

T raktör (tarla) 80.000 10.240
Traktör (bahçe) 10.000 500
Pulluk 89.000 534
Kültivatör 30.000 180
Tırmık 45.000 270
Dışkaro 30.000 240
Merdane 10.000 80
Çapa makinesi 25.000 250
Mibzer 35.000 805
Gübre dağıtıcısı 14.000 322
Patates eleme 10.000 30
Ot biçer 5.000 50
Ot döndürme 1.000 10
Tarım arabası 85.000 1.530
Ot balya 1.500 15
Traktör yükleyici 7.500 150
Biçer Döğer 3.000 600
Patates hasat 200 20
Selektör 1.000 10
M ısır taneleme 800 8

Toplam 15.844

Diğer tarım 

makineleri
2.597

Genel Toplam 18.441
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DEMİRYOLLARI YAPIM VE ONARIM SANAYİİ

Bugünkü Durum

S EKTÖR, çeken ve çekilen demiryolu taşıtlarının, bakım dı
şında ve üstünde kalan onarım ve yapımı ile uğraşır. Sek

törün kapsamına giren demiryolu taşıtları çeken ve çekilen ta 
şıtlar olarak sınıflandırılabilir. Çekenler arasında buharlı, di
zel, elektrikli lokomotifler, motorlu ve elektrikli trenler, çekilen
ler arasında da yolcu ve yük vagonları bulunmaktadır. Sektör
de çalışmakta bulunan dört kuruluşun hepsi de T.C. Devlet De
miryolu îşletmesi’ne, yani kamuya bağlıdır. Yabancı sermaye 
yoktur. Bu konuda ayrıntılı bilgi 149. Tabloda verilmektedir.

TABLO : 149
DEMİRYOLU TAŞITLARI YAPIM VE ONARIM İŞLETMELERİ

Kuruluşun adı ı ELMS SİDEMAS ADVAS A.D.F.

Yeri ; ESKİŞEHİR SİVAS ADAPAZARI ESKİŞEHİR

Sermayesi ; 
(Bin Hra)

200 200 150 TCDD bütçesi 

İçinde

işçi sayısı : 3 651 3 958 2 529 543

Memur sayısı : 441 348 267 101

Toplam işgücü : 4 092 4 306 2 796 644
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149. Tabloda sıralanan dört kuruluşun toplam kapasiteleri 
150. Tabloda gösterilmektedir.

TABLO: 150
1977 YILI KURULU KAPASİTESİ (Yıllık adet )

Yapım kapasitesi

Dizel ve elektrll<li lokom otifler 50
Yolcu vagonları 100

Bojili yük vagonları 500
2 d ing illi yük vagonları 1000

Onarım kapasitesi

Buharlı lokom otif 500
Dizel ve e lektrik li lokom otif 160

M otorlu tren çekici bölümü 45
Yolcu vagonları 1050
Yük vagonu (2 dingilli) 8600

Kullanılan yapım yöntemleri türlere göre değişiklik göster
mekle birlikte, dünya standartlarına nitelik açısından yakınlık
tan söz edilebilir. Emeğin oldukça yoğun olduğu bir yapımcılık
tır. Maliyetler ve işletme büyüklükleri rantabl büyüklüklere ya
kındır. İthal girdi oranı dizel lokomotiflerde yüzde 49, yolcu va
gonlarında yüzde 15, bojili yük vagonlarında yüzde 16’dır. Sek
tör, imalat sanayiinde en az dış girdi kullanan dallardan birini 
oluşturmaktadır.

TABLO: 151
YILLIK ÜRETİM (1975)

Üretim
(Adet)

Kapasite
kullanım

(yüzde)

Üretim 
değeri 

(Bin lira)

Dizel srakat lokom otifi 45

Dizel manevra lokom otifi 8 106 371.250

Yolcu vagonu 38 38 121.600

B ojili yük vagonu 422 84 274.300

2 d ing illi yük vagonu 422 44 143.650

T o p l a m 910.800

Bir yılda dizel ve elektrikli lokomotiften 160 adet mototren 
ve çekicileri 45 adet, yolcu vagonları 1050 adet ve yük vagonları
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8600 adet olan onarım kapasitesinin tamamı kullanılmaktadır. 
Sektörün ihracat olanakları hemen .hemen yok gibidir. Bugün
kü üretim düzeyinde kullanılan işgücü, 2 bin 124 vasıfsız ve 6 
bin 332 nitelikli işçi ile 489 teknisyen, yardımcı öge ve 258 idari 
ve teknik öğeden oluşmaktadır.

1973-1976 döneminde üretilmesi öngörülen 200 adet dizel lo
komotifin yüzde 86,1’i olan 177 adet. 508 adet yolcu vagonunun 
yüzde 42’si olan 213 adet, 2363 bojili yük vagonunun yüzde 85’i 
olan 2000 adet ve 2950 iki dingilli yük vagonunun yüzde 68’i olan 
2000 adet üretilebilmiştir. Tıkanıklıkların belli başlı nedenlerinin 
en önemlisi, yapım ve onarım çalışmalarının yanyana yürütül
mekte oluşudur. Yapım ve onarım ayrı ayrı örgütlenmelere ge
rek gösterdiğinden bir işletmenin bu iki işi aynı anda yapması 
üretim düşüşüne neden olmaktadır. Bunun yanında nitelikli tek
nik ve yönetici sağlanamaması ve yurt dışından getirilen mal
zemelerin, getirilişindeki aksamalar ve gecikmeler kamu iktisa
di kuruluşlarından sağlanan malzeme ve yarı mamüllerin tes
limindeki gecikmeler ve ıskarta oranının yüksekliği ile özel sek
törde satın alınan malzemelerin sağlanmasında uğranılan zor
luklar da sözü edilen tıkanıklığın nedenleri arasındadır.

1977 yılında DDY işletmesinde 213 dizel lokomotif ve 18 elek
trikli lokomotif vardı. Bu, 18 milyar HTK (ham ton kilometre) 
çekme kapasitesi eder.

Ayrıca 335 buharlı lokomotif karşılığı 6,7 milyar HTK’lık ka
pasite vardır. Böylece toplam kapasite 24,8 milyar HTK olmak
tadır. Bu ise, demiryolu taşımacılığının yük taşımacılığındaki 
payının yüzde 24, yolcu taşımacılığında ise yüzde 8 olması de
mektir. 1982 yıhnda 67,750 milyar HTK yük taşıma isteminin çe
kicilerle birlikte 74,0 milyar HTK olacağı hesap edilmektedir.

Hedefler

Bu durumda demiryolu ile yolcu taşımacılığının yüzde 13’e, 
yük taşımacılığının da yüzde 36’ya çıkarılması hedef alınmak
tadır. Dönem içinde tüm buharlı lokomotiflerin hizmetten çe
kilmesi öngörülmektedir. Böylece 1982 yılında parkta 986 dizele 
eşdeğer lokomotif olması gerekir. 1977 yılında 231 adet lokomo
tif olduğuna göre, 1982 yılına kadar 755 dizele eşdeğer lokomo
tif üretilmesi gerekmektedir. Bu ise, yılda 150 adet lokomotif ya
pım kapasitesinin bulunmasını gerektirmektedir.
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ö te  yandan, 1982 yılında yolcu taşıma kapasitesi 21,6 milyar 
koltuk km. olarak tahmin edilmektedir. 1977 yılında 8,9 milyar 
koltuk km. kapasite bulunduğuna göre, 12,7 milyar koltuk ek 
kapasite gerekmektedir. Bunun karşılığı 181 bin 400 koltuktur. 
Ayrıca motorlu ve elektrikli tren olarak 1,0 milyar koltuk km. 
olan istemin 1982’de 3,8 milyar koltuk km. den oluşacağı hesap 
edilmektedir. Bu da 2,8 milyar koltuk km ek kapasite gerekti
ğini göstermektedir. Yolcu vagonlarının çok çeşitli koltuk sayısı 
taşıması nedeniyle eş değer bir vagon sayısı bulunması zorunlu 
olmaktadır. 1977-1982 yılları arasında üretilmesi gereken 110 ki
şilik yolcu vagon sayısı yaklaşık 1900 adet vagon olmaktadır. 
1977 yılında 1149 yolcu vagonu bulunduğuna göre, 1982’de 3049 
yolcu vagonuna ulaşmak, başka bir deyişle, yılda ortalama 400 
adet vagon üretilmesi gerekmektedir.

Ayrıca, 1982 yılında 28,5 milyar HTK’lik çeşitli yük taşıya
bilmek için 22 bin 800 vagona geıek belirecektir. 1977’de 16 bin 
819 adet bu tür vagon olduğuna göre, park yenilenmesi de göz- 
önünde tutularak beş yıllık yük vagonu üretiminin 7 bin 450 ol
ması gerektiği hesaplanabilir. Cevher taşımacılığında 1982’de 27 
milyar HTK yükü taşımak için, 7 bin 700 adet vagona gerek du
yulmaktadır. 1977’de 1810 vagon bulunduğuna göre, beş yılda 
5890 vagon üretmek gerekmektedir. Fosfat ve benzeri taşımacı
lık için 2,55 milyon ton yükü taşıyabilecek 1065 vagona gerek 
vardır. Böylece toplam 14 bin 405 adet çeşitli yük vagonu üre 
tilmesi gerekmektedir. Bu, ortalama her yıl 2 bin 881 adet yük 
vagonunun üretilmesi gerektiğini göstermektedir. Bu üretimin 
yüzde 25’inin bojili ve yüzde 75’inin iki dingilli yük vagonu ola
cağı varsayılabilir. Bu durumda, her yıl 720 adet bojili ve 2 bin 
160 adet iki dingilli yük vagonu için ek üretim kapasitesi yara 
tılması gerekecektir.

Beş yıl süresince yıllık ortalama hedeflerin, lokomotif üre 
timi için 150 adet, yolcu vagonu için 400 adet, bojili yük vagonu 
için 720 adet ve iki dingilli yük vagonları için de 2 bin 160 adet 
olarak belirlenmiş olması, 1982 yılı üretim düzeyleri için ipuç
ları vermektedir. 1932 yılında bu araçlardan, yukarıda verilen 
sırayla 175, 465, 740 ve 2 bin 495 adet üretileceği öngörülmekte
dir. Bu plan çalışmasında tüm değerler 1976 yılı fiyatlarıyla ve
rildiği için, bu sektörün 1976 yılı fiziki üretimi ile üretim değer
leri kullanılarak bulunan ortalama fiyatlarla bir yandan 1977 
yılı üretim değeri, öte yandan da yukarıda sıralanan 1982 fiziki 
üretiminin 1976 fiyatlarıyla değerini hesap etmek olanaklıdır. 
152. Tablo özetlenen bu işlemi göstermektedir.
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Hedeflere ilişkin hesapların tamamlanması için yapılması ge
reken son hazırlık, sektörün onarım çalışmalarının 1977 düzeyi
nin ve 1982 hedeflerinin belirlenmesi olmaktadır. 1977 yılı kesti- 
rimleri, lokomotif onarımı için 221 bin liralık, yolcu vagonları 
onarımı için 236 bin liralık ve iki tü r yük vagonları için de 568 
bin liralık üretim gerçekleştiğini ortaya koymaktadır. 1982 he
defleri aynı kalemler için ve aynı sırayla 511 bin lira, 323 bin lira 
ve 774 bin lira olarak belirlenmiştir. Böylece bu çalışma ala
nında da 1977 toplamı, bir milyon lira ve 1982 hedefi de 1,6 mil
yon lira olmaktadır. 152. Tablonun toplamları ile verilen son top
lamlar biraraya getirildiği zaman, 1977 üretimi gerçekleşme dü
zeyinin 1 milyar 673 milyon lira ve 1982 hedefinin de 4 milyar 
226 milyon lira olduğu ortaya çıkmaktadır. Beş yıllık sürede üre 
timin ortalama büyüme hızı yüzde 20,36’dır.

Sektörün mamul ürün ithalatı yoktur ve plan döneminde de 
olması öngörülmemektedir. Yarı mamul ürün ithalatı, 1976 yı
lında doğrudan sektör için 290 milyon lira ve yan kuruluşlar için 
de 620 milyon lira olarak gerçekleşmiştir. Benzer rakam lar 1977 
yılı için sırasıyla 298 milyon lira ve 596 milyon liradır. 1982 yılın 
da beklenen yarı mamul ürün ithalatı, öteki sektörlerde özellik
le elektrikli makineler yapımcılığı ile madeni eşya sanayii sek
töründe öngörülen gelişmeler nedeniyle, lokomotif için gerekli 
yarı mamul ürün ithalat oranının yüzde 20’ye ve yolcu vagon
larında da benzer oranın yüzde 5’e düşmesi sonucu yaklaşık ya
rım milyar liralık ithalata gereksinme olacaktır.

Sektörde, daha önce verilen döküm gözönünde bulunduru
larak öngörülen hedefin yaratacağı ek işgücü kullanımı, 169 ida
ri ve teknik eleman, 250 teknisyen ve öteki yardımcı elemanlar,
4 bin kalifiye işçi ve 1.500 vasıfsız işçi olmak üzere 5 bin 914’e 
ulaşacaktır. Beş yılda yatırılacak olan toplam 3 milyar 712 mil
yon liralık yatırımın tüm ünün kamu tarafından gerçekleştiril
mesi öngörülmüştür.

Yapım ve O nanm  Çalışmaları Ayn İşyerlerinde Yapılacak

Ayrıntılı önlemler ise şöyle belirlenmektedir; Yapım ve ona
rım çalışmaları kesin olarak aynı işyerlerinde yapılmamalıdır. 
Onarım işleri için işletmeci kuruluşlarca çeken ve çekilen taşıt
ların tüm gereksinmesini karşılayacak bakım ve onarım birim
leri kurulmalıdır. TCDD Eskişehir Lokomotif ve Motor Sanayii 
Müessesesi’nde (ELMS) 1966 yılından beri dizel lokomotif yapıl
maktadır. Bugünkü yıllık kapasitesi 50 adettir. Bu kuruluşta ay-
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rica 500 bojili vagon üretilmektedir. Vagon yapımı kaldırılıp ye
niden düzenleme ve küçük genişletmelerle, bu kuruluşta bugün
den, yılda 100 adet lokomotif üretmek olanağı vardır. Ayrıca, 
yaklaşık bir milyar liralık bir yatırımla bu kuruluşu 1982’de yıl
da 200 adet lokomotif üretecek kapasiteye ulaştırmak olanaklı
dır. TCDD Sivas Demiryolu Makinaları Sanayii Müessesesi (Sİ 
DEM AS) buharlı lokomotif ve vagonların onarımı için kurul
muştur. Bugün, yılda bin adet iki dingilli yük vagonu yapa
bilecek bir kapasitesi vardır. Onarımın tamamıyla kaldırılması 
ile yılda bin adet bojili yük vagonu üretebilir. Yaklaşık bir mil
yar liralık bir yatırımla bu kuruluşu da 1982’de yılda 750 adet 
bojili ve bin adet iki dingilli yük vagonu üretecek kapasiteye 
ulaştırmak olanaklıdır.

TCDD Adapazarı Vagon Sanayii Müessesesi’nde (ADVAS) 
yıllık 100 yolcu vagonu üretecek kapasite bulunmaktadır. Gerek 
yeniden düzenleme, gerekse vardiya artırması yoluyla bu kapa
site kolayca kısa sürede yılda 150 adete çıkarılabilir. Yaklaşık 
bir milyar liralık bir genişletme yatırımı ile bu kuruluşta yılda 
400 adet, 110 kişi taşımaya eşdeğer vagon üretilebilir.

Bu sektöre mal verecek olan dövme işletmeleri ile dizel ve 
elektrikli motor üreten işletmelerin kurulması ile, lokomotif yapı
mında yüzde 80, yerli vagon üretiminde de yüzde 95 yerli yapım 
oranına ulaşmak olanağı bulunmaktadır.
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DENİZ TAŞITLARI SANAYİİ

Bugünkü Durum

"D  U sektör, her türlü deniz taşıtlarının yapını onarım ve
«bakım-tutum»ları ile uğraşan sanayi dalıdır. Genellikle 150 

Grostonilatodan küçük yüzer taşıtlar bu sektörün kapsamı dı
şındadır.

Türkiye’deki çelik gemi inşaat kuruluşları Marmara bölge
sinde toplanmıştır. İzmir ve Van’da da birimler vardır. Ahşap 
inşaat genellikle Karadeniz sahil boyuna yayılmıştır. Çelik ge
mi inşaat birimleri, Deniz Kuvvetleri’ne ait olanlar. Denizcilik 
Bankası TAO’na ait olanlar ve özel sektöre ait olanlar olmak 
üzere üç grupta toplanabilir.

Deniz Kuvvetleri’nin elinde iki güçlü tersane bulunmakta
dır. Bunlardan Gölcük Tersanesi, Türkiye’nin var olan en bü
yük gemi inşaat birimidir. İki kızağında 6-28 bin DWT’luk yük, 
tanker, ya da dökme yük gemileri yapılabilmektedir. Taşkızak 
Tersanesi ise Türkiye’nin üçüncü büyük birimidir. Kızağında 10 
bin DVVT’luk gemiler yapılabilmektedir.

Denizcilik Bankası TAO gemi inşaat kuruluşları, 153. Tablo
da gösterilmiştir. Ayrıca Pendik’te 150 bin DWT’na kadar gemi
ler yapabilecek bir tersane kuruluş halindedir. Pendik dışında 
toplam yıllık kapasite 477 bin DWT’dur ve yılda 29 bin 390 ton 
çelik işleme gücündedirler.
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özel sektör tersanelerinin durumu da 154. Tabloda gösteril
mektedir. Tablolarm incelenmesi ve Deniz Kuvvetleri elindeki 
tersanelere ilişkin bilgilerin bir araya getirilmesi, bu sektörde 
mevcut yapı hakkmda yeterli bilgileri vermektedir. 154. Tablo
da gösterilmeyen bir gelişme, iki büyük tersanenin yapım ha
linde olmasıdır. Bunlar tamamlanınca, özel sektör, kapasitesini 
yaklaşık iki buçuk katına çıkaracaktır. Fakat, 154. Tablo aynı 
zamanda özel sektörün ortalama yüzde 20’lik bir kapasite ile 
çalışmakta olduğunu ortaya koymaktadır. Yeni yapılmakta olan 
iki büyük tersanenin, ileri teknoloji içermesi nedeni ile, tamam
lanmaları sonrasında, ortalama kapasite kullanımını bu oranın 
üstüne çıkarmaları beklenebilir.

Bugünden kurulmuş bulunan kamu sektörü (Deniz Kuvvet
leri ve Denizcilik Bankası) kapasitesi, özel sektöre göre daha 
düşük olmakla birlikte, yüksek kapasite kullanımı nedeniyle 
üretimin yüzde 84’ünü sağlayabilecek düzeydedir.

Plan çalışmasında bu sektörde yapılacak olan yatırımların 
yüzde 85’inin kamu tarafından gerçekleştirilmesinin öngörülmüş 
bulunması, bugünden sağlanmış bulunan kamunun etkileyici 
rolünün güçlendirilmesi yönünde bir adım olmaktadır. Pendik 
tersanesinin kapasitesinin kurulmakta olan iki özel sektör ter
sanesinden de büyük olması bu gelişmeyi desteklemektedir.

Kullanılan teknolojiler, kamu tersanelerinde biraz daha ile
ri olmakla birlikte, genellikle geri teknolojilerdir. Ancak, gemi 
yapımcılığı teknolojik bakımdan çok değişik yöntemlerin uygu
lanabileceği bir daldır. Bu nedenle teknolojinin geriliği, ya da 
ileriliğinden çok, Türkiye koşullarına uygun teknolojiden söz 
edilebilir. Varolan yapımcılıktaki en önemli eksiklik, gemi ta
sarım ve planlarının büyük ölçüde yabancı olmasıdır. Bugün bir
çok yerli yapım geminin tasarım ve planları dışardan alınmak
tadır.

Ana girdilerin büyük çoğunluğu Türkiye’de üretilmekle bir
likte, yetersiz miktarda olmaları ithalat gerekliliğini ortaya 
çıkarmaktadır. Başlıca dış girdiler makine ve donanımdan oluş
maktadır. Özellikle ana makineler ve motorların ithal edilmesi 
gerekmektedir. Bu girdilerin oranı yüzde 30-50 arasında değiş
mektedir.

Çok çeşitli tip ve büyüklükte gemi üretilmesi nedeni ile top
lam parasal değer olarak verilebilen üretim, 1977 yılında (1976 
fiyatları ile) 2 milyar 956 milyon liradır. Üretim maliyetleri dün
ya fiyatlaruidan yüzde 10 dolaymda düşük olmakla birlikte sa-
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tış fiyatları, diğer ülkelerin uyguladıkları sübvansiyonlar nede
ni ile yüksektir.

Öngörülen Hedefler

Teknolojinin uygulama ölçeği açısından titizlikle hazırlan
mış yük, hat ve istem kestirimleri kullanılarak Türkiye koşulla
rına en uygun tip ve tonajdaki gemilerin gerek proje, gerekse 
yapım çalışmalarının özellikle yurt içinde yapılması olanaklıdır 
ve öngörülmektedir. Denizcilik Bankası TAO ve Deniz Kuvvet
leri bünyesinde «Makine İmalat Sanayii» bölümünde işaret edi
len bir «araştırma-geliştirme» merkezi kurulması ve dizayn üre
timine geçilmesi öngörülmektedir. Üretim için gerekli girdile
rin yeterli nitelik ve nicelikte Türkiye’de üretilmesi için diğer 
sektörlerde yapılan yatırımlar ve üretim hedefleri yeterlidir. 
Pendik tersanesiyle birlikte tüm gemi yapımcılığını besleyebile
cek gemi motorları yapımcılığının kamu eliyle ve kamu dene
timinde en kısa sürede kurulabilmesi için de makine imalat sek
töründe gösterilen yatırımlar gerçekleştirilecektir. Askeri ter
sanelerin ticari filoya gemi katkısının en üst düzeye çıkarılması 
öngörüldüğü gibi, kamunun elindeki tersaneler başta olmak üze
re tüm tersanelerin kapasite kullanımının en üst düzeylere çı
karılması da olanaklıdır.

Kurulmakta olan tersanelerle birlikte 1982 yılında toplam 
kapasite 500 bin DWT’a ulaşacaktır. Bununla ilgili olarak öngö
rülen beş yıllık toplam yatırım 5 milyar 599 milyon liradır. Plan 
çalışmasındaki bu yatırım düzeyi, yatırımların yüzde 85’inin ka
mu tarafından yapılmasını ve bu sektörde makine yatırımları 
için 2 milyar 239 milyon liranın ayrılmasını öngörmektedir. Yu
karda sıralanan önlemlere karşın tam kapasitenin, özellikle özel 
sektörde görülebilecek aksamalar nedeniyle, gerçekleştirilemi- 
yeceği varsayılarak, 1982 yılında toplam üretimin 450 bin DWT 
olması hesaplanmaktadır. Bu üretimin parasal karşılığı, (1976 
fiyatlarıyla), DWT başına ortalama 15 bin 907 lira alınarak, 7 
milyar 158 milyon liraya ulaşmaktadır. Bu düzeyde bir üretim, 
sektörün yıllık ortalama büyüme hızını yüzde 19,35 olarak belir
lemektedir.

Bu sektörde, beş yıl içinde doğrudan 5 bin 428 kişilik ek iş
gücü yaratılacaktır. Öngörülen artış. Deniz Kuvvetleri tersane
leri dışında bugünkü işgücünün iki katına ulaştırılması ile eş 
anlamlı olmaktadır. Sektörün üretimi, yan sanayileriyle birlik
te, bugün gerektirdiği 30 bin kişilik işgücünü 1982 yılında 54 bi
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ne yükseltecektir. Doğrudan işgücü kullanımı iki katı artarken 
toplam işgücü kullanımı yüzde 80 oranında artmaktadır. Top
lam işgücündeki bu artış işgücü verimliliğinde beş yılda toplam 
yüzde 25’lik ve ortalama reel ücretlerde de yüzde 26’lık bir a r 
tış ile birlikte gerçekleşebilecektir.
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KARAYOLLARI TAŞITLARI SANAYİİ

Bugünkü Durum:

Montaja Dayalı, Çok Tipli ve Küçük Birimler

T ÜRKİYE kara taşıt araçları yapımcılığının yadsınamaz ni
teliğinin montajcılık olduğu bilinmektedir. Gerçi son ürün 

(örneğin bir otomobil) kaçınılmaz olarak çeşitli parçaların bir- 
araya getirilmesiyle üretilir. Burada, gerçek taşıt araçları yapım
cılığının, biraraya getirilen parçaları üretmek olduğu gözden 
kaçırılmamalıdır. Bu nedenle, gerçek bir taşıt araçları yapımcı
lığının varlığından, ancak ürünü oluşturan parçaların yurt için
de üretilmesi ile söz edilebilir. Bu üretimin dışarıya, teknoloji, 
hammadde, sermaye ve benzeri bağlarla da bağlı olmaması ge
rekir.

Türkiye’de 1977 yılı rakam larına göre, kara taşıt araçları 
montajcılığında kurulu üretim kapasitesi şöyledir; Yolcu taşıma
cılığı araçları olarak 80 bin otomobil, 1500 otobüs ve 7 bin 900 
minibüs-midibüs; yük taşımacılığı araçları olarak da 23 bin 370 
kamyon ve 23 bin 400 kamyonet. Bu kapasiteyi oluşturan üretim 
birimleri, on yedi firmada, altmışa yakın tipte araç üretmekte
dirler. 155. Tablo 1975 ve 1976 yılı üretimleri ile 1976 yılı kapasi
te kullanım oranlarını vermektedir.
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TABLO: 155
KAMU TAŞIT ARAÇLARINDA 

YILLIK ÜRETİM VE KAPASİTE KULLANIMI

Yıllar

1975

1976
Kapasite
Kapasite kullanım 

oranı (1976)

Otomobil

67 291 

69 250 

80 000

82

Yolcu taşımacılığı

Otobüs

1 294 

1 448 
1 500

96

Midlbüs - 
M nibüs

5 177 

5 241 
7 900

66

Yük taşımacılığı

Kamyonet Kamyon

18 491 
14 111 

23 400

60

14 172 
18 500 

27 320

61

Otomobil üreten 3 firma, 3 m arka ve 9 model, otobüs üreten 
4 firma, 4 m arka ve 5 model, minibüs-midibüs üreten 6 firma, 5 
marka ve 7 model, kamyonet üreten 6 firma, 6 m arka ve 7 model, 
kamyon üreten 7 firma, 8 marka ve 16 model üretmektedir. Ka
pasite kullanımları tabloda gösterilmiştir.

Türkiye’de kara taşıt araçları montajcılığı, geri teknoloji ile 
çalışmaktadır. Bu durum, kurulu kapasitelerin en büyüklerinin, 
dünyadaki benzerleri ve optimum kapasiteleri ile karşılaştırıl
masıyla görülebilir. Türkiye’de üretim kapasitelerinin en bü
yükleri, otomobilde, yılda 40 bin adet ile Renault ve otobüste de, 
yılda 750 adet ile Mercedes’tir. Üretim birimlerinin çokluğu ve 
çok tipliliği, kısıtlı istem karşısında küçük ölçekli ve geri tek
nolojili birimlerde üretim yapılması durumunu ortaya çıkarmış
tır.

General Motors’un yayınlarına göre, «360-400 binlik bir oto
mobil üretimi, rantabl ve optimum üretim kapasitesidir. Ancak 
100 binin üstünde üretim yapan birimler kabul edilebilir bir ran- 
tabiliteye sahiptir.» Oysa Türkiye’de, en yüksek kapasiteli oto
mobil üretim birimi olan Renault, yıllık 40 bin adetlik bir kapa
siteye sahiptir. 1965 yılında dünya kapasite ortalaması yıllık 97 
bin adettir. Türkiye’de ise firma başına düşen yıllık kapasite 26 
bin adettir. Bu durumda, en büyük birim bile dünya ortalama
sının çok altındadır.

Benzer durum, otobüs üretiminde de vardır. Minimum opti- 
mal kapasite, otobüs üretiminde yılda 1500 adettir. Oysa en bü
yük üretim birimi olan Mercedes’in yıllık kapasitesi 750 adettir. 
Bu sayılar, mevcut karayolları taşıt araçları yapımcılığı sana
yiinde küçük, verimli olmayan ve bu nedenle de geri teknolojili
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üretimin göstergelerini oluşturmaktadır. Bu çok tiplilik, otomo
tiv sanayiine girdi verecek yan sanayilerde de optimum kapa
sitede birimler kurulmasma olanak tanımamaktadır.

Üretim, Yabancı Sermayenin Denetiminde

Kara taşıt araçları sektöründe önemli bir yabancı sermaye 
denetimi bulunmaktadır. Resmi bir araştırm aya göre, bu sek
törde yabancı sermaye, toplam sermayenin yüzde 42’sine sahip
tir. Yabancı sermaye sadece bu sermaye payı ile değil, ayrıca dış 
girdi ve teknolojik bağımlılık nedeni ile de üretim birimlerini 
tam bir denetim altında tutmaktadır. Böylece dış girdilerin bu 
tekellerden dikte ettirilen fiyatla ve teknoloji ile alınması zo
runlu hale getirilmiştir.

Örneğin, bir firma. İtalyan ortağının motoru yapmamaya 
başlaması ile hemen tip değiştirmek zorunda kalmıştır. Çıkan 
zorluklar, fabrikanın kapanması noktasına bile gelmiştir. Sek
tör, girdi açısından dışa bağımlıdır. En yakın örnek ithalattaki 
zorluklar sonucu fabrikaların üretimlerini düşürmeleri veya 
durdurmalarıdır. Birim mal üretiminin yüzde 56’sına yakın bir 
bölümü, ithalat girdilerinden oluşmaktadır. Bunların en önemli 
bölümünü, yüzde 32 ile motor ve aktarm a aygıtları oluşturmak
tadır. Yabancı sermayenin kâr oranı yüzde 78’dir. Dışa bağım
lılığın bir başka göstergesi de, yabancı personele yılda ortalama 
176 bin 147 lira ücret ödenirken, yerli personele 40 bin 350 lira 
ücret ödenmesidir.

Ekonomik olmayan birimlerde yapılan üretim, düşük kapa
site kullanılması, tekelci yapı ve korunmuş iç pazar nedeniyle 
kâr oranlarının yüksekliği, monte edilen ürünlerin fiyatlarının, 
dünya fiyatlarının çok üstünde olmasına olanak sağlamaktadır. 
Otomobiller dünya fiyatlarının 2,6; minibüsler 3; kamyonlar da 
2,5 katı yüksek fiyatlarla satılabilmektedir.

Bugünkü üretim yapısının, özel araç isteminin zorlanması 
ile elde edildiğini vurgulamakta yarar vardır. Ayrıca, bu üre 
tim yapısı, karayollarına ağırlık veren özel araçlarla yapılan yük 
ve yolcu taşımacılığı biçimindeki bugünkü ulaşım politikası ile 
de çakışmaktadır.

Plan Döneminde Kitle Ulaşımına Ağırlık Veriliyor ve 
Karayolları Taşımacılığının Ağırlığı Azaltılıyor,
Tipler En Aza İniyor

Bu çalışmada, ulaştırma stratejisinde kitle ulaşımına ağır
lık verilmesi ve karayolları taşımacılığının ağırlığının azaltıl
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ması sonucu, 1982 isteminin yapısmm değiştirilmesi öngörülmek
tedir. Ancak, mevcut yapı gözönünde tutularak, otomobil iste
mindeki kısıntı, belirli bir ölçüde tutulmuştur. Buna göre, 1982 
isteminin 75 bin otomobil, 10 bin otobüs, 8 bin minibüs-midibüs, 
70 bin kamyon ve 35 bin kamyonetten oluşacağı öngörülmek
tedir.

Bu istemin, bugünkü sayıda çok tipte ve çok sayıda fir
mayla karşılanmasma olanak yoktur. Böyle bir durum, ayrıca 
çok tipli motor üretimini de gerektireceğinden optimum kapa
site olan yıllık 100 bin adetlik motor işletmelerinin kurulması 
olanaksızlaşmaktadır. Bu nedenle, tipleri en aza indirmek ge
rekmektedir. İstem sayıları, otomobil üretiminde en fazla bir 
üretim birimine, otobüste en fazla üç üretim birimine, minibüs- 
kamyonette en fazla bir üretim birimine, kamyonda da en çok 
iki üretim birimine olanak tanımaktadır. Oysa, 1982’yi de aşan 
uzun süreli bir bakışta bile istemi karşılayacak tek üretim bi
rimleri kurulması, hem verimlilik, hem de teknoloji yönünden 
zorunludur. Bu tü r bir düzenleme, optimum büyüklüğe yakın 
büyüklükte üretim birimlerinin kurulmasını sağlayacaktır. Bu 
birimlerin teknoloji üretme, araştırm a ve geliştirme kesimleri
ni kapsaması sağlanabilecektir. Verimlilik artacaktır. Atıl ka 
pasite sorunu çözülecektir. Az tip nedeni ile, yan sanayide opti
mum kapasiteli, büyük ölçekli ve verimli işletmeler kurulma 
olanağı doğacaktır. Birimler kendilerine gerekli teknolojiyi üre 
tecekler, böylece dışa bağımlılık ortadan kalkacaktır.

Bu düzenlemede mevcut sistemi değiştirmek için elde iki 
araç bulunmaktadır. Bunlardan birisi, tüm ünü devletleştirmek, 
öteki ise bu sektörün stratejik bölümü olan motor ve aktarm a 
aygıtlarını kamu kuruluşlarında üreterek ve bu üretimin ver
diği en az tipte imalata olanak tanıyarak, mevcut firmaları bir
leşme yoluyla en az tipe dönüştürmeye zorlamaktır.

Motor ve Aktarma Aygıtlarını Yalnızca Kamu Üretecek

Bu çalışmada otomotiv sanayii konusunda öngörülen önlem
ler, otomobil ve otobüs üretimini ve en büyük ölçekli, modern 
teknolojiye en yakm kuruluşları devletleştirerek motor ve ak 
tarm a aygıtı gibi, sektörün stratejik bölümünü mutlaka kamu 
eliyle üretmek olmaktadır.

Bunun sonucu olarak, 75 bini otomobil, 8 bini minibüs-mi
dibüs, 35 bini de kamyonet olmak üzere, toplam 118 bin adet
lik istem için 100 bin adetlik, kam u denetiminde entegre bir ben-
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2in motorları fabrikası ile, gene aynı kuruluşla entegre bir ak
tarm a aygıtları üretim birimi de kurulmalıdır.

70 bini kamyon ve 10 bini de otobüs olmak üzere, toplam 
80 bin adet olan dizel motor istemini karşılamak için, gene ka 
mu elinde, motor güç ve tipleri en az sayıda olacak bir dizel 
motor fabrikası ve entegre aktarm a aygıtları fabrikası kurmak, 
istemle üretim arasındaki farkın bir bölümünü, iş makineleri 
yapımında kullanmak üzere ayırmak düşünülmelidir. Bu fabri
kaları kurarken en ileri teknoloji satın alınacaktır ve kurulan 
üretim birimlerinin en kısa sürede —ençok 5 yılda— kendi tek
nolojisini üretir duruma gelmesini sağlayacak önlemler alınıp 
gerekli düzenlemeler yapılarak dışa bağımlılığın tümüyle orta
dan kaldırılması planlanmaktadır. Motor kuruluşları döküm, 
dövme, üretim batlarıyla entegre bir kuruluş olmalıdır. Bu, ve
rimliliği artırm ak için zorunludur.

Sektörde 17 kuruluşta 17 bin 409 kişi çalışmaktadır. Bu, doğ
rudan kullanılan işgücüdür.
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FİNANSMAN

Hedeflerin Gerçekleştirilebilir Olduğu Gösterilmektedir

¥ >  U plan çalışmasının daha önceki bölümlerinde bir dizi he-
def saptandı. Hedeflerin arka arkaya dizilmesi tek başına 

çok anlamlı değildir. Daha önemlisi, öngörülen hedeflerin ger
çekleşebilir hedefler olduğunun gösterilmesidir. Hedeflerin di
zilmesinin, öngörülen gelişmelerin yönünün ve içeriğinin yanı- 
sıra, gerçekleşebilir hedefler olduğunun da gösterilmesi, işçi sı
nıfı ideolojisinin bilimselliğinin yansıması olacaktır. Buraya ka
dar öngörülen hedeflerin başlıcalan şöyle özetlenebilin

Beş yıllık süre boyunca, kişi başına üretimin birbuçuk katı
na çıkarılması öngörülmektedir. Başka bir deyişle beş yıllık top
lam gayri safi milli hasılanın, 5 trilyon 16 milyar lira olması he
deflenmektedir. Bunun için aynı dönemde, toplam 1 trilyon 479 
milyar liralık yatırımın gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Bütün bu hedeflerin tutarlılığı ile birlikte gereken önlemle 
de gösterilmiştir. Bunlar arasında, bir dizi devletleştirme, yatı
rımların ağırlıklı bir biçimde devletçe gerçekleştirilmesi ve bü
yük ölçüde makinelere yapılan harcamalardan oluşması ile ver
gi gelirlerinin artırılması vardır.

Bu önlemlerin her biriyle ilgili olarak değişik bölümlerde 
yeri geldikçe ilgili açıklamalar yapıldı. Ancak, bu önlemlerin top
luca ve birbirleriyle ilişkileri kurularak nedenleri ve sonuçlarıyla 
yeniden açıklanması gerekiyor.

323



Devletleştirmeler, sadece gerekli kaynakların yaratılması, 
devlet elinde toplanması ve denetlenmesi bakımından önemli 
değildir. Bu önlemler asıl, ekonominin, emperyalizme bağımlılık
tan  ve büyük sermayenin tasallutundan kurtarılması, böylece, 
ülkemizin işgücü ve maddi kaynaklarının en etkin bir biçimde 
seferber edilerek, geri kalmışlık zincirinin kırılması için kaçı
nılmazdır. Bu plan çalışması, imalat sanayiinde doğrudan ka
mulaştırmalar öngörmemekle birlikte, bankacılık, sigortacılık, 
toptan ticaret ve dış ticaretin devletleştirilmesi, imalat sanayii 
üzerinde etkin bir denetim gücü sağlayacaktır. Öte yandan, plan 
hedeflerinin gerçekleştirilmesiyle birlikte, emperyalizmin ve 
burjuvazinin gösterebileceği direncin ve engelleme çabalarının 
etkisizleştirilmesi için de, sözü edilen devletleştirmeler büyük 
önem kazanmaktadır. Bankacılık ve sigortacılık alanı bu konu
da özel öneme sahiptir.

Bellibaşh Bankaların Bir Süreç îçindc
Devletleştirilmeleriyle Kamunun Mevduat ve
Krediler Üzerindeki Denetimi Yüzde Yüze Yaklaşmaktadır

Bugün Türkiye’de bankaların tümü, topluca 193 milyar li
ralık mevduatı ve 191 milyar liralık krediyi denetlemektedir. Bu
nun yerli, yabancı özel bankalarca denetlenen bölümleri pay 
olarak, kamu denetimindeki payları aşmaktadır. Buna karşılık, 
banka sermayeleri sahipliğinde karşı karşıya bulunulan durum, 
bunun tam tersidir. 156. Tablo bu dökümü özetlemektedir.

TABLO : 156
BANKALARIN SERMAYE, MEVDUAT VE KREDİ DAĞILIMI 

(Milyon TL)

Sermaye ve İhtiyat Kredi Mevduat

Bankanın türü M iktar Yüzde M iktar Yüzde M iktar Yüzde

Kamu 11.932 70,3 92.972 48,5 66.266 34,2
özel yerli sermaye 4.827 28.4 93.410 48,8 121.706 62,8
Yabancı sermaye 222 1,3 5.198 2,7 5.813 3,0

T o p l a m 16.981 100,0 191.581 100,0 193.785 100,0

Tablodan görülebileceği gibi, yerli ve yabancı özel bankalar, 
tüm sermayelerinin sadece yüzde 29,7’si ile toplam kredilerin 
yüzde 51,5’ini ve toplam mevduatların da yüzde 65,8’ini denet
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lemektedirler. özel bankaların toplam sermayelerinin sadece 5 
milyar lira dolayında olması ise, devletleştirme konusundaki ko
laylığa işaret etmektedir. Bankaların devletleştirilmelerinde iz
lenecek yol, tümünün en baştan ve aynı anda devletleştirilme
leri değildir. Plan çalışmasının öngördüğü öteki hedefler açı
sından da böyle bir zorunluluk yoktur. Bankaların bir süreç 
içinde ve belli başlılarının devletleştirilmesi, öngörülen hedefle
rin gerçekleşmesini sağlayabilecektir, örneğin, sadece Türkiye 
Iş Bankasının sermayesinin denetlenmesiyle, kamunun krediler
deki payı yüzde 48,5’den yüzde 67,5’e ve mevduatlardaki payı da 
yüzde 34,2’den 57,5’e yükselmiş olacaktır.

Türkiye İş Bankası’mn sermayesinin yüzde 11,61’i Hazine’nin, 
yüzde 27,57’si CHP’nin, yüzde 32,85’i Türkiye îş Bankası Mensup
ları Emekli ve Yardımlaşma Sandığı’nın ve geri kalan yüzde 
27,97’si de özel kişi ve kuruluşlarındır. Toplam sermayesi 40 mil
yon lira olan bu bankanın devletleştirilmesi ile sağlanacak baş
ka denetim olanakları şöylece sıralanabilir:

Sermayelerinin büyük bir bölümüne îş Bankası’nın sahip ol
duğu başka iki bankada da, kamunun şimdiden elinde bulunan 
paylarla birlikte mutlak denetim sağlanmış olacaktır. Böylece 
toplam kredilerin yüzde 68,5’i kamu denetimine geçmiş olacak
tır. Ayrıca, toplam sermayeleri 7 milyar 664 milyon lira olan 
kuruluşlardan 2,3 milyarlık bölümünde çoğunluk sermayesine 
sahip olunmuş, ötekilerde de söz hakkı doğmuş olacaktır. Tür
kiye îş Bankası’nın kamu denetimine geçmesi ile kamunun bazı 
durumlarda tekel, bazı durumlarda ise denetim sağlayacağı sa
nayi dallan ise demir-çelik, cam, yağ, tekstil ve lastiktir.

Bankaların devletleştirilmesi sıralamasında en başta yer ala
cak olan yabancı sermayeli bankaların kamu denetimine gir
mesiyle de kredilerin yüzde 70,2’si ve mevduatların da yüz
de 60,5’i devletçe denetlenmiş olacaktır.

Bankaların kamu denetimine alınmasında izlenecek sıra, 
Türkiye İş Bankası’ndan sonra Akbank’ı, Yapı ve Kredi Banka- 
sı’nı. Garanti Bankası’m ve Türk Ticaret Bankası’nı öncelikle 
içermektedir. Türkiye îş Bankası yanında, bu bankaların devlet
leştirilmeleri ile birlikte, kamunun mevduatlar üzerindeki dene
timi yüzde 94,6’ya, krediler üzerindeki denetimi de yüzde 93,9’a  
yükselmiş olacaktır. Bu, aynı zamanda, 1977 yılı verilerine göre 
toplam 5,2 milyar liralık iştirakin de denetim altına alınmasını 
sağlayacaktır. Anılan bankaların denetiminin devletin eline geç
mesi sonucu, yukarda sayılan sanayi dallan yanında denetimin 
sağlanacağı dallar şunlar olmaktadır: Vasıflı çelik, otomotiv.
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traktör, orman ürünleri, deri, deniz taşımacılığı ve bazı daya
nıklı tüketim m allan üretimi.

Bankaların devletleştirilmesinin anlamı, mülkiyet sorununun 
ötesine taşmaktadır. Çünkü, Merkez Bankası’nm reeskont kre
dileri dışında etkin denetim olanağı bulunmayan banka kredi
lerinin dağıtımında, üretken olmayan fakat kârlılık nedenleriyle 
öncelik taşıyan kuruluşlara kredi verilmesinin kısıtlanmasında, 
bankaların iştiraklerine karşı uyguladıkları ayrıcalıklı tutumun 
sona erdirilmesinde de büyük adımlar atılmış olacaktır. Bu ne
denle, bankaların devletleştirilmesi, bir yandan tekellerin gücü
nün kırılması anlamına gelirken, öbür yandan da, kredilerin 
üretken sektörlere kaydırılması olanağı doğmuş olacaktır. Böy- 
lece halen ticaret ve dağıtım dallarında kullanılan ve toplamın 
yüzde 40’ını oluşturan kredilerin, üretken hizmetlerde kullanıl
ması sağlanacaktır. Bu da 1976 yılı değerleri ile ifade edildiği 
zaman, yılda 73,5 milyar liralık bir kaynağın yaratılmasına ola
nak tanıyacaktır.

Kısaca, bankaların devletleştirilmesi, belirli boyutlarda işçi 
ve emekçilerin tasarruflarının da spekülatif amaçlarla kullanıl
masını, stokların finanse edilmesini, tekellerin daha da güçlen
mesini önleyici bir sonuç doğurmuş olacaktır. Daha da önemlisi, 
bazı imalat sanayii tekellerinin denetim altına alınması, bu te- 
kellerce yürütülmekte olan üretimin, tümüyle ülke çıkarları yö
nünde kullanılabilmesini sağlamış olacaktır.

Bankaların Devletleştirilmesiyle 
Sigortacılık da Kamu Denetimine Almıyor

Bankaların devletleştirilmesinin bir yan ürünü de sigorta
cılığın büyük çapta kamu denetimi altına alınmasıdır. Plan ça
lışmasının I. Bölüm’ündeki «Türkiye’nin Durumu» sayfalarında 
verilen tablolar, bu konuda ışık tutucu niteliktedir. Belirli si
gorta ortaklıkları, devlet bankalarının iştirakleri nedeniyle, bu
günden kamu tarafından denetlenebilir durumdadırlar. Yerli, 
yabancı özel bankaların devletleştirilmesi ile bunların beşi da
ha kamu denetimine girmiş olacaktır. Ayrıca bankaların dev
letleştirilmesiyle kamu denetimine alınacak olan sigorta ortak
lıklarının öteki sigorta ortaklıklarındaki payları yoluyla da bu 
alandaki kamu denetimi sağlanmaktadır. Böylece bir zincir ha
linde bankaların sigorta ortaklıklarını, sigorta ortaklıklarının da 
başka sigorta ortaklıklarını denetliyor olmaları nedeniyle, dev
letleştirme işleminin maliyeti oldukça düşük tutulabilecektir.
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Türkiye tş Bankası, üç sigorta ortaklığında çoğunluk payı
na sahiptir. Etibank ile birlikte ayrıca bir başka sigorta ortak
lığını da denetleme gücüne sahiptir. Sözü edilen tabloda görü
len yirmi sigorta ortaklığı, aralarındaki sıkı bağlar nede
niyle, bugünden tek sigorta ortaklığı görünümündedirler. Belirli 
bir kaçının devletleştirilmesi sigorta ortaklıklarının tabloda gö
rülen tümünün denetlenebilmesine olanak sağlıyacaktır.

Türkiye’de onyedisi yabancı olmak üzere toplam 39 ortak
lık, sigortacılık alanında faaliyet göstermektedir. Bu ortaklıkla
rın 1975 yılında topladıkları prim 2 milyar 54 milyon liradır. Bu
na karşılık dağıttıkları tazminat sadece 992 milyon liradır. Si
gorta ortaklıklarının kamu denetimine girmesi ile her yıl 1 mil
yar lirayı aşan bir kaynak kamu kullanımına sokulmuş ola
caktır.

Dış Ticaretin Devletleştirilmesi, Plan Döneminde 
255 Milyardan Fazla Ek Kaynak Sağlayacaktır

Devletleştirilmesi öngörülen dış ticarette kf,ynak israfı çok 
daha büyük boyutlardadır. 1974 yılında Ticaret Bakanlığı’nın 
yaptığı bir araştırm aya göre, ithalatın yüzde 54’ü ve ihracatın 
yüzde 87’si özel sektör tarafından gerçekleştirilmektedir. özel 
sektör ithalatta, ithalat hacminin yüzde 48’i oranında, ihracatta 
da ihracatın yüzde 43’ü oranında kâr elde etmektedir. 1977 yılı 
ithalat ve İhracat rakamları, sırasıyla, yaklaşık 6 milyar dolar 
ve 2 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Tüm bu veriler yalnız
1977 yılında özel sektörün dış ticaretten 438 milyar lira dola
yında kâr elde ettiğini göstermektedir.

Artan dış ticaret hacmi nedeniyle, 1978-1982 dönemi boyun
ca dış ticaretin devletleştirilmesiyle, ithalattan 134 milyar 819 
milyon lira ve ihracattan da 120 milyar 994 milyon liralık bir 
toplama el konulabileceği görülmektedir. Böylece, dış ticaretin 
devletleştirilmesi sonucunda, plan dönemi boyunca yaratılabi
lecek kaynak toplamı 255 milyar 813 milyon lirayı bulmaktadır.

Toptan Ticaretin Devletleştirilmesi de 
Ek Kaynak Yaratıyor

Devletleştirmeler içinde öngörülen toptan ticaretin devlet
leştirilmesi de, yaratılacak kaynak yanında, tekellerin gücünü 
kinci bir önlem olarak önem kazanmaktadır. Bugün Türkiye’de 
büyük sanayi kuruluşları kendi dağıtım ortaklıklarını kurmuş
lardır. Böylece sanayi ve ticaret sermayeleri büyük ölçüde bü
tünleşmiştir.
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Bugün toptan ve perakende ticarette katm a değer katsayısı 
yüzde 88 düzeyindedir. Başka bir deyişle, toptan ve perakende 
ticaret sektörü üretiminin yüzde I2’si maliyetlerden oluşmakta, 
geriye kalan toplam; ücretler, vergiler ve benzerleriyle kâr a ra 
sında paylaşılmaktadır. Buna karşılık, üretim değerinin sadece 
yüzde 5’i ücretlere gitmektedir. Bu da, toptan ve perakende ti
carette üretim değerinin yüzde 83’ünün maliyetler ve ücretler 
dışı gelirlere gittiğini göstermektedir. Plan çalışmasının, bu sek
törün üretim düzeyi ve gelişme hızına ilişkin hedefleri göz önün
de tutulduğunda bu iki ticaret türünde maliyet ve ücret dışı 
yaratılan gelirin 1978-1982 döneminde, toplam 498 milyar liraya 
ulaşabileceği görülmektedir. Yaklaşık yarım trilyonluk bu top
lamın ne kadarının toptan, ne kadarının da perakende ticaret
ten kaynaklandığını kestirmenin olanağı bulunmamakla birlik
te, toptan ticaretin devletleştirilmesi ile yaratılabilecek ek kay
nağın boyutları konusunda bir fikir elde edilebilir. Toptan tica
retin devletleştirilmesi ile maliyetler ve ücretler dışında yaratı
lan gelirin tümüne kamunun el koyacağı da göz önünde tutul
malıdır.

Madenciliğin Devletleştirilmesiyle
Stratejik Hammaddeler Devlet Denetimine Giriyor

Madenciliğin devletleştirilmesinin önemi, yaratacağı kay
naklardan çok daha önemli olarak, stratejik hammaddelerin de
netiminin devletin elinde olmasında aranmalıdır. Bugün Türki
ye’de sanayi alt kesimleri içinde en geri teknolojiyi kullanan 
sektörler arasında yer alan madencilik bir bakıma cinayet de
mek olan iş kazalarının da en yüksek olduğu sektördür. Sadece 
bu özelliği dolayısıyla bile devletleştirilmek zorundadır. Maden 
çıkarımı, yalnız geri teknolojisi ile değil, aynı zamanda, bunun 
bir sonucu olarak, uyguladığı düşük ücret düzeyi ile dikkat çek
mektedir. îşgücünün üretkenliğinin artması, sadece ücret dü
zeyinin yükseltilmesi gibi bir etki yaratmakla kalmayacak; ay
rıca, birim işgücü başına yaratılan değerin yükseltilmesi ile, tü
müyle devlet eline geçmiş olan bu sektörde yaratılabilecek olan 
kaynak toplamını da olumlu yönde etkileyecektir. Maden çıka
rımının devletleştirilmesi, ayrıca, maden işleyen özel imalat sa
nayii sektörlerinin denetlenebilmesine olanak verecektir.

Devletleştirmeler, başta da belirtildiği gibi, bir süreç içinde 
gerçekleştirilecektir. Bununla birlikte, düşünülen tüm devlet- 
leçtirmelerin beş yıl boyunca toplam yükünün (o da 1978 fiyat-
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lanyla olmak üzere) 50 milyar lirayı aşmaması beklenmekte
dir. Bu yük, 1978-1982 arasındaki beş yıla, başta ve sonda daha 
hafif olmak üzere dağıtılacaktır. Böylece devletleştirmelerin ge
tireceği mali yük en çok plan döneminin orta yıllarında kendi
sini duyuracaktır.

Hedef, Tekellerin Gücünün Kırılması,
Yeni Tekelleşmelerin de Önlenmesidir

Devletleştirmelerin, topluca dönemin ilk yılında değil de be
lirli bir dağılımla dönemin öteki yıllarında da süreceği daha da 
önemlisi, 1978-1982 dönemi sonunda, hâlâ devletleştirilmemiş 
bankaların bulunacağı göz önünde tutulursa, bu konudaki mev
zuat düzenlemelerinin sadece devletleştirmelere ilişkin olmaya
cağı ortaya çıkar. îlk başta yapılması gereken mevzuat düzen
lemesi, aşamalı bir biçimde devletleştirilecekleri öngörülen sek
törlerde, devletleştirmeler tamamlanıncaya kadar uygulanacak 
olan mevzuatın oluşturulmasıdır. Örneğin, bankaların ve sigor
taların devletleştirileceğinin söylenmesi, bankalara ve sigorta
lara ilişkin başka kurumsal düzenlemelere gidilmesinin gerek
siz olacağı anlamına gelmez. Önemli bankalar devletleştirilir- 
ken, geride kalanların da uymak zorunda olacakları kuralların 
belirlenmesi gerekmektedir. Bu yapılmadığı zaman, küçük ban
kalara, büyüklerine tanınmayan bir olanağın tanınması gibi ters 
bir durum ortaya çıkar. Hedeflenen, tekellerin gücünün kırıl
ması olduğu kadar, yeni tekellerin de yaratılmamasıdır. Aynı 
durum, öteki devletleştirmeler için de söz konusudur.

Yukarıda söylenenlerle ilgili kurumsal düzenlemeler konu
sunda özet bilgiler verilmesine geçilmeden önce, girişte değini
len öteki önlemler konusunda da belirli açıklamalar yapmak ge
rekmektedir. Belirtilen önlemler arasında, devletleştirmeler ya
nında yatırımların kamu payı ve makine payı dağılımları ile 
vergi gelirinin artırılmasına ilişkin önlemler bulunmaktadır. Ya
tırımlar konusunda ayrıntılı bilgi, plan çalışmasının öteki bö
lümlerinde verilmişti. Burada üzerinde durulacak olan konu, 
vergi gelirinin artırılması ve bunun içerdiği anlamdır.

Vergi Sistemi Tümüyle Değişiyor

Vergi sisteminin tümüyle değiştirilmesi gerekmektedir. Fa
kat bu yapılırken hedeflenen, vergi gelirinin düşürülmesi değil
dir. Genel olarak, vergi gelirleri toplam kamu gelirleri içinde 
oransal olarak azaltılacaktır. Fakat yurt içi hasılaya oranla ver
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gi gelirinin azalmayıp, plan dönemi sonuna kadar artırılması ön
görülmektedir. Bu tutum çelişik değildir. Devletleştirmeler ne
deniyle, kamunun ekonomik hayata daha yoğun katılımının sağ
landığı ve bunun da zaman içinde artarak  yapıldığı bir dönem
de, toplam gelir vergisi hasılatının, kamu gelirleri içindeki pa- 
yınm düşmesi, fakat toplam gelirdeki payının yükselmesi, as
lında beklenen bir gelişmedir. Bu iki gelişmenin birlikte ortaya 
koyduğu sonuç, kamu kesiminin tüm ekonomik yaşamdaki pa
yının artışının en hızlı artış olmasıdır.

Vergi geliri, yurtiçi hasılaya oranla azalmayacaktır. Artışı, 
dönem sonunda, payının yüzde 31,1’e kadar yükselmesiyle beli
recektir. Bu gelişme, kaynak yaratabilmek açısından gerekli
dir. Dönem içinde yükselen gelir düzeyi ile birlikte vergi geliri
nin de artırılması öngörülmektedir. Bunun başka bir anlatım bi
çimi, bugünkü müterakki vergi sisteminin temel olarak korun
ması olmaktadır.

Plan çalışmasının öteki bölümlerinde ve özellikle ilk ana bö
lümü olan I. Bölüm’de, vergi sistemine ilişkin söylenenlerle, bu 
kabul çelişmemektedir. Müterakki vergi sistemi, bugünkü yapı
sıyla ve burjuvazi tarafından bilinçli kullanış biçimiyle olumsuz 
durum a neden olmaktadır. Enflasyonist bir politika izlenmesi 
müterakki vergi sistemini çarpıtmaktadır. Çünkü enflasyon 
ikinci bir vergi işlevini görmektedir.

Bugün Vergi Yükü Hemen Tümüyle 
tşçi ve Emekçilerin Omuzlanndadır

Biraz ilerde gösterileceği gibi, vergi yükü bugün hemen tü 
müyle işçi ve emekçilerin sırtındadır. Vergi gelirinin artırılması, 
vergi kaynaklarının da tümüyle işçi ve emekçilerin sırtından 
kaydırılmasıyla birlikte ele alınmalıdır. Başka bir deyişle, bu
gün Türkiye’de vergi yükü ağır değil, vergi yükünün dağılımı 
adaletsizdir. Bir yanda düşük gelirli milyonlarca emekçi sürekli 
olarak daha çok vergi öder durum a gelirken, öte yanda bir avuç 
azınlık hem daha çok gelir elde etmekte, hem de azalan oranlar
da vergi ödemektedir.

Konuya ilişkin olarak, 1975 yılındaki durumu saptayan bir 
araştırmanın belli başlı sonuçlan 157. Tabloda özetlenmektedir.
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TABLO: 157
1975 YILINDA MÜKELLEF BAŞINA VERGİ

KİŞİ
Mükellef Toplam başına

sayısı vergi vergi

M ü k e l l e f l e r  (Bin) (Milyon TL.) (TL.)

A. Yıllık beyanname verenler 872 11 054 12 674

Bunlar içinde;
Ticari kazanç sahipleri 595 8 797 14 790

Tarım kazancı sahipleri 58 475 8 202
Serbest mes!ek sahipleri 48 610 12 646

B. Götürü usulü mükellefler 563 172 305

Bunlar İçinde;
Ticaret ve sanat erbabı 503 157 312

C. Muhtasar beyannamelller 2 822 22 012 7 800
Bunlar içinde; ücretliler 2 812 21 020 7 475

T o p l a m  4 256 33 238 7 808

157. Tabloda görüldüğü gibi toplam gelir vergisinin üçte iki
sini ücretliler ve öteki muhtasar beyannameliler ödemektedir
ler. Fakat bundan daha önemli bir özellik, kişi başma vergi dü
zeyleri incelendiği zaman ortaya çıkmaktadır. Götürü usulü ver
gi veren mükellefler dışında ortalama kişi başma vergi yükü 
büyük çapta eşittir. Ayda ortalama altı yüz ya da bin lira vergi 
verme arasındaki fark gelir düzeyleri arasındaki farkı göster
mekten uzaktır. Tarımda vergi ancak büyük toprak sahiplerin
den alınmaktadır. Bu da kişi başına bir işçinin ödediği vergiyi 
aşmamaktadır. Yıllık beyanname verenlerin göstermelik düzey
de vergilendirilmeleri usulü son bulmalıdır.

Değiştirilmesi gereken asıl sorun ise toplam gelir vergisi yü
künün üçte ikisinin işçi ve emekçiler sırtında olmasıdır.

Biraz daha eski bilgilere dayanmakla birlikte, gerek kap
sam, gerekse izlenen yöntem bakımından güvenirlilik düzeyleri 
yüksek olan 1973 gelir dağılımı çalışması sonuçlarından kaynak
lanan bir hesaplama vergi adaletsizliğini göstermektedir. 1973 
yılında elde edilen kişisel gelirlerin yüzde 28,3’û ücret gelirlerin
den, yüzde 30,5’i küçük üretici gelirlerinden ve yüzde 41,2’si de 
kâr, ran t ve faiz gelirlerinden oluşmaktaydı. Aynı çalışmanın 
ortaya koyduğu bir başka sonuç, sıralanan gelir türlerine göre 
gelir sahibi olan hane sayısıdır. Buna göre, 1973 jolında kâr, rant
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ve faiz gelirlerinden geçinen 1 milyon 282 bin aile vardı. Ücret 
gelirleri ile geçinen aile sayısı 2 milyon 741 bin ve küçük üretici 
aile sayısı da 3 milyon 733 bindi. (*)

158. Tablo bu bilgileri özetlemektedir.

TABLO: 158
1973 GELİR DAĞILIMI ÇALIŞMASINA GÖRE 

HANE GELİRLERİNİN DAĞILIMI

Hane toplamı 
(Bin) Yüzde

Gelir toplamı 
(Milyar TL.) Yüzde

Kâr - Rant - Faiz 1 282 16,5 74,9 41,2
Ücret 2 741 35,4 51,5 28,3

Küçük Üretici 3 733 48,1 55,5 30,5

T o p l a m 7 756 100,0 181,9 100,0

158. Tabloda verilen bilgileri 1972-1976 dönemi için genişle
tecek olursak, elde edilen sonuçlardan yararlanarak, çeşitli ge
lir türlerine göre ortaya çıkan vergi kaçakları, ya da vergi yü
kü konusunda bilgi edinmek olanağı belirecektir.

Bugün Kâr, Rant ve Faiz Gelirleri Sahiplerinin 
Vergi Oram Olağanüstü ölçüde Düşüktür

Kâr, ran t ve faiz gelirleri sahiplerinin hane sayısında, top
lam hane sayılarına koşut b ir artış hızı öngörülerek ve yıldan 
yıla toplam gelirleri 158. Tabloda verilen oranlara göre vergilen
dirme gruplan bakımından dağıtılarak elde edilen diziler, bu

(*) Kâr-rant-faiz, ücre t ve küçük üretici geliri ayrımları, tam am en bugün
kü düzenin m antıgm a uygun ve en büyük gelir grubu olan toplum  ke
simlerini gözlerden saklam ak sonucunu yara tm aktad ır , örneğin , kâr- 
rant-faiz grubunda toplananlar içinde, kiraya verebileceği b ir  konutu olan 
emekçi ile b ir  holding sahibi aile b ira rad a  düşünülebilmektedir. Gene, 
götürü  usule tabi b ir  tüccarla, b ir  küçük bakkal veya zanaa tkar  da aynı 
«küçük üretici» gelir grubu içinde sayılmıştır.

Belki gerçeğe en yakın diye tanımlanabilecek ücretliler grubu için" 
de ise ortaklık  yöneticileri ve h a tta  sahipleri vardır. Böylece yüksek ge
lirliler toplum  katları içinde gizlenmektedir. Mevcut vergi yasaları, an 
cak yıllık bej’annam e verenler, m uh tasa r  beyannam eliler ve götürü usulü  
m ükellefler diye b ir  ayrım  yapm aktadır. Bu nedenle de 158. Tablodaki ge
lir  grupları, bu  a y n m a  uygun olarak düzenlenmiştir.

Ne var  ki, böylesi çarpıtılm ış verilerde bile adaletsizliği görmek ola
nağı vardır.
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türden gelir sahiplerinin ödedikleri toplam vergilerle birlikte bir 
tablo içinde hazırlanmıştır. 159. Tablo bu sonuçları vermektedir.
159. Tabloda aynı zamanda hane başına ortalama diziler de he
saplanmış ve vergi oranı bulunmuştur.

TABLO : 159
KÂR, RANT VE FAİZ GELİR SAHİPLERİNİN 

ORTALAMA GELİRLERİ VE ÖDEDİKLERİ VERGİLER

Yıl

1972

1973
1974

1975
1976

Hane Toplam Toplam Yıllık 

sayısı gelir vergi ortalama
(Bin) (Milyar TL.) (Milyar TL.) gelir (TL.)

1 239 

1 282 
1 322 

1 356 
1 389

58,2
74,9

104,3
129,8

156,1

4 225
5 525 
8 047

12 035 
16 701

47 027 
58 444 

78 842 

95 736 

112 228

Yıllıic Ortalama 
ortalama vergi oranı 

vergi (TL.) (yüzde)

3 410

4 310 
6 087 

8 875
12 024

7,25

7,37

7,72

9,27

10,71

Tablodan görülebileceği gibi, vergi ödeme oranlarında dü
zenli bir artış vardır. Ama, daha önemlisi, tablonun en son yılı 
olan 1976’da bile hâlâ gelirin ancak onda biri vergi olarak öden
mektedir. Tablo, toplam ve dolayısıyla ortalama gelir dağılımı 
araştırması sonuçlarına dayanması nedeniyle, net (vergi son
rası) gelirleri göstermektedir. Anketleri yanıtlayanlar, brüt ge
lirlerini değil, ellerine geçen parayı bildirmiş oldukları için, tab 
loda ortaya çıkan vergi oranlarının yukarıya doğru düzeltilmesi 
gerekmektedir. Vergi oranının onda bir, ya da daha düşük ol
ması önemli değildir. Önemli olan sonuç, vergi oranının olağan
üstü ölçüde düşük oluşudur.

159. Tablonun bir benzeri ücretliler için oluşturulduğu za
man ortaya çıkan sonuç, vergi oranının bir önceki gruba göre 
çok daha yüksek olduğunu göstermektedir. 160. Tabloda, karşı
laştırma yapma olanağı verecek bilgiler özetlenmektedir. Tablo
nun oluşturulmasında izlenen yöntem bir öncekinin aynıdır.

1974 yılındaki açıklanamaz durum dışında, ücretlilerin vergi 
oranlan da sürekli bir artış göstermektedir. Artış hem daha hız
lıdır, hem de oranlar kendi içlerinde bir önceki tabloda ortaya 
çıkanlardan çok daha yüksektir. Kâr, rant ve faiz geliri sahiple
rinin ortalama gelirleri, ücretlilerin ortalama gelirlerinden 3-4 
kat daha yüksek olduğu halde ödedikleri yıllık vergi hemen he
men eşittir. Ücretlilerin karşı karşıya bulundukları ortalama ge
lir oranının düşüklüğüne karşın, kâr, rant ve faiz geliri sahiple-
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rinin bu oranlarda bile vergilendirilmeleri milyarlarca liralık ek 
kaynak yaratabilecektir.

TABLO: 160

ÜCRETLİLERİN ORTALAMA GELİRLERİ VE ÖDEDİKLERİ VERGİLER

Hane Toplam Toplam Yıllık Yıllık Ortalama
sayısı gelir vergi ortalama ortalama vergi oranı

Yıl (Bin) (Milyar TL.) (Milyar TL.) gelir (TL.) vergi (TL.) (yüzde)

1972 2 701 40,0 7 383 14 817 2 733 18,45
1973 2 741 51,5 10 431 18 777 3 806 20,27

1974 2 834 71,6 14 231 25 278 5 022 19,87

1975 2 909 89,2 21 031 30 651 7 230 23,59

1976 2 982 107,2 29124 35 950 9 767 27,17

1976’da Vergi Kaçağı 53 Milyar Lirayı Buluyordu

Belirtildiği gibi, Türkiye’de vergi gelirleri düşüktür. Ancak 
çözüm, çok düşük vergi ödeyenleri daha yüksek oranlarda vergi 
ödeyenler düzeyinde vergilendirmek değildir. Onları daha da 
yüksek oranlarda vergilendirmek gerekir. Bu oranın belirlen
mesi yönünde atılabilecek ilk adım, yürürlükteki yasalara göre 
ödemeleri gerektiği halde kaçırdıkları vergilerin tutarının sap
tanmasıdır. Böylece, kaçırılan vergi miktarı ortaya konarak, da
ha herhangi bir yasal düzenlemeye gitmeden de, yaratılabile
cek ek kaynaklar hesaplanmış olacaktır.

Bu hesaplama yapılmadan önce, daha önce belirtildiği gibi, 
net gelirler yerine brüt gelirlere ulaşmak gerekmektedir. Bunun 
için, net gelir rakamlarına, tahakkuk etmiş bulunan gelir vergisi 
toplamları eklenmelidir. Brüt gelir düzeyleri belirlendikten son
ra, bu rakam lar kullanılarak, bugünkü yasalara uygun olarak 
tahakkuk etmesi gereken vergi toplamları ve dolayısıyla, toplam 
kaçak bulunabilir. Brüt gelir düzeylerinin belirlenebilmesi için, 
buraya kadar verilen bilgilerden hane başına ortalama yıllık net 
gelir dizisi yararlı olmaktadır. Fakat bunun yanında gerekli 
olan bir başka bilgi de hane başına tahakkuk eden gelir vergisi 
düzeyleridir. 161. Tablo, bir yandan, sözü edilen bu bilgileri bir 
a raya getirmekte, öte yandan da, bu bilgiler ışığında gerekli 
olan hesaplamaları yapmaktadır. Tabloda ortaya çıkan sonuç
lar arasında, en önemli olanı, 1976 yılında bu tü r gelir sahiple
rinin bir yıllık vergi kaçaklan toplamının 53 milyar liraya ulaş
mış bulunduğudur.
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1972 yılında, henüz mali denge vergisi uygulamasının ilk yılı 
olması nedeniyle, bu türden vergilerde bir kaçak saptanamamış
tır. Beş yıl gibi kısa bir süre içinde kaçırılan toplam gelir ve 
mali denge vergileri 160 milyar liraya ulaşmaktadır. Bundan da
ha önemlisi, bu toplamın yaklaşık üçte birinin sadece bir yıl için
de, yani tablodaki son yılda kaçırılmış olduğudur. Kaçırılan mik
tar, mutlak olarak büyük bir toplamı bulmasının ötesinde, çok 
hızlı bir artış göstermektedir. 1976 yılı fiyatlarıyla ve o yılın 
oranlarında bile olsa, önümüzdeki beş yıl için yaratılabilecek 
büyük bir ek kaynak böylece ortaya çıkmaktadır.

Vergi «Kaçırma» ve «Kayıp»lannın Önlenmesiyle 
Büyük Ek Kaynak Sağlanıyor

Kaçırılan vergilerin tüm ünü sermayedarlar ve mülk sahip
leri kaçırmaktadırlar. Ücretliler ise, mevsimlik gelirlerinin tüm 
yıl boyunca kazanılıyormuş gibi vergilendirilmesi nedeniyle, ya
salar çerçevesinde ödemeleri gerekenin bile fazlasını ödemek
tedirler. Buna karşılık, sermayedarlar ve mülk sahipleri için 
vergi o ranlan  hem düşüktür, hem de bu düşük oranların öngör
düğü miktar bile toplanmamaktadır. Bu nedenle, sadece vergi
ler, yasaların öngördüğü oranlarda toplanmakla kalmayacak, 
aynı zamanda yasalar değiştirilerek vergi oranları yükseltile
cektir. İşçi ve emekçiler üzerindeki yükün gelir vergisi ile bir
likte sosyal güvenlik kurum lan kesintilerinden oluştuğu bilin
mektedir. Daha ileride belirtileceği gibi, SSK ve Emekli Sandığı 
için kesilen primler önemli ölçüde düşürülmektedir. Çünkü bu 
primlerin önemli bir kısmı, ödenmesi geciktirilerek, ya da doğ
rudan doğruya, burjuvazi tarafından kredi olarak kullanılmak
tadır. Bu düşüş sayesinde, vergi gelirlerinin bir miktar artırıl
masına karşın, işçi ve emekçiler üzerindeki toplam mali yük 
azalmaktadır. Ayrıca, insanca yaşam koşullarının gerçekleştiril
mesine yetecek bir asgari ücret düzeyi saptanmalı ve bu ücret
ten vergi alınmamalıdır.

Bu iki kesim dışında kalan gelir sahipleri olarak küçük ü re 
ticilerde ise daha değişik bir olgudan söz etmek gerekmektedir. 
Bu kesim, ne ücretliler gibi yasal yükümlülükleri üstünde ver
gilendirilmektedirler, ne de kâr, rant, faiz gelirleri ile geçinen
ler gibi milyarlarca lira vergi kaçırmaktadırlar. Bu kesim için 
söz konusu olan, vergi «kaybı» dır. Yasal düzenlemenin getirdiği 
bir dizi vergi istisnalarının neden olduğu bu kayıp azımsanamı- 
yacak düzeylere varmaktadır. Gerçi, kaçırılan bir vergiden söz
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edilmemektedir ama, istisnalarm kaldırılması ile yaratılabilecek 
ek kaynak yüksek boyutlara ulaşmaktadır.

162. Tablo, bu konuda yukarda söylenenlerin nicel boyutla- 
rmı göstermektedir,

TABLO: 162
KÜÇÜK ÜRETİCİLERDE VERGİ «KAYBI» (Milyar lira)

Gelir vergisi Mail denge Toplam
Yıl kaybı vergisi kaybı kayıp

1972 4.366 —  4.366
1973 8.112 1.288 9.400

1974 13.338 1.660 14.998
1975 18.089 2.132 20.221

1 9 7 6  2 3 . 9 4 9  3 . 4 0 6  2 7 . 3 5 5

162. Tabloda gösterildiği üzere bu kesimde 1976 yılı vergi 
kaybı 27 milyar lirayı, beş yıllık toplam da 66 milyar lirayı bul
maktadır. Bu kayıp, bu kategori içinde sayılan ve çok yüksek 
sayıda kişiyi içeren gerçek küçük üreticilerden yani emekçiler
den değil, götürü usulle vergilendirilen tüccar ve sanayiciler ile 
kent hizmetlerinden aşırı kâr sağlayan kesimlerden kaynaklan
maktadır. Güya küçük üreticilere tanınan vergi istisnaları adı 
altında saklanan bu kayıp ortadan kaldırılmalıdır. Bu kesimde 
desteklenmesi gereken küçük üreticinin, ileri teknikleri kullan
maya açık, kooperatifleşmeye yatkın, Plan’ın öngördüğü tüm he
defler açısından uyumlu, büyük çapta kendi emeğine dayana
rak üretim yapan üretici olarak tanımlanması gerekir. Bu tanım 
lamaya uyanlara yapılacak destekleme, örneğin krediler, tek
nik donanım ve benzeri kolaylıkların sağlanması olabilir.

Sayıları çok yüksek düzeylere ulaşan emekçi küçük üreti
cilerin asgari ücret düzeyindeki gelirleri vergi dışı bırakılmalıdır.

Plan Dönemi Boyunca Kamu Payında Yükselen Ağırlık, 
Kamunun Faktör Gelirlerini de Artırıyor

Öngörülen hedeflerin gerektirdiği ek finansman ihtiyacını 
karşılamak için başvurulacak önlemler, devletleştirmeler ve 
vergilendirmede öngörülen dönüşümlerle sınırlı kalmamaktadır. 
Hem devletleştirmeler, hem de yatırımlarda öngörülen yüzde 
77’yi aşan kamu payı ağırlığı, beş yıl boyunca sürekli olarak ka 
munun elinde daha çok kuruluş ve kaynak toplanmasını sağ
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layacaktır. Bu durum, doğrudan doğruya kamunun «faktör ge
lirleri» ni artırıcı bir rol oynayacaktır. Başka bir deyişle, kamu
nun denetimine geçen sektörlerdeki üretimin yaratacağı gelir
ler, beş yıllık dönem boyunca sürekli bir artış içinde olacaktır. 
Dolayısıyla, kamunun üretken girişimlerinden gelen gelirler de 
sürekli bir artış gösterecektir. Zaman içinde daha çok kurulu
şun merkezi bir denetim altına alınmasıyla sağlanacak verimli
lik artışı da kaynakları artırıcı bir etki yapacaktır. Söylenenleri 
canlandırabilmek için şöyle bir örnek verilebilir:

Üı etken girişimlerin, örneğin, dörtte birinin tek merkezden 
yönetilmesi, bazı durumlarda bu dörtte bir içinde yer alan kimi 
kuruluşların, girdileri için dörtte bir dışında kalan sektörlerin 
üıünlerine gereksinim duymalarına yol açabilir. Bu durumda 
sınırlı da olsa kaynakların bir bölümünün özel sektöre aktarıl
ması kaçınılmaz olur. Buna karşılık, üretken girişimlerin büyük 
bölümü, söz gelimi dörtte üçü kamu denetiminde olursa, hem 
girdi için dörtte üç dışındaki sektörlere bağlılık ortadan kalkar, 
hem de kaynakların bir bölümünün özel sektöre aktarılması ola
sılığı düşer. Böylece sürdürülen üretim, daha yüksek oranlarda 
kaynağın elde kalmasına, özel sektöre kaptırılmamasına olanak 
sağlamış olur.

Öte yandan, üretken girişimlerin giderek daha büyük oran
larda kamunun elinde toplanması, üretimin sürdürülmesi için 
gerekli ve küçük özel sanayici tarafından yürütülen yan sanayi 
kuruluşlarını da kamu sektörü etrafında toplayacaktır. Bu yolla 
da tekellerin etkisi kırılmış olacaktır.

Devletleştirmelerin ve yatırımların ağırlıklı bir biçimde ka
mu tarafından gerçekleştirilmesinin «faktör gelirleri» ni artırıcı 
etkisi iki yönlü olarak işlemektedir. Bu bakımdan, faktör ge
lirleri beş yıl boyunca gitgide artan bir öneme sahip olacaktır. 
Vergi yükünün artırılması, «faktör gelirleri» nin toplam kamu 
gelirleri içindeki payının artması ile birlikte düşünülmelidir.

Kamu kesiminde faktör gelirlerinin vergi gelirlerine oranla 
daha hızlı artacağının beklenmesi, tek başına, yatırımların ka
mu kesiminde yoğunlaşmasıyla açıklanamaz. Kamu kesiminde 
yaratılan üretim, kamu yatırımlarının artması ve çeşitlenmesi 
ile gelişirken, toptan ticaretin ve dış ticaretin kamu denetimine 
sokulmasının sonucunda, kamunun geçmişte izlediği fiyat poli
tikası ile özel sektöre fon aktarması da önlenmiş olacaktır.

Ahnan Önlemlerin Yan Yararlan

Buraya kadar anlatılan belli başlı önlemler aynı zamanda

338



yan etkiler de yaratacaktır. Dış ticaretin kamu denetimine geç
mesi, ihracatın gerçek maliyetini yükselten, ihracattaki teşvik 
önlemlerinin, özellikle vergi iadesi sistemi ile yaratılan vergi 
kaybının önlenmesini sağlayacaktır. Plan’ın ilk yıllarında bu 
kaynak gerçekten kullanılabilir duruma getirilebilir. Plan döne
minin ilk yıllarında kamunun çalışma alanının genişlemesi ile 
orantılı olarak, kamu harcamasının büyüyeceği gözönüne alı
nırsa, böylece toplam dolaylı vergilerin yükünün, üretimden alı
nan vergiler yerine, tüketim üzerinden alınan vergilere kaydı
rılması öngörülmüş olur. Kâr, rant ve faiz gelirleri üzerinden 
verilmesi gereken, fakat kaçırılan vergilerin yakalanabilmesi, 
aynı zamanda bu kategorideki gelir sahiplerinin yüzde kırkını 
oluşturan büyük toprak sahiplerinin vergilendirilmelerini sağ
lamış olacaktır.

Gerek banka ve sigortaların devletleştirilmesi yoluyla bir
çok sanayi kuruluşunun yönetiminin kamuya geçmesi, gerekse 
beş yıllık dönemde yatırımların büyük bir bölümünün kamu 
tarafından gerçekleştirilmesinin öngörülmesi sonucu, bugüne 
kadar bu alanlarda özel girişimleri özendirmek için yapılan har
camalar ve tanınan ayrıcalıklar kendiliğinden ortadan kalka
caktır. Böylece, 1977 yılı değerlerine göre 35 milyar liralık bir 
kaynak israf edilmemiş olacak, üretken bir biçimde kullanıla
bilecektir. Türkiye İşçi Partisi Programı’nm öngördüğü «esnaf 
ve zanaatkarlara, küçük ve orta işletmelere ve köylülere koo
peratifleşme gibi yollarla kredi imkânını genişletecek ve mo
dern araç gereç kullanımını teşvik edecek» önlemlerin alına
bilmesi için, sözü edilen 35 milyar liranın yıllık 10 milyar lirası 
yeterli görülmektedir. Böylece 100 milyar liranın üzerinde bir 
ek kaynak beş yıllık süre boyunca plan hedeflerinin gerçekleş
tirilmesi amacıyla kullanılabilecektir.

Özel sektör elindeki alanların daralması, özel sektörün de 
ülke ekonomisi açısından gerekli üretim türlerine yönlendiril
mesi, ayrıca bir dizi gereksiz ve üretken olmayan harcama yol
larını kapayacaktır. Örneğin, reklamcılık için harcanan yıllık 
3 milyar liralık bir ek kaynak, üretken alanlara kaydırılabile- 
cektir.

Yapılacak Yasal Düzenlemeler

Bütün buraya kadar söylenenler, belirli yasal düzenlemeleri 
gerektirmektedir. Bunların kısa bir dökümü aşağıda verilmek
tedir;
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Bankaların devletleştirilmesi süreci içinde, yapılacak ilk iş 
olarak bankalar yasasının 38. maddesinin bankalara tanıdığı, iş
tiraklerine sınırsız kredi açabilme olanağının kaldırılması gerek
mektedir. Böylece, bir yandan bankaların devletleştirilmesi sü
rerken, öte yandan bankaların bu süre boyunca tekelleşmeyi 
hızlandırıcı girişimleri de engellenmiş olacaktır.

Türkiye’de bugün teşvik önlemlerinin kaynaklandığı, ya 
da dayandırıldığı on iki yasa ve on dört kararname bulunmak
tadır. Bunların bir çoğu kendiliğinden işlemez olacaklardır. Öte
kiler ise yürürlükten kaldırılmalıdır. Bunlar yerine, yukarda be
lirtildiği üzere, kooperatifçiliği teşvik edici düzenlemeler ge
rekli olacaktır.

Bugün, Türkiye’de yabancı sermaye ortaklığı bulunan 99 or
taklık vardır. Bu ortaklıklar 6224 sayılı Yabancı Sermaye Ya
sası çerçevesinde çalışmaktadırlar ve yalnızca 1977 yılında resmi 
yollardan transfer ettikleri kâr 150 milyon dolara eşittir. Bu, sözü 
edilen yasanın tanıdığı olanaklardan yararlanarak transfer edi
len toplam kârları göstermektedir. Bunun dışında, plan çalışma
sının «Türkiye’nin Durumu» bölümünde, ayrıca başka bölüm
lerde de gösterildiği gibi, her yıl yüz milyonlarca dolar, yabancı 
sermayeli ortaklıklar tarafından gizli olarak dışarıya transfer 
edilmektedir. Bunun birçok yanları, sözü edilen bölümlerde ay
rıntılarıyla ele alınmıştır. Dolayısıyla yabancı sermaye yasası
na ilişkin yaklaşım bu yasanın yürürlükten kaldırılması olacak
tır. Ancak bu sorunu çözmeye yetmeyecektir. Açık-gizli kâr 
transferinin önlenmesinin ilk ve tek koşulu yabancı sermayeli 
ortaklıkların ilgili paylarının kamu denetimine geçmesi olmak
tadır. Sorun sadece yasaların kaldırılması, ya da değiştirilmesi 
sorunu değil, doğrudan doğruya yabancı sermayenin kendisidir.

6224 sayılı Yabancı Sermaye Yasası hakkında söylenenler, 
çok daha güçlü bir biçimde 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini 
Koruma adlı yasaya dayandırılarak çıkarılan, 17 sayılı karar için 
de söylenebilir. Bu karar çerçevesi içinde Türkiye’de çalışan 97 
ortaklık bulunmaktadır. Bu kuruluşların elde ettiklerini açıkla
dıkları yıllık kâr, daha 1970 yılında 117 milyon lirayı bulmaktay
dı. Bu ortaklıklar konusunda ayrıntılı ve daha yeni bilgi elde 
etmenin zorluğu, doğrudan doğruya 17 sayılı karardan ileri gel
mektedir. Bu karara dayanarak Türkiye’de çalışan yabancı ser
mayeyi denetim altına almak olanaksızdır. Ama sözü edilen mev
zuat bir yasa değil, karar olduğu için değiştirilmesi de çok daha 
kolaydır. 17 sayılı kararla Türkiye’de çalışmakta olan kuruluş
lar, Maliye Bakanlığı’nın, ya da Bakanlar Kurulu’nun bir karan
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ile çalışmalarına son vermek zorunda bırakılabilirler. Yapılması 
gereken budur.

Yabancı sermayenin Türkiye’de çalışmasını «düzenleyen» bir 
başka yasa 6326 sayılı petrol yasasıdır. Özel bir değerlendirme
ye gerek kalmadan, madenlerin devletleştirileceği bir dönem
de, petrol arama, çıkarma, arıtma ve dağıtım konularında ya 
bancı tekellere olanaklar tanıyan yasal düzenlemelere yer olma
dığı söylenebilir. Bu yasa da kaldırılmalıdır. Devletleştirmelerin 
aşamalı bir biçimde düşünüldüğü anımsandığı zaman, maden
ler konusunda ilk aşamanın yabancı sermayeli işletmelerden 
başlaması gerektiği ortaya çıkar.

Dış ticaretin ve toptan ticaretin devletleştirilmesi bazı ba
kımlardan birbirleriyle ilgilidir. Bütün devletleştirme konuların
da geçerli olan bu ilişki, birkaç bakımdan bu iki alanda çok da
ha belirgin olmaktadır, ihracatın hâlâ yüzde 55’ini tarımsal ü rün 
ler oluşturmaktadır. Tarımsal ürünlerin pazarlanması ile ilgili 
tarım satış kooperatifleri vardır. Kooperatifçiliğin desteklenme
sinin bu Plan çalışmasında önemli bir ağırlığı olduğu belirtil
mişti. Aynı biçimde ithalatın gene yandan büyük bölümü, sana
yinin girdilerini oluşturan hammaddelere ayrılmaktadır. Temel 
sanayi dallarında kamuya tanınacak öncelik, ithal edilen ham 
maddelerin dağıtımında kamu denetiminin dış ve toptan iç ti
caret arasında uyumu sağlayıcı bir biçimde olmasını gerektir
mektedir.

Dolayısıyla, dış ve toptan iç ticaretin devletleştirilmesi, koo
peratifçilik ile yakından ilişkilidir. 2834 sayılı «Tarım Satış Koo
peratifleri Kuruluş ve İşleyişine Dair Kanun»da ve 1163 sayılı 
kooperatifler yasasında değişiklikler yapılması gerekmektedir. 
İşlevlerinin ve kapsamlarının artırılması yönünde olmak üzere 
düşünülmesi gereken bu değişikliklerle, bu kuruluşlar gerçek
ten kooperatif olma niteliğine kavuşturulmalıdır. Bugünkü dü
zenleme içinde hiç bir özendiriciliği bulunmayan bu kuruluşlar 
kredi olanaklarından yoksun olarak çalışmaktadır. Oldukça ge
niş depolama olanaklarına sahip olmalarına karşın, ticari nite
likli olmamaları nedeniyle, ihracatı finanse edebilecek konum
da değildirler. Üretim kooperatifleri olarak görece etkili olma
larına karşılık, tekellerin ticaret alanındaki egemenliği bu ku
ruluşların öteki işlevlerini de yerine getirmelerini sınırlamak
tadır.

Devletleştirmelerin amacı bürokratik bir yapının egemen 
kılınması olmadığına, tam tersine devletleştirmenin etkin ve 
amaca hizmet edici olmasının yolunun, geniş kitleleri bu örgüt
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lenme biçimi içine alabilmesi olduğuna göre, bugünkü yapı ile 
devletleştirmeler sonucu öngörülen yapı arasında kaçınılmaz 
olavak büyük farklar olacaktır. Konu ile ilgili olan başka bir 
yasadan daha kısaca söz etmek gerekmektedir. Gerek dış tica
retin gerekse toptan ticaretin devletleştirilmesi, aynı zamanda 
Türkiye Ticaret Odaları, Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları 
Birliği’nin işlevlerinin en aza indirilmesini gerektirmektedir. Bu 
bakımdan bu Birlik’in kuruluşu ile ilgili 5590 sayılı yasanın de
ğiştirilmesi de gerekli olmaktadır. Yeni düzenleme ile işlevle
rini ve gerekliliklerini büyük çapta yitirmiş olacak bu Birlik, sa
dece Plan çalışmaları ile eşgüdümü sağlama amacına yönelik iş
levleri yürütmekle görevli kılınmalıdır.

Hedeflerin Gerçekleşmesinin Temel Koşullarından Biri,
İşçi ve Emekçilerin Uygulamaya Aktif Katılımıdır

Bu Plan çalışmasında öngörülen hedeflerin gerçekleşmesinin 
temel koşullarından biri de, işçi ve emekçi kitlelerin bu planın 
uygulanmasına aktif olarak katılabilmesidir. Bu katılım sağlan
madıkça, plan hedeflerinin gerçekleşmesi, emperyalizmin ve te
kelci güçlerin engelleme girişimlerinin kırılabilmesi, ulusal ve 
toplumsal kurtuluş mücadelesinde daha ileri hedefler yönünde 
adımlar atılabilmesi olanaksızdır.

İşçi ve emekçi kitlelerin, bu Plan’m uygulanmasına katılma
larının en güçlü araçları, başta Türkiye îşçi Partisi olmak üze
re tüm sınıf ve kitle örgütleridir. Sendikalar, çalışanların mes
lek ve kitle örgütleri, kooperatifler, gençlik ve kadın örgütleri, 
yerel yönetimler, plan hedeflerinde gösterilen konumlarına uy
gun bir biçimde, kararların alınmasına ve uygulanmasına katıl
maları için gerekli yasal olanaklarla donatılacaklardır. îlgili 
devlet kuruluşları, planın en etkin bir biçimde uygulanabilmesi 
için, sözü edilen işçi ve emekçi örgütleriyle sürekli ve sıkı bir 
işbirliği içinde çalışmalıdırlar. îlgili devlet kuruluşlarında çalı
şan ve yönetimlerine katılacak olan işçi ve emekçiler, bu iş
birliğinin başlıca güvencesi olacaklardır.

Kamu İktisadi Kuruluşları Yeniden Düzenleniyor

Bu plan çalışmasında finansman tutarlılığına ilişkin sonuç
lan ve dengeleri açıklamaya başlamadan önce, konu ile ilgili 
temel kabullerden son birkaçına daha değinmek gerekmektedir. 
Özel sektör elindeki sanayi kuruluşlarının devralınmayacağı, il
gili çalışma ve dönem açısmdan böyle bir zorunluluk olmadığı,
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daha önce de açıkça belirtilmişti. Bankacılık ve sigortacılıkta, 
madencilikte, dış ticarette ve toptan ticarette düşünülen aşamalı 
ve kısmi devletleştirmeler, bu sonucu zaten kendiliğinden sağ
layıcı niteliktedir. Bu söylenenlerin maddi temeline ilişkin ayrın
tılı istatistik veriler, plan çalışmasının çeşitli bölümlerinde sıra
lanmaktadır. Böylece, sanayide devletleştirme yapılmadan da ka 
mu denetimindeki sanayi kuruluşlarının sayı ve etkinliklerinin 
artacağı, bunun ayrıca yatırımlarda öngörülen kamu ağırlığı ile 
de güç kazanacağı düşünülürse, 440 sayılı kamu iktisadi kuru 
luşları yasasında değişiklik yapılması zorunluluğu ortaya çık
maktadır. Bugünkü düzenleme, kamu iktisadi kuruluşlarını «sos
yal nitelikte ekonomik kuruluşlar» olarak tanımlamaktadır. Böy- 
lece, sosyal hizmet üreten örgütlerle diğerlerini aynı kategori
ye sokarak sosyal hizmet üretimini saptırmaktadır. Kamu ikti
sadi kuruluşları, ekonomik ve plan hedeflerine uygun olarak 
çalışan kuruluşlar olmalıdır. Oysa, kamu iktisadi kuruluşlarına 
bugün verilen görev, tekellere fon aktarmaktır. Bu anlamda «erö- 
rev», gerçekten büyük bir yetkinlikle yerine getirilmektedir. Ka
mu iktisadi kuruluşlarını bu niteliklerinden arındıracak gerekli 
yasal düzenlemeler yapılmalıdır.

Kadro şişirilmeleriyle kurulu düzene kitle tabanı yaratılma 
amacı olarak da kullanılan bu kuruluşlar, amaçlarına ve plan 
hedeflerine uygun bir istihdam politikası uygulayacaklardır. Bu 
plan çalışmasının, gerek işgücü ve çalışma sorunlarını incele
yen bölümünde, gerekse işgücü hedeflerini belirleyen bölümün
de açıklandığı gibi, emeğin üretkenliğinin artırılması başlıca he
deflerden birini oluşturmaktadır. Emeğin üretkenliğinin artırıl
ması hedefi, işsizliğin artması anlamına gelmemektedir. îşgücü 
için yeni çalışma alanları, kamu hizmetlerinde, öteki toplumsal 
hizmetlerde yaratılacaktır. İstihdam sorununun çözümü üret
ken alanlarda olabilen en az işgücü ile en çok ürünün elde edi
lebilmesine, başka bir devişle, olabilen en kısa zamanda îs e t ü c ü  

verimliliğinin en hızlı bir biçimde artırılmasına engel olacak bir 
biçimde ele alınmamalıdır. Sanavi sektörlerinde emeğin üret
kenliğinin artırılması, sanayi ürünlerinin değerinde düşüşe vol 
açar. Böylece, bu ürünlerin daha yaygın ve büyük ölçüde girdi 
olarak kullanılmasının sağlanması, sanayileşmenin hızla geliş
mesine neden olur. Üretkenliğin alabildiğine hızlı artırılmasının 
kaçınılmaz olduğu bövle günler için, işçi ve emekçi kitlelerin 
teknik bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi, örgütlenme düzevle- 
rinin yükseltilmesi ve yönetime katılmaları için bugünden sefer
ber olmaları zorunludur.
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Buraya kadar söylenenler dışında kalan, fakat ihmal edile
meyecek iki potansiyel kaynaktan daha söz etmek gerekmekte
dir. Bunlardan biri tarımın vergilendirilmesi, öbürü ise büyük 
kentlerde oluşan rantlara ve spekülatif kârlara el konulması
dır. Tarımın vergilendirilmesi konusunda, yukarda değişik yer
lerde belirli görüşlere yer verildi. Kâr. ran t ve faiz geliri sahip
lerinin 1976 yılında 53 milyar lira vergi kaçırdıkları, küçük üre 
tici geliri olarak nitelendirilen kazançların vergilendirilmesinde 
uygulanan istisnaların, gene aynı yılda 27 milyar lira vergi kay
bına neden olduğu belirtildi. Kâr, ran t ve faiz geliri sahiplerinin 
yüzde 40’ı büyük toprak sahiplerinden oluşmaktadır. Vergi ka
çırılmasının önlenmesi ile ilk elden tarım da belirli bir vergilen
dirme sağlanmış olacaktır. Yalnız burada hemen belirtmek ge
rekir ki, yoksul ve küçük köylü kooperatiflerde bütünleştiği sü
rece önemli ölçüde destek görecektir.

Bu plan çalışmasının yerleşme sorunlarına, kent yaşamına 
ve yerel yönetimlere ilişkin bölümlerinde belirtildiği gibi, bugün 
büyük kentlerde milyarlarca liralık kentsel rant ve spekülatif 
kâr bir avuç emlak spekülatörünün, esnaf ve zanaatkâr örgüt
lerine egemen olan çıkar gruplarının cebine girmektedir. Bun
larında ötesinde, büjrük burjuvazi, kentlerde ve turistik bölge
lerde spekülatif kazanç ve rant yoluyla büyük vurgun vurmak
tadır. Yerel yönetim örgütlerinde sağladıkları etkinlikle kentsel 
rantların ve spekülatif kârların alabildiğince yükselmesini sağ
lamakta, kaldırılması yönündeki girişimleri engellemektedirler. 
Yerel yönetimlerin demokratikleştirilmeleri ile el konabilecek 
olan bu kaynakların kullanımı, doğrudan doğruya yerel yöne
timlere bırakılacaktır. Finansman dengesinin kurulmasında bu 
kaynaklar gözönüne alınmayacaktır. Kentsel rantların ve spe
külatif kârların yıllık toplamının belirlenmesindeki güçlük ve 
yerel yönetimler konusunda plan çalışmasının öngördüğü he
defler açısından böyle bir kabul zorunlu olmaktadır.

Buraya kadar söylenenler, genel dengenin oluşturulması için 
gerekli ön hazırlıkları tamamlamış olmaktadır. Bir yandan te
mel kabuller ve bunların neden olacağı sonuçlar, öte yandan bu 
kabullerin gerektirdiği yasal düzenlemeler ve bunların yarata
cağı ek kaynaklar ayrı ayn ele alındı. Bütün bunlar genel den
genin kurulması sırasında dikkat edilmesi gereken belirli özel
likleri ortaya çıkarmaktadır: Plan’m başlangıç yılında, ekono
mik düzende köklü değişikliklerin yapılacağının açıklanması, 
belli bir süre emperyalizmden ve büy^k burjuvaziden tepki gö
recek, bir bölüm ekonomik göstergeler bu tepkinin etkisi ile

344



«olumsuz» bir gelişme gösterebilecektir. Bu nedenle de, 1978-1982 
döneminin ilk yıllarmda yatırımlarda belli bir durgunluk, dış 
döviz gelirlerinde, gelecek ve geçmiş yıllardan düşük gerçekleş
meler olması beklenebilir. Genel dengenin kurulması sırasında 
bu olası gelişmeler dikkate alınmıştır. Buna göre:

— İlk yıllarda kamu gelirlerinin artış hızı düşük tutulmuştur.
— îşçi dövizi girişlerinin planın ilk yıllarında plan öncesi 

döneme göre düşük olacağı varsayılmıştır.
— Turizm gelir ve gider dengesi sıfır sayılmıştır.
— Devletleştirmenin tamamlanmadığı varsayılarak yabancı 

sermaye kâr transferleri, ödemeler dengesinde ilk iki yıl eksi 
kalem olarak eklenmiştir.

— İlk yıllarda yatırımların proje hazırlıklarının sürdüğü ka 
bul edilerek proje kredisi kullanımlarındaki artış, planın ikinci 
yılından sonra yükseltilmiş ve orada sabit tutulmuştur.

— Devlet borçlarının ödenmesinin sürdürüleceği, uzun va
deli borçların faizlerinin de ödeneceği kabul edilmiştir.

— Büyük bölümü özel kesim tarafından kullanılan kısa va
deli krediler ise plan dönemi içinde ödenmeyecek, faizleri ile bir
likte ödenmeleri plan döneminden sonraya bırakılacaktır.

— Plan dönemi içinde devletten devlete kredi sağlanacak, 
bunun için de proje kredilerine öncelik verilecektir.

— İthalat ve ihracatın dönem içindeki gelişiminin, plan uy
gulamasının ilk sonuçlarının üçüncü ve daha sonraki yıllarda 
alınmaya başlanacağı ana varsayımı ile belirleneceği kabul edil
miştir.

— Kamu kesiminde faktör gelirleri, vergi gelirlerine oranla 
daha hızlı bir artış gösterecektir.

— Plan döneminin üçüncü yılından başlayarak faktör ge
lirleri hızlı bir gelişme içine girecek, son yılda toplam kamu ge
lirlerinin yaklaşık yüzde 30’unu oluşturmaya başlayacaktır.

— Genel olarak vergi gelirleri toplam kamu gelirleri içinde 
azalan paylara sahip olacaktır. Fakat, vergi gelirlerinin yxırt içi 
hasılaya oranı azalmayacak, artırılacaktır.

— Planın ilk yıllarmdan başlanarak, kaldırılan teşvik ted
birleri nedeniyle ek kullanılabilir kaynak yaratılacaktır.

— Kaçak ve kayıp vergilerin toplanması ile plan dönemi
nin başlarında ağırlıklı olarak, fakat beş yıl boyunca yıllık orta
lama artış hızı yüzde 20 olan vergi geliri sağlanacaktır.

345



Bu kabuller ve varsayımlar ışığında ortaya çıkan dengeleri 
sergilemeden önce ihracat ve ithalatta beş yıllık dönem sonun
da ulaşılacak durum ile Plan dönemi öncesi son yılın görünü
münü karşılaştırmak yararlı olacaktır. 163. ve 164. Tablolar, sı
rasıyla ithalat ve ihracat için bu gelişmeleri özetlemektedir.

TABLO: 163
1 9 7 7 - 1 9 8 2  D Ö N E M İ N D E  İT H AL A T T A  G E L İ Ş M E L E R

İhracat ve İthalatta Beş Yıl Sonra Ulaşılacak Durum

1977 1982 Artış

gerçekleşme Yüzde hedefi Yüzde hızı

(Milyon TL.) dağılım (Milyon TL.) dağılım (Yüzde)

Tarım 1.320 1,5 2.011 1,4 8 ,78

Sanayi 86.^C0 97,0 130.511 92,6 8 ,60

Madencilik 19.383 21,8 24.581 17,5 4 ,86

İmalat sanayii 66.907 75,1 105 .930 75,1 9 ,62

Tüketim mollan 1.155 1.3 2 .480 1,8 16,51

Aramollor 32.703 36,7 29.100 20,6 - 2 , 3 1

Yatırım malları 33.049 37,1 74 .350 52,7 17,60

Enerji 105 0,1 — — —

Hizmetler 1.380 1,5 8.460 6 ,0 43,71

T o p l a m 89.100 100,0 140.982 100,0 9,61

TABLO; 164

1 9 7 7 - 1 9 8 2  D Ö N E M İ N D E  İ H R A C A T T A  G E L İ Ş M E L E R

1977 1982 Artış
gerçekleşme Yüzde hedefi Yüzde hızı
(Milyon TL.) dağılım (Milyon TL.) dağılım (Yüzde)

Tanm 17.325 54,4 14.938 16,1 - 2 , 9 2

Sanayi 11.550 36,3 56.305 60,6 37,28

Madencilik 1.650 5,2 2 .400 2,6 7 ,78

İmalat sanayii 9 .900 31,1 53.905 68,0 4 0 ,35

Tüketim moNarı 4 ,620 14,6 33.664 36,2 48,77

Aram allar 4 .043 12,7 13.035 14,0 26,38

Yatırım malları 1.237 3 ,8 7.200 7 ,8 42,25

Enerji — — — — —

Hizmetler 2 .970 9,3 21 .632 23,3 48,75

T o p l a m 31.845 100,0 92.875 100,0  1, 23,87
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Bu tablolarda dikkat edilmesi gereken ilk özellik, sınıflan
dırmanın, plan çalışmasmın öteki bölümlerindeki sektörel ayrı
ma göre yapılmadığıdır. Resmi istatistiklerin, 1977 yılına ilişkin 
dökümlerinin, bu plan çalışmasının tamamlandığı sırada, ancak, 
tablodaki sınıflandırmaya göre elde edilebilir olması, bu deği
şikliği zorunlu kılmıştır.

Dış ticaret tablolarının incelenmesinden ortaya çıkan en 
önemli sonuç, ihracat hacminde beş yıl içinde yıllık ortalama 
yüzde 23,87’Iik bir artış hızının öngörülmüş olmasıdır. İthalatla 
ilgili hız ise ancak yüzde 9,61 olarak kalmaktadır. Tarımsal ü rün 
ler ihracatında ve ara  mallar ithalatındaki düşüşler dışında, tüm 
öteki kalemlerde artış olduğu görülmektedir. Bu iki gelişme so
nucu, bir yandan tarımsal ürünler, 1982 yılında, artık ihracatın 
en büyük payını oluşturmayacak, öte yandan a ra  mallar da itha
lat içindeki benzer konumunu yitirecektir. 1982 yılında ihraca
tın en büyük kalemini, tüketim m allan sanayii ürünleri ve itha
latın da en büyük kalemini yatırım m allan oluşturacaktır. Bu 
gelişmeler aynı zamanda bu iki kalemin, ilgili yıllık büyüme hız
larının, sırasıyla, ihracat ve ithalat içinde en yüksek olarak se
çilmiş olmasıyla da görülmektedir.

Dış ticaret açığının beş yıl boyunca, bugünkü düzeyinden 
çok aşağılara düşürülebilmesi olanaklı görülmemektedir. Dönem, 
yaklaşık 3 milyar dolarlık bir açıkla başlayıp aynı düzeyde sona 
erecektir. Açığın ikinci ve üçüncü yıllarda öteki yıllara göre bi
raz daha düşük olması planlanmaktadır. Bununla birlikte, beş 
yıllık toplam dış ticaret açığı 14 milyar 416 milyon dolar düze
yinde gerçekleştirilmiş olacaktır. Dış ticaret açığındaki bu olum
suz öngörülere karşılık, görünmez kalemler dengesinde düzenli 
bir iyileşmenin planlanmış olması, 1978 yılında 2 milyar 158 mil
yon dolar açık olarak başlayan cari işlemler dengesinin, 1982 yı
lında 1 milyar 525 milyon dolar açığa kadar düşebileceğini gös
termektedir.

ödemeler Dengesinde Öngörülen Durum

Ödemeler dengesinde, cari işlem kalemlerine ilişkin öngö
rülenden çok, sermaye hareketlerine ilişkin kabuller önem ka
zanmaktadır. Bununla ilgili olarak belirtilmesi gereken başlıca 
iki kabul vardır. Türk lirası olarak ödenen besin fazlası İthali 
kalemi, dengede yer almamaktadır. Bu tür ithalatın durdurula
cağı kabul edilmektedir. Bunun yanı sıra dengede yer almayan 
bir başka kalem, özel yabana sermaye girişleridir. Doğal olarak 
bu durum, daha önce söylenenler ışığında, yabancı sermaye glrl-
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şimlerinin devletleştirilmesi, yenilerine de izin verilmemesi ile 
birlikte düşünülmelidir. Böylece kurulan denge, düzenli azalan 
açıklar vermekte; son iki yılda da artı denge gösterir duruma 
gelebilmektedir.

Ödemeler dengesini veren 165. Tablonun son üç sırasında 
herhangi bir değer görülmemektedir. Özel çekme haklarının kul
lanılmayacağı, başka bir deyişle, IMF ile olan ilişkilere son veril
mesinin düşünüldüğü bir dönemde bu kalemin denge kalemleri 
arasında görülmesi beklenmemelidir. Kısa vadeli sermaye ha 
reketlerinin bulunmaması ise, yukarıda sıralanan temel kabul
ler çerçevesinde düşünülmelidir. Son kalemin böyle bir çalışma
da anlamı yoktur. Genel, alışılmış görünüşle, uyumun sağlanma
sı bakımından gösterilmiş, fakat karşılığı boş bırakılmıştır.

1

TABLO: 165
ÖDEMELER DENGESİ (1976 fiyatlarıyla milyon dolar)

1978 1979 1980 1981

I —  Cari işlemler 
A) Dış ticaret

1982

1. ihracat 2 756 3 307 3 900 4 683 5 629

2. İthalat 5 765 5 950 6 747 7 685 8 544

Dış ticaret dengesi - 3  009 - 2  643 - 2  847 - 3  002 - 2  915

B) Görünmeyen işlemler
1. Dış borç faiz öde. — 434 -  590 -  700 -  800 -  850

2. Turizm dış seyahat — — — — —

3. İşçi geliri 1 000 1 000 1 300 1 500 1 900

4. Kâr transferleri —  20 —  5 0 0 0

5. Proje kredileri hiz. öd. — 20 -  20 -  10 -  10 -  10

6. Diğerteri 325 325 325 350 350

Görünmeyen işlemler dengesi 851 710 915 1 040 1 390

Cari işlemler dengesi —2153 - 1  933 - 1  932 -1 9 6 2 - 1  525

II —  Sermaye hareketleri
1. Dış borç ödemeleri — 330 -  410 -  425 -  700 -  850

2. TL. besin ith. ve t>ağ. — — — —

3. özel yabancı sermaye — — — — —

4. Proje kredileri 800 1 000 1 500 1 500 1 500

5. Bedelsiz ithalat 50 75 100 125 150

6. Dış krediler 1 600 1 250 750 1 050 750

Sermaye hareketler! dengesi 2120 1 9 1 5 1 925 1 975 1  550

Genel denge — 3 8 -  1 8 7 +  1 3 +  25
III —  Rezerv hareketi 38 18 7 -  13 -  25

IV —  öze» çekme hakkı — — — — —

V —  Kısa vadeli sermaye har. — — — — —

VI — Net hato, noksan — — — — —
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166. Tablo, kamu kesimi harcama-gelir durumunu ve beş 
yıllık gelişmelerin her yılını tek tek ele alarak göstermektedir. 
Daha önce söylenenler ışığında, vergilerin toplam kamu gelir
leri içindeki payınm düştüğü, faktör gelirlerinin payının ise art
tığı görülmektedir. Sosyal fonlar olarak adlandırılan kalem, bu 
Plan çalışmasının işgücü ve çalışma sorunlarını inceleyen bölü
münde sosyal güvenlik kurumlarına ve bu kurumların fonları
nın kullanımına ilişkin olarak belirtilen gelişmelerden etkilenen 
bir biçimde planlanmış bulunmaktadır. «Sosyal fonlar»m ilk üç 
yıl boyunca yükselmesi kaçınılmaz olmaktadır. Bu kurumların 
birleştirilerek yeni bir yapıya kavuşturulmaları sırasında tasfi
ye işlemlerinin belli bir zaman alacağı kabul edilmektedir. Sos
yal güvenlik için yapılan kesintilerin gelir vergisi kesintilerine 
yaklaştığı bir ortamda, vergi gelirlerinin artırılması ne kadar 
gerekli oluyorsa, prim kesintilerinin düşürülmesi de o kadar 
anlam kazanmaktadır. 166. Tablo için söylenebilecek son bir 
önemli kabul de, cari harcamalar kaleminde ortaya çıkmakta
dır. Bu kalemde hızlı bir artış öngörülmektedir. Bu durum, işgü
cü kullanımı hedeflerine ilişkin olarak yapılan bir kabulden 
kaynaklanmaktadır. Hizmetler sektöründe ve özellikle kamu ke
siminde öngörülen hızlı işgücü artışı ve izlenecek ücret politi
kası, bunların da ötesinde artırılacak olan sosyal hizmetler, böy
le bir gelişmeyi gerekli kılmaktadır. Tabloda, kamu yatırım har
camaları gösterilmemektedir. Bu bakımdan kamu dengesi için 
ayrı bir tablo oluşturmak gerekmektedir. 167. Tablo, bu amaçla 
hazırlanmıştır.

167. Tabloda verilen kamu kesimi genel dengesi, hazırlanış 
biçimi ile ayrıca açıklama gerektirmemektedir. Dengenin belli 
başlı kalemleri için daha önce söylenenler yeterli olmaktadır. 
Yalnız, kamulaştırma bedellerinin beş yıllık süre boyunca top
lam 50 milyar liraya ulaşacağı kabulü, bir yenilik olmaktadır. 
Bu toplam düşük değildir. Banka ve sigortaların devletleştiril
melerinde daha önce belirtilen olanak bir kolaylık sağlamakta
dır. Toptan ticaretin ve dış ticaretin devletleştirilmesi ek bir yük 
getirmeyecektir. Toplamın büyük bölümü, madenlerin devletleş
tirilmesi ile ilgilidir.

Son bir konu da ek finansman gereği olarak verilen 113 mil
yar liranın açıklanması olmaktadır. Vergi kaybı olarak adlandı
rılan olgunun hangi ölçülerde ek finansman olanağı yaratacağı 
bilinmediği ve bunun belirli bir bölümünün yeniden kaynağına

Beş Yılda Kamu Kesimi Harcama-Gelir Durumu
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geri döndürülmesi düşünüldüğü için, genel dengenin hazırlan
masında bu kaynak göz önünde tutulmamıştır. 1976 yılında 27 
milyar lirayı aştığı belirtilen bu kaynak, aynı düzeyde bile sür
se, beş yıl içinde gerekli finansmanı sağlayabilecek büyüklükte
dir. Ayrıca, tarımın vergilendirilmesi, büyük çiftçiler konusunda 
söylenenler dışında, dengeye dahil edilmemiş durumdadır.

TABLO: 167
KAMU KESİMİ 1978-1982 GENEL DENGESİ 

(1976 fiyatlarıyla Mliyon TL)

1978-1982

1. Vergiler (a, b, c) 1 479 878
a) Vasıtasız 653 895

b) Vasıtalı 736 836

c) Servet vergileri 89 146
2. Vergi dışı normal gelirler 82 279

3. Faktör gelirleri 446 299

4. Sosyal fon lar 46 346

5. Cari transferler —63 124

6. Dış alem faktö r ödemeleri — 8 476
A. Kamu harcanabilir geliri (1+2  +  3 +  4 +  54-6) 1 983202

B. Cari harcam alar 950 569
C. Kamu tasarrufu (A —B) 1 032 633

D. Kamu yatırım ları 1 143 984

E. Tasarruf-yatırım  farkı (D -C )  111351

F. Sermaye transferleri

a) Kamulaştırma bedelleri 50 000

G. Dış borçlanma gereği 48 226
H. Ek finansman gereği (E - F + G )  113 125

Toprak reformunun finansmanında, vergiye esas olan de
ğer üzerinden yapılacak kamulaştırma karşılıkları, yeni ya da 
mevcut KÎT’lere dağıtılmış olarak hisse senedi biçiminde öngö
rüldüğünden finansman dengesini etkilemeyecektir ve bu yüz
den, ayrıca söz konusu edilmemiştir. Kuşkusuz böyle bir hisse 
senedi dağıtımı tüm bu tür kuruluşlarda kamunun denetimine 
dokunmayacak biçimde düzenlenecektir. Bu, KÎT’lerin özel sek
töre devri değil tarımın sanayileşmeyi finansmanı anlamına gel
mektedir.

Genel Denge

Kamu dengesini de içeren genel denge 168. Tabloda veril
mektedir. 1976 yılı fiyatlarıyla ve beş yıllık süre için kurulan bu
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denge, gayrı safi yurt içi hasılayı 4 trilyon Ö79 milyar lirada, 
gayrı safi milli hasılayı 5 trilyon 16 milyar lirada, toplam kay
nak ve harcam aları da 5 trilyon 173 milyar lirada bağlamaktadır.

TABLO : 168

GENEL DENGE (1976 fiyatlarıyla Milyon TL)

1978-1982

Kaynaklar:
GSYİH (Piyasa fiyatlarıyla) 4 978 829
Dış alem faktör gelirleri 37 307

GSMH 5 016 136
Dış tasarrufla r 156 915
Toplam kaynaklar 5 173 051
Harcamalar;

Yatırım 1 518 552
—  Sabit 1 478 552
—  Stoklar 40 000

Tüketim 3 654 499
—  Kamu 950 569
—  özel 2 703 930

Toplam harcamalar 5 173 051
Yatırım tasarruf dengesi

Tasarruflar
Toplam iç tasarruf 1 361 637
—  özel 329 004
—  Kamu 1 032 633
Dış tasarruflar 156 915

Toplam tasarruflar 1 518 552
Yatırım lar

Sabit sermaye yatırım ları 1 478 552
—  Özel 334 568
—  Kamu 1 143 984

Stoklar 40 000
Toplam yatırımlar 1 518 552

168. Tablonun ortaya koyduğu bir başka sonuç da, kamunun 
gerek yatırımlar içinde, gerekse harcam alar içinde bugüne ka 
dar alışılmamış oranlarda ağırlığa sahip olmasıdır. Bu Plan ça
lışmasının değişik bölümlerinde birçok kez vurgulandığı gibi, 
ekonomik bakımdan geçerli ve teknik bakımdan tutarlı bir plan 
çalışmasının maddi temellerinden biri, özel girişimin etki ve ça
lışma alanının olabildiğince sınırlanmasıdır. Bu sonucu sağlaya
cak önlemler getirmek ve öneriler geliştirmek böyle bir çalışma 
için başta gelen bir görevdir. Finansman gereklerinin belirlen
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mesi, bununla ilgili olarak ek kaynakların bulunup ortaya çıkar
tılması ve yaratılması bu bakımdan büyük önem kazanmakta
dır. Yasal düzenlemeler, kurumsal değişiklikler, kâğıt üzerinde 
kaldığı sürece, yapılan, bir plan çalışması değil akademik bir 
araştırma olur. Öne sürülen görüşlerin geçerliliği ve geliştirilen 
önlemlerin anlam kazanması, onlarm hemen hayata geçirilme
leri ile değil, onlara sahip çıkılması ile olanaklıdır. Bu bakım
dan, Türkiye işçi sınıfının bilimsel sosyalist partisi Türkiye İşçi 
Partisi’nin bu plan çalışmasında yaptırıcı güç olarak öznel ni
yetlere değil, nesnel koşullara önem verilmektedir. Sermayenin 
egemen olduğu bir ekonomide «özel teşebbüs için yol gösterici, 
kamu kesimi için emredici plan» sözünün hiç bir anlamı yoktur. 
Sermayenin egemenliği devam ettiği sürece, yol gösterici olan 
da, emredici olan da özel sektördür. Oysa, Türkiye işçi sınıfı 
hareketinin damgasını taşıyan bu plan çalışması, büyük serma
yenin egemenliğini sınırlayarak, öngörülenlerin uygulanabilir
liğini, nesnel koşullarm doğurduğu bir zorunluluk haline getir
mektedir.
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TOPRAK REFORMU VE 
TARIMIN YENİDEN ÖRGÜTLENMESİ

Türkiye Tarımında Kapitalist Üretim İlişkileri Egemendir

G ü n ü m ü z  Türkiye tarımında kapitalist üretim ilişkilerinin 
bütünüyle egemen olduğuna ilişkin veriler I. Bölüm’ün 

«Türkiye’nin Durumu» alt bölümünde sunulmuştu. Ayrıca bu 
bölümün «Hedefler» alt bölümü ile «Finansman» alt bölümün
de de öngörülen toprak reformu ve kooperatifleşmenin amaç
ları ile maliyeti konularına değinilmiş bulunuyor. Dolayısıyla 
burada bu konuda kısa bir özetle yetinilerek, sorunun diğer yön
leri üzerinde durulacak ve alınacak ek önlemler belirtilmeye 
çalışılacaktır.

Türkiye tarımında kapitalist üretim ilişkilerinin egemen ol
masına ilişkin başlıca göstergeler şöyle sayılabilir:

Kendi kendine yeterli, pazarla son derecede az ilişkili ve 
ürettiğini tüketen köylü işletmeleri istisna haline gelmiş ve ‘pa
zar için üretim ’ hemen hemen tüm tarımsal üreticilerin başlıca 
amacı olmuştur. Özellikle 1950’lerdenberi hızla gelişen ulaşım 
ağı, bu süreci hızlandırmaya katkıda bulunmuştur. Toplam ta 
rımsal üretim içindeki sanayi bitkileri üretiminin, sebze ve mey
veciliğin payının hızla artışı, özellikle kıyıları çevreleyen bölge
lerde en küçük işletmeleri dahi yoğun pazar ilişkisi içine sok
muştur. Örneğin, 20 dekardan küçük toprağı olan işletmelerin 
yaklaşık yarısını oluşturan yüzde 51,5’i tahıl ile birlikte sanayi 
bitkileri yetiştirmektedir. Bu grubun içindeki işletmelerin y a n 
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sı ise yalnızca sanayi bitkileri, sebze ve meyve yetiştirmektedir. 
Söz konusu ticari ürünlerin tamamının pazar için üretildiği göz- 
önüne alındığında, özellikle ticari ürünlerin önemli olduğu Ka
radeniz, Ege, Marmara ve Akdeniz bölgelerinde en küçük iş
letmelerin bile hemen tamamının pazar için üretim yaptıkları 
anlaşılmaktadır. Öte yandan, tahılcı îç Anadolu ve Doğu Ana
dolu’daki en küçük işletmeler de, göreli olarak daha düşük oran
larda da olsa, ürünlerinin bir bölümünü pazarlamaktadırlar.

Kuşkusuz, kapitalist pazarla olan ilişkililiğin bir göstergesi 
işletmelerin pazarlama oranları ise, diğer bir göstergesi de ta 
rım kesiminde ücretlilik ilişkilerinin yaygınlığıdır. 1970 Tarım 
Sayımı verilerine göre, Türkiye’deki işletmelerin yüzde 84,4’ünde 
yalnız hane halkı bireyleri, yüzde 14,3’ünde ise hane halkı bi
reylerinin yanısıra ücretli emek kullanılmaktadır. Yalnız 20 dö
nüme kadar toprağı olan işletmelerde ücretli emek kullanımı, 
Türkiye ortalamasının altında olup, 20-50 dönüm grubunda Tür
kiye ortalamasına ulaşmakta, 50 dönümden büyük topraklarda 
ise ücretli emek kullanımı hızla artmaktadır. 200 dönümden faz
la topraklarda bu oran yüzde 35’e çıkmaktadır. Bu verilerin, ta 
rımda son derecede önemli olan mevsimlik ücretli emeği kap
samadığı ve özellikle bu konularda ortaya çıkabilen istatistik 
yanlışları da hesaba katılırsa, ücretli emek kullanımının anlamlı 
ölçüde yaygın bulunduğu ortaya çıkmaktadır.

Pazar için üretim eyleminin ve kapitalist üretim ilişkilerinin 
diğer bir göstergesi de, tarım kesiminde yaratılan artık ürüne 
ekonomik ilişkiler içinde el konulmuş olmasıdır. Tarım işçileri 
ve yoksul köylülerin artık ürününe el konulması, ücretlilik iliş
kilerinin yanısıra, kredi ilişkileri ve iç ticaret hadlerinin tarımsal 
ürünler aleyhine olmasıyla da gerçekleşmektedir. Diğer bir de
yişle, tarım işçileri ve yoksul köylüler, büyük toprak sahipleri, 
tefeciler, tüccarlar ve fiyat dayatan tarım dışı tekelci sermaye 
sahipleri tarafından, kapitalizme özgü ‘ekonomik ilişkiler içinde’ 
sömürülmektedirler.

Kapitalist üretim ilişkilerinin en açık ve çarpıcı göstergesi, 
köylüler arasındaki sosyal ve ekonomik farklılaşmaların eriştiği 
düzeydir. Bu durum, resmi istatistiklerle bile saptanabilecek an
lamlı bir düzeye ulaşmıştır. Toprak, gelir, hayvan varlığı dağı
lımları, kullanılan teknoloji, üretim içindeki pay, işgücü kulla
nımı ve sermaye toplulaşmasına ilişkin veriler, köylülüğün nitel 
ve nicel açılardan birbirinden farklılaşan sosyal gruplara bö
lündüğünü göstermektedir.
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En son tanm  sayımı olan 1970 verilerine göre, 400 bin ha 
nenin hiç toprağı yoktur. 3 milyon civarında olan tarımsal iş
letmelerin yüzde 48,2’sini oluşturan 1,3 milyon işletmede işleni
len toprak miktarı 20 dönümden az olup, bu işletmeler toplam 
tarım topraklarının ancak yüzde 8’ine sahiptirler. Bunların yüz
de 84’ünün tarımsal geliri, yılda 15 bin liradan, yani 1970 yılı 
için resmi belgelerde asgari geçimlik gelir olarak kabul edilmiş 
bulunan miktardan bile azdır. Diğer bir deyişle, büyük çoğun
luğunun îç Anadolu ve Doğu Anadolu’da bulunduğu tahmin edi
lebilen bu gruptaki ailelerin önemli bir bölümü için tarım, artık 
asıl gelir kaynağı olma işlevini yitirmiştir. Cüce işletme sahip
lerinin önemli bir bölümü asgari tüketim gereksinimlerini kar
şılayabilmek için zorunlu olarak kentlerde, geçici işlerde, ya da 
büyük kapitalist işletmelerde ücretli olarak çalışmaktadır. As
gari geçimlik gelir sağlayamayan 20 dönümden küçük toprak 
sahiplerini, bir anlamda tarım proletaryası, ya da yan-proleter 
köylüler olarak değerlendirmek yanlış olmayacaktır.

Tarım kesimindeki ikinci sosyal grup, 20 ile 50 dönüm a ra 
sında toprağı olan ve toplamın yüzde 26,9’unu oluşturan küçük 
köylülerdir. Küçük köylülerin temel geçim kaynağı tarım ol
makla birlikte, elde ettikleri gelir genellikle asgari tüketim ge
reksinmelerinin karşılanmasına yetmemekte, bunlar da çoğu 
kez, ücretli olarak ek işler yapmak durumundadırlar. Ayrıca bu 
grup, en yoğun biçimde tefeci ve tüccar sömürüsü altındadır.

Asgari tüketim gereksinimlerini asıl olarak işledikleri top
raktan karşılayabilen ve toplamın yüzde 14,7’sini oluşturan 50 
ile 100 dönüm arasında toprak işleyen işletme sahipleri orta köy
lüleri oluşturmaktadır. Bunların küçük bir bölümünün ücretli 
emek kullanması söz konusudur. Toplam tarımsal alanın yüzde 
23,2’sini işlemektedirler.

100 ile 200 dönüm arasında topraklan işleyen köylüler top
lam toprağın yüzde 21,8’ini işlemektedirler ve toplam işletme 
sayısının yüzde 7,2’sini oluşturmaktadırlar. Bunlar genellikle 
varlıklı köylü işletmesi grubuna sokulabilir. Bu işletmelerde sü
rekli olarak aile gereksinmelerinin üstünde gelir elde edilebil
mekte, ücretli işçi kullanımı süreklilik kazanmaya başlamakta 
ve sermaye birikimi olanaklı hale gelmektedir. Bir anlamda, bu 
grup büyük işletmelerin alt sınırını oluşturmaktadır.

200 dönümden fazla toprağı olan büyük işletmeler toplam 
işletmelerin ancak yüzde 3’ü iken toplam toprağın 25,4’üne sa
hiptirler. Büyük işletmelerde, üretim başlıca aile dışı emek ta 
rafından gerçekleştirilmekte, sürekli ve artan  oranlarda aile ge
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reksinimleri üstünde gelir sağlanmakta ve göreli olarak en mo
dern teknoloji kullanılmaktadır.

Ancak bilindiği üzere, kapitalist nitelikteki büyük işletme 
sayısını yalnızca toprak büyüklüğünü veri alarak göstermek 
yanlışlara neden olabilir. Özellikle yoğun tarım tekniklerinin 
yaygın bir biçimde kullanıldığı ve başlıca ticari ürünlerin yetiş
tirildiği bölgelerde, göreli olarak küçük topraklarda da kapita
list nitelikte büyük işletmeler vardır. Buna karşılık, başlıca yay
gın tarım tekniklerinin kullanıldığı tahılcı bölgelerde ve hayvan
cılığın göreli olarak önemli olduğu yörelerde ise, bir işletmenin 
büyük ölçekli üretim yapabilmesi için gerekli toprak miktarı 
ortalamanın üstüne çıkabilmekte ve bu tür işletmelerde kapita
list üretim ilişkileri daha geri bir düzeyde bulunabilmektedir. 
Türkiye somutunda, bu önemli eksiğine karşın, gene de yalnız
ca toprak miktarına göre yapılacak bir sınıflamada. Doğu böl
gesi dışında, diğer tüm bölgelerde 200 dönümden fazla toprağı 
bulunan işletmeler büyük kapitalist işletme alt sının olarak. Do
ğu Anadolu’da ise 500 dönümden fazla toprağı olanlar büyük 
ölçekli üretim yapan işletmelerin alt sının olarak kabul edile
bilir. Doğu’da, birim toprak başına modern tarımsal girdilerin 
azlığı, son derecede düşük bir verimlilik düzeyine yolaçmakta 
ve dolayısıyla bu bölgede büyük ölçekli üretim için daha büyük 
toprak miktarı gerekmektedir. Türkiye’de 500 dönümden fazla 
toprağı olan işletmelerin yüzde 32’si ve 5000 dönümden fazla 
toprağı olanların ise yüzde 63’ü Doğu Anadolu’da bulunuyor. Bu 
bölgede, ortakçılık ilişkileri ve köy-dışı büyük toprak sahipliği
nin de yaygınlığı gözönünde tutulursa, büyük toprak mülkiyeti
nin, gelişkin kapitalist nitelikteki üretim ilişkilerinin maddi te 
meli olmaktan çok, feodal kalıntıların yükünü taşıyan azgeliş
miş nitelikteki üretim ilişkilerinin maddi temelini oluşturduğu 
anlaşılmaktadır.

Doğal olarak, bölgelere göre enaz geçimlik gelir sağlayan 
toprak miktarı önemli farklılıklar göstermekte ve buna bağlı 
olarak da değişik köylü gruplan arasındaki toprak alanı ola
rak  ifade edilebilen sınırlar önemli ölçüde farklılaşmaktadır.

Mülkiyet îlişkisindeki Büyük Adaletsizlik,
Üretim Güçlerinin Gelişmesini Kösteklemektedir

Türkiye genelinde, tarımsal işletmelerin en yoksul yüzde 
lO’unun ancak 5 dönüme kadar toprağı olup bunlar, toplam iş
lenen toprakların yüzde 0,5’ine sahipken, en zengin yüzde lO’u 
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nun 100 dönümden fazla toprağı olup bunlar da toplam işlenen 
topraklann yarışma sahiptir. Böylesine adaletsiz mülkiyet iliş
kilerinin ise tarımda üretim güçlerinin gelişimini köstekleyici et
kisi açıktır.

Kapitalist üretim ilişkilerinin gelişimi yani sermayenin tarı
mı egemenliği altına alma süreci, diğer yandan, büyük köylü 
kitlelerinin mutlak ve göreli mülksüzleşmelerine, yoksullaşma
larına neden olmaktadır.

Bugün, tarımsal üreticilerin yaklaşık yüzde 75’ini oluşturan 
cüce işletme sahipler- ve küçük köylüler en az tüketim gerek
sinmelerini karşılayamayacak düzeyde gelir getirebilen toprak
lan işlemektedir. Köylülerin böylesine büyük bir çoğunluğu, yo
ğun işgücü harcamalarına karşın, işledikleri toprakların küçük
lüğü, üstelik yetersiz ve göreli ilkel üretim araçlarıyla çalışıl
makta oluşu gibi nedenlerle çok düşük bir verimlilik düzeyin
de üretim yapabilmektedir. Ayrıca, köy orta mallarına, çayır ve 
otlaklarına büyük toprak sahipleri tarafından el konulmuş ol
ması, küçük ve orta köylüleri hayvancılık gibi önemli bir yan 
gelir kaynağından da yoksun kılmaktadır. Yoksul ve orta 
köylüler sürekli ve artan oranlarda yüksek faizli tefeci ve tüc
car kredilerinin altında ezilmekte, ürünlerini daha tarladayken 
tüccara satmak zorunda kalmakta, varolan üretim araçlarını 
yitirme tehlikesi her geçen gün daha da büyümektedir.

Tarımsal üreticilerin büyük çoğunluğunun içinde bulundu
ğu bu maddi koşullar, Türkiye tarımının genel olarak düşük ve
rimlilik çemberi içinde sıkışmasına yolaçmakta, üretim güçleri
nin gelişmesini engellemekte, ya da yavaşlatmaktadır.

Türkiye’nin Doğu Anadolu dışındaki bütün bölgelerinde ka
pitalist üretim ilişkilerinin bugün eriştiği gelişkinlik düzeyinin, 
Doğu Anadolu’da ise kapitalist üretim ilişkilerinin feodal kalın
tılarla içiçe bulunuşunun sonucu olarak, büyük-çaplı üretimin 
olanaklı olduğu büyük kapitalist işletme sahipleri ve büyük top
rak sahipleri, topraksız, yoksul ve orta köylüleri siyasi ve eko
nomik egemenlikleri altında tutmaktadırlar. Diğer bir deyişle, 
günümüzde Türkiye tarımının içinde bulunduğu üretim ilişki
leri, bir yandan, büyük bir üretici kitlesinin küçük bir azınlığın 
çıkarları uğruna sömürülmesine, insanca yaşama olanaklarını 
yitirmelerine yolaçarken, diğer yandan, bu kitlenin verimli bir 
biçimde üretim yapmasını da engellemekte ve dolayısıyla ta
rımsal sorunlara da neden olmaktadır. Bundan dolayı toprak ve 
tanm sorunlarının çözümünü bir bütün olarak ele almak zorun
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ludur. Varolan mülkiyet ilişkileri değişmeksizin, tanmsal sorun
lara anlamlı ve kalıcı çözümler getirmek olanak dışıdır.

Toprak Reformunun Amaç ve Koşullan

Yapılacak toprak reformunun temel amacının, hem büyük 
kapitalist işletme sahipleriyle büyük toprak sahiplerinin toprak
sız, yoksul ve orta köylüler üzerindeki siyasi, ekonomik ve sos
yal egemenlik ve baskısını sınırlayıp giderek son vermek, hem 
de tarımın ileri teknoloji ile ve dengeli biçimde büyük köylü 
kitlesinin yararına gelişmesi koşullarını yaratmak olduğuna da
ha önce değinilmişti. Ayrıca, toprak reformunun kişisel toprak 
tasarruf ve işleme biçimlerinden ortaklaşa tasarruf ve işleme 
biçimine geçişin bir adımı olacağına, tanmsal üretimin yeniden 
örgütlenerek verimliliğin hızla artırılışının da maddi temelini 
oluşturacağına ve nihayet, tarımsal gelirlerin adaletli bir biçim
de artırılması ve köy ile kent arasındaki uçurumun azaltılması 
bakımından oynayacağı önemli role de işaret edilmişti.

Gerçek ve demokratik bir toprak reformunun ülke çapında 
uygulanabilmesi en azından iki önemli koşulun gerçekleşmesi
ne bağlıdır. En genelinde, toprak reformunun başarılı ve ka
lıcı olabilmesi, ülke düzeyinde ve yaşamın her alanında demok
ratikleşme mücadelesinin başarıyla yürütülebilmesine bağlıdır. 
İkinci olarak, toprak reformu ön hazırlıkları ve uygulaması, her 
yörede, topraksız ve yoksul köylü temsilcilerinin oluşturacağı 
devamlı komitelerin aktif katılımı İle gerçekleşebilir.

Bu iki temel koşulla birlikte, her yöre ve bölgede, bir işlet
meye «büyük işletme» niteliğini kazandıran toprak miktarı baş
ka başka olacağından, bu açıdan ilk saptamaların yapılması zo
runludur ve bu saptamalara dayanarak, her yöre ve bölge için 
farklı büyüklükteki topraklan kapsayan, büyük özel mülkiyet 
altındaki topraklann ve diğer üretim araçlannın bir bölümü
nün, ilgili işletmenin büyük mülkiyete dayanma niteliğini ko
rumasına elvermeyecek bir biçimde: kamulaştıniması gereke
cektir.

Büyük toprak sahiplerinin yasa dışı el koyduklan, ya da 
zilyedlik yoluyla ele geçirdikleri tüm topraklar kamunundur. 
Zaten yasal olarak özel mülkiyet kapsamında olmayan tüm top
raklar ve göllerin fiilen tekrar devlet mülkiyetine geçirilmesi 
sağlanacaktır. Köy dışında yaşayan ve toprağı ile, getirdiği ge
lirin dışında fiilen İlişkisini kesmiş bulunan büyük toprak sa
hiplerinin topraklannın kamulaştınlması öncelikle ele alına
caktır.
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Kamulaştırılan toprakların önemli bir bölümünün topraksız 
ve yoksul köylüye dağıtımı yapılırken, köylülerin de topraklan 
örgütlü bir biçimde devralmaları ve ivedi olarak üretimi artıra
cak önlemlerin alınması için her türlü ve çok yönlü çabanın 
gerekeceği açıktır.

Toprak dağıtımında, her yöre ve bölge için, köylü ailesi ba
şına verilebilecek en yüksek toprak miktarı saptanıp, dağıtım
da önceliği, yöredeki topraksız ve yoksul köylülerin istekleri göz- 
önünde tutularak topraksız ve büyük toprak gereksinimi içinde 
bulunan köylüler alacaktır.

Dağıtımdan yararlanan köylülerin daha sonra herhangi bir 
nedenle bu toprakları işlemekten vazgeçmeleri, ya da elden çı
karma isteğinde bulunmaları durumunda devlet çiftliklerinin ve
ya üretim kooperatiflerinin bu toprakları öncelikle almalarını 
sağlayan düzenlemelere gerek vardır. Ortakçılık, yarıcılık ve 
benzeri ilişkilere olanak yoktur.

Ortaklaşa toprak tasarruf ve üretim ilkelerinin benimsen
diği, topraksız ve yoksul köylülerin kurduğu kooperatiflere, top
rak dağıtımında birinci öncelik verilmesi asıl olduğu gibi, bu 
tür kooperatifler için çok yönlü ve özendirici önlemler alına
caktır.

Bugünkü Kooperatiflerden Nitelikçe Çok Farklı Bir 
Kooperatifleşme Hareketi Başlatılıyor

Hem toprak reformunun sürekli ve kalıcı başarısı için, hem 
de ortaklaşa üretim ve paylaşım ilkelerinin uygulanma olanağı
nın doğabilmesi için, bugün varolan kooperatifleşme hareketin
den nitelikçe çok farklı bir kooperatifleşme hareketinin başla
tılması zorunludur. Gerçek tarım emekçilerinin katıldığı ve de
mokratik işleyiş ilkelerinin titizlikle uygulandığı kooperatifleş
me hareketi, özendirme ve örneklerle ikna yoluyla başlatılarak 
bugün varolan kooperatiflerin de bu yönde gelişimi için çaba 
harcanacaktır.

Kooperatiflerin gerçek anlamlarını kazanabilmeleri, ileri 
teknoloji temeli üzerine kurulu bir birlik ve dayanışma merkezi 
haline gelebilmelerine bağlıdır.

Kooperatifleşmenin göreli olarak en kolay başarılabilecek 
ve ilk evresi olan tüketim ve pazarlama kooperatiflerinden, üre
tim kooperatiflerinin geliştirilip yaygınlaştırılmasına doğru uza
nan süreçte, her türlü özendirmeden öncelikle kooperatifler ve 
kooperatif birlikleri yararlanma durumundadır. Kooperatiflere
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teknik yardım, ucuz ve çağdaş girdiler sağlanması, ucuz ve ye
terli kredilerin verilmesi, kurulacak traktör-makine merkezle
rinin öncelikle kooperatif üyelerinin gereksinimlerini karşılama
ya yönelmesi bunlar arasındadır.

Kooperatifleşme hareketinin nihai amacı, ortaklaşa yatırım, 
üretim, bölüşüm ve pazarlamayı gerçekleştirmek olarak ele alı
nıp, tarımsal girdilere ilişkin sanayi dallarında yatırımlar, koo
peratif birlikleri ve TZDK’nın elbirliği ile yapılacaktır.

Tarımsal ürünlerin ve tarımsal sanayi ürünlerinin pazar- 
lanmasında ve tarımsal girdiler ile tüketim mallarının sağlan
masında kooperatifler, KIT’ler ve işçi, emekçilerin oluşturduğu 
kentsel tüketim kooperatifleri arasında işbirliğinin geliştirilmesi 
ve böylece, en küçük kırsal yerleşim birimlerinden en büyük 
kentsel merkezlere kadar uzanan bir dağıtım ağının kurulması 
öncelikle ele alınacak önlemler arasındadır.

Alınacak Diğer önlemler

Tarım kesimindeki tüm çalışanlara sendikalaşma hakkı ve 
tarım kesimindeki tüm üreticilerin sosyal güvenlik sisteminin 
kapsamına alınmaları gerekir.

Ormanların özel mülkiyet ilişkileri içinde kullanımının ke
sinlikle son bulması, 12 milyon yoksul orman köylüsünün koo
peratifleşme hareketine özel bir önem verilmesi, orman kapa
sitesini ve verimini artırıcı büyük temel yatırımların devlet ta
rafından yapılması ve yoksul orman köylülerinin oluşturduğu 
kooperatiflere destek olunması, bunların orman ürünlerini işle
me sanayii dalında yatırım yapabilmeleri için teknik yardım, 
ucuz ve yeterli kredi sağlanması, orman ürünlerinin pazarlan- 
masının kooperatif ve ilgili kamu kuruluşlarının elinde olması 
gibi önlemler ormanlık bölgedeki köyler ve köylüler için dü
şünülen önlemler arasındadır.

Hayvancılık alanında ise, hayvan varlığının az sayıda kişi
nin elinde toplanmasının önlenerek küçük aile işletmelerinin 
kooperatiflerde birleşmelerinin özendirilmesi ve bu kooperatif
lerde hayvan türlerinin geliştirilmesi, hayvan sağlığı ve besi ko
nularında teknik yardımla ve gerekli araç ve gereçler için ucuz 
kredi sağlanmasıyla destek olunması ilk önlemler olacaktır. 
Bunlarla birlikte, otlak hayvancılığından ahır haîrvancılığına 
geçiş için gerekli ilk büyük yatırımların ilgili kamu kuruluşları 
tarafından gerçekleştirilmesi, yem sanayiinin kooperatifler ve 
KİT’ler tarafından çağdaş hayvancılık gereklerine uygun ola
rak geliştirilmesi öngörülmektedir.
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Balıkçılığın, toplam üretimö katkısının hızla artırılması için, 
başlıca kooperatifler kanalıyla, çağdaş teknolojinin uygulanma
sına yönelen teknik yardım ve diğer özendirici önlemler gere
kir. Karadeniz bölgesi dışındaki kıyı kesimlerinde de balıkçılığın 
geliştirilmesi amaçtır. Komisyoncuların egemenliğinin ilgili ka
mu kuruluşları ve kooperatifler eliyle kırılması, soğuk hava de
poları ve soğuk havalı taşımacılığın geliştirilmesi başvurulacak 
önlemlerdir.

Sonuç olarak, günümüzde toprak ve tarım reformu uygula
malarının başarılı ve kalıcı olabilmesi için birlikte ele alınması 
gerekir. Yaygın kanının tersine, herhangi bir iktidarın tek ba
şına tarım reformunu gerçekleştirme olanağı yoktur. Çünkü, 
gerçek bir tarım reformunun, üretimin toptan yeniden örgüt
lenmesinin, ileri teknolojinin yaygın ve etkin biçimde ve en az 
toplumsal maliyetle uygulanmasının vazgeçilemeyecek ön ko
şulu, varolan mülkiyet ilişkilerinin değiştirilmesi ve toprakların 
toplumsallaşmasıdır. Gene yaygın kanının tersine, günümüzde 
toprak reformunun zorunlu ve ağırlıklı olarak anti-feodal nite
likte olacağı savı, varolan egemen üretim ilişkileri gözönünde 
bulundurulduğunda gerçekçi bir değerlendirme değildir. Kapita
list üretim ilişkilerinin eşitsiz gelişim yasasının bir sonucu ola
rak tarım kesiminde de bölgelerarası gelişkinlik düzeyinde önem
li farklılıklar vardır. Böylece bazı bölgelerde görülen, kapitalist 
gelişmenin göreli zayıflığı ve feodal öğelerle içiçe bulunması, 
doğrudan kapitalist gelişme yasasının doğal sonucudur. Önemli 
olan, ister feodal öğelerin de bulunduğu, ister kapitalist geliş
kinlik düzeyinin yüksek olduğu bölgelerde olsun, toprağın, diğer 
üretim araçlarının ve sermayenin az sayıda ailenin elinde top
lanmasının ortaya çıkardığı sömürü ilişkilerini, bunların siyasi 
ve ekonomik egemenliğini kırmaktır, yapılması gereken ve ya
pılacak olan da budur.
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III. B Ö L Ü M  

E K L E R  (*)



(*) Bu plan çalışmasında, büyük sermayenin ekonomi üzerindeki tekelci çt- 
kar la rın ın  ve emperyalis t sömürü mekanizmalarının işleyişinin önlenmesi 
önkoşulu altında, tüm sektörlerin b i r l ik te  ele alınması ve üretimde tek be
l i r ley ic i  önceliğin toplumsal çıkar lara verilmesiyle ekonominin b i r  bütün  
olarak dengeli ve kesintisiz büyümeye yöneldiği sağlıklı b i r  yapıya kavuş
masının olanaklı olduğunun gösteri lmesi amaçlanmış, sektörlerin dışa ba
ğımlı kap ita l ist sistem içindeki çarpık gelişmelerini ortaya koyan ekonomik  
süreçlerin sunulması kapsam dışı bırakılmıştır. Geçen bölümde bu yapılmış  
bulunuyor.

Bununla b ir l ik te , çeşit l i sektörlere ve konulara i l işk in  o larak p lan ça
lışması sırasında yapılan değerlendirmeler ve elde edilen bulgulardan o lu 
şan bazı seçmeler, değiştir i lmesi öngörülen koşulların ve amaçlanan hedef
le rin daha iy i  belir t i lmesine yardımcı olacağı düşüncesiyle, p lan çalışması
nın yan ürün le r i  olarak bu bölümde sunulmaktadır.



İŞGÜCÜ VE ÇALIŞMA SORUNLARI

İşçi Sınıfımız Yüzyılın Başındanberi
Politik Mücadeleler İçinde Varlığım Duyurmuştur

B U çalışma yapılırken Türkiye işçi sınıfı tarihinin derinleme
sine bir incelemesi öngörülmüş değildir. Çok kısa olarak 

özetlenecek olursa, çeşitli kaynaklara göre Cumhuriyet’in kuru 
luş günlerinde, çoğunluğu besin ve dokuma sanayiinde olmak 
üzere yaklaşık 50 bin işçi vardı. Bunların büyük bir bölümü 20 
işçiyi aşmayan işyerlerinde toplanmışlardı. 1927 sayımına göre 
toplam işçi sayısı, yandan  çoğu çocuk olmak üzere 260 bine ulaş
mış bulunuyordu. Besin ve dokuma sanayiileri yanında, önemli 
bir ağırlığa sahip olmaya başlayan diğer b ir işkolu da maden
cilik olarak belirmişti. Ortalama işgünü uzunluğu 14 saati bul
makta, hatta  aşmaktaydı. Bir günlük hafta  tatili ise 1925 yılında 
yasalaşmış, ancak yaygın olarak uygulanmamıştır. 1950’lere ge
lindiğinde ise, yaklaşık yarım milyon işçi bulunduğu hesaplan
maktaydı.

Genel nüfus içinde işçi sayısının düşüklüğü, işçilerin politik 
yaşamda seslerini duyurmalarını engelleyememiştir. İşçi sınıfı
mız, yüzyılın başından beri politik mücadeleler içinde varlığını 
duyurmuştur. Belirli bunalım zamanlarında işçi ve emekçilerin 
desteklerinin sağlanabilmesi için çeşitli vaadler ileri sürülmüş, 
bunalımlar atlatıldıktan sonra vaadlerin tutulmadığı görülmüş
tür. Bu durum, sermaye sınıfının, işçi sınıfının ekonomik ve po
litik hareketinden çekindiğinin bir göstergesidir. Bu nedenle, işçi
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Sınıfının politik örgütlenişinin engellenişi ötesinde sendikal ha 
reketi de yasaklanmıştır. Buna ek olarak, işçi kuruluşlarını hü 
kümetlerin güdümüne sokmak için ısrarlı ve sürekli çaba gös
terilmiştir. 1960 yıllarına gelindiğinde sendikal örgütlenme hakkı 
elde edilmişti, ama grev hakkına konan yasak devam ediyordu.
1961 yılında Türkiye İşçi Partisi’nin kuruluşu, 1963 yılında «sen
dika ve toplu sözleşme», «grev ve lokavt» yasalarının geri içe
rikleriyle bile olsa kabul edilme zorunda kalınması, TİP’in 1965 
yılında, üçü aynı zamanda sendika yöneticisi olan 15 milletve
kili ile parlamentoya girmesi, nicel olarak da belirli bir düzeye 
ulaşmış bulunan işçi sınıfına nitel ağırlık kazandıran etkenler 
oldular. Türkiye îşçi Partisi’nin bağrından çıkan ve TÎP’li sen
dikacıların önderliğinde kurulan DİSK, ekonomik-demokratik 
mücadelesi ile bu gelişmeleri hızlandırdı. îşçi sınıfı, 1970 yılına 
gelindiğinde, sendikal haklarına yönelen bir saldırıyı püskürte
bilecek güce erişmiş bulunuyordu.

Bu kısa tarihçeden sonra işgücü sorunlarının incelenmesine 
geçerken, bu konuda en özet bir biçimde söylenebilecek olan, 
Türkiye kapitalizminin emperyalizme bağımlı, geri teknolojiye 
dayalı yapısının, üretici güçlerin düşük düzeyde kullanımına ve 
kullanıldığı kadarıyla bile israf edilmesine yol açmış olduğudur.

İşgücü Düşük Düzeyde Kullamlıyor Veya Kullanılamıyor

1962 yılında 2,1 milyon olan ücretli işçi ve emekçi sayısı, yıl
da ortalama yüzde 5,2’lik bir artışla 1977 yılında 4,5 milyonu aş
mış bulunmaktadır. Aynı dönem boyunca kent nüfusunun artış 
hızının karşılaştırılması, Türkiye’de izlenen kalkınma ve sana
yileşme politikasının, kentlerde toplanmış emekçileri verimli bir 
biçimde örgütleyip kullanamadığını göstermektedir.

Türkiye’de en güvenilmez istatistik bilgiler işgücüne ilişkin 
olanlarıdır. Bu bir raslantı değildir. Bütün hükümetlerin izleye- 
geldikleri tutum, işgücü istatistiklerini olabildiğince saptırarak 
işsizlik sorununu gizlemek olmuştur. Bu bakımdan, eldeki veri
lerle çizilebilecek bir tablo olumsuz durumun ancak bir bölü
münü yansıtabilecektir. 169. Tablo bu durumu göstermektedir.

Bu tablonun ortaya çıkardığı gerçekleri yorumlamadan ön
ce, tablonun içerdiği belirli kavramları gözden geçirmek gerek
mektedir: «Çalışma çağındaki nüfus» kategorisi, burjuva ikti
sadının getirdiği bir tanımlamadır. Çalışma çağı diye bilimsel 
olmayan ve belirli yaşlar arasında kalan nüfusun toplamını sap-

368



TABLO : 169

DEVLETİN RESMİ VERİLERİNE GÖRE 
İŞSİZLİK DURUMU (Bin kişi)

1962 1967 1972 1977

Çalışma çağındaki nüfus 17.069 19.198 22.031 24.655
İşgücü istemi 13.173 13.773 14.447 15.314
Fark (işsiz sayısı) 3.896 5.425 7.584 9.341
Resmi işgücü fazlası 1.440 1.680 1.996 2.117

tam aktan öteye gitmeyen bu tanımlama, toplumdaki üretici tüm 
nüfusu kapsamaktan uzaktır. İnsanların, keyfi bir kabul ile ör
neğin, 65 yaşından sonra çalışabilir olmaktan çıktığını varsay
maktadır. Bu en kısa bir biçimde, hiç değilse günlük gözlemleri
mizle çelişmektedir. (*)

Diğer bir sağlıksız tanımlama, işgücü istemi ile ilgilidir. Tab
loda görülen toplamlara, nasıl hesaplandığı bilinmeyen ve el
deki yöntem ve olanaklarla hesaplanmasına güvenilmeyecek 
olan, tarımda çalışanlar da dahildir. Bu rakam örneğin, 1977 yı
lında 9 milyonu aşmaktadır. Büyük çapta kaba kestirimlere da
yandırılan bu dizi, gerçek çalışan nüfus rakamlarını abartan  bir 
etki yaratmaktadır. Çalışma çağındaki nüfus tanımlaması so
nucu, işgücü sunumu aşağı doğru ve işgücü istemi de yukarı doğ
ru yanlış içermektedir. Doğru olarak yapılabilecek bir tanımla
mada ikisi arasındaki farkın daha da yüksek olmasını beklemek 
gerekir. Böyle olmakla birlikte, rakamları olduğu gibi kullandı
ğımız zaman bile, ortaya çıkan sonuçlarla, devletin resmi ya
yınlarında verilen işsiz sayısını bağdaştırabilmenin olanağı yok
tur. Aradaki fark 1977 yılında 6 milyonu geçmiş bulunmaktadır. 
Resmi işsizlik 15 yılda sadece yüzde 47 artmış görünürken ve bu, 
her yıl işsiz sayısında ortalama yüzde 2,6’lık bir artış anlamına 
gelirken,' gene resmi istatistiklere dayanılarak hesaplanan fa 
kat devlet yayınlarında işsiz sayısı olarak gösterilmeyen dizinin

(*) Bunu söylemenin, çalışanların örneğin 55 yaşında emekli o lm alarına k ar 
şı b ir  görüş içermediğini belirtmek gerekm ektedir. îk i konu birbiriyle 
ilgili bile değildir. Bir emekçinin 55 yaşına geldiğinde emekli olma hak 
kını kazanm asına karşın, çalışma istek ve konum unda çalışabilirliğini 
keyfi b ir  tanım lam a ile sınırlamak, b irbirine karıştırılm amalıdır. Nite
kim, baş ta  Sovyetler Birliği olmak üzere sosyalist ülkelerde işgücü is
teminin karşılanm asında güçlükler ortaya çıktığı için, emekli olan ka- 
dın-crkek emekçiler, istedikleri takd irde yeniden işe alınm aktadırlar.
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15 yıllık artışı yüzde 139,8’e ve yıllık işsiz sayısındaki artış da 
yüzde 6’ya ulaşmaktadır.

Ortaya çıkan sonuç, toplam nüfusun büyüyen oranlarda iş- 
sizleşmekte oluşudur. Nüfusun yılda yüzde 3 ve işsiz sayısının 
da yılda yüzde 6 artıyor olması, bunu en açık biçimde kanıtla
maktadır. Dolayısıyla değerin yaratıcısı emek, ülke ekonomisi
ne yapabileceği katkıyı yapmaktan büyük oranlarda geri tutul
maktadır. (Türkiye İşçi Partisi’nin hazırladığı plan çalışması, 
emeğin artan  ölçüde kullanımını hedef almaktadır. Bunun için 
sanayileşme hızı resmi düşüncenin kabul edemeyeceği kadar 
yüksek tutulmuştur).

169. Tablonun ikinci sırası, işgücü istemi ve çalışan nüfusu 
vermektedir. Bunun içinde, yukarda belirtildiği üzere, tarımsal 
işgücü de bulunmaktadır. Bunun içerdiği sakıncalara karşın, ge
ne resmi kaynaklara dayanarak, çalışan nüfusun çalışma yaşa
mındaki yerlerine göre bir dökümü 170. Tabloda verilmektedir.

TABLO : 170
DEVLETİN RESMİ VERİLERİNE GÖRE ÇALIŞAN 

NÜFUSUN DAĞILIMI (Bin kişi)

Calışon nüfus 1962 1967 1972 1977

Ücretli 2.560 3.216 4.071 4.953

işveren 134 162 165 169

Kendi hesabına çalışan 3.762 3.779 3.800 3.914

Ücretsiz aile işçisi 6.717 6.616 6.411 6.278

T o p l a m 13.173 13.773 14.447 15.314

Bu tablonun güvenilirlik derecesi, hazırlanış amaçları nede
niyle çok sınırlıdır. Hazırlanış amacı, çalışan nüfusu olabildiğin
ce yüksek göstermek endişesinden kaynaklanmaktadır. Tarım 
kesimini de içerdiği gözönünde bulundurulursa, örneğin kendi 
hesabına çalışanlar ve ücretsiz aile işçisi oranlarını hesaplamak, 
varsayılan aile büyüklüğünü ortaya çıkarmaktan öte bir yarar 
sağlamamaktadır. Kendi hesabına çalışan aile başına, tabloda 
gösterilen yıllar için sırasıyla 1,79, 1,75, 1,69 ve 1,60 ücretsiz aile 
işçisi düşmektedir. Tabloda gösterilmemekle birlikte, tarımsal iş
gücü, toplam çalışanların üçte ikisini oluşturmaktadır. Böyle 
olunca kendi hesabına çalışan ve aile için ücretsiz çalışan nü 
fusun da büyük bir bölümü (hatta tamamına yakını, çünkü iş
veren ve ücretliler içinde tarımsal işgücü yok denecek kadar dü
şük kabul edilebilir) tarım kesiminde çalışanlardan oluşmakta-
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dır. Böylece tablonun üçüncü ve dördüncü sıralarını büyük çap* 
ta tarım kesiminde çalışma koşullarının özeti olarak yorumla
mak gerekir.

Öte yandan, tablonun ilk iki sırasında benzer bir oranlama 
ile belirtilen yıllar için sırasıyla, işveren başına 19, 20, 25 ve 29 
işçi düştüğü görülmektedir. Bu rakam ları bir dereceye kadar, 
ortalama işyeri büyüklüklerindeki gelişmelerin bir göstergesi 
olarak yorumlamak olanaklıdır.

Bu tablonun benzerini, nüfus sayımlarından yararlanarak 
değişik yıllar ve tarım kesimi için oluşturduğumuz zaman ilginç 
bir gelişme gözlenmektedir. 171. Tablo bu bilgileri özetlemek
tedir.

TABLO: 171
TARIMDA ÇALIŞAN NÜFUSUN DAĞILIMI (Bin kişi)

Çalışan nüfus 1970 1975 Fark

Ücretli 602 324 -2 7 8
İşveren 23 8 — 15

Kendi hesabına çalışan 2.938 2.946 8
IJcretsiz aile işçisi 6.668 7.197 529

T o p l a m  10.231 10.475 244

Tarımda çalışan nüfusun azalmasını beklemek gerektiğine 
ve bununla birlikte, tarımda kapitalist ilişkilerin yaygınlaşma
sına koşut olarak ücretli tarım işçilerinin artması gerektiğine 
göre, sonuçlar anlamsız görülüyor. Bunun da ötesinde, 169 ve
170. Tablonun sonuçlarını bağdaştırmakta sorunlar ortaya çık
maktadır. 1975 yılını araya alan 1972 ve 1977 yıllarında ekono
mide toplam ücretsiz aile işçisi olarak çalışanların sayısı 7 mil
yona bile yaklaşamamakta iken, 1975 yılında yalnız tarım kesi
minde bu türden 7 milyonun üstünde kişi olduğu görülmektedir. 
Bununla birlikte 171. Tablonun veriliş amacı, yalnızca işgücü 
istatistiklerinin derlenişindeki sağlıksızlıkları ortaya koymak de
ğildir. Çünkü iki tablonun mutlak değerleri bir an için gözardı 
edildiği takdirde, 171. Tablonun üçüncü kolonunda belirtilen 
farklar, tarımın, sistemle bütünleşme, kapitalist ilişkiler içine 
çekilme açısından eriştiği konumu ortaya koymaktadır.

1970 sonrasında orman işçilerinin sigortalı sayılması yönün
de Bakanlıkla Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) arasında im
zalanan protokolün yaygın uygulanışını önlemek amacıyla bir
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yöntem geliştirilmiştir. Bu yöntem, bir canlı hayvanı olan köy
lülerin devlet ihalelerine katılmaları ve böylece kendi hesabına 
çalışır hale gelmelerini sağlamaktaydı. Gerçi bunun sonucu, ken
di hesabına çalışanların sayısındaki artış 8 bin olmuştur ama, bir 
çok tarım işçisi (278 binin bir bölümü içinde olmak üzere) üc
retli işçi olarak çalışmaktan çıkıp küçük ihaleler alan işçi aile
leri olarak çalışmaya başlamışlardır. Bu, 529 binin büyük bir 
bölümünü açıklamaktadır.

işgücüne ilişkin bilgiler kullanılarak tarım konusunda daha 
ayrıntılı bilgi edinme olanağı yoktur, işgücü ve çalışma sorun
ları başlığı altında, ister istemez daha çok ekonominin diğer ke
simlerinin incelenmesi gerekmektedir.

Tanmdışı İşgücünde Gelişmeler; İşgücü İsraf Ediliyor;
Zaman İçinde Durum Daha da Kötüleşiyor

Tarım dışı işgücünde (ücretliler ve diğerleri birlikte) 1960 
sonrası gelişmeleri yeterince ayrıntıyla incelemek ve işçi sınıfı
nın nitel gelişmesi ile nicel gelişmesi arasındaki bağlan ortaya 
koymak için gerekli bilgileri derlemekte belirli zorluklar orta
ya çıkmaktadır. Nüfus sayımı yıllarında ücretliler düzeyinde dö
kümler elde edilebilmekle birlikte, son nüfus sayımının (yüzde 
1 örnekleme sonuçları dışında) ayrıntılı dökümü henüz yayın
lanmamıştır. Yayınlanan kadarı da, verilen bilgiler konusunda 
ciddi kuşkular uyandıracak niteliktedir. Bu nedenle tarım dışı 
tüm çalışan nüfusun sektörel dökümüne ilişkin tabloların ince
lenmesi ile yetinme zorunluluğu ortaya çıkmaktadır.

TABLO : 172
TARIM DIŞI KESİMLERDE ÇALIŞANLARIN

SEKTÖREL DAĞILIMI (Bin kişi)

S e k t ö r l e r 1962 1967 1972 1977

Sanayi 1.295 1.606 1.945 2.404

Madencilik 64 101 95 115
imalat sanayii 912 1.082 1.343 1.652
Enerii 19 39 53 90
İnşaat 300 384 454 547

Hizmetler 1.608 2.082 2.665 3.280
Toptan ve perakende ticaret 366 434 537 639
Bankacılık, sigorta, mali kurum 52 87 157 188
Ulaştırma 261 312 391 497
Kamu ve kişisel hizmetler, otel, lokanta 711 922 1.289 1.686
Bilinmeyen 218 327 291 270

T o p l a m 2.903 3.688 4.610 5.684
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172. ve 173. Tablolar, tarımdışı kesimlerde çalışanların sek- 
törel dağılımlarını kişi ve yüzde olarak vermektedir.

TABLO: 173

TARIM DIŞI KESİMLERDE ÇALIŞANLARIN 
SEKTÖREL DAĞILIMI (Yüzde)

S e k t ö r l e r  1962 1967 1972 1977

Sanayi 44,6 43,5 42,2 42,3

Madencilik 2,2 2,7 2,1 2,0

imalat sanayii 31,4 29,3 29,1 29,1

Eneri! 0 7  1,1 1,1 1,6

İnşaat 10,3 10,4 9,8 9,6

Hîzmetfer 55,4 56,5 57,8 57,7

Toptan ve perakende ticaret 12,6 11,8 11,6 11,2
Bankacılık, sigorta, mali kurum 1,8 2,3 3,4 3,3

Ulaştırma 9,0 8,5 8,5 8,7

Kamu ve kişisel hizmetler, otel, lokanta 24,5 25,0 28,0 29,7
Bilinmeyen 7,5 8,9 6,3 4,8

T o p l a m  100,0 100,0 100,0 100,0

172. ve 173. Tabloların incelenmesiyle ortaya çıkan ilk so
nuç, «Hizmetler» kesiminde işgücünün hızla kabarm akta oldu
ğudur. Üretken olmayan kesimlerin, gerek üretim, gerekse işgü
cü kullanımı bakımından geri kalmış ülkelerde hem en büyük 
paya sahip olması, hem de giderek bu payını artırması olgusu, 
Türkiye için de geçerli olmaktadır. Sanayinin işgücü içindeki payı 
1962’de yüzde 44,6 iken 1977’de yüzde 42,3’e kadar düşmektedir. 
Bundan daha önemli bir gelişme ise, en hızlı düşüşün imalat 
sanayiinde görülmesidir. Öte yandan, hizmetler kesiminde İş
gücünün payı aynı dönem boyunca yüzde 55,4’den 57,7’ye kadar 
yükselmektedir. Bu kesim içinde de en yüksek artış, kamu ve ki
şisel hizmetlerle, otel-lokantacılık hizmetlerinde görülmektedir.

Nüfus sayım yıllarına ilişkin bilgilerin izin verdiği bir ay
rıntıda, tarımdışı kesimlerde tüm çalışanlarla ücretliler arasın
daki oranlardan ve 172. Tablodaki 1977 yılına ilişkin dökümden 
yararlanarak, 1977 yılı için bir tablo oluşturulduğunda ortaya 
çıkan durum şöyledir; Madencilikte 110 bin, imalat sanayiinde 
1 milyon 57 bin, enerji sektöründe 81 bin, inşaatta  492 bin, top
tan ve perakende ticarette ve diğerlerinde 213 bin ve kamu ve 
kişisel hizmetler ve diğerlerinde 1 milyon 517 bin ücretli çalış
maktadır. Bunlardan sonuncusu, gerek işyerlerinin çok küçük
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boyutlarda olması (berber vb.), gerekse de işverenin çoğu du
rumda devlet ve çalışanlarm da «memur» statüsünde olması ne
deniyle sendikal örgütlenme alanı dışında kalmaktadır. Bu sta
tüde bulunanların sayısı, daha sonraki tablolarda ortaya çıka
cağı gibi, 850 bini aşmış bulunmaktadır. Diğer belediye hizmet- 
lerindekiler için ise örgütlenme olanağı vardır.

Tanmdışı kesimdeki ücretlilerin değişik etkenler bakımın
dan ele alınması, içinden geçmekte olduğu gelişmeleri incele
mek açısından yararlı olacaktır. Bu bakımdan eğitim, cinsiyet 
ve yaş dağılımı konularının ele alınmasına olanak veren bilgi
ler derlenmiştir.

!

TABLO : 174
ÜCRETLİLERİN EĞİTİM DÜZEYLERİNDE GELİŞMELER (Yüzde)

Eğilim düzeyi 1962 1977

Okuma yazma bilmeyenler ve bilip de

okul mezunu olmayanlar 37,8 12,8
ilkokul mezunları 43,7 59,4
Ortaokul ve lise mezunları 14,6 22,5
Yüksek okul mezunları 3,9 5,3

T o p l a m  100,0 100,0

174. Tablodaki bilgiler, bu plan çalışmasının diğer bölüm
lerinden çıkan sonuçlarla birlikte ele alındığı zaman (özellikle 
eğitim bölümünde) ücretlilerin eğitim düzeylerinde belirli ge
lişmeler olduğunu ortaya koymaktadır. Bugün Türkiye'de mes
leki ve teknik eğitimdeki öğrenci sayısı, genel eğitim sunan or
ta öğretimdeki öğrenci sayısına yaklaşmış bulunmaktadır.

174. Tabloda oran olarak verilen bilgiler, toplam rakam lar 
bakımından ele alındığı zaman, 1962’den 1977’ye kadar geçen 
sürede toplam ücretli sayısındaki artıştan dolayı, ilkokul me
zunu ücretlilerin 1 milyon arttığı görülmektedir. 1962 yılında 
tanmdışı kesimlerde 135 bin yüksek okul mezunu çalışmakta 
iken, 1977 yılında bu rakam 334 bine ulaşmıştır.

175. Tablo, kadın işgücünün toplam işgücü içindeki payının 
düzenli bir biçimde arttığını göstermektedir. Bu olumlu geliş
me, genelde, oranlar kendi başlarına ele alındıklan zaman kuş
kusuz yetersizdir. Nüfusun cinsiyet dağılımı gözönüne alındı
ğında hâlâ milyonlarca kadınm verimli bir biçimde işgücüne 
katılmadığı ortaya çıkmaktadır. Kesimler arası karşılaştırma-

374



TABLO : 175
TARIM DIŞI KESİMDE KADIN İŞGÜCÜ (Bin kişi ve  yüzde)

S e k t ö r l e r 1962 1967 1972 1977

Sanayi kesiminde (bin) 152 187 233 288
Toplam sanayi İşgücünün içinde yüzdesi (11.7) (11,6) (12,0) (12,0)
Hizmetler kesiminde (bin) 116 193 262 347
Toplam tiizmetler içinde yüzde ( 7.2) ( 9.3) { 9.8) (10,6)

Toplam kadın ücretliler (bin) 268 380 495 635
Toplam ücretliler İçindeki yüzdesl ( 9-2) (10,3) (10,7) (11.2)

lar, sanayide kadın işçi oranının yaklaşık durağan kaldığını, hiz
metler kesiminde ise hızlı bir artış içinde olduğunu göstermek
tedir. Bununla birlikte, oran olarak kadın işgücünün hizmetler 
kesimindeki payı, henüz sanayideki payına ulaşmış değildir.

1962 yılında toplam olarak daha düşük bir düzeyde başla
yan hizmetler kesimi bugün sanayi kesimini geçmiş olduğu hal
de oran olarak geride kalmaktadır. Sanayi kesiminde çalışan 
kadın işçi sayısı henüz 1962 yılmdakinin iki katına ulaşmamış
ken, aynı devrede hizmetler kesiminde çalışan kadın sayısı üç 
katına ulaşmış bulunmaktadır, özet olarak, 635 bin kadın emek
çinin tanmdışı kesimlerde çalışmakta oluşu, çok düşük bir ra 
kam olarak ortada durmaktadır. Çalışma yaşamını düzenleyen 
yasaların kadın işçilere getirdiği sınırlı ayrıcalıkların çok ye
tersiz kalışı da nüfusun yarısını oluşturan bu kesimin büyük 
ölçülerde üretim dışı kalmasının nedenlerinden biri olmaktadır.

TABLO: 176
ÇALIŞAN NÜFUSUN YAŞ DAĞILIMI (Yüzde)

Toplam Kendi yaş
çalışanların grubunun İçinde

İçinde çalışanların

yüzde payları yüzdesl

Yaş grubu 1970 1975 1970 1975

15'don küçük 7,1 7,0 41,8 38,1

15 - 29 arası 38,5 40,3 66,0 60,7

30 - 59 arası 45,0 43,9 72,8 69,3

60 ve daha büyük 9,4 8,8 65,6 60,0

T o p l a m 100,0 100,0 64,9 60,2
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176. Tablonun ilk iki kolonunun incelenmesi, işgücünün be
lirli bir biçimde gençleştiğini ortaya koymaktadır. Uç gruplar 
bir yana bırakılırsa, genç ve orta yaş gruplarındaki gelişmeler 
birbirinin tersine ve genç nüfusun lehine olarak belirmekte
dir. Fakat bu istatistikler «tüm çalışanlar»! kapsadığı için ve bu 
içerikteki istatistiklerin güvenilirlik düzeyleri bilindiğine göre, 
ilk iki kolonun değerlendirmesini büyük çapta nüfusun yaş ya
pısındaki değişimin bir göstergesi olarak yorumlamak gerek
mektedir.

Buna karşılık, tablonun son iki kolonundan ortaya çıkan 
sonuçlar, daha önce söylenenlerle de uyum içinde olması bakı
mından sağlıklı yorum yapılabilmesine olanak tanımaktadır. İlk 
başta belirtilmesi gereken gelişme, bütün yaş gruplarında çalı
şanların o gruptaki toplam nüfusa olan oranlarının düşmekte 
olduğudur. Beş yıl gibi bir süre içinde, 1970 yılında yüzde 64,9 
olan gelişme oranı, 1975 yılında yüzde 6n,2’ye kadar düşmüştür.

15 yaşından küçüklerin çalışmasında görülen düşme olumlu 
bir gelişme olarak ele alınabilir. Ancak bu yöndeki gelişme, bi
linçli bir politikanın izlenmesi sonucu çocuk işçi oranının düşü
rülmesi olarak yorumlanamaz. İşsizlik oranının genel olarak 
yükselmekte oluşu bu grup içinde de benzer sonuçlar ortaya çık
masına neden olmaktadır. Yoksa, çocuk işçilerin toplam çalı
şanlar içindeki payı hemen hiç değişmemiş ve yüzde 7 dolayın
da durağan kalmıştır. Aynı biçimde yorumlar 60 yaşından bü 
yük işçiler için de ileri sürülebilir. Gerçekten 1970 yılında bu 
grup içinde çahşma oranı yüzde 64,9 iken, 1975 yılında 60 ya 
şından büyüklerin yalnızca yansının çalışıyor olması olumlu bir 
gelişmedir. Fakat bu durum da genel işsizlik sorunundan kay
naklanmaktadır. Kısaca işsizlik oranının artışı yaşlı işçileri bü 
yük çapta etkilemektedir.

Bütün bunlardan daha önemli olan gelişme ise, genç işçi 
ve emekçiler için gözlenen gelişmelerdir. Gerçi, 15 - 29 yaş a ra 
sındaki işçiler toplam çalışanların daha büyük bir bölümünü 
oluşturmaya başlamışlardır; ama 1970 yılında genç nüfusun yüz 
de 66’sı iş sahibi iken 1975 yılında ancak yüzde 60,7’si çalışma 
olanaklarına sahiptir. Bu oranın 1975 yılı sonrasında da gerile
diğini kestirmek fazla yanıltıcı olmayacaktır. Çalışan nüfusun 
yaş dağılımına ilişkin çıkartılabilecek özet sonuç, kullanılmayan, 
israf edilen emeğin yanısıra, en üretken olabilecek genç eme
ğin kullanılmasından da giderek uzaklaşılmakta oluşudur.

Genelde nüfusun ve özel olarak da çalışan nüfusun birkaç 
değişken bakımından birarada ele almmasına, mevcut veriler
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olanak vermemektedir. Bu konuda güvenilirlik derecesi düşük 
olmakla birlikte tek kaynak, nüfus sayımları olmaktadır. Nüfu
sun sosyal ve ekonomik göstergelere göre ayrıntılı bir sınıflan
dırması, sayım yapılan yıllar için, fakat sayımdan ancak yıllar
ca sonra yayınlanmaktadır. Bu bakımdan eldeki en yeni veriler 
1970 sayımına ilişkin olanlardır. (1975 yılının yüzde 1 örnekle
me sonuçlan ise bu göstergelere göre henüz değerlendirilerek 
yayınlanmamıştır.)

1970 nüfus sayımının, çalışan nüfus için çeşitli göstergeler 
bakımından verdiği bilgiler 177. Tabloda özetlenmiştir.

TABLO: 177

1970 YILINDA ÇALIŞAN NÜFUSUN KIRSAL VE KENT 
NÜFUSU OLUŞUNA GÖRE DÖKÜMÜ (Bin kişi)

Çalışan nüfus Kırsal kesim (*) Kent (**)

Erkek 9.306 5.871 3.435

Kadın 5.813 5.362 451

Toplam 15.119 11.233 3.886

(*) 10 bin nüfustan  daha küçük yerleşme yerleri
(■**) 10 bin ve daha büyük nüfusa sahip yerleşme yerleri

Daha ayrıntılı tablolara geçmeden önce, bu özet bilgilerden 
yararlanarak yapılabilecek en belirgin gözlem, kadınların, ça
lışan nüfusun yaklaşık üçte birini oluşturmalarına karşın, kır
sal alanlarda çalışan (tarım kesimi olarak adlandırılabilir) nü
fusun yarısının kadın emekçilerden oluşmakta olduğudur. Bu, 
çalışan kadınların çok büyük çoğunluğunun kırsal kesimde ça
lıştığını göstermektedir. Yerleşme yerleri, nüfusun 10 binden az, 
ya da çok oluşuna göre kırsal alanlar ve kentsel alanlar olarak 
kabul edilirse, çalışan nüfusun dörtte birinin kentlerde, yani sa
nayi ve hizmetler kesiminde çalıştığı sonucu çıkarılabilir.

Bu özet tablodan sonra sırasıyla yaş dağılımına, eğitim du
rumuna ve çalışanların işteki durumlarına göre ayrıntılı olarak 
hazırlanmış, 178,179 ve 180. Tablolara bakmak, salt 1970 yılı için 
olsa da, çalışan nüfusun belirli nitel özellikleri hakkında bilgi 
edinilmesini sağlayacaktır.
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TABLO: 178

ÇALIŞAN NÜFUSUN CİNSİYET DAĞILIMI: 1970 (Bin kişi)

T o p l a m K e n t

15'den 60'dan 15’den 60’dan

küçük 15-29 30-59 büyük küçük 15-29 30-59 büyük

Erkek 522 3.533 4.376 875 71 1.483 1.685 196
Kadın 546 2.280 2.433 554 22 227 182 20

Toplam 1.068 5.813 6.809 1.429 93 1.710 1.867 216

TABLO: 179

ÇALIŞAN NÜFUSUN EĞİTİM DURUMU: 1970 (Bin kişi)

T 0 p 1 a m K e n t

OYB (*) ilk Orta Yüksek OYB İlk Orta Yüksek

Erkek 4.180 4,255 703 168 942 1.847 502 144

Kadın 4.465 1.137 160 51 165 139 116 31

Toplam 8.645 5.392 863 219 1.107 1.986 618 175

(*) OYB, okuma-yazma bilmeyenler, ya da bilip de diploma sahibi olm ayan
ları göstermektedir.

TABLO: 180

ÇALIŞANLARIN İŞTEKİ DURUMLARI: 1970 (Bin kişi)

T o p f a m K e n t

Ücretli
Kendi Aile 

İşveren hesabına IşcIsl (*)
Kendi Aile 

Ücretli İşveren hesabına İşçisi (*)

Erkek
Kadın

3.578

595
94 3.651 1,984 
12 385 4.820

2,399
313

70 878 

4 73
89
61

Toplam 4.173 106 4.036 6.804 2.712 74 951 150

(*) Ücretsiz çîilışan aile işçilerini gösterm ektedir.

Tabloların herbiri üzerine ayrıntılı yorum yapmak gerek
memektedir. Topluca değerlendirilmelerinden çıkan sonuçlar, 
emeğin üretime uygulanışının 1970’de verdiği belli başlı görü
nümleri açıklamaya yetmektedir. 177. Tablonun yorumlanması 
sırasında söylenenler, bu tablolar ile gûç kazanmaktadır.
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Çocuk nüfusun ve yaşlıların büyük bir bölümü, fakat çalı
şan çocukların tamamına yakını kırsal alanda, tarımda çalış
maktadır. Özellikle kız çocuklarının kentlerde işgücüne katılımı 
yok denecek kadar azdır. Daha ilerde ayrıca belirtileceği gibi, 
çırakların büyük bölümü erkek çocuklardan oluşmakta, ça
lışır görünen kız çocuklarının tamamı tarımda çalıştırılmakta
dır. Bu üç tablo çerçevesinde ücretsiz aile işçilerine ilişkin yo
rumların göstereceği üzere çocukların da, tamamı değilse de 
büyük bir bölümü, ücretsiz olarak aile için çalışmaktadır.

Çalışan kadın nüfusun 4 milyon 465 bini okuma-yazma bil
memektedir, ya da bildiği halde diploma sahibi değildir. Bu sayı 
çalışan kadınların dörtte üçünü aşmaktadır. Gene çalışan ka
dınların 4 milyon 820 bini hiçbir ücret almadan aileleri için ça
lışmaktadır. Bir önceki paragrafta söylenenlerle birlikte ele alın
dığında bu durum, resmi istatistiklere göre çalışır görünen 4,5 
milyon dolayında emekçinin tarım kesiminde ücretsiz olarak ça
lışan ve okuma-yazma bilmeyen kadınlardan oluştuğunu ortaya 
koymaktadır. Genel olarak doğru olduğu bilinen bu durum, böy- 
lece ilk kez ve bu plan çalışmasıyla devletin kendi rakam larına 
da dayanarak kanıtlanmış olmaktadır. Toplam emeğin ve bu 
arada kadın emeğinin geniş çapta işgücü kapsamına alınama
ması ötesinde, çalıştığı ileri sürülen 4,5 milyon kadın emekçi de 
yarattıklan değer için hiçbir kazanç elde etmemektedir. Bunla- 
nn tamamına yakın bir bölümü ise hiçbir eğitimden geçmemiş- 
f.ir, yaptıkları işi en verimsiz koşullarda sürdürmek zorunda bı
rakılmaktadır.

180. Tablonun son sırasının incelenmesi, kendi hesabına ve 
ŷ a ücretsiz aile işçisi olarak çalışan nüfusun çok küçük bir bö
lümünün kentlerde çalıştıklarını ortaya koymaktadır. Bunun da 
ötesinde, kentlerde büyük bir olasılıkla küçük esnaf ve zanaat
kar olarak çalışmakta olan 951 bin kişiye karşılık, yalnız 150 bin 
ücretsiz olarak çalışan aile işçisi vardır. Kentlerde küçük es
naflık ya hiç emek kullanmamakta ya da kullandığı emeğin çok 
küçük bir bölümü aile içinden gelmektedir. Buna karşılık, kır
sal kesimde bunun tersi bir durum ortaya çıkmaktadır.

Kırsal kesimde kendi hesabına çalışanların (küçük köylü) 
toplamı 3 milyonu aşmaktadır. Bunlann yanm da ücretsiz aile 
işçisi olarak çalışanların toplamı 6,5 milyonu aşmaktadır. Bu top
lamın büyük bir bölümü, 4 milyon 759 bini, kadın emekçilerden 
oluşmaktadır. Gene 6,5 milyonluk tarımsal ücretsiz işgücünün 
1 milyona yakm bölümü çocuklardan oluşmaktadır. Bütün bu 
söylenenler, ortalama aile büyüklüğü gözönüne getirildiğinde,
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devlet istatistiklerinin, çalışan nüfusu kabarık göstermek için 
ne tür yöntemler kullandığı ortaya çıkmaktadır.

Tabloların yorumlanmasına ilişkin söylenebilecek son bir 
nokta, orta ve yüksek öğrenim mezunu erkek ve kadın emek
çilerin, özellikle kadınların kırsal alan yerine kentlerde çalış
makta olduğudur. Zaten çok küçük bir sayı olan kentli kadın 
emekçi toplamı içinde okuma-yazma bilmeyenler, ilkokul mezu
nu olanlar, ya da daha ileri düzeyde eğitim görenler eşit, yani 
üçte birlik paylara sahiptir.

Buraya kadar çizilen tablo, bugün Türkiye’de emeğin karşı 
karşıya bulunduğu durumu büyük çapta ortaya koymaktadır. 
İşgücünün gelişmesi, nicel olarak ulaştığı boyutlar ve belirli göz
lenebilir nitel özellikleri, Türkiye’de emeğin israf edildiğini, kul
lanılmadığını, bu durumun zaman içinde daha kötüleştiğini or
taya koymaktadır. İşgücüne yapılan ödemelerin ötesinde, eme
ğin kullanılmaması, kullanılışı sırasında israf edilişi, kullanıldığı 
kadarıyla da emeğin değerlendiriliş ölçüsü, en başta işçi sını
fını ve müttefiki tüm emekçileri ilgilendirir. Sorun, işçi sınıfının 
sorunudur. Üretici güçlerin olabildiğince gelişmesine, emeğin 
üretkenliğinin olabildiğince artmasına olanak tanımamak, işçi 
sınıfının nicel ve nitel olarak gelişmesini önlemeye çalışmak
tan başka bir sonuca hizmet etmez, öznel niyetler ne olursa 
olsun, nesnel sonuçlar bunun dışında yorumlanamaz. Buna ise 
işçi sınıfı izin veremez. İşçi sınıfının, emeğin kullanımının artı
rılmasında, işgücünün toplumsal üretim sürecinde en verimli 
biçimde yer almasında somut ve ödün verilmez çıkarları vardır.

Türkiye İşçi Partisi, öncüsü olduğu sınıfın çıkarları ve kur
tuluşu yolunda sürdürdüğü mücadelesinde en küçük ayrıntıdan 
bile vazgeçmeyecektir. Özellikle işçi sınıfının nicel ve nitel ge
lişmesi gibi önemli bir konuda çok duyarlı olması kaçınılmaz
dır. Bu bakımdan Türkiye İşçi Partisi’nin hazırladığı bu çalış
ma, bu bölümden çıkan sonuçlar doğrultusunda saptadığı hedef
ler bakımından da bütün bu sözü edilen olumsuz gelişmeleri 
köklü bir biçimde değiştirecek önlemleri önermektedir. Bunların 
ötesinde, bütün bu söylenenlerden önemli olarak işçi sınıfının 
içinde bulunduğu durum, hiçbir zaman onun bilimsel sosyalist 
partisi ile olan bağlarından, onun örgütlülük durumundan ba
ğımsız olarak ele alınamaz, örgütlülüğü ise ekonomik - demok
ratik ve politik olmak üzere iki boyutludur, örgütlülüğün maddi 
temellerinin araştırılması, bu bakımdan zorunlu olmaktadır.

Bir sonraki bölüme geçmeden önce, belirtilmesi gereken ve 
bu başlık altmda yer alan bir konu daha vardır. Emperyalizme
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bağımlı Türkiye kapitalizmi, tüm yaratıcı güçleri üretici bir bi
çimde değerlendirmemesi sonucu, işgücü kaybı ve düşük kulla
nımı yanında, resmi verilere göre 815 bin işçinin yurt dışında 
değer yaratmasına izin vermek durumunda kalmaktadır. Resmi 
bilgilere göre en eğitilmiş ve en becerikli, en üretken kesimler
den emekçileri içeren bu kadar yüksek sayıda bir bölümün Tür
kiye’de çalışamıyor olması bu bölümü bitirirken dikkat çekil
mesi gereken son nokta olmaktadır.

İşgücü örgütlenmesinin Maddi Temelleri

Tarım kesimindeki sınırlı ücretli işçilik, bu sınırlı boyutla
rının da ötesinde yok sayılabilecek örgütlülük düzeyindedir. Bu 
bölümün ele alınışında, tarım kesimi büyük çapta kapsam dışı 
bırakılacaktır. Tarımdışı işgücünün alt sektörler arası dağılımı 
da, ayrıntılı bir biçimde ancak sanayi kesimi için bulunabilmek
tedir. Daha ilerde değinilecek olan işçi - memur ayrımı konusu, 
işgücünün örgütlenme olanakları bakımından başta gelen bir 
sınır oluşturmaktadır. «Memur» sayılanların birçok hakları, bu 
arada grevli, toplu sözleşmeli sendikal hakları, siyasi partilere 
üye olma hakları yasalarca engellenmektedir. Bu nedenle, sa
dece sanayi ve hizmetler kesiminde işçi statüsündeki emekçile
rin durumunu incelemek olanaklıdır.

Sendikal örgütlenme hakkından yararlanma olanağı bulu
nan emekçilerin sayısal durumunu yalnızca çok kısa bir geç
miş için ve özellikle günümüz için saptamak zorunlu olmakta
dır. Bunun başlıca nedeni, sendikal niceliklerin rakama döküle- 
bilmesinde karşılaşılan zorluklar ve kullanılabilecek olan ra
kamların yalnızca son yıl içindeki durumu özetlemesidir. Bugün
kü durumu açıklayabilmek için yalnızca bugünkü rakamlarla 
yetinmek doğru değildir. Sendikal gelişme konusunda veri der
lemekte görülen sınırlılık, diğer verilerin sunulmasında bir sınır 
getirmemektedir. Ancak, çok geriye gitmekte de yarar yoktur. 
Bu bölümde ele alınacak olan veriler 1972 yılında başlatılmak
tadır. 181. Tablo 1972 - 1976 arasında ücrethlerin statülerindeki 
değişiklikleri göstermektedir.

Beş yıllık süre boyunca toplam ücretlilerin sayısı yüzde 17,5 
artmıştır. Bunun içinde en yavaş artan, yüzde 12,4 ile memurlar 
ve en hızlı artan da yüzde 22,2 ile işçilerin sayısı olmuştur. Ta
rımda ve küçük esnaf, zanaatkarlar yanında çalışanlar genel 
olarak örgütsüz durumdadırlar ve işyerlerinin küçüklüğü ve da
ğınıklığı da böyle bir olanağı çok sınırlı tutmaktadır. Son üç ko-
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TABLO: 181
ÜCRETLİLERİN STATÜLERİNDEKİ GELİŞMELER {Bin kişi)

Tarım

Toplam ve Toplam Erkek Kadın Çocuk

Yıllar ücretliler zanaatta (*) Memurlar İşçiler İşçiler İşçiler İşçiler

1972 4,071 1.668 845 1.558 1.385 143 30

1973 4.239 1.776 851 1.612 1.420 164 28

1974 4.413 1.824 870 1.719 1.517 173 29

1975 4.595 1.875 900 1.820 1.605 183 32

1976 4.784 1.930 950 1.904 1.682 188 34

(*) Tarım  kesimi ile küçük esnaf ve zanaa tkârlar  yanm da çalışan lan  içe r 
mektedir.

lon, toplam işçilerin dağılımını vermektedir. Bunlar içinde sayı
ları en hızlı artanlar kadın işçiler olmuştur. Kadın işçilerin sayısı 
5 yıllık süre içinde yüzde 31,5 artmıştır. Buna karşılık çocuk işçi
lerin sayısındaki artış yüzde 13,3 ile en düşük düzeyde gerçek
leşmiştir. Bu iki gelişme de olumlu yönde olmakla birlikte, mut
lak rakamlar olarak 1976 yılındaki durum hâlâ yeterli olmaktan 
çok uzaktır. Kadın işçiler, toplam işçilerin yalnız onda birini oluş
tururken, toplam 34 bin çocuk, ağır çalışma koşullan ile karşı 
karşıya bulunmaktadır. Amaçlanan, çocuk işçilerin yalnız top
lam içindeki paylarının değil, toplam mutlak sayıların da düş
mesi ve zaman içinde tümüyle ortadan kalkmasıdır.

Genelde çalışanların ve özel olarak da işçi statüsündekilerin 
örgütlülük durumlarını incelemeye başlamadan önce, tanınan 
haklardan yararlanabilme olanaklarına kısaca bakmak gerek
mektedir. Sendikalıların tümünün sigortalı oldukları, sigortalıla
rın tümünün ise sendikalı olmadığı bilindiğine göre, konuya si
gortalı işçi sayılarındaki gelişmelerin incelenmesiyle başlamak 
yararlı olacaktır. 182. Tablo bu gelişmeleri vermektedir.

181. Tablonun bazı rakamları ile 182. Tablonun bazı rakam 
ları çelişir gibi görünmekle birlikte bağdaştınlabilmeleri olanak
lıdır.

Sigorta kapsamı içinde olması gereken işyerleri sayısı hızlı 
bir biçimde artarken, gerçekte kapsam içine alınabilmiş olanlar 
bunun çok gerisinde kalmaktadır. Öte yandan, sigortalı kadın 
işçi sayısı sürekli olarak sanayi ve hizmetlerde çalışan kadın işçi 
sayısının gerisinde kalmaktadır. Kamu sektöründe sigorta kap
samı içindeki işçi sayısının, özel sektördekinden daha yavaş ar
tıyor olması, öncelikle kamu sektörünün en başından beri sigor
talı işçi çahştırmaya özel sektörden daha çok dikkat etmiş ol-
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TABLO : 182

SOSYAL SİGORTALAR KAPSAMINDAKİ İŞYERLERİ VE İŞÇİ
SAYILARINDA GELİŞMELER (Bin kişi ve işyeri)

Kapsam
İçi Kamu özel

olması Kapsam Sigortalı sektörü sektör ________
gereken Içl toplam sigortalı sigortalı Erkek Kadın

işyeri işyeri İşçi işcl işçi işçi İşçi
YıHar sayısı sayısı sayısı sayısı sayısı sayısı sayısı

1972 429 174 1.525 512 1.013 1.389 136

1973 526 184 1.649 510 1.139 1.517 132

1974 579 196 1.800 628 1.172 1.648 153

1975 643 205 1.823 618 1.205 1.680 143

1976 739 217 2.018 712 1.306 1.846 172

masından ve dolayısıyla kamu kesimindeki sigortalı işçilerin ay
nı kesimdeki toplam işçi sayısıyla hemen hemen atbaşı gitme
sinden kaynaklanmaktadır. Bu ise, plan çalışmasının L Bölüm’ 
ünde gösterildiği üzere özel sektörde çalışan sigortalı işçi sayı
larında görülen görece hızlı artışın diğer bir nedenini oluştur
maktadır. Giderek daha çok işçi, sigortasız çalışmak zorunda 
kalmakla birlikte, kapitalistleşme süreci içinde işçi sayısında gö
rülen hızlı artıştan dolayı, özel sektörde çalışan sigortalı işçile
rin sayısında büyük bir artış olduğu görünümünü verebilmek
tedir.

172. Tabloda verilen bilgiler gözönüne alınarak, çalışanların 
sektörel dökümü, aynı sektörel döküme göre sigortalı sayısını 
da içerecek biçimde bir toplu tablo olarak yeniden düzenlene
bilir. Yalnız burada toplam çalışanlar ve ücretlilerin sayısı 1977 
yılına, sigortalıların sayısı ise 1976 yılına ilişkindir. Sonuçlar, yıl
lardaki bu farklılığın büyük sakıncalar ortaya çıkarmadığını gös
termektedir.

183. Tablonun son kolonundaki verilerin, diğerlerine göre 
bir önceki yıla ilişkin olması yanında, yorumlama yapabilmeyi 
engelleyecek çapta tutarsızlıklar görülmemektedir. Madencilik 
sektöründe görülen ağır çalışma koşulları, çalışanların diğer 
sektörlere göre en büyük bölümünün sigortalı olarak çalışması 
sonucunu doğurmuştur. Enerji sektörünün tümüne yakını ka 
mu işletmelerinden oluştuğu için, bu sektörde de sigortalılık yük
sek oranlara ulaşmaktadır. înşaat sektörünün sonuçları çarpıcı 
olarak belirmekle birlikte, sendikalılık konusunun incelenmesi
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Çolışaniar Ücretliler S igorta lılar

115 110 110
1.652 1.057 958

90 81 70
547 492 448

639 213 184
188 158 16
497 273 86
686 1.517 137

TABLO: 183

TARIM DIŞI ÇALIŞANLARIN ÜCRETLİLİK VE 
SİGORTALILIK DURUMU (Bin kişi)

S e k t ö r 1 e r

Madencilik 

imalat sanayii 
Enerji 

inşaat
Toptan ve perakende ticaret 

Mali kurum lar 

Ulaştırma
Kamu ve kişisel hizmetler

sırasında görülebileceği gibi, bu durum, büyük çapta bu işko- 
lundaki kurumsal koşullardan kaynaklanmaktadır. En güvenil
mez rakam, mali kurum larda çalışanlar açısından ortaya çık
maktadır. 16 bin sigortalı gerçekten çok düşük bir rakamdır. Bu
nun nedeni olarak, çoğu bankalarda görülen «sandık»ların sos
yal güvenlik görevini üstlenmiş olmaları gösterilebilir. Diğer 
yandan kamu hizmetleri ve kişisel hizmetler konusunda başta 
belirtilen özelliği anımsamakta yarar vardır. Bu sektörde çalı
şanların büyük bir bölümü «memur» sayıldıklarından, sigorta 
kapsamı içinde değildirler. (Memurların sosyal güvenlik durum 
larına ilerde ayrıca değinilecektir).

SSK kapsamındaki işçilerin çeşitli göstergeler bakımından 
ele alınmasından önce, büyük imalat sanayii anketlerine daya
narak ortalama işyerleri büyüklükleri konusunda özet bilgi ver
mek yararlı olacaktır. Bu anketlerin, işyeri büyüklüklerine gö
re dökümlerinin yapıldığı son yıl 1968 yılıdır. Çok eski verilere 
dayanmakla birlikte, bu anketin sonuçlarına kısa bir bakış, ge
nel bilgiler verebilmektedir.

Toplam 446 bin işçiyi kapsayan bu veriler imalat sanayii ile 
ilgilidir. 1968 yılında imalat sanayiinde 100 işçiden daha az işçi 
çalıştıran işyerlerinde 87 bin, 100 ila 1000 işçi çalıştıran işyerle
rinde 191 bin ve 1000 işçiden daha çok işçi çalıştıran işyerlerin
de ise 168 bin işçi çalışmaktaydı. Bu bilgilerin özel ve kamu iş
yerleri olmasına göre incelenmesi, kamu kesimindeki işçilerin 
üçte ikisinin bin ve daha çok işçi çalıştıran işyerlerinde çalış
tığını, özel sektörde ise ağırlığın yüz ile bin işçi arasında işçi 
çalışan yerlerde yoğunlaştığını göstermektedir. Özel sektör ima
lat sanayiinde çalışan işçilerin yarısı bu gibi İşyerlerindedir.
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Bin ve daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde toplam 78 bin 
işçi, 47 bini kamu, 31 bini ise özel sektör fabrikalarmda olmak 
üzere çalışmaktaydı. Bu gibi işyerlerinin ortalama büyüklükleri 
kamu için 2.497, özel sektör için 1.655 kişi idi. 1968 yılında ima
lat sanayiinde ortalama işyeri büyüklüğü 130 işçi olarak belirir
ken, bu rakamlar kamu ve özel sektör için sırasıyla 623 ve 83 
işçi idi. Bu özet bilgilerden ortaya çıkan sonuç, özel sektörün 
daha küçük işyerlerinde yoğunlaştığını, bin ve daha fazla işçi
nin birlikte çalıştığı işyerlerinin ise toplam işçi sayısı açısından 
çok düşük bir yüzde oluşturduklarıdır. Durum, o zamandan bu 
yana pek değişmiş değildir.

Eldeki en yeni veriler, aynı konuda ancak 1976 yılına baka
bilmeyi sağlamaktadır. Bu kez yalnız büyük imalat sanayii de
ğil, SSK kapsamındaki tüm işyerlerine bakıldığında ortaya şöy
le bir durum çıkmaktadır: Ortalama işyeri büyüklüğü yalnız 9 
işçi gibi inanılmaz derecede küçük bir düzeydedir. Kamuda bu 
rakam 47, özel sektörde ise 6 işçidir. Bu veriler 182, Tabloda gös
terilen 2 milyonun üstünde sigortalı ve 217 bin işyeri ile ilgilidir.

TABLO: 184
1976 YILINDA SİGORTA KAPSAMINDAKİ İŞYERLERİNDE 

ORTALAMA BÜYÜKLÜKLER (Kişi)

Toplam İşkolu Kamu sektörü Özel sektör

İ ş k o l u ortalaması ortalaması ortalaması

Maden çıkarımı (1) 51 230 21
Besin sanayii (2) 22 153 12

Dokuma sanayii (3) 17 300 15

Ağaç işleme sanayii (4) 7 140 6

Kâğıt ve basım sanayii (5) 11 160 9
Deri, lastik, kauçuk sanayii (6) 

Petrol çıkarma, arıtma ve

14 167 14

kimya sanayii (7) 42 200 34

Taş-toprağa dayalı sanayi (8) 18 154 16

Metal işleme sanayii (9) 17 163 11

inşaat sanayii (10) 9 56 6

Enerii ve genel hizmetler (11) 
Ticaret, büro, banka, sigorta.

6 22 2

eğitim (12) 4 10 4

Ulaştırma, haberleşme (13) 

Kişisel hizmetler.

6 24 4

eğlence vb. (14) 3 18 3

İmalat sanayii (2 - 9) 17 183 12

Hizmetler (11 -14 ) 5 18 3
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Bu genel ortalamalardan sonra, tarımdışı sektörlerde aynı 
nitelikteki bilgilere oakmak, işgücünün karşı karşıya bulundu
ğu çalışma koşullarını düzeltme yolunda verdiği örgütlü müca
delesinde eriştiği düzeyi incelerken yararlı olacak bilgileri sağ
layacaktır.

184. Tablo, uluslararası sendikal hareketin işkolu sınıflan
dırmasına dayanılarak düzenlenmiştir. Tarım işkolu ve harp sa
nayii ayrıca ele alınmamıştır. Rakamları sadece her işkolunda 
göl ece büyüklük olaıak yorumlamak, mevcut verilerden çıkar- 
tuaoıiecek sonuçlaıın en azı ile yetinmek olur. Gerçi açıkça gö- 
l uıen, kamu ış>eıieımın her işkolunda tek tek özel işyerlerin- 
aen aana  DuyuK oıauğudur, ama bu, çıkartılabilecek sonuçların 
en az onemu oıanıaır. Bilimsel sosyalist yöntem bundan ötesi
ni geı ektirir ve olanaklı kılar. Türkiye işçi Partisi’nin hazırladı
ğı pıan çalışması, bu bakımdan olabilecekle yetinmek yerine bu
nun sinil iarını genişletmek amacını da gütmektedir. Tablodan 
önce veıilen I9ö8 yılına ilişkin özet bilgiler bu bakımdan an 
lamlı ve gerekli olmaktadır. Gerek kamu, gerekse özel imalat 
sanayii dallarında daha 1968 yılında yüz işçiden fazla işçi ça
lıştıran işyerlerinin sayısı 720’yi ve buralarda çalışan işçilerin 
toplamı 3b0 bini aşmışken, yani ortalama 500 işçi çalıştıran 720’ 
nın üstünde fabrika varken, 184. Tablonun verilerine bakıp or
talama işyeri büyüklüklerinin smırı konusunda sonuç çıkar
makla yetinmek yanıltıcı olur.

1968 yılından beri büyük işyerlerinin sayısı daha da artmış, 
buralarda çalışan işçilerin sayışı çok daha yüksek düzeylere ulaş
mışken, 184. lab lonun  verdiği sonuçlarm en önemlilerinden biri, 
tekelleşmenin vardığı boyutlardır. 184. Tablodaki bilgiler, 217 
bin işyeri ile ilgili bilgileri özetlemektedir. Bu işyerleri içinde bir- 
iki işçi çalıştıran ve her an iflas etmekle karşı karşıya bulunan 
o kadar çok işyeri vardır ki, genel ortalama büyüklükler tabloda 
görüldüğü kadar düşük olmaktadır. Özel sektörde en yüksek 
rakamın kimya işkolunda olması, metal işlemede ortalarda bir 
yerde bulunulması ters görünebilir. Gözlemler, kimya işkolun
da kamunun egemenliğini ve orta büyüklükte özel girişimleri, 
öte yandan metal işkolunda ise büyük özel girişimleri ortaya 
koyduğuna göre tablodan ve gözlemlerden çıkan sonuçların b ir
leştirilmesi gerekir.

Tablonun ilk dokuz sırasında, kamu sektöründe ortalama bü
yüklükler 140’ın altına düşmemektedir. Son iki sıra imalat sa
nayii ve hizmetler kesimlerinde ortalam a büyüklükleri vermek
tedir. Rakamlar mutlak değerler olarak değil, birbirlerine olan
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görece konum lan bakımından önem kazanmaktadır. Çok sayıda 
işçinin birarada topluca bulunduğu işkollarında mücadele dene
yiminin ve örgütlülük düzeyinin daha yüksek olması bekleneceği 
için, tablodaki bilgiler, daha ilerde söyleneceklerle birlikte ele 
alındığında ayrıca anlamlı sonuçlar elde edilebilecektir.

Özel - kamu ayrımı yapılmaksızın ve işyeri büyüklükleri da
ğılımlarına girmeden, daha güvenilir verilere dayanarak imalat 
sanayiinin belli dallarında ortalama işyeri büyüklüklerine bak
mak, işgücünün yoğunlaştığı dalların belirlenmesi bakımından 
yararlı olacaktır. 185. Tablo, imalat sanayii anketlerine dayana
rak, benzer sınıflandırma ile, sekiz imalat sanayii işkolunda or
talam a büyüklükleri ve bu dallar içindeki sıralamayı vermek
tedir.

TABLO: 185
İMALAT SANAYİİNDE ORTALAMA İŞYERİ BÜYÜKLÜKLERİ (Kişi)

S e k t ö r l e r 1968 (Komu-Öze!) 1975 (Kam u-özel) 1975 (özel)

Besin sanayii 120 (5) 98 (5) 48 (6)

Dokuma sanayii 148 (3) 127 (3) 104 (2)

Ağaç işleme sanayii 65 (8) 59 (8) 40 (8)
Kâğıt ve basım sanayii 103 (7) 82 (7) 41 (7)
Kimya sanayii 107 (6) 95 (6) 77 (4)
Taş, toprak sanayii 149 (2) 130 (2) 109 (1)

Metal ana sanayii 329 (1) 208 (1) 70 (5)

Madeni eşya sanayii 138 (4) 112 (4) 87 (3)

1968’den 1975’e kadar, büyüklük sıralamasında hiçbir deği
şiklik olmamıştır. Buna karşılık, 1975 yılında toplam ve özel sek
tör sanayii dalları arasındaki sıralamada belli farklılıklar görül
mektedir. Bunun dışında, 1968’den 1975’e doğru ortalama büyük
lüklerde görülen düşmeleri, imalat sanayii anketlerine yanıt 
gönderen özel sektör kuruluşları sayısındaki artışın bir göster
gesi olarak yorumlamak gerekir. Buna karşılık, 1975 yılında top
lam ve özel sektör karşılaştırması, 184. Tablodan çıkan sonuç
larla uyum içindedir. 185. Tablonun, genel olarak 184. Tabloda- 
kilerden daha yüksek değerler vermesinin altında yatan neden, 
imalat sanayii anketleri kapsamı içine giren işyerlerinin, tanım 
gereği (10 ve daha çok işçi çalıştıran) büyük işyerleri olmasında 
aranmalıdır.

İşyerlerinin ortalama büyüklüklerinde görülen gelişmeler ve 
bunun yanında imalat sanayiinde gözlenen, geleneksel üretim 
kollarından dayanıklı tüketim malları üretimine kayış, sanayi
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proletaryasının gene 185. Tablonun sınıflandırması esasında yo
ğunlaşmakta olduğu sanayi kollarında belirli değişiklikler or
taya çıkarmıştır.

186. Tablo, buna ilişkin sonuçlan özetlemektedir. Sürenin da
ha kısa olmasına karşılık, beş yıl gibi kısa bir sürede ortaya çı
kan değişim azımsanmayacak düzeydedir.

TABLO: 186
İMALAT SANAYİİNDE İŞGÜCÜ DAĞILIMI (Yüzde)

S e k t ö r l e r  1970 1975

Besin sanayii 26,2 21,4
Dokuma sanayii 28,2 24,4

Ağaç işleme sanayii 2,1 2,4

Kâğıt ve basım sanayii 3,6 3,8
Kimya sanayii 7,5 9,5

Taş, toprak sanayii 7,1 7,2

Metal ana sanayii 6,4 9,2

Madeni eşya sanayii 18,9 22,2

186. Tablodaki son iki sektörün toplamı, metal işleyen sa
nayi olarak biraraya getirildiği zaman 1970 ve 1975 yıllarında 
imalat sanayiindeki işgücünün, sırasıyla yüzde 25,3 ve 31,4’ünü 
oluşturduğu görülmektedir. Bu durumda 1970 yılında en büyük 
pay dokuma sanayiinde iken ve besin sanayii ikinci durumda, 
m*etal işleyen sanayi ise üçüncü durumdayken, 1975 yılında en 
büyük paya sahip sektörün metal işleyen sanayi olduğu ortaya 
çıkmaktadır.

Ayrıca, 1970 yılında besin ve dokuma sanayiileri ile birlikte 
imalat sanayii, işgücünün yarıdan büyük bir payını oluştururken,
1975 yılında bu ayrıcalığını yitirmiş bulunmaktadır. Metal işle
yen sanayiinin 1970 yılında imalat sanayiindeki işgücü payı an 
cak dörtte birken, 1976 yılında üçte bire yaklaşmış bulunmak
taydı.

Kimya sektöründe çalışanların payında da azımsanmayacak 
bir yükselme vardır. Böylece, kimya sanayii ve metal işleyen sa- 
nayiiler, işgücü içindeki paylarını yükselten başlıca sektörler ol
maktadır. Buna karşılık, besin ve dokuma sanayiilerinin payları 
düşmektedir. Diğer sektörlerin paylarında ise belirli bir geliş
me gözlenememektedir. Bu tablodan çıkan sonuçlar 184. ve 185. 
Tabloların sonuçlan ile birlikte ele alındığı zaman, şu gözlemler 
yapılabilmektedir: 1975 ve 1976-yıllarında küçük ve büyük im a
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lat sanayii dallan ile kamu ve özel sektörler ele alınarak işkol
larında görece işyeri büyüklükleri incelendiğinde, çarpıcı sonuç
lar ortaya çıkmaktadır. Dokuma ve taş, toprağa dayalı sanayi 
(başlıca çimento) genellikle büyük işyerlerine sahip olan işkolla* 
rıdır. Buna karşılık, genellikle küçük işyerlerinin egemen olduğu 
işkolları arasında ise ağaç işleme sanayii ile kâğıt ve basım sana
yii ve besin sanayii yer almaktadır.

Küçük işyeri büyüklüklerinin egemen olduğu işkollarının 
toplam işgücü içindeki payı, ya çok küçüktür, ya da giderek hız
la azalmaktadır. Büyük işyerlerinin egemen olduğu dallardan, 
dokuma’nın toplam işgücü içindeki payının düşmesi, bu sektör
de gözlenen teknolojik değişimle ilgilidir. Taş, toprağa dayalı sa
nayi kolunda ise özellikle çimento fabrikalarının ağırlığı ortaya 
çıkan sonuca neden olmaktadır.

Toplam sanayi işgücü içinde giderek ağırlıklı bir paya sahip 
olan ve işyerlerinin büyüklükleri bakımından dikkat çeken sek
törlerde, sendikal etkinliğin görece güçlü olması gerekmekte
dir. Bu gibi ölçütler gözönünde bulundurulduğu zaman, imalat 
sanayiinin göze batan dalları, dokuma, metal işleyen ve taş-topra- 
ğa dayalı sanayiler olarak sıralanabilmektedir.

örgütlü  mücadelenin etkilerinin en başta ortalama ücretler
de görülmesi beklenmelidir, imalat sanayii anketlerinden sonuç
lan  yayınlanmış olan en sonuncusu (1975) ve sigorta kapsamın
daki işçilere ilişkin bilgilerin en güncel olanı (1976) kullanı
larak yapılan bir sektörlerarası ortalama ücret karşılaştırması, 
belirli koşutluklar içermektedir. 187. Tablo bunu göstermektedir.

TABLO: 187
İMALAT SANAYİİ İŞKOLLARINDA ORTALAMA ÜCRETLER

S e k t ö r l e r 1975 (yıllık bin TL.) 1976 (günlük TL.)

Besin sanayii 25,8 (8) 120 (6)
Dokuma sanayii 27.4 (7) 116 (7)
Ağaç işleme sanayii 29,9 (4) 87 (8)

Kâğıt ve basım sanayii 36,8 (1) 134 (2)
Lastik ve deri sanayii 29,3 (5) 126 (4)

Kimya sanayii 32.1 (3) 136 (1)

Toş ve toprağa dayalı sanayi 27,5 (6) 122 (5)

Metal İşleme sanayii 34,5 (2) 132 (3)

İki dizi arasmda, özellikle en yüksek ve en düşükler açısın
dan bir uyum gözlenebilmektedir. Geleneksel sanayi dalları liste
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nin sonlarında, madeni eşya, kimya ve basım sanayilleri ise başla
rında yer almaktadır.

İmalat sanayii anketlerine dayanılarak yapılan bir hesap
lama ortalama sömürü oranının 3,2 olduğunu ortaya koymakta
dır. Bu oran, istatistiklerin derlenmesindeki bilinçli saptırma so
nucu çok düşük olarak belirlenmektedir. Ücretler, hem vergi
leri hem de diğer kesintileri içerdiği gibi, kârlardan da amor
tisman, vergiler, işverenin sigortaya katılım payı ve benzerleri 
düşülmüştür. Bütün bunların ötesinde, gerek ücretleri yüksek, 
gerekse k arlan  düşük göstermek için bildirimlerde aynca yan
lış bilgi verildiği söylenebilir.

Fakat ortalama sömürü oranının gerçek düzeyini hesapla
maktan çok, burada yapılmakta olan araştırm a açısından, ima
lat sanayii dallan  arasında görece sömürü oranlannı hesapla
mak yararlı olacaktır. Sömürü oranının toplam imalat sanayii 
içinde 3,2 olduğu durumda, bu oran kimya sanayiinde 6,2, be
sin sanayiinde ise 4,0 olarak ortalamadan yüksek düzeyde ger
çekleşmektedir. Buna karşılık taş, toprağa dayalı sanayide 2,2, 
madeni eşyada 2,1, kâğıt ve basım sanayiinde 1,6, ağaç ürünle
rinde 1,5 ve dokuma sanayiinde 1,2 olmaktadır. İşyerleri göre
ce büyüklükleri, işkolu büyüklüğü ve işkollannda ortalama üc
retler ile sömürü oranlarıyla ilgili olarak söylenenler birlikte ele 
alındığı zaman ivedi mücadele alanlan  ve olanakları kendisini 
en belirgin olarak dokuma ve besin sanayiileri ile taş, toprağa 
dayalı sanayi dallannda göstermektedir.

Bu dalların toplam imalat sanayii işgücü içinde sahip olduk- 
lan ağırlık, işyerlerinin dağınıklık, ya da topluluk durumu ve 
karşı karşıya bulunulan geri kazanım düzeyleri, hem potansi
yele, hem de zorunluluğa işaret etmektedir. Çeşitli kollarda eko
nomik - demokratik mücadelenin eriştiği düzey ve örgütlülük 
durumları üzerine ilerde, eldeki verilerin izin verdiği ölçüde be
lirli gözlemler sergilenecektir. Bu yapılırken, olabildiğince tüm 
işgücü gözönünde tutulacaktır. Bu bölümde söylenenler ise, 
ağırlıklı olarak imalat sanayii ile sınırlı kalmıştır. Diğer yandan, 
emeğin teknik donanımı, işgücüne yapılan ödemeler ve ben
zeri konular, daha ayrıntılı bir biçimde diğer bölümlerin özel 
bilgi alanları içinde yer aldığından, burada sadece o bölümlere 
dayanarak sonuçlar çıkarılacaktır.

Temelde, yurt içi tüketimi için üretim yapan sektörlerde üc
retlerin ülke ortalamasından yüksek olduğu bilinmektedir. Güm
rük duvarlan arkasına sığınan dayanıklı tüketim mallan üreti
cileri, maliyetleri tümüyle satış fiyatlarma yansıtabilmenin ver
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diği rahatlıkla, görece daha yüksek ücretlere dayanabilmekte
dir. Buna karşılık geleneksel olarak ihraç edilen ürünler üre 
ten sanayi dallarında ise durum aynı değildir. Ağırlıklı olarak 
yurt içi ve dışı için üretim yapan sektörler, dış ticaret istatistik
lerine dayanılarak saptandığı zaman, bu ayrıma göre yapılan 
bir ücret karşılaştırması bu yönde sonuçlar vermektedir.

TABLO: 188
SEÇİLMİŞ İŞKOLLARINDA ORTALAMA 

CARİ ÜCRETLER (T.L.)

Yıllar

Besin

sanayii

Dokuma

sanayii

Lastik

sanayii

Kimya

sanayii

Taşıt

araçları

1964 17,60 16,87 19,48 24,15 22,24

1965 18.91 18,18 22,59 26.13 23,98

1966 20,49 19,48 23,64 27,33 27,76

1967 21,73 21,39 25,87 29,60 31,87

1968 24,16 22,50 28,06 31,77 34,04

1969 26,78 27,26 30,62 32,26 38,19

1970 30,36 28,26 32,97 42,75 39,07

1971 33,88 34,81 41,30 47,68 61,52

1972 37,26 40,76 48,56 59,40 65,05

1973 45,86 46,02 56,88 63,59 70,65

1974 70,46 57,27 79,90 83,89 92,00

1975 82,62 65,81 129,67 103,83 125,80

1976 116,87 121,87 134,88 132,47 148,63

188. Tablonun en başta ortaya koyduğu sonuç, besin ve do
kuma sanayii gibi, ihracata da yönelik üretim yapan sektörler
de ortalama ücretlerin tamamıyla yurt içi üretim yapan daya
nıklı tüketim malları sanayiindeki ücretlerden düşük olduğudur. 
Hızlı enflasyonist dönemin, son yıllarda, fiyatların gerisinde kal
sa bile tüm sektörlerde hızlı ücret artışları getirdiği gözönüne 
getirilirse ilk iki dizi ile diğerleri arasında son zamanlarda bir
birini izleme bakımından arada bir-iki yıllık bir zaman aralığı
nın bulunduğu görülür. Fakat dönemin başlarında dokuma ve 
besin sanayii ücretleri, yurt içine dönük üretim yapan dayanıklı 
tüketim malları sanayiilerindeki ücretlerin ortalama üç-dört yıl 
gerisinden gitmekteydiler.

188. Tablonun benzeri gerçek (reel) ücretlerle düzenlendiği 
zaman, aradaki izleme süresinin gene dört yıl dolaylarında ol
duğu ortaya çıkmaktadır. Bu durum daha önce 185. ve 187. Tab
lolarla ilgili olarak yapılan yorumlarla birlikte ele almdığı za
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man. burjuvazinin sendikal mücadeleye karşı takmdığı tavnn  
bazı ipuçlarını elde etme olanağı belirmektedir. İhraç da edil
mesi gereken ürünlerde dünya fiyatları ile rekabet edebilme 
zorunluluğu, bu dallarda gerek ücret politikası konusunda, ge
rekse sendikal mücadeleye karşı izlenen politika konusunda da 
ha katı olunması gerekliliğini ortaya koymaktadır. Referandum 
hakkının belirli işkollarında diğerlerine göre daha zor yerleş
mekte oluşu da bununla ilgili olarak ele alınabilir.

Örgütlülük konusunda elde edilebilen verilerin incelenme
sine geçmeden önce, ücretlerle ilgili son bir gözlem, sigortalıla
rın ücretlerinde çeşitli değişkenlere göre gözlenen farklılıklar 
konusunda yapılabilir. 1976 yılında sigortalı işçinin günlük or
talam a ücretinin 115 lira olduğu daha önce belirtilmişti. Bu ra 
kam, özel işyerlerinde çalışan sigortalı işçiler için 105 lira, kamu 
sektörü için 132 lira, kadın işçiler için 106 lira ve erkek işçiler 
için ise 116 liradır.

Verilen rakamların mutlak değerleri önemli olmamakla bir
likte birbirleri karşısındaki görece durumları beklenen biçim
de ortaya çıkmaktadır, özel sektör daha düşük bir ücret uygu
lam akta ve kadın işçiler büyük oranlarda olmamakla birlikte 
daha düşük ücretle çalıştırılmaktadır.

Sendikalılaşma

Konuyla ilgili olarak resmi verilerden yararlanm aya başla
madan önce büyük burjuvazinin bu konuda nasıl bir çerçevenin 
çizilmesinden yana olduğunu çok özet bir biçimde görmek ya
rarlı olacaktır. 190 bin işçiyi ve (tarım işkolu dışında tamamı 
imalat sanayiinde geniş sınıflandırmaya göre düzenlenmiş) 13 
işkolunu kapsayan bir anket çalışması, çeşitli işkollarında ör
gütlülük oranını yüzde 75 ile yüzde 95 arasında vermektedir. 
190 bin işçinin yüzde 57’si Türkiye İşçi Sendikaları Konfederas
yonu (Türk-lş)de, yüzde 26’sı Devrimci İşçi Sendikaları Konfe
derasyonu (DİSK)’de, geri kalanı da, ya diğer konfederasyon
larda, ya da bağımsız olarak örgütlenmiş bulunmaktadır. Bağım
sız, ya da üçüncü konfederasyona ilişkin oran bir yana, iki bü 
yük konfederasyon arasındaki görece oran gerçekçi görünmek
tedir. 190 bin sendikalı işçi, çalışma kapsamındaki toplam 222 
bin işçi arasından seçilmiştir. Buna göre, tekeller elindeki işyer
lerinde bile hâlâ yüzde 12 oranında sendikasız işçi çalışmak
tadır.

Toplam sendikalı işçi sayısını en sağlıklı kestirim, toplu iş 
sözleşmelerinden yararlanan işçi sayılan yoluyla sağlanabilmek
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tedir. Toplu sözleşmelerin genel olarak iki yıl süreli olduğu bi
linmektedir. Bu durumda, toplu sözleşmelerden yararlanan işçi 
sayılannı ikişer yıllık dönemler olarak toplamak, aranan dizi
nin elde edilmesini sağlamış olacaktır. Bu gibi dizileri özel ve 
kamu işyerleri için ayrı ayn  derlemek ve her iki dizideki geliş
meleri kendi içlerinde incelemek, sonuçların daha ayrıntılı ve 
daha güvenilir olmasını sağlayabilecektir. 189. Tablo böyle ha 
zırlanmıştır.

TABLO: 189
TOPLU SÖZLEŞMEDEN YARARLANAN İŞÇİ SAYILARI (Bin işçi)

Toplu sözleşmeden yararlananlar iki yıllık toplamlar

Yıllar Özel Kamu Toplam özel Kamu Toplam

1965 50 122 172 —  —  —
1966 175 159 334 225 281 506

1967 79 110 189 254 269 523

1968 164 254 418 243 364 607

1969 136 98 234 300 352 652

1970 216 335 550 352 433 784
1971 154 189 343 370 524 883

1972 154 254 408 308 443 751
1973 193 250 443 347 504 851
1974 174 427 602 367 677 10<Î5

1975 311 93 404 485 520 1006
1976 (*) 143 217 360 454 310 766

(*) 1976 yılına ilişkin bilgiler eksik verilere dayanm aktadır.

Dizilerin her biri kendi başına ilginç sonuçlar vermektedir. 
Özel sektörde yıldan yıla toplu sözleşmelerden yararlanan işçi 
sayılarında gözlenen iki yıllık dalgalanmalar 1972 yılında aksa
maktadır. Sözleşmelerin iki yıllık sûrelerle bağıtlanması, sözleş
me dönemi gelen işyerlerinin bir yılda yoğunlaşması sonucu, iki 
yıllık dalgaları beklemek gerekir. 1972’ye kadar özel kesimde 
sözleşmelerin çift yıllarda biriktiği görülmektedir. 12 M art döne
minin sonuçlarından biri 1972 yılını bir başka yığılma yılı ol
maktan alıkoymasıdır. Böylece 1972 yılı sonrası, yığılma yılları 
bir yıl ertelenmiş olarak tek yıllarda görülmeye başlamıştır.

1976 yılı rakamlarının tüm sözleşmeleri kapsamadığı göz- 
önünde tutulursa, kamu sektöründe bağıtlanan toplu sözleşme
lerin kapsadığı işçi sayısı düzenli bir dalgalanma göstermekte
dir. Kamu sektöründe yığılma yıllan, düzenli bir biçimde çift 
yıllarda görülmektedir. 1972 yılına kadar özel sektörde ve ka
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muda yığılma yıllan aynı yıllara rastgelmekteydi. Bunun sonu
cu olarak, tek yıllarda 150 - 200 bin arasında değişen toplu söz
leşmeden yararlanan işçi sayısı, çift yıllarda 400 - 500 bin ara
sında oynamaktaydı. 1972 yılından sonra yıldan yıla dalgalan- 
malarm boyutları da daraltılmış olmaktadır.

İki yıllık toplamlar dizisini, kısaca, sendikalı işçi sayısı ola
rak  adlandırabiliriz. Kaba bir yaklaşım olacağı başta belirtilen 
bu yöndeki bir yöntemin, sonuçlar topluca ele alındığı zaman 
güvenilir sonuçlar verdiği ortaya çıkmaktadır. Özel sektör sen
dikalı işçi sayılarında 1967, 1971 ve 1975 yıllarında tepe nokta
lar, bunları izleyen yıllarda da dip noktalar belirlemek olanağı 
vardır. Düzgün bir biçimde dört yıllık devreler gösteren dalga
lanm alara sahip özel sektör sendikalı işçi sayısındaki bu durum, 
elde edilen dizinin güvenilirlik gücünü artırm aktadır. İkişer 
yıllık sözleşme dönemlerinin bir sonucu olan devreler, dört yıl 
dışında, örneğin üç ya da beş yılda bir dalgalanma gösterseydi 
sonuçlara kuşkuyla yaklaşmak gerekebilirdi. Ayrıca dip nokta
larından birinin 1971 yılında ortaya çıkması da beklenen bir so
nuç olmaktadır.

Bu diziyi kullanarak özel sektördeki sendikalı işçi sayısma 
en yakın kestirimi elde etmenin yolu, en üst noktalardan bir çizgi 
geçirerek bunu günümüze uzatmak olarak kabul edilebilir. Böy
le yapıldığı zaman sadece yukarıda sıralanan üç tepe yılı de
ğil, onlardan bir önceki tepe yılı da ortaya çıkan çizginin üzeri
ne düşmektedir. Bu çizginin ileriye doğru uzatılması, 1977 yılın
da özel sektörde yaklaşık yarım milyon sendikalı işçi bulundu
ğunu göstermektedir.

Benzer bir yöntem, kamu sektöründe izlenip, tepe yıllar bir 
çizgi ile birleştirildiği ve ileriye doğru uzatıldığı zaman, bu da
1977 yılı için kamu kesiminde yaklaşık 750 bin sendikalı işçi
nin bulunduğu sonucunu vermektedir. 1974, 1975 yıllarında iki 
dizinin toplammın bir milyonu aşmış bulunması da buraya ka
dar söylenenlerle birleştirildiği zaman, toplam sendikalı işçi s i-  
yısının 1,2 -1,3 milyon arasında olduğunu söylemek yanıltıcı ol
mayacaktır. Bu sayının bileşimi ve gelişmesi konusunda ayrın
tılı bilgilere geçmeden önce, toplam sendikalı işçi sayısının 1972 
jalında büyük bir düşüş gösterdiğini belirtmek gerekmektedir. 
1972 yılı, Türkiye îşçi Partisi’nin hazırladığı plan çalışmasının 
değişik bölümlerinde de, diğer yıllardan belirli farklılıklar gös
termesi bakımından ön plana çıkan bir yıl olmaktadır. îşçi sını- 
fmın politik örgütü Türkiye îşçi Partisi’nin kapatılması, Anaya- 
ea’nın geriye doğru birkaç kez değiştirilmesi, demokratik hak ve
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özgürlüklerin bir çoğunun askıya alınması, bu gibi gözlemlerle 
bütünleştikçe taşıdığı anlam bakımından zenginleşmekte, ele alı
nan konularda ileriye dönük bilgilerde benzer gelişmelerin bu
lunması, çıkarılabilecek sonuçlar konusunda ışık tutucu olmak
tadır.

1977 yılına gelindiğinde Türkiye’de 1 milyon 250 bin sendi
kalı işçi bulunduğu gözleminden başlayarak, çeşitli işkollarına 
ve konfederasyonlara daha yakından bakabilmek için 190. Tab
lonun incelenmesi gerekmektedir.

190. Tablonun hazırlanmasında, işkolları sayısının olabildi
ğince düşük tutulmasına özen gösterilmiştir. Bununla birlikte, 
yerleşmiş ve tanınmış belirli birkaç sendikanın geri plana itil
mesini önlemek amacıyla da bazı işkollarında (örneğin, Yol-tş 
Federasyonu ve inşaat sektöründe yaygın olan korsan sendika
cılık gözönünde bulundurularak, bayındırlık işkolunun inşaat
tan ayrılması; bankacılıkta egemen olan işyeri sendikacılığı ile 
ticaret kesiminde egemen olan örgütsüzlük özelliklerini belirt
mek için bankacılığın ticaretten ayrılması gibi) bir ayrım göze- 
tilmiştir.

190. Tabloda verilen üye toplamları yaklaşık büyüklükleri 
göstermektedir ve ancak görece güçlerin bir göstergesi olarak 
yorumlanmaları gerekir. DÎSK ve Türk îş toplamları, daha önce 
belirtilen, bire iki oranıyla uyum içindedir. Toplamların, gerçeğin 
bir ölçüde altında olarak ortaya çıkması, askeri işyerlerindeki 
sendikaların dikkate alınmamasından, her iki konfederasyonda 
da beşer işkolunda belirtilemeyen üye sayılarından kaynaklan
maktadır. Bu, beşer işkollarında bilgi verilmemiş olmasının ne
deni, ilgili işkolunda DİSK ya da Türk-îş’e bağlı sendikanın üve 
sayısının binin altında olmasındandır. Böylece, tablodan elde edi
len konfederasyon toplam üye sayılarına 10-15 bin eklenmesi ile 
gerçek üye sayısına belirli ölçülerde yaklaşılmış olacaktır.

Toplam sigortalı işçi sayıları içinde kamu kesiminde çalışan
ların dökümünün çıkarılması, ilgili işkollarında alt sınır olarak 
sendikalı işçi sayılarının bir göstergesinin oluşturulmasına yar
dım edecektir. Bu rakam lar tabloda gösterilmemiş olmakla bir
likte, belirli bazı dallara ilişkin ayrıntılı yorum lar yapılırken tek 
tek belirtileceklerdir.

Maden çıkanm ında kamu kesiminde çalışan yaklaşık 60 bin 
sigortalı işçinin tamamına yakını Türk-îş üyesi sendika bünyesin
de örgütlüdür. Besin işkolunda tekel işyerlerinde ve şeker fab
rikalarında toplam yüz binin üstünde işçi çalışmaktadır. Bunla
rın tamamı Türk-îş üyesi sendikalar tarafından örgütlenmişler-
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dir. Dokuma sanayiinde sigortalı işçi sayısı 30 bin olarak görül
düğü halde Teksifin Sümerbank ile 44 bin işçiyi kapsayan şözleş- 
me yaptığı bilinmektedir. Aradaki fark, Sümerbank işçilerinin bir 
bölümünün resmi istatistiklerde dokuma işçisi olarak sayılmama
larından kaynaklanmaktadır.

Kamu kesiminde, metal işleme sanayiinde çalışan 130 bin iş
çinin tamamı henüz sendikalı değildir. Sendikasız, ya da örgüt
süz olarak nitelenen işkollarında geleneksel olarak tanınmış bazı 
sendikaların bulunması bir çelişki oluşturmamaktadır, örneğin 

basın işkolunda toplu birkaç büyük m atbaa dışında genel olarak 
örgütsüzlük egemendir. Ağaç işkolunun gerek işkolu olarak kü 
çüklüğü, gerekse her işyerinin tek tek küçüklüğü örgütsüzlüğe 
neden olmaktadır. İnşaat, ticaret ve eğlence işkollarında belirti
len gerek örgütsüzlük, gerekse korsan sendikacılık değişik biçim
ler almaktadır.

İnşaat işkolunda, işverenin işçilerin haberi olmaksızın kurdu
ğu sendikalar, geçici çalışma süreleri ve genel olarak küçük bo
yutlu işyerleri, sınıf sendikacılığı konusunda belirli bir adım atı- 
lamamış olmasına neden olmaktadır. Ticaret işkolunda ise genel
likle işverenin yakınları ve tanıdıklarından oluşan işgücü, işyer
lerinin dağınıklığı ve küçüklüğü de göz önüne getirilince, sendi
kacılık konusunda bir sonuç elde edilememesine neden olmakta
dır. Diğer yandan eğlence işyerlerinde işçiler çoğu kez, değil sen
dikacılıktan, sigortalılıktan bile yararlandırılmamaktadır. Mali 
olarak adlandırılan banka, sigorta işyerlerinde ise düşük rakam 
lar bir yandan devlet bankalarındaki emekçilerin «memur» sa
yılmalarından, diğer yandan da bazı bankalarda sigorta yerine 
işyeri sosyal güvenlik düzenlemelerine bağlanmalarından kay
naklanmaktadır. Sigortalı banka-sigorta işçisi sayısının düşüklü
ğüne karşılık, kendi işyerlerindeki sosyal güvenlik düzenlemeleri 
kapsamı içinde tutulan banka-sigorta işçileri, aynı zamanda iş
veren - işyeri sendikalarına da bağlanmış durumdadırlar. îş Ban
kasının işyeri sendikası durum unda bulunan Tibaş, m üdür düze
yindeki işgücünü de üye yapmakta ve genellikle sendika baş
kanlığı yapan bir müdür daha sonra bankanın başına getirilmek
tedir. Kişisel ve kamu hizmetlerinde çalışan toplam 1,5 milyon 
ücretli varken, gerek sigortalı, gerekse sendikalı sayısının birbir
lerine eşit ve toplamın yüzde onunu oluşturması, bu dalda sigor
talı olabilmenin ön koşullarından birinin sendikalılaşma giri
şimlerinin başarıya ulaşması olduğu ortaya çıkmaktadır. Benzer 
durum, başta ulaştırma olmak üzere diğer hizmet işleri görenler 
için de geçerli olmaktadır. Türkiye’de sendikacılık, yasalarla ya 
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saklanır olmaktan çıktığından beri izlenen politika «iktidar sen
dikacılığı» olagelmiştir. Sınıf sendikacılığı ilkelerine bağlı sendi
kaların ortaya çıkmasmı geciktirmek için kamu işvereni hemen 
her yerde kendi güdümünde sendikalar oluşturmuş ve onlan 
beslemiştir. Bu gibi sendikalar daha sonra Türk-İş çatısı altmda 
toplanmışlar ve bu politikanm ömrünün uzatılmasmda hizmet 
görmüşlerdir.

Tabloda, her iş kolunda egemen olan sendikanın bağlı oldu
ğu konfederasyonun gösterildiği kolonun yanında, bir de ilgili 
sendikanın en büyük işvereni sıralanmaktadır. Türk-İş admın 
görüldüğü her işkolunda aynı zamanda en büyük işveren olarak 
kamu görülmektedir. Buna karşılık, DİSK üyesi sendikaların ege
men olduğu işkollanndan birinde kamu (belediyeler görülmekte, 
diğerlerinde ise bir hüküm getirilmemektedir. Eğlence işkolunda 
hemen bütün örgütlü işyerleri büyük otellerdir ve buralarda hem 
özel sektör, hem de Emekli Sandığı kanalıyla kamu, önemli iş
veren olarak belirmektedir. Geriye kalan DİSK ağırlığındaki 
üç işkolunda (lastik, metal, mali) ise tablodan görülebileceği gibi 
en büyük işveren Koç’tur.

Sendikaların büyüklükleri, çeşitli işkollarında örgütlülük dü 
zeyi konusunda, 190. Tablonun sınırh bilgileri ötesinde belirtilebi
lecek daha ayrıntılı gelişmeler yoktur. Sendikal çalışmalara iliş
kin bilgilere geçmeden önce bağımsız sendikalar ve diğer konfe
derasyonlara da kısaca değinmek gerekmektedir. Toplam sendi
kalı işçi sayısının 1 milyon 200 bin dolayında olduğu belirtilmiş
ti. DİSK ve Türk-İş, bu 1 milyon 200 binin üçte ikisini oluşturdu
ğuna göre geriye kalan yaklaşık 400 bin sendikalının, ya bağım
sız, ya da diğer kenfederasyonlar bünyesinde olduğu düşünüle
bilir. Yukarıda özellikle inşaat işkoluna ilişkin söylenenler göz 
önüne getirildiğinde bunun doğru olmadığı görülmektedir. Sen
dikalı görünen 400 bin işçinin büyük bir bölümü (yaklaşık 300 
bini) korsan sendikalara üye görünenler, yani gerçekte herhan
gi bir sendikanın üyesi olduklarından kendilerinin de haberi ol
mayan işçilerden oluşmaktadır. Geriye kalanın yarısının MİSK 
ve Hak-İş üyesi, yarısının da bağımsız ve işyeri sendikaları bün
yesinde bulunduklarını kestirmek çok yanıltıcı olmayacaktır.

İşgücünün nitel ve nicel gelişmesi, üretkenliği, örgütlülüğü 
konusunda ortaya çıkan tablo karam sar bir görünüm vermekte
dir. Türkiye’de işgücü israf edilmekte, kullanılmamakta, kullanı
lanı geri koşullar altında çalıştırılmaktadır. Buna karşılık bu 
olumsuz durum a karşı direnme zorunda olan işgücü, yeterince 
örgütlenebilmiş ve ileri haklar kazanabilmiş değildir. 191. Tablo- 
grevleri göstermektedir.
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1977 yılma ilişkin verilerin tabloda görülen tüm diğer ra
kamlardan daha yüksek olmasmı beklemek gerekmektedir. 
MESS grevleri, Teksifin Sümerbank grevi, yalnızca kendi baş
larına bile, gerek katılan işçi sayısını, gerekse kaybolan işgücünü 
en yüksek düzeye eriştirmişlerdir. 10 bin metal işçisinin sekiz ay
lık grevi ortalama grov süresini de 90 günün üstüne çıkarmış ol
malıdır.

Grevlere ilişkin bilgiler genellikle sağlıklı olmamaktadır. 
Resmi kaynaklarda verilen rakam lar birbirini tutmamakta, sen
dikaların kendi verdikleri bilgiler ise, genellikle abartılmış olduk
ları için güvenilir olmamaktadırlar. Buna karşın 191. Tablonun 
bilgileri, gene de yararlı ipuçları verebilecek niteliktedir. Metal 
işkolunda özel sektöre karşı hemen her yıl greve gidilmektedir. 
Bu, bir dereceye kadar bu işkolunun en büyük işkolu olmasın
dan kaynaklanmaktadır. Buna karşılık, toplam sigortalı işçilerin 
sendikalı olma oranının en yüksek olduğu dokuma ve besin iş
kollarında, gene en büyük işkollarından olmalarına karşın, gre
vin yaygın olarak uygulanması görülmemektedir.

Tablonun dikkatle incelenmesi, Türkiye işçi simlinin he
nüz bu alanda da önünde büyük hedefler durduğunu göster
mektedir. Gerçekleştirilen grevlerin hala arzulanan sonuç yö
nünde önemli adımlar atılmış olmasını sağlamaması, bu sonucu 
doğrulamaktadır. Devlet kuruluşlarmın resmi yayınlarında be
lirtmeye başladıkları gibi, ücretler, işgücü verimliliği artışının 
gerisinde gitmektedir. Toplam işgücünü gözönüne alan bir he
saplama 1965-1973 arasında kamu kesiminde işgücü verimliliği
nin yüzde 82,6 olduğunu, buna karşılık gerçek ücretlerin ancak 
yüzde 44,7 arttığını ortaya koymaktadır. Aynı rakamlar özel 
sektördeki işgücü ile ilgili olarak, sırasıyla yüzde 78,3 ve yüzde 
60,9 olarak gerçekleşmektedir. Türkiye İşçi Partisi’nin plan ça
lışması, aynı konuda imalat sanayiinde toplam işgücü için verim
lilik artışının 1963-1976 arasında 101, gerçek ücretlerin artışımı 
ise yüzde 73 olarak gerçekleştiğini göstermektedir. Burada çizi
len tablo, gerçeği yansıtmakta gene de yetersiz kalmaktadır. Ger
çek ücretler, işgücünün değerlendirilmesinin hiçbir zaman ger
çek bir göstergesi olmamaktadır. Parasal ücretlerden fiyat artış
larının etkisinin ayıklanmasından başka birşey olmayan gerçek 
ücretler, işçinin eline geçen net ücretin bir göstergesi olmaktan 
uzaktır. Türkiye’de uygulanmakta olan vergi yasaları, güdül
mekte olan enflasyonist politika ile birlikte ele alınmalıdır.

Yüksek gelirlilerin daha yüksek oranlarda vergilendirilmesi
nin sağlanması adına yürürlükte tutulan vergi yasaları, enflas

400



yonla atbaşı gitmesine özen gösterilen ücretlerin gerçek değeri
ni durağan tutabilir, ama daha yüksek oranlarda vergilendiril
mekten dolayı, sonunda ele geçen net ücretlerin gerçek değer
lerinin düşmesine bile neden olabilir. Gerçekte olan da bundan 
başka birşey değildir. 1971 yılında 100 olarak kabul edilen net 
gerçek ücretler, 1974 yüında 92’ye kadar düşmüştür ve 1977 yılın
da ancak 1971 yılındaki düzeyine, lOl’e ulaşmış bulunmaktadır. 
Dolayısıyla, aynı dönemde imalat sanayiinde ortalama işgücü ve
rimliliği yüzde 24 artmıştır. Ama net gerçek ücretlerdeki artış 
ancak yüzde 1 olarak kalmıştır.

İşgücü ve çalışma sorunları bölümünün buraya kadar olan 
bölümü, kurumsal yapının incelenmesine geçmeyi olanaklı kı
lacak bir biçimde maddi temelleri ve somut gelişmeleri özetle
mektedir. Yasaların içeriği, uygulamada görülen gelişmeler ve 
benzeri konular bundan sonraki bölümlerde ele almmaktadır.

Memur Sayılarak Sendikahlaşma Hakkı Tamnmayanlar

Buraya kadar, işgücü ve kullanımıyla çeşitli ücretli kesim
lerin durumu sergilendi. Türkiye’de «memurlar», bir milyonu aş
kın sayılarıyla çalışanların önemli bir bölümünü oluşturmakta
dır. Memurların 892 bini erkek, 253 bini de kadındır. Kadın me
murların toplam memurlar içindeki oranı yüzde 22’dir. Toplam 
ücretliler içinde kadın ücretliler oranı ise, 175. Tabloda verildiği 
gibi, yüzde 11,2 idi. M emurlar içinde kadın oranının daha yük
sek olmasının nedeni, okuma olanağı bulan kadınların daha çok 
kamu kesiminde ve memur olarak çahşmayı seçmelerinden kay
naklanmaktadır.

192. Tablo, memurların yüzde 72’sinin 8 ile 15’inci dereceler 
arasında, başka bir deyişle ve 1978 rakamlarıyla 2 bin ile 4 bin 
lira arasında net maaş alan küçük memurlar olduğunu ortaya 
koymaktadır. Memurların yalnızca yüzde onu, ilk dört derece
de, yasalara göre devletin «asli ve sürekli görevini yapan» me
murlardır. Bu arada, memurların üçte birinden fazlasını ilkokul 
mezunları oluşturmaktadır.

Memurların öğrenim durum larına göre dökümü, 193. Tablo
da verilmektedir.

193. Tablodan da anlaşıldığı gibi, yaklaşık her beş memurdan 
birisi yüksek okul mezunudur. Oysa bu oran, toplam çalışan nü
fus içinde çok daha düşüktür. 179. Tabloda belirtildiği üzere, ça
lışan nüfus içinde yüksek okul mezunlarının oranı, yüzde bir 
buçuk dolaymdadır. Eğitim durumunun tarımdışı kesimlerdeki
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TABLO: 192

TÜRKİYE’DE MEMURLARIN DERECELERİNE 
GÖRE DAĞILIMI (1977)

Birinci derece 28.077

il<inci derece 19.152

Üçüncü derece 28.041
Dördüncü derece 39.630

Beşinci derece 44.126

Altıncı derece 64.836

Yedinci derece 93.882
Sekizinci derece 125.057

Dokuzuncu derece 132.421

Onuncu derece 133.009

Onbirinci derece 161.429

Onikinci derece 126.270
Onüçüncü derece 51.400
Ondördüncü derece 60.040

Onbeşinci derece 37.630

Toplam memur sayısı 1.145.000

ücretlilere göre irdelenmesinde de gözlenen olgu, ücretlilerin 
toplam 334 bininin, başka bir deyişle bu kesimin ancak yüzde 
5,3’ünün yüksek okul mezunu olduğudur. (174. Tablo). Tüm bu 
verilerden çıkan sonuç, yüksek okul mezunlarmm çok büyük 
ölçüde devlet kuruluşlarm da çalışmayı seçmeleri ve «büyük bü
rokrat», ya da çalışan sınıflardan kopuk «devlet işvereni» olma
larıdır. 192. Tablonun gösterdiği bir başka özellik, büyük ölçü
de yüksek okul mezunu olmayı gerektiren ve sekizinci dereceye 
kadar olan ilk derecelerin oranıyla, yüksek okul mezunu olanla
rın oranının çakışmasıdır. Bu da, daha ilerde de belirtileceği gi-

TABLO : 193

MEMURLARIN ÖĞRENİM DURUMLARINA GÖRE DAĞILIMI 
(1977, kişi)

ilkokul mezunu 377.000

Ortaokul mezunu 105.213
Meslek ortaokulu mezunu 17.505

Lise mezunu 46.270
Meslek lisesi mezunu 385.509
Yüksek okut mezunu 213.503

T o p l a m 1.145.000
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bi, yapay olarak, diğer çalışanlardan «memur» diye ayrılan yüz- 
binlerce emekçinin durumunu ortaya koymaktadır. (*)

En Çok Sömürülen, En Kötü Koşullarda Bulunan 
Kesimlerden Biri: Çıraklar

Türkiye İşçi Partisi’nin plan çahşmasmda durumu ayrıntıla
rıyla sergilenen çalışanlar içinde, en çok sömürülen, en kötü ko
şullar altındaki kesimlerden biri de çıraklardır. Daha önce de 
belirtildiği gibi, burjuvazinin, sömürüsünü gizleyebilmek amacıy
la özellikle işgücüne ilişkin bilgileri ya hiç yansıtmaması, ya da 
yanlış yansıtması, kendisini bu konuda çok güçlü olarak duyur
maktadır. Çırakların durumlarına ilişkin sağlıklı veriler bulma 
olanağı yoktur.

Bugün çıraklar, yasalar karşısmda, işverenin «iş öğrettiği» 
kişilerdir. 5 Temmuz 1977 tarih  ve 2089 sayılı «Çırak, Kalfa ve Us
talık Yasası» nda çırak şöyle tanımlanıyor; «Bu kanuna tabi bir 
sanatı, o sanat için düzenlenen teorik ve pratik öğrenim progra
mına göre o işyerinde öğrenmek amacı ile bir çıraklık sözleşme
si ile bir işyeri sahibinin hizmetine giren kimseye çırak denir.» 
Ancak yasada, öğrenmenin koşulları, biçimi ve süresi belirlenme
miştir. Yasa, çırakların aylık ücretlerini asgari ücretin yüzde 
30’u olarak saptıyor. Öte yandan, işvereni, çıraklara ödenen üc
retler için vergi vermekten bağışık tutuyor. Bugün, yaşları 10 ile 
20 arasında değişen çırakların günlük çalışma süreleri de 13-14 
saati bulmaktadır. Çıraklar, bu süre içinde en ağır ve tehlikeli iş
leri, «işi öğrenme» adı altında yaparlar. Çırakların çalışma koşul
ları hakkında, 1976 yılına ait iş kazası ve meslek hastalıkları dö
kümleri yeterince bilgi vermektedir. Buna göre, 1976 yılında mey
dana gelen toplam 197.018 iş kazası ve meslek hastalığının 
26.688’i 15 ile 19 yaş grubunda görülmüştür. Bu oran, toplam için
de yüzde 13,5’i bulmaktadır.

(*) Bu konuda Türkiye işçi Partisi I. Büyük Kongresinin aldığı karar , bu 
günkü yapay işçi m em ur ayrımını önleyecek ölçütleri getirmiş bu lun 
m aktadır:

«Kongre kararları,  1-8. A  — Devlet daire ve k u ru m la n n d a  çalışan
lardan  devlet işlerinin yönetim  ve denetim  işlerini görenler dışında ka
lanlar devlet m em uru  tanım ı ve kapsam ından çıkarılarak, bugünkü ya
pay işçi-memur aynm ı o rtadan  kaldırılmalı, tüm  çalışanlarla birlik te  
sendikalaşma, toplu  sözleşme ve grev h ak lan  tanınm alı ve kendilerine 
politik örgütlere üye olm a olanağı sağlanmalıdır.»

Türk iye îşç i Partis i I.  Büyük Kongre Tutanalı, Ankara 1977, S a y  
fa : 244 (Türkiye îşç i  Partis i yayın ları. No: 15)
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ö te  yandan, çıraklar büyük ölçüde emek yoğun işkollarında, 
ağaç işkolunda, konfeksiyon atelyelerinde, taş ocaklarında, ta 
mirhanelerde çalışmaktadırlar. Bu işkollan aynı zamanda, daha 
önceki sayfalarda da anlatıldığı gibi, örgütlenme ve sigortalı ol
ma düzeyinin çok düşük olduğu kesimlerdir. Bu nedenle, söz ko
nusu işkollarındaki çırakların çalışma koşullarına ve aldıkları 
ücretlere ilişkin verilere rastlam ak olanağı hiç yoktur. Sömürü
nün, örgütlenme düzeyinin düşüklüğüyle orantılı olarak arttığı
nı kanıtlayan daha önceki somut veriler, bu işkollarındaki sö
mürüyle, çırakların buralarda yoğun olarak bulunması arasın
daki ilişkiyi ortaya koymaktadır.

Teknolojinin yoğun olarak kullanıldığı işkollarındaki çırak
ların durumları ise görece olarak daha iyidir. Bununla birlikte, 
oluşturulan, «çırak işçi okulları», pratik ders adı altında işçilerin 
fiilen üretimde çalıştırılmaları ve böylece ucuz ve verimli işgücü 
kullanımını sağlamaktadır. Bu «okullar», aynı zamanda işverene, 
çıraklara hiçbir ücret ödememesini sağlamak gibi bir olanak da 
tanımaktadır.

Çalışma Hayatına İlişkin Yasal ve Kurumsal Düzenlemeler

İşgücüne ilişkin ilk önemli düzenleme 1936 yılında yapılmış
tır. 1936 yılında çıkarılan 3008 sayılı iş yasasıyla belirli haklar kı
sıtlanmakta, bazıları da tümüyle kaldırılmaktaydı. Yasaklanan 
hakların başında «grev hakkı» gelmektedir. İş yasası, yasadan ya
rarlanacakların kapsamını da çok dar tutmuştur. Tarım, deniz 
ve hava işlerinde çalışanlara yasanın hükümleri uygulanmaya
caktır. Bu arada, «umumi, mülhak ve hususi bütçelerle belediye
lerden maaş veya ücret alan memur ve müstahdemler» bu yasaya 
tabi değildir. Bu günkü deyişle, genel katm a ve özel bütçeli ku 
ruluşlarda çalışanlar, iş yasası kapsamına girmemektedir. Ayrı
ca, lO’dan az işçi çalıştıran işyerlerinde de bu yasa uygulanmaya
caktır. Bundan daha önemlisi, yasada yer alan kimi hükümler 
hiç uygulanmamıştır. Örneğin, yasada öngörülen «işçi sigortası 
idaresi» ancak 1946 yılında kurulmuş, bu arada işsizlik sigortası 
günümüzde bile gerçekleşmemiştir.

3008 sayılı iş yasası, zaman zaman yapılan değişikliklerle 1967 
yılına kadar yürürlükte kalmıştır. Bu yılda, 931 sayılı yeni bir iş 
yasası çıkartılmış, ancak Anayasa Mahkemesi’nin bu yasayı iptal 
etmesi ile 1971 yılına kadar bir boşluk ortaya çıkmıştır. Bu dört 
yıllık süre içinde doğan iş anlaşmazlıklarının bir kısmı 3008, bir 
kısmı 931 sayılı yasaya göre, bir kısmı ise «genel kurallar» çer
çevesinde çözümlenmeye çalışılmıştır.
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1971 yılında 1475 sayılı iş yasası yürürlüğe girmiştir. Bu yasa 
tarım kesiminde çalışanları kapsam dışı bırakmaktadır. Bunun 
yanı sıra, küçük esnaf ve sanatkarlar yasası tarifine uygun 3 ki
şinin çalıştığı işyerleri, çıraklar ve konutlarda kapıcı olarak çalı
şanlar da kapsama alınmamıştır.

Bu arada, 1965 yılında çıkartılan, ancak 1970 yılında ve daha 
uygulanmadan, yapılan değişiklikle yürürlüğe giren 657 sayılı 
devlet memurları yasasıyla emekçilerin bir bölümü, iş yasasının 
getirdiği hükümlerden yoksun bırakılmıştır. 12 Mart dönemin
den sonra, 657 sayılı yasada yapılan değişiklikle, memurların 
elinden —kısıtlı da olsa bulunan— sendika kurma hakkı da alın
mıştır.

657 sayılı yasa aynı zamanda, sözleşmeli ve geçici personel ad
ları altında yeni tanımlamalar getirerek, çalışanların bir bölü
m ünün haklarının daha da kısıtlanmasına yol açmıştır. Bunun 
ötesinde, 657 sayılı yasanın tan ır göründüğü birçok hak ise uy
gulanmamıştır.

1475 sayılı iş yasasının iki maddesi (bu maddeler 1936 yılında 
çıkarılan ilk iş yasasında da bulunmaktaydı) çalışma güvensizli
ğinin yasal dayanaklarını oluşturmaktadır. îşçi sınıfının mücade
lesi sonucu burjuvazi tarafından verilmek zorunda kalınan hak
ların kullandırılmamasma yönelik bu maddelerin ilki, işverene, 
işçiyi hiçbir gerekçe göstermeden işten çıkarma hakkını tanıyan, 
13. maddedir. Bu hakkın kullanılması için tek koşul, taz
minat ödenmesi olmaktadır. Bu maddenin işletilmesi halinde, iş
ten çıkarılanların yerine altı ay süreyle yeni işçi alınamıyacağı 
hükmü getirilmiş; bu hükme uyulmadığı zaman ise işverene 50 
ile 1000 lira arasında para cezası uygulanması öngörülmüştür. 
Ancak bu ceza genelde alt sınıra yakın tutulmaktadır.

Yasanın, çalışma güvensizliğine ilişkin diğer bir maddesi de 
17. madde olmaktadır. Bu maddeyle İşveren, «ahlak ve iyi niyet 
kurallarına uymayan haller ve benzerleri» gerekçesiyle işçileri 
tazminat da ödemeden işten çıkartabilmektedir. Uygulamada, 
17. madde, en çok kullanılan madde olagelmiştir.

Grevli, toplu sözleşmeli örgütlenme hakkının kazanılmasın
dan sonra, bu hakkın kullanılmasına ilişkin iki yasa çıkarılmıştır. 
Bunlardan biri örgütlerin kuruluş ve işleyişini, diğeri de toplu 
sözleşme ve grev hakkının kullanılmasını düzenlemektedir.

Sendikalar yasası, işçi ve işverenlere önceden izin almak
sızın örgüt kurma hakkını tanımaktadır. Kurulan örgütlere üve 
olma da isteğe bağlıdır. Üyelikten ayrılma ise, noter huzurunda 
tek tek yazılı beyanla olabilmektedir. Yasa, sendika üyelik öden
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tilerinin, işçilerin ücretlerinden kesilebileceğini, ancak bunun için 
sendikanın işyerinde çalışan işçilerin dörtte birini temsil etmesi 
gerektiği kuralını getirmektedir. Bir işçinin birden çok sendika
ya birden üye olabileceği hükmü ile ödenti kesilme kuralı birlik
te düşünüldüğünde, uygulamada doğan aksaklıkların, yasayı dü 
zenleyenler bir başka deyişle burjuvazi tarafından körüklendiği 
ortaya çıkmaktadır. Aksaklığı körükleyen ve tamamlayan bir 
çok hüküm de toplu sözleşme ve grev hakkının kullanılmasını dü
zenleyen yasada yer almaktadır. Bunların başlıcaları, işkolu söz
leşmesiyle yetki alma sürecinde getirilen hükümlerdir.

Sendikalar yasası, işçi sendikalarının, Çalışma Bakanlığınca 
yapılacak işkolları yönetmeliğine göre kurulup, o işkolunu kap
sayan işyerlerinde faaliyet gösterebileceği hükm ünü getirmekte
dir. 1946 yılında işçi işveren arasında, burjuvazinin çıkarlarını gö
zetecek, «devlet kurumu olarak dokunulmazlığa sahip arabulu
cu» niteliğinde kurulan Çalışma Bakanlığı, hiçbir bilimsel daya
nağı ve gerekçesi olmadan işkollarını 34 olarak belirlemiştir. Uy
gulamada ayrıca yeni bölümlere yol açıcı kara rlara  da rastlan- 
maktadır. Bu konuda ilginç bir örnek, baraj inşaatlarının inşaat 
işkolu içinde değil, enerji işkolu içinde değerlendirilmesidir.

Işkollan yönetmeliğinin çok sayıda işkolu belirleyen hüküm 
lerini kısıtlayıcı kurallar ise bu doğrultuda verilen mücadeleyle 
sağlanmıştır. Bu arada, bir sendikanın, faaliyette bulunduğu iş
kolunu ilgilendiren diğer bir işkolunda da faaliyet gösterebilece
ği yasal kural haline getirilmiştir. îşkollan yönetmeliğinin 21 ve 
22. sıralarında yer alan iki ay n  işkolu da (ticaret, büro, banka, 
sigorta, eğitim) fiilen birleşmiştir.

Türkiye’de sendika sayısının bine yakın olmasının ana neden
lerinden birisi, işkollan yönetmeliğidir. Bu arada, aynı yönetme
liğe tabi olmalarına karşın, işveren sendikalarının sayısının ka
barık olmadığı gözlenmektedir. Kısacası, burjuvazi, işçi sendika
larının sayısının çok olmasının yasal koşullarını yaratmıştır; bu 
nu, işkolları yönetmeliğinin yanısıra, toplu sözleşme ve grev hak 
kının kullanılmasını düzenleyen yasalar da desteklemektedir.

Bir işyerinde hangi sendikanın toplu sözleşme yapabileceği
nin saptanması demek olan toplu sözleşme yetkisi için yasa, is
tem, duyurma, itiraz, itirazın iş mahkemesince karara  bağlanm a
sı aşamalarını getirmiştir. Buna göre, sendika önce Bölge Çalışma 
M üdürlüğü’ne başvurarak toplu sözleşme yapmak isteğini belir
tecektir. Müdürlük, bu işkolunda kurulu bulunan diğer sendi
kaların listesini başvuran sendikaya bildirecek, bu sendika da 
gazete ilanıyla birlikte bu sendikalara du3ruruda bulunacaktır.
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öteki sendikalann itiraz etmesi halinde, Bölge Çalışma Müdürlü
ğü belgeler üzerinde incelemeler yaparak bir karara varacak, ta
raflar bu karara iş mahkemesinde itiraz edebilecekler ve sonun
da iş mahkemesinin yine belgeler üzerinden yaptığı incelemeler
le varacağı karar, yetkiyi alacak sendikayı belirleyecektir.

Ancak, bu işleyiş içinde her aşamada çeşitli aksaklıklar ve 
sahtecilikler meydana gelmektedir. Sonuçta, bir işyerinde çalışan 
işçilerin çoğunluğunun hangi sendikaya üye oldukları saptana
mamaktadır. Çoğu kez de görüldüğü gibi yetki, üyesi çok az olan 
san sendikalara verilmektedir.

Yukarda kısaca özetlenen yetki işlemlerinin belirli aşamala
rını örneklerle açmakta yarar var: işyerinde çalışanların çoğun
luğunu örgütlemiş sendikanın yetki istemiyle Bölge Çalışma Mü- 
dürlüğü’ne yazılı olarak başvuracağı belirtilmişti. Ancak, bu ya
zının yanıtı, gerekli sürenin en sonuna kadar bekletilebilir. Ge
ciktirmenin nedenleri birkaç türlüdür: Birincisi, işverenin ha
berdar edilip önlem almasını sağlamaktır. Bu önlemler kuşkusuz 
işyerindeki sendikal hareketin dağıtılmasına, işçi liderlerinin iş
ten çıkartılmasına kadar varan çeşitli baskı yollarının denenme
sini içermektedir.

Bölge Çalışma Müdürlüğü’nün yanıtının gecikmesi, çoğu kez 
bir başka sendikanın devreye girmesine yönelik olmaktadır. İş
verenin kurdurttuğu, ya da onun denetiminde olan bir sendika, 
işyerindeki çoğunluğu örgütlemiş sendikanın bekleme süresi 
içinde Bölge Çalışma Müdürlüğü’ne başvurmakta ve gerekli for
maliteleri bir iki gün içinde yerine getirerek yetki almaktadır. 
Bu sahte yetkiye iş mahkemesinde belli bir süre içinde itiraz hak
kı vardır. Çoğunlukla bu sürenin dolması, yazılı isteme verilen 
yanıtla çakışmakta, böylece itiraz hakkı da önlenmektedir.

îtiraz aşamasında sahte üye fişleri işlev kazanmaktadır. Bu 
yöntem, toplu sözleşme geleneği olan işyerleri için fşzla göçerli 
değildir. Bu tür işyerlerinde gazete ilanı ve s^n^ikaİâr^'^ç^^ 
açık yapılmaktadır. Yapılan çağrı üzerine,^ gerçek 
yapan sendika itiraz etmekte ve ko’nÜ 'ÇaV/şfea ^ûdtirrû^U’ 
ne yansımaktadır. Bölge Çalışma Müdürlüğü ise, çağrıda bulu
nan ve itiraz eden sendikalardan üye giriş belgelerini istemek
tedir. Müdürlük, belgeler üzerinde inceleme yaparak, hangi sen
dikanın daha çok üyesi olduğunu saptamakta ve karar vermek
tedir. Bu, uygulamada hangi sendika fazla giriş belgesi vermisse 
yetkinin o sendikaya verilmesi anlamına gelmektedir. En fazla 
üye giriş belgesi veren sendika ise çoğunlukla İşverenle ve dola
yısıyla çalışma müdürlükleriyle ilişkisi olan sendika olmaktadır.
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ö te  yandan, bu ilişkinin bulunmadığı durum larda bile sonuç de- 
ğişmemektedir. Çünkü bölge çalışma müdürlüklerinin, belgelerin 
sahte olup olmadığını inceleme yetkisi yoktur. Sorunun iş m ah
kemesine yansıması da bu durum u değiştirmemektedir. îş m ah
kemeleri, kararlarını genellikle bölge çalışma müdürlükleri ile 
aynı doğrultuda vermektedirler. Bu arada, bu konuda en ilginç 
olgu bölge çalışma müdürlüklerine bildirilen işçi sayısının, ger
çek işçi sayısından daha çok olması, kimi zaman da birkaç katı
na varmasıdır. Gerçek işçi sayısının belirlenmesi için görevlendi
rilecek iş müfettişlerinin kadro sayısı ise 1975 yılında yalnızca 
120’dir. Aynı yıl sigortalı işçi sayısının 1 milyon 823 bin olduğu ha 
tırlanacak olursa, iş müfettişliğinin uygulamada etkin bir işleve 
sahip olmadığı ortaya çıkar.

Yasaların boşluğundan ve açık yanlarından yararlanarak 
yapılan bu uygulamaların önlenmesi için ilk adım, gizli oy açık 
sayım ilkesine dayalı referandum olmaktadır. Bu konuda, uzun 
bir süredir devam eden mücadelenin sonuç almaya yönelmesi 
üzerine, burjuvazi saptırma yollarını gündeme getirmeye başla
mıştır. Bugün referandum, açık oy, açık sayım kurallarına göre 
kimi işyerlerinde uygulamaya başlanmıştır. İşçilerin, tek tek han
gi sendikaya üye olduklarını iş müfettişlerine sözlü olarak belirt
mesi biçimindeki baskıcı uygulamanın yasallaştırılması söz ko
nusudur.

Yetki aşamasından sonra, toplu iş sözleşmesi görüşmeleri 
gündeme gelmektedir. Genel olarak görülen uygulama, görüşme
lerin ya hiç yapılmaması, ya da görüşmelerde bir anlaşmaya va- 
nlmamasıdır. Her iki durumda da «uyuşmazlık» ortaya çıkar.

Toplu iş sözleşmesi uyuşmazlıklarını birkaç bölümde incele
mek gerekir: Bunlardan birincisi, grev yasağı bulunan işyerlerin
de toplu iş sözleşmesi bağıtlanması için düzenlenen uzlaştırma 
yöntemi; İkincisi, grevlerin Bakanlar Kurulu kararıyla ertelen
mesi dönemindeki uzlaştırma yöntemi ve üçüncü olarak da, top
lu iş sözleşmesi uygulanması sırasında çıkan toplu iş uyuşmazlık
larını uzlaştırma yöntemidir.

Grev yasağı bulunan işyerlerinde, yetkili sendika ile işve
ren arasında toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde ortaya çıkan 
uyuşmazlığın çözümü için hakem kurulları getirilmiştir. Hakem 
kurulları iki düzeyde oluşturulmuştur: Î1 Hakem Kurulu ve Yük
sek Hakem Kurulu. Her iki kurulun oluşumunda da gözlenen, 
uyuşmazlığın «işçilerin dışında» çözüme ulaştırılm akta olduğu
dur.
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İl Hakem Kurulu; İş Mahkemesi yargıcmm başkanlığmda, 
Bölge Çalışma Müdürlüğü, İl Hukuk İşleri Müdürü, iki işçi ve 
iki işveren hakeminden oluşmaktadır. Taraflar adına toplu iş 
sözleşmesini yapmaya yetkili olan bu kurulda kararlar, oy çok
luğu ile alınmaktadır. Karar alınmasında oy çokluğunu belirle
yen ise, yüksek dereceli üç devlet memurudur.

Yüksek Hakem Kurulu’nda da iki işçi ve iki işveren hakemi 
dışında Danıştay ve Yargıtay’dan birer üyeyle, bir öğretim üyesi, 
Çalışma Genel Müdürü ve Çalışma Bakanlığı Birinci Hukuk Mü
şaviri bulunmaktadır. İşçi ve işveren hakemleri, il hakem kuru
lunda olduğu gibi uyuşmazlığa konu işyerleriyle ilgili temsilci
ler değildir. İşçi ve işveren hakemleri, işçi ve işveren konfede
rasyonlarınca atanmaktadır.

Yüksek Hakem Kurulu, hem İl Hakem Kurulu kararlarına 
karşı yapılmış itirazları incelemekte, hem de işkolu düzeyindeki 
sözleşmelerde ortaya çıkan uyuşmazlıkları çözüme bağlamakta
dır.

Görevleri, ağırlıklı olarak, grev yasağı bulunan işyerlerinde 
ortaya çıkacak uyuşmazlıkları çözmek olan il ve yüksek hakem 
kurullarının kuruluş biçimleriyle, aldıkları kararların nitelikleri 
gözönüne alındığında işçilerin hem toplu sözleşme yapma, hem 
de aynı zamanda örgütlenme haklarının en ağır biçimde kısıt
landığı ortaya çıkmaktadır. Bu kurulların, örgütlenme ve toplu 
sözleşme yapma haklarını kısıtlamayacak biçimde oluşturulması 
da olanaksızdır. Grev yasağının kaldırılmasıyla, bu kurullar da 
ortadan kalkmış olacaklardır.

Anayasada var olan işçilerin grev hakkı, bu hakkı düzenle
yen yasa ile birkaç kez kısıtlanmıştır. Kısıtlamalardan birisi de, 
Bakanlar Kurulu’nun grevleri erteleme yetkisi ile sağlanmıştır. 
Her ne kadar yetki, yasal düzenlemeye göre sınırlı gibi görün
mekte ise de uygulamada yetki sınırsızdır.

Yasaya göre grev «memleket sağlığını veya milli güvenliği 
bozucu nitelikte» ise Bakanlar Kurulu grevi ertelemeye yetkili
dir. Uygulamada ise mühendislik bürolarınm grevi bile ertelen
mektedir.

Bu ertelemeyle birlikte, greve neden olan uyuşmazlığın çö
zümü için Yüksek Uzlaştırma Kurulu oluşturulur. Yüksek Uz
laştırma Kurulu, Başbakan, ya da görevlendireceği bir bakanın 
başkanhğında Danıştay ve Yargıtay üyeleriyle, işçi ve işveren 
konfederasyonlarından seçilen birer temsilciden oluşmaktadır. 
Görüldüğü gibi, Yüksek Uzlaştırma Kurulu’nun da yapısı ve do
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layısıyla niteliği, il ve yüksek hakem kurullarından farklı değil
dir.

Toplu iş sözleşmelerinin uygulanması sırasında ortaya çıkan 
uyuşmazlıkların çözülmesinde, üç genel kuraldan söz edilebilir: 
Bunlardan ilki özel hakemdir. Buna göre, taraflar özel hakem be
lirleyip, vereceği karara  uyarlar. İkincisi, ihlal edilen hakkın 
alınması için, kişinin alacak davası açmasıdır. Üçüncüsü ise, hak 
grevi diye tanımlanan yöntemdir. Bu yöntem, 275 sayılı yasanın 
19. maddesi ile düzenlenmiştir. Düzenleniş biçimine göre birkaç 
formaliteyi yerine getirdikten sonra hak grevi yapma olanağı 
ortaya çıkmaktadır. Ne var ki, aynı maddeye eklenen esnek bir 
deyimle, bu hakkın kullanılması uygulamada önlenmiş bulunu
yor. Buna göre, iş mahkemelerine grevi durdurm a yetkisi ve
rilmiştir. Esneklik, bu yetkide değil, yetkinin kullanılması sıra
sındaki kuraldadır. Böylece, «mahkeme, hakkaniyet gerektiriyor
sa, yahut grevin durdurulmasında uyuşmazlığın konusu olan 
hakların korunması bakımından tehlikeli olan veya önemli bir 
zararın doğacağı anlaşılan hallerde..» grevi durdurabilmektedir.

Kısacası, maddenin düzenlenmesinde «hak»mış gibi gösteri
len hak grevi, uygulanmaz hale dönüştürülmüştür.

Toplu iş uyuşmazlıklarının çözümünde uzlaştırma yöntem
leri için genel olarak söylenmesi gerekenler, bir takım yasal boş
luklardan söz etmek değil, yasal düzenlemelerin, uyuşmazlık çı
kartmama yönünde dayatmasıdır. Bir başka deyişle, işçi kuru
luşlarının, uzlaşıcı olmalarını sağlamaktır.

Tüm bu engeller aşıldıktan sonra bağıtlanan bir toplu iş söz
leşmesinden yararlanm a konusunda, 274 ve 275 sayılı yasalarda, 
üç madde bulunmaktadır.

274 sayılı yasa ile, sendikaların bağıtladığı toplu iş sözleşme
lerinden sendika üyesi olmayan işçilerin yararlanması, sen
dikanın yazılı iznine bağlanmıştır. Bir diğer maddede ise, sen
dika üyesi olmayanların, sözleşmeden yararlanırken vereceği 
ödentinin, sendika ödentisinin üçte ikisinden fazla olamayacağı 
hükmü getirilmiştir. Dayanışma ödentisinin normal ödentinin üç
te ikisinden çok olamayacağına ilişkin bu hükmün, örgütlenme
yi kırmak için getirilmiş olduğu açıktır. Bu, işverenin ve sendi
kalı olmayan, örgütlenmeye katılmayan işçilerin ödüllendirilme
si anlamma gelmektedir.

Mevcut kurumsal düzenleme, sendikalılaşmayı sınırlayıcı ve 
zorlaştırıcı nitelikleriyle ağırlık kazanmaktadır. Mevcut kurum
sal düzenleme, daha da önemlisi, sendikacılık adına hilecilik ve 
sahteciliği körükleyici olarak düşünülmüş ve uygulanmıştır. Sı
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nıf sendikacılığı uygulamalanna karşı geliştirilen tüm düzenle
meler birer birer aşılmadıkça, kurumsal düzenleme tümüyle yıp
ratılmadıkça, kısa sürede belirli aşamalar almak zordur. Bugün 
Türkiye sendikacılığına egemen olan sarı sendikacılık, «korsan» 
sendikacılık ve sınırlı sınıf sendikacılığı bünun bir göstergesidir.

Sendikal mücadelenin önündeki engeller, işçi sınıfının eko
nomik - demokratik kazanımlarını sınırlı ve kısa ömürlü tut
maktadır. Sendikal kazanımlar çoğu kez işçilerin yalnızca sosyal 
güvenlik kapsamına alınabilmelerinin sağlanmasına kadar in* 
dirgenmektedir. Bu konuda bile öne çıkarılan engeller düşünü
lemeyecek kadar çok ve çeşitlidir.

Çalışanların Yönetimde Söz ve Karar Sahibi Olmaları

Bugün Türkiye’de, 23 ve 440 sayılı yasalara dayanarak, Eti- 
bank, Sümerbank, TCDD, Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri, 
Denizcilik Bankası, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu, Şeker 
Sanayii A.Ş., Etibank, Makina Kimya Endüstrisi Kurumu, SEKA, 
Et Balık Kurumu, Azot Sanayii A.Ş., Türk Çimento Sanayii, SSK, 
İller Bankası ve Emekli Sandığı kuruluş ve kurum lannda çalı
şanlara yönetimde «temsil» hakkı tanınmıştır.

Bunlar içinde Emekli Sandığı, SSK ve İller Bankası’nda çalı
şanlar içinden bir üye, gene çalışanların oyu ile yönetime ka
tılmak üzere seçilmektedir. Diğerlerinin tümünde, çalışanlar adı
na yönetime katılma, yetkili sendikanın bir üyeyi doğrudan ata
ması yoluyla yapılmaktadır.

Çalışanların oyu ile yönetime katılmanın sağlandığı işyerle- 
rindeki uygulamanın daha demokratik olmasına karşın, yasal dü
zenlemeler nedeniyle çalışanlar adına yönetime katılan üyenin, 
çalışanlar adına ve onlar yararına demokratik bir değişiklik ger
çekleştirebilmesi hemen hemen olanaksızdır.

Sendikanın doğrudan ataması yoluyla yapılan yönetime ka
tılma ise, sadece bir formaliteden öteye gidememektedir. Bu üye
lerin çalışanlarla da hiç bir bağlan yoktur.

Kısaca bugün, çalışanların yönetime katılması adına yapı
lan uygulamanın, çalışanları işyeri, ya da kuruluşun yönetimin
de gerçekten söz ve karar sahibi yaptığı söylenemez. Kaldı ki, son 
derece sınırlı bir uygulama alanı olması da, sorunun kapsadığı 
boyutların diğer bir göstergesidir.

Çalışanların yönetimde söz ve karar sahibi olmaları, çalışma 
koçuUannın demokratikleştirilmesi, daha iyi çalışma koşulları
nın sağlanması, keyfiliğin ortadan kaldırılması ve kazanılmış
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haklann korunması bakımından tüm çalışanların güncel ivedi 
sorunlarından biri olmaya devam etmektedir.

Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK)

SSK’nın oluşturulması, Çalışma Bakanlığı’nm kuruluş yılları
na rastlar. Bu, gelişen işçi sınıfı hareketinin çeşitli yollarla bas
kı ve denetim altına alınmasmın, ya da kanalize edilmeye çalışıl
masının yollarından birisini göstermektedir. SSK, işçilere bazı 
sosyal haklar tanımayı, böylece işçi sınıfının mücadelesinin «sos
yal devlet» sınırlan içinde hapsolunmasını amaçlamıştır. Bu 
amacın resmi anlatımı; «iş hayatında türlü hallere karşı ilgili si
gorta kanunu hükümlerini uygulamak» tır.

İlgili «sigorta kanunu», 1965 yılına kadar bir dizi yasalar
dan oluşmaktaydı. Bu yasalar, 1965 yılından sonra 506 sayılı 
yasada toplanmış ve aynı zamanda, gelişen işçi sınıfı hareketi
ne koşut olarak, kapsamı genişletilmiştir.

1965 öncesi dönem içindeki önemli sorun, hangi işyerlerinin 
sigorta kapsamına alınacağı olmuştur. Bunun için yasaların ge
tirdiği ölçüt, belediye sınırlan içindeki işyerlerinde 4 işçi, bele
diye sınırları dışındaki işyerlerinde ise on işçinin bulunmasıdır. 
Bu ölçüt, uygulamada etkin bir denetimin de yapılmamasıyla bir- 
leşince, 1964 yılı sonuna kadar sigorta yasalannın uygulandığı iş
yeri sayısının 50 bin dolayında kalmasını doğurmuştur. 1964’de- 
ki sigortalı sayısı, yaklaşık 400 bini kamu kesiminde olmak üze
re ancak 750 bin dolayındadır.

1945-1965 dönemi için belirtilmesi gereken bir başka konu da, 
sigorta kollarına ilişkindir. Bu dönemde yalnızca iş kazası, mes
lek hastalığı ve analık sigortası kollan uygulanmış, hastalık ve 
ihtiyarlık sigortası ise bu tarihten sonra başlatılmıştır.

1965 yılında, yaklaşık 55 bin kişi SSK’dan aylık almaktaydı. 
Bunun 17 bin kadarı iş kazası, meslek hastahğmdandır. Ancak, 
bunlann yalnızca 5 bini sigortalı işçidir. Geri kalanı, iş kazası, 
ya da meslek hastalığından ölen sigortalılann eş, çocuk ve ana- 
babalandır.

Aynı dönemde, 15 bin işçi maluliyet ve ihtiyarlık sigorta ko
lundan aylık almaktadır. 23 bin eş-çocuk-ana baba ise, ölen si
gortalıların ölüm sigortası aylığından yararlanmaktadır.

1.3.1965 tarihinde yürürlüğe giren 506 sayılı yasayla tek işçi 
çalıştıran işyerlerinin de kapsama alınması öngörülmüştür. Ay
nı tarihte Ankara ve Eskişehir’de uygulamaya geçilmiş, bu ara
da belediye sınırlan içinde olup olmamasına bakılmaksızın dört
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işçi çalıştıran işyerleri kapsama alınmıştır. Konunun dikkat çe
ken yanı, kapsama alınan en son ilin, işçilerin en yoğun biçimde 
çalıştığı İstanbul olmasıdır.

506 sayılı yasanın çıktığı 1965 yılmdan itibaren sigortalı işçi 
sayısmdaki gelişme 194. Tabloda sergilenmektedir.

TABLO : 194
YILLARA GÖRE SOSYAL SİGORTALI SAYISININ GELİŞİMİ (Kişi)

Yıllar Kamu özel Toplam

1965 388 .935  506 .867  895.802

1966 412.487 579 .023  991 .510

1967 436 .816  632.571 1069.387

1968 511 .256  649 .919  1161.175

1969 520 ,516  741 .34 0  1261.856

1970 526.111 787 .389  1313.500

1971 510 .585  894.231 1404.816

1972 511 .954  1013.058  1525.012

1973 510.121 1138.958  1649.079

1974 628 .490  1171.508  1799.998

1975 618 .206  1205.132 1823.338

1976 712 .303  1305.572  2017.875

194. Tabloda verilen bilgiler, Türkiye İşçi Partisi’nin plan ça
lışmasındaki öteki bilgilerle birlikte ele alındığı zaman anlamlı 
sonuçlar verecek niteliktedir. Gerekli temelin kamu tarafından 
hazırlanması sonrası, Türkiye kapitalizminin gelişmesi, özel 
sektörün hızlı bir biçimde kamunun önüne geçmesi olarak be
lirtilmiştir. On bir yıllık sürede toplam sigortalı sayısı, süre başın
daki sayının iki katını biraz aşabilmiştir. Özel sektördeki sigor
talı sayılarındaki artış biraz daha yüksektir. Bu durum, özellikle 
1971 - 1973 yıllarında kamu sigortalı sayısında görülen düşüşler 
nedeniyle belirginleşmektedir.

Varlık nedeni, çalışanların sosyal güvencesini sağlamak ola
rak açıklanan SSK, bugün burjuvazinin siyasal temsilcisi hükü
metin ve onun adına Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın denetimi al
tındadır. Kuruluş yasasıyla belirlenen yönetim biçimi şöyle oluş
maktadır; Hükümetçe atanan Genel Müdür, Çalışma Bakanlığı’ 
nın ve Maliye Bakanhğı’nın önerileriyle birer üye, iki işveren 
temsilcisi, iki işçi temsilcisi ve Kurum çalışanlannın seçtiği bir 
üye. Görüldüğü gibi, işçi temsilcileriyle kurum çalışanlarının 
temsilcisi, Kurum’un yönetiminde ağırlıklı söz ve oy sahibi olmak 
hakkından ve olanağından yoksundurlar. Bu işleyişin somuta 
yansıyışı Kurum’un bugüne kadar işleyişinde görülebilir.
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SSK’nm, yasaya göre gelirinin en çok yüzde 40’ım devlet tah 
viline yatırma hakkı vardır. Oysa bu oran 1976 yılında yaklaşık 
25 milyar lira ile yüzde 60’a ulaşmıştır. İşçilerden kesilen prim
ler, yasanm öngördüğünün çok üstünde m iktarda devlet tahville
rine yatırılmakta, böylece burjuvaziye dolaylı olarak fon yaratıl
maktadır. Burjuvaziye fon aktarılması bu kadarla da kalmamak
tadır. Yasaya göre, Kurum, gelirinin yüzde lO’unu «sanayi sek
törüne işletme kredisi» olarak verecektir, ö te  yandan, burjuva
zi, yasal açıklardan yararlanarak kendisi için bir ek olanak da
ha yaratmıştır. 1976 yılında işverenlerin Kurum’a 5 milyar 195 
milyon lira işveren sigorta primi borcu olduğu gözönüne getiri
lirse SSK’nın kimin için bir sigorta oluşturmakta olduğu ortaya 
çıkar.

Bir başka «sosyal güvenlik kurumu» olması gereken Emekli 
Sandığı, 1950 yılında 5434 sayılı yasayla kurulmuştur. Kuruluşu 
memurların sosyal güvenliğinin sağlanması olarak açıklanan 
Emekli Sandığı’nın, çeyrek yüzyılı aşan uygulamasıyla, bu ko
nuda «asgari» yi gerçekleştirdiği gözlenmektedir.

1977 yılında 1 milyon 145 bin kişi Emekli Sandığı’na bağlı 
olarak çalışmaktadır. 195. Tablodan da görüldüğü gibi, bu kadar 
kişinin aynı yıl Emekli Sandığı’na ödediği prim tutarı 11 mil
yarın üzerindedir.

TABLO: 195
YILLARA GÖRE EMEKLİ SANDIĞINA BAĞLI 

OLANLAR VE ÖDEDİKLERİ PRİM TUTARI

öded ik le ri prim

Yıllar Kişi sayısı (1.000 TL.)

1972 840.000 4.496.809

1973 850.000 5.006.996
1974 870.000 7.111.700

1975 900.000 10.702.311

1976 950.000 9.445.000

1977 1.145.000 11.810.600

Öte yandan, Emekli Sandığı’nın toplam plasmanları 1976 yı
lında 13 milyarm, 1977 yılında da 15 milyarın üstünde gerçekleş
miştir. Emekli Sandığı, oniki ortaklığın ortağı, yedi büyük «turis
tik» otelin de sahibi durumundadır. Emekli Sandığı, kuruluş ya
sasında bulunduğu halde, çalışanların temel gereksinimlerinden 
olan memurlara konut yapma yoluna gitmemektedir. Emekli
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Sandığı'nın bu görevi, 1Ö70 yılından itibaren çalışanlann ücret
lerinden kesilen yüzde 5’lerle oluşturulan bir fonla kurulmak is
tenen Memur Yardımlaşma Kurumu (MEYAK)a devredilmiş, 
ama o da bu görevi yerine getirmemiştir. MEY AK primleri, 1976 
yılmda 5 milyon liraya ulaşmış, ancak MEYAK, 1970’den bu yana 
«çalışmaya geçmemiştir». Amacının ve işlevinin sermayeye fon 
aktarm ak olduğu açıkça ortaya çıkan MEYAK, çalışanlara yeni 
yükler getirmiştir. Böylece çalışanların ücretlerinin, gelir vergile
rinin dışmda. Emekli Sandığı ve MEYAK kesintilerinden oluşan 
yüzde 13’lük bölümü «memurlara sosyal güvence sağlanması» adı 
altında aslında sermayeye aktarılmaktadır.

Türkiye’de sosyal güvenlik kurumlarının kuruluş tarihleri, 
işçi sınıfı hareketinin ve demokratik toplumsal muhalefetin güç
lendiği, geliştiği yıllara rastlamaktadır. SSK ve Emekli Sandığı’ 
nın kurulması ,işçi ve emekçi sınıfların ekonomik mücadelesinin 
keskinleştiği, 1946-1950 döneminin ürünüdür. Küçük esnaf, zana
atçı ve bağımsız çalışanların sosyal güvenlik kurumu BAĞ-KUR 
ise, sanayileşmenin geliştiği, tekelci sermayenin giderek güçlen
diği ve sisteme egemen olduğu, öte yandan ara tabakaların bu 
gelişmeye koşut olarak yoksullaştığı, mülksüzleştiği bir dönemin 
sonucudur. BAĞ-KUR’un kurulduğu 1972 yılı, aynı zamanda, 
güçlenen tekelci sermayeye karşı gelişen, yaygınlaşan işçi sınıfı
nın politik hareketine yöneltilen baskının, faşist müdahalenin de 
yer aldığı yıldır.

1977 yılında BAĞ-KUR’a kayıtlı bir milyon dolayında küçük 
esnaf bulunmaktadır. Aynı yıl kurumun prim gelirleri bir milyar 
200 milyon liradır. Ancak, yasası gereği yaklaşık dört milyon ki
şiyi kapsaması gerekmektedir. Bu arada, kapsamı daha da geniş
letilerek, ev kadınlarının da BAĞ-KUR’a üye olması sağlanmak 
istenmektedir. Bunun amacı, aslında üretken bir emek olmayan 
«ev kadınlığı» nı bir iş haline getirmek, böylece kadınların büyük 
bölümünü ev içinde tutarak işsizler ordusunun —çıkarlarma ya
rayan miktarın dışında— daha büyümesini önlemektir. Ev kadın
larının BAĞ-KUR üyeliği, diğer yandan, emeklilik aylığı alma
larına kadar ödeyecekleri primlerinin birikerek sermaye kredi
sine dönüşmesini sağlamak amacından da kaynaklanmaktadır.

Bu arada, özel sigorta kuruluşlarından da söz etmek gere
kir. Bu kuruluşlara (banka sandıklan ve özel sigorta kuruluşla
rı), 1975 yılında 48, 1976 yılında 57 ve 1977 yılında da 60 bin kişi 
bağlı bulunmaktadır. Bu kuruluşların 1977 yılında prim gelirleri 
bir buçuk milyar liraya erişmiştir. Bu kuruluşların da gerçek bir 
sosyal güvence oluşturduklarını söylemek olanaksızdır.
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Çeşitli biçimlerde oluşturulmuş bulunan «sosyal güvenlik ku
rumlan», ashnda dolaylı yollarla sermayenin amaçlarma hizmet 
eder durumdadır. Bu ise, emekçilerin sosyal güvenliklerinin sağ
lanması adı altında yaratılan değerin, hem de büyükçe bölüm
lerine elkoymak ve toplanan kaynakları sermayenin hizmetine 
sunmaktır. Bu amaç, bugün büyük çapta gerçekleştirilmiş bulun
maktadır. Değişik adlar ve uygulamalar ile sağlanan dağınıklık 
ve karmaşa, sermayeye hizmet amacında birleşmekte, toplulaş- 
maktadır. Emeği ile geçinmek durumundaki tüm kişilerin, tek el
de ve tüm sosyal güvenliklerine kavuşturulmaları zorunluluğu, 
ertelenemeyecek bir hedef olarak işçi sınıfı mücadelesi önünde 
duruyor.

Buraya kadar sergilenen sosyal güvenlik kuruluşlarından ya
rarlananlar, 196. Tablodan da görüldüğü gibi, 1976 yılında 700 bi
ni bile bulmamaktadır. Emekli Sandığı’ndan yararlananlar, top
lamın yarısından fazlasını oluşturmaktadır. Sosyal güvenlik ku- 
rumlarına bağlı olanlar ele alındığında ise bu oran düşmekte
dir. SSK, toplam içinde daha çok üyesi bulunmasına karşın, daha 
az sayıda kişiye sosyal güvenlik hizmeti götürmektedir.

196. Tablo hakkında söylenecek olan, 1976 yılında sayılan 3 
milyon 909 bine varan sosyal güvenlik kapsamındaki kişilerin an 
cak 692.109’unun çeşitli sosyal yardım gördüğüdür. Öte yandan, 
bu dört milyon dolayındaki emekçilerin ücretlerinden kesilen 
primlerin toplamı aynı yıl 30,7 milyar liraya ulaşmıştır. Söz ko
nusu olgunun boyutları hakkında fikir verebilmek için, 1976 yı
lında toplam gelir vergisinin 46,6 milyar lira olduğunu söylemek
te yarar var.

Plan çalışmasının diğer bölümlerinde olduğu gibi bu bölümde 
de, somut kanıtlarıyla sergilenen, işçi ve emekçi sınıfların sosyal 
güvenlik kapsamı içinde olan kesimlerinin bile gerçek bir sos
yal güvenliğe sahip olmadığıdır. İşçi ve emekçiler, çalıştıkları sü
relerde yarattıkları değerlerin karşılığını alamadıkları gibi, has
talık, malullük, yaşlılık durumlarında da güvenceden uzak, yok
sulluğa terkedilmektedirler. Daha önce de vurgulandığı gibi, ya
rattığı değerin büyük bölümüne, burjuvazinin «kâr» olarak el- 
koyduğu işçi ve emekçiler, birde «burjuvazi için sosyal güvenlik» 
payı ayırmak zorunda kalmaktadırlar.

tşçiye îş Bulma Değil, îşe işçi Bulma Kurumu

«îş ve İşçi Bulma Kurumu» da, daha önce niteliği belirtilen 
dönemde, 1946 yılında kurulmuştur. îş yasalannm  maddeleri ara-
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sında yer verilen İş ve İşçi Bulma Kurumu’nun görevi, 1475 sayılı 
son iş yasasında şöyle belirtilmektedir: «İşçilerin elverişli olduk
ları işlere yerleşmelerinde ve çeşitli işler için elverişli işçiler bu
lunmasına aracılık etmek».

Kurum’un görevleri arasmda, ekonomik işletmeler hakkında 
bilgi toplamak; ücretlerin iniş-çıkışlarını izleyip geçim koşulla
rıyla karşılaştırıp sıkıntıların önüne geçmek için bütün yurtta, ya 
da bir bölgede alınması gereken önlemleri saptamak ve uygulan
masına yardımcı olmak; işçilerin mesleki eğitimlerinin geliştiril
mesi için önlem almak sayılmaktadır. Gerçek istihdam potansi
yelini ve iş gereksinimini belirleyerek işsizliğin büyük ölçüde ön
lenmesine katkıda bulunabilecek bu «görevler», uygulamada iş
lerlik bulmamıştır. Kurum, kurulduğundan bu yana yalnızca ken
disine bildirilen «işler» için işçi bulmak görevini yürütmüştür. 
Ancak burada işçi bulmaktan anlaşılması gereken, Kurum’a baş
vuran binlerce işsiz arasından «seçmek»tir. Bu seçimin de burju
vazinin sınıfsal çıkarları doğrultusunda yürütüldüğünü özellikle 
vurgulamak gerekir.

197. Tablodan görüldüğü gibi, îş ve İşçi Bulma Kurumu, 1971-
1975 yıllan arasında kendisine başvuranların ortalama yüzde 
63,0’üne iş bulmuştur. Ancak, gene tabloda sergilendiği gibi, yurt 
içinde işe yerleştirilenlerin, toplam iş isteyenlere oranı daha dü
şüktür. Federal Almanya, Hollanda, Avusturya gibi sanayileş
miş kapitalist ülkelerin, sömürü oranını artırm aya yönelik «iş
gücü ithali» ne İş ve İşçi Bulma Kurumu’nun aracılığının büyük 
çaba istemediği açıktır. Bu konuda Kurum’un tek işlevi, «ihraç 
edilecek işgücü»nü bir araya getirmektir. O nedenle, Kurum’un 
gerçek iş bulma oranı, yurt içinde işe yerleştirilenlerin oranı ol
maktadır. Bu, tabloda belirlenen beş yıllık dönem için ortalama 
yüzde 58,8’dir.

Bu plan çalışması, gerçek işsiz sayısının resmi rakam ların 
çok üstünde olduğunu ortaya koydu. Ancak, resmi rakam ların 
veri olarak alınması halinde bile, İş ve İşçi Bulma Kurumu’na 
yapılan başvuruların düşüklüğü ortaya çıkar. Öte yandan, İş ve 
İşçi Bulma Kurumu’na başvuranlarm  da sadece yaklaşık yansı 
işe yerleştirilebilmektedir.

Bu arada belirtilmesi gereken bir nokta, iş yasasında işçile
re iş ve işlere işçi bulmak için kazanç amacıyla çalışılmasının 
ve özel büro açılmasının yasaklanmasıdır. Ancak aynı madde, ta 
rım kesimini bu kapsam dışında bırakmıştır. Tarım kesiminde, 
ücretli iş ve işçi bulma aracılığına, dolayısıyla «kazancma» izin 
verilmiştir. Öte yandan, özellikle inşaat, temizlik vb. işler için

419



«amele pazarlan» nm kurulmasına ve böylece iş arayanlarm sır- 
tmdan kazanç sağlanmasma da göz yumulmaktadır.

Yukardanberi, işgücü ve çalışma sorunlarının önemlice bir 
bölümüne kısaca değinilmeye çalışıldı. Bu özet değerlendirmenin 
de bir kez daha gözler önüne serdiği üzere, Türkiye, kuşku yok 
ki, çalışanı ve çalışamıyanı ile sorunlarının en ağırını ve sürekli
sini işgücü (konusunda yaşamaktadır. Üretici güçlerin önündeki 
tüm engeller tek tek ortadan kaldırılmadıkça bu konuda herhan
gi bir yere varılması olanak dışıdır. Türkiye îşçi Partisi’nin plan 
çalışmasının ,ikinci ana bölümündeki «İşgücü Hedefleri» ara bö
lümünde geliştirilen tüm önlemler, bu bölümde yapılan değer
lendirmeye dayandırılmakta ve bu engelleri bir süreç içinde aş
mayı amaçlamaktadır.
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SAĞLIK SORUNU İÇİNDE İŞÇİ SAĞLIĞI VE 
İŞ GÜVENLİĞİ SORUNU

Bugün Sağlıklı Yaşamak, Ancak Yeterli Ekonomik Güce Sahip 
Bir Azınlığın Yararlanabildiği Hak Durumundadır.

S AĞLIKLI yaşamak insanın en temel haklarından biridir. Çağ
daş sağlık hizmetinin amacı da, koruyucu sağlık hizmetine 

öncelik verilmesi, kişi ve toplumu, yaşadığı çevre ile birlikte de
ğerlendirmesi ve sağlık hizmetinin salt tıp bilim dalı olmaktan 
çıkarılıp, tüm ilgili bilim dallan ile işbirliğinin sağlanarak bir 
ekip hizmeti olması biçiminde yorumlanmahdır. Oysa bu anlayış, 
sermaye sınıfının kâr anlayışıyla bağdaşmadığı için sağlık hiz
meti, kapitalist ülkelerde ve özellikle Türkiye gibi azgelişmiş ül
kelerde iyileştirici sağlık hizmeti olmaktan öteye gidememekte- 
dir. Başka bir deyişle, sağlık hizmeti, kişiyi ve toplumu, önce has
talanmasına müsaade edip, daha sonra iyileştirme çerçevesinde, 
kişinin ekonomik gücü ile orantılı olarak satın aldığı bir meta 
durumuna getirilmiştir. Böylece en temel haklardan biri olan 
sağlıklı yaşamak, yeterli ekonomik gücü olan belli bir azınlığın 
yararlanabildiği bir hak haline getirilmiş, işçi ve emekçilerin 
sağlıklarını satın alabilmeleri ise, satın alma güçleri ile sınırlan
dırılmıştır.

İşçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili sorunlar ve çözümleri, ül
kenin genel sağlık sorunlarından bağımsız olarak ele alınamaz. 
Çağdaş genel sağlık hizmeti anlayışı doğrultusunda Dünya Sağ-
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İlk Örgütü (WHD-DSÖ) ve Uluslararası Çalışma Örgütü (İLO- 
UÇÖ) işçi sağlığını ve iş güvenliğini şöyle tanımlamaktadırlar: 

«îş sağlığı, çalışma hayatında bulunan bütün insanların fi
ziksel, ruhsal-moral ve sosyal yönden tam iyilik durumlarının 
sağlanmasını ve en yüksek düzeylerde sürdürülmesini, iş koşul
lan ve kullanılan zararlı maddeler nedeniyle çalışanların sağ
lığına gelebilecek zararların önlenmesini ve aynca işçinin fizyo
lojik ve psikolojik özelliklerine uygun yerlere yerleştirilmesini, 
işin insana ve insanın işe uyumunu asıl amaçlar olarak ele alan 
tıp bilimidir.» Bu tanımdan da anlaşıldığı gibi, işçi sağlığı, işçinin 
yalnızca çalışma koşullarından doğan sorunlarla ilgilenmekle 
kalmayıp, aynı zamanda işçinin işyeri dışındaki sağlık sorunları 
ile de ilgilenmek zorundadır. îş güvenliği tanımı da, bu konunun 
neden işçi sağlığı ile birlikte ele alınması gerektiğini ortaya koy
maktadır: «İşyerlerinde işin yürütülmesi ile ilgili olarak oluşan 
özel tehlikelerden ve sağlığa zarar verebilecek koşullardan ko
runmak amacı ile yapılan sistemli çalışmalar şeklindedir.»

Bu çalışmanın, iş güvenliği konusuna yaklaşımı, meslek has
talıkları ve iş kazalarının önlenerek çalışanların sağlığının en üst 
düzeyde sürdürülmesi için gerekli önlemlerin alınması doğrultu
sundadır.

İşçi Sağhğı ve îş Güvenliği İçin Alınması Zorunlu Önlemler

Bu yaklaşımdan kaynaklanarak işçi sağlığı ve iş güvenliği 
açısından aşağıdaki noktaların göz önünde tutulmasında zorun
luluk bulunmaktadır;

İşçinin işyerinde ve dışında fiziksel, ruhsal ve sosyal ge
reksinmelerinin sağlanması, sağlık durumunun en yüksek dü
zeye yükseltilmesi,

İşyerlerinin sağlığa zararlı etkenlerden arındırılması için 
gerekli önlemlerin alınması,

Her işçiye, onun fiziksel ve ruhsal özelliklerine uygun iş 
sağlanması, yapılacak işin işçiye ve işçinin işe uygunluğunun 
her alanda denetlenmesi,

İş kazalarına karşı belirli yönetsel, teknik ve hijyenik ön
lemlerin alınması.

Alınan tüm koruyucu önlemlere karşın oluşabilecek mes
lek hastalıkları ve kazaların incelenmesi ve gerekli istatistikle
rin yapılması.

Görüldüğü gibi, işçi sağlığı ve iş güvenliği sorunlarının bu 
ilkeler ışığmda kesin çözüme kavuşturulabilmesi kapitalist top
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lumda olanaksızdır. Çünkü, örneğin işçinin işe uyumu ve be
densel, ruhsal ve sosyal yönden en iyi durumda olması, ancak 
yaptığı işin tasarlanmasına, planlanmasına ve yönetimine ka
tıldığı ve işgücünün tam karşılığını aldığı zaman olanaklıdır. 
Ancak bu durum, yukarıda sözü edilen yaklaşım ışığında, bu
günden hiçbir önlemin alınamayacağı anlamına elbette gelme
mektedir. Birçok önlem alınabilir ve alınmalıdır.

Sosyalist Ülkelerin Soruna Bakış Açısi: İnsana Verilen Değer

Kapitalist ülkelerde ve sosyalist ülkelerde soruna bakış açı
sı ve alınan yol büyük farklılıklar göstermektedir. Kapitalist 
ülkelerde işçi sınıfının ve demokratik toplumsal muhalefetin ör
gütlü mücadelesi sonunda, burjuvazinin işçi sağlığı ve iş gü
venliği hizmetlerinin geliştirilmesi doğrultusunda bazı yükümlü
lükler altına girdiği görülmektedir. Bu yükümlülük, kâr oranını 
azaltmaktadır. Bu da burjuvazinin, hizmeti, denetlenebilir yü
kümlülükler nedeni ile kâr oranını azaltmayacak en az düzey
de tutmasına neden olmaktadır.

Sosyalist ülkelerde ise sistem kendi içinde denetim mekaniz
masını kurmuştur. Bu hizmet denetimi, bizzat işçi sınıfı tarafın 
dan yapılmaktadır. Diğer yandan, kapitalist toplumlarda çağdaş 
anlamdaki sağlık anlayışı yozlaştırılmış, kâr getiren ve meta 
gibi satılan iyileştiriciler düzeyine indirgenmiştir. Aynca sistem
ler arasındaki diğer bir fark da, işyerlerindeki zararlı kimyasal 
maddelerin müsaade edilen eşik değerlerinde görülmektedir. 
Standart olarak saptanan bu değerler, çeşitli ülkelere göre fark 
lılıklar göstermektedir. Bu farklılıklar 198. Tabloda görülmekte
dir. 198. Tablodan açıkça görüldüğü gibi, sosyalist ülkelerin eşik 
değerleri, kapitalist ülkelerin eşik değerlerinin çok altındadır. Bu 
değerlerin saptanmasında çeşitli ölçütler rol oynamaktadır. As
lında eşik değerin saptanmasındaki temel ölçüt ise insana veri
len değer olmalıdır.

Tablodaki değerler, hangi sistemin insana ne kadar değer 
verdiğini açıkça göstermektedir.

Türkiye’de eşik değerleri genellikle İngiltere katsayılarından 
esinlenerek ve her değişim 2-3 yıl geriden izlenerek belirlenmek
tedir. Geri kapitalist ülkelerde burjuvazinin bu konuda denetle
nebilir bir yükümlülüğü yoktur. Bu nedenle işçi sağlığı ve iş gü
venliği sorununun çözümü için gerekli yatırımların yapılması, 
burjuvazi tarafından, kânnın  azalması nedeniyle daha çok ihmal 
edilmektedir. Geri kapitalist ülkelerin, bu arada Türkiye’nin iş
çi sağlığı ve iş güvenliği sorununa çözüm getirme çabalan sos-
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yalist ülkelerin de içinde bulunduğu DSÖ ve UÇÖ gibi uluslara
rası kuruluşların zorlamaları ile başlamıştır. 1964’de UÇÖ’nin 
zorlanması ile Çalışma Bakanlığı’nın «îşçi Sağlığı ve îş Güvenli
ği Merkezi» (İSGÜM)Ü kurması bunu kanıtlamaktadır.

Sağlık hizmetinin önemi, kapsamına giren risk altındaki top
lum grubunun çokluğu ile ölçülebilir. Öncelikle de bu kapsama 
giren risk altındaki faal nüfus önemli olmaktadır. Faal nüfus 
genellikle 15-64 yaş grubu olarak tanımlanır. (Bu tanımlamanın 
eleştirisi, Plan çalışmasının «îşgücü ve Çalışma Sorunları» nı in
celeyen bölümünde yapılmıştır).

Sağlıksız tanım lam alara ve istatistik verilere göre, Türkiye’ 
de faal nüfus grubunun, toplam nüfusa oranı yüzde 40,6’dır. Bu
nun yüzde 64,1’i de tarım sektöründedir. Ancak sektör grupla- 
m alan  içinde işçi sağlığı ve iş güvenliğini en çok ilgilendireni 
sanayi kesiminde çalışanlardır. Sanayide de imalat sanayii, sa
nayide çalışan toplam nüfusun yüzde 53,4’ünü oluşturması ne
deniyle önem kazanmaktadır.

Meslek Hastalıkları ve îş Kazaları, Türkiye’de tşçi Sağlığı ve İş 
Güvenliği Hizmet Düzeyinin Bir Göstergesidir

Meslek hastalıkları «işin niteliğine göre tekrarlanan bir ne
denle, ya da işin yürütüm koşullan nedeni ile ortaya çıkan hasta
lıklar» olarak tanımlanır. Meslek hastalıklarının azaltılması, ön
lenmesi, erken tanısı (teşhisi) ve iyileştirilmesi, ülkedeki işçi sağ
lığı ve iş güvenliği hizmet düzeyi ile belirlenmektedir. Bu neden
le, Türkiye’deki işçi sağlığı ve iş güvenliği durumunun sergilen
mesi için Almanya’daki meslek hastalıkları ile bir karşılaştırma 
yapıldı (*).

Türkiye’de meslek hastalıkları sigortası 1946’dan beri SSK 
tarafından uygulanmaktadır. Türkiye’de işlem görmüş meslek 
hastalığı ve çeşitleri 199. ve 200. Tablolarda görülmektedir. 201. 
Tabloda ise, Almanya’daki meslek hastalıklarmın sayı ve sıklık
ları verilmiştir. 202. Tabloda da, her iki ülke için meslek hasta 
lıkları grafik halinde gösterilmektedir.

Grafikte Almanya eğrisi incelendiğinde, eğrinin bazı iniş çı
kışlardan sonra düzenli ve yavaş bir inme gösterdiği; buna kar-

(*) ü lke lerin  toplum sal ve ekonomik yapılarındaki, tarihsel gelişmelerinde
ki, işyeri ve çalışma koşullarındaki farklılıklarla b irlikte meslek hasta- 
I ık lannın  tanım lanm ası ve meslek hastalıklarının eksik bildirilmesi gibi 
e tkenler nedeniyle de böyle karşılaş tırm alar  oldukça yanıltıcı sonuçlara 
götürmektedir. Ancak bu sakıncalar gözönünde bu lundurulm ak koşuluy
la bu  tü r  b ir  karşılaştırm a yapm ak gene b ir  fikir verebilir.
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TABLO: 199
T Ü R K İY E ’D E  M E S L E K  H A STA L IK LA R I (1 9 4 7 -1 9 7 5 )

Y ıllar

SIliko - 

Tüberküloz tüberküloz

Bronşit

pnömonl

Slllkoz,

antrckoz D ]ğ e rn Toplam

1947 96 7 18 4 41 166
1948 88 214 37 23 162 524
1949 152 15 49 11 99 326
1950 16 4 6 12 28 66
1951 24 2 9 77 13 125

Yıllar Solunum aygıtı hast. tbc. Bronşit

Meslekî 
akciğer 

hast. 

Slllkoz - 

fibroz Diğer («) Toplam
----- ----- - ------ - ■ - - ■ - ■ - — — ....... - - -  --------  - ----------

1952 176 14 60 21 271

1953 31 20 174 11 236

1954 15 30 146 11 202

1955 13 20 160 6 199

1956 12 90 135 10 247

1957 62 206 140 14 422

1958 169 246 249 19 683

1959 98 100 289 12 499
1960 126 34 257 8 425

1961 117 25 545 8 695
1962 108 10 320 10 448
1963 139 12 462 8 621
1964 95 6 502 5 608
1965 71 11 932 2 1.016
1966 21 3 1.060 1 1.085
1967 51 4 2.421 1 2.477
1968 42 3 2.363 3 2.411
1969 35 4 2.347 1 2.387
1970 29 2 892 — 923
1971 34 1 292 — 327
1972 23 1 191 — 215
1973 29 4 175 — 208

1974 22 1 127 — 150
1975 86 3 216 — 305

1952-1975
toplamı 1.604 850 14.455 151 17.060

(*) T abakoz , göz, va ris ,  ş a r b o n  ve z eh i r len m e le r i  k a p s a m a k ta d ı r .
(**) Enfeks iyon ,  p a ra z i t le r ,  göz, d iğ e r  s o lu n u m  h a s t .  k a n  ç ıban ı,  apse , diğer

deri h a s t .  a r t i r i t ,  r o m a t iz m a . zeh i r le nm e ler i  k a p s a m a k ta d ı r .
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şılık Türkiye eğrisinin büyük iniş ve çıkışlarla birlikte önce çok 
yüksekten gittiği ve son 5-6 yıl içinde de ani bir inişle Almanya 
eğrisinin altına düştüğü görülmektedir. Meslek hastalıklarının 
durumu, ülkedeki hizmet düzeyi ve örgütlenmesinde Türkiye’ye 
göre çok daha başarılı olan Almanya’nın hastalık eğrisinin dü
zenliliği anlaşılır olmaktadır. Böyle bir düzenliliğe sahip eğrile
rin iniş ve çıkışlarını, ülkedeki çalışma yaşamını etkileyen etken
lerin değişimleri ile açıklamak olanaklıdır. Bu açıdan Almanya 
eğrisinin her iniş çıkışı yorumlanabilir.

Oysa Türkiye’nin eğrisi büyük iniş ve çıkışlar göstermekte
dir. Bu eğrinin yorumlanmasında ise, daha önce belirtilen mes
lek hastalıklarının kapsamının değişmesi, meslek hastalıklarının 
bildirimindeki değişmeler etken olabilmektedir.

TABLO : 200
TÜRKİYE’DE MESLEK HASTALIKLARININ SAYISI VE SIKLIĞI

Yıllar

1948
1949

1950
1951

1952
1953
1954

1955

1956

1957

1958
1959

1960

1961
1962 

1953
1964

1965

1966
1967

1968

1969
1970

1971

1972

1973

1974

1975

fşçi
sayısı

294.252
337.125 

342,000

382.024 

447.953
494.024 
510.344 

554.100 
543.554 

577.630 
611.703 

618.775 

620.900 

688.814

680.125 

710.820 

765.317 
921.458 

991.510

1.069.487

1.206.175

1.261.856
1.313.500

1.404.816

1.525.000
1.649.079

1.799.898

1 .8 2 3^8

Meslek
hastalıkları

sayısı

524

326 
60

125
371

236

202
199
247

422
683

499
425

695

448
621

608

1.016
1.085
2.477
2.411

2.387

923

327 

215 

208 

150 

305

Sıklık

(Binde)

1,78

0,97

0,18

0,33

0,83
0,48

0,40

0,36

0,45

0,73

1,12

0,81

0,68
1.00
0,66
0,87

0,79

1.10

1,09

2,32

2,00
1.89

0,70

0,23
0.14

0,13

0,08
0,17
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TABLO : 201

ALMANYA'DA MESLEK HASTALIKLARININ SAYISI 

VE SIKLIĞI (Bütün s igor ta  kollarında)

»
İçel Meslek

sayısı hastalıkları
Yıllar (Bin) sayısı

1926 24.900 268
1927 26,300 323
1928 26.900 417
1929 27.500 1.969
1930 27.200 3.255
1931 25.500 2.290
1932 24.200 1.742
1933 25.100 1.258
1934 26.500 1.043
1935 28.500 1.161
1936 30.100 1.432
1937 27.600 3.223
1938 33.200 4.151
1939 38.500 4.371

1940- 1948 İstatistik leri yok.

1949 18.061 (*) 8.361
1950 19.154 (*) 10.289

1951 20.615 (*) 9.306
1952 20.670 8.769
1953 21.300 14.521
1954 21.780 10.478

1955 22.580 8.952
1956 23.130 7.690
1957 23.130 7.960
1958 23.520 8.339
1959 24.120 7.942
1960 24.880 8.048

1961 24.320 7.306
1962 24.440 7.445
1963 24.345 6.779
1964 24.859 6.284
1965 24.951 6.464
1966 25.025 6.152
1967 24.129 5.836
1968 24.327 5.316
1909 25.590 5.464
1970 25.504 5.173
1971 24.937 6.374

Sıklık
(BInds)

0.01
0,01
0,01
0,07

0,12
0,09
0,07

0,05
0,04
0,04

0,05

0,11
0,12
0,11

0,46

0,53

0,45

0,43

0,68
0,48

0,40

0,33
0,34

0,35

0,33

0,32

0,30
0,30
0,28

0,25

0,26
0,24

0,24

0,21
0,21
0,20
0,21

(*) Kesin sayı değildir.
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Türkiye için daha önce sayılan etkenler gözönüne alınsa bi
le, hastalık eğrisini yorumlamada gene de zorluklar ortaya çık
maktadır. 1948-1950 arasındaki hızlı iniş daha önce birikmiş 
olayların saptanmasına bağlansa bile, özellikle daha sonraki iniş 
çıkışların yorumu güçtür. Eğrinin en ilginç yanı ise 1971’den son
raki hastalık sıklığının on binde 8’e kadar düşmesidir. Bu rakam  
Almanya’daki sıklığın 1/3 une karşılıktır. (Bu durum, Türkiye ile 
Almanya’nın eş tutulup bütün olaylarm ülkemizde yakalanabil
diği varsayımından kaynaklanm aktadır ki, olanaklı değildir. 
Saptanan meslek hastalıkları asimda gerçeği değil, sadece hasta- 
haneye gelen rastlantıları göstermektedir. Bu nedenle de ör
gütlenmede güçlenme oranında gerçek olaylara yaklaşma ola
sılığının artacağı açıktır.) 1971 sonrası ani iniş ve düşük oranda 
olay sıklığının nedeni açıkça ortaya çılkmaktadır. Şöyle ki, 12 
M art faşizminin işçi sınıfı üzerindeki etkileri, meslek hastalık
ları ihbarlarına da yansımıştır. Yani işçi sınıfı üzerindeki baskı 
nedeni ile olay ihbarı sayısında azalma görülmektedir. Bu du
rum, UÇÖ’nün baskısı ile başlatılan hizmetin örgütlenmesinin 
bir gerilemeye ve çözülmeye doğru gittiğinin açık kanıtıdır.

Türkiye’de meslek hastalıklarının işkollarına göre dağılımı
na bakıldığında, kömür madenciliğinin yüzde 97,33 ile en ön sıra
da olduğu görülür.

TABLO : 203
TÜRKİYE’DE İŞKOLLARINA GÖRE MESLEK HASTALIKLARI 

DAĞILIM! (1965-1975 toplamı)

Meslek hastalığı Bütün içinde
işkolu sayısı yüzdesl

Kömür madenciliği 11.197 97,33
Kömürden gayri madenler 205 1,78

Diğerleri 101 0,89

T o p l a m  11.503 100,00

203. Tabloda görüldüğü gibi, meslek hastalıklarının yüzde 
1.78’i gene maden çıkarımı işkolundadır. Geri kalanlar ise bu 
iki işkolunun yanında çok küçük bir oranı oluşturmaktadır. 203. 
Tablo, SSK’nın meslek hastalıkları konusundaki verilerine göre 
yapılmıştır. Bu verilerin güvenilir olmadığı açık olmakla birlik
te, gene de en çok meslek hastalığınm maden çıkarımında orta
ya çıktığı açıkça görülmektedir.
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Eldeki veriler, Türkiye’deki meslek hastalıklarını gösterebil
mek için yeterli olmamaktadır. Ancak, daha önce de belirtilen 
nedenlere dayanarak, meslek hastalıklarının istatistiklerde gös
terildiğinden çok yüksek olduğunu söylemek gerekir.

Bu çalışma, işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda henüz çö
zülmemiş ve ivedi çözüm bekleyen sorunların varlığını açıkça 
ortaya koymaktadır.

İş kazaları konusunda da benzer sonuçlar elde edilmekte
dir. îş kazaları da meslek hastalıkları gibi bir ülkenin sosyo-eko- 
nomik yapısı ve ülkedeki işçi sınıfı mücadelesi ile doğrudan bağ
lantılıdır.

Aslında iş kazaları ile meslek hastalıkları arasında sanıldığı 
kadar kesin bir ayrım da yoktur. Örneğin, karbon monoksite 
çok m iktarda ve ani olarak maruz kalınır ve zehirlenme oluı sa 
iş kazası; yavaş yavaş maruz kalınıp zehirlenme belirtileri görü
lürse meslek hastalığı sayılmaktadır.

DSÖ, iş kazalarını şöyle tanımlamaktadır: «Kaza, belirli bir 
hasar yapan, önceden düşünülmeyen olaydır.» Bu tanım, soruna 
kaderci bir bakış açısından yaklaşmaktadır. Çağdaş ve günümüz 
koşullarına uygun kaza tanımını daha geniş tutm ak gereklidir.

Daha doğru bir tanım, sigortalının işyerinde bulunduğu sı
rada; işveren tarafından yürütülmekte olan iş dolayısıyla, sigor
talının işveren tarafından görev ile başka bir yere göndermesi 
yüzünden asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda; sigortalıla
rın işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere toplu olarak 
götürülüp getirilmeleri sırasında ortaya çıkan ve sigortalıyı he
men, ya da sonradan «bedence» ve «ruhça» arızaya uğratan olay 
olarak yapılmahdır.

Türkiye’de verilerin ve ihbar-kayıt sistemlerinin oldukça ye
tersiz olduğu gözden uzak tutulmamak koşuluyla, SSK istatistik
lerine dayanılarak gene de gerçekleri ortaya koymak olanaklı
dır. Bu arada, iş kazalarında önemli bir araştırm a olan kaza çö
zümlemelerinin, sadece ve bir ölçüde Sümerbank tarafından ya
pıldığını, öteki işyerlerinde değil çözümleme sonuçlarının, sayı
larının bile elde edilmesinin olanaksızlığını belirtmek gerekir. 
Bazı işyerlerinde geriye yönelik olarak yapılan araştırmalardan, 
iş kazalarının yüzde 70’inin kayıtlara bile geçmediği ortaya çık
maktadır. Bu eksiklik özellikle iş kazalarının en çok görüldüğü 
inşaat işkolunda sigortasız kaçak işçilerin yoğun olmasından do
layı büyük önem kazanmaktadır. Tarım işkolu hakkında ise he
men hiçbir bilgi yoktur.
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1976 yılı SSK verilerine göre sigortalı işçilerde işgörmezlik, 
kaza ve ölüm sayıları 204. Tabloda gösterilmiştir. Verilerin ek
sikliğine karşın sigortalı işçilerde işgörmezlik, kaza sayısı ve 
ölüm sayısmda yıllara göre büyük bir artış gözlenmektedir.

TABLO : 204
SİGORTALI İŞÇİLERDE İŞGÖRMEZLİK. KAZA 

VE ÖLÜM SAYILARI

Yıllar

1972

1973
1974

1975

1976

İş kazası

160.585
176.993

180.375

182.601
196.341

işgörmezlik ölüm

2.581

2.535
2.762
2.764

3.187

682
822

983

855

947

1976 yılında yakalanabilen 947 iş kazası ölümünün yüzde 95’i 
ani ölüm olarak kayıtlara geçmiştir. 1976 yılında işgörmezlik de
recesinin sayısal dağılımı da 205. Tabloda gösterilmiştir.

TABLO : 205
İŞGÖRMEZLİK DERECELERİNİN 

SAYISAL DAĞILIMI (1976)

işgörmezlik
derecesi
(Yüzde) Sayı

0 -  9 2.098

1 0- 19 420

2 0 - 29 270

3 0 - 39 169

4 0 - 49 82

50 - 100 150

Toplam 3.189

Yine SSK verilerine göre iş kazalan  ve meslek hastalıkları 
sonucu ölenlerin yaş gruplarına göre dağılımı 206. Tabloda gös
terilmektedir.
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T A B L O : 2 0 6

Y A Ş  G R U P L A R IN A  G Ö R E  İŞ  KAZALARI V E  M E S L E K  

H A STA L IK LA R I S O N U C U  Ö L Ü M  SA Y IS I 

V E  Y Ü Z D E S İ (1976)

Bütün
içindeki

Yaş grubu Sayı yüzdesl

15’e kadar 7 0,6

1 5 -2 4 206 18,5

2 5 -3 4 306 27,5

3 5 -4 4 291 26,1

4 5 -5 4 193 17,4

54’den yukarı 110 9,9

T o p l a m 1.113 100,0

206. Tablodan da açıkça görüldüğü gibi, ölümlerin çoğu en
üretken yaş grubu olan 25-45 yaş grubu arasında dağılmaktadır.
Tablodan, iş kazalarından ve meslek hastalıklarından dolayı
ölenlerin ortalama yaşı ise 37 olarak hesaplanmıştır.

İş kazası sonucu oluşan işgörmezlik sürelerine göre, kaza ge
çiren işçilerin dağıhmı gene SSK verilerine göre 207. Tabloda
gösterilmektedir.

T A B L O  : 2 0 7

İ Ş G Ö R M E Z L İK  S Ü R E S İ N E  G Ö R E  KAZA DAĞILIM I (1976)

işgörmezlik Toplam

süresi içindeki

(Gün) If kazası yüzdesl

0 -  3 27.942 14,2

4 -  15 131.385 66,9

1 6 - 90 33.847 17,2

91 -3 6 4 2.898 1,5

365 ve üstü 269 0,1

Iş kazalannın işyerleri büyüklüklerine göre dağılımı incele
nince, dağılımın küçük işyerlerinde yığıldığı ortaya çıkmakta
dır. Bunun nedeni, küçük işyerlerinde çalışma ortammm daha 
kötü olması, koruma önlemlerinin almmamasıdır. Bu durum 208. 
Tabloda görülebilir.
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TABLO : 208
İŞ KAZALARININ İŞYERİ BÜYÜKLÜKLERİNE 

GÖRE DAĞILIMI (1976)

işyeri 

büyüklüğü 

(Çalışan işçi sayısı)

İş kazası 

sayısı

1 - 3

4 -  9

10- 20
21 - 50

51 - ICO

101 - 200
201 - 500 

501 - 1000 
1000+

68.714

17.697
18.541

23.519
16.038

13.405

18.918
8.487

11.010

Toplam

İçindeki
yüzdesl

35.0 
9,0

9.5

12.0 
8,2 
6,8
9.6 

4,3
5.6

Toplam 196.329 100,0

İş kazalarında bir başka öge de, kazaların sonucu olarak or
taya çıkan sakatlıkların büyük çoğunluğunu yırtık ve yaraların 
oluşturduğunun saptanmasıdır.

Türkiye’de iş kazalarının çoğunluğunun görüldüğü işkolları, 
diğer dünya ülkelerinden büyük farklılıklar göstermemektedir. 
Çoğunluk, inşaat ve madencilik alt sektörlerindedir. İş kazaları
nın sürekli iş görmezliğin ve ölümlerin işkollarına göre dağılı
mı 209. Tabloda verilmektedir.

TABLO : 209
İŞ KAZALARI, SÜREKLİ İŞGÖRMEZLİK VE ÖLÜMLERİN 

İŞKOLLARINA GÖRE DAĞILIMI (1976)

iş kazası Sürekli işgörmezlik Ölüm

İşkolları Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde

İnşaat 32,242 16,4 434 13,6 388 34,9
Kömür madenciliği 10.005 5,1 609 19,1 270 24,3

Taşımacılık 4.448 2,3 110 3,5 85 7,6

Taşıt imali 16.907 8,6 122 3,8 11 1,0
Dokuma 16.630 8,5 365 11,5 12 1,1
Ticaret 1,938 0,1 36 1,1 39 3,5
Madeni eşya imali 24,391 12,4 327 10,3 16 1,4
Makine imali 16.393 8,4 145 4,5 16 1,4
Diğerleri 73.387 37,4 1.039 32,6 276 24,8

T o p l a m 196.341 100,0 3.187 100,0 1.113 100,0
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Buraya kadar çizilen tablonun gerçek durum u göstermedi
ği, gerçek durumun ancak yüzde 30’unu yansıttığmı tekrarlam ak 
gerekir.

Gelişmiş kapitalist ülkelerdeki işgücüne olan gereksinim ve 
işçi sınıfının mücadelesi sonunda kazanılan denetlenebilir yap
tırımlar sonucu, iş kazalarının oranı gittikçe azalmış ve belli bir, 
düzeyde tutulabilme çalışmaları başarıya ulaşabilmiştir. Sosya
list ülkelerde ise insan yaşamına ve sağlığına verilen değerden 
dolayı önlenebilir tüm kazaların önüne geçilmiş bulunuyor. Tür
kiye’de ise durum farklıdır. Burjuvazinin denetlenebilir yüküm
lülüğünün olmaması, bu durumu daha da kötüye götürmekte
dir.

İş kazaları ve meslek hastalıkları ülkemizde işçi sağlığı ve iş 
güvenliğinin durumunu göstermek için bir gösterge olarak ele 
alındığında, durumun ülkemizde yaşamsal önem kazandığını, 
yılda yüzbinlerce iş kazası ve meslek hastalığı sonucu binlerce 
işçinin ve emekçinin yaşamlarını yitirdikleri gerçeği ortaya çık
maktadır.

Türkiye’de İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği İle İlgili 
Kuruluş ve Örgütler Yetersizdir

İşçi sağlığı ve iş güvenliğini içeren sosyal güvenlik sistemleri 
dünyada üç modele göre geliştirilmiştir. Bunlar sosyal yardım 
sistemi, sosyal sigorta sistemi ve ulusal sağlık sistemi (sosyali
zasyon sistemi) dir. Türkiye’deki gelişme, sosyal sigorta sistemine 
göre olmuştur.

Konunun temeli olan işyerlerinde koruyucu sağlık hizmeti
nin yürütülüşü ile görevli işyeri sağlık örgütü ve işyeri hekimli
ği ilk akla gelenidir.

İşyerleri kurulurken, çok sayıda bakanlık ve kuruluştan izin 
alınma zorunluluğuna karşın, sağlık açısından kötü koşulların 
egemen olduğu dikkati çekmektedir. Oysa, sağlık koşullarının bo
zuk olduğu işyerlerinin düzeltilmesi, düzeltilemezse işin, ya da iş
yerinin kapatılması da aynı derecede çeşitli makamların onayım 
gerektirmektedir. Aslında sorun, denetim ne denli güçlü olsa da, 
teknoloji seçiminden kaynaklanmaktadır. Teknoloji transferlerin
de, dışa bağımlı olarak yapılan teknoloji seçimi sonucu, Türki
ye’de geri ve eski teknolojiye dayalı işyerleri kurulmaktadır. Böy
le işyerlerinde, başından varolan kötü sağlık koşullarının sonra
dan çözülmeye çalışılması masraflı olmakta ve sonuç olarak işye
ri bir kez sağlığa aykırı koşullarda işe başlayınca genellikle du
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rum un böyle devam ettiği ye sonradan bunıın düzeltilmesi yo
luna gidilmediği görülmektedir.

Türkiye’de küçük ve orta işletme sayısmm yaygın olması 
önemli bir özelliktir. Daha önce belirtildiği gibi, imalat sanayiin
de 10 ve daha az kişi çalıştıran işyerlerinin oranı yüzde 97’dir. Bu 
özellik bozuk olan işyeri sağlık koşullannm  düzeltilmesini zor
laştıran bir etkendir. Bu gibi işletmeleri denetlemenin ve uyar
manın zorluğu yanmda küçük sermayeli bir işyerinde, işçi sağlığı 
ve iş güvenliği açısmdan koruyucu önlemlerin alınması için ge
rekli yatırımların patronlarca yaptırılması daha da zor olmak
tadır. Bu açıdan, geri ve küçük ölçekli teknoloji transferlerinin 
işçi sağlığı ve iş güvenliğini ters yönde etkilediği açıkça ortada
dır.

Çağdaş anlamda işyeri hekimliği ise ancak bazı sayılı bü
yük işletmelerde görülmektedir. İşyerinde bulunduğu zam anlar 
da koruyucu hekimliğe yönelik değil, daha çok tedaviye yönelik 
çalışmalar yapmaktadır. İşyeri sağlık hizmetini kötüleştiren et
kenler arasında hekim sayısmm azlığı, bu az sayıdaki hekimin de 
çağdaş işyeri hekimliği bilgileriyle donatılmamış olması sayıla
bilir. Bunlardan başka, 50’den az işçi çalıştıran işyerlerinin he
kim bulundurm a zorunluluğunun olmaması ve bu işyerlerine yö
nelik işçi sağlığı dispanserlerinin kurulmamış olması olumsuz 
etkenleri artırm aktadır. Bunlara, işyeri hekiminin görev ve yet
kilerinin belirlenmemesi, a tanm a ve işten çıkarılmalarında yal
nızca işverenin söz sahibi olması, birçok hekimin çok sayıda ek 
görev almalarının önlenmemesi, işyeri hekimliği sorunları ile il
gilenen sorumlu bir makamm bulunmaması gibi etkenler de ek
lenebilir.

Bu sorunun, bugünkü kurumsal yapı içinde çözülmesi olanak
sızdır. İşçi sağlığı kavram ını çağdaş anlam da almayan bu he
kimliğin, işyeri sorunlarına köklü çözümler getirmesini bekle
mek hayalcilik olur. Bunun yanında bir de, işyeri hekiminin 
patronun maaşlı memuru olarak çalışması, sorunun çözülmesini 
oldukça zorlaştırmaktadır. Bu koşullar altında işyerlerinin çalış
ma durumlarının düzelmesi beklenmez. Tersine daha da kötüye 
gitmesi şaşırtıcı olmamalıdır.

Yeni kurulan işyerlerinde çalışma koşullarının, eskisine gö
re daha iyi düzenlenebilmesi olanağına karşılık, eskiden kurul
muş olan işyerlerindeki durum un daha kötü çalışma koşullarını 
ortaya çıkaracağı beklenebilir bir durumdur. Bununla birlikte, 
yeni kurulan büyük işyerlerinde de durum un düzeleceğini çok 
fazla beklememek gerekir. Çünkü yeni kuruluşların çoğu, daha
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önce de belirtildiği gibi, geri ve küçük ölçekli teknolojiye daya
lı olmaları sonucu, etrafındaki doğayı daha çok kirleten ve için
deki insanı daha çok zarara sokan bir kaynak olmaktan öteye 
gidememektedir. Bu koşullar altında, değil çağdaş anlamda, 
klasik anlamda bile işyeri hekimliğinin işlerliğinden söz açıla
maz.

îşçi sağlığı ve iş güvenliği sorunu ile ilgili olarak çalışan bir 
örgüt de, 1968 yılında Birleşmiş Milletler yardımıyla işyerlerin
de iş koşullarını çağdaş bilimsel yöntemlere göre incelemek ama
cı ile kurulan îşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Merkezi (ÎSGÜM) 'dür. 
önceleri bir, daha sonra altı bölgede açılan ÎSGÜM laboratuar 
çalışmaları doğrultusunda çabalar harcamıştır. 12 Mart’a kadar 
belli bir gelişme gösteren ÎSGÜM, bu tür örgütler içinde siyasi 
dalgalanmalardan en çok etkileneni olmuş, 12 Mart faşizminin 
ilericiler üzerindeki kıyımı buraya da yansımıştır. Bugün ise araç, 
gereç, personel azlığı, Çalışma Bakanlığı’nın bu çalışmalara önem 
vermemesi, kısacası egemen güçlerin faşizan baskılarla ÎSGÜM’ 
ün gelişimini baltalaması, örgütten beklenilenin yerine getiril
memesine neden olmaktadır. Ayrıca Türkiye gibi azgelişmiş ül
kelerde denetim mekanizmasının çok daha büyük ölçüde bur
juvazinin elinde olması da bu tür çalışmalardan olumlu sonuç
lar beklenmesini engellemektedir.

önce salt laboratuar analizleri amacı ile 1973’de kurulmuş 
olan SSYB Hıfzıssıhha Okulu, daha sonraları sorunun çözümü 
açısından hizmetini ileriye yönelik kılan çalışmalara girmiştir. 
Sorunun çözümü için işçi sağlığı hizmetlerinin, diğer halk sağ
lığı hizmetleri ile bütünleştirilmesi gerekliliğinden hareket ede
rek 1977’den itibaren çalışmalarını bu yönde planlamıştır. Plan
lanan bu çalışmaların ancak yeterli personel ve gerekli yasal 
işlemler tamamlandıktan sonra başlayabileceğinin işi geciktirme 
olasılığı bilinmekle birlikte bunu işçi sağlığı ve işgüvenliği ko
nusunda ileriye atılmış bir adım olarak yorumlamak olanaklıdır.

Konu ile, salt bu sorumlu örgütlerin uğraştığını söyleyeme
yiz. Sınırlı olarak da olsa, işçi ve işveren kuruluşları, üniversi
teler ve diğer ilgili bakanlıkların da, doğrudan olmasa bile do
laylı olarak etkileri ve katkıları vardır. Ancak daha önce de yer 
yer belirtildiği gibi, bu tür girişimler birbirinden kopuk, işbirliği 
ve eşgüdümden yoksun ve en önemlisi bir bütünlük içinde ele 
alınmadığı sürece, gerçek çözümlere yaklaşma olasjlığmın ol
dukça sınırlı olacağı gözden ırak tutulmamalıdır.

Üniversitelerde sınırlı ve dolaylı da olsa, bireysel çalışma
lar biçiminde soruna yaklaşımlar gözlenmektedir. Ancak, bunun
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gerçek anlamıyla üniversitece ve ilgili kuruluşlarınca yeterince 
benimsenmediği bilinmektedir. Gene aynı düzeyde kalmakla bir
likte, daha geniş kitlelere duyurabilmesi ve gündeme sık sık ge
tirebilmesi açısından meslek odalarının olumlu yaklaşımları bu
lunmaktadır. Konu ile ilgili sürekli çalışmalar gösteren meslek 
kuruluşlarının uğraşıları, kendi örgüt tabanlarının konu ile il
gilenmelerini, giderek kamuoyunun soruna sahip çıkmasını sağ
lamaktadır. Meslek odalarındaki bu çalışmaların daha da artı
rılması için girişimlerde bulunulması gerekmektedir.

Sorunun Gerçek Çözümü îşçi Sınıfının Örgütlü 
Mücadelesinden Geçmektedir

Türkiye İşçi Partisi, yaptığı bu çalışma ile, sorunun gerçek 
çözümünün işçi sınıfının ve emekçilerin soruna sahip çıkarak, 
sendikalarını bu alana da yönelttikleri oranda gerçekleşebilece
ğini göstermektedir. Dünya işçi sınıfı bu konudaki hakları doğ
rultusundaki mücadelesini sendikaları aracılığı ile yapmaktadır. 
Ülkemizde bugüne kadar sendikaların bu sorunu arka plana, it
tiklerini ve önceliği dar anlamda ekonomik mücadeleye bıraktı
ğını söylemek gerekir. Sendikalarda gözlenen yanlış yaklaşım, 
hastalık sonunda alınan tazminatların, işçinin sağlıklı yaşama
sından üstün tutulması, diğer bir deyişle önemsenmemesinden 
kaynaklanmaktadır. Kısaca, sorunla ilgilenmek salt tazminat 
koparabilmek amacı ile sınırlı kalmaktadır.

Gerçekte ise sendikalardan beklenen, işçinin hastalanması, 
ya da sakatlanmasına karşılık tazminat alabilmesi değil, işçi
nin sağlıklı ve güvenli bir ortam içinde çalışmasının sağlan
masıdır. Çünkü işçi ve emekçiler, yaşamlarını sağlıklı bir bi
çimde sürdürebildikleri oranda en önemli varlıkları olan işgü
cünü verimli ve sürekli olarak kullanabilme olanağına sahip 
olabilirler.

Bugün konuya nasıl yaklaşılması gerektiğini gören ve bu 
yolda çalışmalar yapan bazı sendikalarla değişik kuruluş ve 
örgütlerin kamuoyuna bu çabalarını yansıtması ile birlikte öte
ki sendikaların da girişimlerde bulunduğu görülmektedir. An
cak denetlenebilir yükümlülükler getirilmedikçe de sorun çö
zümlenmiş sayılmaz. Çünkü işverenin, işçi sağlığı ve iş güven
liği konusunda yapacağı yatırımların göstermelik olabileceğini 
unutmamak ve sürekli denetlenebilir bir yükümlülük getirmek 
gerekir.
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İşçi Sağlığı ve Iş Güvenliği Sorunu Ülkenin Öteki 
Sorunlarından Ayrı Düşünülemez

Önemli olan, soruna sağlıklı çalışma koşullarının oluştu
rulması açısından yaklaşmaktır. Sorunun görünür sonuçlarını 
saptamak ve bu sonuçlan yüzeyde görülen ilgisizlik, işbirliği ek
sikliği, yetki-görev belirsizliği, bilgisizlik, var olan örgütlerin gö
revlerini iyi yapmamaları gibi nedenlere bağlamak son derece 
yanlıştır. İşçi sağlığı ve iş güvenliği sorunları ülkenin öteki sorun
larından ayrı düşünülemez. Sorunun köklü çözümü ülkedeki sa
nayi sorunu, enerji sorunu, sağlık sorunu ve öteki temel sorun
ların çözümü ile doğrudan ilgilidir. Her türlü hizmetin bir kar
gaşa içinde yürütüldüğü bir ülkede işçi sağlığı ve iş güvenliği 
sorunlarının tek başına ele alınarak bunlara köklü çözüm geti
rilmesi olanaksızdır. İşçi sağlığı ve iş güvenliğini, bütün öte
ki sağlık hizmetleri ile bütünleştirilmiş bir biçimde yürütmek 
için gerekli örgütlenme yapıldığı ve belirtilen ilkeler doğrultu
sunda tüm sağlık hizmetleri merkezileştiği oranda çözüme yak
laşılmış olacaktır.

Daha önce de belirtildiği gibi, bu doğrultuda haklar, kaza
nımlar sağlamak işçi ve emekçi sınıfların örgütlü mücadelesi 
ile doğrudan ilişkilidir. Sendikaların yüzeysel çözümler peşinde 
değil, gerçekten işçi sınıfının çıkarları doğrultusunda köklü çö
zümler için mücadele etmeleri sağlanmalıdır. Örneğin, meslek 
hastalıklarma yakalananlar ve iş kazalarına uğrayanlar için taz
minat almak esas amaç olmamalı; esas amaç olan hiç hastalan
mamak, ya da hiç kazaya uğramamak için gerekli önlemlerin 
alınması doğrultusunda mücadele verilmelidir. Aynı mücadele, 
salt iyileştirici hizmetlere değil, öncelikle koruyucu hizmetlere 
doğru yöneltilmelidir.

İşçinin bedensel, ruhsal ve toplumsal yönden sağlığını bo
zacak her türlü zararlı etkenin ortadan kaldırılması, mücade
lenin temel amacıdır. Bunun için;

— İşyeri çalışma koşullarının sağlığa zarar vermeyecek 
bir biçimde iyileştirilmesi,

— İş ile işçi arasında bedensel ve ruhsal uyum sağlanması 
yönünde önlemler alınması,

— İşyeri koşullarının ve işçinin sağlık durumlarının sürek
li korunması ve en üst düzeye yükseltilmesi,

— İşçi sağlığının ve iş güvenliğinin en üst düzevde tutula
bilmesi için gerekli korujmcu, İyileştirici ve esenlendirici sağ
lık hizmetlerinin çağdaş ilke ve yöntemler doğrultusunda, bir
likte ele alınması ve tek elden yürütülmesi gereklidir.
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Hedeflerin gerçekleştirilmesi için, örgütlenme alanmda da 
yapılması gerekenler vardır:

Bugün, kopuk kopuk, ayrı örgütlerde sunulan işçi sağlığı ve 
iş güvenliği hizmetlerinin, koruyucu, iyileştirici ve esenlendiri
ci hizmetlerin bütünleştirilmesinin yanında, öteki sağlık hizmet
leri ile de bütünleştirilmesi gerekir.

Aynca, hizmetlerin merkezi olarak planlanması ve işçi sağ
lığı ve iş güvenliği ile ilgili tüm örgütler arasında işbirliği ve eş
güdüm sağlanabilmesi için üst düzeyde eşgüdüm komitesi kuru
larak bu komiteye Sağlık Bakanlığı, ilgili diğer bakanlıklar, işçi 
örgütleri, ilgili üniversiteler, işveren temsilcileri, ilgili meslek ör
gütleri ve yerel yönetimler katılmalı ve alman kararlar katılan- 
lan bağlayıcı olmalıdır.

Hizmetlerin denetimi, sorunun asıl sahibi olan işçi sınıfının 
örgütleri tarafından yapılacağına göre, sendikalar da buna gö
re örgütlenmeli ve konuyu özümlemiş uzmanlarla donatılmalı
dır.

Bu çalışma, işçi sağlığı ve iş güvenliği sorununun asıl, işçi 
sınıfı tarafından verilecek bilimsel ve örgütlü mücadele sonu
cu kesin olarak çözümlenebileceğini gözden uzak tutmadan, kı
sa vadede yukarıda belirtilen hedefler doğrultusunda mücade
lenin önemini bir kez daha ortaya koymaktadır.
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GENEL OLARAK SAĞLIK SORUNU

Sağlıklı Yaşamak Tüm Bireylerin Doğuştan Hakkıdır

S AĞLIKLI yaşama hakkı, tüm bireyler için doğuştan kaza
nılmış bir haktır. Bu hak tarih boyunca süren mücadeleler 

sonucu kazanılmıştır. Birleşmiş Milletler’in İnsan H aklan Ev
rensel Bildirisi’nde sağlıklı yaşama hakkı «herkes, kendisi ve 
ailesinin sağlıklı ve iyilik halinde yaşaması için, yiyecek, gi
yecek ve barınak, sağlık hizmeti, gerekli sosyal hizmetler hak 
kına ve gerektiğinde işsizlik, işgörmezlik, dulluk, yaşlılık ve baş
ka yaşam koşullarının bozulmasında güvenlik hakkına sahiptir. 
Analık ve çocukluk, özel ilgi gerektiren durumlardır. Evlilikte, 
ya da evlilik dışında doğmuş olsun, tüm çocuklar aynı sosyal 
güvenlikten yararlanırlar» şeklinde yasallaştırılmıştır. Ülkemiz
de de sağlıklı yaşama hakkı 1961 Anayasası’nm 49. maddesi ile 
tanınmıştır.

Sağlık, kişinin bedensel, ruhsal ve toplumsal yönden, «tam 
iyilik halinde» olması anlamını taşır. Bu tanım, kişiyi tek başı
na değerlendirmek yerine, fiziksel ve toplumsal çevresi ile bir 
bütün olarak düşünmeyi getirmektedir. Toplum sağlığı ve sağ
lık hizmeti, hekimle hasta ve toplum arasında tek boyutlu bir 
ilişkiye değil, işsizlik ve yoksulluk, elverişsiz sağlıksız konutlar, 
beslenme yetersizliği ve bozukluğu, bilgi yetersizliği, elveriş
siz çalışma koşullarıyla belirlenen karmaşık bir ilişkiler bü tü 
nüyle oluşan bir sorundur. Bu nedenle, toplumsal ve bireysel
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sağlık sorunlan. bu sorunu açığa çıkaran ekonomik, sosyal ve 
doğal bileşenlerden ayrı olarak ele alınamaz. Esasen sağlık hiz
meti götürülecek olan kitleler içinde her birey, ruhsal ve biyo
lojik yapısı, bu yapıyı üreten fizik ve toplumsal çevresi ve mes
leki uğraşı tarafından belirlenen koşullarda ya sağlıklı kalmak
ta, ya da hastalanmaktadır.

Bir ülkede insanlara sağlıklı yaşama hakkının tanınıp ta
nınmadığı, o ülkedeki sağlık hizmetinin niteliği ve hizmetten 
yararlanma oranı ile ölçülmelidir. Sağlık hizmetlerinin niteli
ği, bu alanda tekniğin ve bilimin gelişme düzeyi ve ileri tek
noloji gerektiren yöntemlerin uygulama düzeyi ve yaygınlığı 
ile belirlenir. Sağlık hizmetleri üst düzeyde bir niteliğe sahip ol
duğu halde bu hizmetten ancak belli bir sınıf yararlanabiliyor- 
sa sağlık hakkından sözetm.ek gülünç olur. Sağlık hakkı, sağlık 
hizmetinin düzeyi ve bu hizmetten herkesin yararlanabilmesi 
ile de yeterince gerçekleşmiş sayılmaz. Bunların yanı sıra, her
kesin gereksinimine uygun olarak verilebilecek en üstün hiz
metten yararlanabilmesi gereklidir. Yani ileri teknik gerekti
ren hizmetten ancak yüksek ücretleri ödeyebilen bir kesim 
değil, tüm gereksinimi olanların yararlanabilmesi sağlanmalı
dır.

Kapitalist Ülkelerde ve Türkiye’de Sağhk Hizmeti 
Mal Gibi Alınıp Satıhyor

Her gün kapitalist düzenin doğurduğu birçok sorunla kar
şılaşan Türkiye toplumu, yaşamını ilgilendiren pek çok alanda 
fizik ve ruh sağlığını bozucu etkenlerle yüz yüze gelmektedir. 
Öte yandan, burjuvazinin sağlık alanında günümüze kadar uy- 
gulayageldiği siyaset, toplumun ve bireyin sağlıklı olmasını 
amaçlayan bir programın içermek zorunda olduğu bütünsellik
ten, süreklilikten ve gelişme esnekliğinden yoksundur. Aslında 
tüm kapitalist ülkelerde sağlıklı yaşama hakkı sadece sözde ta
nınmıştır. Çünkü sağlık hizmeti mal gibi alınıp satılmaktadır. 
Bir sağlık hizmetinin karşılığında dolaylı, ya da dolaysız olarak 
para almıyorsa o hizmetten ancak bu parayı ödeyebilen kişile
rin yararlanabileceği açıktır. Yararlanmayı engelleyen bir baş
ka neden de hizmetin belli bölgelerde toplanmış olmasıdır. Tür
kiye’de kırsal bölgelerde oturanların hizmetten yararlanma 
olanağı son derece sınırlıdır. Bu da sağlık hizmeti sunan dev
lete ait ve özel kuruluşların, alıcının yoğun olduğu kent mer
kezlerinde toplanmasından ileri gelmektedir.
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Kapitalist ülkelerde, her alanda olduğu gibi sağlık alanın
da da k ân  artırm ak önemlidir. Bu nedenle Türkiye’de de sağ
lık hizmetleri giderek «özel ellerde» toplanmakta, devletin kat
kısı yıldan yıla azalmakta ve sağlık hizmeti gereksinimi olabil
diğince kâra dayalı ilişkilerle karşılanmaktadır. Bu özelleşme 
iki yoldan gerçekleşmektedir. Birincisi, yeni özel sağlık kuruluş
larının kurulmasıdır. Yıllardan beri varolan özel hastanelere 
yenileri eklenmektedir. İkincisi de, varolan sağlık kuruluşları
nın özelleşmesi şeklindedir. Artık döner sermayeli üniversite 
hastanelerinde öğretim üyeleri yüksek ücretlerle özel olarak 
hastalan  muayene edebilmektedir. Yüksek ücret ödeyerek ta 
nı ve tedavisini yaptıran hastalar aynı zamanda hastanenin her 
türlü olanaklarını da böylece sat]n alarak kullanmış olmakta
dırlar. Bu, sadece yüksek ücret ödeyemeyenlerin yararlanm a
maları açısından değil, öğretim üyelerinin tıp eğitimine harca
dıkları zamanın sınırlanması nedeniyle eğitimin aksaması açı
sından da son derece zararlı olmaktadır.

TeknoIo)i ve Eğitimi Dışa Bağımh Olan Sağhk 
Hizmetinin Düzeyi de Düşüktür

Türkiye’de sağlık hizmetlerinin özelleşmesinin hızlanması
nın yanı sıra dışa bağımlılıkta da hızlı bir gelişme görülmekte
dir. Sağlık teknolojisi ve ülke koşullan gözönüne alınmadan ha
zırlanan tıp eğitimi tamamen kapitalist sisteme bağımlı durum 
dadır. Türkiye’nin büyük sağlık merkezlerinde ileri teknoloji ge
rektiren tanı ve tedavi yöntemleri gerekli gereksiz kullanılmak
tadır. Böylece, Türkiye gelişmiş kapitalist ülkelerin ileri tekno
lojisi için iyi bir pazar, güvenilir bir alıcı olmaktadır. Eğitim 
açısından da yukanda açıklanan nedenle, bu eğitimle yetişen 
hekimlerde sürekli yurt dışına gitme özlemi görülmektedir. Bu
gün, hekimlerimizin yüzde 5’inin yurt dışında bulunması bunu 
kanıtlamaktadır.

Türkiye’de teknolojisi ve eğitimi dışa bağımlı olarak geli
şen sağhk hizmetlerinin düzeyi oldukça düşüktür. Sağlık ala
nındaki göstergeler, Türkiye’nin içinde yüzdüğü geriliğin kitle
lerin sağlığına ve yaşamına aynen yansıd3ğmı kanıtlam akta
dır.

Ortalama yaşam süresinin kısaldığı en önemli göstergeler
den biridir. 210. Tabloda da görüldüğü gibi Türkiye’de ortalama 
yaşam süresi sadece 54 yıldır. Bu süre köylerde 38 yıla kadar 
düşmektedir.
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TABLO: 210

ÜLKELERE GÖRE ORTALAMA YAŞAM SÜRESİ

Ülke Ortalama yaşam süresi (Yıl)

ABD 70

Fransa 71
İngiltere 71

Almanya 69
Dem. Alman Cumh, 72
Bulgaristan 71

SSCB 69
Hindistan 32

Kongo 39

Meksiko 39

Türkiye 54

Yaşam süresinde Türkiye kırlar ortalamasının, Asya, Afri
ka ve Orta Amerika’dan alman üç azgelişmiş ülkeyle benzerlik 
göstermesi ilgi çekicidir. Diğer yandan, yüzlerce yıllık sömü
rüyle beslenen kapitalist metropollerin ulaştığı sağlık hizmetle
ri düzeyine sosyalist sistem ülkelerinin otuz yılda varmış olma
sı çözüm yollarını da aydınlatmaktadır.

Türkiye’de ortalama yaşam süresinin kısalığı ile birlikte süt 
çocuğu ölüm oranının yüksekliği de dikkat çekmektedir. Ulusal 
gelirin bölüşümündeki adaletsizlik, sağlıksız konut, yetersiz 
beslenme, aydınlatma ve ısınma olanaklarının sınırlılığı ile bir
likte sağlık hizmetlerinden yararlanam am anın doğal bir sonu
cu olarak süt çocuğu ölümleri ülkemizde son derece yüksek bir 
düzeydedir. 211. Tablodan da görüldüğü gibi egemen sınıflar, 
yalnızca ekonomik kaynaklara ve toplumun yönetimine el koy
makla kalmamakta, ortalam a insan ömrünün kısalığı ve her 
1000 çocuktan 153’ünün yaşama hakkını daha doğarken elinden 
alarak, toplumun bugününe olduğu kadar geleceğine de el koy
maktadır.

TABLO: 211
ÜLKELERE GÖRE SÜT ÇOCUĞU ÖLÜMÜ

Ülke ö lüm  oranı (Binde)

ABD 22

İtalya 29
SSCB 26
Bulgaristan 30

Yunanistan 31

Türkiye 153
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Sağlık, satılan bir hizmet olduğu için satınalma gücünün 
yüksek olduğu yerlerde hizmet yoğunlaşmakta, aynca kim da
ha çok satm alabiliyorsa ona, daha fazla ve daha nitelikli götü
rülmektedir. 212. Tabloda hekim ve sağlık personeli sayısı gös
terilmiştir. Toplam 20.938 doktorun 12.415’i uzmanlaşmıştır. 
8.523 olarak gösterilen pratisyen doktorların bir kısmının uz
manlık çalışmaları içinde olduğu dikkate alınırsa önümüzdeki 
yıllarda pratisyen doktor/uzman doktor oranı’nın uzmanlaşma 
yönüne doğru daha da büyüyeceği ortadadır. Uzman doktorla
rın İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük kentlerde hizmet sat
maya devam edeceği ve bu durumun, pratisyen doktorların Tür
kiye içi dağılım tablosunu ters yönde etkileyeceği açıktır.

TABLO: 212

SAĞLIK VE YARDIMCI SAĞLIK PERSONELİ SAYISI (1976) 

Personel Sayı

Doktorlar toplamı 20.938
Uzman hekim 12.415
Pratisyen ve asistan helcim 8.523

Eczacı 7.495

Diş hekim i 5.360

Sağlık memuru ve teknisyeni 12.040
Hemşire ve hıemşire yardımcısı toplamı 16.092

Hemşire 10.454
Hemşire yardımcısı 5,638

Köy ©besi 12.792

Diğer önemli bir nokta da, bir doktora bir hemşire bile düş
memesidir. 20.938 toplam doktora karşılık ancak 16.092 hemşi
re ve hemşire yardımcısı bulunmaktadır. Oysa, doktor başına 
düşen hemşire sayısı, hizmetin uygulanabilirliği ile son derece 
yakından ilgilidir.

Doktorların Türkiye içi dağılımına geçmeden önce, kişi ba
şına düşen doktor sayısının bazı sosyalist ve kapitalist ülkeler
le karşılaştırması yapılmıştır. 213. Tabloda görüldüğü gibi, salt 
kişi başma düşen doktor sayısı açısından bile, Türkiye, sağlık 
hizmetleri düzeyinin en geri olduğu ülkeler arasındadır.
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TABLO : 213
BAZI ÜLKELERDE DOKTOR BAŞINA DÜŞEN NÜFUS 

Ülke Sayı

ABD 502
Japonya 691

Kanada 657

Fransa 642
İtalya 577

Türkiye 1.880
SSCB 489

Bulgaristan 490
Çekoslovakya 405
Dem. Alm. Cunnh. 615

Türkiye’de 1976 yılında 1.880 kişiye bir doktor, 830 kişiye 
bir doktordışı sağlık personeli düşmektedir. Ancak bunun da 
Türkiye içi dağılımına baktığımızda, sağlık hizmetlerinden kim
lerin yararlandırıldığı daha açık ortaya çıkmaktadır.

Alım gücü düşük olan kırsal kesim halkına sağlık hizmeti 
adeta sunulmamaktadır. Türkiye’de bölgesel dengesizlikleri or
taya koyan, illere ve bölgelere göre doktor başına düşen nüfus 
214. ve 215. Tablolarda gösterilmiştir. Daha önce belirtilen ne
denlerle doktorlar belirli bölgelerde ve belli merkezlerde yoğun
laşmışlardır. Oysa doktordışı sağlık personeli açısından durum 
farklıdır. (Bunu 216. Tabloda görmek olanaklıdır.) Sağlık hiz
metinin satılmasında en önemli kişi doktordur. Doktorun dağı
lımı piyasa kurallarına göre belirlenmektedir. Bu da bölgeler- 
arası dengesizliğe yol açmaktadır. Oysa doktordışı personelin 
çok büyük çoğunluğu devlet memuru olup bu kuralların dışın
da ‘kalmaktadır.

TABLO : 214
ÇEŞİTLİ İLLERİMİZDE DOKTOR BAŞINA 

DÜŞEN NÜFUS (1974)

Kent Sayı

Ankara 500
İstanbul 490

İzmir 690

Sinop 17.690
Adıyaman 15.870

Gümüşhane 14.170

Niğde 17.150

Türkiye ortalaması 1.880
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TABLO : 215
BÖLGELERE GÖRE NÜFUS VE DOKTOR DAĞILIMI (1977)

Bölgeler

Toplam 

nüfus (Bin) Dr. Sayısı
Bir doktora 

düşen nüfus

Edirne - İstanbul -

Tekirdağ - K ırkloreli 4.980 8.954 556

Diyarbakır - Mardin -

S iirt - Urfa 2.187 434 5.039

Kayseri - Sivas - Tokat 2.038 303 6.729

B itlis  - Hakkari - Muş - Van 1.020 85 12.000

TABLO: 216
TÜRKİYE’DE DOKTOR DIŞI SAĞLIK PERSONELİ 

BAŞINA DÜŞEN NÜFUS

Kent Hemşire Soğl. Tekn. Ebe

Ankara 1.120 1.800 3.000

İstanbul 2.590 3.760 5,650

İzmir 1.910 3,440 2.870

Adıyaman 7.090 7.090 2.850

Gümüşhane 7.260 5.950 2.420

Niğde 6.190 7.080 4.690

Türkiye ortalaması 3.040 4.620 3.200

Doktordışı sağlık personelinde Türkiye ortalamasına göre 
yoğunlaşmalar, bölgesel yığılmalar belirgin olarak gözlenme- 
mektedir. Hizmetin götürülmediği yörelere devlet memuru olan 
bu kişilerin yollanması, hizmet eksikliği ve doktor açığının göz
den saklanması amacını gütmektedir.

Diğer yandan yataklı tedaviye yönelik sağlık hizmetlerinin 
de yeterli olmadığını görüyoruz. 1976 yılı sonunda 10 bin kişiye 
25,7 yatak, diğer bir deyişle 405 kişiye bir yatak düşmektedir. 
Yatak sayılarındaki olumlu gelişmelere karşın, bunların bölge
lere ve kuruluşlara göre dağılımındaki dengesizlik ve yapı, per
sonel malzeme standartları ile ücret farklılıklarında hiç bir dü
zelme görünmemektedir. 217. Tabloda da görüldüğü gibi plan
lanan, özel dallara ayrılan yatak sayısının artırılmasıydı, ancak 
sonuçta gerçekleşen, genel amaçlı yatak sayısındaki fazlalığa 
karşı özel dallarda yatak eksikliğinin giderilememesidir. Bu ek
sikliğin önümüzdeki yıllarda giderilebileceği de kuşkuludur.
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TABLO : 217
MEVCUT YATAK CİNSLERİNİN 3. PLAN HEDEFLERİNE 

GÖRE DAĞILIMI (1976)

Plana göre olması 
Yatak cinsi Mevcut yatak gereken yatak Fark

Plana göre 10 bin 

kişiye düşen yatak

Genel Amaçlı 77.261 60.296 +  16.965 15

Göğüs 13.252 16.074 —  2.822 4

Akıl - Ruh 5.490 12.059 — 6.569 3

Doğum 5.227 8.040 — 2.813 2

Onkoloii 3.000 6.030 —  3.030 1,5
Diğer özel dallar 1.920 2.010 — 90 0.5

ölüm  hızlan, sağlık düzeyinin ülkelerarası kıyaslanmasın
da önemli ölçütlerdir. Sağlık hizmeti geliştirildikçe kişilerin ya
şama olanağı artm akta, ölüm hızlan giderek düşmektedir. Ül
kelerarası dağılımı 218. Tablodan izlemek olanaklıdır. Bir yıl 
içinde tüm ölenlerin nüfusa oranı olarak tanımlanabilecek olan 
ölüm oranının Türkiye’de hızı oldukça yüksektir.

TABLO : 218
ÇEŞİTLİ ÜLKELERDE DEMOKRAFİK GÖSTERGELER

Ülke ölüm hızı yüzdesl Bebek ölüm hızı yüzdesl

ABD 9,4 18,5
Bulgaristan 9,8 25,8

İngiltere 11,9 28,0
İsveç 10,4 11,1
Pakistan 18,0 142,0
SSCB 8,2 22,6
Yunanistan 8,3 27,0

Türkiye 15,3 119,0

Ancak bunların çoğunluğunu çocuklar ve bebekler oluştur
maktadır. Gelişmiş ülkelerde her doğan 1000 bebekten ancak 
15-20 kadarı 1 yaşına gelmeden ölürken, ’ Türkiye’de her doğan 
1000 bebekten 1 yaşına varm adan ölenlerin sayısı 119’u bulmak
tadır. Aslında bu, oldukça iyimser bir rakamdır. Bazı tahminle
re göre bu, binde 110-160 arasında değişmektedir. Türkiye’de 
kırsal ve kentsel bölgeler arasında da bu konuda aynlık dikkat 
çekicidir. 219. Tablo, kırsal alanda doğan bebeklerin yaşama
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olanağının kenttekilere oranla daha düşük olduğunu gösteri
yor.

TABLO : 219

TÜRKİYE’DE 1000 CANLI DOĞUMDA BEBEK ÖLÜMÜ (1970)

Bölge Sayı

Kırsal 168

Kentsel 113

Toplam ortalama 153

Bir ülkede hangi yaş grubunun daha çok ölümle yüzyüze 
olduğu da önemlidir. Sağlık düzeyi yüksek olan ülkelerde ölenler 
genellikle yaşlılardır. Oysa sağlık düzeyi düştükçe en çok etki
lenen grup çocuklar olmaktadır. Bebek ölüm hızı dışında diğer 
önemli bir ölçüt, 0-4 yaşında ölenlerin, tüm yaş gruplarında 
ölenlere oranıdır. Buna göre Türkiye’de ölenlerin ikisinden biri 
çocuktur. Oysa sağlık düzeyi yüksek olan ülkelerde sağlık hiz
metlerinden yararlanan çocuklar ölümden korunmaktadır, ö len  
yüz kişiden ancak 2-5’i çocuktur.

TABLO : 220

TÜRKİYE'DE VE DİĞER ÜLKELERDE ÇOCUK ÖLÜMLERİ

Ülkeler 0 - 4  yaş grubunda ölenlerin tüm ölenlere yüzdesl

Türkiye ortalaması 50,9

Kırsal 54.9

Kentsel 38,8
İsveç 1.4

Kanada. 5,5
Bulgaristan 6,2

Yunanistan 7,6

Meksika 44,2

şııı 29,1

Ölüm nedenleri içinde büyük bir yeri bulaşıcı hastalıklar 
tutmaktadır. Bulaşıcı hastalıklara yakalanma olasılığı Türkiye’ 
de daha büyüktür. Halkın eğitim düzeyinin düşüklüğü, kişisel 
korunmaya önem verilmemesi, bozuk çevre koşulları nedeniyle 
dış etkenlerle savaşma olasılığmın azlığı ve hepsinden önemlisi 
koruyucu ve iyileştirici sağlık hizmetlerinin ulaştırılamaması, 
bulaşıcı hastalıklara yakalanma olasılığını artırmaktadır.
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Bulaşıcı hastalıkların bir özelliği, hastalıktan korunmanın, 
hasta olunsa bile ölümden korunmanın kolay olmasıdır. Çevre 
koşullarının düzeltilmesi, aşılama, yeterli ve dengeli beslenme, 
bu hastalıkların neden olduğu ölümleri önleyebilmekte ve ön
lenebilir ölümler olarak tanımlanmasına olanak vermektedir.

Oysa Türkiye’de, bir yaşını doldurmadan ölen bebeklerin 
yüzde 40’mın, 1-4 yaşında ölen çocukların ise yüzde 78’inin ölüm 
nedeni, bulaşıcı hastalıklardır. Yani Türkiye’deki çocukların 
dörtte üçünden fazlası «önlenebilir» nedenlerden ölmektedir. 
221. Tablo, tüm yaş gruplarında bulaşıcı hastalıklardan ölenle
ri, sağlık düzeyi yüksek olan İsveç ile karşılaştırma olanağını 
vermektedir.

TABLO : 221
ÇEŞİTLİ YAŞ GRUPLARINDA BULAŞICI HASTALIKTAN ÖLENLER 

(10 bin kişide görülen ölüm)

Yaş grubu Türkiye İsveç Türkiye /  İsveç oranı (kat)

O- 4 604,9 11,0 54,0

5 - 14 9.3 0,4 23,2

15- 44  13,4 1,2 11,2
44 +  45,2 17,0 2,7

Toplam ortalama 103,8 8,0 13,0

Görüldüğü gibi, önlenebilir olduğu bilinen bulaşıcı hastalık 
ölümleri, Türkiye’de îsveç’de görülenin 13 katıdır. 0-4 yaş gru 
bunda ise 50 katından da fazladır. Üstelik, Türkiye rakamı ola
rak verilenler yalnız il ve ilçe merkezleri sonuçlan olup, çok 
daha kötü koşullan olan kırsal bölgeleri kapsamamaktadır.

Şimdiye kadar sağlık düzeyi ile ilgili olarak geliştirilen öl
çütler Türkiye’nin içinde bulunduğu durumu açıkça ortaya koy
maktadır.

Sağlık Hizmetleri Örgütlenmesinde Hüküm Süren Kargaşa

Türkiye’de bugünkü sağlık hizmeti örgütlenmesine ba
kıldığında ilk dikkati çeken şey, sağlık örgütlerinin sayıca çok
luğudur. Sağlık hizmetlerinden yararlanm ak isteyen kişi tam 
bir kargaşa ile karşılaşmaktadır. Varolan sayısız örgütlenmenin 
birbirinden farklı birçok yönü vardır. Amaç farklılığı, ücret fark 
lılığı, kaynak farklılığı ve en önemlisi yararlananlar açısından 
farklılıklar bulunmaktadır. Bu farklılıklara karşı bütün sağlık

450



örgütlenmelerinde ortak noktalar da bulunmaktadır. Bu ortak 
noktalar şöyle özetlenebilir.

1. Hizmet Karşılığı Para Ödenmesi: Hemen bütün örgüt
lenmelerde hizmetten yararlananlar, hizmet karşılığında para 
ödemektedirler. Bir grup örgütlenmede bu ücret ödentisi çok açık 
biçimdedir. Her hizmetin bir fiyatı vardır, hizmet sunulmadan 
önce, ya da sunulduktan sonra, bu fiyat ödenir; özel sağlık kuru 
luşlarında, üniversite hastanelerinde olduğu gibi. Bir grup örgüt
lenmede bu ücret, primler halinde önceden toplanır. SSK bunun 
tipik bir örneğidir. Emekli Sandığı’nın sağladığı sağlık hizmeti 
için de önceden kesinti yapılmaktadır. Bir grup örgütlenmede de 
hizmet yasal olarak ücretsizdir. Ancak çeşitli yasalara uydurula
rak, ya da yasa dışı yollarla buralardaki hizmet de ücretli hale 
getirilmiştir. Örneğin, devlet hastanelerinde yatabilmek için ki
mi hekimlerin muayenelerinden geçmek gerekebilir, birçok dev
let hastanelerinde ameliyatlar parayla yapılır, üniversitelerin 
eğitim kuruluşlarında bazı hizmetler için makbuz karşılığı üc
ret alınır. Devlet bütçesini oluşturan en önemli vergi olan gelir 
vergisinin büyük bir kısmı işçi ve emekçilerden alınmaktadır. Bu
nun karşılığında, kamuya tüm sağlık hizmetlerinin ücretsiz ola
rak  götürülmesi gerekirken bir kez de bu hizmetler için para is
teminde bulunulmaktadır.

2. Bölgesel Dengesizlik : Bölgeler arasında personel ve araç- 
gereç dağılımı, yaygın örgütlenmelerde çok dengesizdir. Ülke ça
pında geniş olan örgütlenmelerin büyük kentlerdeki hekim sayı
ları, kırsal kesimdekinden çok daha fazladır. Toplam olarak Tür
kiye’de 1880 kişiye bir hekim düşerken, İstanbul’da 490, A nkara’ 
da 500, İzmir’de 690 kişiye bir hekim düşmektedir. Buna karşı
lık bu rakam  Niğde’de 17.150’ye, Sinop’ta 17.690’a yükselmekte
dir. (Tablo 214 ve 215)

Dengesizlik, yalnızca bölgeler ya da iller arasında değil, ay
nı il içinde kırsal ve kentsel kesimler arasında da vardır. Anka
ra ’da 500 kişiye bir hekim düşmekteyken, A nkara’nın yalnız 
merkez ilçeleri gözönüne alındığında rakam  çok daha düşük ol
maktadır.

3. Hizmetin Eğitim ve Araştırmalardan Kopukluğu : Varolan 
sağlık örgütlenmelerinde eğitim, hizmet ve araştırm a eşgüdümlü 
değildir. Hizmet yapılan yerde genellikle eğitim ve araştırm a 
ikinci planda kalmakta, eğitim ve araştırm anın yapıldığı yerler
de de hizmete yeterince önem verilmemektedir. Örneğin, üniver
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site hastaneleri genellikle araştırm alara yönelmekte, devlet has
tanelerindeyse yalnızca hizmet düşünülmektedir.

4. Hizmetin Kişiye Götürülmemesi: Şimdiki örgütlenmeler
de, genellikle sağlık kurumuna gelen kişiye hizmet sunulmakta
dır. Özellikle hizmetin ücretini hemen alan, ya da prim sistemiy
le çalışan kurumlarda bu özellik belirgindir. Oysa insan yaşamı, 
sağlık ve hastalık diye ikiye ayrılamayacak bir bütündür. Sağ
lık hizmeti de yalnız hastalanıp başvuran kişilere değil, bunlar
dan daha önemlisi sağlam kişilere götürülür ve hasta olmama
ları sağlanır. Sağlık Bakanlığı’nın kimi sağlık hizmetlerinde ör
neğin sosyalleştirilmiş bir kısım bölgelerde uygulama halkın aya
ğına götürülmektedir. Ancak bu çalışmalar çok yerel ve yetersiz 
kalmaktadır. Sağlık hizmetlerinin para karşılığı satıldığı bir ül
kede de başka türlü olması beklenemez.

5. Tedavi Hizmetlerinin Ağırlık Taşım ası: Hemen bütün 
sağlık örgütlenmelerinde tedavi hizmetleri, koruyucu hizmetler
den daha fazla ağırlık taşımaktadır. Koruyucu hizmetler karşılı
ğında genellikle para alınamayacağına göre, bu hizmetlerin bu
lunmaması da doğaldır. Bugün korunulması çok kolay olan bir
çok bulaşıcı hastalığın Türkiye’de çok sayıda görülmesi bunun en 
somut kanıtıdır. Yapılan hesaplara göre, yılda 50 bin kadar be
bek, korunulabilecek bir hastalık olan kızamığın sonucunda or
taya çıkan bronkopnömoni (zatürre)den ölmektedir.

Türkiye’de bir yaşına kadar ölen bebeklerin yüzde 40’mın, 1-4 
yaşlar arasında ölen çocukların yüzde 78’inin ölüm nedeni bula
şıcı hastalıklardır.

Türkiye’de sıtma tedavisi gören yurttaşların sayısı 1969 yı
lında 2.173 iken, bu sayı 1976 yılında 37.320’ye çıkmıştır. Bu yıllar 
arasında sıtma olasılığı nedeniyle koruyucu tedaviye alınan yurt
taşların sayısı ise 36.889’dan, 2.470.755’e yükselmiştir. 1969 yılında 
resmi kayıtlara intikal eden «bulaşıcı sarılık» sayısı 7.862 iken, 
1976’da 12.103’e çıkmıştır. 1969 yılında 384 olarak bildirilen çocuk 
felci 1976 yılında 500’e yükselmiştir. Tifo, paratifo, kolera, kıza
mık, boğmaca, tüberküloz, cüzzam, difteri, menenjit gibi bulaşıcı 
hastalıkların halen önü alınabilmiş değildir. Her yıl bu hastalık
lardan biri, ya da birçoğu, kitlesel ölümlere yolaçan salgınlara 
neden olabilmektedir. Oysa, bulaşıcı hastalıklar çabuk tedavi 
edilebilen ve gerekli önlemler alınırsa salgın yapma niteliği orta
dan kaldırılabilen hastalıklardır. 221. Tablo bu konuda bir fikir 
vermektedir.
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Birer kapitalist ülke olan Türkiye ve İsveç’de bulaşıcı hasta
lıklardan ölüm riskinin onüç kat farklı oluşu, ülkemizde gelmiş 
geçmiş burjuva iktidarlarının kamu sağlığına ilişkin yatırım si
yasetlerini tam bir umursamazlık ve sorumsuzlukla ele aldıkla
rını kanıtlamaktadır.

Sağhk Hizmetinin Sunumu, Egemen Sınıfların 
îstem ve Çıkarlarına Göre Belirlenmektedir

Sağlık hizmetinden söz ederken, toplumun «sağlık hizmetini 
sunanlar» ve «sağlık hizmetini kullananlar» biçiminde ikiye ay
rılmış olduğu düşünülmektedir. «Sağlık hizmetini sunanlar» ola
rak hekimler, hekimdışı sağlık personeli, yardımcı personel, sağ
lık yöneticileri anlaşılır. «Sağlık hizmetini kullananlar» ise, zen
gini yoksulu ile bütün toplumdur. Ama aslında toplumu «egemen 
sınıflar» ve «emekçi sınıflar» olarak düşünmek gerekir. Sağlık 
hizmetini sunanlar arasında sermaye sahibi hekimler bulundu
ğu gibi, işçi ya da memur olarak çalışan emekçiler de vardır. Sağ
lık hizmetini kullananlar da hem egemen sınıflar, hem de emek
çi sınıflardır. Toplumdaki sağlık düzeni de, egemen sınıfların is
teklerine göre belirlenmekte, dolayısıyla genel olarak da onların 
çıkarlarına uygun olmasına özen gösterilmektedir. Bu ortamda 
emekçiler yararına olan belli kazanımlar da, uzun, örgütlü çaba
larla gerçekleştirilmiştir.

Bir ülkenin sağlık politikası, genel politikasına aykın olamaz. 
Genel politika da ülkenin ekonomik düzeniyle yakından ilgilidir. 
Türkiye’de bugün kapitalist ilişkiler egemendir. Bu yüzden, sağ
lık hizmeti de içinde olmak üzere her şey kâr elde etmek için alı
nıp satılabilir meta durumundadır. Bunun sağlık alanında üç 
önemli sonucu vardır. Birincisi, sağlık hizmetinden, ancak bu hiz
met için para ayırabilenler yararlanabilir. İkincisi, verilen sağlık 
hizmetinin niteliği, parasını ödeyenlerin isteklerine göre belirle
nir. Üçüncüsü, sağlık hizmeti için işçi ve emekçilerin ödediği üc
retler, belli ellerde birikir.

Hizmeti kullananlar yönünden sağlık hizmetinden, ancak, bu 
hizmet için ayırabilecek parası olanlar yararlanabilmektedir. Tek 
tük kimi hizmetlerin ücretsiz olması bu durumu değiştirmez, ö r 
neğin bir devlet hastanesinde ücretsiz muayene olan hastanın ge
rekli ilacı alabilmesi, hastasını devlet hastanesine yatırmış kişinin 
gerektiğinde kan bulabilmesi, ancak yüksek ücretler ödeyebilme
sine bağlıdır. Bu sakıncaları ortadan kaldırmak için «sosyal gü
venlik» bir seçenek olarak düşünülebilir. Ama Türkiye’deki sos
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yal güvenlik uygulamalan, çalışanların yararına olmaktan uzak
tır. Daha çok, çalışanlara yapılacak hizmetlerin ücretini önceden 
toplar niteliktedir. Hiç bir sosyal güvenlik kurumuna devletin 
katkısı yoktur. SSK’da primlerin bir kısmı işverenden alınır, 
ama bu primlerin zamanında ve tam olarak ödenmesi denetle
nemez; üstellik işverenlerin biriken borçları da zaman zaman 
'affedilir’, daha da ötesi SSK fonları işverenlere kredi olarak 
dağıtılır. Sosyal güvenlik kuruluşlarının yönetiminde emekçi
lerin bir etkinliği yoktur.

Sonuç olarak halkı, sağlık hizmetlerinin karşılığını ödeyebi
lenler ve ödeyemeyenler olarak iki grupta düşünürsek, hizmetten 
ancak birinci gruptakilerin yararlandığı açıktır.

Hizmetin niteliği yönünden sağlık hizmeti büyük ölçüde bu 
hizmetin ücretini ödeyenlere göre belirlenmektedir. Kâra yönelik 
hizmette sağlıklı kişi için kullanma hizmeti ağırlık kazanamaz. 
Ancak kişi kendisine sağlık hizmeti verilmesini gerekli gördüğü 
zaman hekime, ya da hastaneye başvurur. Bunun doğal sonucu 
olarak, koruyucu hekimlik ikinci plana düşer. Sağlam kişiyi has
talıklara karşı koruyabilme olanağı azalır. Buna karşılık gerçek
ten topluma gerekli olduğu belirlenmeden hizmetin ücretini 
ödeyebilen kiişlerin bir sorun olarak saydığı konular ön plana çı
kar. örneğin çeşit çeşit burun kaldırma ameliyatları gelişir, za
yıflama yollan geliştirilir, «epilasyon» yöntemleri uygulanır.

Küçük sağlık hizmeti işyerlerinde de alıcının gözünü boya
mak için bilimsel olmayan yöntemler uygulanır. Hastalıkların ne
denleri yerine, o an için hastayı rahatsız eden nedenler, ilaçla
rın uzun süreli zararları düşünülmeden, ortadan kaldırılır. Has
tanın isteğine göre gerekli gereksiz ilaç yazılır, özellikle çok sayı
da enjeksiyon öğütlenir.

Hizmeti sunanlar yönünden ise durum şöyledir; Sağlık hiz
meti için ödenen paralar belli ellerde toplanır. Sağlık hizmetinin 
satıldığı kuruluşlarda, ödenen ücret bu hizmeti sunanlar arasın
da harcanan işgücüne göre paylaşılmaz. Özel kuruluşlar genellik
le bir kısım hekimlerin mülkiyetindedir. Başka hekimler ve he- 
kimdışı sağlık personeli bu kuruluşlarda ücretli olarak çakşır
lar. Üniversite hastanelerinde halktan ‘döner sermaye’ olarak 
toplanan paraların çok önemli kısmı bir kısım hekimler ve üst 
yöneticiler arasında paylaşılır. Sağlık hizmetinin yan sanayileri 
de halkın sağlığı için ayırabildiği paraların «özel girişimci 1er»in 
elinde toplanmasını sağlamaktadır. Bunun en güzel örneği ilaç 
sanayii, kan ve türevleri sanayiidir.
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Sağlık Hizmetlerinin Sosyalizasyonu Yasası 
tle İlgili Gelişmeler

1960’lı yıllarda başlanan ve sağlık sorunlarının çözümü için 
büyük um utlar bağlanmış olan sosyalizasyon çalışmaları tam bir 
başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Kitlelere verdiği sözden geri dön
mekte hiç bir sakınca görmeyen egemen sınıflar, yasanın emre
dici hükümlerini açıkça çiğneyerek, sosyalizasyon çalışmalarını 
askıya almışlardır. Geçtiğimiz yıl meclise sunulan «Genel Sağlık 
Sigortası» yasa tasarısı burjuvazinin sosyalizasyon uygulamasın
da nasıl içtenlikten yoksun olduğunu bir kez daha kanıtlamıştır.

1963 yılında uygulanmaya başlanan «Sağlık Hizmetlerinin 
Sosyalizasyonu» yasası, 15 yılda Türkiye’de bütün sağlık veko- 
ruyucu hekimlik hizmetlerinin kamulaştırılmasını istediği halde 
günümüzdeki durum Sağlık Bakanlığı kaynaklarına göre şöyle- 
din

Sosyalleştirilen il sayısı 36

Sosyalleştirilen ilçe sayısı 278

Sosyalleştirilen köy sayısı 19.425

Sosyalleştirilen bölgeler nüfusu 16 milyon

Sosyalleştirilen bölgeler nüfusunun
toplam nüfusa oranı yüzde 40

Sosyalleştirmeler için 14 yılda
harcanan para toplamı 4.650 milyon TL.

Buradaki rakamlar, göstermelik bir anlam taşımakta ve top
lumsal içerikten yoksun bir sosyalleştirme aldatmacasının, ger
çek sosyalleştirme kavramını yozlaştırmasına neden olmaktadır. 
Esasen 14 yılda yalnızca 4.650 milyon lira tutarında bir harca
manın yapılmış olması, bu konuda ciddiyetsizliğin bir başka gös
tergesidir. Bilindiği gibi, Türk Tabipler Birliği Merkez Konse- 
yi’nce yapılan bilimsel hesaplara göre genel bütçeden iyileştiri
ci sağlık hizmetleri için yüzde 6, koruyucu sağlık hizmetleri 
için de yüzde 9 olmak üzere toplam yüzde 15 oranında bir kay
nak ayrılması zorunlu görülmektedir. 1977 bütçesinde bu oran 
altı kat daha azaltılarak, yüzde 2,97 düzeyinde bırakılmıştır. Oy
sa bir örnek olarak alındığında, silahlanma için harcanan para 
lar, her yıl giderek artmakta, sağlık için harcanan miktarın 
çok üstüne ulaşmaktadır.
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«Sağlık Hizmetleri Sosyalleştirilmesi» uygulamasmm iflas 
etmesinden sonra ortaya atılan «Genel Sağlık Sigortası Yasası» 
da birincisi gibi kitlelerin sağlık sorunlarını çözmekten çok 
uzaktır.

Sağlık alanında kurulu düzeni güçlendirmeye ve sürdür
meye kararlı olan çevreler, kitlelerin sağlıkları ve yaşamları 
konusundaki haklı duyarlılıklarım sömürmektedirler. Oysa 
sosyalizasyon kelimelerden ve cılız rakam lardan ibaret değil
dir. Toplumun her bireyinin yaşamını, sağlık bakımını ve has
talıktan korunmasını güvence altına alan yaygın bir eğitim, hiz
met ve uygulam alar bütünüdür. Sosyalizasyon, herşeyden ön
ce ülkenin her tarafında yaygınlaşmış, etkin bir yardım sağla
yan kurum lar ve hastaneler ağmın kurulmasını hedef almalı
dır. 222. Tabloda, sağlık hizmetlerinin sosyalizasyonunu amaç
lamış ve bunu başarmış iki komşu sosyalist ülkenin ve Türkiye’ 
nin sağlığına ilişkin çeşitli alanlardaki karşılaştırm alar yer al
maktadır.

TABLO; 222
İKİ KOMŞU SOSYALİST ÜLKE VE TÜRKİYE'DE 

SAĞLIK İSTATİSTİKLERİ (1977)

SSCB Bulgaristan Türkivo

Doğum oranı (binde) 17,8 15,3 40,8

ö lüm  oranı (binde) 8.7 9,8 13,5
Çocuk 6lüm oranı (binde) 23,0 26,2 153
Hastane sayısı 25,773 200 449
Bin kişiye düşen yatak sayısı 11,1 9,4 2.5
Toplam yatak sayısı 2.800.000 56.000 103.450

Gerçek bir sosyalizasyonla, göstermelik sosyalizasyon a ra 
sındaki farkı doğuran temel neden, iktidarı elinde bulunduran 
smıflardan kaynaklanmaktadır. Türkiye’de egemen sınıf iktidar
ları insan yaşamının korunması ve sosyal güvenliğin sağlanma
sı amacıyla yapılacak yatırımları lüks saymakta, bunun yerine 
mevcut durumu değiştirmeyecek süslü demagojilerle kitleleri 
oyalamaktadır. Bu oyalama ve programsızlığın, kitlelerin yaşa
mına yansıması kaçınılmazdır.

Sağlık hizmetleri kapsammda bulunup da çözüm bekleyen 
en önemli konular arasında işçi sağlığı v© iş güvenliği, çevre
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sağlığı (*), ana-çocuk sağlığı ve sağlık personelinin eğitimi vb. 
yer almaktadır.

Ana-Çocuk Sağlığı Hizmetlerinde Durum

Şimdiki durumda ana-çocuk sağlığı hizmetleri hemen yal
nızca Sağlık Bakanlığı’nm kimi kuruluşlarınca yürütülmekte
dir. Ana-çocuk sağlığı için ay n  bir genel müdürlük kurulmuş, 
bu genel müdürlük kendisi için yeni bir örgüt kurm aya çalış
mıştır. 1974’de 70 AÇS (Ana-çocuk sağlığı) merkezi 84 AÇS şu
besi, 796 AÇS istasyonu kurulmuş görünmektedir. Ancak bu 
kuruluşlar istenen koruyucu hekimlik çalışmalarını yürütecek 
yerde hasta çocukları muayene eden merkezler haline gelmiş
lerdir.

Oysa Türkiye’de çocuk ölümleri çok önemli bir sağlık soru
nudur. Doğan her on çocuktan birisi yaşını doldurmadan öl
mektedir. Bu bebek ölümlerinin bir çoğu, iyileştirilebilen has
talıklardan olmaktadır. Türkiye’de gebelik ve doğum nedeniy
le ölen annelerin sayısı da başka ülkelere göre çok yüksektir. 
Bu nedenle sağlık hizmetlerinde ana-çocuk sağlığına özel bir 
yer vermek gereklidir.

Kurulacak yeni sağlık örgütlenmesinde, koruyucu hekimlik 
çalışmalarının önemli bir kısmını ana-çocuk sağlığı hizmetleri
nin oluşturması gerekir.

Ana-çocuk sağlığı hizmetleri, gebelerin doğum öncesi ve 
sonrası izlemelerini yapmak, doğumların sağlıklı sonuçlanma
sını sağlamak, doğan bebeği hastalıklardan korumak, 0-6 yaş 
grubu çocukları izlemek, aşılamak olarak özetlenebilir. Ana- 
çocuk sağlığı hizmetlerinde temel sağlık personeli ebe’dir. Ye
ni bir örgütlenmenin ilk basamağı olacak sağlık kuruluşların
da, her iki-üç bin nüfusa bir ebe bulunması gerekir. Her ebe
nin sorumlu olduğu bölge belli olacaktır. Ebe, kendi bölgesin
deki gebeleri, bebekleri, çocukları saptayıp izleyecek, gerekti
ği zaman hekime gönderecektir. Doğumları yaptıracak, gebe, 
bebek ve çocukların aşılarını hekimle birlikte planlayıp gerek
li aşılan uygulacaktır. Aynı zamanda ebeler kendi bölgelerin
deki doğum, ölümleri yeni yerleşen ve bölgeden ajm lanlan 
saptayarak hekime bildirecektir.

(*) îşçi sağlığı ve İ5tgü\>enliği ile çcvtc saghgı so run lanna, ilgili bölüm lerde 
yer verilm iştir.
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Sağlık Personelinin Eğitimi

a) Yüksek Öğretim Kurumlan: Türkiye’de bugün uygulan
m akta olan tıp eğitiminin ülkenin sorunlarıyla ilgisi olup ol
madığına dikkat edilmemektedir. Altı yıl yüksek öğrenim gören 
hekim, öğrendiklerinin büyük bir çoğunluğunu hiç uygulama
dan unutmaktadır.

Tıp fakültelerinde yapılan bilimsel çalışmalar da çoğun
lukla ülke sorunlarına yönelik değildir. Üniversite hastanele
rinde çalışmakta olan öğretim üyelerinin büyük bir kısmı, Tür
kiye’de hangi sağlık sorunlarının gündemde olduğundan h a 
bersiz, kendi muayenehane ve kliniklerinde çalışmaktadırlar. 
Eğitimin hizmet ve araştırm a ile eşgüdümü sağlanmış değildir.

Sağlık personeli yetiştiren yüksek öğrenim kurum lan 1974 
rakam larıyla şöyle sıralanabilir; 13 tıp fakültesi, 7 eczacılık fa 
kültesi ve yüksek okulu, 8 diş hekimliği fakülte ve yüksek oku
lu, aynca çeşitli personel yetiştiren 4 akademi ve yüksek okul. 
1973-74 ders yılında lOOO’den fazla hekim mezun olmuştur.

Yeni b ir sağlık örgütlenmesiyle birlikte tıp eğitiminin de 
bilimsel gerçeklere ve ülke gereksinimlerine uygun bir duru 
ma getirilmesi gerekecektir.

Tıp ve sağlık bilimleri alanlarında toplumun ihtiyaç duy
duğu elemanların ivedi olarak yetiştirilmesi, ertelenmez nitelik
te toplumsal bir işlevdir. Bu nedenle gerekli kadroların yetişti
rilmesi bir plan sorunu olarak ele alınmalıdır.

Tıp eğitiminin uzun yıllar sürmesi ve ihtisaslaşma eğilimi 
dikkate alınarak gerektiğinde, kitlelerin sağlık hizmetlerini be
lirli ölçüde çözecek yardımcı hekim eğitimine gidilebilir. An
cak yardımcı hekimlerin de görece kısa bir eğitimden geçtik
ten sonra tedavi ve iyileştirici sağlık hizmeti vermeye yetkili 
görevliler olarak atanm akla birlikte, bilimsel gelişmelerini ve 
eğitimlerini tam am layarak doktor olmaları yolu açık tutulm a
lıdır.

Tıp fakültelerinin eğitim programları yeniden gözden geçi
rilerek düzenlenmeli, ayıklanmalı ve tıp eğitiminin bütün tıp fa 
kültelerinde standart olması sağlanmalıdır. Yeni yetişen hekim
lerin ülkenin sağlık sorunları konusunda bilgi sahibi olmala
rına özen gösterilmelidir.

b) Orta öğretim  Kurumlan: Sağlık Bakanlığı ile çalıştı
racağı orta öğrenim düzeyindeki personelin eğitimi için üniver
sitelerin tıp ve ilgili diğer fakülteleri ortak çalışmalar yapma- 
hdır. Sağlık Bakanlığı, belli aralıklarla hizmetini değerlendirip
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geleceğe yönelik planını saptamalıdır. Orta Öğrenim düzeyin
deki personel (hemşire, sağlık memuru, ebe, laboratuar teknis
yeni vb.) yetiştirilecek kişilerin sayısına ve eğitim kapsamına 
yönelik olarak bu plana göre belirlenmelidir. Tıp ve ilgili diğer 
fakültelerin gereksindiği personelin (hekim, eğitimci, yük
sek hemşire, istatistikçi, çevre mühendisi vb.) sayısı ve eğitim
lerinin kapsaması gereken konular önceden belirlenmelidir. 
Böylece üniversitelerin halka dönük, gereksinimine yönelik 
ve üretim gücü olan işlev kazanmasına da yardımcı olunacak
tır.

Sağhk Hizmetinin, Koruyucu ve İyileştirici Olarak 
Birarada Ele Almması Zorunludur

Sağlık hizmetinin amacı, toplumda yaşayan bireylerin tü 
münü, gereksindikleri yerde ve ölçüde, sağlanabilecek en yük
sek düzeyde sağlık hizmetinden yararlandırmaktır. Bu neden
le hizmet götürülecek kişinin «hasta» olarak seçilmesi, temel
den yanlış ve eksiktir. Bunun için sağlık hizmetleri koruyucu 
ve iyileştirici olarak bir arada ele alınmak zorundadır.

Sağlık yalnız bireysel değil, aynı zamanda toplumsal bir ol
gudur. Toplum içinde yer alan bireylerin sağlık düzeylerini be
lirleyen, biyolojik, fizik ve toplumsal etkenlerin tümüdür. Aynı 
zamanda, toplumun sağlığını da tek tek bireylerin sağlığı oluş
turur. Bireylerde görülen bulaşıcı hastalıklar ölümcül bile olsa
lar, önemli kabul edilmemektedirler. Oysa en önemli hastalık
lar en çok görülen, en çok öldüren ve en çok sakat bırakanlardır.

Sağlık hizmetinin en önemli özelliği, tüm bireyleri gereksi
nim duydukları ölçüde sağlıklı kılmasıdır. Bu nedenle, nerede 
ve hangi koşullarda yaşarlarsa yaşasmlar tüm bireylere ve 
özellikle işçi ve emekçilere hizmet götürmenin ilke olarak kabul 
edilmesi gerekir. Birey, hizmetin hangi yönüne ve ne ölçüde ge
rek duyuyorsa, hizmetin o yönünden ve gerek duyduğu kadar 
yararlandınimalıdır.

Sağhk hizmeti insanı önce hastalandırıp, sonra iyileştirme 
düzeyinden kurtarılmalı ve bir meta olarak alınıp satılması ön
lenerek, topluma, koruyucu ve iyileştirici yönleri bütünleştiril
miş olarak sunulmalıdır.

Ancak bireyin biyolojik ve ruhsal dengesinin korunması, ko
ruyucu, ya da iyileştirici sağlık hizmetleri sunmanın boyutları
nı aşar. Bireyin moral sağlığını toplumsal bir ortak güvenlik 
sistemi içinde değerlendirmek gerekir. Toplumun bütün birey
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leri ancak bu ortak güvenlik sisteminde gelecek kuşkusu, has
talık, işsizlik, yoksulluk, yeteneklerini geliştirememek., gibi en
dişelerden uzak olabilirler.

Sağhk Hizmetleri Doğumdan Ölüme Kadar Her Hal ve 
Koşulda Kesintisiz Sunulmalıdır

Sağlık hizmetleri, koruyucu ve iyileştirici hekimlik çalışma
ları yanında fizik tedavi banyoları, spor merkezleri, rehabilitas
yon, gebelik, ana-çocuk sağlığı hizmetleri, kreşler, dinlenme ve 
tatil merkezleri, yaşlıların bakımevleri biçiminde ana rahm in
den ölüme kadar devam eden bir süreç içinde kesintisiz olarak 
sürdürülmelidir. Bu nedenle sağlık hizmetleri, toplumsal yaşamı 
düzenleyen ortak bir toplumsal güvenlik sistemi içinde yer al
malıdır. Sağlık hizmeti değinilen biçime getirilirken de, çalışan
ların bir uyum içinde ekip hizmeti olarak çalışmaları sağlanma
lıdır.

Bu düzenlemeler yapıldığı oranda sağlık hizmetleri bir me
ta olmaktan çıkarılmış, herkesin yararlanabildiği ve sadece iyi
leştirici değil, aynı zamanda koruyucu sağlık hizmeti durum u
na gelmiş olacaktır.
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ÇEVRE SORUNLARI

Kapitalist Toplumlarda Doğa Çevre Bir Meta 
Olarak Ele Alınır

ÇEVRE, insanın tüm biyolojik, fiziksel, toplumsal ve ekonomik 
işlevlerini sürdürdüğü ortamdır. Toplumlar, ilk insandan 

bu yana, bu çevre içinde yaşamlarını sürdürebilmek için doğa
dan ve kaynaklarından yararlanmış; onları üretimde kullan
mıştır. Ancak, insanların doğadan yararlanması, çevreyle iliş
kisi, sınıflı toplumlarda farklı olagelmiştir. Her smıflı toplum
da, doğadan ve çevreden nasıl yararlanacağını o toplumun 
egemen sınıfı kararlaştırır, o yönlendirir. Kapitalist toplumda da 
«bir üretim aracı olarak doğa»nın kullanımına, burjuvazi karar 
ve yön verir. Bu, kuşkusuz, kapitalist düzenin belirleyicisi olan 
«kâr»a yönelik bir kullanım olacaktır. Kısacası kapitalist top
lumlarda doğa/çevre, bir «meta» olarak ele alınır; ve kâr süreci
ne katılır.

Kapitalist toplumlarda kâr sağlanabilmesi, ancak sömürü ile 
olanaklıdır. Kuşkusuz, doğa/çevre de bu sömürü mekanizmasın
da yerini alacak; plansız, toplum yararına aykırı biçimde tüke
tilecek, yağmalanacaktır. îşte, kapitalist ülkelerde doğa; bunun 
için insan ve öteki canlıların yaşamını/sağlığını tehlikeye soka
cak, yaşam kaynaklarına zarar verecek biçimde bozulmuş ve 
genel anlamda «çevre kirlenmesi» olayı ortaya çıkmıştır.
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Çevre Kirlenmesi Sorunu Yalnızca Kapitalist 
Ülkelere Özgüdür

Çevre kirlenmesi, ya da çevre sorunları yukarda açıklanan 
nedenlerle sadece kapitalist ülkelere özgüdür. Sosyalist ülkeler
de doğa, toplumun yararına göre ve o amaçla kullanılır; çünkü 
«bir üretim aracı olarak doğa»nın mülkiyeti, topluma aittir. Do
ğal olarak toplum bu araçtan kendi yaşamını/sağlığını tehlike
ye sokacak biçimde yararlanmayacaktır.

Çevre sorunları kapitalist ülkelerde-özellikle gelişmiş em
peryalist ülkelerde son 20-25 yıldır büyük boyutlara ulaşmıştır. 
Denizlerde yaşam azalmış; su kaynakları toprak ve hava kir
lenmiş; doğal kaynaklar tükenmeye yüz tutmuş; işçi ve emekçi 
smıflar kötü yaşama ve çalışma koşullarına itilmişlerdir. Çevre 
kirlenmesinin işçi ve emekçilerde doğurduğu tepkiler üzerine, 
kirlenmenin gerçek nedenini ve kaynağını gözden gizleyebil
mek için bu ülkelerin egemen sınıfları çeşitli saptırm alara baş
vurmuşlardır. Kirlenme sorununa «devlet sahip çıkar» görün
müş, kimi ülkelerde de sorun ortaya çıkan «çevreci» partilerde 
kanalize edilmeye çalışılmıştır.

Bu arada, kapitalist sistemin çeşitli uluslararası kuruluşla
rı da konuya el atarak, çeşitli önlemler önermişlerdir.

Ancak, çevre kirlenmesine ilişkin tüm tartışmalar, öneri
ler bir noktada birleşmektedir: kirlenmeyi önlemek olanaksız
dır, o nedenle kirliliği temizlemek yolunda çalışmalar yapılma
lıdır. Türkiye İşçi Partisin in  hazırladığı plan çalışmasının, ön
ceki «Sağlık» bölümünde değinilen «önce hastalandırıp sonra 
iyileştirmek» mantığı gibi, «önce kirletmek, sonra temizlemek» 
mantığı da kapitalist düzenden kaynaklanmaktadır.

Öte yandan, kapitalist ülkeler, çevre sorunlarını, sanayileş
menin ve teknolojik gelişmenin «kaçınılmaz sonucu» olduğu sa- 
vmı da benimsetmeye çalışmaktadırlar. Çevre kirlenmesinin, yo
ğun biçimde sanayi bölgelerinde görülmesi ve kirlenmeye ge
nellikle sanayi artıkları ve atıklarının yol açması, bu sava ka
nıt olarak gösterilmektedir. Böylece, sanayileşme ve teknolojik 
gelişme durdurulamıyacağına göre, çevre kirlenmesine, insan 
yaşamını doğrudan etkiler hale gelinceye kadar katlanılması ge
rektiği öne sürülmekte, tepkiler azaltılmaya çalışılmaktadır. 
Çevre kirlenmesinin en yüksek düzeye çıktığı durumlarda, «en 
az kirletici teknoloji» seçimiyle karşı karşıya kalınması, ya da 
«temizlemek» zorunda olunması halinde de bunun maliyeti 
emekçi halka ödettirilmektedir. Nitekim, Avrupa’da gelişmiş
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kapitalist ülkelerde denenen bir uygulamaya göre, «kirleten 
ödeyecektir». Bu şu anlam a gelmektedir: Üretim süreci sırasm- 
da meydana gelen kirlenmenin temizlenmesi için, «bu üretim 
den yararlanan kişiler» maliyete katılacaklardır. Eğer «temiz
leme» işini özel sektör yapacaksa, bunun maliyeti devletçe sap
tanacak oranlarda «fiyatlara» yansıtılacaktır; eğer devlet ya
pacaksa bu kez belirli oranlarda «vergi» alınacaktır. Görüldüğü 
gibi kirletenler, işçi ve emekçiler sayılmakta; temizlemenin be
deli onlara ödettirilmektedir. Tüm bunlar da «sanayileşme ni
metinin bir külfeti» olarak sunulmaktadır.

Türkiye gibi az gelişmiş ülkelerde bile çevre sorunları, 
önemli boyutlara ulaşmıştır. Önümüzdeki dönemde, emperya
list kapitalist ülkelerin içinde bulunduğu durumun geri ülkelere 
daha da fazla yansıyacağı ve çevre kirlenmesinin büyük boyut
lar alacağı görülmektedir. Çevre sorunlarının kaynağı olan ka
pitalist sanayileşmenin, az gelişmiş ülkeler için de söz konusu 
olması, öte yandan emperyalist ülkelerden ithal ettikleri geri 
ve «aşırı kirletici» teknolojiler, «çevre kirlenmesi» olayının sü
rekli büyüyen sorunları olmaktadır.

Çevre kirlenmesinin en önemli göstergelerinden biri, a rtık 
ların biyokimyasal oksijen değerleri (BOD) yüküdür. 1977 yı
lında seçilmiş sanayilerin, yaklaşık olarak hesaplanan toplam 
BOD yükleri, kişi başına 54 gram /gün olarak alındığında, bu sa
nayilerin yaklaşık 7,5 milyon kişinin yaratacağı eşdeğer bir k ir
lenmeye neden olduğu görülür. Ayrıca, BOD yükü, yalnızca bi
yolojik olarak parçalanabilen organik artıkları içermektedir. 
BOD yükünde yer almayan sağlığa zararlı, zehirli ve biyolojik 
olarak parçalanmayan, kalıcı kirleticiler de hesaba katıldığında, 
söz konusu kirlenmenin çok daha büyük ölçülerde olduğu anla
şılır.

Türkiye’deki Çevre Kirlenmelerinin Önemli Nedenleri

Türkiye’de çevre kirletilmesinin ilginç örneklerinden biri, 
Porsuk Çayının Kütahya’daki Azot Sanayii atıklarıyla kirletil
mesidir. Üstelik, Eskişehir kentinin içme suyunun kaynağı ola
rak  Porsuk çayından yararlanılmıştır. Oysa Porsuk çayındaki 
kirlenme çok yoğun ve büyük ölçüde biyolojik olarak arıtılama- 
yan bir niteliktedir. Başka bir örnek Filyos Çayı’nda görülmek
tedir. Bu çay üzerindeki SEKA kuruluşu, başka yerlerdeki (Da
laman, îzmit Körfezi) benzerleri gibi, yoğun bir kirleticidir.

Tanm  ilaçlan ve kullanımı da Türkiye’de çevre kirlenme
sinde büyük rol oynamaktadır. Özellikle, 35 yıl kadar önce sen
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tez edilen ve yaygın olarak kullanılmaya başlanmasından son
ra, çok kötü bir «çevre kirleticisi» olduğu saptanan DDT kulla
nımının sürdürülmesi, tarım  alanlannm  çoraklaşmasına yol aç
maktadır. DDT’nin doğada yok olmadığı ve insanların ve tüm 
yararlı canlıların yağ dokularında biriktiği, okyanuslardaki ok
sijen dengesini olumsuz yönde etkilediği bilimsel olarak kanıt
landıktan sonra, DDT’nin başta ABD olmak üzere hemen he
men tüm emperyalist-kapitalist ülkelerde, kullanımı ve üretimi 
yasaklanmıştır. Ancak, mevcut DDT stokunun elden çıkarılma
sı için az gelişmiş ülkelere ihracat sürdürülmüştür. Öte yandan 
Türkiye, DDT’yi ithal etmeye ve kullanmaya devam etmektedir. 
Bunun sonucu olarak da tarım alanları, verimini yitirme tehli
kesiyle karşı karşıya kalabilecektir. Aynca tarım  ürünlerinde 
bulunan yüksek dozlardaki tarım  ilaçları, özellikle bakır sülfat, 
cıva ve DDT kalıntıları, bu ürünlerin Avrupa ülkelerinde alı
cı bulmalarını engellemektedir. Örneğin, 1973-74 yıllarında Tür
kiye karasularında avlanan balıklar yüksek cıva kalıntısı, çay
lar ise yüksek tarım  ilaçlan kalıntısı nedeniyle ihraç edildik
leri Almanya’dan geri gönderilmiştir. Bu arada, yurt içinde de, 
besin kirlenmesi hızlanmakta, besin yoluyla zehirlenmeler a rt
maktadır. Sosyalist ülkelerde ise, tarım ilacı olarak, doğada ko
layca yok olan ve çevreyi kirletme oranı çok düşük olan niko- 
tinli ilaçlar kullanılmaktadır. Türkiye’de ise nikotinli ilaçların 
üretilmesinin ekonomik ve toplumsal yararlan  olduğunu belir
ten «resmi» araştırm alara karşın, uygulamaya geçilmemekte
dir. Bu arada, nikotinin hammaddesi olan tü tün artık lan  da 
değerlendirilmeden yok edilmektedir.

Türkiye’de çevre kirlenmesinde en büyük payı olan sana
yi kuruluşları çimento fabrikalarıdır. Çimento sanayii, gerekli 
önlemlerin alınmaması halinde, çok yoğun hava ve toprak kir
lenmesine yol açmaktadır. Çimento tozlarının solunması sonu
cu, meydana gelen «silikozis» hastalığı (ciğerlerde toz hastalı
ğı) bir meslek hastalığı olarak çok yaygındır. Çimento fabrika
ları, tüm sakıncalarına karşın, girdi maliyetinin azaltılması am a
cıyla, ya kentlerin içinde, ya da çok yakınında ve verimli tarım 
alanlarında kurulmuştur. Elazığ, Çorum, Hendek ve Mersin’de
ki çimento fabrikaları hemen akla gelen örneklerdir. Bu durum, 
çok yoğun hava ve toprak kirlenmesine yol açmaktadır.

Bu arada, başta Ankara olmak üzere ve Murgul gibi küçük 
yerleşme merkezlerine kadar uzanan pek çok kentte hava kir
liliği tehlikeli boyutlara ulaşmıştır. Kapitalizmin körüklediği 
hızlı ve plansız kentleşme, hava kirliliğinin ana nedenlerinden
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biridir. Kentlerin yoğun nüfusu, yeşil alanların azlığı, toplu ula
şım yerine küçük özel taşıtların trafikte ağırlık taşıması, bu a ra 
da merkezi ısıtma sisteminin kurulmaması, ısınma için kulla
nılan fuel-oil, kömür gibi yakıtların kötü kaliteli olması, hava 
kirliliğinin artm asına yol açmaktadır.

Kükürt oranı düşük fuel-oil ve kaliteli kömür de sanayinin 
kullanımına verilmekte, «insan sağlığı» ikinci planda kalmak
tadır.

Türkiye’de 1977 yılında 118 bin ton üretilen deterjanlar da 
aşın  çevre kirlenmesine yol açmaktadır. Türkiye’de deterjanla
rın, bakteriler tarafından kolayca parçalanabilen ve dolayısıyla 
daha az kirlenmeye yol açan grubu yerine, «sert deterjan» diye 
nitelenen, aşın  çevre kirletici grubu üretilmektedir. Türkiye’de 
üretilen ve kullanılan deterjan grubu, bazı gelişmiş kapitalist ül
kelerde ve ABD’de yasaklanmış durumdadır. Türkiye’de de bu 
türün üretiminin kesinlikle yasaklanması gerekir.

Almması Gerekli İlk Önlemler

Çevre sorunlarına karşı alınabilecek ilk önlem, «kaynağında 
denetim» dir. Kirlenen çevrenin temizlenmeye çalışılması yerine, 
çevre kirletici sanayi kuruluşlarının denetlenmesi, daha az kir
letici teknolojiye yönlendirilmesi; tarım  alanında da erezyon ön
lenerek, tarım  ilaçlarının sağlığa zararlı olmayanlarının üreti
minin sağlanması gereklidir. Belli ölçülerde kirlenmeye yol aç
masının önüne geçilemeyen sanayi kuruluşlarının da yerleşim 
bölgelerinden uzakta kurulması, bu arada buralarda çalışan iş
çilerin sağlığı için de gerekli önlemlerin alınması zorunludur.

Bu temel yaklaşım ayrıca yerel boyutlarda yan önlemlerle 
de desteklenmelidir. Sanayi atık ve artık lan  mutlaka filtre edi
lerek dışlanmalı, bunu kısa sürede gerçekleştiremeyecek kuru 
luşlar en azmdan sökülerek, akarsu ve denizler çevresinden 
uzaklaştırılmalıdır. Gene, büyük kentlerde foseptiklerin doğru
dan denize, ya da akarsulara akıtılmasını önlemek amacıyla ge
rekli tesisler kurulmalıdır.

Yoğun yerleşme merkezleri çevrelerindeki çimento fabrika
ları, termik santrallar gibi çevre kirletici kuruluşlann atık ve ar- 
tıklannı filtre etmeleri ve temizleyici yöntemleri geliştirmeleri 
zorunlu kılınmalıdır. Büyük kent yaşamının neden olduğu katı 
kirleticiler açık çöplüklerde yığılıp, sağlığı etkileyici konumla
rından mutlaka çıkanimalıdır. Bu çerçevede yeniden değerlen
dirme ilk olarak düşünülmeli, bu anlamda değerlendirilmeye
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cek artık lar ise gömülü çöplükler yoluyla yok edilmelidir. Yeni
den değerlendirme için ayıklanan çöplerden arta  kalanlar da za
ten biyo-kimyasal parçalanm a yoluyla doğada kolayca yok ola
bildiğinden sorun yaratmamaktadır.

Bütün bu önlemlerin uygulanmasının denetimi ise yakından 
ve sıkı bir biçimde gerçekleştirilmelidir. Bu anlamda yerel yöne
tim organlarına, sendikalara ve teknik eleman kuruluşlarına 
ortak sorumluluk ve yetki verilmelidir.
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İŞÇİ VE EMEKÇİLERİN YERLEŞME SORUNU

Kapitalist Gelişme Sürecinin Yarattığı Mekânsal Sorun

T ÜRKİYE’de kapitalist gelişme süreci, 1950’lerden bu yana 
ülkenin toplumsal yapısı ile birlikte mekân sorunlarını da 

bir dönüm noktasına getirmiş bulunmaktadır. Kentleşme olgu
suna bağlı olarak beslenme, ulaşım gibi konular ön plana çık
mıştır. Bu konular, işçi ve emekçilerin yaşam koşullarının iyileş
tirilmesi için verilen mücadelenin başlıca alanları araşm a gir
miştir.

Bugüne kadar Türkiye’de, kentleşme olgusunun yarattığı 
tüm sorunlar üzerinde burjuvazinin ideolojik kavram saptırm a
ları egemen olmuştur. Kentleşme, kırdan kopan nüfusun kent
lerde aşırı yığılmasından doğan demografik bir sorun olarak 
sergilenmiş; «sağlıksız, sahte kentleşme» gibi kavram lar türetil
miştir. Dışa bağımlı kapitalistleşme sürecindeki ülkelerde, top
lum yapısının dönüşümünün başka biçim alamayacağı gerçeğini 
gözlerden saklamayı amaçlayan bu yaklaşımlar, «köy-kent» ve 
benzeri çözüm önerilerine kadar götürülmüştür.

Konut konusunda da, nicel boyutlu bir «konut sorunu» ya
ratılmış ve sorun herkesin konut sahibi olmasının yollarının 
aranması olarak ortaya konmuştur. Bu, konut alanında tekelleş
me için zemin hazırlama çabalarının gerekçesi yapılmıştır. Bu 
plan çalışmasında, bu konularla birlikte daha birçok alanda ya
ratılan ideolojik saptırm alara karşı, sınıfsal temeli olan yeni ta 
nımlamalar ve çözümler getirilmektedir,
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Kapitalizm öncesi toplumlarda kentleşme, «artık ürünün» 
kentlere akması ve orada tanm dışı nüfusu beslemesi biçiminde 
olmuştur. Kapitalist toplumda ise kentleşme, «artı değerin» 
kentlerde yoğunlaşmasma dayanan bir süreçtir. Kapitalist top
lumda kentleşme, yatırımlar, teknolojik gelişmeler ve diğer ü re 
tim güçleri ile birlikte emeğin de kentlerde yoğunlaşması süre
cidir. Kapitalizmin temel çelişkisi, başka bir deyişle sermaye ve 
üretim araçları mülkiyetinin özel ellerde bulunması ile üretimin 
toplumsallaşması çelişkisi, kentleşme sürecinde keskinleşmekte
dir.

OsmanlI Türkiye’sinde kentleşme, artık ürünün im parator
luk merkezine akımını sağlayan bir yerleşme kademelenmesi bi
çiminde yürütülmüştür. Kapitalizmin gelişme döneminde ise 
hammadde ve besin ürünlerini, Batı’ya akıtmak üzere toplayan 
merkezler oluşturulmuştur. İki savaş arasında izlenen «devlet
çilik» ile yatırım larda belli bir bölgesel dağılım politikası izlen
miş, Bursa, Eskişehir, Konya, Kayseri, Malatya gibi kentler, bu 
dönemde bir ölçüde gelişmiştir.

Türkiye’de, özellikle emperyalizme bağımlı olarak gelişen 
kapitalistleşme süreci ile kentleşme hızlanmıştır.

TABLO : 223
TÜRKİYE'DE KENT SAYILARINDA VE KENTLEŞME 

ORANLARINDA GELİŞMELER (Yüzde)

1960- 1970 1970- 1975
Döneml Oöneml

Kentleşme Kentleşme
Kent nüfus Kent sayı oranı Kent sayı oranı
grubu (bin) sı artışı artışı sı artışı artışı

10 —  50 82,6 — — +  10,8
5 1 — 100 10,5 —  36,6 9,5 —  18,0

101— 250 150,0 +  47,6 20,0 —  14,0
251 —  500 100,0 —  5,7 100,0 +  65,3
500 -f- 50,0 +  2,6 — —  7,4

Toplam 77,0 — 2,6 —

Türkiye kentsel
nüfusu Yüzde 77,1 artış Yüzde 32,6 artış

1950’lerde izlenen tarımda kapitalistleşme politikası, bu sek
törde makineleşme ve mülksüzleşme ile birlikte gelişmiş, büyük

468



emekçi kitleleri topraktan kopararak, kentlere göçmeye ve yeni 
geçim olanakları aram aya itmiştir. Burjuvazinin kentlerde top
lanan emekçi kitlelere karşı tutumu çelişkili olmaktadır. Bir yan
dan, kentsel hizmet ve olanakları paylaşma sorununu, kente gö
çün azaltılması için önlemler geliştirerek «çözümlemeye» çalı
şırken, öte yandan bu emekçi kitleleri, yedek sanayi ordusu, üc
retleri baskı altında tutm a aracı olarak değerlendirmektedir. Bu 
ucuz işgücü, sanayiden başka, inşaat, ev hizmetleri vb. alanlar
da burjuvazinin çeşitli katm anları tarafından sömürülmektedir.

Gecekondulaşma, Asgari Ücret Düzeyinin Düşük 
Tutulmasına Destek Olarak Geliştirilmiştir

Türkiye ve benzeri emperyalist-kapitalist sömürü ağı için
deki ülkelerde kentleşmenin mekanda aldığı başlıca biçim olan 
gecekondulaşmaya karşı tepkiler bu çelişkiyi yansıtmaktadır. 
Gecekondu bir yandan mülkiyet hakkına saldın olarak ele alın
mış, öte yandan sanayiciler işyerine yakın gecekondu alanları
nın oluşmasına destek sağlamış, seçim dönemlerinde hükümetler 
kamu mülkiyetindeki kentsel toprağın işgaline göz yummuşlar
dır. Bugün, A nkara’da kent nüfusunun dörtte üçü, İstanbul’da 
yansı gecekondularda oturmaktadır.

Türkiye’de sanayileşmenin gelişmesi ile ortaya çıkan gece
kondu ve çevresinde oluşan düşük düzeyli bir yaşam biçimi an 
lam kazanmaya başlamıştır. Bir başka deyişle, gecekondulaş
ma, asgari ücret düzeyinin düşük tutulmasına destek olarak ge
liştirilmiştir. Bu aşamada gecekondu alanlanna belirli alt yapı 
hizmetlerinin götürülmesi ile, kitlelere, bu asgari yaşam biçimi 
dayatılmaya çalışılmaktadır.

Nüfusun yarıya yakın bir bölümünün (örneğin 1975 sayı
mında yüzde 41,79) kentlerde yaşadığı Türkiye’de, kentleşme
nin yarattığı sorunlar, esas olarak kapitalist düzende çözümle
nemeyecek boyutlara ulaşmıştır. Toplumsal değişmenin belli 
başlı göstergelerinden biri olan kentleşmenin ortaya çıkardığı 
sonınlara karşı, giderek gelişen ve büyüyen işçi sınıfı mücade
lesi güçlenmektedir.

Burjuvazinin Elinde Konut, Hem Bir Ekonomik Baskı, Hem de 
İdeolojisini Aşılama ve Yayma Aracıdır

Kapitalist sistemde konut, emeğin kendini yeniden üretme
sinin gereklerinden olan «bannma»yı karşılayan bir araçtır. Ko
nutun bu niteliği, asgari ücret düzeyinin belirlenmesinde etkin
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olmaktadır. Gene kapitalizmde konut, işgücünü belli bir yere 
bağlayarak, yapay bir ekonomik güvence sağlayarak, ya da dü
şük bedelli bir yaşam biçiminin aracı olarak, ücretleri baskı al
tında tutm ak için de kullanılmaktadır.

1950’lerden bu yana Türkiye’nin büyük kentlerinde apart
man çevreleri ve gecekondu çevreleri biçiminde bir ikili kent 
yapısı gelişmiştir. Apartmanlar, im ar planlarına bağlı olarak, 
belli standartlara az çok uygun biçimde, piyasada belirlenen ni
telikleri içeren meta-konutlar olarak üretilmektedir. Burjuvazi, 
konut üretimine ayrılan ulusal kaynaklan, kolaylıkla kendi ge
reksinimlerinin karşılanmasına yöneltebilmektedir. Büyük kit
leler ise, arsasını işgal gibi «yasadışı» yollardan elde ettiği ve 
kendi işgücünü kullanarak meydana getirdiği gecekondularda, 
bir gün apartm anı olacağı düşüyle burjuva ideolojisine özendi- 
rilmekte, öte yandan da, çağdışı bir yaşam biçimine mahkum 
edilmektedir. Kısacası burjuvazinin elinde konut, hem bir eko
nomik baskı hem de bir ideoloji aşılama ve yayma aracı olmak
tadır.

Bu am açlar için gerçekleşmekte olan konut yapımı da gece
kondulardaki düzeyleri aşmamakta, birçok gereksinimden yok
sun olarak ortaya çıkarılmaktadır. Gecekondulara ilişkin bilgi
leri içermeyen 224. Tablonun gösterdiği durum, yerleşme izni 
verilen konutlarda yıldan yıla gözlenen kötüleşme, gereksinim
leri karşılamaktan uzaklaşma olmaktadır.

TABLO : 224
YENİ KONUTLARDA NİTEL GELİŞMELER (Yüzde)

Konutun niteliği 1971 1972 1973 1974 1975

Yeni Konutlar 100 122 127 119 141
Akar suyu bulunan 100 122 134 117 136
Elektriği bulunan 100 122 132 116 134
Kanalizasyonu bulunan 100 117 136 113 135
Mutfağı bulunan 100 121 132 116 134
Banyosu bulunan 100 121 132 116 134

224. Tablonun hazırlanışında, tutarlı olmayan resmî istatis-
tiklerden yararlanılm ak zorunda kalınmıştır, istatistik veriler, 
ilgili oranların hesaplanabilmesi açısından neredeyse kasıtlı ola
rak kısıtlayıcı biçimde düzenlenmektedir. Bununla birlikte tab 
lodaki yeni konutlar endeksi toplam ev ve apartm an daire alan
ları kullanılarak, diğer endeksler ise yeni yapılan konutlarda be-
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lirtilen hizmetlere sahip birimlerin sayıları kullanılarak düzen
lenmiştir. Esas alınan yıl olan 1971’de adı verilen hizmetlerin 
tüm yeni konutlarda bulunmadığı gözönünde bulundurulursa, 
yıllar boyunca bu açığın artm akta oluşu, dolayısıyla «ev ve 
apartm an dairelerinin» giderek daha büyük oranlarda geri ni
teliklerle üretildiği ortaya çıkmaktadır.

Bugüne kadar konut sorunu, egemen sınıflarca, kentleşme 
ve doğal nüfus artışı ile bu sektördeki üretim kapasitesi arasın
daki açığın doğurduğu nicel bir sorun olarak ele alınmıştır. Oy
sa, kapitalist toplumda konutun —mülkiyet biçiminden, sağla
dığı yaşam düzeyi ve düzenine kadar— tüm özellikleri, sınıfsal 
yapıyı ve temelindeki sömürü ilişkilerini pekiştirecek ve yeni
den üretecek niteliktedir. Toplumun demokratikleşmesi ve sos
yalizme geçiş süreci, konutu, tüm gereksinim sahiplerine ula
şan, işçi sınıfının ve tüm emekçilerin çıkarları ve değerleri ile çe
lişkisi olmayan bir ürün haline dönüştürme yolunda olacaktır.

Kentsel Arazi, Devamlı Yükselen Rant Kaynağı

Kapitalist toplumlarda kentsel arazi, salt üstüne yapı yapı
labilmesinin sağladığı kullanım değerinden dolayı değil, kıt ve 
tüketilmez bir kaynak olmasından doğan ranttan  dolayı piya
sada sürekli yükselen bir değişim değeri bulur, ö te  yandan top
rak, insan emeği ile üretilen bir kaynak değildir. Ve sağladığı 
kullanım değeri, kentin genel gelişmesinin kararlarını veren ve 
araziyi kullanabilir durum a getiren altyapıyı üreten-kamu ta 
rafından yaratılır. Bu nedenle arsanın, bir özel mülk konusu ve 
piyasada alınıp satılan bir meta olması, gelişmiş kapitalist ül
kelerde bile bir sorun olarak görülmekte, arsa spekülasyonunun 
önlenmesi, kent toprağında özel mülkiyetin sınırlandırılması gi
bi istemler egemen sınıflar içinde dahi destek bulmaktadır.

OsmanlI toplumunda geleneksel olarak merkezî devlet mül
kiyetinde olan kent toprakları, bu toplum yapısının çözülmesi 
sürecinde fiilen özel mülkiyete geçmiş, 19. yüzyılın ikinci y a n 
sından bu yana yasallaşan özel mülkiyet ve Cumhuriyet döne
minin kentleşme süreçleri, kentsel arazi sorununu giderek a rtır 
mıştır. Bugüne kadar Türkiye’de toprak mülkiyeti konusunda 
önemli sınırlamalar getirmeyen ve kamu elinde altyapısı dona
tılan toprakların, Arsa Ofisi ve benzeri kurum lar aracılığı ile 
yine özel mülkiyete devrini amaçlayan politikalar izlenmiştir.

Kentsel arazi, bir meta, spekülasyon aracı, bir ran t kaynağı 
olmaya devam ettiği sürece, kentsel yaşam ve gelişmeye olum
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suz etkileri olan bir sorun olmaya devam edecektir. Bu nitelik
lerinden armdırılmış kent toprağı, kam unun kentsel gelişmeyi 
denetleme ve yönlendirmesinin başlıca aracı olacaktır.

Kentsel altyapı yalnızca elektrik, kanalizasyon gibi teknik 
altyapıyı değil, aynı zamanda eğitim, kültür vb. toplumsal ge
rekleri de kapsadığından, çağdaş yaşam koşullarını kent toplu- 
m una ulaştıran en önemli araçtır. İşçi sınıfı ve emekçi kitleler 
için kentsel altyapı, sağlık koşullan, ulaşım olanakları ile birlik
te, çocuklarının eğitimini sağlayacak, kentin tüm toplumsal, kül
türel olanaklarından, sağlık ve eğitim hizmetlerinden yararlan 
ma fırsatını verebilecek nitelikte olmalıdır.

Yerel Yönetim Örgütlerinin Önemi Giderek Artmaktadır

Kentliler için hizmet üretme görevi verilen yerel yönetim 
örgütleri, toplumsal değişme ve kentsel yaşam koşullarının ge
liştirilmesi sürecinde önemli rol oynamaktadır. Cumhuriyet Tür- 
kiyesi’nin ilk dönemlerinde, burjuvazi ve öteki mülk sahibi sı
nıflar ancak «hizmetçi belediye» türünden yerel yönetim örgüt
leri geliştirebilmiştir. 1950’lerden sonra kentlerde yoğunlaşma
ya başlayan emekçi kitleler karşısında, bu örgütler, işçi ve 
emekçi sınıflara karşı egemen güçlerin izlediği politikaların ye
rel desteğini oluşturmuş; özel mülkiyet kaygılan ağır bastığın
da gecekondu yıkmış, seçim dönemlerinde gecekonduya tapu 
vermiş ve hizmet götürmüştür. Böylece, gecekondu ve çevresin
de oluşan yaşam biçimini de meşru hale getirmiştir.

Burjuvazinin ve kent topraklanndan rant, kimi kent hiz
metlerinden aşın  kâr sağlayan vurgun culann elinde olan yerel 
yönetimlerin işçi sınıfı ve emekçiler için önemi giderek artm ak
tadır. Yerel yönetimlerin de katkılarıyla, kentlerdeki işçi ve 
emekçiler üzerinde yoğunlaşan, ekonomik, politik, ideolojik bas
kılar, burjuvazinin ve öteki mülk sahipleri ve çıkar gruplarının 
oluşturduğu ittifakla yürütülmektedir. Kentsel ran t ve kent içi 
hizmetlerin üretiminden doğan aşın  kârlardan pay alan çıkar 
gruplan böylece enflasyona karşı kısmen korunmuş olmakta
dırlar. Bu durum, işçi sınıfı ve tüm emekçi kitlelerin örgütlü m ü
cadelesine karşı kullanılmaktadır. Bir apartm an dairesi bir dük
kan, bir dolmuş, ya da minibüs sahibi olmak gibi bireysel ku r
tuluş yollan sunulmakta ve kullanılmaktadır. Öte yandan, iflas 
eden binlerce esnaf ve zanaatçı gözlerden saklanmaktadır. Kent 
ran tlanndan  pay alan çevreler, büyük kentlerin belediye yöne
timlerini sadece burjuvazinin has partileri değil, sosyal demok
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ra t yerel örgütleri kanalıyla da düzenin devamı yönünde baskı 
altında tutmaktadırlar. (*)

Büyük Kentlerde Gecekondu Gerçeği

Gecekondu ve gecekondulu, kentin fiziksel ve toplumsal ço
ğunluğunu oluşturmaya başlamıştır. Örneğin 1970’de A nkara’da 
yaklaşık 750 bin gecekondulu yaşamakta ve dört merkez ilçe 
(Merkez, Altındağ, Çankaya, Yenimahalle) il nüfusunun yüzde 
69’unu oluşturmaktadır. Ankara kentinin nüfusu 1975’de önceki 
sayıma göre yılda yüzde 7,4 artış göstermektedir. Kentlerde do
ğal nüfus artışı yüzde 1 dolayında varsayılırsa yıllık artışın yüz
de 86’sı kentlere göçten kaynaklanmaktadır. Başka bir deyişle, 
Ankara kentinin gecekondulu nüfusuna 5 yılda 397.500 kişi ka
tılmış ve gecekondulu oranı yüzde 67’den yüzde 74’e çıkmıştır. 
Aynı oranlar İstanbul’da yüzde 44’den yüzde 49’a, Adana’da 
(Merkez) yüzde 41’den yüzde 52’ye, İzmir’de (Merkez ilçe ve 
Karşıyaka) yüzde 57,5’den yüzde 61’e yükselmiştir.

Kentle ilişkilerin gelişmesi ve kitle iletişim araçlarındaki 
gelişmeler, daha kente göçmeden önce kitlelerde belirli bir bi
linçlenme sağlamaktadır; kente göçüldükten sonra da çelişki
lerin ne denli keskin olduğu bir kez daha görülmekte, yaşan
maktadır. Gecekondulu kitlelerin demokratikleşme mücadelesi 
için örgütlenmesi, egemen sınıfların politik tavrını da etkilemek
tedir. Gecekondu, artık kentin ve kentsel gelişme sürecinin ay
rılmaz bir parçasıdır. Öte yandan gecekondulunun politik gü
cü, küçük ödünlerle denetlenemeyecek düzeye varmıştır. Enf- 
lasyonist politikanın olumsuzluklannın, kitlelere kentsel ran t
lardan verilecek paylarla yumuşatılması zorunluluğu gündeme 
gelmiştir. Böylece gecekondu, işgücünü satarak yaşayan insana 
yakışmayacak bir yaşam biçiminin aracı olması yanında, bir 
ran t ve güvence aracı niteliği de kazanmakta, «gecekonduya ta 
pu» sloganları yoğunluk kazanmaktadır.

Bu gelişmelerle birlikte gecekondu ürün olarak da niteliğini 
değiştirmektedir. Gecekondu, kullanıcıların kendi olanakları ile 
karşıladığı bir gereksinim iken —yasal olmasa da— bir metaya

(*) Kentleşme, konut, kentsel toprak  ve altyapı, yerel yönetim konulan  b ir 
bütünlük içinde ele alınıp, işçi ve emekçilerin ekonomik ve siyasal bas
kılardan kurtarılm ası, yaşam koşullarının iyileştirilmesi, toplumun de
m okratikleşmesi yolunda kullanılmalıdır. Bu plan, işçi ve emekçi sınıf
ların örgütlü mücadelesiyle gerçekleştirilebilecek önerileri içermektedir. 
Bu anlam da plan çalışmasınm kendisi de, örgütlü  mücadelenin b ir  aracı 
olarak ortaya çıkmaktadır.

473



dönüşmektedir. Artık toprak, işgal yolu ile değil, ya kent çev
resindeki köy topraklarından satın alınarak, ya da toprağı ön
ceden işgal etmiş «gecekondu türedisi» nden «işgal hakkı» satın 
alınarak elde edilmektedir. Yapı malzemeleri, belirli standardın 
altında da olsa, belli bir piyasadan elde edilmektedir. Eş, dos
tun imecesine karşı, kalfa ve usta düzeyinde uzmanlaşmış iş
gücü satınalma olgusu yaygınlaşmaktadır.

Daha geleneksel yapı malzemelerinin yerini kentin beto
narme teknolojisinin bir bölümü almaktadır. Kısacası gecekon
dunun güvencesi arttıkça, derme çatm a geçici konutların yeri
ni daha kalıcı ve belli standartlara sahip yapılar almaktadır. Ki
mi yerlerde bu, toprağı işgal edip, üstüne gecekondu yapıp sa
tan «gecekondu müteahhitleri» düzeyinde bir örgütlenmeye var
mış bulunmaktadır. Gecekondulunun kentsel yerleşmeye açtığı, 
eksik de olsa altyapı hizmetlerinin getirilmesini sağladığı alan
lardan en elverişlilileri bir süre sonra egemen sınıfların eline 
geçmektedir. Çoğu kez gecekonduluya verilen ran t geçici olmak
ta, aynı alan, burjuvazinin elindeki rantı defalarca katlam ak
tadır. Bu nedenle, İstanbul Boğaz Köprüsü, Ankara hava kirli
liği gibi sorunlar bu spekülasyonun amaçlandığı dönemlerde ön 
plana çıkarılmaktadır.

Ayrıca, yapıyla ilgili her tü r kullanım ve malzeme bir aşın  
kâr kaynağı olmakta, betonarmenin ana malzemeleri olan de
mir ve çimentoda tüccarlar tüm yapı piyasasını denetleyebilecek 
güce ulaşmaktadır. İthalata bağımlı tesisat malzemesi de sürek
li bir darboğaz içindedir. Kapitalist sistem için kaçınılmaz olan 
bu olgular tüm yükü işçi, küçük mem ur ve emekçilerin omuzla
rına yıkmaktadır.

1970’lerin ikinci yansında, Türkiye’de işçi konutu üretmeyi 
amaçlayan büyük ölçekli girişimler belirmeye başlamıştır. He
nüz hiçbiri sonuçlanmamış olan bu girişimlerin tümünde amaç 
işçinin konut gereksiniminin salt nicel yönden karşılanmasıdır.

Soruna İlişkin öneriler

Toplumun demokratikleşmesi sürecini destekleyecek kent
leşme, arsa, alt yapı ve konut politikalannın sınıfsal çözümle
melerden kaynaklanması zorunludur.

Düzenli ve güvenli bir iş bulmak amacıyla kente göçen 
emekçiler işgüçlerini belirsiz koşullarda ve gerçek değerinin 
çok altında satmaya zorlanmaktadır. Kentleşmenin getirdiği 
toplumsal ve mekânsal dönüşüm, işgücünün özgürce ve hakkıy
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la pazarlanmasını sağlayacak, işçi sınıfının büyümesini hızlan
dıracak ve emekçilerin yaşam koşullarını iyileştirecek biçimde 
yönlendirilmelidir. Kentsel planlamada yeni konut alanları için 
karar verilirken, bu alanlarla diğer kullanım alanları özellikle 
işyerleri arasındaki ulaşılabilirlik durumunun en üst düzeyde 
olması için özen gösterilmelidir. İşyerlerine götürülen altyapı 
hizmetleri, yeni sanayi alanlarının gelişimini yönlendirerek, bu 
kararları destekleyecek biçimde dağıtılmalıdır.

Yeni kullanımların mekânda yerleşmesinin başlıca aracı 
olan kentsel topraklar, bugüne kadar arsa mülkiyetini ele geçi
ren vurguncuların çıkarlarını kollayacak biçimde kullanılagel- 
miştir. Kentsel topraklarda özel mülkiyetin tümden kaldırılması, 
bu toprakların işçi sınıfı ve emekçi kitleler yararına kullanılan 
bir araca dönüştürülmesi zorunludur.

Kentsel altyapı, kırsal toprağı arsaya dönüştüren ve kent
sel kullanımlara açan başlıca araç, kentsel arazi ile birlikte kent
sel gelişmenin temel belirleyicilerindendir. Teknik ve toplumsal 
altyapının, kentleşme sürecini yönlendirici, kentsel büyümeyi bi- 
çimlendirici bir araç olarak kullanılması zorunludur. Altyapı ka
rarlarının, mekânsal planlama kararları ile bütünleşmesi ve 
hizmet kademeleri ile yönetim kademeleri arasında uyum sağ
lanması gereklidir.

Kentsel altyapı temelde bir toplumsal hizmettir. Ancak her 
hizmet gibi, üretiminin belli bir bedeli vardır. Bu bedel vergilen
dirme, katılım paylan yoluyla toplumdan alınmaktadır. Ancak 
esas itibarıyla işçi ve emekçi sınıflardan alınan bu bedelin kar
şılığı şimdiye kadar daha çok ve öncelikle burjuAmzinin kullanı
mına sunulmuştur. Bu bakımdan kentsel altyapı hizmetlerinin 
dağıtımında işçi ve emekçilerin yoğun olduğu bölgelere öncelik 
verilmelidir. Sanayi bölgeleriyle birlikte gelişecek konut alanla
rının teknik ve toplumsal altyapısının öncelikle tamamlanması, 
bu yatırımların karşılığının işçi sınıfına en az yük olacak biçim
de sağlanması ve giderek, uzun dönemde bu hizmetlerin bedel
siz götürülmesinin planlanması gerekir.

özellikle teknik altyapı hizmetlerinin aşın  bedellerle üretil
mesini ve yine aşın  bedellerle satılmasını önlemenin başlıca ko
şullarından biri altyapı tasarım, yapım, işletme ve bakım süreç
lerinin bütünleştirilip, kamu elinde toplanmasıdır. Aynca bu 
hizmetlerin üretim maliyetini artıran  önemli bir başka etmen 
de projelendirme aşamasında toplumsal gereksinimlerle uyum 
sağlamayan yabancı teknoloji ithali olmaktadır. Bunun önüne 
geçebilmek için toplumun, kendi teknik ve yönetsel birikimi ile
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eğitim ve örgütlenmesini, bu örgütlenme içinde teknoloji seçi
mini yapması, bu teknolojilerin işletme ve bakımmı yürütecek 
merkezileşmeyi sağlaması gerekir.

Kapitalist sistemde konut, öncelikle gerçek gereksinimi olan
lara değil, piyasa değerini ödeme gücüne sahip olanlara ulaşan 
ve ancak mülkiyeti satın alınarak yararlanılan bir meta haline 
gelmiştir.

Türkiye’de burjuvazinin gecekondu yaşantısına ittiği işçi ve 
emekçi kitleleri bu yaşantıdan kurtarm ak için gösterdiği çözüm 
yolları, işçi sınıfının çıkarlarına ters, onun mücadele gücünü 
frenlemeyi amaçlayan, saptırıcı yollardır. Mülk konut herşey- 
den önce işgücünü belli bir yere bağlayarak, özgürce «pazar- 
lanması» olanağını sınırlar. Belli bir yerde konut sahibi olan iş
çi, o çevredeki işyerlerinin vermeyi kabul ettiği ücretlere m ah
kumdur. Değil başka bir kente, aynı kentin bir başka bölgesine 
göçmesi dahi olanaksızlaşır. Mekânsal hareketliliğini yitiren iş
gücü, düşük ücretlere razı olmaya zorlanır. İçerdiği ran t ile 
mülk-konut bir güvence aracına dönüşür. Gerçekte ücretlerle 
karşılanması gereken sosyal ve ekonomik güvencenin yükü, dü
zenin sağladığı bu pay sayesinde kapitalistin omuzlarından kal
kar. Öte yandan, kapitalist sistemde tüm işçileri konut sahibi 
yapma olanakları, tercihlerin ve kaynakların başka alanlara yö
neltilmesi ve burjuvazinin kullanımına sunulması ile sınırlandı
rılmıştır. Görece yüksek ücretli, ayrıcalıklı küçük bir azınlığın 
konut sahibi edilmesi ile işçi ve emekçilerin tek tek «köşeyi dön
me» um uduna bağlanması, ücretlerin sağlaması gereken güven
ceyi unutup, bu yapay güvencenin peşine düşmesi amaçlanır.

Konut sahibi olmak için yaratılan özlemin tek işlevi ücret
leri baskı altında tutm ak değildir. Aynı zamanda işçi sınıfına 
tek çıkar yolun, kapitalizmin özel mülkiyet düzeni olduğu yanıl
gısı aşılanmak istenmektedir. Bu ideoloji, burjuva yaşantısı ve 
tüketim alışkanlıkları doğrultusunda yaratılm ak istenen özlem
lerle pekiştirilmektedir.

Türkiye’de İşçi konut kredilerinden çok küçük bir azınlık 
yararlanm akta, işçi için konut sahipliği genellikle gecekondu 
mülkiyetiyle sınırlı kalmaktadır. Bu tü r bir kredi sistemi işlerlik 
kazandığında ise, konut mülkiyetinin işgücünü baskı altında 
tutm a yeteneği bir kat daha artacaktır. Kredi borçlan sürekli 
olarak işçiyi boyunduruk altında tutacak, onun iş değiştirmesini 
ve gerektiğinde greve gitmesini zorlaştıracaktır. Kredi borcu 
olan işçi, ücretinin bir bölümünü, finansman kurumlarmın de
netimine sokmakta, bir grev sırasında ödemelerini aksatmanın
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yasal sorumluluğunu yüklenmek zorunda bırakılmaktadır. Ger
çi bu olgu Türkiye’de smırlı bir düzeydedir, ancak kredi siste
minin de hiç bir zaman işçi sınıfı yararına bir çözüm olamaya
cağı açıktır.

Konutun toprağa bağlı ve tümüyle taşmmaz bir meta olma
sı nedeniyle bu sektördeki üretim güçlerinin gelişme süreci ba 
zı özellikler göstermektedir. Bu olgu, konut üretim teknolojisini 
en yavaş gelişen teknolojiler arasına itmiştir. Ayrıca, konutun 
eninde sonunda açık havada belli bir arsa üzerinde kurulma zo
runluluğu, işgücünün belirli mevsimlerde ve oranlarda kullanıl
masını kaçınılmaz hale getirmiştir. Konut üretim teknolojisi, 
şimdiye dek olabildiğince çok parçanın fabrika koşullarında üre 
tilmesi yönünde gelişmiştir. Ancak, bu parçaların konutun ya
pılacağı alan üzerinde birleştirilmesi aşamasında mevsime ve 
belli oranda işgücü kullanımına bağlı kalma sorunu aşılama
mıştır.

Konut üretme teknolojisinin gelişme düzeyini baskı altında 
tutan bir başka etmen, konut ürününün fiziksel boyutlarından 
bir anlamda taşınmazlığından doğmaktadır. En ileri konut ü re 
tim teknolojilerinde bile büyük boyutlu ve çok sayıda prefabrik 
ön yapımlı bileşenin fabrikadan arsaya taşınması zorunluluğu, 
fabrika pazar ilişkisini kısıtlamaktadır. Fabrikanın pazarından 
50-100 km.'den uzak olmaması zorunluluğu, fabrikanın genellik
le, bir metropolitan alanın dışına mal sürmesini önlemektedir. 
Diğer bir deyişle, konut üretimi teknolojisinin gelişimi pazarı
nın ancak belli ölçeğe kadar gelişebileceği gerçeği ile sınırlı ol
maktadır. Konutun toprağa bağımlı bir ürün olması, Türkiye ve 
diğer azgelişmiş ülkelerde, üretim ölçeğini de sınırlamaktadır. 
Toprağın özel mülkiyeti konut alanı olarak geliştirilecek arazi
nin, büyük toplu birimler halinde kullanımını güçleştirmekte
dir. Küçük parçalara ayrılmış, özel mülk halindeki kent toprak
ları yüksek kamulaştırma bedelleri ödenerek birleştirilmekte- 
dir. Büyük ölçekli toprakları elinde bulunduran konut şirketleri 
«arsayı konut yapmak amacıyla edinmemekte, gerçekleştirdik
leri spekülasyon ile rantların» çok yüksek düzeyde tutulmasının 
bir aracı yapmaktadırlar. îşçi sınıfı ve emekçi kitlelerin gereksi
nimlerine ve çıkarlarına en uygun konut tü rü  kamu eliyle oluş
turulan kiralık konuttur. Egemen sınıfların baskısındaki kamu 
kuruluşları da —yerel yönetim örgütleri— bugüne kadar mülk- 
konut üretmeyi amaçlamıştır. Oysa işçi sınıfının gereksindiği 
mekansal hareketliliği ve kentleşme sürecinde hızla değişen ya
şam biçimine uyumu ancak, kolayca değiştirilebilen ve mülki
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yetinin bedelini içermeyen kiralık konutlar sağlayabilir. Kiralık 
konut üretiminin, tüm hizmetlerin öncelikle ve en yüksek dü
zeyde götürüldüğü, kullanıcıların örgütlenmesine olanak sağla
yan kent çevreleri biçiminde tasarlanması, sanayileşmiş toplu 
yapım süreçleri ile gerçekleştirilmesi amaçlanmalıdır. Gerek ör
gütlenme biçimi, gerekse yapı sistemi kiralık konut bakımı, iş
letmesi ve yenilenmesini kolaylaştıracak biçimde olmalıdır. Ki
ralık konut için seçilen alanların konumu, kentin sanayi alanla
rı ile eşgüdüm içinde seçilmeli, bu alanların birbirleri ve kent 
merkeziyle olan ilişkileri, ulaşım sorunları yaratm ayacak biçim
de geliştirilmelidir.

Kent, kentsel altyapı ve arazi, konut konularını çeşitli yön
leriyle irdeleyip, sorunlara kaynaklık eden temel nedenleri kısa
ca sergileyen bu Plan Çalışması, işçi ve emekçilerden yana bir 
konut politikasının, öncelikle konutu temel bir geçim aracı ola
rak kabul etmedikçe ve bir meta olarak üretimine karşı çıkıp 
toplumsal hizmete dönüştürmeyi amaçlamadıkça, başarıya ula
şamayacağını açık olarak ortaya koymaktadır.

Bu toplumsal hizmetin toplumun demokratikleşmesi süre
cinde yerine getirilebilmesi için verilecek mücadeleler, yerel yö
netim örgütlerinin merkezi siyasi iktidarın idari ve malî vesa
yetinden kurtarılmasını amaçlamalıdır. Daha sonraki aşamada 
bu hizmet, bir bütün olarak değerlendirilip, merkezi planlama 
ile eşgüdüm içinde, onun denetimi altında ve gösterdiği hedef
ler doğrultusunda çalışacak yeni bir kimlik kazanan yerel yö
netim örgütleri eliyle gerçekleştirilecektir. Böylece kentleşme ve 
konut politikalarının üretimi ile bu politikaların uygulanıp so
nuca bağlanmasında piyasa istemi değil, kamu ve onun gerek
sinimleri etkin ve belirleyici olacak, konut ve bileşenleri tek ba
şına bir tüketim malı değil, tüm fiziksel ve toplumsal nitelikleri 
ile çevrenin bir parçası olarak ele alınacaktır.
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YEREL Yö n e t i m l e r

Kentler, Kapitalizme Özgü Tüm Eşitsizlikleri En Keskin 
Biçimde Bünyelerinde Barındırmaktadırlar

G ü n ü m ü z ü n  kentleri temel olarak kapitalizmin ürünüdür. 
Daha eski dönemlerde nisbeten küçük bir nüfusu barındı

ran, üretimi el sanatlarına dayalı ve öncelikle birer ticaret ve 
idare merkezi niteliğini taşıyan kentler, kapitalizmin gelişme
siyle birlikte yapısal değişikliklere uğramıştır. Köylerle kentler 
arasındaki ve değişik bölgelerdeki kentlerin kendi aralarındaki 
ekonomik ilişkilerin gelişmesi, ulusal merkezi devletlerin kurul
ması, büyük sanayi işletmelerinin ortaya çıkması, kentlerin top
lum yapısı içinde büyük ağırlık kazanmalarına yol açmıştır. Yüz- 
binlerce, bazı durumlarda milyonlarca köy emekçisinin kente 
akın etmesine neden olan kapitalist gelişme, kentleri toplumsal 
yaşamın temel merkezleri durum una getirmiştir.

Daha kapitalizmin ilk aşamalarında kent yönetimini ele ge
çirmiş olan burjuvazi, siyasi iktidara el koyduktan sonra ege
menliğini daha da pekiştirmiş, kent yaşamının her alanı, burju
vazinin sınıfsal çıkarlarına göre düzenlenmeye başlamıştır.

Kapitalist ülkelerde kentler, sömürüye dayanan bu sisteme 
özgü tüm eşitsizlikleri en keskin biçimde bünyelerinde barmdır- 
maktadırlar. Kentler, toplumsal sınıflara göre bölünmüş durum 
dadır. Varlıklıların oturdukları semtlerle işçi ve emekçilerin otur
duğu semtler birbirinden kesin çizgilerle ayrılmıştır. Başta yol, 
su, elektrik, kanalizasyon olmak üzere her tü rlü  altyapı hizmet
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leri, varlıklı kişilerin oturduğu semtlere en yaygın ve kaliteli bi
çimde götürülmüş, bunların eğitim, sağlık, ulaşım gibi öteki hiz
metlerden de dilediklerince yararlanm a olanakları yaratılmıştır. 
Oysa işçi ve emekçi semtleri için durum tam tersidir, işçi ve 
emekçilerden değişik ad ve yollarla toplanan paralarla varlık- 
lıların semtlerine hizmet edilmekte, kentin geri kalan kesimle
rine yapılan hizmetlerse göstermelik kalmaktadır. Kapitalist ül
kelerde kentler, nüfuslarının ezici çoğunluğunun işçi ve emek
çilerden oluşmasına karşın, en antidemokratik bir biçimde, bir 
avuç büyük burjuva ve büyük mülk sahibinin çıkarına göre yö
netilmektedir.

Egemen sınıflar, işçi sınıfı ve emekçi kitlelerin daha iyi bir 
yaşam için yaptığı mücadeleyi, merkezi siyasi iktidara ek olarak 
yerel yönetimler eliyle de baskı altına almakta, işçi ve emekçile
rin yaşam koşullarını, sömürüyü en üst düzeye çıkaracak bir bi
çimde düzenlemektedirler. Küçük bir azınlığın çıkarlarını kolla
mak pahasına, kent nüfusunun bütününe yakın bir bölümü 
önemli sorunlarla karşı karşıya bırakılmaktadır. Bu sorunların 
büyük bir bölümü, kapitalist gelişmenin plansızlığınm, daha bü 
yük kârlar için geniş yığınların haklarının, hatta  yaşamlarının 
hiçe sayılmasının sonucudur.

Büyük sermayedarlar ve mülk sahiplerinin el koyup mülki
yetlerine geçirdikleri uçsuz bucaksız arsalar ve büyük mülkler, 
yaratılan toplam değerden bu küçük azınlığın çok önemli pay 
elde etmelerine, ran t gelirine dayanan büyük zenginliklere sa
hip olmalarına yol açmaktadır.

Yeni kent topraklarının kullanıma açılması ve işçi, emek
çilerden toplanan paralarla kentsel hizmetlerin geliştirilmesi so
nucu bu toprakların üstün değer kazanmasıyla kentsel ran tlar 
hızla artmaktadır. Bir toprağın kent arsası sayılması k a ra n  bu
na dayalı im ar planlan, altyapı ya tınm lan  ile ilgili tercihler, 
kentsel mal ve hizmetlerin fiyat tarifeleri, burjuvazinin egemen 
olduğu yerel yönetimlerce saptanmaktadır. Öte yandan, belli 
alanlarda getirilen sınırlamalarla, esas olarak tekelci nitelikte 
kâr olanakları yaratılmaktadır. Egemen sınıflar, başta büyük 
burjuvazi, düzenin kendilerine sağladığı bu ran t ve kâr ola
naklarını, sınıfsal ç ıkarlanna en uygun biçimde değerlendir
mekte, bu arada el konulan değerlerin bir bölümü büyük bur
juvazi tarafından kendilerine yandaşlar sağlamak için kulla
nılmaktadır.

Kapitalist kent yönetimlerinin bir diğer niteliği, işçi ve 
emekçileri yoksulluğa ve açlığa mahkum eden enflasyonist eko
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nomi politikasına hizmet etmektir. Merkezi iktidarın pahalılığı 
teşvik edici, tekelci ortaklıklara en geniş vurgun olanaklarını 
sağlayıcı politikasına ek olarak, yerel yönetimlerin de egemen 
sınıflardan yana işlemesi sonucu, işçi ve emekçilerin zorlu mü
cadelelerle elde ettikleri ücret ve maaş artışları, fiyatların yük
selmesiyle fazlasıyla geri alınmaktadır. Yerel yönetimlerin fiyat 
yükselmeleri karşısında alır göründükleri önlemler tamamen 
göstermelik niteliktedir.

Öte yandan, belirtildiği üzere kent içinde varlıklılann otur
dukları semtlere üstün nitelikli mal ve hizmetler götürülürken, 
işçi ve emekçilere barınma, beslenme, ulaşım, sağlık ve diğer 
alanlarda götürülen mal ve hizmetler, ancak çalışabilmelerini 
sağlamaya yeterli, diğer bir deyişle yaşam koşullarını alabildi
ğince asgari düzeyde tutm aya yönelik bulunmaktadır. Böylece, 
ücret ve maaşların artırılmasını amaçlayan toplumsal baskı, ha 
fifletilmeye çalışılmaktadır. Burjuvazi, kentlerin yoksul kesim
lerindeki kötü yaşam koşullarını düşük ücret ödeyebilmenin bir 
olanağı olarak da değerlendirdiği için memnundur.

Devlet harcam alarının ağır yükünün işçi ve emekçi sınıf
ların omuzlarında olması gibi, yerel yönetimlerin harcamaları 
da gene büyük ölçüde işçi ve emekçilere yükletilmektedir. Ege
men sınıfların, kamuca yapılan yerel yatırımların finansmanın
daki payı son derece düşük tutulmaktadır. Üstelik, burjuvazi
nin, doğrudan kente yüklediği sorunlar nedeniyle, esasında, kent 
disi tarafından karşılanması gereken pek çok hizmetin maliyeti 
de çalışan halkın sırtındadır.

Kent Yönetimi, İşçi ve Emekçiler İçin Büyük Önem Taşıyor

Bugün, ileri ve orta derecede gelişmiş ülkelerde kent nüfu 
su, toplam nüfusun büyük çoğunluğudur. En geri ülkelerde bile 
kentlerde ortaya çıkan sorunlar, geniş yanıkı uyandırmaktadır. 
Dolayısıyla kent yaşamı ve bu yaşamla ilgili sorunlar ülke nü 
fusunun büyük bir bölümünü doğrudan, diğerlerini de dolaylı 
olarak ilgilendiren sorunlar durum una gelmiştir.

Bütün bu nedenlerle kent yönetimlerinde etkin olunması ve 
giderek yönetimin ele geçirilmesi, işçi ve emekçiler bakımından 
büyük önem taşımaktadır. Büyük sermaye sahiplerinin, büyük 
mülk sahiplerinin yerel yönetimlerdeki etkinliklerinin kırılması 
ve bu yönetimlerin demokratikleştirilmesi, ülke çapında demok
ratikleşmenin önemli parçasıdır. Kentler, bağımsızlık, demokra
si, sosyalizm mücadelesinin öncü gücü olan işçi kitlelerinin ya
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şadığı, tüm toplumun her türlü baskı ve sömürüden kurtulması 
için verilen mücadelenin odaklaştığı alanlardır; çalışan yığmla- 
rın örgütlenme ve mücadelelerinin en ileri boyutlara ulaşabil
diği yerlerdir. Bu nedenle, kent yönetimlerinin demokratikleşti
rilmesi için verilen mücadele, işçi sınıfı ve emekçi kitlelerin bi
linçlenip örgütlenmesinde çok daha ileri olanaklar yaratması 
açısından da önem taşımaktadır. Kent yönetimleri, gelecekteki 
sömürüsüz ve mutlu toplumun oluşturulması için işçi sınıfı ve 
emekçi yığınların ilk iktidar deneyimlerini kazandığı önemli bi
rimlerdir. Kent yönetimleri, bugün işçi ve emekçilerin yaşam dü
zeyinin biraz olsun yükseltilmesi, belirli ferahlam a olanaklan- 
nın yaratılması için kullanılabilecek önemli araçlardır.

Siyasi iktidar burjuvazinin elinden alınmadan, kapitalist 
sisteme son verilmeden, çalışan kitlelerin temel sorunlarının çö
zümlenemeyeceği bir gerçektir. Siyasi iktidar, kapitalist yapısı
nı korudukça ve bir avuç sömürücünün çıkarma göre işledikçe, 
kent yönetimleri aracılığıyla elde edilebilecek başarılar sınırlı 
kalmaya mahkumdur; bu nokta asla gözden kaçırılmamalıdır. 
Ancak bu temel ilkeye karşın, işçi sınıfı ve emekçi kitlelerin e t
kin oldukları, iktidarda bulundukları yerel yönetimler yoluyla 
azımsanamayacak ileri adımlar atılabileceği de bir gerçektir. Bu 
nedenledir ki, bu yönetimler aracılığıyla başarılabilecek, ya da 
bu yönetimlerde etkin olmanın üstünlüklerinden yararlanarak 
gerek yerel alanda, gerek merkezi yönetim üzerindeki baskıyla 
sağlanabilecek gelişmelerin saptanması büyük önem taşım akta
dır.

Türkiye’de Yerel Yönetimler

OsmanlI dönemindeki belediye anlayışının temel dürtüsü 
kapitülasyonlar ve ülke içinde filizlenen kapitalist ilişkilerdir. 
Belediye hizmetleri yalnızca bu ilişkiler içindeki kesimlerin çı
karlarını gözeten bir anlayışla uygulanmaya çalışılmıştır. İşçi, 
emekçi kesimlere yönelik hizmetler ise hiç denecek kadar az ol
muştur. Bunların yönetimde söz ve karar sahibi olmaları ise ta r 
tışma konusu bile edilmemiştir. Saray ve çevresi, işbirlikçi bur
juvazi, bir kısım ayan ve emperyalistlerin gereksinim ve çıkar
ları, merkezî yönetimin olduğu kadar yerel yönetimlerin de ka 
rarlarını belirlemiştir.

Cumhuriyet dönemine Osmanlılarm bu belediyecilik anla
yış ve uygulamalarıyla girildi. Osmanlı belediyeciliği Cumhuri
yet Türkiye’sine hiçbir önemli deney ve birikim bırakmamıştı.
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Cumhuriyet döneminde belediyecilikle ilgili ilk önemli deneyim
ler 1923-1930 yılları arasında, özellikle Ankara’nın başkent ola
rak  imarı ve Kurtuluş Savaşı’nda yanıp yıkılan Batı Anadolu 
kentlerinin onanm ı sırasında kazanıldı. 1930 yılında bugün de 
yürürlükte olan Belediyeler Kanunu çıkarıldı. Ne var ki, bu ya
sa Türkiye’deki yerel yönetimlerin gereksinimlerini karşılamak
tan  çok kapitalistleşme özleminin bir ifadesiydi ve 1884 tarihli 
Fransız Belediyeler Yasasının adeta tam bir çevirisi niteliğindey
di. Nitekim aynı yıl çıkarılan Yapı ve Yollar Kanunu, belediye
ler için bir yönetmelik niteliğini taşıyordu. Amaç, kapitalist 
kent anlayışını yukarıdan aşağı dayatmaktı. Bu yasanın bazı 
maddelerine göre, yollar genişletiliyor, ilk kez kaldırım zorunlu 
kılınıyor ve çıkmaz sokak yasaklanıyordu.

193G’da kabul edilen yasayla, belediyelere altyapı yapma gö
revinin verilmesinin yanısıra, bazı demokratik haklar da getiril
mişti. Örneğin kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanınıyor, seç
men yaşı indiriliyor, planlı belediyecilik anlayışı getirilmeye ça
lışılıyordu. Bu yasaya göre seçimle işbaşına gelen belediye mec
lisi kendi içinden başkanını seçiyordu. Ancak seçilen başkanın 
Cumhurbaşkanı’nca onanması gerekiyordu. Eğer bu onay alına
mazsa seçim iptal edilerek, yeni seçim yapılıyordu. Bu seçim sis
temi daha sonra Milletvekili Seçimi Yasasıyla birleştirilerek yü
rürlükten kaldırılmıştır.

1930-1940 yılları arasında belediyelerin görevleri durmadan 
genişletildi. Gene bu dönemde, başlıca nüfus artışına dayalı «bü
yük devlet »olma politikası nedeniyle halk sağlığına özelllikle 
kentlerde daha önem verilmeye başlandı ve bu amaçla bir Hıf
zısıhha (sağlığı koruma) yasası çıkarıldı. Bu görev de belediye
lere verildi.

Durmadan artırılan görevlerine karşın belediye gelirlerinde 
bir artış öngörülmüş değildi. 1933 yılında çıkarılan bir yasa ile 
feodal oktruva vergisi de kaldırıldı; gümrük vergisine eklenen 
yüzde onlarla sağlanan ek gelir, nüfus yoğunluğuna göre be
lediyeler arasında bölüştürülmeye başlandı. Özellikle İstanbul 
gibi bazı büyük kentlerde yabancı ortaklıkların elinde bulunan 
tesisler kam ulaştırtarak  belediyelere devredildi. Ancak bu sınır
lı önlemler, belediyelerin yasayla kendilerine verilen görevleri 
yapabilmesi için yeterli geliri sağlamaktan uzak kalmaya m ah
kumdu. 1950 öncesi CHP iktidarının son döneminde çıkarılan Be
lediye Gelirleri Yasası da kısmi bir ferahlam a sağlamakla bir
likte, soruna köklü bir çözüm getirmemiştir.
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1946-1950 arasında DP muhalefetteyken, yerel yönetimlerin 
gelir kaynaklarının artırılmasını savunduğu halde 1950’de ikti
dara  geldikten sonra eskisinden de daha merkeziyetçi bir poli
tika izledi ve esas itibarıyla belediyelerin geliştirilmesi ve de
mokratikleştirilmesi bakımından olumlu hiçbir şey getirmedi.

DP döneminin kentler açısından en önemli olaylarından bi
ri de kuşkusuz «gecekondu patlaması» dır. 1923-1946 yılları a ra 
sında kentleşme hızı yüzde 6’ya varan tek kent Ankara idi. 1930’- 
larda A nkara’da gecekondu sorunu önemli boyutlarda ortaya 
çıkmış, Millet Meciisi’nde çeşitli tartışm alara konu olmuştu. An
cak Ankara gibi Kurtuluş Savaşı öncesi küçük bir kasaba olan 
kentin Başkent olmasının sonucu olan bu özel durum, 1950’ler- 
deki dışa bağımlı hızlı kapitalistleşme ve tarım da kapitalist iliş
kilerin gelişmesiyle, gerek köylerde iş olanaklarının giderek 
darlaşması, gerek kentlerde sanayileşmenin doğurduğu işgücü 
açığı sonucu, bütün büyük kentlerde kentleşme hızı, A nkara’nm 
olağanüstü olarak nitelendirilen hızına erişti. Kapitalist sistemin 
plansız işleyişi içinde kentlerde konut ve genellikle altyapı ü re 
timlerinin bu hıza ulaşabilmesi olanaksızdı. Üstelik kapitalist 
ilişkiler içinde de olsa alınabilecek önlemler de alınmamış; bu 
konuda hiçbir ciddi adım atılmamıştı. Sonuç, çok kısa bir süre 
içinde bütün büyük kentlerin çevresinin gecekondu bölgeleriyle 
sarılması oldu.

Gecekondularla ilgili ilk yasalar 1948’de çıkarıldı. Bu yasa
larla gecekondular meşrulaştırılmaya çalışılıyordu. Çünkü, ge
lişen sanayinin bol ve ucuz işgücüne gereksinimi vardı. Ve gece
kondular, en az maliyetle ve üstelik devletin ve kapitalistlerin 
kendilerinden hiçbir şey katmaksızın, işçilerin konut sorununa 
bulduğu bir çözümdü. Böylesine ucuz bir çözüm, özel kişilerin 
tapulu arsalarına dokunmadıkça, burjuvazinin çıkarlarına en 
uygun yol olarak görülüp, özendirildi bile.

Kentlerdeki nüfus artışı, inşaat sektörünü zorunlu olarak 
önemli sektörlerden biri haline getirmişti. Böylece, konut inşa
atının boyutları alabildiğine genişledi ve yapı malzemesi sağla
yan ve üreten sanayi tekelleri kısa sürede çaplarını birkaç kat 
artırm a olanağını buldular. Kentlerdeki bu büyüme nedeniyle 
kent arsaları üzerinde büyük rantlar, spekülatif kazançlar oluş
maya başladı. Bütün bu oluşumların doğal sonucu olarak da, a r 
sa komisyoncusu, yap-satçı müteahhit, taşaron ve aynı durumun 
ortaya çıkardığı yeni öğelerden meydana gelen yeni bir burju 
va ve esnaf kesimi doğdu.
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1957’de Yapı ve Yollar Kanunu yürürlükten kaldırılarak, 
îm ar Kanunu çıkarıldı. Bu yasanın, belediye sınırlan içindeki 
im ar faaliyetlerinde ayrıntılara kadar inmesine karşın, bu sınır
ların dışındaki imar faaliyetleriyle hemen hiç ilgilenmemesi 
dikkati çekiyordu. Bununla güdülen amaç, kent içinde, kapita- 
listleşmenin gereklerine ve burjuvazinin yararına olarak imar 
faaliyetlerine müdahale ederken, kent dışındaki alanı, burjuva
zinin istediği biçimde değerlendirmesi için serbest bırakmaktı. 
Böylece kent toprağında ve kent içi mal ve hizmetlerin dağıtı
mında oluşan rantların ve spekülatif kazançların aslan payını 
alan burjuvazinin ve büyük toprak sahiplerinin, bu kazançları 
çok daha büyük ölçülere vardırmasmın yasal koşullan da hazır
lanmış oluyordu.

1958’de İmar ve İskan Bakanlığı’nın kurulması ve İstimlak 
Kanunu’nun çıkanimasıyla, kentleri kapitalistleştirmek yolunda 
önemli bir adım daha atılmış oldu.

DP döneminde karayolu taşımacılığına verilen önem sonu
cu artan  motorlu taşıt araçlarının yarattığı yeni sorunlan çö
zebilmek için de, trafikle ilgili yetkiler belediyelerin elinden alı
nıp, merkezi yönetime bağlandı.

Turizm ve Tanıtma Bakanlığı’nın kurulmasıyla da belediye
ler, turistik tesisler üzerindeki yetkilerini-ve dolayısıyla gelirle
rini merkezi yönetime kaptırdılar.

DP döneminde girişilen yeni uygulamalardan biri de GİMA 
ve MİGROS’un kurulması oldu. Enflasyon ve hayat pahalılığına 
karşı, bunun asıl kaynaklanna inmeyip, büyük tekelci serma
yeyi koruyan, buna karşı küçük esnafı cezalandıran, bunun için 
Millî Korunma Kanunu’nu uygulatan DP iktidan, bu zincir ma
ğazalarla bazı tüketim mallannın daha ucuza satılabileceğini, 
bunun da toplulaşma ve büyük işletme ile olanaklı olduğunu 
göstermek istiyordu. Gerçekten bu dönemde binlerce küçük es
nafa meslekten men ve diğer cezalar verildi.

Millî Korunma Kanunu ve bu yasa uyarınca esnafa verilen 
cezalar ancak 1960’da Millî Birlik Komitesi tarafından yürür
lükten kaldmidı. Böylece bugüne gelindi.

Kentler ve Sınıf Mücadelesi

Dün olduğu gibi bugün de bir avuç büyük burjuva, büyük 
mülk sahibi, kentlerin bugünkü yapı ve durum lanndan büyük 
çıkar sağlamaktadır. Kentlerle bunca yoğun uğraşın temel ne
deni de budur. Bugünkü yapı ve işleyişleriyle belediyeler küçük 
bir azmhğın değirmenine su taşımaktan başka birşey yapma
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maktadır. Hızla ilerleyen kentleşme ve kurulan yeni belediye
ler, onların bu olanağını daha artırm aktadır. Ülkede mevcut be
lediyelerin yansından fazlası, tam 1026 belediye son 25 yılda, 
1950 ile 1975 yılları arasında kurulmuştur. Bunlara hergün ye
ni belediyeler eklenmektedir.

Oysa kapitalizmin gelişmesine paralel olarak büyüyen işçi 
sınıfımız artık  birçok kentin sayıca en kalabalık sosyal kesimi
dir. Bunlara, dar gelirli, kapitalizmin her geçen gün yıkıntıya 
uğrattığı emekçi kitleler de eklenince, kentin çok büyük çoğun
luğunu işçiler ve emekçilerin oluşturduğu açıktır.

1960’larda iyice serpilen işçi sınıfımızın bilinç düzeyi ve mü- 
cadeleciliği artmış, kararlı adımlarla gelişmeye başlamıştır. Top
lu Sözleşme ve Grev Hakkı’nın alınmasıyla sendikalar hızla bü
yümüştür. îşçi sınıfının politik alandaki mücadelesi de öncelik
le kentsel alanlarda gelişmektedir. Türkiye îşçi Partisi’nin 1961 
sonrasında kent ve kasabalarda, öncelikle sanayi merkezlerinde 
bulduğu destek bu durum un belirtisidir.

1971’e kadar geçen dönemde kentler, işçi sınıfının emperya
lizme ve faşizme karşı ekonomik demokratik haklarının korun
ması ve geliştirilmesi için fabrika içi direnişlerden büyük gös
terilere kadar önemli olaylara sahne oldu.

12 M art döneminde özellikle kentlerde işçi ve emekçiler üze
rine yoğun baskı ve terör uygulandı. Türkiye îşçi Partisi kapa
tıldı. Birçok demokratik kitle örgütü de, ya kapatıldı, ya da iş
lemez durum a getirildi. Onbinlerce işçi, emekçi, genç ve aydın 
gözaltına alındı ve tutuklandı. îşçi sınıfının grev hakkı askıya 
alındı.

1973 seçimlerinde öncelikle kentli nüfusun CHP’ye oy vere
rek 12 M art faşizmine karşı tepkisini göstermesi ve faşizmin kit
leler içinde mahkum edilmesi, kentlerde büyük hıza ulaşan sos
yal uyanışın anlamlı b ir göstergesiydi.

1973 Ekim genel ve Aralık yerel seçimlerinde önceki oy ora
nını büyük ölçüde artıran CHP, kentlerde yoğunlaşan işçi sını
fı ve emekçi kitlelerin bu kararlı desteğiyle iktidar olabilmiştir.

Ancak işçi ve emekçilerden gelen bu yoğun desteğe karşın 
merkezi iktidarda olduğu gibi verel yönetimlerde de CHP, onlara 
yönelik, burjuvazinin ayrıcalıklı çıkarlarını kısıtlayacak hiçbir 
temel ka ra r  alamamış, bu yönde uygulam alar yapmamıştır. Ba
zı belediye başkanlannm  daha çok konut sorununa yönelik 
olumlu sayılabilecek girişimleri ise, CHP’nin demokratik bir ye
rel yönetim programına sahip olmasının değil, kitlelerin artan 
baskısının sonucu olmuştur. Nitekim kendi partisinden çok, iş
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çi ve emekçilere hesap vermek ve onlardan gelen baskıyı kar
şılamak zorunluluğunu duyan bazı CHP’li belediye başkanlan, 
karşılarında, önce kendi partilerinin belediye meclis üyelerini 
ve onların da arkasında CHP örgütünü bulmuşlardır. Diğer yan
dan, birçoğu da yürürlükteki yasalarla belediyelerin çalışama
dığını, gelir kaynakları bulunmadığını ileri sürüp buna karşın 
bu yasaları değiştirmeye yönelik hiçbir girişimde bulunmaksızın 
burjuvazinin yararına dönen çarklara Pişmemişlerdir. Geçen dö
nemde böyle olduğu gibi bugün de durum farklı değildir.

Burada, belediye meclislerinde güçlü bir biçimde temsil edi
len esnaf ve zanaatçı örgütlenmelerinin niteliği üzerinde de kı
saca durmak gerekir. Yerel yönetimlerin aldıkları kararlan bü
yük ölçüde etkileyen bu örgütler, küçük esnaf ve zanaatçıya 
hizmet eden örgütler değildir. Belediye meclislerine seçilmiş olan 
esnaf ve zanaatçılar da gerçek küçük esnaf ve zanaatçı değil
dir. Bunlar, kent içindeki mal ve hizmetlerden doğan rantların 
ve spekülatif kazançların büyük burjuvazi tarafından kendile
rine bırakılan bölümünü toplayan, onunla bütünleşen çıkar 
gruplandır. Esnaf ve zanaatçı adı altında faaliyet göstermekle 
birlikte müteahhit, taşaron, birden çok taksi, minibüs, dolmuş 
sahipleri, nakliyatçılar ve bunun gibi işleri yapanlardır.

Oysa gerçek küçük esnaf ve zanaatçı da, işçiler ve öteki 
emekçiler gibi büjnük burjuvazinin baskısı altındadır. Her yıl 
onbinlerce küçük esnaf ve zanaatçı iflas ederek işçileşmekte ve
ya işsizler ordusuna katılmaktadır. Adı geçen esnaf ve zanaat
çı örgütleri bu gidişin seyircisidirler. örneğin büyük mağaza
lara karşı çıkarak kendi kitlesini savunuyor görünen bu der
nekler, aslında onları kendi kaderleriyle başbaşa bırakmaktadır. 
Bu örgütler küçük esnaf ve zanaatçılan biraraya getirip olanak- 
lannı birleştirerek kooperatifleşmeye yöneltmemektedir. Çünkü 
böyle kooperatiflerin faaliyet alanlan kesinlikle büyük burjuva
ziye bırakılmıştır. Kaldı ki, bu konuda merkezi yönetimce ha
zırlanan kredi mevzuatı da önemli sınırlamalar getirmekte, yal
nızca aralanndan en kodaman olanlan kollamaktadır. Esnaf ve 
zanaatçı örgütlerine bağlı üyeler tek tek ancak kendi işletmele
rini bile biraz olsun büyütmeye yetmeyecek oranlarda kredi 
alabilirken, kooperatifler biçiminde örgütlendiklerinde, ne Halk 
Bankası, ne de Esnaf Kefalet Sandığı’ndan kredi alamamakta
dırlar. Bu yol başından kapalıdır.

özellikle 1973’den bu yana büyük kent belediyelerinde ik
tidarda olan CHP deneyi de göstermektedir ki, yerel yönetim
lerin demokratikleşebilmesinin temel koşulu, belediye meclisle
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rine, kent içi rant ve spekülatif kazançlardan, bugünkü işleyiş
ten yararları olanların değil, işçi ve emekçilerin, politik örgüt
leri eliyle egemen olmasıdır. Ancak bu takdirdedir ki, belediye
ler işçi ve emekçilere hizmet götüren kuruluşlar olabilirler.

Konut, beslenme, sağlık, ulaşım ve diğerleri gibi kent içi 
sorunlar, esas itibarıyla işçi ve emekçilerin sorunlarıdır. Diğer 
yandan, hayat pahalılığı yalnızca işçi ve emekçilerin belini bük
mektedir. Burjuvazi için hayat pahalılığı diye bir sorun yoktur. 
Konut, beslenme gibi sorunlar da yoktur. Tersine bunlar burju
vazinin sömürüsünden kaynaklanan sorunlardır. îşçi ve emek
çilerin sorunlarıdır. Ve de ancak onlar tarafından çözüme ka- 
vuşturulabilir. Kent yönetimlerini ele geçirmek için verilecek 
mücadele de, sendikal ve demokratik mücadelede olduğu gibi, si
yasi iktidar için mücadele yolunda işçi sınıfının ve emekçi yı- 
ğmlann önünde duran önemli bir görev olmaktadır.

Kent yönetimlerinin demokratikleştirilmesiyle, yani en baş
ta işçi sınıfı ve emekçilerin kendi sınıfsal çıkarları doğrultusun
da kullanmak üzere bu yönetimleri ele geçirmesiyle, burjuvazi
nin, merkezi siyasi iktidar kanalıyla geliştirdiği sömürü, baskı 
ve saldınlan bir ölçüde sınırlanabilir. Yerel yönetimlerin bu
günkü yasal çerçevede dahi işçi ve emekçilere götürebilecekleri 
önemli hizmetler vardır. Daha ileri bir yasal çerçeve için mü
cadele de, bu yolla olanaklı kılınabilir. Daha da önemli olarak, 
bu yönetimler kitlelerin bilinçlendirilmesi ve örgütlendirilmesi 
yolunda, yerel yönetimlerin olanaklarının kullanılmasıyla işçi 
ve emekçilerin merkezi siyasi iktidar için mücadelesinde önem
li atlama taşlan olabilir ve olmalıdır.

Yerel Yönetimler Demokratikleştirilmelidir

önceki bölümlerde demokratikleşmelerinin önemi ortaya 
konan yerel yönetimlerin bugünkü burjuva yapılarından olabil
diğince kurtarılması, işçi ve emekçilerin sırtından oluşan kent
sel rantlann ve spekülatif kazançların kırılması, belediye hiz
metlerinin işçi ve emekçilerin yaşam düzeylerinin yükseltilme
si amacıyla aşağıdaki ilkelerin hayata geçirilmesi gerekmek
tedir.

tşçi Sınıfı ve Emekçiler Yerel Organların 
Yönetimine Gelmelidir

Kent yönetimlerinin demokratikleşebilmesi için temel koşul, 
bunlann başma işçi ve emekçilerin geçmesidir. Doğaldır ki, ye
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rel yönetimlerde işçi ve emekçilerin yönetime gelmesi demek, 
burjuva partilerinin listelerinden bu meclislere girecek işçi ve 
emekçi kökenli üye sayısmı artırmak demek değildir. Geçen se
çimlerde .oldukça çok sayıda işçi ve sendikacı CHP listesinden 
seçilmiş bulunuyordu. Ama bu kişiler, partilerinin yapısına bağ
lı olarak yerel meclislerde kendi sınıfsal çıkarlarının tutarlı bir 
biçimde savunulması yönünde etkinliğe sahip olmamışlar, hat
ta bu yolda öneriler getirip mücadele de etmemişlerdir. Yerel 
yönetimlerin demokratikleşmesi, ancak çalışan halkın çıkarları
nın bilinçli ve kararlı savunucularının, bu nitelikteki işçi ve 
emekçilerin, kendi sınıf partilerinin listelerinden seçilerek yerel 
yönetimlerde etkin ve giderek egemen olmalarıyla olanaklıdır. 
Geçmişte, özellikle İstanbul Belediye ve İl Genel Meclislerinde, 
az sayıda olmalarına karşın, Türkiye İşçi Partililerin işçi ve 
emekçilerin lehine etkin muhalefeti hatırlanmalıdır.

Yerel yönetimlerin bugünkü örgütsel yapılan içinde, yerel 
meclislerde işçi ve emekçilerin çoğunluğu sağlamalarına ek ola
rak yönetimlerin demokratikleşmesi için kitlesel ağırlık ve mü
cadeleleri de gerekmektedir. Bu amaçla, yerel meclislerin ka
rarlarını yönlendirebilmek ve yaşama geçirebilmek için yerel 
yönetimlerde mahalle düzeyine kadar inen yeni bir örgüt ağı ge
liştirilmelidir, Böylece belediye semt organları denebilecek bu 
örgüt ağı eliyle, işçi ve emekçilerin somut istem ve önerileriyle 
eleştirileri yerel yönetime ulaştırılabilecek, karşılık olarak ya
pılabilenler ile yapılamayanların nedenleri onlara anlatılacak 
ve burjuvazinin girişebileceği her tür baltalama hareketi daha 
başından önlenebilecektir.

Yerel yönetimler, burjuva merkezi yönetiminin malî ve ida
ri vesayetinden kurtarılmalıdır. Bugün belediye gelirlerinin bıı- 
yük bölümü merkezi iktidar tarafından ve hükümet kararlarıy
la sağlanmaktadır. Dolayısıyla yerel yönetimler ağır bir malî ve 
politik baskı altındadır. Gelirlerinin önemli bir dilimini merke
zi yönetimin topladığı vergilerden sağlnyan bir belediyeye kar
şı, özellikle merkezi yönetimle karşıtlıkların doğduğu, hele bu 
karşıtlıkların sınıfsal çelişkilerle çakıştığı durumlarda, merkezi 
iktidarda olan burjuvazinin, bu kaynaklan kendi iradesini ka 
bul ettirmek üzere bir baskı aracı olarak kullanması kaçınıl
mazdır. Merkezi yönetimin vesayeti, bu tür kaynaklann yerel 
yönetime aktarılması sırasında ortaya çıkmaktadır ve burjuva
zinin kendi yaranna kullandığı son derece etkili bir araç olmak
tadır. Bundan dolayı, emlak vergileri bütünüyle belediyelere bı
rakılmalıdır. «Şerefiye vergisi» bugün ya hiç işletilmemekte ve
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ya etkinliği ortadan kaldırılmış sözde bir vergi olarak kullanıl
maktadır. Kent toprağının kamulaştırılmasında son derece 
önemli olan bu verginin saptanması yetkisi belediyelere ait ol
malı ve bu vergiden elde edilen gelir bütünüyle belediyelere bı
rakılmalıdır. Belediye meclisleri kentlileri temsilen seçilmiş ol
malarına karşın, kentte yaşayanların yararına önemli hiçbir 
kural koyma yetkisine sahip değildir. Verdikleri kararlar daha 
çok yürütümle ilgilidir. Belediyeler, ürettikleri mal ve hizmetle
rin tarifelerine, hiçbir vesayet olmadan kesinlikle egemen ola
bilmelidir. Diğer yandan yerel yönetim organlannın tüm karar
ları, merkezi yönetimin yerel temsilcileri tarafından dahi engel- 
lenebilmektedir. Belediyelere kadro açılması ve istenmeyen kad
roların değiştirilmesi dahi merkezi yönetimin onayına bağlıdır. 
Bu idari vesayet de kaldırılmalıdır.

Stratejik mal ve hizmetler, belediyeler eliyle üretilmelidir.
Daha önce de değinildiği üzere, burjuvazi, kentsel mal ve hiz
metlerin üretiminden iki yönlü çıkar sağlamaktadır. Birincisi, 
kentsel mal ve hizmetlerin üretiminden doğan rant ve speküla
tif kazançlar yoluyla olmakta, İkincisi ise, en düşük ücret düze
yini belirleyecek asgari yaşam koşullarının üstüne çıkmaktan 
kaçınılmasıyla sağlanmaktadır. İşçi ve emekçilerin elindeki ye
rel yönetimler, esas itibarıyla bu iki alandaki burjuva çıkarları
na set çekerek işçi ve emekçilerin yaşam düzeylerini yükseltebi
lecektir. Bunun için belediyelerin halen sürdürdükleri, yol, su, 
elektrik, kanalizasyon, havagazı gibi altyapı hizmetleri olanca 
ağırlığıyla işçi ve emekçilerin semtlerine yönlendirilmelidir. Ula
şımda oluşan tekelci kârların ortadan kaldırılabilmesi için top
lu kamu taşımacılığı geliştirilip, işçi ve emekçi semtlerinin temel 
ulaşım sistemi haline getirilmelidir. Un, ekmek ve sırayla diğer 
temel besin maddelerinin üretim ve dağılımı özel sektörün elin
den alınıp kamulaştınlmalıdır. Kentlerimizde bugün en yük
sek spekülatif kazanç kentsel topraktan doğmaktadır. Kent çev
resindeki topraklar yerleşmeye açıldıkça ve kamusal altyapı bu 
yörelerde geliştirildikçe bu topraklarda kendiliğinden çok bü
yük fiyat artışları olmaktadır. Bu artışlar, hiçbir katkılan ol
madığı halde bir avuç mülk sahibinin kasasına girmektedir. Ko
nut kiralarının durmadan artışının ve dayanılmaz boyutlara 
ulaşmasının en önemli nedeni, kent toprağı üzerindeki speküla
tif fiyat artışlarıdır. Bu nedenle kent topraklan kamulaştırılma- 
lıdır. Bugün yürürlükteki yasalar belediyelere kamulaştırma yet
kisini vermiştir. Ancak bu yetki kullanılmamakta ve kullanıl
ması çeşitli biçim ve yollarla engellenmektedir.
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îşçi ve emekçilerin konut sorununun çözümü için, kent top- 
raklannın kamulaştınimasmm yanı sıra, kiralık konut yapımı 
ve çeşitli kamu kurumlarının konut kredisi olanaklarmın kulla
nılarak konut yapımının kolaylaştırılması ve etkili bir kira de
netim sisteminin uygulanması gibi yollar bulunmalıdır. Beslen
me sağlık ve kültür alanlarında da kamulaştırma ve kooperatif
ler yoluyla bu alandaki mal ve hizmetler bollaştınlıp ucuzlatıl
maya çalışılmalıdır.

Yerel yönetimler, işçi ve emekçileri kent yaşamı için örgüt- 
lemelidir: İşçi ve emekçilerin daha sağlıklı ve daha ileri bir ya
şam düzeyine kavuşturulabilmeleri için kentsel temel mal ve 
hizmetlerin üretim ve dağıtımında spekülatif kazançları ortadan 
kaldırabilmek, yerel yönetim organlarının etkinliğini artırabil
mek ve sürekli bir kamu denetimini sağlayabilmek üzere Be
lediye semt örgütleri gerçekleştirilmelidir. Bunun yanı sıra yerel 
yönetimlerce, tüketim mallarının elde ediliş ve dağıtımını ucuz
laştırmak ve yaygınlaştırmak amacıyla üretici ve tüketici ör
gütlerinin kurulup geliştirilmesi için işçi sendikaları ve öte
ki demokratik kitle örgütleriyle işbirliği sağlanmalıdır.

Belediye birlikleri geliştirilmelidir: Günümüzde kentlerin 
hızla gelişmesi karşısında ve bilimsel teknik devrim aşamasın
da kentleri, birbirinden tümüyle bağımsız, tek başlarına yerle
şim birimleri olarak düşünmek olanaksızlaşmış bulunmaktadır. 
Tersine kentlerarası ilişkiler de giderek artmakta ve güçlen- 
mektedir, ortak kentsel alanlar oluşmaya başlamıştır. Bu alan
lar büyük kentlerin çevresinde çok açık olarak ortaya çıkmak
tadır. Bu durumda, kent yönetimini işçi ve emekçilerden yana 
başarılı bir biçimde yürütebilmek için kent yönetimleri arasın
da işbirliği yapılması hem olanaklı, hem de zorunlu hale gel
miştir. Kentsel hizmetlerin alan ve kapsamının genişlemesi ne
deniyle kimi sorunları belediyelerarası birlikler içinde ele almak 
gerekecektir.

Bu tür bir «birlikçilik» anlayışının gelişmesi, belediyelerin 
üreticilik gücünü de yükseltebilir ve verimliliklerini artırabilir. 
Örneğin, karşılıklı üretim ve tüketim kooperatifleri ve ortak 
makine parkları kurulması, diğer gereksinimlerde de karşılıklı 
yardımlaşmanın ve eşgüdümün sağlanması olanakları doğacak
tır. Böylece, belediyelerde mevcut ve kullanılmayan kapasitenin, 
araç-gereç, teknik eleman ve benzerlerinin ortaklaşa kullanımı
nı sağlayarak belediyelerin daha geniş çapta ve daha ucaiza hiz
met görmeleri olanaklı kılınabilecektir.
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Ayrıca belediyelerarası birliklerin geliştirilmesi, belediyele
rin demokratikleşmeleri açısından da önemii görevler üstlene
bilir. Böylece oluşturulacak büyük güç, siyasal engellerin aşıl
masında önemli destek olabilir. Merkezi yönetimin vesayetinden 
kurtulma mücadelesinde, birlikler halinde bulunmanın, iktidarın 
karşısına tek tek çıkmaktan çok daha başarılı olacağı kuşku
suzdur.
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EGlTlM SORUNU

Eğitimin İdeolojik Yönü Gizlenmektedir

U çalışma, uzun yıllar «kurtarıcı» rolü yüklenen eğitimin 
bu rolü sanayileşmeye bıraktığı bir zamana denk düşmek

tedir. Türkiye’de eğitimin kendisinin «kurtarılması»nın günde
me geldiği bir zamanda böyle bir rol değişikliğini normal kar
şılamak gerekmektedir. Bu rol değişimi süreci içinde eğitim ile 
sanayileşme arasında bir yakınlık ve ilişki kurulmuştur. Ancak 
bu ilişki, eğitim süreci ile üretim süreci arasında diyalektik bir 
bağlantı kurm a yerine eğitimi tek yanlı ve bağımlı bir biçimde 
üretime bağlama olarak kendini göstermiştir.

Gerek eğitime bir «kurtarıcı» rolü verilmesi, gerekse eğiti
min, sanayileşme olarak tanımlanan üretimi artırm a çabaları
nın bir tamamlayıcı eki haline getirilmesi, eğitimin ideolojik yö
nünün gizlenmesi sonucunu doğurmaktadır. Öte yandan, üreti
mi artırıcı rolü kadar, ideolojik yönü de olan eğitimin bu yanı
nın gizlenmesi, egemen sınıflar için vazgeçilmez bir politik tu 
tum olmuştur.

Aslında eğitimin ekonominin gerek duyduğu becerili iş gü
cünü sağramanın ötesinde işlevleri vardır. Eğitim aynı zaman
da bir ideoloji yüklenmesi veya yönlendirme işlevlerini de üst
lenmektedir. Burada önemli olan, taşman ideoloji ve yönlendir- 
meîiîTı doğrultusudur. Nitekim Büyük Ekim Devrimi’nden sonra 
Sovyetler Birliği’nde 1926 yılında eğitim için üç temel amaç sap
tanmıştı: Kentlerde ve kırsal kesimde verimliliğin artırılması
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başta olmak üzere sosyalist ilkelere uygun olarak ekonominin 
gelişmesine yardımcı olmak, kitlelere bilimsel sosyalist doğrul
tuda bir toplumsal ve siyasal eğitim vermek ve genel kültürün 
temeli olarak halkların ulusal uygarlıklarını geliştirmek. Diğer 
sosyalist toplumlar da daha sosyalist düzenin kuruluşunun baş
langıç yıllarında eğitimin ideolojik ve siyasal işlevler yüklendi
ğini açıklıkla belirtmişlerdir.

Eğitimin Demokrat İçeriğe Sahip Olma Gereği 
Gözardı Edilmektedir

Demokratik bir eğitim, işgücünün verimliliğini yükseltme
nin yanında siyasal ve ideolojik görevlerini açıklıkla belirlemek 
durumundadır.

Bugün demokrat olmanm her türlü düşünce karşısmda 
hoşgörülü ve tarafsız olmak anlamına gelmediği artık daha ge
niş kesimlerce bilinmektedir. Demokrat olmanm birinci gereği, 
işçi ve emekçisiyle tüm halkına karşı sorumluluk duymak ve 
bundan da öte, emperyalizme ve faşizme karşı dirençli ve mü
cadeleci bir bilince sahip olmaktır. Demokratik bir ülkede eği
timin bu ilkelere ters düşmemesi gerekir.

Türkiye’de eğitim sorunu, bu ölçütlerin ışığında yeterince 
ele alınmamıştır. Öte yandan, Milliyetçi Cephe (MC) dönemin
de Eğitim Enstitüleri’nin faşist militanlar tarafından doldurul
ması da asıl hedeflerin unutulmasmda ayrı bir rol oynamıştır. 
Öğretmen yetiştiren yüksek okullardan faşist militanların te
mizlenmesinin, eğitimin demokrat içeriğinin sağlanmasına ye
teceği kanısı yerleştirilmiştir. Kuşkusuz, ivedi görevler ve hedef
ler için mücadele büyük önem taşımaktadır. Ancak ivedi görev
lerin gerçekleştirilmesinin, uzun dönemin vazgeçilmez hedefle
rini unutturmak için kullanılmaması gerekirdi.

Özerk üniversite ve öğretmen yetiştiren yüksek okullarm 
faşist militanlardan temizlenmesi uğraşı görüntüsü altında eği
timin demokrat içeriğinin unutulması, öğretmen kitlesi üzerin
deki baskılarla birlikte gitmektedir. Türkiye’de öğretmen kitle
si üzerindeki baskılar ve öğretmen kıyımı, öğretmen hareketi
nin demokrat niteliğini bastırabilmek amacını taşımaktadır. De
mokrat öğretmen hareketinin özverili mücadelesine karşın, eği
timin demokratikleşmesi için yeterli bir perspektifin geliştiğini 
ileri sürebilmek de henüz olanak dışıdır.
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Sistem, îş Çağındaki Herkese İş Yaratmadığından 
Değişik Yollarla Eğitim Süresi Fiilen Uzatılmaktadır

Eğitim sisteminin ripmokrat irpriğinin aksikiiği Rğıtimrifi sa
yısal gereklerin yerine getirildiği anlamına gelmemektedir. Eği
tim sistemi .sayıların, hızla büyüdüğü ve resmi plan hedeflerini 
aştığı yerlerde de, çok gerilerde^kaldığı durum larda da, çarpık 

'içeriğini kom m aktadır. Tjirkiyp.Lde eğitime, işgücünü, sokaktan 
ve fabrikadan uzak tutmak için bir bekleme durağı işlevi yük
lenmesi, bu çarpıklı,ği açık- bir biçimde o r ta y a  koymaktadır.

225. Tablo, eğitim sistemindeki çarpıklığın en açık gösterge
lerinden birisi olmaktadır. Bu tablo, yüksek öğretim kurum lan- 
na girmeden önce kurs görenlerle kurs görmeyenleri ayırm ak
tadır. Çeşitli gelir gruplan için farklı olmakla birlikte, ortalama 
olarak kurs görenlerin yüzde 25,5’i, kurs görmeyenlerin ise yüz
de 12’si yüksek öğrenim giriş sınavlarını kazanabilmişlerdir.

TABLO : 225
K U R S  G Ö R M E N İ N  G İR İŞ  SIN AVL AR IN I 

KA Z A N M A Y A  ETKİSİ  (Y ü z d e )

Aylık gelir grubu (TL.) Kurs görenler Kurs görmeyenler

999’o kadar 12,7 7,7

1000 -1999 19,4 9,9

2000 -2999 24,7 13,8

3000 -3999 29,9 16,2

4000 -4999 37,3 20,9

5000 -5999 34,7 19,2

6000 ve yul<arısı 37,5 21,0

Ortalama 25,5 12,0

Türkiye’de resmi liselerden resmi yüksek okullara girebilmek 
için ayrıca «kurs görmek» gerekmektedir. Ve bu kursları gör
mek, başarı şansını iki katm a çıkarmaktadır. 225. Tablo, içerdiği 
çarpıklığı ilk bakışta belki açıkça yansıtmayabilir. Bunun için
226. Tablo ile birlikte ele alınması yararlı olacaktır.

TABLO : 226
Ü N İ V E R S İ T E  GİR İŞ  SI NA VL AR I V E  KAYITLAR

Yıllar Sınava girenler Kayıt yaptıran lar Yüzde

1974/ 75 229.994 59.247 25,7
1975 /76  280.536 57.197 20.3

1976/ 77 316.341 70.000 (tahmin) 22,1
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Türkiye’de yüksek okul ve üniversitelere yönelik aş ın  istem 
üzerinde ilerde durulacaktır. Şimdiden söylenmesi gerekenler 
şunlar olmaktadır; Mevcut sistem içinde giriş sınavma katılan- 
lann  ancak yüzde 20-25’i yüksek okul ve üniversitelere kayıt
larını yaptırabilmektedirler. Geriye kalanlar ise beklemektedir. 
Elde istatistik bilgi olmamakla birlikte, her yıl yüksek okul ve 
üniversiteye girenlerin önemli bir bölümünü liseyi bitirdikten 
sonra bekleyenlerin oluşturduğu rahatça söylenebilir. Bekleyen
lerin içinde önemli bir bölümü ise, bu beklemeyi seçme sınav
larına hazırlayan özel dershanelerde geçirmektedirler. Böylece 
özel dersaneler eğitimin zorunlu bir kademesi haline gelmekte
dir. Her lise mezununun üniversiteye girmeden önce özel dersa- 
neye girmesi henüz bir zorunluluk haline gelmemiştir. Fakat 
eğilimin bu yönde olduğu bilinmektedir. Bu eğilim giderek kuv
vetlenmekte ve özel dersaneleri eğitimin ayrılmaz bir parçası ha 
line getirmek toplumun her kesitine kabul ettirilmektedir.

Özel dersanelerin eğitimin vazgeçilmez bir kademesi hali
ne getirilmesi ile bu kurslardan geçenlere yeni bilgiler ve bece
riler verilmemektedir. Özel dersanelerde «kurslardan geçenler» 
yalnızca üniversite giriş sınavındaki «test» sorularının anah ta 
rını ezberlemektedir. Bir ülkede yüksek okul ve üniversiteye gir
mek için yüzbinlerce gencin, bulabildikleri yurt veya pansiyon 
köşelerinde barınarak özel dersanelerde test anahtarı ezberle
mesini, «akılcı» davranış ile açıklamak olanaksızdır.

Böylesine akıl dışı bir uygulamanın özel dersane açanlara 
kârlı iş alanları sağlamakla ilgili bir yanı da vardır. Ancak bir 
kapitalist sistemde, sistemin bütününe çıkar getirmediği sürece 
sistemin bireylerine çıkar sağlamak olanaklı değildir.

Burada sistemin bütününe getirilen çıkar ise, kapitalist siste
min Türkiye’de çalışma çağındaki herkese iş yaratam am asından 
doğmaktadır. Bu durum da tümüyle okullar ve özellikle yüksek 
okullar, iş arayan işgücünün bekletildiği dvıraklar olmaktadır. 
Okullar ve eğitim bu işlevini yerine getirebilmek için de sürekli 
olarak uzamak zorunda bırakılmaktadır. Özel dersane uygula
masının, böylece eğitim sisteminin ayrılmaz bir parçası haline 
gelmesi, Türkiye’de eğitim süresini uzatmak işlevini gören, son 
derece israflı ve akıl dışı bir yol olmaktadır.

Özel dersaneleri eğitim sisteminin ayrılmaz ve vazgeçilmez 
bir kademesi haline getirmek, eğitimin uzatılmasının tek yolu 
değildir. Özel dersanelerin yanında, üniversitelerin «hazırlık sı
nıfları» da yaygınlaşmıştır. Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden 
sonra Hacettepe Üniversitesi de hazırlık sınıfları uygulamasına
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başlamıştır. Hazırlık sınıflan, yüksek okulların sûresini, yasa de
ğişikliği yapmadan bir yıl daha uzatmak anlamına gelmekte
dir.

Türkiye’deki eğitim sisteminde, eğitim süresinin uzatılması 
için sisteme vazgeçilmez kademeler sokmakla da kalınmamakta
dır. «Master» uygulamasının genişletilmesi ve toplum yaşamı 
içinde kullanım alanı olmayan «master» türlerinin yaratılması 
da eğitim süresinin uzatılma yöntemleri arasındadır.

Bu uzatılma, toplumun gerektirdiği beceri ve uzmanlık ye
teneklerimin sağlanması biçiminde düşünülemez. Düşünülemeye
ceğini gösteren örnekler de vardır. Hacettepe Üniversitesi’nin 
kuruluşunun başlangıcında dört yıllık ayrı bir lisans derecesiy
le «sağlık uzmanları» yetiştirilmesine girişilmişti. Bu alanda ku
rulan yüksek okul da mezunlarını vermeye başlamıştı. Fakat bu 
mezunlar, çalışma olanağına kavuşamamışlardır. Çünkü normal 
tıp eğitiminden sonra birkaç yıl süreli bir uzmanlık eğitimiyle 
sağlanan bu uzmanlığın gerektirdiği yüksek eğitim süresinin, bu 
yolla ve yüzde yüzlük bir kısaltma ile dört yıla indirilmesi ka
bul edilmemiştir. Sonuçta, kurulmuş yüksek sağlık okulu kapa
tılmış, mezunları ve mezuniyete yaklaşmış öğrencileri yeniden 
tıp fakültelerine alınmıştır.

Bu örnek, Türkiye’de eğitim süresinin uzunluğunun ve uza
tılmasının, gerekli uzmanlık düzeyi tarafından belirlenmediğini 
göstermektedir. Gösterilenleri istatistiklerle de kanıtlamak ola
naklıdır. Gerçi eğitim sisteminin nitel özellikleri ile ilgili yeterli 
istatistikler yoktur; bu konudaki veriler son derece sınırlıdır. Bu
nunla birlikte, Elektrik Mühendisleri Odası’ (EMO)nun yapmış 
olduğu bir anket çalışması son derece açıklayıcı bilgiler sağla
mıştır. Elektrik mühendisleri ile «master» sahibi elektrik m ühen
dislerini kapsayan elektrik yüksek mühendislerinin üye olduğu 
EMO, üyelerine, yaptıkları işlerin hangi uzmanlık düzeyindeki 
kimseler tarafından yapılabileceğini sormuştur. Buna verilen ce
vaplar 227. Tabloda özetlenmiştir.

227. Tabloda görüldüğü üzere, elektrik mühendislerinin dört
te birine çok yakın bir bölümünün, yaptıkları işleri lise mezunu, 
elektrik tekniker veya teknisyenlerinin yapabileceğini belirtme
leri son derece ilginçtir. Bunun dışında, verilen yanıtların yüz
de 46’sı, başka bir deyişle yanya yakını, yaptıkları işin elektrik 
mühendisleri tarafından yapılabileceğini belirtmiştir. Bu yanıtı 
verenlerin, ne kadarının elektrik mühendisi, ne kadarının ise 
elektrik yüksek mühendisi oldukları bilinmemektedir. Ancak ya
nıt verenlerin içinde elektrik yüksek mühendislerinin de olduğu
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TABLO: 227

ELEKTRİK MÜHENDİS VE YÜKSEK MÜHENDİSLERİNİN 
YAPTIKLARI İŞE UYGUN GÖRDÜKLERİ 

ÖĞRETİM KADEMELERİ

Bu kademeye yeterli
Öğretim kademesi bulunan üye yüzdesl

Lisa mezunu 1,0

Elektrik tekniker veya teknisyeni 23,0

Elektrik mühendisi 46,0

E lektrik yüksek mühendisi 25,0

Doktor yüksek mühendisi 2,7
Başka 1,0

kesindir. Bundan, elektrik yüksek mühendislerinin bir bölümü
nün de, yaptıkları işin elektrik mühendisleri tarafından yapı
labileceğine inandıkları sonucu çıkmaktadır.

Eğitim Yapısı Verimsizdir

Buraya kadar belirtilen görüşler, Türkiye’de eğitim sistemi
nin temel işlevinin verimliliği artırm ak olarak tanımlanmasına 
karşın, kendisinin verimsiz bir yapıya sahip olduğunu kanıtla
maktadır. Bu verimsiz yapı, eğitim sisteminin bütün «ürünleri» 
söz konusu olduğu zaman daha açık ortaya çıkmaktadır. 228.

TABLO : 228
ÇEŞİTLİ İMALAT KOLLARINDA TEKNİSYEN-MÜHENDİS ORANLARI

Alt sektörler Dallar Teknisyen-mühondis

Makine İçten sarmalı motor 2,00
Kimya Petro-kimya 1,82
İçki Bira 1,71
Petrol LPG 1,65
Petrol Rafineri 1,62
Makine Tarım araçları 1,47
Besin Şeker 1,35
Kimya Sanayi yemi 1,27
Kimya Tarım -Veteriner ilaçları 1,21
Makine Kazanlar 1,03
Metaldışı madenler Cam şişe 0,96
Metaldışı madenler Seramik 0,91
Metal Bakır 0.78
Taşıt Lokomotif-Vagon 0,55
Kimya Sentetik elyaf 0,54
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Tablo bunu göstermektedir. Bu tablo Devlet Planlama Teşkilatı 
(DPT)nin işgücü anketinin bazı sonuçlarını özetlemektedir. Tab
lonun değerlendirilmesi için şu bilgileri de eklemek gerekmek
tedir. Birleşmiş Milletlerin çeşitli yayınlarında yer alan hesap
lam alara göre bir mühendisin eğitimini yeterince değerlendi
rebilmek için, her mühendisin 3 ile 5 arasında değişen yardımcı 
teknik elemanla birlikte çalışması zorunludur. Oysa DPT’nin iş
gücü anketinin sonuçlarına göre, bazı işkollarında bir mühen
dise birden az yardımcı teknik eleman düşmektedir.

228. Tablo, sadece mühendislerin uzmanlıklarını üretime so
kabilmek için gerekli yardımcı teknik eleman sayısından yok
sun olduğunu göstermekle kalmamaktadır. Tıpkı laborant veya 
hastabakıcı gibi yardımcı sağlık personelinden yoksun doktor
ların çok zaman yardımcı sağlık personelinin işlevlerini de üst
lenmesi gibi, mühendisler de yardımcı teknik elemanlarm yeri
ni almaktadırlar.

Şimdiye kadar verilmiş olan tabloların gösterdiği üzere, Tür
kiye’de yüksek okul ve üniversitelerden elde edilen uzmanlık 
düzeyinin üretim süreci içinde körletildiği ortaya çıkmaktadır. 
Türkiye’de eğitim için gerekli becerilerin eksikliğinden değil, 
eğitim kurum lannda verilen becerilerin üretim süreci içinde kör- 
letilmesinden söz etmek gerekir. Başka bir deyiş ve bir örnekle 
uzman doktor, doktorluk mesleğini sürdürürken pratisyen dok
tor durum una gelmektedir ve bu örnek, eğitimin bütününde de 
geçerlidir.

İyileşme İle Kötüleşme tçiçe

229. Tablonun sergilediği durum, bu verimsiz eğitim yapısı
nın sonucudur. Bu tablo endüstri meslek liseleri ve teknik lisele
ri içine alan lise düzeyindeki teknik okullardaki «plan hedefleri»

TABLO : 229
LİSE DÜZEYİNDEKİ TEKNİK OKULLARDA GELİŞME 

(1973- 1978, bin)

Yeni kayıt Toplam öğrenci Mezun

Yıllar

Plan

hedefi
Gerçek
leşme Fark

Plan

hedefi

Gerçek

leşme Fark

Plan

hedefi

Gerçek

leşme Fark

1973/74 4,0 28,3 +  24,3 9,0 73,0 +  64,0 1.3 18,7 +  17,4

1974/75 12,5 30,1 +  17,6 20,5 77,3 +  56,8 1,5 21,0 +  19,5

1975/76 19,0 50,9 +31,9 39,0 97,8 +  58,8 2,1 — —

1976/77 27,5 49,9 +22,4 66,0 105,4 +39,4 3,3 — —
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ile, gerçekleşen sonuçlan göstermektedir. Teknik liselere ilgi ve 
öğrenci akışı son beş yıl içinde her türlü  bekleyişin üstünde ol
muş ve istem, sunumu aşmış ve zorlamıştır.

Lise düzeyindeki teknik okullara yönelik bu aşırı ilgi ve is
temin toplumdaki «değer yargıları»nm değişmesiyle çok yakın
dan bir ilgisi vardır. Yüksek okullar ile üniversiteler önündeki 
yığılma ve bunun da ötesinde, yüksek okul ve üniversite mezun
ları arasında başgöstermeye başlayan «okumuş işsizliği», ya da 
«okumuş gizli işsizliği» bu aşırı ilgi ve istemin kaynakları a ra 
sındadır. Ancak teknik liselere yönelmenin, yalnızca teknik 
olmayan liselerin yarattığı «itici» etki nedeniyle ortaya çıktığı-^ 
nı düşünmek yanıltıcı ve eksik olacaktır. Bunun yanında özeı 
Kesimin ve özellikle özel sanayinin artan  ölçüde teknik lise me
zunu işçileri kullanmaya başlamasının «çekici» etkisi de önemli 
bir rol oynamaktadır. Teknik liselerden mezun olanların ancak 
üçte birinin yüksek okul veya üniversiteye devam ettiğinin sap
tanması, genel liselerin itici etkisi kadar sanayinin bu çekici ro 
lünün (*3 de sonucudur.

Genel ve hangi amaca yöneldiği bilinmeyen orta öğretimden 
leknik orta öğretime doğru kayış, sağlıklı bir gelişme olarak ni
telenebilir. Ancak bir eğitim sistemi içinde bir parçanın tek başı
na sağlıklı bir gelişme göstermesi düşünülemez ve anlamlı ol
maz. Bu gelişmeyi, eğitim sisteminin bütünü içinde, üretim sü
recinin gerektirdiği orta düzeydeki becerili işgücünü en verimli 
ve akılcı bir biçimde sağlamanın kabul edilmesi biçiminde de
ğerlendirmek gerekir.

Fakat, bütünün içinde sağlıklı bir gelişme olarak nitelenen 
teknik liseler ve mesleki orta öğretime ilginin de eğitimin n i
teliğine ilişkin göstergelerdeki sağlıksız gelişmeyle birlikte or
taya çıktığı görülmektedir. 1970/71 öğrenim yılmda teknik ve en
düstriyel liselerde mesleki öğretmen başına 20 öğrenci düşerken

(*) B urada  sözü edilen «sanayinin çekici rolü», işçi sınıfının ekonomik ve si
yasal hareketi ile doğrudan doğruya ilgilidir. Türkiye İşçi Partisi 'n in  ön
cülüğünde gelişen 1961-1971 dönemindeki dem okratik leşm e hareketi, «iş
çi» olmayı küçümseyen eski anlayışı m ahkûm  etm iştir. Gene bu dönem 
de Türkiye îşçi Partis i’nin insiyatifi ile kuru lm uş olan Devrimci İşçi Sen
dikaları Konfederasyonu (DÎSK)in yürü ttüğü  ekonomik mücadele, baş ta  
m etal işleyen işkollarında o lm ak üzere genel olarak işçilerin ü cre t düze
yinin yükseltilmesi için örgütlü  mücadele gerektiği bilincini yerleştir 
miştir. Bu da, ücretlerin  göreli yükselişinin en temel öğesi olm uştur. İd e 
olojik bilinçlenme ile birlikte m addi nedenlerle de, o r ta  dereceli teknik 
okulları bitirip  sanayide işçi o larak  çalışm ak göreceli olarak, çekici hale 
gelmiştir.

500



1975/76 ders yılında bir öğretmene düşen öğrenci sayısı 30’a çık
mıştır. 230. Tabloda bu görülmektedir. Bu tabloda aynı zamanda 
1975/76 öğrenim yılında 176 öğrenciye sahip Deniz Meslek Lise- 
si’nde sadece bir tek meslek öğretmeni bulunduğu saptanm ak
tadır.

Teknik ve mesleki liselerde mesleki öğretmen başına düşen 
öğrenci sayısı artarken genel orta öğretimde öğretmen sayısının 
öğrenci sayısından daha hızlı arttığı gözlenmektedir. Bu yüz
den genel orta öğretimde öğretmen başına düşen öğrenci sayı
sında azalma ve dolayısıyla da iyileşme olmuştur. 231. Tabloda bu 
iyileşme görülmektedir.

Oransal İyileşme, Mutlak Kötüleşme

Bu durum Türkiye’nin eğitim sisteminde «iyileşme» ile «kötü- 
Ieşme»nin içiçe olduğunun tipik bir örneğidir. Türkiye’de 1935 
yılında yüzde 80,8 olan okur-yazar olmayan nüfus oranı, 1975 yı
lında yüzde 38,11’e inmiştir. Bu oranlara bakarak eğitim siste
minde oransal olarak bir iyileşmeden söz etmek gerekmekte
dir. Fakat bu oransal iyileşme, mutlak kötüleşme ile birlikte or
taya çıkmaktadır. 1935 yılında 6 yaşından büyük olup da okuma- 
yazma bilmeyenlerin sayısı 10 milyon 388 bin iken 1975 yılında
12 milyon 831 bine ulaşmıştır.

Bu durum, başka örneklerle de çok kolayca desteklenebilir. 
1935/36 öğrenim yılında ortaokul dışında bırakılan 11-13 yaş gru-

TABLO : 230

M E S L E K İ  V E T E K N İK  Ö Ğ R E T İ M D E  

Ö Ğ R E T M E N  B A Ş I N A  Ö Ğ R E N C İ  SA YIS I

1970 /  71 1971 /  72 1972 /  73 1973 /  74 1974 /  75 1975 /  76

Teknik ve endüstri 

meslek lisesi 20 23 24 25 25 30

Kız meslek lisesi 6 6 7 8 9 10

Ticaret lisesi 52 61 67 57 66 ?

Otelcilik ve turizm 

meslek lisesi 87 59 23 21 21 ?

Sağlık kol. ve 
scğiık okulu 70 51 49 49 46 46

Tarım meslek lisesi 9 8 9 9 6 6

Deniz meslek lisesi — — — — 139 176

Gemi yapı ve teknik 
meslek lisesi 31 25 21 19 17 37
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TABLO : 231
________ GENEL ORTA ÖĞRETİMDE SAYISAL GELİŞME_________

Orta okullar L iseler Öğr. sayısı öğretm en başı-

Öğrenim Okul öğrenc i Okul Öğrenci Ortaokul ve na düşen öğren- 

Yılları sayısı sayısı sayısı sayısı liseler cl sayısı

1962 /  63

1963 /  64 
1934 /  65

1965 /  66
1966 /  67 
1967 /68
1968 /  69

1969 /  70

1970 /  71

1971 /  72
1972 /  73 

1973 /74  

1974 /  75 

1975 /76  

1976 /  77

598

596
638

696
788
938

1.054
1.057

1.703

1.785

1.909
2.122

2.291
2.592

2.895

334.625
349.741
354.799

407.570
488.817
562.593

633.635
701.919
766.790

862.628
906.187

893.930

899.177

996.020
1.107.415

134

138
148

157

203
210
280
338
394

421

490

594

641

723
804

96.874
93.739
88.258

98.341

122.720
140.029

172.454
200.247

229.512

247.930
257.068

277.010

310.680
353.345
338.822

8.042
9.134

10.206

11.780

13.876
16.359
19.548

19.122
20.459

23.552
27.858

30.605

32.351

37.899
40.500

54

49
43

43

44 
43
41 

47 
49 
47

42 
38 

37 

36 
36

bu nüfus 723 bin iken, 1972/73 öğrenim yılında 2 milyon 687 bin 
olmuştur. Orta öğretimde gösterilen tüm çabalar ortaokul çağın
da olup da okul dışında kalanların sayısının çok hızlı bir biçim
de artmasını önleyememiştir. 1963/64 öğrenim yılında lise çağın
da olup da okul dışında olanların sayısı 1 milyon 508 bin iken 
1972/73 öğrenim yılında 2 milyon 668 bin olmuştur. 1973/74 dö
neminde, yüksek öğrenim çağı olarak kabul edilen 19-22 yaş gru
bunda olup da yüksek öğrenim dışında olanların sayısı 2.686.572 
iken bu sayı 1977/78 öğrenim yılında 2.978.300’e çıkmıştır.

Bütün bunlar, eğitimin her kademesinde resmi istatistiklerin 
özenle ön plana çıkardığı oransal iyileşmenin arkasında katı ve 
mutlak bir kötüleşmenin gizlendiğini ortaya koymaktadır. An-

TABLO : 232
ORTA ÖĞRENİMDEN YÜKSEK ÖĞRENİME GEÇİŞ

Yüksek öğretime yeni 
öğren im  yılları Orta öğretimden mezun o lanlar kayıt yaptıran lar Yüzde

1965 /  66 

1966 /67
1970 /  71

1971 /7 2  
1975 /76  

1976 /  77

43.784

82.192

157.000 (tahmin)

28.299

31.014

70,000

64.6

37.7

44.8
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cak, bu örnekler eğitim sisteminin bütünü içinde oransal kötü
leşmelerin hiç olmadığı anlamına elbette gelmemektedir. Örne
ğin, orta öğretimden mezun olanların yüksek öğretime geçişleri 
oransal olarak da gerilemektedir. 232. Tablo bu durumu göster
mektedir.

Yüksek Okul Kurumlan Önünde Yığılma; özel 
Yüksek Okulculuk ve Sonrası

Türkiye’de yüksek öğretim kurumlan önündeki bu karşıla
namayan yığılma, Türkiye kapitalizminin derin çelişkilerinden 
birisini yansıtmaktadır. Yüksek öğretim kurumlan önündeki yı
ğılma, kuşkusuz sadece eğitim sisteminin değil, Türkiye’deki top
lum düzeninin bütünündeki hastalığın görüntülerinden biridir. 
Bu yüzden, çözüm de yalnız eğitim sisteminde değil, toplum dü
zeninin kendisinde aranmalıdır. Oysa toplum düzenindeki so
runlara geçerli çözüm bulabilme şansından yoksun egemen sı
nıflar, yüksek öğretim kurumlan önündeki yığılma biçiminde 
belirginleşen sorunlara gene eğitim sistemi ve hatta sadece yük
sek öğretim sistemi içinde çözüm bulmaya çalışmaktadırlar.

Yüksek öğretim kurumlan önünde yığılmaya, sadece yük
sek öğretim kurumlan içinde çözüm aramaya çalışmak, yığılma
yı başka yerlere de yaymaktan başka bir sonuç vermemektedir. 
Bu yayma, iki yolla yapılmaktadır: Bunlardan biri mevcut yüksek 
eğitim kunımlannın içinde ve bulundukları kentlerde yüksek 
okul ve fakülte sayısını artırmak olmaktadır. Öbürü ise yüksek 
öğretim kurumlarını, her ilde bir yüksek okul politikasını ger
çekleştirmek istercesine dağıtmaktır.

Sorunlan yaymanın her iki yöntemi de bugün Milli Eğitim 
Bakanlığı çerçevesi içinde ve bütçe fonları kullanılarak yapıl
maktadır. Fakat her iki yöntem de, devletin uygulamasından ön
ce özel sektör tarafından keşfedilmiştir. Her iki yöntem de dev
let politikası olmadan önce özel yüksek okul uygulaması adı al
tında özel sermaye sahipleri tarafından başlatılmış, uygulanmış 
ve sonra da devlete teslim edilmiştir.

Özel yüksek okulculuk, Türkiye kapitalizminin çelişkilerin
den doğan atıl öğretim kapasitelerini kâra çevirme girişiminden 
başka bir anlama gelmemektedir. Aynı anlama gelmek üzere, 
özel yüksek okulculuk, Türkiye kapitalizmi içinde üniversitele
rin «feodal» yapısına bir tepkidir. Özel sermaye, üniversitelerin 
feodal yapısından doğan atıl kapasiteleri kâra çevirmesini bil
miştir.
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Sanayi devriminin anavatanı İngiltere’de üniversitede öğ
renim yapmak ve hatta  profesör olmak için bile üniversite me- 
ztmu olmak gerekmezken, Türkiye’de merkezi sisteme bağlı üni
versitelerde ders vermek için akademik kariyeri seçmiş bir üni
versite mezununun en azından sekiz yıl beklemesi gerekmekte
dir. Üniversitelerde ders verebilmek için doçent olma şartı a ran 
maktadır. Doçent olmak için de doktoradan sonra en az dört yıl 
zorunlu olmaktadır. Bu durumda üniversiteler eğitim yapabilecek 
yeterlikte, fakat eğitim yapmayan bir atıl kapasiteyi içermekte
dir. özel yüksek okul uygulamasının dayandığı çarpıklıklardan 
biri de bu olmuştur.

özel yüksek okullar üniversitelerin sahip olup da kullana
madığı öğretim kadrosu ile yüksek öğretim önündeki karşılan
mayan istemi birleştiren ticari kuruluşlar olmuşlardır. Devlet, 
üniversitelerinde yetersiz gördüğü için kendisinin kullanmadığı 
öğretim kadrolarını özel yüksek öğretim kuruluşlarının kullan
masında sakınca görmemiş, ayrıca bu özel yüksek okulların me
zunlarına devlet üniversiteleri mezunlarıyla aynı hakları tanı
yarak devlet üniversitelerinin kullanmadığı öğretim kadrolarının 
kullanılabileceğini kabul etmiştir.

özel yüksek okulların devletleştirilmesiyle, özel yüksek okul
ların öğrencileri devlet üniversite ve yüksek okullarının öğren
cisi olmuşlardır. Ama bu yolla özel yüksek okullar tarihe ka
rışmakla birlikte etkileri devam etmiştir, özel yüksek okulların 
uygulamaya koydukları kolaylıklarla yüksek okul açma politi
kası devlet eğitim sisteminin bir parçası olmuştur. Özel yüksek 
okulların öğrencisi devlet eğitim kurumlarının öğrencisi olduk
tan sonra da, hem daha önce yüksek öğretim kuruluşu bulunan 
kentlerde, hem de başka bir kentte bir bina kiralam ak bir ye
ni yüksek öğretim kuruluşu açmak için yeterli sayılmıştır.

Yüksek öğretim kuruluşlarını böyleşine yaymayı bir politika 
haline getirmek, devletleştirdikten sonra da özel yüksek okul 
uygulamasını devam ettirmek anlam ına gelmektedir. Bir baş
ka deyişle, her ilde b ir yüksek okul ve yüksek okulların çoğal
ması halinde de bir üniversite kurmak, özel yüksek okul uygu- 
lamasınm getirdiği çözümü benimsemekten başka birşey değil
dir.

Bu haliyle eğitim sistemi, kendi hastalıklarının tutsağı olmuş 
durumdadır. Yüksek öğretim kurum larının önündeki yığılma3a 
hafifletmek için kiralık bir binanın bulunması halinde, her ilde 
bir 3Tüksek okul ve yüksek okulların artmasıyla da giderek üni
versite kurulmaktadır. Bu politikajn eğitim olanaklannm  daha
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adil bir hale getirilmesi biçiminde değerlendirmek olanaksızdır. 
Çünkü bu politika, bir yanıyla eğitim sisteminin ilkokuldan baş
layan ve tek çıkışı yüksek eğitim olan bir tüp olarak tanımlanma- 
sınm, öbür yanıyla da Türkiye kapitalizminin çalışma yeteneği 
olan herkese iş olanağı sağlayamamasının bir sonucudur. Eğitim 
süresinin, ilkokuldan başlayıp yüksek okulla biten, ara kade
melerinde hiç çıkışı olmayan; a ra  kademelerde bırakıldığı za
man hiç başlamamış sayılan; başka bir deyişle «ya hep ya hiç» 
olarak nitelenebilecek bölünmez tek parçalı bütün olarak ta 
nımlanmış olması, yüksek öğretim kurum lan önündeki yığılma 
nedenlerinden biridir. Bu, yüksek öğretim kurumlarının önün
de birikmeye, bu birikme de yüksek öğretim kurumlarının çoğal
tılıp yayılmasına neden olmaktadır.

Yüksek öğretim kuruluşları önündeki yığılmayı hafifletmek 
için her ile bir yüksek okul kurma, gerçekte diplomalı işsiz sayı
sını veya diplomasıyla hiç bir ilişkisi olmayan işlerde çalışan dip
lomalı sayısını artırm ak anlamına gelmektedir.

Sistem, lise mezunlarına iş sağlayamayıp onları atıl tu ta r
ken, çözüm olarak getirilen yöntemle sonuçta atıl üniversite me
zunu yaratmaktadır. Bu yolla çözüm, aslında çözümsüzlük ol
maktadır.

Gerçek çözüm, ilkokuldan başlayıp ancak 3rüksek okul ta 
mamlandıktan sonra biten bir süreç olarak tanımlanan eğiti
mi parçalara ayırmakta yatmaktadır. Sistem, temel eğitimin bi
timinden İtibaren üretime açılabilir bir eğitim süreci olarak ta 
nımlanmalıdır. Eğitim sistemi, hem her kademesinde çalışmaya 
açılmalı, hem de her kademesinde bir üst kademeye geçiş yol
lan  açık tutulmalıdır. Bu ise, orta öğretimi politeknik esasa da
yandırmak, yüksek öğretimi de daha kısa süreli bütünlere ayır
makla olanaklıdır. Dört yıllık yüksek eğitimi, bir yandan hazır
lık okullanyla, öte yandan da vazgeçilmez hale getirilen «yük
sek lisans» veya master bölümleriyle altı yıldan daha da uzun 
bir zaman aralığına yayan politikaya son vermek gerekmekte
dir.

Türkiye’de üretimin teknolojik yapısı bu kadar uzun bir eği
tim ile verilebilecek bir beceri düzeyini gerektirmemektedir. 
Bundan, Türkiye üretimindeki teknolojik özelliklerin dört yıllık 
bir yüksek öğrenim üzerine yüksek lisans veya doktora derece
siyle birlikte sağlanan beceri düzeyine hiç bir biçimde gerek 
duymadığı sonucu elbette çıkanlamaz. M utlaka bu tü r becerile
re de gerek vardır. Fakat üretimin yapısı, bu tü r  becerilere kit
lesel halde gerekirlilik göstermemektedir.

505



Bu söylenenler, MC döneminin baskı ve terör uygulamaları 
içinde ve bu uygulamaların tersliğiyle doğrulanmıştır. Bu dö
nemin baskı ve terör uygulaması içinde üniversite ve yüksek 
okullar uzun süre kapalı tutulmuştur. MC’den sonra gelen hü 
kümet döneminde de bu kapalılık durum u devam etmektedir. 
Üç yıla yakın bir zaman süresince üniversite ve yüksek okulla
rın eğitim ve öğretim yapamaz durum a gelmeleri, öğretim ku- 
rumlarmın ürün vermemesi patronları rahatsız etmemiştir. Da
ha açık bir deyişle, patronlardan öğretim kurum larının mezun 
vermemeleri nedeniyle, üretimlerinin aksayacağı ve gerek duy
dukları becerili işgücünü bulamayacakları yakmması gelmemiş
tir.

Eğitim, Her Kademede Üretime Geçebilecek 
Becerileri Sağlamak Zorundadır.

Eğitimin, her kademede üretime geçebilecek becerileri sağ
layacak bir politeknik esasa dönüştürülmesi ve yüksek öğreti
min de kendi içinde bütünlüğü olan, fakat birbirini izleyen bö
lümlere ayrılması eğitim olanağında eşitliği sağlayacak en etkin 
yöntemdir. Çünkü böyle bir sistemde eğitim süreci ile üretim 
süreci arasındaki kopukluk da sona erdirilebilecektir.

Bugünkü eğitim sisteminin en üst noktasından çıkanlar, üre 
tim sürecinin en üst noktasından çalışma alanına geçmekte, ya 
da geçmeye çalışmaktadırlar. Bu çalışmada geliştirilen görüş
ler ise, üretim süreciyle eğitim içindeki gelişmenin birbirine ko
şut olmasına dayanmaktadır. Aynca üretim sürecine girildiği 
andan itibaren eğitim sürecinin sona erdirilmesi uygulaması da 
son bulacaktır. Her kademede eğitim sürecinden geçmiş kim
seler, üretim  süreci içinde ve yaptıkları işin beceri ve sorumluluk 
gereklerine uygun olarak daha üst eğitim kademelerine geçebi
leceklerdir.

Böyle bir sistemin uygulamaya konabilmesi, yazışmalı eği
tim ile gece eğitiminin, eğitim sisteminin temel öğelerinden biri 
haline getirilmesiyle olanaklıdır. Bugün Türkiye eğitim sistemi 
yüksek öğretim kuruluşlarının önündeki yığılma nedeniyle ya- 
zışmalı ve gece eğitim sistemlerini uygulamak zorunda kalmış
tır. Türkiye kapitalizminin çelişki ve açmazlarının yazışmalı eği
tim ile gece eğitimini, eğitim sisteminin içine sokmuş olması 
önemli bir adımdır. Ancak bu adımla birlikte bu iki önemli ku 
rum  soysuzlaştırılma durumundadır.

Her kademede üretime açılan ve eğitim ile bütünlüğünü sağ
layan bir eğitim süreci içinde yazışmalı eğitim ile gece eğiti
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mi, sistemin temel taşlanndan ikisi olmaktadır. Üretim süreci 
içinde becerili işgücünün daha üst düzeydeki becerileri elde et
mesinin en geçerli yolu yazışmalı eğitim ile gece eğitimidir.

Ancak bunun, bugünkü sistemde olduğu gibi bir zorlama ve 
bir iğreti sistem olarak görülmemesi gerekmektedir. Yazışmalı 
eğitimin çok iyi hazırlanması, yazılı eğitim araçları ile birlik
te yılın belli aylarında önceden planlanmış doğrudan eğitime 
dayanması gerekmektedir. Yazışmalı eğitimin bu doğrudan eği
tim döneminde bu eğitimdeki tüm çaiışanlar ücretli izin alabil
meli ve bu izin de yıllık izinden sayılmamalıdır. Bu sağlanma
dığı sürece yazışmalı yüksek eğitimden söz etmek gerçekte ola
naksızdır.

Gece eğitimini de üretim eylemlerinin yoğun olduğu yerleş
me yerlerinde geliştirmek gerekmektedir. Her ikisinin geliştiril
mesi ve eğitim sisteminin temel öğelerinden biri durum una geti
rilmesi, eğitimde fırsat eşitliğine doğru çok önemli bir adım ola- 

■ cağı gibi, her ilde bir yüksek öğretim kurumu politikasını da ge
çersiz ve gereksiz kılacaktır.

Bu arada belirtilmesi gereken bir nokta şudur: Temel eğitim 
ile politeknik esasa dayalı, başka bir deyişle, temel üretim bil
gileriyle birlikte halkına karşı sorumlu, direnç ve mücadele ka
rarlılığı olan yurttaşı yetiştirecek bilgi, beceri ve eğitimi veren 
orta öğretim kuruluşlarmm coğrafi dağılımında eşitliğin aranm a
sı vazgeçilmez b ir zorunluluktur. Ancak yüksek öğretim için ay
nı ilke aynı derecede geçerli değildir. Yüksek öğretim ile üreti
ci güçlerin yoğunlaştığı bölgeler arasında bir ilişki olmak gere
kir. Bu yüzden, bir yandan gece eğitimi, öte yandan da kısa bir 
sömestr uzunluğunda yıllık izinli yazışmalı eğitim, yüksek eği
tim kurum larm ın her ile dağıtılmasının almaşığı olmalıdır.

Bugünkü Eğitim Sisteminin Seçkinci Yapısı

Türkiye eğitim sisteminin ilkokuldan başlayıp üniversitede 
biten bir tüp olarak sistemleştirilmesi, israfa dayalı olsa bile, 
sınıfsal bir temele sahiptir. Eğitim sistemi, sınıfsal olarak serma
yenin hizmetinde çalışacak «seçkin» kadroları yetiştirecek bir ya
pıda kurulmuştur. Yüksek öğretim kuruluşlarının önündeki yı
ğılma, bu yığılmanın sonucunda önce özel yüksek okul uygu
laması, arkasından yüksek okulların her ile dağıtılması, kuş
kusuz bu seçkinci eğitim sisteminde önemli gedikler açmıştır. Ka
pitalist sistemin açmazları sonucu, zamanla kendi eğitim siste
mi, seçkinci özellikleri ile çelişkili bir yapıya gelmiştir. Fakat he-.
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nüz bu özelliklerin tümden ortadan kalktığı söylenemez. Zaten 
üretim süreciyle eğitim süreci birleştirilmeden ve yazışmalı eği
tim ile gece eğitimi eğitim sistemi içinde etkin bir uygulamaya 
konulmadan, eğitimdeki seçkinci özelliklerin bütünüyle ortadan 
kalkması da olanaksızdır.

Bununla birlikte demokratik eğitim, eğitimi salt üretim  sü
recinin gereklerine uydurmayı da amaçlamaz. Eğitim, işçi sını
fı ile geniş emekçi yığınların bütün bireylerinin ve gelecek ku- 
şaklannın bütün yeteneklerini alabildiğine ve en özgür biçim
de geliştirebilmeleri gözetilerek planlanmalıdır. Bilimsel sosya
listler açısından eğitim, bütün yeteneklerini sonuna kadar geliş
tirmeye çalışan ve bunu sadece kendi kişisel özlem, ya da çıkar
ları için değil, topluma karşı duyduğu sorumluluğun gereği ola
rak  yapan insanın yaratılmasında önemli b ir araç haline getir
meyi amaçlamak durumundadır.

Bugün görece törpülenmiş olan eğitimin seçkinci yapısı, 
Cumhuriyetin kuruluşundan itibaren en belirgin olarak ortaya 
çıkmıştır. Üretici güçlerin gelişme düzeyinin daha geri olduğu 
aşam alarda egemen sınıflar, yüksek okul mezunu bürokrat ve 
teknisyenleri kendi sistemlerine bağlayabilmek için, seçkinci bir 
eğitim sistemine gerek duymuşlardır. Bu seçkinci eğitim siste
mi, az sayıda kimseyi ileri uzmanlık düzeyinde yetiştirip belli 
bir sosyal statü ile görece yüksek gelir düzeyine kavuşturmayı 
hedef almış ve bunu başarmıştır. (*)

Eğitim sisteminin bu seçkinci özelliği, Türkiye’deki egemen 
sınıfların politik çıkarlarına uygundur. Fakat ekonomik çıkarla
rına bütünüyle uygun olduğu söylenemez. Ancak, böyle bir eğitim 
sisteminin egemen sınıflar için hiç bir ekonomik çıkar taşımadığı 
da söylenemez.

Türkiye eğitim sisteminin seçkinci özelliklerinin tüm ü Cum
huriyetin kurulmasıyla başlamış değildir. Batı dillerinde öğretim 
yapan öğretim kuruluşları Cumhuriyet döneminden çok daha 
önce Türkiye’de varolmuştur. Bunlar, o zam ana göre yüksek öğ
retim kuruluşları düzeyinde olmasa bile, Türkiye bürokrasisinin

(*) Cumhuriyet dönemindeki eğitimin bu seçkinci yapısı, bu  yapının doğal 
uzantısı olan az sayıda b ü ro k ra t  ve teknisyene pörcce yüksek gelir sağla
yarak  onları düzenin bekçileri haline getirmiştir. Bu seçkinci yapı, 
Cumhuriyet döneminde egemen sınıfın «küçük burjuvalar»  veya «bürok
ratlar»  olduğu yanılgılannın doğm asında da önemli rol oynamıştır. Bu 
yanılgıların o r tadan  kalkm asında Türkiye îşçi Partis i’nin ideolojik ve 
politik mücadelesi e tk in  olm uştur. Ayrıca, yüksek okullar önündeki yı
ğılma sonucunda eğitim sisteminin seçkinci yapısının törpülenm iş ol
m ası da, bu  tü r  yanılgıları açıkça kabullenmeyi zorlaştırm ıştır.
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ve teknisyen kadrosvınun «en seçkin» öğelerini yetiştirmişlerdir. 
Bu tü r öğretim kurum larm dan geçmiş olmak, uzunca süre, yük
sek eğitim ile tamamlanmış olmasa bile yüksek eğitim diploma- 
smdan daha etkin ve önemli sayılmıştır. Seçkinci eğitim bir an 
lamda bu kurum larla başlamıştır.

Bu seçkinci yapı, kendi varlığını sürdürerek, Boğaziçi ve Or
ta Doğu Telmik Üniversiteleri örneklerinde olduğu gibi yabancı 
dille eğitim yapan yüksek öğretim kurumlarıyla doruğa ulaşmış
tır. Kapitalist ideolojiyi ve emperyalist kültürü yaymak ve bun
larla doldurulmuş kadrolar yetiştirmek için Osmanlı dönemin
den başlamak üzere kurulmuş olan orta öğretim kurum lan  doğ
rultusunda daha sonra emperyalist dünyaya teknisyen yetişti
ren ve yabancı dille eğitim yapan yüksek öğretim kuruluşları or
taya çıkmıştır.

Türkiye’de emperyalist ülkelere teknisyen yetiştiren yük
sek öğretim kuruluşları sadece Boğaziçi Üniversitesi ve Orta Do
ğu Teknik Üniversitesi değildir. Ders programlarıyla ve am aç
ladıkları daha ileri uzmanlık düzeyi ile bütün yüksek öğretim 
kurum lannın böyle bir yanı vardır. Amerika Birleşik Devletleri’ 
nde ve özellikle Nevyork’da her hastanede TC uyruklu doktorla
ra  rastlanması ve «beyin göçü» açısından Türkiye’nin Hindistan 
gibi uzun sömürge geçmişi olan ülkeleri bile geride bırakacak 
bir düzeye ulaşması, emperyalist ülkelerin «ünlü» üniversitele
rinde TC uyruklu öğretim üyelerinin hızla artması, Amerika Bir
leşik Devletleri’nde «ünlü» fizik profesörleri biraraya gelince, 
bunların ana dilleri olan Türkçeyi konuşmaya başlamaları rast
lantı değildir. Seçkinci bir yapıya sahip olan eğitim sistemi uzun 
yılların yükünden sonra «acı meyveleri» ni vermeye başlamıştır.

Bugün Türkiye’de milyonlarca yurttaş ana dillerinde eğitim 
yapamaz ve okur-yazar hale getirilmezken yüksek öğretimi bir 
yabancı dilde veren iki üniversite vardır ve bu iki üniversite de 
en modern aygıtlarla donatılmış bulunmaktadır. Bu durumun 
mutlaka değiştirilmesi gerektiğine kuşku yoktur.

Bu Seçkinci Yapı Emperyalizme Yarıyor

Eğitim sisteminin seçkinci yapısının kimlerin çıkarına işle
diğini gösteren bir çalışma yapılmıştır. ODTÜ Elektrik Bölümü’n- 
den bir araştırıcının yaptığı bir araştırm ada 1920-1969 yıllan 
arasında elektrik mühendisliği dalında yapılan çalışmaların, 
uluslararası «katkı» sayılanları saptanmıştır. «Katkı» sayılmak, 
bu çalışmaların ABD ile İngiltere’de yayınlanan İEE ve ÎEEE der
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gilerinde özetlenmesinden doğmaktadır. Bu çalışmanın sonuçlan 
233. Tabloda gösterilmektedir.

TABLO : 233
ELEKTRİK DALINDA ULUSLARARASI «KATKI» SAYILAN 

VE TÜRKLERE AİT ÇALIŞMALARIN YAPILDIĞI YER VE YILLAR

Avus- Hollan- Ingil- Isviç- Kana-
Yıl Türkiye Almanya ABD turya Fransa da tero re da

1942 —  _ _ ı _ _
1943 1 _ _ _ _ _ _ _ _

1946
1950 _ _ _ _ _ _ ı  3 _

1951 2 1 1 _  _  _  _  1 _

1952 3 _ _ _ _ _ 2  —  —
1953 2 —  —  — —  _ _ 1  _
1954 3 _ _ _ _ _ ı _ _

1956 3 1 _ _ _ _ _ _ _

1957 2 —  —  —  —  —  1 —  _
1958 1 1 _ _ _ _ _ _ _
1959 4 _ _ _  1 _ _ 5  _  

1950 2 —  —  —  —  —  —  1 —

1961 7 —  8 —  —  —  —  1 —
1962 2 —  3 _ _ _ _ _ _

1963 3 _ ı ı _ _ _ 2  —  —
1964 1 _  12 _  —  —  1 2 —

1965 6 —  12 —  —  —  11 2 —
1966 4 —  12 —  —  —  8 1 —

1967 5 1 15 1 —  2 5 1 —
1968 4 1 12 —  —  —  ı j _ 6

1969 6 —  11 —  —  —  7 4 6

ABD ve İngiltere’de «katkı» sayılan ve TC uyruklular ta ra 
fından yapılan çalışmaların İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra yo
ğunlaşması konusunda özel bir açıklamaya gerek yoktur. Bunla
rın yurt dışında yoğunlaşması da herhangi bir açıklama gerektir
memektedir. Ancak, sözü edilen çalışmadan alınan şu açıklama
ları, aktarm aya gerek vardır. Çalışmaların yüzde 75’i yurt dışın
da yapılmış, Türkiye’de yapılan çalışmaların da yüzde 57’si gene 
yabancı ülkelerde basılmıştır. Türk uyrukluların yurt dışında 
yaptıkları çalışmaların yüzde 28’i dünyanın büyük tekelleri, yüz
de 17’si ise emperyalist ülkelerin askeri kuruluşları tarafından 
parayla desteklenmiştir. Buna karşılık, Türkiye’de yapılan çalış
maların ancak yüzde 5’i kamusal ve özel sanayi kuruluşları ta 
rafından desteklenmiş, Türkiye’de askerî kuruluşlar tarafm dan 
desteklenen bir çalışma olmamıştır.
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233. Tablo ve buna dayalı bilgiler, eğitim sistemimizdeki, 
atıl kapasite yaratan, israflı, çok uzun ve aşın  uzmanlaşmaya 
yönelik, Türkiye ekonomisinin gerektirdiği beceri düzeyini aşan 
yapınm hangi çıkarlara hizmet ettiğinin bir örneği olmaktadır. 
Bu çıkarlara hizmet etmek için tutturulan yolun son derece 
ekonomi dışı olduğunda kuşku yoktur. Zaten emperyalizm, ken
di m asraf hanesine girmeyen harcam alar için hesap bilmez de
nilecek kadar cömerttir. Türkiye bütçesinden yapılan harcam a
lar ile emperyalizmin çıkarları arasında «Maliyet - Yarar» k a r
şılaştırılması yapılmamaktadır. Türkiye’nin bütçesinden yapılan 
harcam aların karşısında emperyalist ülkelerin sağladığı her 
«katkı» bu ülkeler açısından yarar sayılmaktadır.

Fakat bir zamanlar az sayıda ve görece yüksek gelir dü
zeyinde bürokrat ve teknisyen kadrolarını sağlayan bu seçkin- 
ci yapı, üretici güçlerin daha da gelişmesi ve emperyalist ülke
lerin ekonomileriyle bütünleşen büyük işletmelerin boy gös
termesi ile yeni çıkış noktalan bulmuştur. Seçkinci öze sahip 
eğitim ve özellikle yabancı dilde orta ve yüksek öğretimin sağ
lanmasıyla, emperyalist tekellerle bütünleşmiş yerli tekeller ve 
yabancı sermayeli ortaklıklar, gereksinme duydukları kadro
ları kolaylıkla sağlar olmuşlardır.

Öneriler

Türkiye’de milyonlarca yurttaşın ana dilleriyle okur-yazar 
olamadıkları ve eğitim yapamadıkları bir durumda, gelişmiş 
kapitalist ülkelerin dillerinde orta ve yüksek öğretimin sürdü
rülmesinin nedenleri budur. Bu yüzden de, Türkiye îşçi Partisi’- 
nin hazırladığı bu çalışmada, bir yandan herkesin ana diliyle 
eğitim olanaklarına kavuşturulması ve ana dilinde okur-yazar 
olması, öte yandan da belirtilen bu dillerde öğretimin önlen
mesi temel ilkeler arasında ileri sürülmekte ve savunulm akta
dır. Buna karşılık, yabancı dil öğretiminin, tüm bilim dallarında, 
dünyadaki gelişmeleri izleme yeteneği kazandıracak düzeye 
ulaştırılması zorunludur.

Öte yandan, yüksek öğretim kuruluşlarında kullanılan ders 
kitaplarının ve diğer metinlerin hazırlanmasından, öğrencile
rin eline geçmesine kadar bütün aşamalarda kaynak israfı ve 
sömürü çarkı da durdurulmalıdır. Yüksek öğrenimle ilgili ders 
kitapları, çağdaş dünyadaki bilimsel ve teknik gelişmelerin en 
ileri ürünlerini genç kuşakların yararlanm asına ve kullanımına 
sunacak, bu arada Türkçenin bilimsel kavram ları ifade etme
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gücünü geliştirecek bir biçimde özerk ve demokratik bir işle
yişe sahip bir kurum  tarafm dan hazu-lanıp düzenlenerek yaym- 
lanmalıdır.

Yüksek öğrenim öğrencilerinin ve öğretim üyelerinin de
mokratik örgütleriyle başka ülkelerdeki ve uluslararası demok
ratik  öğrenci ve öğretmen örgütleri arasında işbirliği olanak
ları bu alanda da yaratılmalıdır. Diğer kademeler ve yüksek öğ
renimle ilgili ders kitapları ve diğer metinler, öğrencilere en 
yaygın kullanılabilecek biçimde ve ucuza sağlanmalıdır.

Bu bölümün daha önceki sayfalarında gösterildiği gibi, oku- 
ma-yazma bilmeyenlerin sayısı gittikçe artmaktadır. Okur-ya- 
zar olmayanların 6 yaşın üzerindeki toplam nüfusa oranı da 
hâlâ çok yüksek bir düzeydedir. Bu durum a kısa zamanda son 
vermek için, bugün sayıları 12 milyonun üzerinde olduğu he
saplanan bu geniş kitleye yönelik yaygın bir okuma-yazma se
ferberliğinin örgütlü bir biçimde gerçekleştirilmesi gereklidir. 
Büyük bir bölümünü kır emekçilerinin oluşturduğu bu kitleler 
için okuma-yazma öğretimine, onların üretici faaliyetlerindeki 
bilgi ve becerilerini geliştirecek bir içerik kazandırılması ve bu
na yönelik öğretim tekniklerinin uygulanması, hem öğrenimi 
kolaylaştıracak, hem de tarımsal üretimde olumlu etkilere yol 
açabilecektir. Bu amaçla yapılacak düzenlemede olabildiğince 
geniş bir «gönüllüler» kitlesi harekete geçirilmeli, devletin ola
naklarının yanısıra, işçi sendikaları ve öteki emekçi örgütle
riyle öğretmen ve gençlik örgütleri eşgüdümlü olarak seferber 
edilmelidir. îlk öğretim sorunu, bu plan çalışmasının öngördü
ğü «okuma-yazma seferberliği» ile birlikte özel bir önem ka
zanmaktadır.

Türkiye’de ilköğretimin zorunlu olmasına karşın, 1975 sa
yımına göre 6 yaşın üstünde 4 milyon 248 bin erkek ve 8 milyon 
583 bin kadın okuma-yazma bilmemektedir. Bu oran tüm nüfu
sa göre yüzde 38’dir. Yalnız okuma-yazma öğretmeyi amaçla
yan ilköğretime ilişkin elimizdeki istatistiksel veriler, sözde eği
tim seferberliğinin amacına ulaşmaktan oldukça uzak bulundu
ğunun kanıtıdır,

Türkiye’de 1976/77 öğretim yılı istatistiklerine göre 5 milyon 
578 bin ilkokul öğrencisi vardır. Bu öğrenciler 43 bin dolayında 
ilkokulda eğitim görmektedir. 1978 ders yılına girilirken 3 bin 
yerleşme yerinde derslik bulunmadığı resmi belgelerle açıklan- 
maktadır. 1976/77 öğrenim yılında 40 öğrenciye bir derslik stan 
dardı ile 14.825 derslik açığı bulunduğu da yine resmi belgeler
de yer almaktadır. Ayrıca var olan dersliklerin yaklaşık altıda
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birinin geçici binalarda bulunduğu, ya da harap durumda ol
duğu devlet kuruluşlarınca belirtilmektedir. Öğrenimin niteliği 
ve koşullan bölgeler arasmda; kırsal alanlarla kentlerde; kent
lerin merkezi ile emekçilerin yoğun olduğu gecekondu semtle
rinde farklılıklar göstermektedir.

Bölgelerarası eşitsizlik Doğu ve Güneydoğu ile Batı ve Ku
zeybatıdaki 20 ilde ilkokulu olan köy sayısı yüzdesini karşı
laştırmalı olarak veren 234. Tabloda açıkça görülmektedir.

TABLO : 234
İLKOKULU BULUNAN KÖYLERİN 

BÖLGESEL DAĞILIMI (1970 nüfus sayımı)

Doğu bölgesi Batı bölgesi

iller
ilkokulu bulunan 
köy oranı (yüzde) İller

İlkokulu bulunan 
köy oranı (yüzde)

Ağrı 52,5 Aydın 97,6

Bitlis 61,9 Bursa 92,4

Diyarbakır 72.7 Çanakkale 96,2

Elazığ 80,0 Denizli 96,7

Erzurum 67,6 Edirne 99,3

Mardin 61,5 İstanbul 98,9

Muş 58,6 İzmir 95,1

S iirt 58,2 KIrklareli 100,0

Urfa 68,1 Kocaeli 94,4

Van 48,8 Tekirdağ 100,0

234. Tabloda gösterilen seçilmiş on Doğu ilinde, ilkokulu 
bulunan köy oranı ortalama yüzde 61,7’dir. Bir başka deyişle, 
bu illerde yaklaşık her on köyün dördünde ilkokul yoktur. Bu
na karşılık, seçilmiş on Batı ilinde hemen hemen her köyde 
ilkokul vardır. Öte yandan, belirtilen Doğu illerinin bazıların
da, her iki köyden birinde ilkokul bulunmazken, Batıdaki iller 
arasında görece en kötü durumda olanlarda bile ilkokulu olma
yan köy oranı onda birden azdır.

Kırsal kesim ile kentler arasındaki eşitsizlik ise en kaba 
verilerde bile kendini göstermektedir. Bugün köy ilkokulları, 
eğitim süresi 170 günden aşağı olmamak üzere ve daha çok ta 
rım ve iş faaliyetlerine yer verilen okullar olarak sınıflandırıl
maktadır. Bu okullar üç, ya da beş sınıflıdır ve pek çok yerde 
bir, ya da iki öğretmen tarafından yönetilirler. Öğrenciler eği
tim düzeylerinin farklılığına karşın öğretmensizlik ve yersizlik

513



gibi nedenlerden dolayı aynı derslikte eğitim görmek zorunda
dır. Gerek öğretmen, gerekse öğrenciler için bu durum un ya
rattığı sakıncalar açıktır. Ulaşım, ısınma, araç-gereç eksikliği 
vb. sorunlar çözülmüş değildir. Okuma-yazma öğretmeyi amaç
layan bu okullardan çıkan öğrencilerin çoğu bir süre sonra 
okumayı unutmakta, unutm ayanlar için ise okumanın geçerli
liği ve yararı sadece mektup okuma ve yazmadan ileri gideme- 
mektedir. 1960 sonrası köylere atanan «yedek subay öğretmen
ler» in gazetelerde yayınlanmış olan ve yaklaşık 40 yıllık Cum
huriyet döneminin köye götürdüğü hizmetlerin yetersizliği ve 
verimsizliğini sergileyen an ılan  oldukça öğreticidir.

Kentlerde ise tam  gün eğitim yapan ilkokulların sayısı yok 
denecek kadar azdır. İkili öğretimin sakıncalarının başında 6-14 
yaşlarındaki çocukların, aralıksız denebilecek kadar kısa soluk 
alm alar dışında beş saat süreyle kapalı dersliklerde tutulması 
gelmektedir. Bu durum dan yararlanan özel girişimciler paralı 
ilkokullar açmakta, burjuva özlemlerini kamçılayıcı ek ders
lerle eğitimdeki eşitsizliği daha ilkokul sıralarında başlatm ak
tadırlar. Bugün Türkiye’de resmi kaynaklara göre, 150 dolayında 
özel ilkokul vardır. Bu okullarda yaklaşık 25 bin öğrenci eği
tim görmektedir. Son altı yılda öğretmen başına öğrenci sayısı 
resmi ilkokullarda 35 dolayında değişirken özel ilkokullarda ay
nı sayı 19-20’dir.

İşçilerin ve emekçilerin yoğun olduğu gecekondu semtlerin
de ise «kondu» ilkokullar açılmakta, bu okullarda üçer buçuk 
saat süreli üçlü «ekspres» eğitim yapılmaktadır. Genellikle hem 
ananın, hem babanın çalışıyor olması, çocukların uzun süre ya 
sokakta, ya boş evlerde sahipsiz kalmasma neden olmaktadır. 
Köylerde köy koşullarının yarattığı sanılan ısınma, aydınlanma, 
araç-gereç yetersizliği vb. sorunlar metropollerin sınırları için
de yer alan bu okullarda da yaygın biçimde görülmektedir.

Bu konudaki çalışmalara 300-400 bin nüfusu barındıran ge
cekondu semtlerinden başlamak gerekmektedir. Üçlü ve ikili 
eğitimin kaldırılması hedef alınarak yerel yönetimin ve milli 
eğitim müdürlüklerinin denetiminde, bahçesi olan, sağlık ve öte
ki koşulları elverişli okul binaları yapılmalı, mevcut kullanıla
bilir binaların bir dökümü yapılarak bu türden binalardan da 
yararlanılmalıdır. Belediyeler, sınırlan içinde yaşayan çocuk
ların ve gençlerin eğitim, spor ve boş vakitlerini değerlendirme 
faaliyetleri için gerekli tesislerin planlanması, finansmanı ve ya
pımı ile doğrudan doğruya ilgilenmelidir. Her türlü ders araç 
ve gereçleri devlet tarafından karşılanmalıdır.
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Bir başka önemli konu okulların demokratik olarak yeni
den düzenlenmesidir.

İlköğretimde paralı eğitimin kaldırılması, özel okulların dev
letleştirilmesi gerekir.

Eğitim programları yeniden düzenlenmeli ve demokratik bir 
içeriğe kavuşturulmalı, ders kitapları bu yönde ele alınarak 
yeniden yazılmalıdır.

Kırsal kesimle kent, kent ile gecekondular arası eşitsizlik
lerin giderilmesi için köklü önlemler alınmalı bölgelerarası eği
tim eşitsizliği, şimdiye değin geri kalmış bölgelerin özel konum
ları dikkate alınarak Milli Eğitim Bakanlığı ve yerel yönetimle
rin ortak planlama ve uygulamasıyla giderilmelidir.

Tatil ve spor, çocukların ruh ve beden sağlığı için ihmal edil
memesi gereken öğelerdir. Bu konuda da Milli Eğitim Bakanlı
ğı, yerel yönetimler ve işçi emekçi semtlerinde sendikaların iş- 
birliğiyle kıyı, yayla ve ormanlarda düzenli kamplar kurulm a
lıdır.

Okul öncesi eğitimle ilgili olarak özellikle hızlı sanayileşen 
bölgelerde kreşler ve çocuk yuvalarının kurulması güncel bir 
sorun halini almıştır. Bu konuda bazı girişimler varsa da, ge
rek nitelik, gerekse nicelik bakımından yetersizdir. Gebe veya 
emzikli kadınların çalıştırılma koşullarıyla emzirme odaları ve 
çocuk bakım yurtları hakkında Tüzük’ün altıncı maddesinde 
şunlar yazılıdır:

«a) Bir işyerinde yaşları ve medeni halleri ne olursa olsun 
100-300 kadın işçi çalıştırıldığı takdirde, bunların arasındaki em
zikli kadınların bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri ve 
bu çocukların bırakılması ve bakılması için çalışma yerlerinden 
ayrı ve işyerine yakın bir emzirme odasının işveren tarafından 
kurulması zorunludur. Emzirme odasının işyerine uzaklığı 250 
metreyi geçmeyecektir.

b) Bir işyerinde yaşları ve medeni halleri ne olursa olsun, 
300’den fazla kadın işçi çalıştırıldığı takdirde, bunların arasın
daki annelerin 0-6 yaşındaki çocuklarının emzirilmesi için, çalış
m a yerinden ayrı ve işyerine yakın bir kreşin işveren tarafından 
kurulması zorunludur. Kreşin işyerine olan uzaklığı 250 m etre
yi geçmeyecektir.»

Tüzüğün bu emredici hükümlerine karşılık hiç bir ciddi uy
gulama ve denetim yoktur. Etkin bir uygulama ancak sendika
ların ve yerel yönetimlerin bu konuya eğilmesiyle gerçekleşe
bilecektir. Milli Eğitim Bakanlığı «ilkokul öncesi bir yıllık eğiti
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mi öngörerek» bu soruna yaklaşmaktadır. Oysa gerek fiziksel, 
gerekse zihinsel açıdan bir yıllık okul öncesi eğitim yeterli de
ğildir. Kaldı ki, çalışan annenin durumu açısından doğum iz
ninin sona erdiği 45’inci günden başlayarak çocuğun kalabile
ceği güvenli bir kreşin gerekliliği ortadadır. Sağlık Bakanlığı, 
Milli Eğitim Bakanlığı, yerel yönetimler, sosyal güvenlik örgüt
leri ve sendikaların işbirliği ile, çalışanların yoğun olduğu çev
relerden başlanarak, gerek işyeri çevresinde, gerekse mahalle
lerde sağlık koşullarına uygun binalarda kreş ve çocuk bakımev
lerinin açılması zorunludur. Kreş ve çocuk bakımevlerinin ça
lışma saatleri, annelerin çalışma saatine uygun olacak biçimde 
düzenlenmelidir.
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KİTLE İLETÎŞÎM ARAÇLARI

ÇAĞIMIZIN bilimsel ve teknik ilerlemelerinin insanlık niz- 
metine verdiği araçlardan, toplumsal yaşamm en geniş ala- 

nmda yer alan ve dolayısıyla en fazla önem taşıyanlardan bir 
tanesi de kitle iletişim araçlarıdır. Her toplum, üretici güçleri
nin gelişim düzeyine koşut olarak belli bir iletişim sistemine 
sahiptir. Smıflı toplumlarda bu iletişim sistemi, doğal olarak 
egemen sınıfların, egemenliklerini çeşitli biçimlerde sürdürmek 
için, kendi ideolojisini yeniden üretme amacıyla kullanılır, yön
lendirilir.

Kapitalist sistem içinde, gelişmiş ve azgelişmiş ülkelerde 
kitle iletişim araçları, kullanım ve işlevleri açısından nitelik 
olarak temelde bir farklılık göstermezler. Ancak, kitle iletişim 
araçları azgelişmiş ülkelerde, burjuva ideolojisini aşılama ve 
yayma ile tüketimi kamçılamasınm yanısıra, «eğitim ve kal
kınmada sihirli değnek» olarak gösterilmek istenmektedir. Böy- 
lece «kalkınma», «modernleşme», sistem sorunu olmaktan çı
karılarak, tekniğin ve araçların verimli ve etkin kullanılmasıy
la, toplum yapısına ilişmeden, kalkınmanın sağlanacağı öngö
rülür. Ancak bu «kalkınma», kuşkusuz, kapitalist sistem için
deki azgelişmiş ülkeler için, emperyalizmin izin verdiği ölçü
de ve o ülkenin burjuvazisi yararına bir «kalkınma» olacaktır.

Kitle iletişim araçlarının, gerçekten işçi ve emekçi sınıfla
rın çıkarları doğrultusunda ve onların yararına kullanılması, 
ancak işçi ve emekçi sınıfların iktidara gelmeleriyle gerçekle
şebilecektir. Bununla birlikte bu araçların işçi ve emekçi sı
nıfların iktidar mücadelesi süreci boyunca burjuvazinin istem
lerine kayıtsız şartsız terkedilmesi düşünülemez. Toplumsal ya
şamın tüm alanlarındaki demokratikleşme mücadelesine bağlı 
olarak kitle iletişim araçlarının demokratikleşmesi için de m ü
cadele edilmesi zorunludur.

Bu plan çalışmasında, kitle iletişim araçları arasında en 
önemlilerini oluşturan Basın ile Radyo ve Televizyon’un günü
müzdeki yapılan ve kullanımlarıyla birlikte, demokratikleşme 
doğrultusundaki öneriler de ele alınmaktadır.
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A -  BASININ DURUMU VE SORUNLARI

1961 Sonrasında Gündelik Basın

Türkiye’de basının gelişmesi ve bir sanayi haline gelmesi 
oldukça yenidir. Özellikle 1961 Anayasası’yla başlayan kısıtlı 
da olsa özgürlük ortamında Türkiye’deki siyasal ve düşünsel 
yaşam yeni boyutlar kazanmış, bu arada kitlelerin okuma ve 
öğrenme eğilimleri artmıştır. Öte yandan, bilgiye ve habere 
karşı halkın giderek daha fazla ilgi göstermesi gazete ve der
gilerin baskı sayılarının yükselmesine ve yeni yayınların orta
ya çıkmasına yol açmıştır.

Basının 1961’den sonra gerek içerik, gerekse biçim yönün
den değişim göstermesi ilk bakışta olumlu bir gelişmenin gös
tergesi olarak nitelendirilebilir. Gerçekten de 1960 öncesi ga
zeteciliği ve gazeteleri ile 1960 sonrası gazeteciliği ve gazete
leri arasında oldukça büyük farklar vardır. Bu fark  en başta 
tiraj açısından belirgindir. Günümüzdeki baskı teknikleri de 
1960 öncesine göre çok ileridir. Ayrıca 1960 öncesinde dağıtım 
örgütlerinin yurt çapında tam  anlamıyla örgütlenemedikleri ve 
bu nedenle gazetelerin etkin bir biçimde dağıtılamadığı da bi
linen bir gerçektir.

Oysa günümüzde, gazetelerin tirajları 1960 öncesine oranla 
en az iki kat artmıştır. Baskı tekniği açısından Türkiye basını, 
Batı basınının tüm olanak, araç ve gereçlerine sahip olmuştur. 
Dağıtım örgütleri aracılığı ile gazeteler bir iki il dışında günü 
gününe okuyuculara ulaştırılabilmekte, gazeteler birkaç büyük 
il merkezinde bölgesel baskılar yaparak, en son haberleri böl
gelere iletebilmektedir. Buna bağlı olarak gazetelerin kullan
dıkları haberleşme araçları da büyük bir gelişme göstermiştir. 
Artık dünyanın en uzak bir yöresinden iki saat içinde haber ve 
fotoğraf elde edilebilmektedir.

Gazetecilik ilkeleri ve habercilikle ilgili kurallar da bu sû
reler içinde oldukça değişmiştir. Haber ve habercilik anlayışı 
1960’dan sonra yeni boyutlar kazanmaya başlamış, sınıf müca
delesinin gelişen boyutları sonucu geçmişteki iktidar - muhalefet 
çekişmesinin dar, kısır tartışm a ortamının dışına çıkılmış ve 
habercilik alanında dünya ile sıkı bir bağ kurulmuştur. Kuş
kusuz bunda kitle haberleşme araçlarındaki baş döndürücü ge
lişmenin de önemli bir rolü bulunmaktadır.
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Gazete okuyucuları artık ülke politikasıyla daha yakından 
ilgilenir olmuş, dünya olayları ve sorunları üzerinde düşünme
ye başlamıştır. Belirsiz olan, bilinmeyen ya da bilinmesi isten
meyen birçok kavram ve konu gözler önüne serilmiştir.

1960’dan sonra ortaya çıkan bu gelişme ve değişmeler, ger
çekte Türkiye’nin siyasal açıdan yeni bir döneme girmesiyle 
de yakından ilgilidir. 1961 yılında Türkiye İşçi Partisi’nin ku
rulması, çeşitli sendikalarda, derneklerde ve yayın organların
da sosyalizmin tartışılması, Türkiye’nin yeni bir sürece girişi
nin somut kanıtları olmuştur.

Gazete ve dergilerde ortaya konan yeni, sınıfsal içerikli gö
rüşler, eleştiriler ve kavramlar siyasal yaşama yeni boyutlar 
kazandırmıştır. Türkiye İşçi Partisi’nin 1965 seçimlerinde par
lamentoya girmesiyle Türkiye sosyalist hareketi ilk kez en ge
niş kitlelere ulaşmıştır. TÎP ekseninde gelişen hareket basına 
da yansımış, köşe yazarından yorumcusuna ve haberlerine ka
dar gazetelerin içeriği gelişip değişmiştir.

îşte bu yıllarda basına ofset baskı tekniğinin girdiğini gö
rüyoruz. 1967-1968 yıllarında günlük basında kullanılmaya baş
lanılan bu teknik, basının bir başka dönüm noktasını oluştur
maktadır. Ofset tekniğinin Türkiye’de yaygın olarak kullanıl
ması gazetelerin baskı sayılarının artması sonucunu doğurmuş
tur. Daha doğrusu gazeteler 1960 döneminden sonra tirajları a r
tırma endişesi ile bu teknolojiyi yerleştirmişlerdir. Fakat ofset 
tekniği büyük yatırımı ve geniş bir organizasyonu gerektirmek
te, kullanılan malzemenin yüzde 90’ından fazlası ithal yoluyla 
karşılanmaktadır. Böylece dışa bağımlı bir teknoloji olan ofset 
baskı tekniği ile gazetecilik büyük sermayenin tekeline sokul
maya çalışılmaktadır.

Gazetelerin baskı tekniklerini değiştirip yeni yatırımlara 
girişmeleri basın sanayii alanında büyük bir rekabetin ortaya 
çıkmasına yol açmıştır. îleri teknolojiyi uygulayan gazetelerin 
baskı ve satışları artarken eski yöntemlerle gazete basmayı sür
düren gazetelerin birer ikişer piyasadan silindikleri görülmüş
tür. Devletin 1960’dan sonra «fikir gazetelerine güçlü gazeteler 
karşısında yardım etmek amacıyla» kurduğu Basın îlân Kuru
mu da hiç bir zaman bu amaca hizmet etmediği gibi, bu alan
da da yeni çıkar grupları doğurmuştur.

Böylece gazeteler belli ellerde tekelleşmeye, bir bölüm ga
zeteler büyümeye ve genişlemeye, buna karşılık bir bölümü de 
küçülmeye, ya da yok olmaya yönelmişlerdir. Küçülen gazete
ler sıradan bir resmi ilân gazetesi olmuşlar, tekellerin eline ge
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çen gazeteler ise kendi dağıtım örgütlerini de kurmuşlar ve bur
juva ideolojisini örgütlü bir biçimde tüm Türkiye’ye yayma ko
nusunda birbirleriyle «yarış» a girmişlerdir.

Basın alanında tekelleşen gazeteler sadece ekonomik açı
dan basın piyasasına egemen olmakla kalmamışlar, habercilik 
alanında da ofset teknolojisine uygun bir habercilik anlayışı
nın yerleşmesini sağlamışlardır. Bu amaçla Türkiye’de çeşitli 
haber ajansları kurulmuş ve bu gazeteler ayrıca haber alma 
örgütlerini tüm yurda yaymışlardır. Son on yıl içinde bu ofset 
haberciliği iyice koşullandırılmış; bunun dışında habercilik yap
maya çalışan bazı gazeteler okuyucunun ilgisini çekmez ol
muştur.

Ofset haberciliğinin temel özelliği, halkın gerçeklerden 
uzaklaştırılmasını, sorunlarını unutup düşsel bir dünya içinde 
yaşamasını sağlamaktır. Kuşkusuz bu arada gerçekler de sap
tırılıp, burjuva ideolojisine göre biçimlendirilip, süzgeçten ge
çirilerek verilmektedir. Böylece bu gazetelerin okuyucuları olan 
işçiler ve emekçiler olayları, kendilerine gösterildiği gibi algı
lamaya zorlanmaktadırlar. Büyük sermaye, bu gazeteler aracı
lığı ile sistematik bir biçimde beyin yıkamaktadır.

Bu arada tekellerin elindeki ofset gazeteler, tirajlarını yük
sek tutabilmek ve rakipleri ile yarışabilmek için sürekli ola
rak «lotaryacılık» ve «piyangoculuk» yapmaktadırlar. Okuyucu
lara paradan, otomobile, turistik geziden konuta, benzinden tüp- 
gaza, lokantada ziyafetten gazinoda eğlenceye kadar sağlanan 
olanaklarla hem yeni sömürü alanları bulunmakta, hem de ye
ni «umut kapıları» yaratılarak işçilerin, emekçilerin mücadelesi 
saptırılmak istenmektedir.

Günümüzde basın, teknolojik açıdan oldukça ileri bir dü
zeyde olmasına karşın habercilik açısından işçi ve emekçilerin 
istem ve özlemlerine ters düşen bir niteliktedir. Ayrıca tiraj 
açısından son 10 yıl içinde öyle sanıldığı kadar bir gelişme de 
olmamıştır. Buna karşılık tekellerin elinde olan belli başlı dört 
beş gazete, özel ilânlar ve satış gelirleri ile büyümekte, başka 
alanlarda da yukarıda değinilen yeni sömürü ve saptırma ola
nakları aramaktadır. Holdingler ve büyük şirketler verdikleri 
milyonlarca liralık ilân karşılığında gazetelerin güdümlü bir 
habercilik yapmalarını zorlamaktadırlar. Direnenlerin ilânla
rı kesilmekte, oysa çok pahalı olan ofset çarkının dönmesi, 
satış gelirlerinden çok bu ilân gelirlerine bağlı olmaktadır. Böy
lece gazeteler ilân gelirleri yoluyla da büyük sermayeye bağlı 
kılmmaktadır.
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Ayrıca siyasi iktidarlar, büyük gazetelerin- daha çok ka
zanması için ellerinden gelen yardımı yapmaktadırlar. Birçok 
konuda indirimli tarifeler, yatırım indirimi, vergi bağışıklığı vb. 
ayrıcalıklar tanınmaktadır. Basın İlân Kurumu aracılığı ile da
ğıtılan ilânların ise gerçek demokrat, ilerici gazeteler için öyle 
önemli bir yararı bulunmamaktadır. Bu ilânlar, daha çok «nay
lon» veya «çurçur» gazeteler (*) için başlıca gelir kaynağıdır.

Türkiye’de gazete ve dergi dağıtımını yapan belli başlı iki 
büyük dağıtım ortaklığı gene bu büyük gazetelere aittir. Kendi 
gazetelerinin dışındaki gazetelerin yaşama olanağı bu dağıtım 
ortaklıklarının elindedir. Ayrıca kendilerine bağlı olan bölge ve 
il bayileri eliyle ilerici gazete ve dergilerin dağıtımı engellen
mekte, ya da hiç dağıtılmamaktadır. Bu dağıtım ortaklıkların
dan Hür Dağıtım, Hürriyet-Günayd'm grubu tarafından, GA- 
MEDA ise Milliyet, Tercüman ve Cumhuriyet tarafından kurul
muştur. Bu iki dağıtım ortaklığı kendi arasında da bir rekabet 
içindedir.

Gazetelerin günümüzde en önemli haber kaynağı olan ha
ber ajanslarının içinde bulundukları durum da gazetelerin du
rumundan pek farklı değildir. Türkiye’nin en eski ve yarı res
mi ajansı olan Anadolu Ajansı, hangi siyasi kadro işbaşına ge
çerse onun yayınını yapan bir kuruluş haline getirilmiştir. Her 
iktidar bu ajansa kendi adamlarını yerleştirmekte ve haberle
rin toparlanması ve değerlendirmesi iktidarın görüşüne ve eği
limine uygun yapılmaktadır. Emekçi halktan yana haberciliğin 
bu tür bir anlayışla gerçekleşemeyeceği açıktır.

Gazetelerin kurdukları ajanslar ise, bağlı oldukları gazete
lere, bunların niteliklerine uygun haber toplamak amacıyla ve 
masrafları bölüp vergi kolaylıkları sağlamak için kurulmuş 
ajans niteliğindedirler. Böylece geniş bir yurtiçi örgüt ağı ara
cılığıyla Türkiye’nin her yanındaki olaylar, ofset haberciliğinin 
kuralları içinde verilmektedir.

Diğer ajanslara gelince, bunlar zaman zaman değişik görü
nümler göstermektedir ve henüz büyük etkinliğe ulaşabilmiş 
değillerdir.

31 Aralık 1977 tarihi esas alınarak yayınlanan bir istatis
tiğe göre Türkiye’de tam 2352 gazete ve dergi yayınlanmakta
dır. Bunlardan l l i l ’i gazete, 1241’i dergidir. Bu yayınların top

(*) Büyük kentlerde çok düşük tira jla rla  çıkan, yalnız.ca ilan gelirine da
yalı gazetelere verilen adlar. Bu gazetelerin isim  hakkının sa tış tu ta n , 
bulunduğu ile göre değişmekle birlikte, o r ta lam a 7-8 milyon TL.'dır.
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lam tirajları ise 3 milyonu geçmemektedir. Bu toplam tirajm 
yüzde 75-80’i, sayılan 5-6’yı geçmeyen büyük gazetelere aittir.

Türkiye’de gazetelere olan istem az da olsa artmaktadır. 
1974 yılmda Kıbrıs olaylarının etkisi ile gazete istemi yüzde 
4,7 oranında yükselmiştir. Bu artışa karşılık 1973 yılında yüzde
0,3 ve 1972 yılında yüzde 8,1 oranında bir düşme görülmüştür. 
Fakat 1970 yılından bu yana gazete okuyucusu sayısında orta
lama yüzde 14,1 oranında bir artışın olduğu söylenebilir.

Görüldüğü gibi beş yıl içinde yüzde 14,1’lik bir artış olduk
ça düşüktür. Öteki sanayi dallarındaki istem artışı ile karşılaş
tırıldığında bu oranın yetersiz olduğu anlaşılacaktır. Ayrıca bu 
yüzde 14,1’lik artış içinde yeni yüzlerce gazete ve dergi bulun
maktadır.

Kâğıt Tüketimi Bakımından Basın Sanayii

Bir ülkenin gelişmişlik ölçüsünü belirleyen birçok gösterge 
vardır. Kişi başına düşen ulusal gelir, kişi başına düşen demir- 
çelik, çimento, petrol ürünleri vb... Kişi başına düşen kâğıt tü
ketimi ile kişi başma düşen gazete sayısı da değerlendirme öl
çütlerinden bazılarıdır.

Türkiye başka yönlerden olduğu gibi kişi başına düşen kül
türel kâğıt tüketimi bakımından da oldukça geri sayılabilecek 
bir konumdadır., 235. Tablonun incelenmesiyle bu durum  daha 
iyi anlaşılacaktır.

TABLO: 235
ÇEŞİTLİ ÜLKELERDE KİŞİ BAŞINA YILLIK KÜLTÜREL 

KÂĞIT TÜKETİMİ (1965-1970, kg.)

ü lke ler 1965 1970

Fransa 73 95
Almanya 107 126
İtalya 44 66
Hollanda 105 138
Romanya 15 23
Iran 6 8

Yunanistan 20 25

Türkiye 5,2 7,5 (•)

(*) Bu rak am  1975'de 12 kg olmuş, 1977’de ise 1516 kg dolayına yükselm iştir.

Görüldüğü gibi Türkiye’nin kâğıt tüketimi oldukça düşük
tür. Basm sanayiinin gelişmesine koşut olarak kâğıt sanayiinin
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de gelişmesi ilk koşul olduğu halde, gerçekçi bir üretim plan
laması yapılamadığı için iç üretim tüketimi karşılayamamakta 
ve ithalat yapılmak zorunda kalınmaktadır. 236. Tablo, bu du
rum u göstermektedir.

TABLO: 236
TÜRKİYE’DE GAZETE KÂĞIDI İSTEM TAHMİNLERİ,

ÜRETİM VE İTHALATI (1976/78)

istem tahminleri Üretim Itiıaiat

Milctar Değer Mii(tar Değer Milctar Değer
Yıllar (Bin ton) (Milyon TL) (Bin ton) (Milyon TL) (Bin ton) (Milyon TL)

1976 103,7 1.209,6 79,6 895,5 24,1 314,1
1977 137,4 1.632,1 88,4 995,2 48,9 636,9

1978 0  120,1 1.426,0 77,6 873.0 42,5 553,0

(*) Tahm in

1978’de genel kâğıt isteminin yüzde 7,7 artmasının beklen
diği, bunun yüzde 89’unun iç üretim ile yüzde I l ’inin de itha
latla karşılanmasının düşünüldüğü bilinmektedir.

1978’de ithalatın yüzde 9,2 artm ası bekleniyor. Buna karşı
lık, bu yıl içinde gazete kâğıdı alanında 2 milyar 600 milyon TL. 
yatırım yapılarak Akdeniz ve Balıkesir kâğıt fabrikalarının ku
rulması planlanmıştır. Bu fabrikalar özellikle gazete kâğıdı üre 
timi için düşünülmüştür.

Görüldüğü gibi, Türkiye’de bütün çarklar çok sayfalı, yük
sek tirajlı ofset gazetelerin yararlanabilmesi için dönmektedir. 
Gazete kâğıdı üretimi, tüketimini karşılayamadığı için, Türkiye 
zorunlu mallar ithalatı için dövize büyük gereksinim duyduğu 
halde, gazete kâğıdı olarak 550-600 milyon TL.’lık ithalat yapıl
maktadır. Gazete kâğıdı tüketiminin yıllara göre artış göster
mesi, Türkiye’de gazetelerin tirajlarının arttığı anlamına gel
memektedir. Gazeteler birbirleriyle rekabet durumunda oldu
ğu için sürekli olarak sayfa sayılarını artırmakta ve okuyucu 
kazanabilmek için ekler, dergiler vb. yayınlar vermektedirler. 
Gazete kâğıdı tüketimini artıran temel neden, tiraj artışından 
çok, belirtilen bu durumdan doğmaktadır.

Gazete kâğıdı tüketiminin yanısıra, Türkiye 1000 kişiye dü
şen gazete sayısı bakımından da gelişmiş ülkelere göre geri du
rumdadır. 237. Tablo bu durumu sergilemektedir.
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TABLO : 237
ÇEŞİTLİ ÜLKELERDE 1000 KİŞİYE DÜŞEN 

GAZETE SAYISI

ü lke le r Gazete sayısı

İsveç 534

İngiltere 463
İsviçre 375
Sovyetler B irliğ i 347

Almanya 319
Hollanda 311

ABD 301

Fransa 238
Kanada 211

İtalya 146

İspanya 99
Yunanistan 76

Türkiye 56
Brezilya 36
Hindistan 15

B a s ın  S a n a y i i n i n  Ö z e l l ik le r i

Basın sanayiinin öteki sanayi dallarından farklılığı sadece 
değişik hammadde kullanmasından, değişik bir istem etke
nine bağlı olmasından ileri gelmemektedir. Bunun dışında bazı 
belirgin farklılıklar da vardır. Bunlar şöyle özetlenebilir:

Ürünün dağıtım ve kullanımı bakımından: Öteki sanayi 
ürünlerine göre gazete bir günlük tüketim malıdır. Yani bası
lıp satış için bayilere gönderilen gazete o gün satılır. Satılma
yan gazetenin saklanıp ertesi gün yeniden piyasaya sürülmesi 
gibi bir durum söz konusu değildir. Bu nedenle basın sanayiin
de satış ve dağıtım başka işkolları ile oranlanmayacak kadar 
hızlı olmak zorundadır.

İade oranları bakımından: Basın sanayiinde kârlılığı sapta
yan temel ilke gazete iade oranlarıdır. Bir gazetenin baskı sayı
sı ile net satışı arasındaki fark iade oranını ortaya çıkarmak
tadır. îade oranı yükselirse gazetenin kârlı çalışma olasılığı aza
lır. îade oranları düşerse kârlılık artar. Ortalama olarak gün
delik gazetelerde yüzde 8-14 arası, haftalık gazete, ya da der
gilerde yüzde 8-10 arasındaki bir iadeye «iyi» gözle bakılmak
tadır.

Türkiye’de dağıtım örgütlerinin iyi ve verimli çalışmaması, 
ciddî bir istem ve pazarlama araştırmasının yapılmaması, iade
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oranlarını yükseltmektedir. Bu oran genellikle yüzde 30 dolay
larında olmakta, bu da gazetelerin maliyetini artırdığı gibi ge
reksiz yere kağıt tüketimine de neden olmaktadır.

İş riski bakımından: Öteki sanayi dallarına oranla basın 
sanayiinde iş riski çok fazladır. Çünkü gazete, baskı, dağıtım 
vb. sorunlarını çözemez ve kamuoyunun ilgisini çekecek nite
likte bir ürün üretemezse yaşantısını sürdüremez. Bu alanda 
sürekli olarak yeni işletmeler kurulurken, birçoğu da yaym ya
şamını sürdüremeyerek kapanmaktadır. Bunun temel nedeni, 
basın sanayiinin başlangıçta büyük bir sermayeye gereksinim 
duymamasıdır.

Türkiye’de bu savların doğruluğunu kanıtlayan birçok ör
nek vardır. Örneğin dergilerin basım ve satışlarına ait net sa
yılar elde olmadığı halde 13-14 haftalık yayının dışında hiç bi
rinin aylık net satışı lOOO’e ulaşmamaktadır. Tiraj yapan dergi
lerin içinde yapılacak yüzeysel bir araştırm a bile, bu alanın ne 
denli kâr getiren bir işkolu olduğunu ortaya koyacaktır.

Üretilen ürünün çeşitliliği bakımından: Basın sanayiinde 
üretilen ürünün sayısı çok fazladır. Yukarıda belirtildiği gibi 
Türkiye’de 2352 gazete ve dergi yayımlanmaktadır.

Ürünün çeşitliliği satış olanaklarını azaltmaktadır. Bir ga
zete bayii tezgâhında onlarca çeşit gazete ve dergi bulunmak
tadır. Bayiler en fazla isteklisi olan gazete ve dergilerle uğraş
mayı, onları satmayı yeğlemektedirler.

Çalışanların durumu bakımından: îş riski bakımından ol
duğu kadar işçi devri bakımından da basın sanayii öteki sanayi 
dallarına oranla farklılık gösterir. Yani basın sanayii işçileri, 
kol işçileri olsun, fikir işçileri olsun, basın işletmelerinin yaşan
tıları genellikle uzun sürmediğinden çok iş değiştirmek zorun
da kalmaktadırlar. Ayrıca işverenler bu işkolunda işçilerin kı
dem tazminatlarını da düşünerek eski işçi istememektedirler. 
Gerçi basın sanayiinde çalışanlarla çalıştıranlar arasındaki iliş
kiyi düzenleyen ve 1961 yılından sonra çıkarılmış 212 sayılı bir 
yasa bulunmaktadır; ama bu yasayla getirilmiş bulunan bazı 
haklar ve güvenceler dahi kâğıt üzerinde kalmaktadır.

Öte yandan, diğer işkollarında olmadığı kadar düşük üc
retler bu işkolunda bulunmaktadır. Yaygın olarak sigortasız ve 
sendikasız işçi çalıştırılan basın sanayiinde genellikle asgari üc
ret uygulanmaktadır.

Basında Tekelleşme

Yukarda da belirtildiği gibi Türkiye’de çıkmakta olan, ya
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da çıkıyor görünen çok sayıda gazetenin ortalam a 3 milyon ka 
dar bir tirajı bulunmaktadır. Oysa bu tirajın neredeyse yüzde 
75-80’i İstanbul’da çıkan 4-5 büyük gazeteye aittir. Bu gazete
ler 1960’dan bu yana giderek büyümüşler, yatırımlarmı ve ör
gütlerini genişletmişlerdir. Bu büyümede ofset baskı tekniğinin 
yaygınlaşmasmm da büyük rolü bulunmaktadır. Ofset tekniği 
sürekli olarak yenilenmeyi gerektiren bir tekniktir. Yani bir 
ofset baskı makinesinin ekonomik ömrü birkaç yıl içinde dol
maktadır. Kapitalist rekabet koşulları çerçevesinde, öteki ga
zetelerle teknik açıdan rekabet etmek isteyen basın kuruluş
ları da ekonomik ömrü dolan baskı makinelerini ve öteki araç- 
gereçlerini değiştirmek zorunda kalm aktadırlar. Bu ise itha
lat yoluyla karşılanan bir gereksinim olduğu için büyük gider
lere yol açmakta ve gazete maliyetlerini artırm aktadır. Ekono
mik ömrü dolduğu için bırakılan makineler ise, o zamana dek 
ofset tekniği ile yayımlanmayı düşünmeyen öteki gazetelerin 
eline geçmekte, ya da atıl bir durum da bekletilmektedir.

Ayrıca ofset tekniğinde kullanılan çeşitli maddelerle araç 
ve gereç de yine ithal yoluyla karşılandığından, bunların ithali 
için harcanan döviz ulusal ekonomi için büyük yük oluşturmak
tadır. Büyük gazeteler çeşitli yasal, ya da yasa dışı yollarla bu 
gereksinimlerini karşılamaktadırlar; ama küçük gazetelerin bu
nu uzun süre başarabilmesi olanaksızdır.

Yukarıda da belirtildiği gibi, beş büyük gazete büyük yatı
rımları ve geniş örgütleriyle kendi alanlarında etkinliği ele ge
çirmişlerdir. Bu beş gazetenin toplam tirajı ortalama 2 milyo
nu geçmektedir. İzmir’de çıkan bir gazete de Türkiye’nin en et
kin ve en fazla satan bölge gazetesi olarak önemli bir tiraja sa
hiptir. Bu gazetenin tirajı da 75 bin dolaylarında değişmektedir.

îade oranları değişik koşullara göre ortaya çıkar. Günlük 
olaylara, haftanın günlerine, dağıtımın düzenli olup olmama
sına, gazetenin baskıda ve dağıtımda gecikip gecikmemesine gö
re değişir. Türkiye’de iade oranlarını etkileyen çok değişik et
kenler vardır. Çünkü dağıtım çok rastgele yöntemlere göre ya
pılmaktadır. Belirli bir yere, örneğin İzmir’e gidecek gazeteleri 
taşıyacak uçağın herhangi bir gün küçük olması, bazı gazetele
rin havaalanında kalmasına yol açabilmektedir. Kuşkusuz uça
ğa alınmayan gazeteler küçük gazeteler olmaktadır.

Türkiye’de dağıtım böyleşine rastgele ve örgütsüz olarak 
yapıldığı için iade oranları da değişik ve yüksek olmaktadır. 
Çünkü gazeteler her olasılığı dikkate alıp iade oranlarının çok 
üzerinde gazete basmaktadır. Bu da ulusal ölçekte gazete kâ
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ğıdı tüketimini gereksiz yere artırmaktadır. 238. Tabloda bu du
rum gözlenebilir.

TABLO : 238
TÜRKİYE'DE BAZI GAZETELERİN TİRAJLARI İLE 

İADE ORANLARI

Gazeteler Tiraj (bin) İade oranı (yüzde)

Günaydın 650 1 2- 18

Hürriyet 620 15 - 20
Tercüman 480 18 -2 4

M illiyet 350 1 5 -2 0
Cumhuriyet 140 3 0 -4 0

Resmi ve Özel İlânlar Karşısmda Basm

Türkiye’de bazı gazetelerin büyümesinde özel ilânların da 
etkisi olmuştur. 1974 yılında özel sektör kuruluşlarmın gazete
lere dağıttıkları ilânların parasal tu ta n  216 milyon lira iken 
1977’de yalnız Hürriyet gazetesinin aldığı özel ilân tu tarı 340 
milyon lirayı bulmuştur. Tekelleşen gazetelerin, Türkiye’de da
ğıtılan özel ilânların yüzde 90’ını aldıkları bilinmektedir.

Özellikle tüketim malları sanayii ile bazı hizmet sektörü 
kuruluşları arasındaki rekabet, reklamcılığın, özellikle İstanbul’
da gelişmeye ve yoğunlaşmaya başlamasına yol açmıştır. İşve
renler reklam giderlerini vergiden düştükleri için Televizyon 
(TV) nin de yaygınlaşması ile reklama harcadıkları p ara lan  
gittikçe artırm aktadırlar. TV’nin yanısıra basının da reklam 
açısından önemi, TV’ye karşın sürmektedir.

Gazetelerle özel sektörün ilân-basın özgürlüğü ilişkilerini 
ele almadan önce Türkiye’deki reklam harcam alarına genel ola
rak  değinmekte yarar vardır.

1976 yılında tüm reklam harcamalarının tu tarı 1 milyar 330 
milyon lirayı bulmuştur. Bu, Türkiye’nin toplam 650 milyarı bu
lan Gayri Safi Milli Hasıla’sının binde 2’si dolaylarındadır. Yal
nızca TV, radyo ve basın için harcanan 1 milyar 130 milyon li
ra  ile GSMH’nın binde 1,7’sini oluşturmaktadır. Aynı oran Al
manya’da binde 9, İngiltere’de binde 6, Ispanya’da, İtalya’da ve 
Fransa’da binde 4’tür.

Türkiye’de yapılan bir araştırm aya göre 1976 yılında kişi 
başına 27 lira reklam harcaması düşmektedir. Bazı kapitalist 
ülkelerdeki durum ise 239. Tabloda gösterilmektedir.
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TABLO : 239

BAZI KAPİTALİST ÜLKELERDE YAPILAN 
REKLAM HARCAMALARI 
(Kişi b aş ına  do lar  olarak)

ülkeler Miktar

Yunanistan 5,04

Portekiz 6,29
İtalya 16,96

Belçika 28,26
İngiltere 39,55

Almanya 40,70
İsveç 61,71

İsviçre 114,49

ABD 126,32

Türkiye’de 1976 yılındaki basın reklam harcamaları 440 mil
yon TL. dolaylarındadır. Aynı yıl TV için ödenen reklam parası 
ise 435 milyonu bulmuştur. Bu paraya, film yapım giderleri ve 
ajansların hizmet yüzdeleri de eklenince 600 milyon lirayı bul
maktadır. TV reklam harcamaları, bir yıl öncesine göre ilân 
tarifeleri sürekli artış gösterdiği halde, yüzde 66,2 artmıştır. 
Bankalar da gazetelere 1976 yılında 30 milyon 781 bin liralık ilân 
vermişlerdir.

Görüldüğü üzere, basının toplam olarak aldığı reklamlar 
artm akta, sonuçta büyük gazetelerin ilân gelirleri sürekli yük
selmektedir. 240. Tablo, bu durum u ortaya koymaktadır.

Büyük gazetelerin ilân bakımından özel sektöre bu derece 
bağlı olmasının basın özgürlüğü açısından pek çok sakıncaları 
bulunmaktadır. Çoğu kez patronlar, gazetelerin doğru haber 
vermesini ve gerçekleri açıklamasını dolaylı, ya da dolaysız yol
lardan önlemeye çalışmakta ve önlemektedirler. Bu iş için kul
lanılan en önemli silâh kuşkusuz ilân baskısı olmaktadır.

Tekelleşen gazetelerin büyük sermayeye karşıt bir yayın 
politikası uygulaması günümüzde pek düşünülemez. Kaldı ki, 
büyük gazete patronları büyük sermaye ile içli dışlı olmuşlar
dır. Bu nedenle büyük sermaye, usta bir biçimde, tekelleşen ga
zeteleri kendi propagandası için kullanmaktadır.

Bu ortamda ilerici, demokrat gazetelerin yaşam hakkı yi
tirilmekte, büyük gazetelerin elinde olan dağıtım ortaklığı ara
cılığı ile de bu yayınlar kolayca engellenebilmektedir. Bunu ön
lemenin tek yolu, devletin dağıtım konusunu ele alıp bu işi üst-
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TABLO: 24Ö
TÜRKİYE’DE BAŞLICA GAZETELERİN REKLAM 

GELİRLERİ VE REKLAM HARCAMALARI 

(1977, Bin TL)

Gazeteler

Resmi ilan geli
rinin toplam 

Reklam reklam gelirine 
geliri oranı (yüzde)

Reklam
harcamaları

En çok reklam harca

ması yapan ilk  50 

kuruluş içindeki 
sırası

Tercüman 130.000
Günaydın 98.770

Hürriyet 342.000

M illiyet 140.000

Cumhuriyet 21.421
Yeni Asır 35.591

Tifdruk grubu 

(Hayat, Ses, Re

sim li Roman,
Hayat Spor) 16.000 

Hürriyet yayın
ları (Kelebek,
TV’de 7 Gün, Çar
şaf, Elele, Haf

ta Sonu) 9.281 
ö te k ile r 17.987

6,0
5,8

2,3
5,5

19.7

12.8

11.612
6.512

5.380

3.456

13
34

48

lenmesidir. Yalnız, fikir gazetelerini, özel ilân alan büyük gaze
telere karşı desteklemek amacıyla kurulan Basın İlân Kurumu’- 
nun aşağıda belirtilecek durumunda olduğu gibi bu konu da 
amacmdan saptırılmamak ve çıkarcıların naylon gazeteler yo
luyla milyonlar kazanmasmı önleyecek mekanizmalar gelişti
rilmelidir.

Resmi İlânlar ve Basın İlân Kurumu

Devlet, 1961 yılında kurulan Basın İlân Kurumu adındaki 
bir kuruluş aracılığı ile gazetelere resmi ilân dağıtmaktadır.
1974 yılında bu ilânların parasal değeri 91 milyon lirayken 1977 
yılında bu m iktar 220 milyon liraya yükselmiştir.

Basın İlân Kurumu tarafından gazetelere verilen ilân pa
ralarının tamamı devlet kuruluşları tarafından ödenmemekte
dir. Her yıl gazetelere ödenen ilânların yüzde 15-20’lik bir bö
lüm ünü mahkeme ve satış ilânlarında olduğu gibi doğrudan 
yurttaşlar ödemektedir.
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Resmi ilânların çoğunun, tirajları fazla olan gazetelere ve
rildiği görülmektedir. Bu da, ilânların tiraj esasına göre dağı
lımını öngören «kota» sisteminin aksaklığından ileri gelmekte
dir. Örneğin, resmi ilân alabilmek için ticari gazetelerde en az 
1.000, siyasi gazetelerde ise 3.000 gazete basmak gerekmektedir. 
Tiraj arttıkça Basın İlân Kurumu’nun gazetelere tamdığı kon
tenjan da artmaktadır.

Kota sisteminin sakıncaları özetle şöyle sıralanabilin Basm 
İlân Kurumu aracılığı ile küçük gazetelerin (net satış başma 
düşen ilânlar nesaplandığında) pahalı bir ilân tarifesi uygula
malarına neden olunmaktadır. Büyük gazeteler ucuz buldukla
rı için resmi ilânları yayınlamak istememektedirler. Genellikle 
pahalı özel ilânlarm yanısıra bu ilânlara sayfalarında yer ver
memektedirler. Böyle olunca kitlelerin duyması, öğrenmesi ge
reken birçok ilânın gereğince duyurulmaması sonucu doğmak
tadır. Kota düzeni, küçük gazetelerin parçalanması sonucunu 
doğurmaktadır. Bugün birkaç gazeteye sahip, fakat büyük bir 
sermayesi olmayan gazete patronlarına rastlamak olanaklıdır.

Görüldüğü gibi, devletin birçok konuda basın sanayiine 
yaptığı yardım, olumsuz sonuçlar doğurmaktadır. Kâğıt dağı
tımında da aynı durum söz konusudur. Gazetelerin Basın İlân 
Kurumu’na bildirdikleri tiraj çizelgelerine göre SEKA’dan aldık
ları kâğıtların tümünü kullanmadıkları bir gerçektir. Çünkü 
resmi ilâna hak kazanabilmek, ya da belirlenen kontenjandan 
resmi ilân almayı sürdürebilmek için, birçok küçük gazete, ti
rajlarını olduğundan yüksek göstermekte ve ellerinde kalan ga
zete kâğıdını elaltından satmaktadırlar. Böylece de ikili, üçlü 
bir kâr kaynağı söz konusu olmaktadır.

Basm İlân Kurumu’nun gazeteleri denetlemesi her zaman 
söz konusudur. Ancak bu denetimlerden şimdiye dek olumlu 
bir sonuç alındığı görülmemiştir. Çünkü kurum, bir devlet ku
ruluşu olduğu halde yönetiminde gazete işverenleri de bulun
maktadır. Buna karşılık Basm İlân Kurumu Yasası hazırlanır
ken basın alanındaki sendikaların yönetimde söz sahibi olma
sına ilişkin bir hüküm konulmamıştır; yani basın sanayiinde 
çalışan emekçiler kendileriyle ilgili bir kuruluşta temsil edilme
mektedir.

Basm İlân Kurumu Yasası’nm yukarıda ana hatlanyla sö
zü edilen aksaklıklarını ve yanlışlarını düzeltmek gerekmekte
dir. Bu yapılmadıkça, basın özgürlüğünü korumak ve küçük fi
kir gazetelerini, özel ilânların ağır baskısı karşısında destekle
mek gibi olumlu amaçlarla kurulan bu kurum asıl işlevini gö-
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TABLO : 241
BASIN İLAN KURUMU'NUN GAZETELERE DAĞITTIĞI 

RESMİ İLAN MİKTARI (1977, TL.)

İstanbul gazeteleri Bugün 3.339.965
Akşam 2.334.910 Devrim 1.667.325
Ayrıntılı Haber 2.698.310 Flaş 3.154.560
Bayrak 3.084.855 Gündem 3.138.225
Bizim Anadolu 2.596.990 Günlük Olay 2.011.885

Cumhuriyet 4.228.445 Hür Anadolu 3.364.860

Dünya 3.181.810 Hürses 2.877.745

Politika 2.623.150 Memleket 3.229.675

Ekspres 2.251.920 Olay 3.115.075

Günaydın 5.742.492 Savaş 831.300

Güneş 3.000.660 Tasvir 3,314.520

Son Posta 2.499.300 Yenigün 3,221.180

Haber 2.423.600 Yeni Halkçı 2.579.110

Hakim iyet 1.312.710 Yeni Tanin 3.056.275

Hergün 2.229.025 Yeni Ulus 3.262,015

Hürriyet 7.889.075 Yeni Yol 3.231.475

Hürses 1.516.600 Zafer 3.221.800

İstanbul 2.895.240 Ankara Ticaret 3,273,785

İstiklal 2.461.375 Durum 2.593,600

M illi Gazete 2.864.265 Turizm Ticaret 2,573.250

M illet 3.149.805 T. Daily News 495.325

M illiyet 7.758.595 Bayram 269.675

Ortadoğu 2.991.510
İzmir Gazeteleri

Özgür 2.226.425
Demokrat İzmir 3.176.880

Sabah 3.086.600
Ege Telgraf 3,365,550

Son Havadis 4.737.830 .
Ekspres 3.391,440

Son Saat 2.476.450
Yeni Asır 4.570,687

Tercüman 7.870.947
Ege Ekonomi 2.556,180

Türkiye 2.504.870 Ticaret 3,254,095
Vatan 2,993.750 Bayram 105,200
Yeni Asya 2.545.635
Yeni Devir 1.303.200 Adana Gazeteleri

Zaman 2.073.425 Çukurova 1.165.750

Ekonomi 1.960.000 Toros 438,880

Günlük Ticaret 2.062.650 Yeni Adana 1.158,959

İstanbul Postası 2.016.650 Bayram 21.050

Olaylarla Yenigün 1.970.800 Bursa Gazeteleri

Tünaydın 2.002.100 Bursa Hakimiyet 555.170

ApoyevmatinI 14.600 Bursanm Sesi 522.550

Jamonak 21.000 Doğru Hakimiyet 556.335

Marmara 12.350 Haber 343.495

Bayram 286.440 M ille tind ir Hakimiyet 543.375

Ankara Gazeteleri Bayram 10.000

Adalet 3.727.495 Konya Gazeteleri

Ankara Ekspres 3.152.225 Konyanın Sesi 344.985

Ankara İktisat 3.269.025 T. Yarın 616,215

Barış 3.737.357 Yeni Konya 701,505

Başkent 3.269.300 Yeni Meram 734,840



remeyecek, devlet eliyle birtakım kişilerin zengin edilmesine 
yaram aktan başka anlam taşımayacaktır.

241. Tabloda, altı büyük ilimizde yayınlanan gazetelere Ba
sın îlan Kurum u’nun 1977’de dağıttığı resmi ilan tu tarı göste
rilmektedir.

Yasa, basının özgürce gelişmesi için kâğıt üzerinde birçok 
önlem getirmiştir. Anayasa’nın 22. maddesinin 2. fıkrası şöyle 
demektedir: «Devlet, basın ve haberalma hürriyetini sağlaya
cak tedbirleri alır.» Basının özgürce gelişmesini ve kitlelere, hiç 
bir kısıtlamaya, engellemeye uğramadan ulaştırılmasını amaç
layan bu Anayasa maddesinin gereği yerine getirilmediği ve ön
görülen önlemler alınmadığı için, uygulamada, ilerici demok
rat basın için durumda bir değişiklik olmamıştır. Gerçekten 
devlet, çeşitli yollarla basın sanayiine, gazetelere bazı ekono
mik olanaklar sağlasa bile basın sanayii alanını habercilikten 
özel ilân dağıtımına, basın sanayii araç ve gereçlerinin üretim 
ve ithalinden gazete dağıtımma kadar başıboş bırakmıştır. Dev
let, yalnızca kâğıt konusunda tekel durumundadır. Basılı yayın 
organlarının tüm kâğıt gereksinimi devlet tarafından karşılan
maktadır.

Devletin tirajı yüksek, ekonomik olanaldarı fazla ve büyük 
burjuvazinin sözcüleri durumunda bulunan gazetelere karşı, 
küçük ve ekonomik açıdan güçsüz fikir gazetelerine yardım 
amacıyla kurmuş olduğu Basın İlân Kurumu da bu amaca hiz* 
met etmekten çok, gazeteciliğin bir çıkar alanı haline gelmesi
ni sağlamıştır. Bu durumun önlenmesi ve Basın İlân Kurumu’
nun «ulufe» dağıtan bir kamu kuruluşu olmaktan çıkarılması 
için resmi ilân rejimi esaslı bir temele oturtulmalı, bu kuruma 
yeni bir biçim verilmelidir. Yalnızca fikir emekçilerinin değil, 
basın sanayii dalında çalışan kol emekçilerinin de bu kurumda 
söz ve yönetim hakkına sahip olması sağlanmalıdır.

Yapılması gereken, öncelikle Türkiye’de sürmekte olan çar
pık gazeteciliğin önüne geçilmesidir. Bunun için de etkili dene
tim yolları bulmak temel koşul olmalıdır. Bu denetimde, gaze
telerde çalışan fikir ve kol emekçilerinin de büyük katkısı ola
bilecektir.

Devlet, gazetelere yılda 200 milyon liranın üstünde «para 
dağıtmaktadır». Yayınlanan resmi ilanların ise hiç bir pratik 
yararı bulunmamaktadır. Öyleyse, resmi ilanların resmi gaze
tede yayınlanması uygun olacaktır. Ya da geniş kitleleri ilgi
lendiren ilanların belli bir tirajın üstünde satış yapan gazetele
re verilmesi ilke olarak kabul edilebilecektir.
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Devletin basın sanayii alanına yapabileceği en gerçekçi ve 
yararlı yardım, dağıtım işini ele almak olmalıdır. Çünkü dev
let ne kadar geniş olanaklar sağlarsa sağlasın, fikir gazeteleri
nin yaşaması için ne gibi önlemler alırsa alsın, dağıtım ortak
lıkları bir iki büyük gazetenin elinde, yani tekellerin egemen
liğinde oldukça bu alanda alınan önlemlerin hiç bir pratik ya
rarı olmayacaktır. Bunun için ilk koşul, bu gazetelerin halka 
ulaşmasıdır. Çok iyi hazırlanmış, ilerici, demokrat bir fikir ga
zetesinin, dağıtılmazsa hiç bir yararının olmayacağı açıktır.

Oysa şimdiye kadarki uygulamalar, zaman zaman piyasaya 
çıkan bu çeşit gazetelerin mevcut dağıtım ortaklıkları tarafın
dan çeşitli yöntemler denenerek engellendiğini göstermektedir. 
Çünkü dağıtım ortaklıkları bütün Türkiye’yi kapsayan bir ağ 
oluşturmuşlardır. Her ilde bir il bayii ve ilçe ve diğer yerleşme 
yerlerinde ikincil bayiler, ayrıca kentlerde semt bayileri ve di
ğer satıcılardan oluşan geniş bir örgüt, Türkiye’de gazete dağı
tımı işini büyük gazetelerin çıkarına ve onların denetimi altında 
yapmaktadır. Dağıtım böyle olunca, bir gazetenin daha çok, ya 
da daha az satmasmı etkileyebilmekte ve satış miktarları ile 
iade oranları, açıklanması olanaksız bir grafik gösterebilmek
tedir.

İşte; dağıtım. işinin devlet tarafından yapılması, bu sakın
calı durumu ortadan kaldıracağı gibi kaynak israfını da önle
yecektir. Dağıtımın devlet eliyle sağlanmasının bir diğer yara
rı da, gazetenin geç ulaştığı, ya da o zamana dek yeterince ula
şamadığı yörelere daha etkin önlemlerle dağıtılabilmesidir. Böy- 
lece gazeteler eşit koşullar çerçevesinde ve devlet denetim ve 
gözetiminde özgürce piyasaya çıkmak ve eşit koşullar içinde 
birbirleriyle yarışmak olanağına kavuşabilecektir.

Şimdiki uygulama, içine her türlü hile, baskı, zor kullan
ma yöntemlerinin de girdiği büyük bir yarıştan sonra bir yere 
ilk gelen gazetenin f.atıştan kârlı çıkması ilkesine dayanmak
tadır. Çünkü, kararsız, yüzen okuyucular ilk gelen gazeteyi al
mak eğilimi göstermektedirler. Bu gazeteyi alma konusunda 
belirli bir istekleri bulunmasa bile, «gazete» gereksinimlerini 
ilk gelen gazete ile karşılamaktadırlar. Devlet dağıtımı yoluy
la bazı büyük gazetelerin bu avantajı ortadan kalkacaktır.

Aynca kâr amacına yönelik bir dağıtım jrürürlükte oldu
ğu için, hangi gazete daha fazla prim, avantaj ve diğer olanak
ları sağlarsa bayiler bu gazeteleri öncelikle satmak istemek

Dağıtım Sorunu ve Çözüm Yolu
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tedirler. Bayilerin sözü edilen bu özellikleri Türkiye’de gazete 
satışım oldukça önemli boyutlarda etkilemektedir. Aynca Tür
kiye’de yalnızca gazete satan bayilerin sayısı son derece azdır, 
özellikle taşrada bu bayiler gazete satışının yanısıra başka şey
ler de satarak geçimlerini sürdürmektedirler. Temel görevleri 
gazete satmak olmayınca da, dönen çıkar çarkının bir dişlisi ol
makta ve dağıtım ortaklıklarının doğrultusunda davranmakta
dırlar.

işte bütün bu aksaklıklar, dağıtımın tek elden, bir devlet 
örgütü aracılığı ile yapılması yoluyla önlenebilir. Dağıtım dev
let eliyle olunca devletin görevlendireceği bayiler her yayını 
eşit koşullarda satmakla yükümlü olacaklar ve bu satış geniş 
ve etkili bir dağıtım denetçileri ile denetlenebilecektir.

Basın îlan Kurumu’nda olduğu gibi, kurulması gerekli olan 
Devlet Dağıtım Kurumu’nda da fikir ve kol işçileri yönetimde 
ve denetimde söz ve karar sahibi olmalıdırlar. Dağıtım gibi son 
derece önemli bir mekanizmanın işleyişini rastlantılara ve di
ğer etkenlere bır&kmak olanaksızdır. Kamuoyunun doğru, ger
çekçi ve sağlıklı haber ve bilgi almasının temel koşulu, dağıtı
mın devlet eliyle yapılmasmdan geçmektedir.

B -  M D Y O  VE TELEVİZYON

İlk Radyo Yayımndan Bugünkü TRT’ye

Radyo ve televizyon, kitle iletişim araçları içerisinde geniş 
yığınlara ulaşabilmedeki üstünlüğü nedeniyle günümüzde en 
etkin rolü oynamaktadır. Türkiye’de radyo ve televizyon ya
yına başladığından bu yana kitle iletişim araçlannm en yetkin 
örneği olarak, burjuvazinin çıkarları doğrultusunda gelişti.

Türkiye’de radyo yayınlarına 1927 yılında, bir Fransız fir
masının, Ankara ve İstanbul’da beşer kilovatlık iki radyo ve
rici istasyonu kurmasıyla başlanmıştır. Radyo yayıncılığı da, 
bu firmanın öncülüğünde oluşturaılan ve kurucuları arasında 
İş Bankası ile bazı «özel girişimciler» in bulunduğu «Türk Tel
siz Telefon A.Ş.» adlı bir özel ortaklığa on yıl süreyle bırakıl
mıştır. Ancak, bu ortaklığın kâr etmediği gerekçesiyle, bu süre 
sonunda sözleşme yenilenmemiştir. Yayıncılık, pahalı yatınm  
gerektiren altyapısı ve yine çok pahalıya malolan yayın hiz-
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meti nedeniyle «devletleştirilmesi> gereken bir alan olarak ele 
alınmıştır. Yasalarla burjuvazinin yararına sıkı bir denetim 
sağlanarak, yayın hizmeti 1936 yılında PTT’ye devredilmiştir. 
1937 yılında, çıkarılan Telsiz Yasası ile, tüm haberleşme resmen 
devlet tekeline alınmıştır. Bununla birlikte, Türkiye’de yaban
cı elçiliklere, petrol arama ortaklıklarına ve hatta ülkemizde
ki ABD üslerine verici kurma hakkı da tanınmış bulunmak
tadır.

1938’de mevcut radyonun verici gücü, İngiliz Marconi fir
masına kurdurulan bir istasyonla artırılmıştır. Yayıncılık da, 
1940’da çıkarılan bir yasayla M atbuat Umum M üdürlüğü’ne, 
1943’de de yeni bir yasayla Basın ve Yayın Umum M üdürlüğü’
ne devredilmiştir.

1950 yılında başlayan DP döneminde yayıncılık, egemen sı
nıflar lehine yeni boyutlar kazanmıştır. Emperyalizme bağım
lılığın arttığı, baskıların yoğunlaştırıldığı bu dönemde 1954 yı- 
İmda, bir yasa çıkarılarak «muhalefetsin radyodan yararlan 
ması kesinlikle önlenmiştir. 1950 /  60 döneminin radyoculuk açı
sından ilginç bir yönü, bu yıllar arasında kamu yatırımı olarak 
sadece bir tane 0,4 KW gücünde Fuar Radyosu’nun kurulması
dır. ö te  yandan, 1954 yılında, Polis Radyosu ve ikili anlaşm alar 
uyarınca ABD üslerinde 6 verici istasyon kurulmuş ve yayına 
geçmiştir. Bu «özel» radyoların burjuva ideolojisini kitlelere yay
ma yolunda «devlet radyosunun eksik bıraktığını» tamamlama 
görevini üstlendiğini söylemeye gerek yoktur.

1960 yılından sonra, radyo istasyonlarının kurulmasına hız 
verilmiştir. 242. Tabloda bu gelişme gösterilmektedir.

1975 ve 1976 yıllarında yeni Radyo istasyonları kurulm a
mıştır. 1 Eylül 1977 itibarıyla tüm genlik modülasyonlu (uzun, 
orta ve kısa dalga) radyo gücü 4635 KW’dır. Bu dönemde kayıt- 
h radyo alıcı sayısı da 4 buçuk milyon dolayına ulaşmıştır.

Türkiye’de ilk televizyon yayını «deneme» olarak 1952 yı
lında Philips firmasmdan alınan 100 Watt güçlü İstanbul Tek
nik Üniversitesi TV vericisiyle başlamıştır. Bu arada ABD, Tür
kiye’de televizyon ağı kurma girişimlerini yoğunlaştırmıştır. 
1952 yılında 4 ABD’li uzmandan oluşan «komisyon» zamanın 
Başbakanı Adnan Menderes’e bir rapor vermiştir. Bu raporda 
yer alan, «Türkiye için Radyo-TV ve bağlantı ağı», daha sonra 
«NATO iletişim ağı» olarak gerçekleşmiştir. 1954 yılında yeni
den başlayan girişimlerle, Şili’deki faşist darbedeki rolü ve CÎA 
ile ilişkisi bugün çok iyi bilinen ITT firmasının komisyoncusu 
ABD «senatörü» Cari Mundt Türkiye’ye gelmiştir. Mundt’un ön
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TABLO : 242
RADYO İSTASYONLARINDAKİ GELİŞME 

(1961 -1974, 100 KW gücün  üstünde)

Güç Yayına boşlama Kurucu
iller (KW) tarihi firma

Ankara 120 1961 Marconl (Ingiliz)
Erzurum 100 1967 Thomson CSF (Fransız) (*)

İzmir 100 1967 Thomson CSF (*)

Çukurova 300 1968 NEC (Japon)

Diyarbakır 300 1969 NEC
Ankara 250 1970 Brown Boverl (İsviçre)

Ankara 1.200 1972 Thomson CSF

Antalya 600 1973 NEC
İstanbul 1.200 1974 Thomson CSF
İzmir 100 1974 Thomson CSF

Erzurum 100 1974 Thomson CSF

(*> H er iki istasyona da 1974 yılında lOO’e r  KW gücünde ek yapılm ıştır.

temaslarından sonra bir ABD resmî heyetiyle Türk yetkililer 
arasm da tüm  Türkiye’yi kapsayacak bir TV ağı ve örgütü kurul
ması yolunda çalışmalara başlanmıştır. Ancak bu çalışmalar, 27 
Mayıs 1960 hareketiyle sonuçsuz kalmıştır.

Demokrat Parti döneminde, demokratik ve anti-emperyalist 
güçlerin mücadelesi sonucu ABD emperyalizmine karşı oluşan 
toplumsal muhalefet nedeniyle, Türkiye’de radyo ve TV ağını 
gerçekleştirme «görevini», 1960’larda, emperyalizmin Avrupa 
temsilcisi Almanya üslenmiştir. 1963 yılında bu konudaki ilk 
anlaşma imzalanmıştır. Buna göre, Almanya, A nkara’da kapalı 
devre çalışacak bir «Eğitim Merkezi» için gerekli donanımı ve
recek ve «Türk elemanları eğitecek» tir. Bundan bir süre sonra 
da, 1 Mayıs 1964’de Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) 
yasası yürürlüğe girmiş ve TRT resmen kurulmuştur. Televiz
yon yayınının başlaması için yasal gerekler de yerine getiril
miştir; ancak tek eksik vardır; verici. Bunun üzerine. Alman Hü
kümeti, Türkiye’ye yaklaşık 5 milyon TL değerinde b ir TV ve
ricisi «hediye» etmiş ve hazırlıklar çabucak tamamlanmıştır.

Bunun başlıca iki nedeni bulunmaktadır; Birincisi, gelişen 
Türkiye kapitalizminin tüketimi kamçılayıcı böyle önemli bir 
araca gereksinimi vardır. Üstelik bu araç, başka m alların tüke
timini kamçılaması bir yana, kendi başına geniş pazan  olan bir 
tüketim malıdır. Ayrıca o sıralarda Avrupa’da tümüyle renkli 
televizyona geçiş gündemdedir. Ve eldeki siyah-beyaz televiz
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yon üretiminin araç gereç ve donanımını satacak pazar bulmak 
gerekmektedir.

İkincisi, televizyon çağdaş teknolojinin ortaya çıkardığı en 
etkili ideolojik yönlendirme araçlarından biridir. Burjuva ide
olojisine karşı sosyalist düşüncenin ve örgütlü sosyalist hare
ketin 1961’den sonra toplumda etkinlik kazanmaya başlamasıy
la, burjuvazinin televizyon gibi yeni ve son derece etkileyici bir 
aygıttan yararlanm ak için artık vakit yitirmek istemeyeceği 
açıktır. Sonuçta hazırlıkları hızla yürütülmüş ve 31 Ocak 1968 
günü ilk televizyon yayını, haftada üç gün olarak başlatılmıştır.

Daha sonra da, Alman Siemens Ortaklığı ile TRT arasında 
1. grup sözleşme imzalanmıştır. Bu sözleşme uyarınca. Ortaklık 
Türkiye’de toplam 780 KVA çıkış güçlü 12 TV vericisi ku ra 
caktır. Bu vericiler, 1973 ile 1976 yılları arasında devreye sokul
muştur. Bu arada 1972 yılı sonunda işletmeye açılan İstanbul 
TV vericisi de Alman «teknik yardımı*ından sağlanmıştır. 2. 
grup sözleşme ise bir Japon firması ile imzalanmıştır. Bu söz
leşmenin kapsadığı 10 TV vericisi de 1976 ve 1977 yıllarında iş
letmeye girmiştir. 11 TV vericisini kapsayan 3. grup sözleşme 
yine Alman Siemens firmasıyla imzalanmış, bu vericilerin ya
pımına da 1977 yılında başlanmıştır. Öte yandan, 4. grup söz
leşme için görüşmeler sürerken, bu guruba dahil olan iki ve
ricinin ihalesi şimdiden, gene Siemens firmasına verilmiştir.

Televizyon yayınlan 1971 yılına kadar haftada üç gün ola
rak sürdürülm üştür. 1 Ocak 1972 tarihinde bu süre haftada 4 
güne, 21 Haziran 1972’de de 5 güne çıkarılmıştır. CHP’nin 1974’- 
deki iktidarında televizyon yayın süreleri uzatılmış; M art 1974’- 
de 6 güne. Mayıs 1974’de ise 7 güne çıkarılmıştır.

Bu arada, 2. Beş Yıllık Kalkınma Planı (BYKP) de öngörül
mediği halde başlatılan televizyon yayınlarının süreleri de, özel
likle son iki yılda, 3. BYKP’de öngörülenin çok üstüne çıkarıl
mıştır. 243. Tablo bu durumu sergilemektedir.

Diğer yandan, televizyon yayın alanının genişletildiği za
manın 12 M art dönemiyle, genişleme yönünün de işçi sınıfının 
yoğun olarak yaşadığı ve sınıf mücadelesinin görece daha ge
lişkin olduğu bölgelerle çakışması dikkati çekmektedir. Anka
ra ’da başlatılan televizyon yayını. Ağustos 1971’de İstanbul ve 
çevresine, daha sonra da Eskişehir, Aydın-Söke, Zonguldak, İz
mir yörelerine doğru genişletilmiştir. Bunlar hem nüfusun yo
ğun olduğu, sanayi ürünleri için önemli pazarlar oluşturduğu 
hem de toplumsal mücadelelerin hızlandığı, burjuvazinin ide
olojik baskısının yoğunlaştırılmak istendiği bölgelerdir.
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TABLO; 243
YILLIK TELEVİZYON YAYIN SÜRELERİ 

(1971-1975, s a a t  olarak)

Yıllar
3. BYKP’da öngörülen 

yayın süresi
Gerçekleşen 
yayın süresi

1971 832 690
1972 1.456 765
1973 1.456 1.186
1974 1.456 1.570
1975 1.820 2.543

ö te  yandan, televizyon alıcı sayısı, kayıtlı olmayanlarla bir
likte, 1976 yılında yaklaşık 1,5 milyona, 1977 yılında ise 2,5 mil
yona ulaşmıştır.

Televizyon Montaj Sanayii Tekellerin Elinde

1976 yılındaki toplam televizyon alıcılannm  yaklaşık 683 bi
ni Türkiye’de üretilmiştir. Ancak bu alıcıların «üretilmesi» nden 
çok, «monte» edilmesinden söz etmek gerekir. Çünkü, bu alı- 
cılarm, «yerli» parçalarının büyük bölümünü; kutu, hoparlör, 
kablo, düğme vb. ileri teknolojiyi gerektirmeyen aksesuarlar 
oluşturmaktadır. Öte yandan, yerli parçaların girdileri de gene 
büyük ölçüde ithalata dayanmaktadır. Alıcı yapımında kullanı
lan malzemenin yüzde 45’i ise, tümüyle ithal edilen resim tüp
leri, y a n  iletkenler gibi birinci derecede önemli ve doğal ola
rak, alıcının öteki malzemesine oranla, daha pahalı elektronik 
sanayii ürünleridir. Bu arada, yerli TV alıcısı monte eden fir
m alar da, konunun bir başka ilginç yanını oluşturmaktadır. 244. 
Tabloda, Türkiye’de TV alıcısı monte eden firm alar ve monte 
ettikleri alıcı sayısı gösterilmektedir.

244. Tablodan görüldüğü gibi, Türkiye’de TV alıcısı monte 
eden firmalar, ya uluslararası tekellerin uzantıları, ya da yerli 
tekellerdir.

Reklam Gelirleri Yoluyla Tekellerin Etki ve Denetimi

Tekelci sermayenin, TRT üzerindeki etki ve denetimi de in 
celenmeye değer. Bu konuda söylenebilecek en önemli öğeler
den ilki, reklam ların etkisi ve bu yolla TRT’ye sağlanan «gelir» 
dir.

Radyo, reklam  yayınlamaya 1964 yılmda başlamıştır. Bu yıl
da Kurum, 12,5 milyon TL. reklam geliri elde etmiştir. Bu m iktar
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TABLO : 244
TÜRKİYE’DE TV ALICISI MONTE EDEN FİRMALAR VE 

MONTE EDİLEN ALICI SAYISI (1976)

Firma

Telra (Profilo Holding)

Cilian
Phiiips

Eiel<tro-AI<ustli<
Bel<o (Koç iHolding)
Uğurgûl

Meta
İzmir Elei<tronlk San,
Nevtron

Rotel

N ijat Sevren 
Behıiiller

Toplam

Üretilen marka

Profilo, National, AEG, 

Tonberg, Telra 
Grundig 

Philips 
Telefunken

Beko, Arçelik, Nordmend: 
Sharp

Schaub-Lorenz
Körtlng

Nevtron, Saba 
Delta 
Biaupunkt 

Vega

Alıcı sayısı

163.088

100.265 
78.725 
75.437 
60.998 
55 088 
43.311 
32.839 
Ü5.869 
18.745 
17.689 
10.498

682.852

giderek artmış; ancak, TV’nin reklam yayınlamaya başlamasıy
la birlikte radyo reklam larm da bir duraklam a görülmüştür. Da
ha sonraki yıllarda da, TV’nin reklam gelirleri radyo reklam 
gelirlerinin çok üstünde olmuştur. Radyo ve özellikle TV gelir
leri, gittikçe TRT’nin gelirinin büyük bölümünü oluşturmaya 
başlamıştır. 245. Tablo, TRT’nin ruhsatiye ve reklam gelirlerini 
karşılaştırmalı olarak vermektedir.

TABLO: 245
TRT’NİN RUHSATİYE VE REKLAM GELİRLERİ 

(1971 -1975, milyon TL)

Ruhsatiye geliri Reklam geliri

Yıllar Radyo TV (1) Radyo TV (2) {2)/(D

1971 79.944 16.016 62.647 —

1972 91.394 34.330 69.870 33.827 (*)

1973 89.023 59.028 76.493 74.011 1,25

1974 85.937 100.264 71.366 146.791 1,46

1975 84.335 196.328 69.708 254.882 1,30

Toplam : 836.599 Toplam: 859.595

(*) TV rek lam lannm  başladığı ta rih  olan M art 1972’den yıl sonuna kadar 
on ay.
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245. Tabloda, TRT’nin gelirleri arasında olan bütçe yardımı 
sayılmamıştır. Ancak, bütçe geliri, toplam gelirin düzenli biçim
de yaklaşık yüzde 7’sini oluşturmaktadır. Öte yandan, reklam 
gelirleri bütçe yardımıyla birlikte, toplam gelirin yüzde 47’sini 
karşılamaktadır. Bu arada, tabloda görüldüğü gibi, TV reklam 
geliri TV ruhsatiye gelirine oranla gitgide artan  ölçüde geliş
mektedir.

Tekelci burjuvazi, TV reklam ları için büyük M rcam alar 
yapmaktadır. Örneğin, 1974 yılında; İş Bankası ve Arçelik 5,5 
milyon. Yapı ve Kredi Bankası 4,5 milyon. Ziraat Bankası ile 
Akbank da 3,5 milyon TL dolayında TV reklam harcam aları ile 
ilk beş sırayı almıştır.

Bu arada, reklamlarda, özellikle TV reklam filmlerinde, bur
juva ideolojisinin temel öğeleri titizlikle ve bilinçli biçimde iş
lenmekte; bireycilik, insanların metalaşması, kapitalist düzen 
mantığı içinde «yanş», mülkiyet duygusu bilinçlere daha kök
lü bir biçimd-e kazınmaya çalışılmaktadır.

TV reklam yayınlarının başladığı tarihte toplam reklam sü
resi 19 dakika ile sınırlandırılmıştı. Bu süre giderek artmış ve 1977 
yılında 32 dakikaya yükseltilmiştir. Ancak bu süre içinde. Cu
martesi ve Pazar gündüz yayınlarına açılan reklam kuşakları 
ile, naklen yayınlara alınan reklam lar yoktur. Bunlar da ek
lenince reklam yayını bir saate ulaşmaktadır. Kısacası, TRT 
giderek daha büyük oranda reklam  gelirlerine bağımlı kılın
mıştır ve kılınmaktadır. Nitekim, TRT 1975 Yayın Programı’nda 
«TRT’ye sağlam ve sürekli gelir kaynakları sağlayabilmek için 
radyo ve TV reklamcılığını geliştirmekten» söz edilmektedir.

Radyo ve daha sonra televizyon, kuruluşundan itibaren ya
salarla da merkezi siyasi iktidarın kesin denetiminde tutulm uş
tur. Ancak, 1960 sonrasında yayıncılık alanında da demokratik
leşme hareketi görülmüş; 1961 Anayasasının 121. maddesinde 
radyo ve televizyonun «özerkliği» öngörülmüştür. Daha sonra 
1 Mayıs 1964’de de 359 sayılı «özerk TRT Yasası» yürürlüğe gir
miştir.

Oransal Özerklikten Daha Sıkı Denetime

Gerçi işçi ve emekçi sınıfların yükselen mücadelesi, burju
vaziyi kimi alanlarda tavizlere zorlamış, böylece 1960 lardan 
sonra TRT de hukuksal olarak özerk bir yapıya kavuşmuştur.

Ne var ki TRT, «özerklik» statüsüyle görünürde merkezi 
siyasi iktidara bağımlılıktan kurtarılmış, ancak antidemokratik 
düzenlemelerle bu özerklik daha başmdan engellenmiştir.
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Burjuva toplumlarda, işçi ve emekçi sınıflar burjuvaziden 
kâğıt üzerinde de olsa kazanılmış demokratik hak ve özgürlük
lere sahip çıkarak, onların yaşama geçirilmesi mücadelesi ve
rirler. 1961 yılında Türkiye İşçi Partisi’nin kurulmasıyla yeni bir 
aşamaya ulaşan Türkiye işçi sınıfı hareketi, bu doğrultuda ka
rarlı bir mücadele yürütmüştür. TİP’in 1965 seçimlerinde Mec
lise 15 milletvekili ile girmesiyle demokratik hareket daha da 
güçlenmiş ve demokratik hak ve özgürlüklerin yaşama geçiril
mesinde azımsanmayacak ileri adımlar atılmıştır. TRT için de 
bu böyle olmuş; özerkliğin sınırları genişletilerek, demokratik
leşme yönünde yeni kazanımlar sağlanmıştır.

Ancak 12 M art döneminde, TİP’in kapatıldığı, demokratik 
hak ve özgürlüklerin geri alındığı bu dönemde, TRT’nin özerk
liği de fiilen kaldırılmıştır. Yapılan yasal düzenlemelerle de 
TRT yasasında geriletici ve merkezi siyasi iktidarın kesin etki 
ve denetimini sağlayıcı yönde değişiklikler yapılmıştır.

Bu arada, 1976’da TV yayınları haftada önce 4, sonra 5 gü
ne çıkarılmış; TV reklam yayınlamaya başlamış, radyo ve TV- 
nin yayın alanı genişletilmiştir.

Artık «tarafsız bir kamu tüzel kişisi» olan TRT Genel Mü
dürünü merkezi siyasi iktidar atamaktadır. Yönetim Kurulu üye 
sayısı, 9’dan I l ’e çıkarılmıştır. Yönetim Kurulu’nda Genel Mü
dür ve üç hükümet temsilcisi dışındaki üyeleri içlerinde İşveren 
Sendikaları Konfederasyonu, Sanayi ve Ticaret Odaları gibi ser
maye örgütlerinin de bulunduğu kuruluşların adayları arasm- 
dan «TRT Seçim Kurulu»nca seçilmektedir. «TRT Seçim Kurulu» 
ise Cumhurbaşkanınca atanan dört üniversite rektörü ile Milli 
Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri’nden oluşmaktadır.

TRT Yasası’ndaki «Yayın Esasları» ndan bazıları da şöyle- 
dir: «Madde 11 — Kurum, hükümet bildirilerini ve hükümet 
adına yapılacak konuşmaları sadece hükümeti bağlamak kay- 
dıyla yayınlamakla yükümlüdür...»

«Madde 17 — Başbakan veya görevlendireceği Bakan, Milli 
Güvenliğin açıkça gerekli kıldığı hallerde bir haber veya ya
yını menetmeye yetkilidir...»

«Madde 18 — Kurum, Devletin dış ilişkileri ile ilgili yayın
larda Dışişleri Bakanlığı’nca uygun görülecek zamanlarda, TRT 
K urum u’na bildirilecek esasları ve Bakanlığın, yorumlarda kay
nak belirtilip, belirtilmeyeceği konusundaki görüşünü göz önün
de tutar.»
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Böylece yönetimi ve işleyiş yasasıyla, TRT, başta merkezi 
siyasi iktidar olmak üzere önde gelen burjuva örgütlerinin ke
sin denetimi altma sokulmuştur.

ö te  yandan yasadaki değişiklikle, TRT bir «eğitim ve öğre
tim kurumu» sayılmış ve bu kurum da çalışanlann ellerinden 
sendikalılaşma ve grev hakları da alınmıştır.

Bu «yayın esasları» ışığmda ve Yönetim Kurulu’nun belirle
diği «ilkeler» doğrultusunda üretilen ve seçilen program ve ha
ber yayınlan da, Kurum içi yönetmelik ve düzenlemelerle gene 
sistemli ve sıkı biçimde burjuva ideolojisi ve politikası doğrul
tusunda denetlenmektedir. Haber ve program üretimi için ya
rarlanılacak kaynaklar, yönetim kademelerince belirlenir ve 
bunlar doğal olarak hep burjuvazinin siyasal, ekonomik örgüt
leri ve kurumlandır.

Kısacası TRT, işçi ve emekçilere, içinde yaşadıklan dünya
yı ve olayları kapitalizmin gözlükleriyle göstermek durum un
dadır.

Bu arada, program  yayınlarında da çok büyük oranda yaban
cı Cdaha çok ABD) kaynaklı yapım lar yer almaktadır. 1975 yı
lında televizyon yayınlannda yabancı yapım oranı yüzde 34,3’- 
dür. Günümüzde yüzde 50’ye ulaşmıştır. Oysa bu oran, Sovyet- 
1er Birliği’nde yüzde 5; Fransa’da yüzde 20; ABD’de yüzde 2 do
laylarındadır. Öte yandan, yabancı yapımlarm, özellikle dizi 
filmlerin, en çok TV seyredilen saatlere konulduğu ve söz konu
su oranlarda «yerli» yapım denilen program lardaki yabancı kay
naklı filmlerin sayılmadığı gözönünde tutulursa, gerçek oranın 
daha da büyük olduğu anlaşılır.

Yabancı kaynaklı yapımların çok büyük bölümü, 3alda 150 
bin saat dolayında program  ihracatıyla bu alanda, kapitalist sis
tem içinde tekeli elinde bulunduran ABD’den almmaktadır. Sis
temli biçimde burjuva düzeninin savunusunun ve en kabasm- 
dan en incesine antikomünizm propagandasının yapıldığı; bi
reyciliğin aşılanmaya çalışıldığı bu program ların yüzde 90’ı, ya
n sı dizi filmlerden oluşan, eğlence program landır.

Yeni Girişimler, Yeni Bağımlılıklar

Yaymlan, yasası ve yapısı, alt-yapışı, araç-gereç ve tekno
lojisi, finansmanıyla emperyalist-kapitalist sistemin kıskacın
daki TRT, renkli televizyon ve 2. TV bandı girişimiyle yeni ba
ğımlılıklara itilmek istenmektedir.

Yerli TV alıcısı pazarı doyuma yaklaşmaktadır. Yılda 700 
bin dolayında TV alıcısı üreten firmalar, işçi ve emekçilere bun
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dan sonra bu kadar çok TV alıcısı satamayacaklarını bilmekte
dirler. Bu nedenle de, hiç değilse siyah-beyaz TV alıcısı alanın
da yarattıkları pazarı canlı tutabilmek, TV sahibi ailelere ye
niden TV alıcısı satabilmek amacıyla renkli TV yapımına geç
mek için renkli televizyon yayınına geçilmesini istemektedirler. 
Ayrıca gene yayma geçmesini istedikleri ve yakm döneme ka
dar monte edilmiş TV alıcılarında bulunmayan 2. TV bandı ile 
de her eve satabilecekleri televizyon sayısını, üretilen alıcıların 
kullanım ömürlerinin kısalığı dışında, üçe çıkarmayı planlam ak
tadırlar. Bu arada yabancı tekeller de, renkli TV için yeniden 
araç-gereç, stüdyo donanımı, film vb. malzemeleri satacakları 
yeni bir pazara kavuşacaklarından bu girişimleri var güçleriy
le desteklemekte; sömürü çarkını döndürmeye başlayabilmek 
için verici istasyonları «hibe» etmeye çalışmaktadırlar. Böylece 
ülke kaynakları üzerinde kurulan israf ve sömürü planlan, be
dava verilen verici bölümlerini geri çevirmenin akılsızlık olaca
ğı gerekçeleriyle gizlenmeye çalışılmaktadır.

Öte yandan, tekelci burjuvazinin kamuoyu yaratabilmek 
amacıyla hazırlattığı bir araştırmada, «renkli TV, sosyal refahı 
artırıcı ve imkân eşitleyici bir ortam yaratacaktır» denilerek sö
mürüye, her alanda olduğu gibi göz boyayıcı başka bir kılıf da 
oluşturulmak istenmektedir. Bir renkli televizyon alıcısı 1980 yı
lında, 1976 fiyatlarıyla, tüketiciye 30 bin TL. dolayında ulaşa
caktır. Sabit yatırım lar için, gene 1976 fiyatlarıyla, yaklaşık yüz
de 95’i döviz olmak üzere 200 milyon TL gerekecek; bu arada 
işletme ve program yapım maliyeti do büyük ölçüde artacaktır. 
Bunlar da doğal olarak, TV ruhsatiyelerine yansıyacaktır. Ay
rıca, renkli TV alıcısının bakım giderleri de artacaktır. Çünkü, 
ömrünü doldurmuş olmasına karşın siyah-beyaz yayında kulla
nılabilecek bir resim tüpü renkli yayında kullanılamamaktadır. 
Diğer yandan ikinci bant yayını için hazırlıklar sürdürülmek
tedir.

TRT’nin Demokratikleşmesi Doğrultusunda 
Almması Gerekli İlk Önlemler

Televizyonun ve radyonun, hem işçi ve emekçi sınıflar için 
bir yük, hem de onları kapitalist sömürü içinde tutm aya yöne
lik bir «zincir» olmaktan, bütünüyle kurtarılarak, dünyayı ve 
yaşamı gerçekte olduğu gibi kavram alarına ve kendilerini ge
liştirmelerine yarayacak bir «araç» haline gelmesi ancak işçi sı
nıfının iktidarıyla olanaklıdır. Bununla birlikte, TRT’nin yapı
sı, yönetimi ve yayınlarıyla demokratikleşmesini sağlamak yo
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lunda mücadele verilmesi de zorunludur. Günümüzün en etkin 
kitle iletişim araçları olan radyo ve televizyon, burjuvazinin 
elinde işçi ve emekçi smıflara ve tüm demokratik güçlere yö
neltilen bir silah olmaktan çıkarılmalıdır.

Amaç, toplumsal olaylardan, üretilen bilgiler ve kültürel 
faaliyetlerden işçi ve emekçi sınıfların yararlanabileceği bir ile
tişim ağı oluşturmak olmalıdır. Bilgi, haber ve kültürel faali
yetlere, işçi ve emekçi sınıfların erişebilmesi için devletin mad
dî olanakları ve ortamı hazırlaması gereklidir.

Bunun için, kitle iletişim sisteminin gelişmesinin doğrudan 
bağlı olduğu ulaştırma, iletişim, elektronik sanayii gibi alan
larda gerçekleştirilecek gelişmelerin yanısıra, demokratik ku
rumsal düzenlemelerle birlikte hukuksal önlemlerin de gerçek
leştirilmesi zorunludur.

TRT, öncelikle, yasası ve tüm yönetim kademeleriyle demok
ratikleştirilmeli; bunun için kurumun yönetimi ve yayınların
da, haber ve program yayınlarının günlük, haftalık, vb., kısa 
vadeli planlanması ve denetlenmesinde TRT çalışanları, sendi
kalar ve demokratik kitle örgütleri söz ve karar sahibi olma
lıdır.

TRT’de çalışanların grevli, toplu sözleşmeli sendikal hak
lan sağlanmalıdır.

TRT yayınlarının tümünde emperyalist kültür ve ideolojiye 
dayalı yapımlar yayından kaldırılmalıdır. Bu amaçla yaym üre
tim kadrosu güçlendirilerek verim artırılmalı ve yayın girdi
lerinde yerli yapımı destekleme yönünde önlemler alınmalıdır.

Niteliği, amacı ve işlevi ayrıntılarıyla sergilenmiş olan rek
lamlar kesinlikle kaldırılmalıdır.

îşçi ve emekçilerin TV alıcısı edinmelerini sağlamak ama
cıyla ucuz ve standart bir alıcı tipi geliştirilmeli, fiyatların de
netimi sağlanmalı, uzun vadeli ödeme kolaylıkları sağlanma
lıdır.

Hafta içinde, gerek gündüz yayınlan, gerekse belirlenecek 
yayın kuşakları içine, bölgesel sorunlara yönelik ve bölgelerara- 
sı eşitsizlikleri (haber, kültürel etkinlik, bilgi donanımı açısın
dan) gözönüne alan yayınlar yapılmalı, ırkçı, şoven milliyetçi 
yayınlar yasaklanmalıdır. îşçi ve emekçilerin toplumsal yaşa
mın bütün faaliyetlerine katılmalarına, dayanışmalarını geliş
tirmelerine yardımcı olabilecek nitelikte programlar yapılmalı, 
antifaşist ve antiemperyalist bir yaym politikası benimsenme
lidir. I
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ÇALIŞANLARIN TATİL OLANAĞI AÇISINDAN TURİZM

Tatil, En Doğal Bir Hak

ÇALIŞANLARIN dinlenmeleri, dinlenme sürelerini başka in
sanlarla ilişkilerini geliştirerek, hayata bağlılıklarmı artı

rarak değerlendirmeleri, hem onlarm en doğal hakkıdır, hem 
de çalışma yaşamınm niteliğini yükseltmenin bir gereğidir. Oy
sa Türkiye’de, işçi ve emekçilerin tatil yapabilmeleri, bütün öte
ki sıkıntılar bir yana, ya bir sonraki yıl borç altına girmelerine, 
ya da en iyimser deyişle önemli gereksinimlerinde kısmtılar 
yapmalarma bağlıdır.

Öte yandan burjuvazi, yıllardır turizmi en önemli döviz kay
nağı olarak görmekte ve göstermektedir. Oysa daha ileride de
ğineceğimiz gibi turizm ülkemizin varolan potansiyeline kar- 
şan, önemli bir döviz kaynağı yaratamamıştır. Birçok yetersizli
ğin yanısıra turizm sektörünün, ekonomik gelişmeden kopuk 
olarak tek başına, önde gelen bir döviz kaynağı olabileceği gö
rüşü de yanlıştır.

İşçi ve emekçilerin tatil olanağı başlıca iki yönden son de
rece kısıtlı durumdadır. Birincisi «turizm» kapasitesi (dinlenme 
yerlerindeki tesisler ve yatak kapasiteleri, ulaşım, tatil sırasın
da beslenme, eğlence, spor, kültür vb. gereksinimlerin karşılan
ması) düşüktür. İkincisi, belirtildiği gibi, işçi ve emekçilerin var
olan kapasiteden yararlanmalarının gelir durumları bakımın
dan hemen hemen olanaksız oluşudur.
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Türkiye, Yatak Kapasitesi Bakımından Akdeniz 
Ülkelerinin En Alt Sırasındadır

Turizm müessesesi belgesi olan ve olmayan tesisler ve bu 
tesislerdeki yatak kapasitesi gözönüne almdığında birinci neden 
kesin bir belirginlik kazanmaktadır. 1976 yılmda belgeli 415, 
belgesiz 5.357, toplam 5.772 tesis bulunmaktaydı. Yatak kapa
sitesi ise daha da çarpıcı sonuçlar ortaya çıkarmaktadır. 246. 
Tablo, çeşitli kuruluşlarm  yatak kapasitelerini göstermektedir.

TABLO : 246
TURİZM BELGELİ YATAK KAPASİTESİ (1977)

Türü Yatak kapasitesi

Otel 30.480
Motel 9.431
Pansiyon 1.281
Tatil Köyü 5.560
Oberl 510
Kamp 918
Kaplıca 264
özel 562

Toplam 49.006

246. Tablo’dan da görüldüğü üzere, 1977 yılı yatak kapasi
tesi ancak 49 bindir. Bu rakam, emekçilerin tatil yapabilmeleri 
açısından ihtiyacı karşılayamayacağı gibi, sadece yabancı turist 
girişlerine göre de yetersiz kalmaktadır. Yabancı turist girişle
rine göre yaratılması gereken ek kapasite 1978’de 881, 1979’da 
3.356, 1980’de 6.186, 1981’de 9.370 ve 1982’de 12.961’e ulaşacaktır.

Türkiye, yatak kapasitesi açısından Akdeniz ülkeleri ile kar
şılaştırıldığında belirgin bir farkla en alt sırada bulunm akta
dır. 247. Tablo, bu karşılaştırm aya olanak vermektedir.

TABLO : 247
GECD AKDENİZ ÜLKELERİNDE YATAK SAYILARI (1975)

Ülkeler Yatak sayısı

Türkiye 49.006 (*)
Fransa 832.294
ispanya 958.876
İtalya 1.494.272
Portekiz 91.348
Yugoslavya 239.272
Yunanistan 185.275

(*) 1977 rakam ıdır. 
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Turizm mûessesesi belgesi olmadığı halde belediyelerden iş
letme belgesi almış 216.260 yatak kapasitesi eklense bile, ortaya 
çıkan 265.260 yatak kapasitesi, emekçilerin tatil yapmalarını sağ
layabilmekten çok uzaktır. Bu yatak kapasitesinin tüm yıl bo
yunca kullanılabildiği varsayıldığında, 96.819.900 yatak /gü n ’- 
lük (265.260 X 365 gün) bir kapasiteye ulaşılmaktadır. 1977 yılı 
sonunda Türkiye’de 5 milyon dolayında ücretli vardır. Bunların 
her birinin ortalama üç kişiye bakmakla yükümlü oldukları ka
bul edilirse, bir yıl boyunca 20 milyon dolayında kişinin tatil ge
reksinimleri söz konusudur. Bu insanların en az yıllık izin süre
si olan 15 günlük tatil yapmaları durumunda, 300 milyon yatak /  
gün’lük bir kapasite zorunlu olmaktadır.

1976 yılında ülkemize 900 bin yabancı turist girdiği gözönü- 
ne alındığında daha çarpıcı sonuçlar ortaya çıkmaktadır. Ya
bancı turistlerin Türkiye’de kalış süreleri ortalama 8,7 gündür. 
Buna göre 17.885.000 yatak /  günlük yıllık kapasitenin 7.830.000 
yatak /  günü yabancı turistler tarafından zaten kapatılmış du
rumdadır. Böylece işçi ve emekçilerin tatil gereksinimlerini kar
şılayabilmek için geriye sadece 10.055.000 yatak /  günlük bir ka
pasite kalmaktadır. Bu ise, yalnızca yatak kapasitesi bakımm- 
dan bile 20 milyon ücretli ve ailesinin ancak otuzda birinin ta
til yapabilmek olanağına sahip olduğunu göstermektedir. Bu sa
yıların içinde köy emekçilerinin bulunmadığı düşünülürse, 
emekçilerin önemli bir bölümünün hiç tatil olanağı bulamadan 
çalışmak zorunda oldukları anlaşılmaktadır.

Bu tabloya varolan kapasitenin tüm yıl boyunca kullanıla
bilir olduğuna ilişkin olarak başlangıçta yapılan varsayımın ger
çeğe uymadığını da eklemek gerekir. Gerçekten de kurulu te
sisler yılın tüm aylarında kullanılabilir durumda olmadığı gibi, 
emekçiler de yılın tüm aylarında tatile çıkamamaktadırlar. Böy
lece her yılın birkaç ayına sıkıştırılmış bir istem, zaten çok sı
nırlı olan kapasite karşısında karşılanması olanaksız boyutlara 
ulaşmaktadır.

Ortalama Ücretli Ailesi İçin Tatil Olanaksız

Soruna, bir de, bu sınırlı kapasiteden emekçilerin yararla
nabilme olanakları açısından bakılmalıdır. En az yatak ücreti, 
ulaşım ve beslenme giderlerine göre yapılan bir hesaplama, dört 
kişilik bir ailenin en kötü koşullar altında yapacağı on beş gün
lük bir tatilin 1976 fiyatlarıyla 4800 lirayı gerektirdiğini orta 
ya koymaktadır.
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Türkiye’de 1Ö76 yılında ortalama günlük ücret brüt 116 lira 
idi. Ortalama ücretle onbeş günlük çalışma karşılığı brüt 1740 
liradır. Bu, on beş günlük bir tatilin 3600 liralık borçla kapan
ması demektir. Aynı ailede iki kişinin çalıştığı varsayılırsa, söz- 
konusu borç 2400 lira olmaktadır.

Bu hesaplamanın yapıldığı yıllar için günlük asgari ücret 
brüt 60 liradır. Dolayısıyla, aynı ailede asgari ücretle çalışan bir 
kişi ise on beş günlük tatil 4150 lira, asgari ücretle çalışan iki 

• kişinin bulunduğu düşünülürse de 3500 lira borç anlamına gel
mektedir.

Kaba çizgileriyle ortaya konan bu tablo, işçi ve emekçile
rin tatil yapmalarının olanaksız derecede güçlüğünü göstermek
tedir. Ancak, bu güçlüklere katlanılarak yapılan tatillerin nite
liğinin düşük olacağı da ortadadır. Emekçiler tatil yapabilmek 
için, çoğu kez her günkü yaşamlarında olduğundan daha kö
tü beslenmeyi, tatildeki zamanlarını, dinlenmek ve kişiliklerini 
gehştirmelerini sağlayıcı biçimde kullanamamayı göze almak 
zorundadırlar.

îşçi ve emekçilerin tatil yapamamalarının bu maddî temel
leri «îşçi-emekçi tatil yapmaz» anlayışıyla da ilişkilidir. Kapi
talist için önemli olan işçinin ancak emek gücünü yeniden üret
mesi ve neslini sürdürmesidir. Bunu sağlamak için işçiye üc
ret öder. Ama işçinin bunu nasıl sağladığı kapitalisti ilgilendir
mez. îşçi sınıfının ve emekçi kitlelerin örgütlü mücadeleleriyle 
elde ettikleri kazanımlar bir yana, bu durum, kapitalist düzenin 
tümü için de geçerlidir. Emekçilerin yoksulluğu, gerçek bir ta
tilin yararlarını yaşayarak görmemiş olmanın sonucu olarak 
tatil yapma alışkanlıklarının bulunmayışı da işçi-emekçilerin ta
til yapma beklentilerinin gelişmesini engellemektedir.

Turizm, Döviz Kaynağı Değil, Döviz Kaybının 
Kaynağı Olma Durumunda

Bugüne kadar «turizm» sorunu «döviz» sorununa, ekono
minin «döviz gereksinimleri» nin karşılanmasına ilişkin olarak 
düşünülmüş: daha çok «turist» getirmek, daha çok «döviz» elde 
etmek ve «ülkemizin tarihi ve doğal güzelliklerini» tanıtmak te
mel ölçü olmuştur.

Bu çalışma, alman temel ölçünün yanlışlığını ortaya koy
muştur. «Turizm» konusunu sadece döviz kaynağı olarak gör
mek burjuvazinin bakış açısıdır. Ayrıca Türkiye’deki gelişme
ler «turizm» in hiç de döviz kaynağı olmadığını göstermektedir.
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248. Tabloda görüldüğü gibi 1976’dan bu yana «turizm» ge
lirleri dış seyahat giderlerinin altına düşmüştür. Yani döviz kay
nağı gibi görünen turizm, döviz kaybının kaynağı olma duru- 
mıma getirilmiştir.

Üstelik turizm gelirlerinin, giderlerini aştığı yıllarda bile, 
Türkiye’nin döviz açığı milyarlara ulaşmışken, bu yolla sağla
nan döviz milyonlarla ifade edilen bir düzeyde kalmıştır.

TABLO: 248
TURİZM VE DIŞ SEYAHAT GELİR VE GİDERLERİ 

(1968-1977, milyon dolar)

G e l ir le r  G id e r le r  G e l i r - g id e r  d e n g e s i

P la n  P la n  P la n

Y ı l la r  h e d e f i G e rç e k le ş m e  h e d e f i G e rç e k le ş m e  h e d e f i G e rç e k le ş m e

1968 45,0 24,1 45,0
1969 55,0 36,6 50,0
1970 77,0 51,6 55,0
1971 110,0 62,9 60,0
1972 135,0 103,7 65,0
1973 90,0 171,5 62,2
1974 108,0 193,7 70,2
1975 129,6 200,9 79,3
1976 155,5 180,6 89,6
1977 186,6 179,8 101,6

33,4 — -9,3
42,2 5,0 -5,6
47,7 22,0 3,9
42,2 50,0 20,7
59,3 70,0 44,4
93,0 27,8 78,5
151,8 37,8 41.9
154,9 50,3 46,0
207,8 65,9 -27,2
228,4 85,0 -48,6

Türkiye, turizm gelirleri ile giderleri arasındaki denge ba
kımından da Akdeniz ülkeleri arasında en kötü dunamdadır.
249. Tablo bu durumu göstermektedir.

249. Tablo, İspanya bir yana bırakılırsa, turizmin Türkiye’
ye oranla çok daha gelişmiş olduğu ülkelerde bile, turizm geli
ri ile dış seyahat harcam aları karşılaştırıldığında, turizmden 
sağlanan dövizin önemli m iktarlara ulaişmadığını göstermekte
dir. Türkiye’nin giderek artan  m iktarlarda döviz gereksindiği 
gözönüne alındığında, turistik gezi amacıyla yapılan dış seya
hatlere konan kısıtlamaların artırılması ve bu tür seyahatler 
için dış seyahat vergisi alınmasının ne kadar gerekli olduğu 
açıkça görülmektedir.

Önemli Olan, Çalışan İnsanlann Dinlenebilmeleri,
Bu Arada Birbirleriyle ve Yaşamla Olan 
Bağlarını Güçlendirebilmeleridir

Bu plan çalışması, konuttan eğitime, sanattan spora kadar 
her alanm, işçi sınıfınm ve müttefiki emekçi yığınların yarar-
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lanmasına ve onların yaratıcı ve belirleyici katkılarına açık ol
masını öngörmektedir. îşçi ve emekçi insanların ruhsal ve be
densel olarak dinlenmelerinin her türlü kaygınm üstünde ol
ması gerekir.

Ama bu dinlenmenin dünyadan elini eteğini çekerek değil 
etkin bir biçimde, yaşama ve mücadele etme güçlerini ve yete
neklerini artırmayı gözeterek gerçekleşmesi, bu nedenle zorun
ludur.

îşçi ve emekçilerin, yukarıda belirtilen biçimde tatil yapa
bilir duruma gelmeleri için kısa dönemde alınması gerekli ve 
olanaklı olan önlemler şöyle belirlenebilir: Bunlar, başlıca, ka
pasiteyi artırıcı ve emekçilerin tatil yapma olanaklarını gelişti
rici, onları tatil yapmaya özendirici önlemler olarak iki küme
de toplanmaktadır.

Bugün kamu kuruluşlarınca kurulup işletilmekte olan «ta
til kampları» birleştirilmelidir. Bunların yılın daha büyük bir 
bölümünde işler durumda tutulması ve emekçilerin kullanımı
na geniş ölçüde açılması ile yeni bir kapasite yaratılmış olacak
tır. Aynı zamanda bu, çok sayıda emekçi insanın topluca birara- 
da bulunmalarını, bir yaşantı birliği oluşturmalarını da sağla
yacaktır.

Beş yüz kişiden fazla işçi çalıştıran özel kuruluşların tatil 
kampları açmaları gereklidir. Bu kampların birkaç işletme ta
rafından ortaklaşa kurulması, hem kaynak israfını önleyecek, 
hem de değişik işyerlerinden çok sayıda işçinin biraraya gel
melerini sağlayacak, dayanışmalarını geliştirmelerine yardım
cı olacaktır. Böyle bir zorunluluğun dışında kalan, beş yüzden 
az işçi çalıştıran işyerleri içinse işçilerine her yıl en az on beş 
günlük tatil giderlerini karşılayıcı bir ödenek verme uygulama
sı konulmalıdır. İşçi sendikaları, bu hakların gerçekleşmesi için 
çaba göstermeli, tatil kampları sendikalarca yönetilmelidir.

Ülkenin değişik özellikler taşıyan bölgelerinde, devletçe ve 
yerel yönetimlerce çok büyük kapasiteli ve ucuz tatil köyleri ku
rulması için hazırlıklar hızla yapılarak tamamlanmalı; ilk ör
neklerin kısa sürede emekçi halkın hizmetine sunulması sağ
lanmalıdır. Bu köylerin yönetiminde sendikalar ve yerel yöne
timler söz sahibi olmalıdır.

Emekçilerin tatil süreleri, onların yılın değişik bölümlerin
de tatil yapabilmelerini ve bunların yıldan yıla değişebilmesini 
sağlayacak biçimde düzenlenmelidir. Bunun gerçekleştirilebil
mesi için de, varolan tesislerin yılın her döneminde kullanıla
bilir durumda olmasmı sağlamak gerekir. Ayrıca ülkenin tatil
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yapılabilecek değişik bölgelerinde tatil giderleri belirlenerek bu 
bölgelerdeki «turizm özel sektörü» nün fiyat tarifeleri buna gö
re düzenlenmeli ve denetlenmelidir.

Kısa dönemde uygulanması ekonomik ve teknik bakımdan 
olanaklı bu ve benzeri önlemlerle, tatil yapmak, işçi ve emek
çiler açısından, dişinden tırnağından artırıp tatil dönüşü uzun 
süre borç ödemeyi gerektiren bir sıkmtı olmaktan mutlaka çı
karılmalı, hiç tatil yapamayanlar ise bu olanağa kavuşturul
malıdır.

Diğer yandan, sendikaların ve öteki emekçi örgütlerinin yö
netimlerindeki turistik tesislerde belli bir kontenjan ayrılması 
ve bu kontenjandan, sendikalarm ve öteki emekçi örgütlerinin 
çeşitli ülkelerin sendikalarıyla yapacakları anlaşmalarla işçi ve 
emekçilerin karşılıklı dış seyahatleri için yararlanılması sağ
lanmalıdır.
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SPOR SORUNU

Sporun Dünü, Bugünü

T o p lu m u n  gelişimi, bu gelişimin hızı ve niteliği, toplumda
ki bireylerin, özellikle genç kuşağm fiziksel gücünün yet

kinleşmesiyle de ilintilidir. Beden eğitimi ve spor çalışmaları bu 
amacın gerçekleştirilmesinde en etkin araçlardır.

Spor yapan insanın beden sağlığı gelişir; doğaya karşı da
ha dayanıklı, daha güçlü olur. Buysa kişinin daha üretici, top
lumsal gelişmeye yaptığı katkının daha büyük olmasına yardım 
eder.

Bugün dünyanın hemen her yanında spor olağanüstü bir et
ki ve yaygınlık kazanmış durumdadır. Bunun birbiriyle ilgili 
başlıca iki nedeni vardır: Biri, sporun seyirlik niteliğinin iyice 
ön plana çıkması, geniş yığınların sporun istekli izleyicileri ol
malarıdır. İkincisi ise, spor yarışmalarının, ülkeler arasında, gi
derek sistemler arasında bir mücadele, bir karşılaştırma ortamı 
durumuna gelmesidir.

Bu durum sporun «kitle» yanını tümüyle geri plana itip 
önemsizleştirmekte; bir yanda, başkalarının karşılığını «ödeye
rek» seyretmeleri ve böylece spor işinin örgütleyicilerinin hem 
kâr etmeleri, hem de geniş yığınları zararsız' uğraşlarla oyala- 
yabilmeleri için her türlü olanakları kullanarak, alanlarında 
gittikçe erişilmez noktalara doğru gelişen az sayıda sporcu, öte 
yanda, parasını ödeyerek ve herşeyi unutarak onları seyreden 
yığınlarla seyirci, bugün kapitalist dünyadaki sporun ulaştığı 
görünümü özetlemektedir.

553



Türkiye’de spor faaliyetlerini örgütleyip yöneten kamu ku
rumu olan Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü (BTGM) 1938 yı* 
İmda kurulmuştur. Bu Genel Müdürlüğün kuruluş gerekçesin
de şöyle denilmektedir: «Maarif, iktisat, ordu ve halk gibi bü
yük insan topluluklannı sinesinde bulunduran müesseselerin 
beden terbiyesini ve sporu ancak müesseselerin üstündeki bir 
makamm prestijiyle sevk ve idare edebileceği düşünülerek Be
den Terbiyesi Kanunu ile sporun sevk ve idaresi Başbakanlık 
Makamıyla ilgilendirilmiştir.»

Başbakanlığa bağlı olarak kurulan ve kuruluş yasasında 
«yurttaşların fizik ve moral kabiliyetlerinin ulusal ve inkilapçı 
am açlara göre gelişimini sağlayan oyun, cimnastik ve spor fa 
aliyetlerini sevk ve idare etmek» amacında olduğu belirtilen 
BTGM, örgütünü, Beden Terbiyesi Bölge Başkanlıkları kurarak  
kısa sürede genişletmiştir. Bu örgüt 1942-1960 yılları arasında 
Milli Eğitim Bakanlığı’na, daha sonra 1969’a kadar Başbakan
lığa bağlı olarak çalışmış; o tarihte Gençlik ve Spor Bakanlığı’- 
nm kuruluşuyla da bu Bakanlığa bağlanmıştır.

BTGM’nin kuruluşundan 1948 yılma kadar olan on yıllık dö
nemde, okullarda beden eğitimi dersleri konulmuş, çeşitli dal
larda federasyonlar kurulmuş, gençliğin ve halkın spor yapm a
sını özendirici bazı girişimlerde bulunulmuştur. Sporun seyir
lik yanının kesin bir ağırlık kazanmaya başladığı daha sonra
ki dönemlerde ise BTGM, tümüyle seyir sporu düzenleyen bir 
örgüt durum una gelmiştir.

Profesyonel Futbola Dayalı Kulüplerin 
Sporu Yozlaştıncı Etkisi

Genel olarak, spor kulüpleri sporcu kaynağı olarak değer
lendirilir. Spor kulüplerinin, ülke çapında spor örgütlenmesi
nin temel taşları olma işlevi vardır. Ancak, Türkiye’de spor ku
lüplerinin bugün içinde bulundukları durum, bu kaynağın ge
reğince değerlendirilmesini engellemektedir. Varolan spor ku
lüplerinin futbol dışındaki dallara ilgi göstermemeleri, kitlele
rin spor çalışmalarına sınırlı düzeylerde bile olsa katılımını ön
lemektedir. Tümüyle seyirlik niteliği olan futbol dışındaki dal
lara, tesis, araç-gereç, çalıştırıcı gibi olanakların sağlanmaması 
önemli bir engel yaratmaktadır.

Çalışmalarını yürütebilen kulüplerin işlevleri ise değişiktir, 
özellikle futbol profesyonelliğinin alabildiğine genişlemesi, di
ğer spor çalışmalarmı önemsizleştirici bir etken olmuştur. Bu 
arada, profesyonellik sözde amatör dallarda da yaygınlaştırıl
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mış; «gizli profesyonellik» diye anılan bir olgu ortaya çıkmış
tır.

Profesyonel futbola dayalı kulüplerin Türkiye’de spor çalış
malarını yozlaştırıcı etkisi üzerinde de durmak gerekmektedir. 
Profesyonel futbol karşılaşmalarını düzenleyen liglerin bütün 
ülkeye yaygınlaştırılmasından önce futbol tümüyle «üç büjrük 
kulüp» ün egemenliği altında olmuştur. Bu kulüplerin transfer 
aylarında kesenin ağzını açan, «renk aşkıyla» çalışan yönetici
lerinin ve başkanlarının Türkiye’nin ünlü kapitalistleri olmala
rı, işin niteliğini belli eden noktalardan biridir.

Kapitalizmin işsizliğe ve yoksulluğa mahkûm ettiği genç 
insanlar için, büyük transfer ücreti ödenen, gazete sajrfalarından 
ve TV ekranlarından inmeyen profesyonel futbolcular, başarı
larına ulaşılması olanaklı amaçlar olarak sunulur. Böylece genç 
insanların yaratıcı enerjileri ve güçleri düzenin sınırlan içinde 
tutulmaya çalışılır.

Profesyonel futbol liglerinin bütün ülkeye yaygınlaştırılma
sı, bu yozlaştırıcı etkilerin alanının genişlemesini amaçlamıştır. 
Son yıllarda «Anadolu’nun İstanbul Dükalığma başkaldırma
sı» gibi pek «halkçı» bir edebiyat da geliştirilmektedir. Böylece, 
örneğin, birçok kentte profesyonel futbol kulüpleri için işçilerin 
aylık ücret bordrolarından «zorunlu kesintiler» yapılması, eğ
lence yerlerinde «yardım» toplanması daha büyük bir kitleyi, 
burjuvazi için son derece yararlı olan bu yarışa sokmayı amaç
lamaktadır.

Bu arada, profesyonel futbolun «Anadolu’ya maledilmesi» 
İle birlikte, bir zamanlar İstanbul’da üç büyük kulübün «taraf
tan» emekçiler arasında sürüp giden yapay ayrılıkların ve kav
gaların çok daha kanlıları Anadolu kentlerinin emekçileri ara
sına sokulmuştur. Anadolu kulüpleri arasındaki futbol karşı
laşmalarında onlarca insanın ölümüne yol açan «futbol savaş- 
lan» olmuştur.

250. Tabloda 1966-1977 yıllarında tescil edilmiş spor kulüp
lerinin sayılan verilmektedir.

250. Tablodaki sayılar, gerçekte olduğundan epeyce yüksek 
bir düzeyi yansıtmaktadır. Çünkü, kulüplerin faaliyet gösterme
dikleri anda kapatılmaları gibi bir uygulama sözkonusu olma
dığından, hiçbir çalışmada bulunmayan kulüpler bile istatistik
lerde yer alabilmektedir.

Gençlik kulüpleri hemen hemen her semtte rastlanan, za
man zaman yalnız futbol dalında faaliyet gösteren, çoğunlukla 
da hiçbir çalışma yapmayan «spor kulüpleri» dir.
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TABLO : 250
T Ü R K İ Y E ’D E  T E S C İ L L İ  S P O R  K U L Ü P L E R İ  ( 1 9 7 6 -  1977)

Türü 1976 1977

Gençlik Kulübü 1364 1480

Müessese Kulübü 31 23
İhtisas Kulübü 173 181

Askeri Kulüp 77 78

Toplam 1645 1762

Müessese Kulüpleri ve Gizli Profesyonellik

Müessese kulüpleri ise yasa uyarınca kurulması gereken 
kulüplerdir. Ancak, çok küçük bir para cezasından başka yap
tırımı olmadığı için, birçok işyeri kulüp kurmamaktadır. Kulüp 
kuran «müesseseler» in ise yasada belirtilen, işçilere spor yapma 
olanağı sağlama gibi bir amaçla uzaktan yakından ilgileri yok
tur. Büyük kapitalist işletmelerin kurduğu, kâğıt üzerinde ama
tör spor dallarında faaliyet gösteren müessese kulüpleri, yüz 
binlerce lira ödeyerek, transfer ettikleri «amatör» sporcularla, 
kendi alanlarında yıllardır Türkiye birinciliklerini kazanmak
tadır. Böylece, bu alanda yaptıkları harcamaları vergi kaçırmak 
için kullanırken, bir yandan da, spor alanlarından gazete sayfa
larına ve televizyon ekranlarına kadar her yerde, en etkin bir 
biçimde, bedava reklam yapmaktadırlar.

Müessese kulüplerinin burjuvaziye en önemli hizmetlerin
den biri de «taraftar» kazandırmak biçiminde ortaya çıkmak
tadır.

Bir zamanlar Galatasaray’h, Fener’li olan insanlar, artık 
Tofaş’lı Eczacıbaşı’lı olarak salonları doldurmaktadırlar. Böyle
ce işçiler tuttukları, ya da çalıştıkları müessesenin kulübüne gö
re bölünmekte, çıkarılan kavgalarla aralarına düşmanlıklar so
kulmaktadır.

Türkiye’de ve öteki kapitalist ülkelerde, özellikle müessese 
kulüpleri eliyle sürdürülen «gizli profesyonelliğin» savunucula
rı, son yıllarda, sosyalist ülkelerin de bu kapıyı açtıklarını ileri 
sürerek kendilerini haklı çıkarmaya çalışmaktadırlar. Oysa, baş
ka kapitalist ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de para alan 
«amatörler» nitelik itibariyle ülke ortalamasının epeyce üstün
de olan sporculardır. «Gizli profesyonellik, leri başarılarının so
nucudur. Ve başarılı oldukları sürece geçerlidir. Hiç bir gelecek
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garantileri yoktur. Oysa, sosyalist ülkelerde, üstün başarılı spor
cuların yanısıra, kitle sporu yapan milyonlarca insan da spor 
tesislerinden aynı ölçüde yararlanm a olanağına sahiptir. Çünkü 
tesis sorunu sosyalist ülkeler için sorun olmaktan çıkarılmıştır. 
Spor yapan öğrenci, ya da herhangi bir işyerinde görevli emek
çi de, bütün öteki arkadaşları gibi geçim sıkıntısı ile karşı kar
şıya değildir. Herkese spor olanağınm en ileri boyutlarda sağ
landığı sosyalist ülkelerde, dünyaca ünlü sporcuların üniversite 
öğrencisi, öğretmeni, mühendis vb. oldukları gazete sayfalarm- 
da izlenince, kapitalist toplumlarda yaşayan insanlar için epey
ce şaşırtıcı, ha tta  inanılmaz görünmektedir. Sosyalist ülkelerin 
olimpiyat kafilelerini oluşturan sporcuların genellikle yüzde 
90’ının üniversite mezunu, ya da en azından üniversite öğren
cisi olmaları, sporun gelişmişlik düzeyinin çarpıcı göstergelerin
den biridir. Dolayısıyla, sosyalist ülkelerdeki bu gelişmiş du
rumla, kapitalist ülkelerde başarılı sporculara geçici sürelerle 
yüksek geçim koşulları sağlayarak onlardan çeşitli amaçlarla 
yararlanm ayı birbirine karıştırm am ak gerekir.

250. Tabloda görülen «ihtisas kulüpleri» yalnız bir spor dalı 
üzerinde çalışmalarını yoğunlaştıran, o spor dalına çoğu kez 
kendiliklerinden, «gönüllü olarak» bağlanmış kişilerin oluştur
dukları kulüplerdir.

Askeri kulüpler ise Türkiye’de sayıca oldukça fazladır. Ama 
bunlar, birçok ülkedeki benzerlerinin işlevleriyle karşılaştırıldı
ğında, çok yetersiz kalmaktadır. Bugün askeri spor kulüpleri, 
askerliklerini yapan sporcuları biraraya getirerek turnuvalar 
düzenlemenin, bir de, bazı dallarda ülkenin ünlü sporcularını 
askerlik sürelerinde biraraya toplayarak kurulan güçlü takım 
larla bir iki yıl Türkiye şampiyonlukları kazanmanın ötesinde 
bir işlev görmemektedir.

Sporcu Sayısı Hem Çok Az, Hem de Spor Dallan 
Arasında Son Derecede Eşitsiz Bir Dağılım İçindedir

Sporun temel öğesi sporcudur. Sporda temel amaç sporcu 
sayısını artırm ak ve onların, uğraşlarından en büyük verimi 
almalarını sağlamaktır.

Eldeki verilere göre, Türkiye’de etkin (faal) sporcu sayısı
251. Tabloda gösterilmiştir.
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TABLO : 251
TÜRKİYE'DE ETKİN SPORCU SAYISI (1976-1977)

Spor dalları 1976 1977

Atıcılık 600 741
Atletizm 1.568 2.300
Basketbol 7.703 9.325
Bisiklet 440 398
Boks 1.363 1.844
Cimnastik 228 310
Binic ilik 103 201
Dağcılık 49 59
Eskrim 534 . 421

Futbol 40.650 55.917
Güreş 2.362 3.572
Halter 360 600
Hentbol — 294
Judo 1.038 2.146
Kayak 163 403
Kürek 149 461
Masa tenisi 1.002 1.274

Tenis 207 220
Okçuluk 123 142
Voleybol 7.581 8.081

Yelken 411 742

Yüzme 1.220 1.667

Toplam 67.854 91.118

251. Tablodan çıkan ilk sonuç, Türkiye’de sporcu sayısının 
son derecede az oluşudur. Nüfusu Türkiye’nin nüfusunun y a n 
sından daha az olan Demokratik Alman Cumhuriyeti’nde 1975 
yılındaki sporcu sayısı 2,5 milyondan fazla, yani Türkiye’deki- 
nin 27 katıdır. Aynı sayı Polonya’da 1,1 milyon, Finlandiya’da 
700 binin üzerinde, Sovyetler Birliği’nde ise 56,3 milyondur.

Bir de Türkiye ile ilgili yukardaki sayıların gerçek durumu 
abartarak yansıttığı dikkate alınmalıdır. Çünkü bu sayılar li
sans sayılarını göstermektedir. Bu sayıların Türkiye’de sadece 
lisansa sahip olmak, bunun sağladığı küçük ayrıcalıklardan ya
rarlanmak için lisans çıkartanları ve yıllarca önce etkin spor
culuklarını bırakmış olanları da içerdiği hatırlanmalıdır. Zaten 
BTGM’nin düzenli bir istatistik derleme çalışması yoktur. Hatta 
son yıllara kadar BTGM’den spora ilişkin hiç bir anlamlı veri 
alınamamaktaydı. Son yıllarda bazı eksik ve çok anlamlı olma
yan sayılar elde edilebilmektedir. Burada verilen bütün bilgi
ler Türkiye îşçi Partisi’nin plan çalışması sırasında, BTGM’de
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yığılmış sayılar arasından çıkarılarak değerlendirilmiş, anlam 
lı hale getirilmeye çalışılmış verilerdir.

251. Tablonun ortaya koyduğu bir başka sonuç da, sporcu 
sayılarının spor dalları arasında son derece eşitsiz biçimde da
ğılmış olmasıdır. Örneğin, toplam etkin sporcu sayısının yüzde 
60’ı futbol dalındadır. Yirmi iki spor dalı arasında üç daldaki 
(futbol, basketbol, voleybol) sporcu sayısı, toplam sporcu sayı- 
sınm yüzde 80’i dolayındadır. Bütün sporların atası sayılan a t
letizmle uğraşanların oranı ise yüzde 2,5’dir. Oysa aynı oran, 
Finlandiya’da yüzde 27,5; Demokratik Alman Cumhuriyeti’nde 
yüzde 6,7; Sovyetler Birliği’nde ise yüzde 10,5’dir. Futbolcuların 
toplam sporculara oranı Finlandiya’da yüzde 30,2; Polonya’da 
yüzde 32,4; Demokratik Alman Cumhuriyeti’nde yüzde 20,2 ve 
Sovyetler Birliği’nde ise yüzde 7,6’dır.

Türkiye’de sporcu sayısının azlığı yanında, spor yapma şan
sına erişmiş gençlerin sorunları da çözümsüz beklemektedir. 
Bu gençler eğitim ve gelecek kaygılarının yanısıra, tesis, mal
zeme, çalıştırıcı, sağlık denetimi gibi en temel, ama hemen hiç 
bir çözüm getirilmemiş sorunlarla boğuşarak uğraşlarını sür
dürmeye çabalamaktadırlar.

Spor Tesislerinin Sayısı, Dağılımı ve 
Durumu Çok Geri Düzeydedir

Türkiye’de spor tesislerinin sayısı, dağılımı ve durumu son 
derece geri bir düzeyi yansıtmaktadır. Spor tesislerinin sayısı 
azdır. Yapılışlarında ise birçok önemli gereksinim dikkate alın
mamış, ülkeye dağılımlarında bölgesel dengesizlik doğmuş, «se
çim hesapları» egemen olmuş, yapılan tesisler ise bakımsız, sa
hipsiz bırakılmıştır.

Örneğin Hakkari bölgesinde ilk ve tek spor tesisi ancak 
1976’da kurulurken İstanbul’da yıllardır, «yüzbinlik» futbol stad
yumunun yeri tartışılmaktadır. Yapılan tesislerin kullanımları 
da sporcuların yararı gözetilerek gerçekleştirilmemektedir. Söz
gelimi, bazı kapalı salonlara parkesi bozulacak diye sporcular 
sokulmazken, milyonluk «tartan» atletizm pistleri bozulmaya 
terk edilmektedir. Milyonlarca liralık Kayseri-Erciyes telesiye
ji on yıldır çalıştırılmamaktadır. Bunlara karşılık, Türkiye’nin 
en soğuk kentlerinden Erzurum’da, kentin 10 kilometre dışına 
kapalı yüzme havuzu temeli atılmaktadır.

Türkiye’deki tesislerle öteki ülkelerdeki tesisleri kullanım 
alanlarına göre ve türlerine göre karşılaştırm ak çok güçtür.
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Çünkü her ülkede tesislerin sınıflandırılması değişik ölçütlere 
göre yapılmaktadır. Ancak, toplam sayılara bakıldığında Tür
kiye, tesis.sayısı en az olan ülkenin düzeyinden dört, beş kadar 
geridedir.

Spor tesisleriyle ilgili bir başka ilginç durum da, bu tesis
lerin çoğunluğunun futbola, daha doğrusu profesyonel futbola 
ayrılmış olmasıdır. Diğer yandan yeni yatırımlar da bu alana 
yönelmiştir.

Geniş işçi ve emekçi yığınların spor ortamı bulabilmeleri 
spor gereçlerinin yetersizliğiyle yakından ilgilidir. Her spor da
lı az ya da çok, belli bir malzeme grubuna gereksinim duyar. 
Her spor dalı, bazı özel araç ve gereçler bir yana en basit temel 
malzemelerde bile büyük sıkıntılarla karşı karşıyadır.

Çahştıncılar ve Eğitim

Sağlıklı spor yapabilmek ve iyi sonuç alabilmek için uz
manlaşmış çalıştırıcılar gereklidir. Türkiye’de çalıştırıcı sorunu
na «alaylı» bir mantıkla yaklaşılmıştır. Çalıştırıcı yetiştiren ku
rumlar bulunmadığı için, eski sporcular, yarışma dönemleri so
na erdikten sonra çalıştırıcılığa başlamaktadırlar. Eski sporcu
ların çalıştırıcılık yapmalarının bir başka nedeni de sporcunun 
spor yaptığı sürece ilerde yaşamını kazanabileceği herhangi bir 
bilgi, ya da beceri kazanamamasıdır. Bu yüzden, eski sporcular 
için «çalıştırıcılık» bir anlamda «nankör» sporun sporcuya bor
cunu ödemesi olarak düşünülmektedir. Oysa bu durum, yeni 
yetişecek sporcunun eğitiminin düzenli ve yeterli biçimde ya
pılamaması sonucunu doğurmaktadır.

Türkiye’de 1976 yılındaki çalıştırıcıların sayısı 252. Tabloda 
verilmektedir.

TABLO : 252
TÜRKİYE'DE CALIŞTIRICI SAYISI (1976)

Türü Sayısı

Yevmiyeli 49
Bölge Çalıştırıcısı 256
Merkez Kadrosu 9
Fahri çalıştırıcı 1.228

Toplam 1.542

Bu verilerin kaynağı BTGM kayıtları olduğu için güvenilir
liklerine belli bir kuşkuyla bakmak gerekir. Bunlar da, asimda, 
gerçek durumu abartarak yansıtmaktadır.
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Aynca, 252. Tabloda verilen çalıştırıcı sayısının çok büyük 
bölümünü oluşturan «fahri antrenörler» in spor eğitimleri bir 
yana, genel eğitimlerinin ne düzeyde olduğu konusunda bile 
hiç bir güvenilir bilgi olmadığı düşünülürse, Türkiye’deki çalış
tırıcı sayısınm ve niteliğinin çok düşük bir düzeyde kaldığı açık
ça ortaya çıkmaktadır.

Toplam 229 kadrolu çalıştırıcı sayısı veren bir başka kayna- 
ğm bu çalıştıncılann eğitim durum larına ilişkin bilgileri de 
ilginçtir. Buna göre, söz konusu çalıştırıcıların, yüzde 2,2’si hiç 
bir okuldan mezun olmamıştır; yüzde 26,6’sı ilkokul, yüzde 19,7’si 
ortaokul, yüzde 45,4’ü lise ve yüzde 6,1’i üniversite mezunudur.

Spora ve sporcuya en önemli katkılardan birinin okullarda
ki beden eğitimi öğretmenlerinden gelmesi doğaldır. Oysa, bu 
öğretmenlerin ve yürütülen eğitimin nitelikleri bir yana, sayı
ları son derece azdır. Okullardaki öğrenci sayılarına göre Tür
kiye’de 20 bin dolayında beden eğitimi öğretmeni olması gere
kirken, 1934-1976 yıllan arasında Eğitim Enstitülerinden sadece
1.900 beden eğitimi öğretmeni mezun olmuştur. Bunlardan 78’i 
emekli olmuş; 59’u spor yöneticiliğine geçmiş; 38’i ölmüş; 120’si 
mesleği bırakmış; 69’u başka ders öğretmeni olmuştur; 61’i ise 
yabancı uyrukludur. Geri kalan 1.475 öğretmenle okullardaki 
spor ve beden eğitimi sürdürülmektedir.

Birkaç yıllık bir geçmişi olan «spor akademileri»nin ise ne 
smıfları, ne spor alanları, ne araç-gereçleri, ne de öğretim gö
revlileri yeterlidir. İlk mezunlarını I978’de verecek spor akade
milerinin hemen hiç bir sorunu çözemeyecekleri bugünden bel
lidir.

Kitle Sporu için Alınması Gerekli İlk önlemler

Kitle sporuna yönelik önlemlerin vakit geçirilmeden uygu
lanmaya konması zorunludur. Bunun için, öncelikle, spor ör
gütlenmesi tümüyle seyir sporuna dönük olmaktan hızla çıka
rılmalıdır. Çalışanların etkin olarak spora katılımını sağlamak 
amacıyla fabrikalarda spor tesislerinin kurulması zorunluluğu 
getirilmeli; bunlardan sadece işçilerin yararlanması kaydı ko
nularak «hür ve özel teşebbüs» reklamcılığıyla gizli profesyo
nelliğin önüne geçilmelidir. Bu konudaki denetleme görevi sen
dikalara verilmehdir.

Belediyelerin kent halkına spor hizmeti götürmesi ile ilgili 
yasa hükümleri uygulamaya geçirilmelidir. Bu arada belli bir
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azınlığın hizmetinde olan spor kulüplerine kiraya verilen spor 
tesisleri geri alınarak halka açılmalıdır. Ayrıca, askeri birlik
lerde aylarca boş bekletilen genç insanların kitle sporuna ka
tılmaları için düzenlemeler geliştirilmehdir.

Spor çahşmalan üzerindeki en olumsuz etkilerin başlıca 
kaynaklarından biri olan profesyonel futbolun da tepeden tır
nağa yeni baştan düzenlenmesi gerekir. Bu düzenleme sırasın
da profesyonel futbol ayrı bir örgütlenme içinde düşünülmeli
dir. Bütün profesyonel spor faaliyetleri ve kulüpleri için kamu 
fonlarından yapılan her türlü yardıma hemen son verilmelidir. 
Profesyonel futbol kulüpleri çok sıkı bir denetim altına alınma
lı, bu arada olağanüstü fiyatlarla futbolcu «alım-satımı» önlen
melidir.

Yürürlükteki yasalara göre amatör spor yarışmaları için 
yapılmış ve onlar için kullanılması gereken spor tesislerinin, 
profesyonel spora ve en başta profesyonel futbola kapatılması, 
profesyonel futbol kulüplerinin kendi tesislerini yapmalarmın 
sağlanması zorunludur.

Sporcuların, özellikle de amatör sporcuların sosyal güven
lik sorunları çözüme bağlanmalıdır. Sporcuların, hakemlerin ve 
çalıştırıcıların düzenli sağlık denetimlerinin yapılması sağlan
malıdır. Sporcu sağlık merkezleri kurularak sürekli kullanılır 
durumda tutulmalıdır.

Devlet ülke standartlarına uygun spor araç-gereçleri yapı
mını üstlenmeli, üretimi yurt içinde gerçekleştirilemeyen spor 
gereçlerinin ithali de kamu eliyle yapılmalıdır.

Atletizm, cimnastik vb. temel spor dallarında spor okulları 
kurulmalı; bilimsel gelişmelerden spor çalıştırıcılarının yarar
lanması ve yeterli çalıştırıcı yetiştirilmesi ciddi bir biçimde ele 
almmalıdır.
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KİMYA SANAYİİ

Kimya Sanayii, Diğer Sektörlere Oranla 
Daha Hızlı Bir Gelişim İçindedir

T ÜRKİYE’DE planlı dönem başında kimya sanayii (*) üretimi, 
tüketime yönelik belirli birkaç madde için gerçekleşmekte 

ve istemin çoğunluğu ithalat yoluyla karşılanmaktaydı. Ancak 
imalât sanayii içinde kimya sanayii en hızlı gelişen sektörler
den biri olmuş ve bu sektör kapsamına giren birçok maddenin 
üretimine geçilmiştir. İmalât sanayiinde 1963-1975 yılları ara- 
smda işletme başına düşen çalışanlar sayısında fazla bir değiş
me olmadığı halde, kimya sanayiinde önemli bir büyüme göz
lenmiştir. Kimya sanayiinin imalât sanayii katm a değeri için
deki payı, 1963’de yüzde 6,9; 1968’de yüzde 5,1; 1973’de yüzde 
7,5; 1975’te ise yüzde 10,0 olmuştur.

Görüldüğü gibi kimya sanayii, öteki kesimlere göre daha 
hızlı bir gelişme içindedir. Genel olarak bunun nedeni, kimya 
sanayiinin tüm dünyada öteki sanayilere oranla önemli tekno
lojik gelişimler sonucu büyük bir atılım içinde bulunmasıdır.

253. Tablodaki verilerden hareketle kimya sanayii ile tüm

(*) Bu çalışm adaki kim ya sanayii sm ıflandırm ası DPT tarafm dan  kullam^ 
lan kim ya sanayii sm ıflandırm asm dan farklıdır. DPT’nin kullandığı 1949 
U luslararası Endüstriyel S ınıflandırm a S tan d artla rıd ır  (ISIC). Bu sınıf
lam a 1968 yılında geliştirilerek yeniden düzenlenm iştir. Bu nedenle T ür
kiye îşç i Partis i’nin plan çalışm asında günün koşu llanna  uym a am a
cıyla 1968 Birleşm iş Milletler Kimya Sanayii sınıflandırm ası kullaml- 
m aktadır.
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imalât sanayiinde, çalışan başına katm a değerin birbirine oranı 
1963’de 1,55; 1968’de 1,03; 1975’de 1,6; 1973’de 1,3 olmaktadır.

Bu bilgilerden çıkarılabilecek sonuçlardan biri, kimya sa
nayiinin öteki kesimlere oranla daha ileri teknoloji kullandı
ğıdır.

Kamu Kesiminde Daha İleri Teknoloji, Daha tyi Ücret

Kimya sanayiinin yapısı incelendiğinde göze çarpan önemli 
noktalardan biri de özel ve kamusal kesim arasındaki tesis bü
yüklüğü farkıdır. Kamu kesimindeki tesisler özel kesimlerde- 
kilere oranla yaklaşık 7 kat büyüktür. 254. Tablodaki katm a de
ğer/üretim  değeri oranı incelendiğinde, kamu kuruluşlannın 
payının daha jrüksek olduğu ortaya çıkmaktadır. Ü cret/katm a 
değer oranları incelendiğinde ise arada büyük farklılık olma
dığı görülmektedir. Bu durum, kam u kesimindeki ücretlilerin 
özel kesime göre daha yüksek ücret alm akta olduklarını, bir baş
ka açıdan bakılırsa, kam u kesiminde daha ileri bir teknoloji kul- 
lanıldığmı göstermektedir.

Kimya Sana3i in in  Bugünkü Yapısı

«İlaçlar ve diğerleri» başlığı altında yer alan maddeler bir 
kenara bırakıldığında, «planlı» dönemde (1962-1977) kişi başma 
kimyasal maddeler üretimindeki gelişmeler 255. Tabloda göste
rilmektedir.

TABLO : 255
«PLANLI» DÖNEMDE KİŞİ BAŞINA KİMYASAL MADDELER

ÜRETİMİNDEKİ GELİŞMELER (1962- 1975, kg /  kişi)

Türler 1962 1966 1969 1972 1975

Temel kimyasal maddeler 2.1905 7,769 11,134 29,440 40,162
Zirai kimyasal maddeler 6,740 12,755 15712 39,548 13,705
Kimyasal e lyaf ve p lastik ler 0,045 0,273 0,565 2,209 2,980
Boyalar ve vernikler 0,228 0,58 0.719 0,915 0,872
Sabun ve deterjanlar 2,770 3,459 3,810 4,676 5,08

T o p la m  '  ------  • 11,9735 24,836 31,940 76,788 62,799

Gene «ilaçlar ve diğer kimyasal maddeler» başlığı altında 
yer alanlar bir kenara bırakıldığında, Türkiye kimya sanayii tü 
ketiminin aynı dönemde nasıl değiştiği ise 256. Tabloda sergilen
mektedir.
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TABLO ; 256
«PLANLI» DÖNEMDE KİŞİ BAŞINA KİMYASAL MADDELER 

TÜKETİMİNDEKİ GELİŞME (1962-1975, kg /  kişi)

Türler 1962 1966 1969 1972 1975

Temel kimyasal maddeler 5,836 10,835 11,531 24,083 45,013

Zirai l^imyasal maddeler 14,128 32,527 70,194 80,118 10,578

Kimyasal e lyaf ve plastikler 0,937 2,734 2,585 5,774 7,272

Boyalar ve vernikler 0,252 0,578 0,823 0,937 1,199

Sabun ve deterjanlar 2,25 3,459 3,812 4,676 5,080

Üretim ve tüketimde kullanılan yöntemle kimya sanayii it
halatı ise 257. Tabloda gösterilmektedir.

TABLO : 257
«PLANLI» DÖNEMDE KİŞİ BAŞINA KİMYASAL MADDELER 

İTHALATI (1969-1975, kg /  kişi)

Türler 1969 1972 1975

Temel kimyasal maddeler 5,235 10,291 18,311

Zirai kimyasal maddeler 52,709 67,817 11,269

Kimyasal e lyaf ve plastikler 2,458 3,401 4,297

Boyalar ve vernikler 0,018 0.02 0,04

Sabun ve deterjanlar — — —

Kimya sanayii ihracatı, gerek madde sayısı, gerekse parasal 
değer olarak çok küçük olduğundan ISIC’a göre sınıflama ya
pılarak gösterilmemiştir. Ancak, ihracat ile ithalat arasm daki 
oranlara ilerde değinilecektir.

Kimya sanayiinin istem, üretim, ihracat ve ithalatının geli
şimi parasal değer olarak incelenirse, daha önce dışarıda b ıra 
kılan «ilaçlar ve diğer kimyasal maddeler» de yapısal değişme 
içinde gösterilebilir.

Bu bölümde cari fiyatlar temel almıp, ISIC koduna göre çe
şitli kimya sanayii gruplarınm payları, bu parasal değerler üze
rinden hesaplanmıştır. Hesaplamanın sonuçlan 258. Tabloda ve
rilmektedir.
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TABLO: 258
«PLANLI» DÖNEMDE KİMYA SANAYİİ ÜRETİMİNİN YAPISI 

(1969-1975, cari  fiyatlarla, yüzde)

Türler 1969 1972 1975

Temel kimyasal maddeler 13 21 23
Zirai kimyasal maddeler 9 11 18
Kimyasal elyaf ve p lastik ler 7 17 13
Boyalar ve vernikler 8 5 9
Tıbbi ilaçlar 25 20 18
Sabun v« deterianlar 19 13 12
Diğer kimyasal ürünler 19 13 11

T o p la m 100 100 100

ISIC koduna göre, kimya sanayiinin tüketim değerlerinde çe-
şitli kimya sanayii gruplarınm paylan ise 2 59 . Tabloda gösteril-
mektedir.

TABLO: 259
«PLANLI» DÖNEMDE KİMYA SANAYİİ TÜKETİMİNİN 

YAPISINDAKİ DEĞİŞME (1969- 1977, cari  fiyatlarla, yüzde)

Türler 1969 1972 1977

Temel kimyasal maddeler 11 15 23
Zirai kimyasal maddeler 17 17 18
Kimyasal elyaf ve p lastik ler 9 18 15
Boyalar ve vernikler 5 4 7
Sabunlar ve deterjanlar 14 10 9
İlaçlar 22 18 14
Diğer kimyasal ürünler 22 18 14

T o p la m 100 100 100

Kimya sanayii ithalatının yapısal değişimi, ISIC smıflama- 
sma göre 260. Tabloda verilmektedir.

Türkiye’de kimya sanayii üretiminin, yıırt içi istemi kar
şılayabilme durumunu daha yakından görmek için, toplam is
tem içindeki yerini incelemek gerekir. 261. ve 262. Tablolarda 
bu gelişme gösterilmiştir. 261. tabloda kişi başına madde ithala- 
tınm (kg/kişi), kişi başına madde istemindeki payı; 262. Tab
loda ise ithalatın cari CİF fiyatlarla karşılığmm, istemin cari fi
yatlarla karşılığına olan oranı verilmektedir, «tlaçlar ve diğer
leri» başlığı altmda yer alan maddeler genel olarak para cinsin

568



den ifade edildiğinden bu tablolarda yer almamaktadır. Bunun 
yanı sıra 1962 ve 1066 yıllarında ithalat para  cinsinden, istem 
ise birim madde olarak verildiğinden, bu yıllar için teknik ola
rak  bu karşılaştırmayı yapmak olanağı bulunmamıştır.

TABLO : 260
«PLANLI» DÖNEMDE KİMYA SANAYİİ İTHALATINDAKİ 

GELİŞME (1962-1975, cari CİF fiyatlarıyla, yüzde)

Türler 1962 1966 1969 1972 1975

Temel kimyasal maddeler 15 15 13 20 34
Zirai kimyasal maddeler 16 20 33 25 13
Kimyasal e lyaf ve p lastikler 28 27 16 17 18
Boyalar ve vernikler 2 1 — — —

Sabun ve deterjanlar — — — _ _
İlaçlar 9 6 13 11 7
Diğer kimyasal ürünler 30 31 25 27 28

Toplam 100 100 100 100 100

TABLO : 261

KİMYA SANAYİİ İTHALATININ İSTEM İÇİNDEKİ PAYI
(1969-• 1975, kg /  kişi, yüzde)

Türler 1969 1972 1975

Temel kimyasal maddeler 45 43 41
Zirai kimyasal maddeler 75 75 107
Kimyasal e lyaf ve p lastikler 95 59 59
Boyalar ve vernikler 22 2 3
Sabun ve deterjanlar — — —

Ortalama 68 65 49

TABLO : 262

KİMYA SANAYİİ İTHALATININ İSTEM İÇİNDEKİ YERİ
(1969- 1975, cari fiyatlarla, yüzde)

Türler 1969 1972 1975

Temel kimyasal maddeler 41 48 46
Zirai kimyasal maddeler 61 52 22

Kimyasal elyaf ve p lastikler 59 32 38

Boyalar ve vernikler 2 4 2
Sabun ve deterjanlar — — —

Ortalama 36 35 28
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Kimya sanayiinin yapısını biraz daha yakından tanıyabil
mek ve doğruya yakın bir sonuca varabilmek için sınıflamayı bir 
adım daha ileri götürüp kimya sanayiini üretim  ve tüketim 
malları olarak ikiye ayırmak gerekmektedir. Bu sınıflamaya gö
re ise kimya sanayii şöyle gruplanabilir:

I. Üretim malları: a. Temel kimyasal maddeler, b. Zirai kim
yasal maddeler, c. Kimyasal elyaf ve plastikler;

II. Tüketim malları: a. Boyalar ve vernikler, b. Sabun ve de
terjanlar, c. İlaçlar, d. Diğer kimyasal maddeler.

Bu sınıflandırmadan sonra kimya sanayii içinde üretim  ve 
tüketim m allarının payları 263. Tabloda verilmektedir.

TABLO : 263
KİMYA SANAYİİ ÜRETİMİNDE ÜRETİM VE 

TÜKETİM MALLARININ PAYI 
(1969-1975, cari  fiyatlarla,  yüzde)

Gruplar 1969 1972 1975

Üretim malları 29 50 51
Tüketim malları 71 50 49

Toplam 100 100 100

Kimya sanayii istemi içinde üretim ve tüketim mallarının
paylan ise üretim malları lehine değişmiş bulunuyor. Bu durum.
264. Tabloda gösterilmektedir.

TABLO : 264

KİMYA SANAYİİ ÜRETİM VE TÜKETİM MALLARININ PAYI
(1969-1975, cari  fiyatlarla,  yüzde)

Gruplar 1969 1972 1975

Üretim m allan 37 50 56
Tüketim malları 63 50 44

Toplam 100 100 100

îstem içinde üretim  mallarının pajanın artışı, ithalata da 
yansımış, aynı dönemde kimya sanayii ithalatında üretim m al
larının payı yükselmiştir. Bu durum  265. Tabloda sergilenmek
tedir.
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TABLO : 265
KİMYA SANAYİİ İTHALATINDA LİRETİM VE TÜKETİM 

MALLARININ PAYI 
(1962-1975, CİF cori fiyatlarla,  yüzde)

Gruplar 1962 1966 1969 1972 1975

Üretim malları 59 62 63 62 65
Tüketim malları 41 38 37 38 35

Toplam 100 100 100 100 100

îlk iki plan döneminde üretim hedefleri aşılarak gerçekleş
tirilmiştir. Yatırım hedeflerinde ise ilk plan döneminde ancak 
yüzde 57’lik bir gerçekleşme söz konusu iken, ikinci plan döne
minde hedef biraz aşılmıştır.

1968-1976 yılları arasında kimya sanayiine verilen teşvik
ler incelendiğinde ortaya çıkan durum 266. Tabloda belirtilmek
tedir.

TABLO : 266
1968- 1976 YILLARI ARASINDA KİMYA SANAYİİNE 

VERİLEN TEŞVİKLERİN DAĞILIMI

Türler Teşvik sayısı Yüzdo

Temel kimyasal maddeler 55 41

Zirai kimyasal maddeler 8 6
Kimyasal elyaf ve plastikler 43 32

Boya ve vernikler 1 1

Sabun ve deterjanlar 1 1

ilaç lar 2 1

Diğerleri 24 18

Toplam 134 100

266. Tablodan da görüldüğü gibi teşvik belgesi almış yatırım 
lar arasında ilk sırayı temel kimyasal maddeler almaktadır. An
cak, temel kimyasal maddeler arasında en fazla teşvik belgesi 
smai gazlar ve rafine tuz tesislerine verilmiştir. Bu dönemde 13 
sınai gaz, 7 klor-alkali, 5 rafine tuz tesisi, teşvikten yararlanm ış
tır. Sınai gaz ve rafine tuz tesisleri, genellikle yatırım masrafı 
düşük, kârlılığı yüksek girişimlerdir. Klor-alkali tesislerinden de, 
biri dışmda ötekiler ekonomik ölçekleri küçük tesislerdir.
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Temel Kimyasal Maddelerin Üretiminde Bugünkü 
Durum ve Sorunların Aşılma Yollan

Kimya sanayii içindeki payı ülkelerin gelişmişlik düzeyi ile 
doğru orantılı olan temel kimyasal maddelerin üretimi, Türkiye’ 
de özellikle planlı dönemde hızlı bir büyüme göstererek kişi başı
na üretim  miktarı 1966 yılında yaklaşık 8 kg’dan, 1975 yılında 
yaklaşık 40 kg’a yükselmiştir. Bu, aynı dönem içinde yılda orta
lama yüzde 46’lık bir artış demektir. Böylece, temel kimyasal 
maddeler üretiminin değer olarak kimya sanayii içindeki payı 
1969’da yüzde 13, 1972’de yüzde 21, 1975’de ise yüzde 23 olmuş
tur.

Temel kimyasal maddeler üretiminin yapısı biraz daha ya
kından incelenirse, ağır kimyasal maddeler adı verilen 15 orga
nik ve inorganik maddenin kişi başına üretimdeki payının 1966’ 
da 3Tûzde 82, 1975’de ise yüzde 84 olduğu görülür. Bu dönemde ki
şi başına temel kimyasal maddeler üretim  artışının yüzde 85’i 
ağır kimyasal maddeler tarafından sağlanmıştır. 1966-1975 dö
neminde, yeni üretilmeye başlanan ürünlerin kişi başına temel 
kimyasal m addeler üretimi artışındaki payı ise yüzde 34 olmuş
tur.

Gübre sanayii girdisi olarak kabul edilen sülfürik asit, sey- 
reltik nitrik asit, seîn"eltik fosforik asit ve amonyağın kişi başına 
temel kimyasal maddeler üretimindeki paylan  ise 1966’da yüzde 
48, 1975’de yüzde 59 olmuştur. Aynı dönem içindeki kişi başına 
temel kimyasal maddeler üretim  artışmın ynüzde 61’i bu dört te 
mel madde tarafm dan sağlanmıştır.

A. Fosforik Asit

Fosforik asit, gübre üretimine bağlı olarak Türkiye’nin en 
çok gereksindiği ve ürettiği temel kimyasal maddelerden biridir. 
Fosforik asit, üç kuruluşa ait beş tesiste üretilmektedir. 1975 yılı 
itibariyle toplam kurulu kapasite 520 bin ton/yıl olup aynı yıl 
içinde tesislerin ortalama kapasite kullanırm, yaklaşık yüzde 40 
olarak gerçekleşmiştir.

Türkiye’de fosforik asit üretiminin karşılaştığı en önemli 
darboğaz, fosforit ve sülfürik asitin oluşturduğu hammaddenin 
sağlanmasıdır. Fosforitin çok büyük ve hızla artan oranlarda 
dışandan getirilmesi ve karşılanan transfer güçlükleri üretimi 
olumsuz yönde etkilemektedir.

Enerji kısıtlamaları, belediyelerden su alan tesislerin pro
ses suyu yetersizlikleri (Yarımca), Orta Doğu fosforitlerini kul
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lanan kuruluşların (Mersin-Akdeniz Gübre) korrozyon konusun
daki yakmmaları, nitelikli eleman yetersizliği bu sanayiinin gö
rünen öteki sorunları olarak sıralanabilir.

Fosforik asit üretiminde meydana gelen jips’in, inşaat sektö
ründe değerlendirilmesi için ise proje evresini aşan bir çalışma 
yoktur.

B. Amonyak

Türkiye kimya sanayii içinde önemli bir yer tutan amonya- 
ğm 1975 yılı istem gerçekleşmesi yaklaşık olarak 245 bin ton’dur. 
Yaklaşık 150 bin ton/yıl olan kurulu amonyak üretim kapasite
sinin, 1971-1975 döneminde, ortalama yüzde 70’i kullanılmış olup, 
aynı dönem içinde amonyak isteminin ortalama yüzde 57’si yurt
içi üretimle karşılanmıştır. Amonyak, halen Azot Sanayü 
T.A.Ş.’ne ait kömür esaslı Kütahya I ve Kütahya II tesislerinde 
üretilmektedir. Çok önemsiz miktarda amonyak da özel bir te
siste üretilmektedir. Öte yandan, nafta esash, İGSAŞ amonyak 
birimi 1000 ton/gün kapasitelidir.

Üretiminde hammadde olarak kömür, nafta, doğal gaz ve 
ağır yağlar kullanılan amonyağın dünya üretimi 1960’dan son
ra  doğal gaz ve naftaya dayandırılmıştır. Dünya amonyak üre
timinde hammadde olarak kömür kullanan tesislerin payı, 1961-
1962 döneminde yüzde 18 iken, 1971-1972’de yüzde 9’a düşmüş
tür. Bugün Batı Avrupa, amonyak hammaddesi olarak doğal ga
za yönelirken naftayı petro-kimya sanayiinde kullanmanın plan- 
larmı yapmaktadır. Bunun nedeni, doğal gaz nafta girdili tesis
lerin sabit yatırım  ve üretim masraflarının, kömür girdili tesisle
re oranla yaklaşık iki kat daha düşük olmasıdır.

1972-1975 döneminde, Kütahya I ve Kütahya II tesislerinde, 
durm alardan meydana gelen amonyak üretimi kaybında, kömü
rün  niteliğindeki değişme ve bozuklukların meydana getirdiği 
amonyak üretimi kaybınm payı yüzde 42’dir. Kömürün niteliği 
genellikle TKİ ile yapılan anlaşmada belirlenen düzeyin altında 
olmaktadır. Bugün için amonyak tesislerinin minimum ekono
mik kapasitesi 600 ton /gün’dür. Kilogram başına 2500 kilo kalo
rilik ısı değerine sahip kömür kullanılması halinde, böyle bir 
kömür rezervinin anılan tesisi ekonomik ömrü boyunca besleye
bilmesi için yaklaşık 47 milyon ton olması gerekmektedir. Amon
yak üretimine uygun kaynaklar olarak Siirt-Şımak asfaltitleri, 
Çanakkale-Çan, Seyitömer, Soma ve Tunçbilek linyit yatakları 
görülmektedir. Ancak asfaltitler dışmda kalanların öncelikle
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elektrik enerjisi üretiminde ve bölge halkının kömür ihtiyacmm 
karşılanm asm da kullanılması en büyük olasılıktır. Soma’daki ya
taklardan amonyak üretiminde yararlanm ası konusunda TKÎ, 
TEK ve Azot Sanayii T.A.Ş. arasında anlaşmazlıklar vardır.

Görüldüğü kadarı ile amonyak sanayiinin en önemli soru
nu  kullanılacak hammaddenin seçimidir. Yeni kurulup 1983 yı
lında tam  kapasite ile üretim  yapması öngörülen 4 tesisten biri 
dışında ötekilerin tüm ü nafta esaslı tesislerdir. Bu koşullarda, 
anılan tesislerin yıllık nafta istemi, 1,3 milyon ton olacaktır. Pet- 
ro-kimya sanayiinin de 1,5 milyon tonluk istemi eklendiğinde, 
Türkiye’nin kimya sanayii için gereksindiği nafta  miktarmın, 
1983-1987 döneminde yılda yaklaşık 2,8 milyon tona ulaşacağı 
söylenebilir. Bu miktar, kurulacak O rta Anadolu Rafinerisi’nin 
de yakıt esaslı olması halinde bir nafta  açığı doğuracaktır. Bu 
açığı doldurmak üzere hızla almması gerekli önlemlerin başm- 
da, Türkiye kimya sanayiinin nafta  gereksinimini sağlayacak bi
çimde rafineri veya rafinerilerin kurulması gelmektedir. Kişi 
başına ortalam a ham  petrol tüketimi dünya ortalamasınm yansı 
olan Türkiye’nin nafta kullanımı, dünya ortalamasmm altıda bi
rinden daha azdır. Başka bir deyişle, Türkiye’de petrolün kimya 
sanayii dışında kullanılması eğilimi dünya ortalamasınm üzerin
dedir. Zaten Türkiye’de rafinerilerin yakıt üretim i esasına da
yandırılması da bunu göstermektedir.

Amonyak tesislerinin kömür, ya da nafta temeline dayan
dırılması, son çözümlemede bir denge sorunudur. Burada savu
nulan, zaten yetersiz olan petro-kimyasal maddelerin üretimini 
ve kurulacak nafta esaslı amonyak tesislerinin nafta gereksini
mini sağlayacak biçimde nafta esaslı rafinerilerin kurulması ge
rektiğidir.

Bunun yanı sıra, devlet ve özel sektör elindeki köm ür ya
taklarının envanteri kesinlikle çıkarılmalıdır. Fiziksel ve kimya
sal özellikleri göz önünde bulundurularak, halkın yakacak ola
rak  kullanması gereken, elektrik üretimi ve nitelikleri uygun ise 
metalürji sanayiinde kullanılması gereken kömür m iktarları 
saptanmalı, kalan kömürler arasm dan 2500 k .kal/kg’ın üzerinde 
ısı değerine sahip ve ekonomik kapasitede bir amonyak tesisini 
ömrü boyunca besleyebilecek m iktarda köm ürü olan rezervler 
ilk aşam ada amonyak üretiminde kullanılmalıdır.

C. Nitrik Asit
Gübre sanayii girdilerinden olan nitrik asit, Türkiye’de iki 

kuruluş tarafmdan üretilmektedir. Bunlardan Azot Sanayii
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T.A.Ş.’ne bağlı Kütahya I tesislerinde 29 bin ton/yıl (yüzde 100 
eşdeğeri) teknik nitrik asitle 6 bin ton/yıl derişik nitrik asit, Kü
tahya II tesislerinde 201 bin ton/yıl (yüzde 100 eşdeğeri) teknik 
nitrik asit üretim kapasitesi vardır. Akdeniz Gübre Sanayii A.Ş.’ 
nin ise 363 bin ton/yıl (yüzde 100 eşdeğeri) teknik nitrik asit üre
tim kapasitesi bulunmaktadır.

Teknik nitrik asit, Türkiye’de kimyasal gübre yapımmda, de
rişik nitrik asit ise patlayıcı madde imalinde ve metal yüzeyle
rinin parlatılmasında kullanılmaktadır.

Nitrik asit hammaddesi olan amonyak Kütahya I ve II tesis
lerinde üretilmekte, Akdeniz Gübre Sanayii A.Ş. ise kendi ge
reksinimini ithalatla karşılamaktadır. O rtaklar arasındaki an 
laşmaya göre, kuruluş sırasında, yüzde 40 hisse sahibi Kuveyt’li 
firma tarafm dan Kuveyt’den sağlanması öngörülen amonyak, 
Süveyş Kanalı’nın kapanması gerekçesi ile ABD ve Basra körfe
zindeki tesislerden sağlanmaktadır.

Nitrik asit üretimi, teknik sorunları fazla olmayan bir alan
dır. Bugün Kütahya’da karşılaşılan en önemli sorunlar korroz- 
yon ve gaz kirliliği ile buhar üretimindeki güçlükler olarak top
lanabilir.

Kütahya I nitrik asit biriminin, Kütahya Il’ye oranla daha 
yüksek kapasitede çalışması iki tesisin dizayn farklılıklarından 
kaynaklanmaktadır. İki tesisin gaz yıkama, amonyak üretme sis
temleri farklı olup Kütahya I, kömürün niteliğindeki değişmelere 
daha çabuk uyum sağlayabilmektedir. Bunda Kütahya I tesis
lerindeki makine ve ekipmanların bol yedekli olmasınm katkısı 
büyüktür.

D, Klor ve Kostik Soda

Kostik soda, dünyada en çok üretilen kimyasal maddeler a ra 
sında, sülfürik asit, amonyak ve etilenden sonra dördüncü sırayı 
almaktadır. Türkiye’de ilk klor-alkali tesisi 1945’de kurulmuş 
olup, bugün beş tesis üretim  yapmaktadır. Toplam kurulu kapa
site 6,5 bin ton/yıl’dır. 1966-1971 döneminde ortalama yüzde 56 
olan kapasite kullanımı, bu yıldan sonra PETKİM VCM ünitesi
nin devreye girmesiyle 1966-1976 dönemi için yüzde 81 olmuş
tur. Son yıllarda Türkiye kostik soda ithalatında fazla bir de
ğişme olmamış, ancak ithalatm  toplam tüketim içindeki payı 
azalmıştır.

Kimya sanayii içindeki yerleri incelendiğinde klorun kostik 
sodaya göre daha fazla aramal niteliği taşıdığı, kostik sodanın
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ise genellikle son tüketim alanlarına girdiği görülür. Türkiye’de 
kostik sodanın yüzde 40’ı aram al sanayilerinde kullanılmaktadır. 
Bu m iktarın yansm dan fazlası (yüzde 60’ı) ise tek başına Sey
dişehir Alüminyum Tesisleri’nce tüketilmektedir. Toplam üre 
tim değerinin yarısmı tüketim mallarınm oluşturduğu Türkiye 
kimya sanayii, kostik soda için çok iyi bir pazar olabilmektedir. 
DPT tarafm dan verilen bilgilere göre, Türkiye’de üretilen klo
run yüzde 50’si aram al sanayilerinde kullanılmaktadır. Bu, hiç 
de küçümsenecek bir rakam  değildir; ancak petro-kimya sanayii’- 
nin bugün için klor girdili tek ü rünü  olan VCM’nin belirleyici 
rol oynadığı gözden uzak tutulmazsa, bu rakam m  VCM dışmda 
yüzde 5 olduğu ve gerçekte bunun dışmda klora dayalı aram al 
sanayilerinin bulunmadığı görülür.

Bugün artık  dünyada bin ton/yıl kapasiteli tesislerden daha 
küçüğü kurulm am aktadır. Türkiye’de bu değerin üzerinde ve
ya yakınmda kapasiteye sahip bir tek tesis yoktur. 1968-1977 dö
neminde teşvik belgesi almış yedi tesisten yalnız biri, bu değer
den yüksek kapasiteye sahiptir.

Türkiye’de kurulu tesisler civa-hücreleri yöntemi ile çalış
maktadırlar. Bu yöntem, özellikle 1973’den sonra, çevre kirlili
ğini artırm ası nedeni ile, bazı ülkelerde yasaklanmıştır. Bundan 
sonra kurulacak tesislerde, «çevre» etkeni de göz önünde bulun
durulmalıdır.

Türkiye’de kostik soda üretimi yapan kuruluşlar, tüketici 
tercihinin tersine sıvı kostik soda üretirken, küçük bir kuruluş, 
salt sıvı kostik sodayı buharlaştırıp pul haline getirerek kazanç 
sağlamaktadır.

Kurulu tesislerin tüm ü Batı Anadolu ve M arm ara Bölgele
rinde yer almaktadır. Anadolunun ortasında yer alan Tuz gölün
den, Türkiye kostik soda tüketiminin yüzde 45’ini gerçekleştiren 
Orta, Güney ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinin ihtiyacmın 
karşılanm asında bugüne kadar yararlanılmamıştır.

E. Sülfürik Asit

Yeryüzünde en fazla üretilip satılan kimyasal madde, bun
dan dolayı da «ticaretin babası» diye adlandırılan sülfürik asit, 
Türkiye’de kamusal ve özel statüye sahip on iki kuruluş ta ra 
fından üretilmektedir. îlk olarak 1937 yılında çalışmaya başlayan 
tesislerin sadece yedisi, yeni tesisler için kabul edilmiş ekonomik 
kapasite olan 70 bin tonun üzerindedir. Anılan yedi tesis de, 
gübre sanayiinde hızla artan  isteme koşut olarak 1970’lerde ku 

576



rulmuştur. Öte yandan, 1975 yılında tüketim 16 kg’dır. Aynı yıl 
içinde ABD tüketiminin bunun 9 katı düzeyinde gerçekleştiği dü
şünülürse Türkiye’nin kimya sanayii ve hatta  genel olarak sana- 
yileşmekdeki yeri daha iyi anlaşılır. Kurulu kapasiteler karşılaş
tırıldığında ABD’nin ancak 7 kat fazla üretim  kapasitesine sa
hip olması ise, Türkiye’de sülfürik asit fabrikalarının büyük 
m iktarda atıl kapasite ile çalıştığını gösterir. Nitekim 1971-1976 
döneminde kümülatif kapasite kullanımının yüzde 33 olması da 
bunu ifade etmektedir. Atıl kapasitenin yüzde 66 düzeyinde ol
ması nedeniyle, son 6 yıl içinde uğranılan üretim kaybının para 
sal karşılığı 3 milyar liraya varmıştır. Bu durumun devamı ha
linde ise gelecek her yıl için eklenecek zarar 1 milyardır. Son 
zam anlarda göze çarpan belirtiler de bu öngörüleri doğrulaya
cak niteliktedir..

Bu plan çalışması sırasında yapılan bir incelemeye göre 3 
milyar liralık üretim kaybının yüzde 15’inin pirit darboğazından 
kaynaklandığı görülmüştür. Oysa kurulu tesisler içinde ekono
mik ölçektekilerden biri dışında ötekiler pirit kullandığı halde 
mevcut pirit rezervleri hala geliştirilmemiş ve pirit ithalatı hız
la artmıştır. Bundan dolayı da pirit üretiminin tüketim içindeki 
payı 1970’lerde gitgide azalarak 1975 yılında yüzde 12’ye kadar 
düşmüştür. P irit’in yanı sıra kullanılan SO  ̂içerikli bakır izabesi 
gazlarından da yeteri kadar yararlanılamamış ve bu tü r tesis
lerin kapasite kullanımı yüzde lO’un altında kalmıştır.

Öte yandan, planlanmış 4 tesisten biri dışındakilerde ham 
madde olarak kükürt kullanılacaktır. Kükürt girdili tesislerle 
karşılaştırıldığında, pirit kullanan tesisler iki katı sabit sermaye 
yatırımı ve işçiye gereksinim gösterir. Sadece kâr amacı güdül
düğünde ortaya çıkacak başka bir avantaj da kükürt girdili tesis
lerde asitin yüzde 20 daha ucuza maledilmesidir. Fakat ülke ola
nakları incelendiğinde kükürt yataklarının fakir olması bir ya
na, mevcut üretim  tarımsal gereksinimi karşılam aktan dahi 
uzaktır. Başka bir deyişle, ilerde büyük m iktarda kükürt ithali 
zorunluluğu doğacaktır.

Faaliyette bulunan tesislerin teknolojileri geridir. Bugün 
çevreyi koruma ve hammadde tasarrufu sağlaması yönünden 
ileri teknoloji olarak bilinen «çift soğurum» prosesi birçok ülke 
tarafından uygulandığı halde, Türkiye’de kurulması planlanmış 
tesislerde bile böyle bir tercihe rastlanmamıştır. Bunun yerine, 
ileri teknoloji diye, sanayileşmiş ülkelerin istihdam koşullarına 
uygun, pahalı otomasyon aygıtlarıyla donatılmış projeler se
çilmiştir.
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ö te  yandan, «kontakt metodu» teknolojisinin Türkiye’de kı
sa bir geçmişi olması nedeniyle deneyimli eleman azlığı göze 
çarpmaktadır. Bunda, yatırım ve işletmede görev alan teknik 
kadroların, tesisleri kuran çok uluslu şirketlerce hesaplı olarak 
eksik eğitimden geçirilmesinin payı büyüktür. Buna ayrıca, tek
nolojilerin farklı tiplerde oluşu da eklenirse, üretim kaybınm ya- 
rısmdan fazlasınm nereden kaynaklandığı ortaya çıkar.

Bu durumda, hammadde, teknoloji ve teknik bilgiden kay
naklanan kayıpların önlenip kapasite kullanımmın yükseltilme
si, kimya sanayiinin en önemli, güncel sorunlarından biri ol
maktadır.

F. Soda

Kimya sanayiinin en önemli öğelerinden olan sodyum kar
bonat, hafif soda, ağır soda ve kristal soda (çamaşır sodası) ola
rak üç tipte üretilmektedir. Sabun sanayii ile birlikte gelişen so
da sanayii, bugün cam ve kimya sanayiilerine hizmet etmekte
dir.

Türkiye’de soda üretimi, 1975 yılmda başlamış; bu tarihe 
kadar geçen süre içinde yurtiçi istem ithalatla karşılanmıştır. 
165 bin ton/yıl olan kurulu kapasite, bugünkü Türkiye istemini 
karşılayabilecek durumdadır.

Ancak, üretim  için aynı şeyler söylenemez. Soda Sanayii A.Ş. 
orta vadeli iç kredi alırken, 1975 yılmdan başlamak üzere 1 mil
yon dolarlık 5 yıl vadeli ihracat taahhü t etmiştir. Bu taahhütü  
yerine getirmek için, mevcut üretim  istemi karşılayamazken, ih 
racat yapılmış, aradaki fark  ithalatla dengelenmiştir. İhracat, it
halata oranla 2000 ton fazla olmasına rağm en parasal olarak 
10,5 milyon TL kayıp doğmuştur. Ortaklık ise, yaptığı ihracat
tan yüzde 15 vergi iadesi almıştır. Nihayet 1 M art 1977’de itha 
lat durdurulm uştur.

Soda tüketiminin yapısına ilişkin olarak söylenebilecekler, 
sanayiinin yapısıyla ilgilidir. Günümüzde cam sanayii soda sa
nayiinin en büyük müşterisi durumundadır ve bu kesimin tüke
timdeki payı göreceli olarak daha fazla, kimya sanayiinin ise 
daha azdır. Bu da kimya sanayiinin yapısmdan kaynaklanmak
tadır.

G. Üre

Üre dünyada ticari veya teknik (yüzde 46 N) ve gübre tipi 
(yüzde 46,3) olarak üretilmektedir. ÎGSAŞ tesislerinin devreye 
almması ile başlatılması düşünülen üre üretimi, 1977 yılı içinde

578



tesisin devreye alınma çalışmaları sırasında amonyak biriminin 
arızalanmasıyla başlayamamıştır. Önümüzdeki yıllarda (1982) 
amonyak projesinin gerçekleşmesi halinde Soma’da ve IV. Güb
re Kompleksi içinde Azot Sanayii T.A.Ş.’ne bağlı üre tesisleri 
devreye girecektir.

Azotlu gübre olarak üre kullanımının en büyük yararı, bi
rim madde başına daha fazla azot içermesi, dolayısıyla özellikle 
taşımada ekonomi sağlamasıdır. Buna karşın üre’de bulunan azot 
kolay dağılmadığından, bu gübre, amonyum nitrat’ın tersine, 
özellikle yağışlı ve sulak bölgelerde kullanılmaktadır. Başka ül
kelerde ürenin hayvan yemi olarak kullanılmasında son yıllarda 
önemli gelişmeler olmuştur. Azot içeriğinin yüksek oluşu, et ve 
süt veriminin artmasını sağlamaktadır. Besin maddesi başına 
yatırım tutarı açısından da üre, öteki azotlu gübrelere göre da
ha ekonomiktir.

Türkiye’de üre ithalatı 1969’da başlamış ve 1973 yılına ka
dar sürekli bir artış göstermiştir. Bu yıldan sonra, fiyatlara bağ
lı olarak tüketimde de dalgalanm alar görülmüştür. 1975 yılında, 
ürenin azotlu gübre tüketimindeki payı yüzde 16, kimyasal güb
re ithalatm m  parasal değeri içindeki payı ise yüzde 48 olmuş
tur.

Üre üretiminde bugün dünyada yaygın olarak 2 proses kul
lanılmaktadır. Bunlar Snamprogetti ve Stamicarbon’dur. O rtala
ma kapasite ise 300 bin ton/yıl dolayındadır. İGSAŞ’ın kapasitesi 
511 bin ton/yıl olup, üretiminde Stamicarbon prosesi kullanıla
caktır.

Henüz üretimi yapılmadığından bugün üre konusunda açı
lacak herhangi bir tartışma, üre girdisi olarak amonyağın, naf- 
ta mı, yoksa kömür mü kullanarak üretilmesi gerektiği üzerinde 
olabilecektir.

Öneriler ve Alınması Gerekli tik önlemler

Kimya sanayii içinde temel sektörler olarak nitelendirilebi
lecek, büyük ölçekte üretim yapan ve ürünleri öteki sektörler
de girdi olarak kullanılan petro-kimya sanayii, soda ve kostik 
soda sanayii, tarım tıp-veterinerlik ilaçları sanayii, gübre sana
yii, klor-alkali sanayii ve bor türevleri sanayiinin yalnızca ka
mu eliyle yürütümünün sağlanmasında büyük yarar vardır. Bu 
önemle birlikte kimya sanayiinde girdi olarak kullanılan kimya
salların ithalatının da devlet eliyle yapılması, spekülatif hare
ketler ve aracı kazançlarmdan doğan maliyet artışlarının önlen-
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meşini sağlayacaktır. Böylece öteki sektörlerin denetlenmesi so
runu kalmayacaktır.

Bugün yalnızca enerji kaynağı olarak güncelliğini koruyan 
kömür ve petrolün, sanayi girdisi olarak işlevleri de gözönün- 
de tutularak, tüm  sektörler düzeyinde kullanım dengesinin ku
rulması gerekir. Özellikle petrolün enerji santrallarındaki tüke
timi azaltılarak, kimya sanayii girdisi olarak kullanımının kana- 
lize edilmesi zorunludur.

Bugünkü koşullara göre ihracatının öncelikle teşvik edil
mesi gereken ürünler, bor ve krom bileşikleridir. Bu kimyasal bi
leşiklerin üretim  maliyetlerini azaltıcı önlemlerin alınması gere
kir. Daha önce sözü geçen ve ağır kimya sanayii olarak adlan
dırılabilecek kesimlere yatırım larda öncelik tanınmalıdır. Yatı
rım miktarının saptanmasında en büyük ağırlığa sahip olan pa
ram etre üretim  kapasiteleri olduğuna göre, gözönünde tu tu l
ması gereken noktalar üretim maliyeti ile üretim  kapasitesinin 
optimum olması ve ayrı yerlerde küçük ve tek işlevli tesisler ye
rine büyük, «entegre» tesisler kurulmasıdır.

Böylece, alt yapıdan olabilen en ileri düzeyde yararlanılması 
yanında, işgücü, sermaye, vergi, hammadde kayıpları da normal 
düzeye indirilebilecektir.

Tüm kimyasal ana ve ara  ürünlerin standardizasyonu ve ka 
lite kontrolü, periyodik olarak ve gerekli uzmanlık titizliği göste
rilerek devlet eliyle yapılmalıdır. Böylece yapay fiyat farkları, 
fiyat artışı ve gereğinden fazla kullanım özendirmeleri önlene
bilecektir.

Sabun, deterjan, boya ve kozmetik sanayii gibi, hem tüke
timleri, hem de halen kurulu üretim  kapasiteleri, gerekli tüke
tim düzeyini aşmış sektörlerde kısa dönem içinde kapasite ek
lenmesi önlenmelidir. Uzun dönemde kapasite artışı ise, ilgili ku- 
rum ların işbirliği ile kişi başına düşen gerçek gereksinimi belir
ten tüketim rakam ları devlet eliyle sağlıklı bir biçimde saptanıp 
nüfus artışına koşut olarak gerçekleştirilmelidir.

Bütün ürünler gibi kimyasal ürünler için de üretim, itha 
lat, ihracat, fiyat, kapasite vb. ilişkin bilgilerin doğru olarak el
de edilmesi ve kayıtlarının tutulması yasal sorumluluklarla gü
venceye alınmalı ve merkezileştirilmelidir. İçinde bulunulan ko
şulların tam  olarak saptanabilmesi, bugünün ve geleceğin plan
lanması için her zaman ve en sağlıklı biçimde el altında bulun
durulmalıdır.
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ELEKTRONİK SANAYİİ

Dünyada Elektronik Alanında Son Yıllarda Başdöndürücû 
Bir Gelişme Gözlenmektedir.

S ANAYİLEŞME süreci içinde elektronik sanayiinin özel bir 
yeri vardır. Elektronik, sanayinin her koluna ve günlük ya

şamın her alanına girmiş durumdadır.
Elektronik alanındaki gelişmeler başdöndürücü bir hıza eriş

miştir. İlerleyen teknoloji elektroniğe olan gereksinmenin gittik
çe artm asına neden olmaktadır.

Gelişmiş ülkelerde elektronik sanayinin sadece bilgisayar
ları, haberleşme aygıtlarını ve elektronik devre elemanlarını içi
ne alan kolunun milli gelire katkısı yüzde 6’ya erişmekte ve elek
tronik sanayii, ekonominin en önemli kesimlerinden biri haline 
gelmektedir.

Elektronik sanayiindeki hızlı gelişme en belirgin biçimde 
bilgisayar alanında kendini göstermektedir. Bilgisayarlar artık 
sadece araştırm a are:cı olmaktan çıkmış; bilgisayar denetiminin 
sanayide verimliliği artırm ası dolayısıyla maliyetlerin düşmesi, 
hemen her sanayi kolunda bilgisayar uygulamasını kaçınılmaz 
kılmıştır. Bugün çeşitli ülkeler ulusal bilgisayar sanayilerini kur
ma aşamasındadır.

Ancak bilgisayar ve mikroelektronik dalında dünya pazarı
nın yüzde 82’si ABD’nin elindedir. Avrupa firm aları birleşme 
çabası içindedir. İngiltere hükümeti 1977 yılı için öngördüğü 250 
milyon sterlinlik yardımla konuya verdiği önemi belirtmiştir.
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Sosyalist ülkelerde de elektronik sanayii üretimi dayanıklı 
tüketim ve haberleşme aygıtları ile başlamış, bu arada araş
tırm a ve geliştirme çalışmaları sürdürülürken daha sonraki aşa 
m alarda endüstriyel ve mesleki aygıtlar ile devre elemanları ü re 
timine geçilmiştir. Bu ülkelerde, üretim, araştırm a ve geliştir
me ile pazarlam a hizmetleri, tek merkezden eşgüdüm içinde yü
rütülmekte, araştırm a ve geliştirme çalışmalarına çok yüksek 
m iktarlar ayrılmakta, çok sayıda insan bu alanda çalışmaktadır. 
Üretim merkezleri ile eğitim ve bilim kurum lan  arasında sürekli 
ilişki vardır. Üretim teknolojisinin geliştirilmesinde, özgün ça
lışmalar yürütülürken yabancı lisans anlaşm alarından da ya
rarlanılm aktadır. Başlangıçta tüketim  aygıtları üretimi yüksek 
orandaydı; giderek yerini öteki dallara bırakmış bulunuyor.

Elektronik sanayii, bilimsel ve teknolojik olarak çok hızlı 
bir gelişme göstermektedir. Daha 1946’larda transistor henüz ge
liştirilme durum unda iken, bugün mikroişlemcilerin a rtan  bir 
hızla geliştikleri ve her geçen gün yeni yeni uygulama alanları
na yayıldıkları gözlenmektedir.

Elektronik sanayii, gerek araştırm a - geliştirme ve tasarım, 
gerekse montaj düzeyinde emek-yoğun bir sanayi dalı olduğu 
için, gelişmekte olan ülkelerin istihdam sorunu açısmdan da 
önem taşımaktadır.

TABLO : 267

ÜLKELERE GÖRE ELEKTRONİK SANAYİİNİN OSYİHTA KATKISI 

VE İMALAT SANAYİİ İÇİNDEKİ YERİ (Yüzde)

Ölkeler
Elektronik san. 
ûretlml/GSYİH

Elektronik san./ 
Toplam imalat sanayii

Fransa 3,2 6,2
Japonyo 3,1 6,4
Belçika 3,1 7,3
İsveç 2,9 8,0
ABD 2,9 8,6
İngiltere 2,8 6,5
Almanya 2,6 5,0
Hollanda 2,5 5,7
Norveç 1,7 5,2
Danimarka 1,7 4,2
İtalya ı,e 3,8
Ispanya 0,8 2.2

Türkiye o.« M
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Bu sanayi kolunda, özellikle tüketim ve meslek aygıtları da
lında üretim -yatınm  oranı öteki sanayi dallarından çok yüksek
tir. Ancak devre elemanları ve endüstriyel aygıtlar üretimi, baş
langıçta büyük yatırımları, ileri düzeyde bilimsel çalışmayı, bü
yük ölçüde araştırm a ve geliştirme çalışmalarını gerektirmekte
dir.

Elektronik, dinamik bir sanayi kolu olduğundan sürekli ola
rak  yeni yan sanayi alanlarını doğurmakta ve istihdam hacmi 
artm aktadır. Çeşitli ülkelerde elektronik sanayiinin GSYÎH’ya 
katkısı ve toplam imalat sanayii içindeki yeri 267. Tabloda gös
terilmektedir.

Çeşitli ülkelerin elektronik sanayii üretim dağılımı ise 268. 
Tabloda sergilenmektedir.

TABLO : 268
ÇEŞİTLİ ÜLKELERDE ELEKTRONİK SANAYİİNİN 

ÜRETİM DAĞILIMI (Yüzde)

Ülketer
Tüketim
aygıtları

Haberleşme
aygıtları

Sanayi
aygıtlan

Toplam
aygıtlar

Devre
elemanları

Türkiys 87,3 9,2 1,75 98,25 1,75
ABD 18 8 57 83 17

Japonya 30 10 33 73 27

Almanya 27 11 40 78 22

Fransa 19 23 39 81 19

Batı Avrupa 24 16 40 80 20

1956’dan Bu Yana Türkiye’deki İlk Girişim ve Gelişmeler

Türkiye’de 1954 yılında yürürlüğe giren «Yabancı Sermaye
yi Teşvik Yasası» nın etkisiyle 1956’larda elektronik sanayii da- 
İmda ilk girişimler başlamıştır. Radyo montajı yapan ve 1963’de 
sayılan 38’e yükselen bu firmalar, birkaç büyük işletme dışında 
küçük ve ilkel nitelikte birimlerden ibaretti.

1964’te yürürlüğe giren «Montaj Sanayii Yönetmeliği» kü
çük firm aların piyasadan çekilmesine ve 1965’te firma sayısının 
16'ya düşmesine yol açmıştır. Ancak dayanıklı tüketim m allan 
alanındaki kârlılık, bu alandaki yatırım lan sürdürmüş; 1966’da 
imalatçı firm a sayısı 20’ye yükselmiştir. 1972’de TV verici gücü
nün artıniması, TV alıcı üretiminde bir patlam aya neden ol
muş; yan sanayi doğmuştur.
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özel olarak elektronik sanayiinin kurulması ve geliştiril
mesi çalışmaları sonucunda saptanan «Elektronik Sanayiini Ge
liştirme Politika Esasları» 26 Kasım 1974 tarihli Resmi Gazete’de 
yayım lanarak yürürlüğe girmiştir.

Elektronik sanayiinde eşgüdümün sağlanması, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı’na devredilmiş, kam u ve özel kuruluşlar ka 
tılımlarının yeniden düzenlenmesine gidilmiştir. Bu düzenleme 
çerçevesinde, 1977’de Türkiye Elektronik Sanayii ve Ticaret Ano
nim Şirketi (TESTAŞ) resmen faaliyete geçmiştir. TESTAŞ’ın 
sermaye aağılımı 269. Tabloda görülmektedir.

TABLO : 269
T E S T A Ş ’IN S E R M A Y E  DAĞILIMI

Kuruluş

Sermaye 
katılımı tutan (TL.) Oran (yüzde)

MKE Kurumu 29.000.000 29
PTT Genel Müdürlüğü 10.000.000 10
Şekerbank T.A.Ş. 10.000.000 10
Türk Donanma Vakfı 5.000.000 5
TEK Genel Müdürlüğü 13.000.000 13
PTT B iriktirm e ve Yardım Sandığı 5.000.000 5
Denizcilik Bankası T.A.Ş. 5,000.000 5
Devlet Sanayi ve işcl Yatırım  Bankası (DESİYAB) 23.000.000 23

Toplam 100.000.000 100

Türkiye’nin ekonomik yapısının tümü içinde elektronik sa
nayiinin yeri incelendiğinde, sektörün önemi ile bağdaşmayan 
durum u ortaya çıkmaktadır. Başka ülkelerle karşılaştırm alar ise 
gerilik düzeyini açıkça vurgulamaktadır. 1977 yılı programında 
yer alan değerlere göre, elektronik sanayii GSMH’nın yüzde 0,02’ 
sini, sanayinin yüzde 0,1’ini, imalatın yüzde 0,1’ini, yatırım mal
ları sanayiinin yüzde 6,2’sini oluşturmaktadır. îmalat sanayiine 
katkının 1977’de yüzde 1,4 olacağı beklenmekteydi. Sektörün dış 
ticaret açığındaki yeri yüzde 5 iken; ithalat, ihracatın 1975’de 
614 katı olarak gerçekleşmiş; 1976 tahmini 488 kat, 1977 program 
hedefi 451 kat olmuştur.

Elektronik sanayii üretiminde, yüzde 87,3 ile tüketim aygıt
ları başta gelmektedir. Tüketim aygıtları imalatçısı firmaların
1973 sonundaki toplam öz sermayeleri 276 milyon TL, toplam ci
roları 400 milyon TL’dir.

Gene 1975 yılı elektronik sanayii istem dağılımında, yüzde
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48 ile tüketim aygıtları başta gelmekte, haberleşme aygıtları top
lam istemin yüzde 14’ünü endüstriyel ve mesleki aygıtlar yüzde 
I l ’ini, devre elemanları ise yüzde 20’sini oluşturmaktadır.

Toplam yurtiçi elektronik sanayii isteminin yüzde 40’ı itha
latla karşılanmakta; bu oran elektronik devre elemanları için 
yüzde 94,5; endüstriyel aygıtlar için yüzde 90,6; haberleşme ay
gıtları için yüzde 65,5; tüketim aygıtları için yüzde 2 değerle
rini almaktadır.

1982’de Avrupa’da kişi başına elektronik sanayii ürünü tü 
ketimi 100 dolar olacaktır. Türkiye’de bu değeri 50 dolara ulaş
tırabilmek için 3. ve 4. Beş Yıllık Kalkınma planları döneminde 
14 milyar TL’lık yatırım gereklidir. Oysa, Üçüncü Beş Yıllık Kal
kınma Planı’nda elektronik sanayii için 1,5 milyar TL’lık yatırım 
öngörülmekteydi.

Elektronik Sanayiinin Sorunları

Emek-yoğun bir sanayi dalı olan elektronikte, Türkiye’de 
toplam 10 bin dolayında kişi çalışmaktadır. Bunların 300’ü m ü
hendistir. 1975 yılında elektronik sanayiinde çalışanların sayısı, 
Fransa’da 257 bin, İtalya’da 324 bin, Almanya’da 744 bin, İngil
tere’de 499 bin, Polonya’da 180 bin’dir.

Yerli sanayinin korunması için öngörülen teşvik önlemleri 
etkin olmamakta; elektronikten çok daha az önceliğe sahip dal
lar da teşvik görmektedir. Marmara Bölgesinde bu uygulamanın 
kaldırılmış olmasında, bu bölgelerde yoğunlaşmış kuruluşların 
yatırım/üretim oranı çok düşük olan tüketim aygıtları dalında 
yatırım yapma eğiliminin engellenmemesi nedenlerden biri ol
muştur.

Yabancı yatırımlar plan dışında oluştuğundan, özellikle mes
lek ve savunma aygıtlarının, yurtiçi üretimini olumsuz yönde 
etkilemektedir.

Uygulamaların denetimi için yasa ve kuralların bulunma
sına karşın, kadro ve eşgüdümün eksik olması nedeniyle, bunlar 
yetersiz kalmaktadır.

Eşgüdümün sağlanması, kamu kesiminde görece daha ko
laydır ve öncelikle ele alınmalıdır. Kamu kesiminde eşgüdüm- 
süzlükten doğan kaynak israfının çarpıcı örneklerine sık sık 
rastlanmaktadır. PTT ve TRT ayrı ayrı radyolink hatları kurmak
ta, hatta aynı tepe üzerine iki ayn link istasyonu inşa etmekte
dir. Gene PTT kendi dışındaki kurumlara danışmadan elektronik 
santral ihalesine girişmekte; Türkiye’de imal edilen bütün TV
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alıcılan VHF bandında çalışırken TRT ikinci kanal yayınını UHF 
bandında yapacağını ilan etmektedir.

ö te  yandan TSE kamu gereksinimleri ve yerli üretimi göz 
önüne alarak elektronik s tandartlan  hazırlamazken, gelişigüzel 
seçilen ve kullanılmadan yenilenmesi gerekecek standartlar ya- 
ymlamaktadır. Standartlaşm adaki eksiklik, seri üretimde verim
liliğin artırılarak  maloluş fiyatlarının düşmesine engel olmakta, 
dayanıklı tüketim  mallarm da aldatıcı «Türkiye şartlarına uy
gunluk» iddiaları ortaya atılmaktadır, özellikle yan sanayide 
standartlaşm a bulunmayışından doğan nitelik düşüklüğü, ana 
sanayii de olumsuz yönde etkilemektedir. Bu konudaki eksiklik 
en çok kamu satınalm alannda önemli olmaktadır. Hatalı, nitelik
çe düşük, pahalı ahm lar yapılmakta; şartnam elerin hazırlanm a
sında satıcı durum undaki yabancı firm alar yönlendirici olmak
tadır.

Elektronik sanayiinin en önemli sorunlarından biri de tek
noloji transferidir. Yurtiçinde teknik bilgi ve teknolojik birikimin 
yetersiz oluşu; teknolojinin çok büyük bir hızla yenilenmesi ge
reksinimlerinin zamanında saptanmayışı nedeniyle teknoloji 
üretimi olanağı bulunmayışı, teknoloji transferi gereğini doğur
maktadır. Bu daldaki bilgi birikimi araştırm a - geliştirmenin ge
rektirdiği büyük fonları ayırabilen çok uluslu tekellerin elinde
dir. Doğal olarak tekeller, teknoloji aktarım ında bağımlılık iliş
kilerinin sürdürülmesini ve kendi satışlannm  engellenmemesini 
gözetmektedirler.

Bunun için, tekeller genellikle proje hizmetinin yüriitülme- 
sini de üstlenerek satınalm alan yönlendirmekte; ancak o an 
için yeterli olabilecek teknik bilgiyi iletmekte; en son teknolo
jiyi değil eski teknolojiyi aktarm akta, aynca  aram allanm  yük
sek fiyatla satarak aşın  kâr sağlamakta, bir yandan da ürünün 
maliyetini yükselterek dış pazarda rekabet şansmı yoketmek- 
tedir.

Yerli yan sanayi de son derece yetersizdir. Ürünlerdeki 
yerli malzeme oranı için öne sürülen değerler; yan sanayideki 
yerli oranı ve dış kaynaklı imalât makinelerinin katkısı göz 
önüne almmaksızın hesaplandığından, gerçek değerinden yük
sek çıkmaktadır. A3nnca, örneğin TV resim tübü gibi kilit du 
rum undaki girdilerin tüm ü ithal edilmektedir. Duyarlı y an  ilet
ken devre elemanları ise, iç pazar darlığı, bilgi birikimi yeter
sizliği ve kısa dönemde yüksek kâr sağlamayışı nedeniyle imal 
edilmemektedir.

Türkiye’de mühendis ve teknisyen düzeyinde nitelikli ele
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man sağlanması da önemli bir sorundur. Mühendis yetiştiren 
yüksek okullarda eğitim programı, üretim teknolojisinden ko
puk durumdadır. Oysa sosyalist ülkelerde sanayi ile eğitim a ra 
sında sürekli eşgüdüm sağlanmakta, gelişmiş kapitalist ülkeler
de ise büyük üretici firm alar eğitim üzerinde etkili olabilmek
tedir. Elektronik dalındaki hızlı değişimler, zamanında Tür
kiye üniversitelerine aktarılamamakta, aynca çeşitli üniversite 
mezunlarının ve elektronik teknisyenlerinin bilgi düzeyleri de 
eşit olmamaktadır. Elektronik teknisyenlerinin eğitimleri daha 
da kötüdür. 1970 rakam larına göre, bu dalda çalışan 2 elektrik 
mühendisine 5 elektrik teknisyeni düşmektedir. Bu, teknisyen
lerin önemli bir bölümünün mühendislik hizmetlerini üstlendik
lerini göstermektedir. Son olarak, kamudaki ücret politikası ne
deniyle yetişmiş personelin özel sektöre geçmesinin, kamu hiz
metlerinde aksamaya yolaçtığı belirtilmelidir.

Televizyon Üretimi Doyum Noktasına Yaklaşmıştır

1977 yılında Türkiye’de televizyon yoğunluğu, 7,5 milyon ko
nut ve 3 milyon TV alıcısı varsaîalarak, 100 konuta 40 alıcı dü
zeyindedir. TV yayın alanına giren ve elektriği bulunan konut
lar yalnızca gözönüne alındığında, bu sayı 70 alıcı/100 konut 
olmaktadır, örneğin, Polonya’da 1974’de bu oran 60 alıcı/100 ko
nut dolaymdadır. Yani Türkiye’de TV alıcıları sayısı doımma 
yaklaşmaktadır.

1977-82 döneminde, elektrikli yöre nüfusuna göre ve yoğun
luk dondurulmak kaydıyla, yaklaşık iki milyon yeni TV istemi 
olacağı beklenebilir. Ortalama TV ömrü 9 yıl varsayılarak, 500 
bin de yenileme istemi olacaktır. Bu durumda toplam üretim 
hedefi 2,5 milyonu bulmaktadır.

Yıllık televizyon üretim kapasitesi 985.000 olarak saptan
mıştır. Kapasitenin çok altında üretim yapılması ve yan sana
yinin her firma tarafından kendi bünyesinde kurulması nede
niyle fiyatlar çok yüksektir. Aynca bazı firmaların değişik mar
kalarda imalât yaptığı dikkati çekmektedir. 270. Tabloda çeşit
li ülkelerdeki TV üretiminin bir karşılaştırması yapılmaktadır.

271. Tabloda ise Türkiye’deki üretimin gelişmesi ve toplam 
TV sayılan verilmektedir.
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TABLO : 270
ÇEŞİTLİ ÜLKELERDE 

TELEVİZYON ALICISI ÜRETİMİ (1965-1974, bin)

ülkeler 1965 1970 1972 1973 1974

ABD

Japonya

Sovyetler B irliğ i
İngiltere

İtalya

Fransa

Polonya
Belçika
Kanada

Meksika

Avusturya
Demok. Alm. Cumh.

Romanya
Çekoslovakya

M acaristan

Türkiye

9.889 

4.190 

3.655 

1.591 
1.042 

1.250 
452 

408 
514 

212 
194 
537 

101 
274 

267 

2,5 (»)

7.523
13.782
6.682

2.214

2.030

1.511
616

505

543
431
369
380

280
383
364

4,7

13.507
14.303

5.980
3.030
1.690
1.578

730

463

783
436
363
430

324

268
350

39,1

17.367
14.414

6.271
3.137

2.200
1.695

796
717
811

518
438
454

398

381

353

151,3

15.279
13.406
6.569

?
2.330
1.694

895
739
672
?

478

467

451
409

395

397,3

(*) 1969 rakam ı

TABLO : 271
TÜRKİYE'DE TOPLAM TV ALICISI SAYISI, ÜRETİMİ 

VE İTHALATI (1969-1977, adet)

Yıllar Üretim İthalat Toplam TV sayısı

1969 2.540 — 2.540
1970 4.700 15.200 22.440
1971 6.700 22.100 51.240
1972 39.100 73.400 163.740
1973 151.300 68,400 383.440
1974 397.300 40.400 821.140
1975 627.900 28.400 1.477.440
1976 651.000 — 2.128.440
1977 708.000 — 2.836.440

271. Tablodan da görüldüğü üzere, Türkiye’de 1971 sonra
sında TV yayın alanının genişlemesi sonucu gerçekleşen TV 
üretim patlamasından sonra pazarın doyuma yaklaşması, renk
li TV ve ikinci band yayını konularını gündeme getirmiştir. Be
delsiz ithalat yoluyla yurda giren tüketim aygıtları da Elektro
nik Cihaz İmalâtçıları Derneği’nin yıllardır şikâyet ettiği bir 
konudur. Halen bu yolla bir yılda gelen televizyon sayısının 
60 bini bulduğu sanılmaktadır.

588



İstatistikler arasında da farklılıklar göze çarpmaktadır. Ör
neğin, Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı hazırlık çalışmala
rından alınan 271. Tabloda, 1976’da TV alıcısı üretimi 651 bin 
olarak verilmiştir. Oysa, Türkiye Sanayici ve İş Adamları Der
neği (TÜSİAD)ın kaynaklarına göre bu rakam  682.852’dir. (*)

Haberleşme Aygıtları Dalında Durum; Özel Kesim 
Yanında Dağınık ve Eşgüdümsüz Kamu Kuruluşları

Haberleşme aygıtları dalında özel kesim yanında bazı ka
mu kuruluşları da imalâtçı olarak yer almaktadır.

1967 yılında bağımsız bir birim olarak çalışmaya başlayan 
PTT Genel M üdürlüğü Araştırma Laboratuvarı (PTT AR-LA), 
TEK Akköprü Elektronik Laboratuvarı, bugünkü statüsünü 1973 
yılında kazanan TCDD Elektronik Araştırma Merkezi M üdürlü
ğü, her biri kendi kuruluşlarının ihtiyacı olan haberleşme ay
gıtları konusunda araştırm a ve imalât yapan kuruluşlardır. Ol
dukça geniş bir bilgi birikimi ve deney sağlanmış olmasına kar
şın, bu kurumlar, kamu kesimindeki eşgüdümsüzlük ve finans
man yetersizliği nedeniyle imalât kapasitelerini artıramamak- 
tadırlar. Kamu kesimindeki bu kuruluşların eşgüdümü ve za
man içinde bütünleştirilmelerini sağlamak amacıyla kurulmuş 
olan TESTAŞ’ın da henüz bu yolda atılmış hiç bir adımı yoktur.

Özel kesimde telefon santralları ve makinaları imal eden, 
yüzde 49 payı PTT Genel M üdürlüğü’ne, 51 payı da Northern 
Electric firmasına ait olan NETAŞ, kuruluş aşamasında iken 
kamuoyunda uzun süre söz konusu olmuş bir kuruluştur. PTT 
Genel Müdürlüğü tarafından 1950 yılında kuruluş kararı alın
mış. 1955 yılında uluslararası ihaleye çıkılmıştır. Sadece Türki
ye değil, aynı zamanda Orta Doğu pazarına yönelik olan bu 
fabrikanın ihalesi uzun süre spekülasyon konusu olduktan son
ra  1967 yılında sonuçlanabilmiştir. Katılan 1ar arasında, İsveç- 
Ericsson üstün bir teknolojiye sahipti; Japon firması ise çekici 
ekonomik koşullar öneriyordu. Ne var ki, ihalenin bir NATO ül
kesine verilmesi konusunda PTT Genel Müdürlüğü üzerinde 
yapılan yoğun baskılar sonucu, ihale, Kanada’nın Northern- 
Electric firmasında kalmıştır. Bu firma ilk kez Türkiye’de ku r
duğu fabrikada otomatik santral ve telefon makinası yapacak

(*) TÜSlAD kaynaklarına dayalı olarak  hazırlanan 244. tablo, bu Plan Ça- 
lışm ası’nın daha önceki «Radyo ve Televizyon» bölüm ünde bu lunm akta
dır. Bu tabloda, 1976’da TV alıcısı ü retim  sayısı o larak  682.852 rakam ı 
görülm ektedir.
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tı. Doğal olarak, firma ihracatı gerçekleştiremediği gibi, PTT 
gereksinimlerini de zamanında karşılayamamıştır. Ancak, iki 
kuruluşun yöneticileri aynı kişiler olduğu için bu aksaklıklar 
gözlerden gizlenmiştir. PTT, zamanla tümüyle NETAŞ’a bağım
lı hale gelmiş; zaman zaman AR-LA’nın NET AŞ içinde eritilme
si çabalan su yüzüne çıkmıştır.

Gerçekte PTT hizmetleri plansız ve dengesiz yürütülm ek
tedir. Telefon aboneleri üç büyük kentte yoğunlaşmıştır; orta 
lam a telefon yoğunluğu ise dünya ortalamasınm çok gerisin
dedir. Bu durum, 272. Tabloda sergilenmektedir.

TABLO: 272

ÇEŞİTLİ ÜLKELERDE TELEFON YOĞUNLUKLARI (1973 sonu)

Ülkeler FBGSMH (dolar)
Telefon

yoğunluğu

Bekleyen 

sayısı (Bin)

Almanya 5.174 18,9 236

Fransa 4.119 10.8 873

İngiltere 2.586 20,0 112

İtalya 2.187 15,3 206

Belçika 4.286 16.9 15

Hollanda 3.933 20,8 106

Danimarka 5.060 30,3 1

Avusturya 3.733 17,1 209

İspanya 1.613 11,1 634

İsveç 6.086 45,3 —

İsviçre 6.281 35,7 24

Yugoslavya — 23,5 1.825

Güney Kore 2701 2,4 45

Meksika 928 2,3 185

ABD. 5.588 36,2 58

Yunanistan 1.550 15,9 179

Pakistan — 0,3 —

Türkiy» 570 1,4 513

1975 yılında bir telefon esas postası kurulması için gerekli 
yatırım  15 bin TL. idi. PTT Genel M üdürlüğü’nde o tarihte ha 
zırlanmış olan ve 1977’de 100 kişiye 2,05 telefon yoğunluğunu, 
yani 433 bin esas posta eklenmesini hedefleyen bir proje yakla
şık 12,5 milyar liralık yatırım  gerektiriyordu. Oysa PTT’nin ya
tırım  programı, zaten yetersiz olan bu sayıların çok gerisinde
dir. 273. Tablo bu durum u göstermektedir.
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(1975

TABLO : 273
PTT'NİN YATIRIM PROGRAMI 
-1987, 1975 fiyatlarıyla, milyon TL.)

Yıllar Toplam yatırımlar Telefon payı

1975 1.743 1.483
1976 2.580 2.193
1977 3.550 3.017
1978 4.160 3.536
1979 5.020 4.267
1980 5.290 5.032
1981 6.730 5720
1982 7.860 6.681

1978- 1982 29.690 25.236
1983- 1987 56.400 47.940

Sonuç olarak, haberleşme sektörü düşük bir üretim düze
yindedir ve büyük ölçüde ithalata dayanmaktadır.

İmalât kapasitesinin artırılması için araştırm a ve üretim 
yapan kam u birimleri arasında güçlü bir eşgüdüm ve bütün
leşme gereklidir. TESTAŞ’m bu doğrultudaki kuruluş ilkeleri
nin yaşama geçirilmesi gerekir. Üretim kamu eliyle sürdürül
meli; büyük kentlerde yoğunlaşmış olan, fakat halk kesiminin 
yararlanam adığı PTT hizmetlerini ucuz sunmak için sürdürü
len hazine desteği kaldırılmalıdır.

Mesleki ve Endüstriyel Aygıtlar Dah 
Tümüyle İthalata Dayah

Mesleki ve endüstriyel aygıtlar dalında söz konusu edile
bilecek bir imalat olmadığı gibi; büyük paralarla ithal edilen 
bu aygıtların teknolojik bilgi yetersizliği nedeniyle kullanılma
ları bile önemli bir sorundur. Tıbbi aygıtlar ve güç kaynaklan 
konusundaki küçük ölçekli üretim, montaj ve taklit niteliğin
dedir.

Çoğunluğu kamu kuruluşlarının elinde olan bu aygıtlar, 
teknik bilgi ve eleman yokluğu, bakım ve onarım yapılamayı
şı, yedek parça sağlanmasındaki güçlükler nedeniyle kullanı
lamamaktadır. Bu cihazlar, ambalajı açılmadan depolarda bek
letilmekte, bazen de kullanılmadan bozulmaktadır. 1973 yılında 
toplam 5 milyar TL. değerindeki aygıtın yüzde 70-80’inin çalış
madığı saptanmıştır. 1975-76 döneminde, yaklaşık olarak top
lam 50 milyon TL. değerinde aygıt ülkeye girmiştir.
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Büyük yatırım lar gerektiren bu dalda, kamu gereksinimi
nin karşılanması için oluşturulacak bir kamu kuımluşu tarafın 
dan im alâta geçilmesi; araştırm a ve geliştirme için gerekli fon
ların şimdiden ayrılması gereklidir.

Bilgisayar Konusunda Dağınıklığın Önlenmesi 
ve Eşgüdümün Sağlanması Güncel Sorundur

Türkiye’de giderek daha yaygın biçimde kullanılması ve 
kendi başına taşıdığı önem nedeniyle bilgisayar konusu özel 
olarak incelenmelidir.

Türkiye’de ilk elektronik bilgisayar 1960 yılında Karayolla
rı Genel M üdürlüğü’nde kurulmuştur. 1966 yılına kadar kuru 
lan 14 bilgisayarın tümü kamu kesimindedir. Bilgisayarların 
yurda girişinde eğitim kuruluşları öncülük yapmışlardır. 1966 
yılından sonra bankalar ve özel kuruluşların da bilgisayara yö
nelmesiyle, 1976’da toplam genel amaçlı bilgisayar sayısı 136’ya 
yükselmiştir. 1973 sonunda 116 bilgisayara ek olarak, 52 mini 
bilgisayar vardır.

Bilgisayarların aylık kira değerlerine göre dağılımı 274. Tab
loda gösterilmektedir.

TABLO : 274
ÜLKEMİZDEKİ BİLGİSAYARLARIN 

AYLIK KİRALARINA GÖRE DAĞILIMI (1976)

A y lık  k ir a  d e ğ e r i  (d o la r ) S a y ı Y ü z d e

4.000'den aşağı 91 67
4.000- 11.000 30 22
11.001 -25.000 12 9
25.000'den yukarı 3 2

T o p la m 136 100

274. Tabloda dökümü yapılan bilgisayarların 67’si IBM, 21’i 
UNIVAC, 3’ü NCR, 9,u Borroughs, 12’si Hughes, 2’si de Hewlett 
Packard yapımıdır.

Mevcut bilgisayarların yüzde 81,7’si tek vardiya, yüzde 15,4’ü 
iki vardiya çalışmaktadır. Bu bilgisayarların yüzde 69,2’si ay
da yüz saatin altında, yüzde 34,6’sı 70 saatin altında çalışmak
tadır. Mesleki bilgi işlem kadrosu 1972’de 418 kişiydi, oysa o ta 
rihte makinelerin verimli kullanılması için gerekli personel sa
yısı 700-1000’i bulmaktaydı.

Türkiye’de bilgisayarların kullanım alanları konusunda ve
rilen sayılar aldatıcıdır. Üretim birimlerinde görülen bilgisayar-
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1ar da gerçekte personel ve benzeri işlerde kullanıldığından, 
toplam kullanımın yüzde 90’ı bankacılık, ticaret, personel hiz
metleri alanmdadır.

Bir bilgisayar merkezinde donanım (hardware) giderleri
ne denk yazılım (softvvare) harcaması yapılmaktadır. Türkiye’
de kullanılan yazılımm tümüne yakın bölümü (bilgisayar ki
rası içinde, ya da ayrı olarak) kiralanmakta, ya da satm  alın
maktadır.

Üretim teknolojisinin ileri düzeyi nedeni ile Türkiye’de bil
gisayar imalâtının da, gerçekleşse bile, montajdan öteye git
meyeceği açıktır. Bilgisayar edinme ve kullanma konusundaki 
dağınıklığın önlenmesi ve eşgüdümün sağlanması güncel sorun
dur. Özel kesimin denetlenemediği bu alanda, bilgisayarlarm 
büyük birimler halinde kamu kesiminde toplanmasının zorun
lu olduğu görülmektedir.

Devre Elemanları Üretim-Montajı Çok Küçük 
Birimlere Dağılmış Durumdadır

Devre elemanları üreten firm aların çoğunluğu TV imalâtı- 
nm yan sanayii görünümündedir. Bunun ötesinde bu firmala- 
n n  bizzat TV imalâtçıları olduğu da gerçektir. Oysa gelişmiş 
ülkelerde, bir yan sanayi firması pek çok firmaya malzeme üret
mekte; yüksek kapasite, fiyatların düşmesini sağlamaktadır, 
ö te  yandan, yan sanayide kullanılan ithal malzemesi oranı ba
zı ürünler için yüzde 98’e kadar çıkmaktadır.

Elektronik sanayiinin aram alı niteliğindeki devre eleman- 
la n  ithalatta en büyük payı almaktadır. TV tübü imalatına baş
lanmışsa da, bunun da önemli girdilerinin ithal edileceği ger
çektir.

Uluslararası tekellerin elinde olan çok ileri üretim teknolo
jisine sahip, büyük yatırımları ve bilgi birikimini gerektiren ya
rı iletken devre elemanlarınm ithaline devam edilmesi doğru 
olacaktır. Bu alanda dış pazar şansı kesinlikle bulunmadığı gi
bi, iç pazar da henüz üretim  için yeterli değildir. Ancak öteki 
dallardaki üretim, yeterli istemi yarattığında imalâtına başlan
mak üzere şimdiden araştırm a çalışmaları başlatılmalıdır. İt
halâtın ise devlet tarafından yapılarak döviz kaybının önlen
mesi sağlanmalıdır. Ayrı firmaların imal ettiği, işlevleri aynı 
olan tümleşik devrelerin tek tipe indirilmesi bunun ön koşulu
dur. Aynı zamanda bir ticaret kuruluşu olarak kurulmuş olan 
TESTAŞ’m bu görevi üstlenmesi olanağı varken, şimdi yapılan,
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Türkiye’de satış şansı olmayan devre elemanı imalâtçısı bazı 
firm aların temsilciliklerini almaktan ibarettir.

İlk önlem ler ve Öneriler

Elektronik sanayii gerek üretim girdileri gerekse tasarım  
yönünden tümüyle dışa bağımlı olmaktan, tüketim araçlarına 
dönük montaj ve kopyacılıktan öteye gidememiş durumdadır. 
Eşgüdümsüzlük nedeniyle kamu üretim  birimleri gelişememek- 
te, gene kamu gereksinimine dönük ithalatta  büyük ölçüde is
raf görülmektedir.

Haberleşme aygıtları imal eden kamu kuruluşlarm ın eşgü
dümü sağlanmalı, yurt gereksinimini sağlayacak kapasiteye çı
karılmalı, giderek bütünleştirilmelidir.

Mesleki ve endüstriyel aygıtları imal edecek bir kamu ku 
ruluşunun örgütlenmesi gereklidir.

Daha sonraki aşam alarda gerçekleştirilebilecek devre ele
m anları imalâtı için araştırm a çalışmaları şimdiden başlatılma
lıdır.

Devre elemanlarının tek elden ithal edilmesi sağlanmalıdır.
Bu tü r önlemler yeniden kurulacak tek bir kamu kurulu

şu tarafından alınabileceği gibi, TESTAŞ’ın tam bir kamu kuru 
luşu niteliğine dönüşerek bu işlevleri yüklenmesi, gerçek ku
ruluş amaçlarını yaşama geçirmesi de olanaklıdır.

Bunların dışında, bilgisayar kullanımında merkezileşme 
için gerekli örgütlenmenin sağlanması-, standardizasyon ve ka
lite kontrolü konusuna gereken önemin verilmesi; yetişmiş ele
man gereksinimini göz önüne alarak, teknisyen ve mühendis 
yetiştiren okulların programlarına, üretime dönük bir nitelik 
kazandırılması gereklidir.
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ULAŞTIRMA

Büyük Ağırlığın Karayolu Taşımacılığına Verilmesi.
Halk Kitlelerinin Zararına Olarak Toplumsal Maliyeti Artırdı

' I '• ÜRKİYE’DE, özellikle 1950 yıllarını izleyen ulaşım politikası, 
karayolu, demiryolu, havayolu gibi çeşitli ulaşım alt sektör

lerinin eşgüdümüne özen gösterilmemesine, tersine büyük ağır- 
lığ;n karayolu ulaşımına yüklenmesine neden olmuştur. İl ve 
devlet karayolları o döneme kadar belli bir hizmet düzeyine 
erişmiş olan demiryollarına koşut olarak yapılmış ve demiryolu 
ulaşımı, karayolu rekabeti karşısında gerilemeye bırakılmıştır. 
Ülkemizin üç yanı denizle çevrili olmasına karşın, denizyolu 
ulaşımı da geliştirilmemiştir. İlerleyen ulaşım teknolojisinin bir 
ü rünü olan boru hattıyla sıvı ve sulandırılmış katı mal taşıma
ları da yaygınlaşmış değildir. Kısacası, Türkiye’de kapitalizmin 
çarpık gelişmesi, ulaşım alanında da, iç pazarlarda sömürünün 
hızla yoğunlaştınlabilmesi, ticaret akımlarının yaygınlaştırıl
ması amacıyla, bilinçli olarak, karayollarının dengesiz bir bi
çimde ve kesin önceliğe sahip kamu yatırım alanı durum una 
getirilmesine yol açmıştır. Kapitalizmin, toplumsal artık değer 
m iktarını büyütmek, toplumsal artık değerin gerçekleşmesi, ya
ni ürünlerin satılma olanaklarını artırm ak amacıyla, en kestir
me yoldan, mübadele ekonomisinin derinleştirilmesi ve yaygın
laştırılmasına duyduğu gereksinme, toplumsal maliyet hesapla
rını bir yana bıraktırmıştır. Üretim maliyetlerini en alt düzeye 
indirgemeyi öngören bir . ulaşım sisteminin kurulması yerine,
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1955
1960
1965
1970
1972

TABLO; 275
TÜRKİYE'DE ŞEHİRLERARASI YÜK TAŞIMALARI 

(1955-1972, milyon ton x km.)

Karayolları Demiryolları Denizyolları Boru hatları Toplam

Yıllar Miktar Yüzde Miktar Yüzde Miktar Yüzde Miktar Yüzde Miktar Yüzd*

2.406 29,3
3.678 38,1
8.415 46,9
17.447 57,9
18.780 58,7

4.366 53.1
4.632 48,0
5.735 31,9
6.092 20,2
7.218 22,6

1.450 17,6
1.350 14,0
3.800 21.2
5.150 17,1
4.750 14,8

1.428
1.253

- -  8.222 100
—  9.660 100
—  17.950 100
4.8 30.117 100
3.9 32.001 100

yapılan kâr olanaklarını en hızlı biçimde artıracak olan k ara 
yolu taşımacılığının geliştirilmesi olmuştur. Bunun sanayi iş
letmelerine getirdiği ek maliyet ise yüksek fiyatlar aracılığıy-

T A B L O : 276
ÇEŞİTLİ ÜLKELERDE KİŞİ BAŞINA 
DEMİRYOLU TAŞIMACILIĞI (1974)

Ülkeler Ton X k m Sıra Yolcu X km Sıra

ABD 5.188 2 79 22
Arlantin 598 12 698 13
Almanya 1.114 10 654 11
Bulgaristan 1.994 8 859 6
Cezayir 117 24 65 25
Cel̂ oslovakyo 4.626 3 1.238 2
Demok. Alm. Cumh. 3.188 5 1.211 5
Fransa 1.466 9 893 7
Güney Kore 263 18 312 16
Hindistan 234 19 211 18
İngiltere 432 15 695 9
Iran 166 22 70 24
ispanya 338 16 457 15
İsrail 141 23 98 21
İsveç 2.002 7 653 12
İtalya 328 17 684 10
Japonya 497 14 2.960 1
Meksika 535 13 79 22
Polonya 3.715 4 1.237 3
Romanya 2.930 6 1.065 6
Sovyetler Birliği 12.289 1 1.215 4
Şiil 232 20 277 17

Türkiye 168 21 150 20

Yugoslavya 1.091 11 493 14
Yunanistan 101 25 178 19
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la toplumsal maliyete dönüştürülmüş, sermayenin çıkarları uğ
runa  toplum y aran  feda edilmiştir.

Karayolu taşımacılığmın dengesiz ve eşgüdümsüz gelişme
sini 275. Tabloda karşılaştırmalı olarak izlemek olanaklıdır.

275. Tablodan da görüldüğü üzere, 1972 yılında ülke içinde
ki toplam yük miktarının ton-km olarak yüzde 58,7’si karayolu, 
yüzde 22,6’sı demiryolu, yüzde 3,9’u da boru batlarıyla taşın
mıştır. Bu oranlar, giderek artan  bir altsektörlerarası dengesiz
liği belgelerken bazı uluslararası karşılaştırmalar da konunun 
önemini belirtmeye yardımcı olacaktır. Bu karşılaştırmayı ya
pabilmek üzere hazırlanan 276. Tabloda, demiryoluyla kişi ba- 
şma taşınan yük m iktarına göre Türkiye, 25 ülke arasında an 
cak 21. sırada yer alabilmektedir.

Demiryoluyla yük taşımalarının karayoluna göre oranı, R o 
m anya’da 9 katı, Polonya’da 5 katı iken Türkiye’de bu oran 
0,4’dür. Bu durum, çeşitli ülkelerin demiryolu ve karayolu ta 
şımacılığını karşılaştırmalı olarak veren 277. Tablonım incelen
mesiyle daha iyi görülebilir.

TABLO: 277
ÇEŞİTLİ ÜLKELERDE DEMİRYOLU VE KARAYOLU 

YÜK TAŞIMALARI (milyon ton x km.)

Ülkeler
Karayolu

(1)

Demiryolu

(2)

D. yolu /  K. yolu oranı 

(2) f  (1)

ABD 679.125 1.197.319 1,8
Belçika 10.072 1.282 0,1
Bulgaristan 9.123 15.825 1.7
Brezilya 124.500 30.300 0,2

Cel<oslovakyo 11.963 65.512 5,5

Fas 514 3.062 6,0
Fransa 72.800 68.600 0,9
Hindistan 48.720 133.265 2.7

İngiltere 84.026 23.215 0.3

Polonya 21.393 109.777 5.1

Romanya 5.873 53.280 8.1
Tunus 520 1.400 2,7

Türkiye 18.780 7.218 0,4

Yolcu Taşımacıhğında Dağılım,
Yük Taşımacılığından da Daha Dengesizdir

Yolcu taşım alannda dağılım daha da dengesizleşmektedir. 
1975 yılında, gerçekleşmiş olan toplam şehirlerarası yolcu-km’-
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nin  yüzde 93,3’û karayoluyla, yüzde 5,4’ü  demiryoluyla, yüzde
1,0’i havayoluyla, yüzde 0,3’ü  ise denizyoluyla olmuştur. 278. 
Tablo, bu durum u göstermektedir.

TABLO: 278
TÜRKİYE'DE ŞEHİRLERARASI YOLCU TAŞINMASININ 

ULAŞIM SİSTEMLERİNE GÖRE DAĞILIMI 
(1950-1975, 10 milyon yolcu x km.)

Karayolu Demiryolu Denlıyolu Havayolu Toplam

Yıllar Miktar Yüzde Miktar Yüzde Miktar Yüzde Miktar Yüzde Miktar Yüzde

İ950 2.597 49,9 2.182 42,0 389 7,5 22 0,4 5.190 100
1955 10.831 73,1 3.560 24,0 362 2,5 64 0.4 14.817 100
1960 10.880 72,9 3.633 24,3 304 2,0 115 0,8 14.932 100
1965 24.931 86,8 3.414 11,9 205 0,7 163 0.6 28.713 100
1970 41.311 91.4 3.444 7,6 137 0,3 308 0,7 45.196 100
1972 43.898 91,6 3.462 İ Z 150 0,3 433 0,9 47.943 100
1975 50.207 93.3 2.911 5.4 159 0.3 512 1,0 53.789 100

278. Tabloda açıkça gözlenen bu dengesizliğin nedenleri 
dört ana grupta toplanabilir, a. özel kesimin yönlendiriciliğin
de ve denetiminde olan karayolu altyapı ve taşıt araçları su
numunun, öteki ulaşım sistemlerine göre, istemi daha yakın
dan izlemesi sağlanmaktadır; b. Demiryolu ve denizyolu sistem
lerinde verimlilik artırıcı ve maliyeti düşürücü gelişmeler ger
çekleştirilmediği için, zamanla, özel işletmecilik açısından, ula
şımı karayolu üzerinden sağlamak daha kârlı durum a gelmiş, 
bu durum aradaki farkın daha da açılmasına yol açan bir eko
nomik süreç oluşturmuştur; c. Karayolu taşımasının, gerçekte 
daha jmksek olan maliyetinin önemli bir bölümünü oluşturan 
yolların bakım ve onanmı, açık tutulması vb. harcam aları dev
let tarafından karşılanm akta, taşıyıcılara ve taşıtıcılara yansı- 
tılmamaktadır; d. Ülke içi mal dağıtımının örgütleşme düze3â, 
Türkiye’de kapitalist sistemin birçok aracı kademelerini gerek
tiren dağıtım kanallan  açısından, daha çok karayolu taşıt araç
ları ölçeğine uym aktadır ve e. Karayolu taşıt araçları yapımcı
ları burjuvazinin önde gelen kesimi olduğu gibi taşımacıları da 
güçlü bir çıkar grubu oluşturmuşlardır.

Demiryolu Yük ve Yolcu Taşıması Sürekli Gerilemektedir

1950’lerden sonra demiryolları yük taşım alarının artışı, 
yurtiçi toplam mal üretimi artışınm  sürekli olarak gerisinde
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kalmıştır. Son yıllarda gerçekleşmiş olan yük ve yolcu taşınma- 
smda ise mutlak olarak da gerileme gözlenmektedir. 279. Tablo 
bu durum u göstermektedir.

TABLO : 279
TÜRKİYE’DE DEMİRYOLLARIYLA GERÇEKLEŞTİRİLEN 

YÜK VE YOLCU TAŞIMALARI (1973-1976, bin)

1973 1974 1975 1976

Ham to n -k m  20.535.167 21.511.337
Taşman yük ton - km 14.869 13.610 13.582 13.467

Yolcu - km 4.735.724 4.615,345
Anahot yolcusu 14.596 13.603
Banliyö yolcusu 95.115 94.190

 ̂ [ 17̂
Taşman yüklerin mal cinslerine göre azalışına bakıldı

ğında en hızlı azalma, buğday ve şeker pancarını da içeren ta
rımsal ürünlerde ve eskidenberi demiryolu yükü sayılan işlen
memiş demirdedir. Bunun birinci nedeni, karayolu taşımacılığı- 
nm daha çekici duruma gelmiş olmasıdır.

Demiryolları ulaşım hizmetinin sunumu da mal taşıma is
temini karşılayamamaktadır. Mal taşıma istemi, nicelik bakı* 
mmdan artarken, nitelik bakımından da farklı ve gelişkin hiz
metler aramaktadır. Hizmetlerin yetersiz oluşundaki etkenlerse, 
demiryolu altyapısının ve demiryolu taşıt araçlarınm (*) bu
günkü durumudur.

Altyapı sorunlarının en önemlileri, hatların eskiliği, yolun 
eğimi ve dönemeçliliğidir. Bu fiziksel durum, demiryolu araçla
rının taşıyacakları yük miktarını ve taşıma hızını azaltm akta
dır. Toplam demiryolu ağının yüzde 54’üne varan kesiminde 
rayların yaşı 35 yılın üzerinde olup, bu kesimin toplam uzunlu
ğu 4.478 km’dir. Aynca raylarm  hafif oluşu taşmabilecek dingil 
yükünü kısıtlamaktadır. Rayların dengesini sağlayan balast ise 
yol ağmın bazı kesimlerinde gerekenin yüzde 40’ma kadar ine- 
bilmektedir.

Ülkemizdeki demiryollarının yüzde 26’sı binde l l ’den fazla 
eğimlidir. Demiryolu ağının yaklaşık yüzde lO’unda 400 m, ya
rı çaptan küçük dönemeçler vardır. Bu sakmcalar, saatte en çok 
70 km hıza olanak vermektedir. Bu tü r sınırlamalar belli böl

(*) Demiryolu taş ıt a raç lan m n  bugünkü durum una, bu  Çahşm a'nm  IL  Bö- 
lüm ’ündeki «Demiryolları Yapım ve Onarım  Sanayü» altbölüm ünde e tra f 
lıca  değinilmiş bulunm aktadır.
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gelere özgü olmaktan çok. ağın çeşitli kesimlerine yayılmış du
rumdadır. Türkiye’de ortalama 3mk taşıma hızı 30 km /saat, yol
cu taşıma hızı ise 50 km /saat’tir. Buna karşılık, gelişmiş ülke
ler ortalaması aynı sıra ile 85 km /saat ve 140 km /saat’tir.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD)nin yıllık 
bütçe açığı 1 milyar TL düzeyindedir. Buna karşıhk, 4,207 mil
yar liralık hasılatın yaklaşık yarım milyarı Iran, Irak ve Su
riye transit taşım alarından elde edilmektedir.

Satış hasılatı TCDD’nin yıllık personel m asraflarına ancak 
yetmektedir. Taşıma karşılığında alınan ortalam a ücretler, ge
rek yolcu, gerekse yük için TCDD’nin genel ortalam a maliyet
lerinin altındadır. Ücretler daha çok, en az maliyetlere yakm* 
dır. örneğin. 1975 yılında banliyö yolcu taşımasında km ba
şına ortalam a maliyet 12,28 kuruş, en az maliyet 6,79 kuruş, üc
re t ise 6 kuruştu. Cevher, kömür gibi bazı mallarla, askeri mal
zemeye özel düşük tarifenin uygulandığı bilinmektedir; oysa 
bunlar ortalamaya katılmamıştır. Bu trenler de j^zd e  63 kul
lanımla çalışmaktadırlar.

Yürürlükteki fiyat politikasıyla 3̂ k  istemini artırm a ara- 
smda bir ilişki kurm ak zordur. Cevher, kömür gibi ucuz tarife 
uygulanan yükler zaten demiryolu taşımacılığına bağlanmışlar
dır. ö tek i ticari ve mamul eşyaya yüksek fiyat uygulamak ise, 
işin içine ulaşım süresinin uzunluğu ve yükleme-boşaltma zor
lukları da girince, istemi karayoluna kaydırmaktadır.

Yurtiçi Ticari ve Mamul Eşya Dağıtımının 
örgütlenm e Düzeyi Düşüktür

Ulaşımda taşım a birimlerinin büyüklüğü, b ir seferde taşı
nacak mal miktarıyla orantılı olduğuna göre, malın, demiryolu 
katarlarında olduğu gibi, büyük birimler halinde taşınabilme
si, kullanıcı firm aların büyüklüğüne, toplama ve dağıtımın 3rük- 
sek bir örgütlenme düzeyine varmış olmasına bağımlıdır. TCDD’
nin müşterileri daha çok büyük hacimde yük taşıtan devlet 
üretim  kuruluşlarıdır. En çok taşınan yükler, kömür, demir, di
ğer cevherler, şeker girdi ve çıktısı, gübre ve tahıldır. Ticari mal 
ve muhtelif eşya sınıfındaki yüklerin taşınmasında demiryol
larına az pay düşmektedir. Türkiye’de gerek iç ticareti, gerekse 
dış ticareti ellerinde bulunduran firm aların örgütlenme düzeyi 
ve özel kesim elindeki üretim  birimlerinin ölçekleri, mamul eş
ya taşım alarında demiryollarının sunduğu hizmete uygun bir 
istem yaratam am aktadır. Bu tü r  yükleri demiryolundan uzak
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laştıran bir başka etmen de demiryoluyla başka ulaşım türleri 
arasmdaki, istasyon gibi transfer noktalannda, aktarma işlem
lerinin geri bir teknolojiyle yürütülmesidir. Aktarma işlemleri
nin aksaması ulaşımı yavaşlatmakta, bu da taşıma maliyetleri
ni büyük ölçüde artırmaktadır.

Demiryolu yolcu taşımalarında, İstanbul’daki banliyö hat
ları çok yoğun bir biçimde kullanılırken kapasitenin yüzde 92’- 
sine varacak kadar en yüksek kullanım oranının görüldüğü ta 
şıtlar da gene bu hat trenleridir. Devamlı yolculara aylık kar
ne gibi özel indirimlerin de uygulandığı bu trenler, a rtan  iste
mi karşılayamaz hale gelmiştir. Bu nedenle, potansiyel yolcu
ların büyük bir kesimi başka ulaşım türleriyle yolculuk yap
mak zorunda kalmaktadırlar. Ankara, İzmir gibi metropoller
de ve Zonguldak. İzmit gibi günlük işçi gidiş-gelişlerinin yoğun 
olduğu şehirlerdeki banliyö trenleri de geri teknolojili ve ye
tersizdir.

Şehiriçi ve Şehirlerarası Taşımada 
Karayolu ö n  Sıradadır

Bugün ülkemizde gerek şehirlerarası taşımalarda, gerekse 
kırsal alanlarla merkezler arasındaki ulaşımda, kömür ve cev
her gibi birkaç temel hammadde dışında, her türlü malın yüz
de 50’sinden çoğu karayoluyla taşınmaktadır. Karayollarında 
taşınan yük m iktarları bakımından inşaat malzemeleri birinci' 
sırada yer almaktadır. Gerçekleştirilen ton-km bakımından da 
sanayi ürünleri, tarım  ürünleri ve petrol ürünleri, toplam ta 
şımanın yüzde 67’sini oluşturmaktadır. Gerek şehiriçi, gerekse 
şehirlerarası yolcu taşım alannda da karayolları büyük farkla 
birinci sıradadır.

Türkiye’de orman yolları dışındaki karayollarının uzunluk 
olarak yüzde 69’u köy yolları, yüzde 13’ü il yollan ve yüzde 18’i 
de devlet karayollandır. Bu yolların kullanım oranlan, gerek 
ton-km cinsinden yük taşım alan, gerekse yolcu-km olarak in
san taşımaları bakımından tersine bir dağılım göstermektedir. 
Toplam yolcu ve yük taşımalarının yüzde 94’ü devlet karayol- 
lan, yüzde 3’ü il yollan, yüzde 3’ü de köy yollan üzerindedir.

Devlet karayollan üzerinde iller arası taşımalarda gidilen 
yol ve taşınan yük fazladır. İlleri ilçelere ve ilçeleri köylere bağ
layan yolların kullanım oranının düşüklüğü, kır ve kent kesim
leri arasındaki gelişmişlik düzeyi farklılığı, kırsal yerleşmele
rin dağmıklığı ve bu yerleşmelere, yönetsel veya toplumsal ya-
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tın ın  nedeniyle yol götürülmüş olmasındandır. Buna karşın, hâ 
lâ 18 bucak ve 7.217 köye hiç gidilememekte, 113 bucak ve 6.931 
köye ise ancak yağışsız havalarda ulaşılabilmektedir.

Asfalt kaplama yollar, kullanım oranlannı yansıtır bir da
ğılım göstermektedir. Asfalt yollarm yüzde 75’i devlet, jrüzde 
15’i il, yüzde lO’u da köy yollarına dağılmıştır. Toplam köy yol
larının yüzde 2’si asfalt, buna karşılık yüzde 32’si ancak top
rak  tesviyedir.

1950’lerde büyük bir kesimi gerçekleştirilen karayolu alt
yapısının 1960’lı yıllarda çoğunlukla standartlan  yükseltilmiş, 
ekonomi bu alana fazla kaynak ayırmaksızın özellikle devlet 
yollannda kapasite kullanımı artınim ıştır. Ancak 1970’lerde, sa
nayi ve ticaret sektörlerindeki büyümeye koşut olarak metro
polleri birbirine bağlayan yollar üzerinde yük ve yolcu istemi 
artmış, var olan yollar yetersiz durum a gelmiştir. Büyük şehir
lerin iç trafiğinde ise daha çok özel oto sahipliğinin hızlandır
dığı bir istem ortaya çıkmıştır. Bu istem, kentsel alanın daha 
büjrük bir bölümünün yol, otopark gibi ulaşım kullanışlarına 
aynim asını zorlamaktadır.

Karayolları altyapısı bugünkü isteme göre yetersiz duruma 
geldiğinden bu kesime yeniden büyük kaynaklar ayırma gere
ği duyulmuştur. Ancak yatınm lar dağınıktır ve gerçekleşme sü
releri uzundur. 1975 yılında 176 farklı proje üzerinde çalışıl
mıştır. Proje başına yılda yapılan altyapı miktarı 6-7 km’dir. 
Bir devlet yolu projesinin ortalam a altyapı inşaat süresi 9 yıl
dır. Buna 2 yıl da üstyapı inşaat süresi eklenince bir projenin 
ortalam a inşaat süresinin 11 yıl olduğu ortaya çıkmaktadır. Ka
rayolu yatırımlarının dağınıklığı, proje yapacak teknik eleman 
ve inşa edecek teknik araç gereksinimini artırm aktadır. Yatırım 
süresinin uzaması, bu süre içinde yolun kullanılamaması ve 
devamlı fiyat a rtış lan  nedeniyle ekonomide kayıplara yol açıl
maktadır.

Karayolu Taşıtlan Hızla Artmaktadır;
En Büyük Artış Binek Otomobillerlndedir

Karayollan üzerindeki ticari araç durum una bakıldığında, 
1963-1974 arasında yüzde 230 oranında bir artış görülmektedir. 
Aynı dönemde devlet ve il yollan uzunluğunda hemen hiç a r 
tış olmamıştır. Bunun anlamı, 1950-60 döneminde karayollan- 
na yapılan yatınm ın ticari araç sahipliğini özendirdiği ve mon
taj niteliğindeki ticari araç üretiminin 1963’den sonra hızla a r t 
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tığıdır. 1065-1974 yıllan arasında motorin tüketimi de ton ola
rak 2,6 kat artmıştır. 280. Tablo, motorlu kara taşıtlarının tür
lerine göre gerçekleşen sayılarını ve 3. Beş Yıllık Kalkınma Pla
nı (BYKP)nm tahminlerini vermektedir.

TABLO: 280
MOTORLU KARA TAŞITLARININ TÜRLERİNE 
GÖRE GERÇEKLEŞEN YAPIM SAYILARI VE 

3. BYKP’NIN TAHMİNLERİ (1973-1977)

1977 {•) ■ 73

Ta^ıt türü 1973 1974 1975 1 9 7 8 1977 (•)
1 9 7 3

(yüzde)

Otomobil

Minibüs

Otobüs

Kamyon

Kamyonet

Diğerleri

208.320 (• 

234.577 

27.250 

31.123 

23.220 

20.340 
129.214 

89.685 

• 63.800 
69.671 

94.104

•) 233.318 

303.845 
29.702 

34.421 

25.077 
21.387 

136.966 

97.050 
70.818 

77.960 

99.437

261.316

383.385

32.375
39.924

27.083
22.928

145.184

108.614

76.607

93.046

106.340

292.673
471.456

35.288

46.575

29.250
24.581

153.895
124.569

87.253

111.930

115.413

327.793
528.000 
38.464 

54.500 

31.590 
26.350

163.128

145.750
96.850

135.450

127.000

57.3 

125,0
41.1

75.0

36.0 

29,6
26.2 

62,5 

51,8

94.4
35.0

Toplam 539.500 634.100 754.237 894.524 1.017.050

(*) Gerçekleşme sayılan , 1976 gerçekleşmesine göre yapılmış yeni tahm in 
leri gösterm ektedir.

(**) H er sıradaki ilk sayılar tahm ini, a lttak i ikinci sayılar ise gerçekleşmeyi 
gösterm ektedir.

Türkiye’de en hızlı artan  taşıt türü  otomobil olup 280. Tab
lodan da görüleceği üzere, beş yılda yüzde 125’lik bir artış gös
termiştir.

3. BYKP’da bu artış yüzde 57 olarak öngörülmüştü. Oto
mobiller arasında özel arabaların oranı giderek artmış, 1976’da 
yüzde 73’e varmıştır. 1973’de 167.470 adet olan özel arabalar 
1976’da 343.840’ı bulmuştur. Geri kalanı ticari ve resmi araba
lardır. Toplu yolcu taşıyan araçlarda ise minibüslerin artışı bek
lenenin üstünde, otobüslerin artışı ise öngörülenin altında ol
muştur. Küçük taşıt araçlarına olan rağbet yük taşımada da 
ortaya çıkmış, kamyonet sayısı kamyonlardan daha hızlı a r t
mıştır. Bu veriler, ulaştırmada küçük işletmeciliğin devam et
tiğinin ve giderek çoğaldığının bir göstergesidir,

1974 yılında, Türkiye nüfus başm a ticari araç mevcudu ba-
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kımmdan 23 ülke arasında 18’inci idi. 281. Tablo bu durum u ser
gilemektedir.

T A B L O : 281
ÇEŞİTLİ ÜLKELERDE NÜFUS BAŞINA 

TİCARİ ARAÇ SAYISI (1974)

Ülk«ler
1000 kişiye düşen 

araç sayısı Sıralama

ABD 111,8 1
A rjantin 43,8 4
Almanya 17,7 12
Brezilya 9,6 16
Cezayir 5,9 19
Cekoslovai<ya 16,4 13
Demok. Alm. Cumh. 29,8 7
Fransa 67,9 3
Güney Kore 2.9 21
Hindistan 0.7 23
Irak 5,4 20
Ing iltere 33,2 6
Ispanyo 28,0 8
İsra il 36,0 5

Isveo 20,8 10
İtalya 28,0 8
Japonyo 05,7 2
Mısır 1,1 22
Polonyo 11,5 15
ŞI1I 14,5 14
TürkIy* 6,0 18
Yugoslavya 8,1 17
Yunaniston 20,5 11

Ancak 281. Tabloda belirtilen sıralamaya demiryolu kulla
nım sıralamasıyla birlikte bakmak anlamlıdır. Burada şu eği
limler görülmektedir: a) Gelişmiş kapitalist ülkelerde, ticari 
araç sayısı ve demiryolu yük taşımacılığı birbirine yakın olarak 
üst sıralardadır; b) Az gelişmiş ülkelerde ticari araç sayısı da, 
demiryolu taşımacılığı da alt sıralardadır-, c) Az gelişmiş ülke
lerin gelişme süreçlerinde ticari karayolu araçlarındaki artış, 
demiryolu taşımacılığının önünde giderken (İspanya için ticari 
a raçlar 8., demiryolu taşımacılığı 16. sıradadır), gelişen sosya
list ülkelerde demiryolu taşımacılığı çok daha önde gelmekte
dir. (Çekoslovakya için ticari araçlar 13., demiryolu taşımacı
lığı 3. sıradadır.) 276 ve 281. Tabloların birlikte incelenmesiyle 
bu durum  saptanabilir.
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Türkiye’de devlet yollan üzerindeki yolcu taşım alannın yüz
de 55’i otobüs, yüzde 12’si kamyon iledir. Otomobil grubunun 
payı yıllara göre artmaktadu:. 282. Tablo bu durum u göster
mektedir.

TABLO : 282

DEVLET KARAYOLLARINDA YOLCU TAŞIMA DAĞILIMI 
(1963-1972. 10 milyon yolcu x km.)

Otomobil
Yıllar grubu Yüzde Otobüs Yüzde Kamyon Yüzde Toplam Yüzde

1963 4.497 25 10.142 58 3.019 17 17.658 100

1965 6.659 28 13.168 56 3.693 16 23.520 100

1970 12.190 31 21.983 57 4.796 12 38.969 100
1972 15.707 33 26.072 55 5.586 12 47.365 100

Yolcu taşımacıhğma gelince, burada farklı ülkelerde farklı 
ilkelere göre tercihler söz konusudur. Yolcu taşımacılığında bi* 
nek otomobilleri şehir içi ulaşımda büyük sorunlar yarattıkları 
için gelişmiş kapitalist ülkelerde bile bu konuda farklı yakla
şımlar görülmektedir, örneğin  ABD binek oto sayısında 1.. de
miryolu yolcu taşımacılığında 22. sırayı tutarken, Japonya bi
nek oto sayısında 7., demiryolu yolcu taşımacılığında ise en baş
ta  gelmektedir. Birçok gelişmiş kapitalist ülke ise, her iki tü r 
taşımaya da önem vermektedir.

Ancak azgelişmiş ülkelerde, kaynakların her iki tü r yatırı
ma birden yetmemesi nedeniyle bir tercih söz konusu olmuş
tur. Türkiye, bin kişiye düşen binek otosu sayısı bakımından 
1963-74 yıllan arasında 23. sıradan 20. sıraya yükselmiştir. 
1970-74 yılları arasında otomobil sayısı yüzde 250 artmıştır. Bu 
artış, ticari taşıt sayısı artışından 1,3 katı fazladır. Binek araba 
sı, özellikle kentlerde, orta ve üst gelirlilerin bir özlemi haline 
gelmiş: 1976 yılından sonra yurtiçi istem, üretim  sunumunu aş
mıştır. Bu durumu 283. Tabloda, çeşitli ülkelerde karşılaştırm a
lı olarak izlemek olanaklıdır.

Büyük Ölçüde Dışa Bağımlı Olan 
Karayolu Taşımacılığında Fiyat-Maliyet İlişkisi

Karayolu taşımasının en önemli özelliği, altyapının devlet 
eliyle gerçekleştirilmesi, buna karşılık taşıtlann büyük ölçüde 
özel girişimciler elinde olmasıdır. Fiyat-maliyet ilişkisinin ku
rulabilmesi, karayollan fonuna aktarılan bütün yurtiçi vergi 
ödemelerinin (akaryakıt, ahm-satım, gümrük vb.) karayollan 
harcamalarmı karşılamasma bağlıdır. Son yıllarda sayıları ve te-
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T A B L O : 283

ÇEŞİTLİ ÜLKELERDE NÜFUS BAŞINA 
BİNEK OTOSU SAYISI (1963-1974)

Ülkeler

1000 kişiye düşen binek otosu Sıralama

1963 1974 1963 1974

ABD 363,4 492.0 1 1
A rjantin 31.6 97.96 7 10
Almanya 122,3 268,84 5 4

Brezilya 11,4 35,29 15 15
Cezayir 17,8 11,1 11 19
Çekoslovakya 25,3 90.4 9 11
Demok. Alm. Cumiı. 29,6 99,18 8 9

Fransa 167,4 285,7 3 3
Güney Kore 0,47 2,3 25 23
Hindistan 0,85 1,2 24 24

ırak 6,7 7,7 18 21

İngiltere 139,5 246,8 4 6

İran 4,6 — 21 25

Ispanya 16,9 122,4 12 8

İsrail 19,1 82.3 10 12
İsveç 189,1 323.4 2 2

İtalya 77,3 258.2 6 5

Japonya 12,9 144,5 14 7

Meksiko 15,5 22,0 13 17

M ısır 3,1 5,1 22 22

Polonya 6,1 27.3 19 16

Şili 10,4 19.0 16 18

Türkiye 2,4 7,9 23 20

Yugoslavya 5,9 63.0 20 13
Yunanistan 8.0 42,4 17 14

kerlek başına ağırlıkları artan, aralarında daha çok TIR kam
yonlarının bulunduğu ağır araçlar yollan zedeleyerek proje 
ömürlerini kısaltmaktadır.

Karayolu taşımacılığı, taşıtların üretimi, işletme ve bakım, 
yedek parça ve lastik gereksinimleri bakımından büyük ölçü
de dışa bağımlıdır. Karayolu kullanıcılarımn çoğunun ödediği 
vergiler döviz cinsinden olmadığına göre, karayolu maliyetle
rinin iç ödemelerle karşılandığı söylenemez. Türkiye’de karayo
lu taşımasına döviz cinsinden ödeme yapanlar TIR kamyonla
rı ve çok az sayıda turist otolarıdır. TIR kamyonları 1975 yılın
da Türkiye yollarındaki toplam yükün, ton olarak yüzde 6’sını, 
ton-km olarak da yüzde 28’ini taşımışlardır. TIR kamyonlarının 
ödeyecekleri ücret konusunda bugüne kadar açık bir politika 
belirlenmiş değildir.
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Karayolu taşıtlarının harcamaları, şehirlerarası mal ve yol
cu taşımacılığının örgütlenme yapısmdan da etkilenmektedir. 
Ticari araç işletmeciliğinde egemen mülkiyet, tek, ya da az sa
yıda araç sahipliğidir. Bu araçların, taşımacılığm yük ve yolcu 
toplama işlemlerini örgütleyen firm alara taşaronluk yapmala
rı, ulaştırm a ekonomisinde mülkiyet yapısınm etkisini değiştir
memektedir. Ticari araç işletmecilerinin çoğalmasıyla, a ra ların 
daki rekabet artmıştır. 1970/72 yılı verilerine göre kamyon ba
şına yıllık taşıt-km gerçekleşmesi düşmüştür. Bu durum da iş* 
letmeciler daha düşük ücretle taşıma yapmaya razı olmakta, 
müşteri bulduklarında aşırı yükleme, aşırı hız yapma ve uzun 
saatler çalışma gibi zorlamalarla, ücret-maliyet farkm ı kapa
mayı denemektedirler. Bu tü r bir çalışma düzeni araçlarm  er
ken yıpranmasına yol açmaktadır.

1974 verilerine göre kamyon taşıt parkının yüzde 40’ı on 
yıldan eski araçlardır. Yıpranmış araçlar hurdaya ayrılmamak
ta, bunlar şehir içinde ve kısa mesafelerde çalışmaya devam 
etmektedir. Bu araçların yedek parça ve yakıt gereksinimleri 
daha yüksek olduğundan dış ödemeler dengesine katkıları olum
suzdur. Karayolu maliyetini artıran  bir başka etken olan ka
zalar, Türkiye’de yüksek bir orana erişmiştir. Toplam karayolu 
kazaları oranının İngiltere’nin 7,7; Ispanya’nın 2,6 katı oluşu, 
Türkiye’deki karayolu ulaştırmasının can ve mal güvenliğin
den yoksunluğunun da açık göstergesidir.

Karayolu ticari taşımacılığının bugünkü örgütlenme düze
yinde, işgücüne ödenen ücretler düşüktür. Ücret azlığının ya- 
nısıra sosyal güvence eksikliği, yalnızca sürücüler için değil, 
muavinlik, yükleme-boşaltmacılık. bakım ve onarım gibi ilişkin 
faaliyet kolları için de geçerlidir. Karayolu ulaşımında ücret
ler maliyetlerin tümünü yansıtmaktan uzaktır. Gerçek maliyet
lerin taşıtıcıya yansımayışı, işgücü sömürüsü ve devlet kay
naklarının karayolu ulaşımmı desteklemesi sayesinde sürüp git
mektedir.

Türkiye’de karayolu taşımacılığına egemen olan grup ken
di tek aracına sahip, kamyon, otobüs, minibüs ve taksicilerdir. 
Az sayıda araca sahip küçük firm alar da bulunmakla birlikte 
çok sayıda araca sahip büyük firm alar yaygın değildir. Büyük 
firm aların ortaya çıkışı daha çok uluslararası taşımacılık ala
nındadır. Haziran 1976 sayımlarına göre 106 firma, 1.153 trey
leri mal sahibi olarak, 957 treyler ile 6.366 kamyonu da kiralık 
olarak çalıştırmaktadır. Bu firm alardan 36’sının kapasitesi 40 
kamyon olmakla birlikte çoğu kiralık kamyonlardır. Geri ka
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lan firm aların kapasiteleri 10 kamyon, ya da treyler düzeyin
dedir. 1975 yılmda yaş meyve ve sebze ihracatm m  yüzde 65'i 
karayolu ile yapılmış, bunda yerli firm aların taşıma payı yüz
de 90’ı bulmuştur.

Karayolu taşımacılığına egemen olan örgütlenme düzeyi, 
ülkedeki üretim ve ticaret firmalarmın faaliyet ölçeğiyle uyum
ludur. Üretim birimlerinin küçüklüğü, ticari sermayenin azlı
ğı ve stok miktarlarının düşük tutulması nedenleriyle üretici
den tüketiciye kadar giden mal akımı, sık yapılan seferlere da
yalı ve çok küçük ölçeklere bölünmüş taşımalarla gerçekleş
mektedir. Taşıt işletmecisine müşteri, taşıtıcıya da ulaşım ara
cı bulma işlemlerinde nakliye firmaları aracı olmaktadır. Kam
yoncular arasında, taşıdıkları mal cinsi ve gidip geldikleri şe
hirler açısından uzmanlaşanlar bulunduğu gibi, her türlü mal 
taşıyanlar ve sürekli kentten kente dolaşanlar da vardır, İkinci 
grup, komisyoncu firmalara daha çok bağımlıdır.

Otobüsçüler genellikle yolcu bilet satış işlerini düzenleye
rek komisyon alan firmalara bağlıdırlar. Az sayıda büyük fir
maya taşaronluk niteliğinde bağlı otobüs sahipleri de olmakla 
birlikte, bu örgütlenme biçimi ülkedeki otobüs sahipliği yapısı
nı değiştirmemektedir. Örgütlenme düzeyinin bir sonucu ola
rak, ticari otobüs sayısı artarken yaratılan koltuk kapasitesi
nin kullanım oranı düşmektedir.

Büyük Şehirlerde Trafiğin Büyük Çoğunluğunu 
Özel Otomobiller Oluşturuyor

Şehiriçi ulaşımda, son dört yılda önemli boyutlara varan 
sorun, özel oto sahipliğinin artışıyla ortaya çıkmıştır. Büyük şe
hirlerimizde özel otolar trafiğin yüzde 85’ini oluştururken, yol
cuların yalnızca yüzde 22’sini taşımaktadır. Sahipleri açısmdan 
herhangi bir dayanıklı tüketim malı gibi görülen otoların, a ra 
ba sahibi olmayanlara yüklediği yüksek dolaylı maliyetler var
dır, Gerek hareket halinde, gerekse park durum undaki özel oto, 
şehir mekânınm büyük bir bölümünü işgal ederek, şehir için 
birincil önemi olan başka kullanışlara engel olmaktadır. İstan
bul’da şehir merkezinde park eden araçların  yüzde 82’si özel 
oto olup bunlarm  da yüzde 98’i toplu taşıma araçlarının hare
ket etmesi gereken yollar, ya da yayalar için ayrılmış kaldırım
lar üzerindedir. Şehir içinde kazaları ve hava kirliliğini a rtır 
m aları da topluma yüklenen bir maliyettir. Son yıllarda özel 
binek otolarımn artışı, yüksek maliyetli yeni altyapı yatınm -
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lanna  istem yaratmıştır. Sorunlarm çözümü yönünde, özel oto 
üretiminin planlı denetimiyle başlaması gereken açık bir poli
tika bugüne kadar saptanmamıştır.

Büyük şehirlerdeki şehiriçi yolcu taşımalarında, otobüsle
re düşen pay giderek azalmaktadır. 1976 yılmda toplam yolcu- 
luklarm İstanbul’da yüzde 13’ü, A nkara’da yüzde 15’i ancak 
otobüsle yapılmıştır. Bu sonuçlar kitle taşımacılığını değil, özel 
taşımacılığı seçen politikanın göstergesidir. Sürekli bütçe açı
ğı veren belediyeler, otobüs işletmecisi olarak gerekli sayıda 
taşıtı servise sokacak parasal olanaklardan yoksundur. 1973/76 
yıllan arasm da belediye otobüsleri sayısı yılda ortalama yüzde
11,5 artmış; bu artışın çoğu orta büyüklükte belediyelere git
miştir. Toplu taşımacılıkta dolmuşlarm payı otobüslerden yük
sektir. Araçla yapılan toplam yolculuklarda dolmuşların payı 
İstanbul'da yüzde 48, A nkara’da yüzde 45’dir. Büyük şehirlerde 
ticari araç sayısı sınırlandırılmış olduğundan dolmuşlarm pla
ka fiyatları yüksek değerlere erişinekte ve bu kârlar dolmuşım 
ekonomik yaşamım sürdürmesinde büyük ağırbk kazanm akta
dır.

Üç Tarafı Denizle Çevrili Türkiye’de 
Denizyolu Ulaşumnm Payı Giderek Azalmaktadır

Coğrafi konumu sayesinde denizyolu ulaştırmasmm ilk ko
şuluna sahip Türkiye’de bu ulaşım türünün payı giderek azal
maktadır. Denizyolu ulaştırmasının altyapısmı oluşturan liman 
ve iskelelerin yetersizliği, deniz taşıtlannın azlığı ve yaşlılığı, 
kıyılara koşut uzanan karayollannm artan rekabeti bu gerile- 
yişin başlıca nedenleridir. Ülkedeki üretim ve ticaret birimle
rinin faaliyet ölçeği de denizyoluyla yük taşımacılığma uygun 
istem yaratmamaktadır. Şehiriçi yolcu taşımalarında da deniz
yolu ulaşımına karşı güçlü bir seçenek olarak karayollarmı ge
liştirme politikası benimsenmiştir.

1950’lerden başlamak üzere çok sayıda liman inşa edilmiş 
olmasına karşın, deniz taşıtları yetersiz kalmış ve denizyolu 
ulaşımmı özendirici belirgin bir politika güdülmemiştir.

Üretim ve ticari faaliyet hacimlerindeki artış yönünde, 
1973/75 y ıllan  arasında, liman ve iskelelerden taşınan yüklerde 
yüzde 11 artış görülmüştür. Bu artış varolan 46 limana eşit ola
rak  dağılmamış, daha çok 7 tanesi üzerinde yoğunlaşmıştır. 
Bunlar Samsvm, İstanbul, Zonguldak, İskenderun gibi büyük 
şehir lim anlan; Bandırma, Mudanya gibi gelişen sanayi bölge
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lerine yakın terminaller ve Aliağa örneği sanayi limanlarıdır. 
Bu limanlara yanaşan gemi sayısı azalırken, yük miktarı art
maktadır; gemi başma tonaj m artışı dünya deniz taşımacıhğı- 
mn gelişme doğrultusu yönündedir. Öte yandan, karayolu re
kabetinin yüksek olduğu Doğu Karadeniz limanları başta ol
mak üzere çok sayıda terminalden taşman yük miktarmda azal
ma görülmektedir. Yük artışınm belli limanlarda yoğunlaşma
sı durumunu 284. Tabloda izlemek olanaklıdır.

TABLO : 284
TÜRKİYE’DE YEDİ BÜYÜK LİMANDA 

GEMİ TRAFİĞİNİN GELİŞİMİ (1973-1975, Bin GRT)

A rtış A rtıç 1973 /  75
oranı oranı artış oranı

Lim anlar 1973 1974 (yüzde) 1975 (yüzde) (yüzde)

Samsun 1.891 2.167 14,6 2.314 6,8 22,4
Zonguldak 1.342 1.287 —  4,0 1.918 49,0 42,9
İstanbul 7.810 13.934 78,4 14.872 6,7 90.4
İskenderun 3.336 2.838 — 14,9 4.188 47,6 25,5
Bandırma 798 2.168 171,7 2.207 1,8 176,5
Mudanya 87 480 451,7 651 35,6 648,3
Aliağa 2.887 2.887 — 3.600 24,7 24,7

Yük taşımasının lim anlara göre dağılımı küçük lim anlar
dan büyük bölge lim anlarına doğru yoğunlaşma eğilimindedir. 
Limanların yanısıra Türkiye’de çeşitli kamu ve özel kesim ku 
ruluşuna ait 40’a  yakm sanayi iskelesi vardır. Yük artışlarının 
bir bölüğü bu iskelelerde görülmektedir. Bu iskelelerin yapım 
amacı, devlet lim anlarm da bulunmayan, ya da yüksek ücret
ler karşılığı sağlanan bazı teknik yükleme-boşaltma işlemleri
ni kolay ve ucuza gerçekleştirmek, ayrıca aktarm a işlemlerini 
azaltmaktır. Mal cinslerine göre yükleme-boşaltma işlemlerin
de azmanlaşma, liman tesisleriyle gemi türleri arasındaki eş
güdümü sağlama gibi denizyolu ulaşımını hızlandıran ve daha 
ekonomikleştiren teknolojik atılımlar konusunda dünyadaki ge
lişmelerin gerisinde kalınmıştır.

Dünya Deniz Ticaret Filosundaki Gelişmeler

Ülkemizin deniz ticaret filosunu ve sorunlarını incelemeye 
geçmeden önce, dünya denizciliğindeki gelişmelere kısaca de
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ğinmekte yarar görülmektedir. Son yıllarda dünya deniz ticaret 
filosunda görülen gelişmeler şöyle özetlenebilir:

1965/74 yılları arasm da dünya ticaret filosunda gros ton 
(Grt) olarak en büyük artış akaryakıt tankerlerindedir. İkinci 
büyük artış kombine gemilerde ve cevher/dökme yük gemile
rinde gözlemlenmektedir. Bu gelişme sonucu dünya gemi tona- 
jmın gemi tiplerine göre dağılımı da değişmiştir. 1965'de yüzde 
I l ’i oluşturan cevher gemileri 1974’de yüzde 25’e çıkmıştır. 285. 
Tablodan bu durum  izlenebilir.

TABLO : 285

DÜNYA GEMİ TONAJININ TİPLERE GÖRE DAĞILIMI (1965-1974) 

Cavher Karışık
Yıllar Tankerler gemileri yük gemileri Konteyner Layter Diğer Toplam

1965 31,1 11.1 51,8 100,0
1973 40,5 24,5 23,8 2,1 0,2 8,5 100,0

1974 42,2 25,1 21,9 2,1 0,2 8,5 100,0

285. Tabloda görülen gelişmeler daha çok, Japonya’da top
lam tonajm yüzde 13’ü, İngiltere’de yüzde lO’u, Norveç’de yüz
de 8’i olmak üzere, dünya deniz ticaretine egemen gelişmiş ka 
pitalist ülkelerde ortaya çıkmaktadır.

Aynca karışık yükü limanlarda hızlı bir şekilde boşaltmak 
için bu yükler standart birimlere dönüştürülmekte, bu standart 
birimler de konteyner, LASH, RO/RO gibi ihtisaslaşmış gemi
lerle taşınmaktadır.

Dünya deniz filosunda görülen bir başka eğilim de, özellik
le tanker ve dökme yük gemilerinde DWT/Grt oranındaki a r 
tıştır. Grt geminin kendi ağırlığı, DWT ise taşıma kapasitesiy
le ilgili olduğuna göre, bu oran gemi verimliliğinin bir göster
gesidir. Bu oranlarm  gemi cinsi ve yıllara göre değişmesi 286. 
Tabloda verilmektedir.

Buna karşılık, dünya tonajınm yüzde 5’ini oluşturan bütün 
Asya, Afrika ve Latin Amerika’nın azgelişmiş ülkeleri karışık 
yük taşıyan gemileri çalıştırmaya devam etmektedirler. Bu ge
ri teknolojili ve yükleme-boşaltmalarda işgücünü çok düşük ve
rimle kullanan işletme türünün sürüp gitmesinde, azgelişmiş 
ülkelerdeki iç ticaretin yapısı; gemi yenilemede kaynak yoksun
luğu önemli iki etkendir. Dünya filosunun yaş ortalaması hız
la düşerken azgelişmiş ülkeler eski gemilerle taşımayı sürdür
mektedirler.
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TABLO : 286
DÜNYA DW T/Grt ORANLARI (1965-1974)

Yıllar Tankerler (*) Dökme yük gemileri

1965 1,58 1,53
1972 1,79 1,69
1973 1,82 1,70
1974 1,84 1.71

(*) T ü rk iy e ’de ta n k e rle r  iç in  b u  o ra n  1976’da 1,71 id i.

Türkiye Deniz Ticaret Filosunun Durumu

Türkiye deniz ticaret filosu 1.101.072 Crt tutannda 468 ge
miden oluşmaktadır. Bu gemilerin tonajca yüzde 27’si 20 yaşm- 
dan eski olup, teknik ömrünü doldurmuştur. Kamu kesimine 
ait filo, toplam filonun sayıca yüzde 42, tonajca yüzde 69’unu 
oluşturmaktadır. 0-20 yaş grubu içindeki gemilerde kamu ke
siminde ortalama gemi büyüklüğü 5.207 Grt’dir. Buna karşılık 
aynı yaş grubu içindeki özel kesime ait gemilerde ortalama bü
yüklük 1.239 Grt’dir. Özel kesim filosu daha çok küçük gemi
lerden oluşan, koster tipinin egemen olduğu bir filodur; 10.000 
Grt’nin üstünde dört gemi vardır. Kamu kesiminde ise 10.000 
Grt’nin üstünde 18 gemi bulunmaktadır. Gemilerin büyük ço
ğunluğu dökme ve karışık balya yük alan çok amaçlı tiplerdir.

TABLO : 287
KAMU KESİMİNE AİT GEMİLERLE YAPILAN 

YÜK TAŞIMALARI (1966-1976)

1 9 6 6 1 9 7 6

Bin ton Yüzde Bin ton Yüzde

Kuruyük 1.997 53,0 643 23,4

ihracot 221 5,9 72 2,6

ithalat 301 8,0 231 8,4

Yurtiçi 1.351 35,8 323 11,8
Yabancı limanlar arası 124 3,3 17 0,6

Akaryakıt 1.771 47,0 2.084 76,8

ihracat ___ — — ___

ithalat 492 13,0 1.144 42,0

Yurtiçi 1.243 33,0 655 24.0
Yabancı limanlar arası 36 1,0 285 10,6

Toplam 3.768 100,0 2.727 100,0
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1970 yılında kamu kesimi gemileriyle yapılan taşımaların 
yüzde 24’û kuru yük, yüzde 76’sı akaryakıttı. Oysa bu oranlar 
on yıl önce yüzde 53 ve yüzde 47 idi. Kamu taşımalarında akar
yakıt payının hızla artmış olduğu görülmektedir. Kuru yükte 
en büyük pay yurtiçi taşımada, akaryakıtta ise yüzde 42 itha
lat, îmzde 24 yurtiçi taşımalardadır. Bu gelişme, 287. Tabloda 
izlenebilir.

Türkiye’de gemi inşa kapasitesi 1977 plan hedeflerine yak
laşmıştır. Ancak özel sektörün ürettiği gemilerin tonajı 2.000 
DWT’den küçüktür. Bugüne kadarki gelişme doğrultusu, gerek 
gemi başına tona), gerekse deniz taşımacılığı teknolojisi açıla
rından dünyadaki gelişmeleri izlemekten uzaktır. (*)

Denizyoluyla şehirlerarası yolcu taşımacılığı 1950-1970 yıl
la n  arasında sürekli azalış göstermiştir. Bunun nedeni, taşına
cak yolcu türüne göre bir politikanın saptanıp buna uygun ge
milerin sefere sokulmayışıdır. Genellikle kam aralarında lüks 
yolcu ve am barlarında eşya taşıyan sömürge tipi gemiler işle
tilmiştir. 1975 yılından sonra ise özel otolar ve yolcularını taşı
yan feribot tipi gemiler sefere girmiştir. Denizcilik Bankası’nm 
elindeki 17 yolcu gemisinden lO’u 20 yıldan daha yaşlı gemiler
dir. Ancak 6 geminin hızı 18 D. mili’ne çıkabilmektedir. Gemi
lerden 8’i 1.500-3.500 DWT, 6’sı 550-650 DWT ve 3’ü de 120-200 
DWT’liktir. 288. Tabloda bu kamu kuruluşu ile yapılan yolcu 
ve yük taşımaları gösterilmektedir.

TABLO : 288
KAMU KESİMİNE AİT GEMİLERLE YAPILAN 
YOLCU VE YÜK TAŞIMALARI (1973-1976)

Yılfar

Yolcu (bin) Yük (bin ton) Tanker yükü (bin ton)

IC hat Dış hat ic  hat Dış hat iç  hat Dış hal

1973 1.913 69 1.815 1.431 2.091 1.810

1974 688 82 1.516 2.191 2.074 3.470

1975 651 146 1.684 1.835 2.425 5.130

1976 665 176 1714 1.670 1.962 3.223

îç taşımalar için yerli ticaret filosu, dış rekabete karşı ka
botaj hakkıyla korunurken, karayolu ulaşımı rekabetine karşı 
hiç bir önlem getirilmemiştir. Demir ve diğer maden cevherle*

(*) Bu konuda. Plan Çalışması’nın II. Bölüm ünün «Deniz T aşıtlan  Sanayii» 
altbölüm ünde daha geniş bilgi bu lunm aktadır.
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ri, kömür, kereste, tahıl ve akaryakıt dışında birçok yük cinsi, 
uzaklık hesaba katılmaksızın karayoluyla taşınır olmuştur. Li
man resmi, depolama, yükleme ve boşaltma hizmetleri ve sigor
ta vergisi için ödenen ücretler taşıma giderlerini artırmaktadır.

Bugün denizyolu ve demiryoluyla entegre biçimde taşman 
belli yükler için bile limandaki yükleme-boşaltma ücretleri, kul
lanılan teknolojinin geriliği nedeniyle toplam taşıma ücreti için
de yüksek oranlara varmaktadır.

Türkiye’deki 46 liman ve 40’a yakın iskelenin işletmeciliği 
çeşitli kuruluşlara verilmiştir. Büyük lim anlar genellikle TCDD 
ve Denizcilik Bankası’nın elindeyken, işletmeleri özel idarelere, 
liman başkanlıklarına, çeşitli kamu ve özel kesim kuruluşları
na  bırakılmıştır. Bazı kam u kuruluşlarının özel iskeleleri de 
TCDD tekelindedir. İşletmecilerin çeşitliliği, denizyolu ulaşımı 
tarifelerinde tekdüzeliğin sağlanmasmı zorlaştırmaktadır.

Limanların bir önemli işlevi de farklı yerlerden gelip, ay
rı noktalara dağılan yükleri bir ulaşım türünden ötekine aktar
ma olduğuna göre, denizyolu ulaşımıyla öteki ulaşım türleri 
arasında da örgütsel bir uyumun bulunması gerekir. Karayolu 
taşımacılığına egemen küçük işletmecilikle büyük deniz taşıt 
işletmeciliği arasındaki örgütsel fark, araya komisyoncu fir
maların girmesine neden olmuştur.

Dış ticarette ise örgütlenme ve sıkı haberleşme sistemi ku
rulamadığından yabancı işletmelerin rekabeti artmaktadır.

Şehiriçi Taşımalarında da Denizyolunun Payı Azalmaktadır

Denizcilik Bankası T.A.O.’ya ait, İstanbul’da 300-1.950 yol
cu kapasiteli 49 gemi, İzmit’de 600-900 yolcu kapasiteli 5 gemi 
çalışmaktadır. Şehir hattı yolcu sayılarında 1973 yılından beri 
önemli bir artış, ya da azalış görülmemektedir. Bu iki büyük 
kentteki nüfus ve kişi başına yolculuk isteminin arttığı gözönü- 
ne alındığında denizyolu ulaşımının payınm azaldığı anlaşıl
maktadır. Yolcu gemilerinin 25’i 20-50 yıllık, 9’u ise 50 yıldan 
yaşlıdır. Çoğunluğu 11-13 D. mili hızmdadır. Gerek İstanbul, ge
rekse İzmir’de vapur seferlerine güçlü bir seçenek olarak ka
rayolu ulaşım olanakları sunulmuş durumdadır, öte yandan, 
karayolu seçeneğinin çıkış ve varış noktalan arasındaki mesa
feyi artırması ve güvensizlik gibi nedenlerle yolcularm bazı 
hatlarda vapurlara, karayolu araçlarının ise Boğaziçi ve Kar
tal-Yalova’da olduğu gibi arabalı vapurlara olan isteminde ar
tış görülmesine karşın, her iki durumda da artan istemi karşı
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lamak üzere denizyolu seçeneğini geliştirme hedefi güdülme
miş; tersine istemi karayoluna çevirmek için gemi sunumunu 
sabit tutm ak ve denizyolu ücretlerini artırm ak gibi önlemler 
seçilmiştir.

Havayolu Ulaştırmasında Durum

Dünya havacılığmdaki teknolojik gelişmelerden yararlan 
mak için jumbo tipi uçakların servise sokulmasına karşın, 1970’- 
lerde de Türkiye’de hava ulaşım teknolojisine uygun olarak e t
kin, aksamasız ve güvenli bir biçimde işleyen bir hava ulaşım 
sistemi kurulamamıştır. 1973-76 yılları arasında Türk Hava Yol
ları (THY) yolcu taşımalarında sürekli bir artıştan çok, dalga
lı bir gelişme görülmüştür. Bu yıllar arasında iç hat yolcula
rındaki artış yüzde 29,5; dış hat yolcularındaki artış ise yüzde 
17,5’dir. Bu dönem içinde 20 havalimanı faaliyetine devam et
miş, ancak bunların tümüne düzenli seferler uygulanmamıştır. 
Yolcu trafiği açısından en hızlı gelişme gösteren havalimanları 
Erzurum, Adana, Diyarbakır, Trabzon ve Van’dır. Bu limanla
rın beşi de Doğu’da olup coğrafi bakımdan öteki büyük kent
lerden uzaktırlar. Buna karşılık İstanbul, Ankara ve İzmir li
manlarındaki iç hat yolcularının önemli bir artış göstermeyişi, 
uçak yolcularının belli bir toplum kesiminden geldiklerini ve 
bu kesimin sayıca artmadığının bir göstergesi sayılabilir. Ulus
lararası trafiğin yüksek olduğu bu limanlara uğrayan uçak sa
yısı azalırken, gelen-giden yolcu sayısında artış görülmektedir.

1973/76 yılları arasındaki THY taşıt filosu 289. Tabloda yer 
almaktadır.

TABLO: 289
THY UÇAK PARKI (1973-1976)

Yıllar F-28 F-27 DC-9 DC-9-32 DC-10-10 B-707 B-727

1973 5 6 1 7 3 4 —

1974 3 — — 7 2 1 4

1975 3 — — 8 2 5 3

1976 3 — — 9 2 5 4

289. Tablodan da görüldüğü gibi, küçük uçaklar elden çı
karılırken büyük uçakların sajası çoğaltılmaktadır. Ancak son 
üç yılda uçak parkındaki 20 dolayındaki uçakla, geri ve yeter
siz yer hizmetleriyle birlikte, artan  yolcu ve sefer sayısı karşı
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karşıya getirilince havayolu yolcu ulaştırmacılığındaki aksam a
ların, yetersizliğin, daha kötüsü güvensizliğin maddi temelleri 
ortaya çıkmaktadır.

Bu uçaklarla yaratılan yolcu kapasitesinin kullanım oran
la n  iç hatlar için yüzde 64-73 arasında olmuştur. Buna karşılık 
dış hatlarda kullanım oranı, daha düşük olmakla birlikte, yüz
de 48’den 57’ye doğru sürekli artış göstermiştir. Bu durum, 290. 
Tabloda sergilenmektedir.

TABLO: 290
THY’NİN İC VE DIŞ HATLARDA 

KAPASİTE KULLANIM ORANLARI (1973-1976)

Sunulan koltuk 

(bin km)

Taşman yolcu 

(bin km)

Kapasits kullanım 

oranı (yüzde)

Yıllar İç hatlar Dıç hatlar iç hatlar Dış hatlar iç hatlar Dıç hatlar

1973 940 1.991 685 964 73 48
1974 917 1.776 582 862 64 49

1975 942 1.571 618 856 65 64
1976 1.272 1.979 887 1.132 70 57

Havayoluyla yolcu taşım ada görülen eğilim yük taşım ala
rında da gözlenmektedir. Kapasite kullanım oranı iç hatlarda 
yüzde 49-53, dış hatlarda ise yüzde 39-49 oranlarm da olup, dış 
hatlarda bu oran sürekli artm aktadır.

1977 yılında özel sektör de yurtiçi havayolu taşımacılığına 
girmiş ve THY’nin düzenli seferi olmayan Îstanbul-Bursa hat
tında iki küçük uçak çalıştırmıştır.

TABLO: 291
TÜRKİYE’DE SİVİL AMAÇLA KULLANILAN BORU HATLARI (1977)

Hattın iki ucu
Uzunluk

(km)
Boru çopı 

(İnç)

Taşınan 

mal cinsi
Taşıma hızı 
(ton /  gün)

Batman - Dörtyol 495 1 6 -1 8 Ham petrol 10.000
Şelmo -  Batman 43 6 5/8 Ham petrol 2.170
Adıyaman - Sarıl 80 8 Ham petrol
Irak - İskenderun 980 (600) 40 Ham petro»
Hopa -  Murgul 35 Bakır cevheri
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Dış ülkelerde boru batlarıyla çeşitli sıvı, ya da sıvılaştırıl
mış maddeler taşınmakla birlikte, Türkiye’de sivil amaçlarla 
kullanılan dört boru hattında ham petrol, bir boru hattmda da 
bakır cevheri taşınmaktadır. Toplam 2 bin km uzunluğundaki 
akaryakıt boru hatları sivil amaçlarla kullanıma açılmamıştır. 
Kullanılan boru hatları 291. Tabloda verilmektedir.

Ulaştırma Konusunda Ahnması Gerekil 
tik Önlemler ve öneriler

Ulaştırma sektörü tek başına bir gelişme hedefi olmaktan 
çok, ülkedeki üretim tercihlerine ve nüfusun ülke mekânında
ki dağılış biçimine bağımlı olarak geliştirilmek durumundadır. 
Bu nedenle, ulaştırma sektörünün gelişme doğrultusu, üretimin 
ve nüfus hareketlerinin gereklerine göre saptanmalıdır. Taşı
nacak malların cinslerine göre hacimlerindeki artış, çeşitli ula
şım alt sektörlerinde yaratılacak kapasitelerle belirlenmelidir. 
Yurtiçi ve dışı mal toplama ve dağıtımındaki örgütlenme biçi
minin değişmesiyle, ayn ulaşım türleri arasında yük ve yolcu 
kaymaları görülecek, bu akımların ulaşım türlerine göre yeni
den dağılımı toplam taşıma giderlerini azaltıcı yönde olacak
tır. Şehirlerarası yüklerin toplu taşıması özendirilmeli, uzun 
mesafe taşımaları için demiryolu ve denizyolu ulaşımı çekici ha
le getirilmelidir. Terminal noktalarında bir ulaşım türünden 
ötekine aktarma işlemlerini hızlandıracak «piggy-back» siste
mi gibi teknolojik önlemler gerekir. Teknoloji bakımından geri 
kalmış demiryolu ve denizyolu ulaştırmasına, verimliliği artı
racak yatırımlar bakımından öncelik tanınması zorunludur.

Demiryolu ulaştırmasının gelişme doğrultusu, taşınan mal
ların bugün için yüzde 52’sini oluşturan, kömür ve maden cev
heri çıkarımı hedeflerinden büyük çapta etkilenecektir; buna 
göre ek kapasite sağlanması zorunlu olmaktadır.

Bugün toplam petrol ve ürünlerinin ton olarak yüzde 4’ü 
demiryollanyla, yüzde 50’si karayollarıyla taşınmaktadır. Pet
rol ve ürünleri taşımasının boru hattı, denizyolu ve demiryolu 
ulaşımı arasında paylaşılması ulaşım ekonomisi açısından ya
rarlıdır. Demiryolu ulaştırmasınm teknolojik bir atılımla geliş
tirilmesi sonucunda bazı karayolu yüklerinin de demiryoluna 
kayacağı açıktır. Demiryollarının bu yük ve yolcu artışını kar
şılayabilmesi için bazı yeni hatların öncelikle inşası, çeken ve 
çekilen araç üretiminin hızlandırılması ve ileri teknolojiden

Boru Hatlarında Durum
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yararlanan bir yönetime ve öteki ulaşım alt sektörleriyle eşgü
düme kavuşturulması gerekmektedir.

Türkiye’de 2.552 kilometrelik ray yenilemesi ve 2.250 km’lik 
geometrik Standard düzeltmesine gerek vardır. Bunların bir 
kısmı ağır yük taşıyan kömür ve maden cevheri hatları, öteki
ler ise transit hatları üzerindedir.

Bu konuda öncelikler şu ilkelere göre saptanmalıdır: a) Yol
cu taşımalarının hızlı, güvenli, rahat biçimde gerçekleştirilme
si amacıyla özellikle trafiğin yoğun olduğu büyük kentler ara
sında yeni yolların yapımı; b) Ana hatları birleştiren kısa ara 
yolların tamamlanması; c) Yük trafiğinin en yoğun olduğu hat
ların yenilenmesi; d) Metropoliten alanlarda banliyö trenleri
nin çift hat ve elektrikli olması; e) Bazı kesimlerdeki dönemeç, 
eğim gibi fiziksel engellerin düzeltilmesi ve yol yenilemenin uzun 
süre gerektirdiği durumlarda takviye pozlarıyla geçici çözüm
lere gidilmesi; çift hat yapılamadığı sürece bekleme yollarının 
sıklaştırılması; f) Uzman teknik personel istihdamı ve sinyali
zasyonla trafik kontrolünün yaygınlaştırılması.

Bu ilkelere göre öncelik tanınan yeni ha tlar ve maliyetle
ri 292. Tabloda verilmiştir.

TABLO : 292
1982 YILINA KADAR TCDD’DE YAPIM ÖNCELİĞİ OLAN 

HATLAR VE YATIRIM TUTARLARI (Milyon TL.)

Yeni hatlar
Uzunluk

(km)
Maliyet 

(milyon TL)

İstanbul - Ankara (tamamlama) 273 11.000
(yeni yapım) 140 3.500

Ankara - Kayseri - Sivas - M alatya 710 15.000

Diyarbakır - M ardin - Adana 100 1.000

Toprakkale - Narlı 130 1.950
Zonguldak - Ereğli - Adapazarı 180 2.775

Mersin - Adana - İskenderun 205 3.075

Manisa - İzm ir - Aydın 200 3.000

Ankara - Sincan 25 625

Toplam 1.963 41.925

Bugünkü demiryolu taşıma fiyatları, eski sabit yatırımları 
hesaba katmaksızın daha çok en az maliyetler üzerinden sap
tanmaktadır. Önümüzdeki yıllarda yeni sabit yatırımların mik
tarı hızla artacağından, maliyetlere bunların da eklenmesi an
lamlı olacaktır. Buna karşılık demiryollarında öngörülen tek
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nolojik atılım, yolcu ve yük istemindeki artış ve fazla işgücü
nün ekonominin başka gerekli sektörlerine aktarılmasıyla bi
rim taşıma başma işletme giderlerinin azaltılması amaçlanma- 
hdır. TCDD’nin zararının önemli ölçüde politik tercihler ve iş
letmecilik hatalarından doğduğu göz önüne alınırsa modern iş
letmecilik ve çağdaş teknolojiye dayanan sistem anlayışının uy
gulamaya sokulması büyük bir önem kazanmaktadır.

Demiryolu sisteminin etkili biçimde hizmet üretebilmesi, 
büyük ölçüde karayolu ve denizyolu ulaşım türleriyle eşgüdüm 
içinde çalışabilmesine bağlıdır. Eşgüdüm, aktarma işlemlerinde 
ileri teknoloji kullanımına bağımlı olduğu kadar, alt sektörler
deki örgütlenme düzeyinden de etkilenir. Karayolu taşımacılı
ğının küçük işletmeci yapısının bütünlüğe kavuşturulması ör
gütlenme düzeyini yükselterek ulaştırma düzeyine yakınlaşma
sını sağlayacak önemli bir aşamadır.

Önümüzdeki yakın dönemde özellikle nüfusu 1 milyonu 
aşacak metropoliten alanlarda, demiryolu taşıması, güçlü bir 
taşıt seçeneği olarak kent halkına sunulmalıdır. Metropoliten 
alan planlamalarında demiryolları, kentin gelişme yönünü be
lirleyen bir etken olarak benimsenmeli, konut ve sanayi alan
larının demiryolu aksları çevresinde yoğunlaşması özendiril
melidir.

Toplam yurtiçi yük ve yolcu taşımalarında karayollarının 
payı öteki ulaşım türlerinin geliştirilme ve karayollarıyla eşgü
düme kavuşturulma hızına bağımlıdır.

Yük taşımalarında çok yüksek bir paya sahip ve yolcuların 
neredeyse tümünü taşıyan karayollarının, öteki ulaşım türle
rinin gelişmesini engelleyen ayrıcalığına son verilmesi ana he
deflerden biri olarak saptanmalıdır. Karayolu ulaşımı, toplam 
yurtiçi ulaşım maliyetlerini düşürecek biçimde, çeşitli ulaşım 
türleri arasında sınırlan saptanmış bir işbölümüne kavuşturul
malıdır. Bunun sınırlarının belirlenmesinde, taşınacak mal tür
leri ve taşıma uzaklıkları göz önünde tutulacaktır.

Büyük hacimli dökme ve sıvı yükler, ancak çok kısa mesafe
ler içinde dağıtım amacıyla, karayolunda taşmmalıdır. Mamul 
madde ve parça yük taşımalarında karayolları, demiryolu ve de
nizyolu terminallerini besleyici ve buralardan dağıtım yapıcı bir 
görev üstlenmelidir. Demiryolu ağının yeterli yoğunlukta oldu
ğu bölgelerde karayoluyla yük taşımasının 100 kilometreyi aş
maması özendirilmelidir. Taşınan malların konteyner, palet gibi 
standart birimler halinde olması aktarmayı kolaylaştırıp hızlan
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dırdığından, kamyon parkının da bu teknolojiye uygun olarak 
değişmesi öngörülmelidir.

Demiryollarına koşut yüksek kaliteli uzun mesafe karayo
lu veya ekspres yolların yapımmdan kaçınılmalı, kapasite sm ın- 
na varan yollardaki trafiği kolaylaştırmak için, varılmak iste
nen noktalara göre, değişik ulaşım türleri çekici hale getirilme
lidir. Bir sınırdan ötekine ülkeyi geçen TIR kamyonlarının, ülke 
içinde, yüklerini demiryolıma aktarm ası daha ucuz ve güvenli 
bir seçenek olarak uluslararası taşımacılara sunulmalıdır.

Gerek yük, gerekse yolcu taşımalarında, bugünkü araç sa
hipleri, aracı firm alar yerine, kooperatifler, ya da devletin top
lam a-dağ ıtm a işlemlerini yükümlenen örgütlerine bağlı ola
rak  çalışmalıdır, özellikle büyük kentlerde, toplumsal maliyeti 
yüksek olan binek otolarının sayısal artışı ve hareketliliği, oto 
üretimiyle birlikte planlanmalı, oto üreticilerinin bu maliyet
lere katıldığı ölçüde geliştirilmelidir.

Büyüyen ticaret ve sanayi istemi karşısında 1970’Ierde yeter
siz hale gelen ulaşım altyapısını yeni karayollanyla donatm ak
tan çok, teknolojik bakımdan daha verimli ve düşük maliyetli 
başka ulaşım almaşıklarına öncelik tanınmalıdır. Yeni karayol
ları şu ilkelere göre planlanmalıdır: a) Kentleri ya da önemli 
üretim merkezlerini demiryolu ve denizyolu terminallerine bağ
lamak; b) Demiryolu bağlantısının ancak uzun vadede gerçek
leşebileceğinin anlaşıldığı durum larda gerekli bağlantıyı kara- 
yoluyla sağlamak; c) Her mevsim ulaşılamayan köylerle, kasa
ba merkezlerinin ilişkisini kurmak; d) Ülke içindeki bütün yer
leşme bağlantılarınm  her mevsim kesintisiz olarak kurulabil
mesini öngörmek.

Ülkede mevcut karayolu ağı, çeşitli iklim bölgelerine dağıl
dığından ve değişen trafik yükleri taşıdığından bakım için ay
rılan harcam alar önemli bir yer tutm aktadır. Karayolu taşıt par
kı da değişen taşıma teknolojisine göre nitelik bakımından ye
tersiz olduğu gibi, özellikle şehiriçi yolcu taşımaları için de ye
tersizdir. Bu nedenle, kamyon parkının yaş ve teknoloji bakı
mından yenilenmesi, otobüs sayısının ise nüfus ve yolculuk is
temindeki artışa göre artırılması gerekmektedir. Teknoloji her 
kamyonun taşıması planlanan 3mk cinslerine ve taşınacak uzak
lığa göre seçilmeli, yükleme - boşaltma ve aktarm a işlemlerin
de hız ve kolaylık sağlamak amaç edinilmelidir. ö te  yandan, bü
yük hacimli taşım alarla eşgüdümlü olarak, şehiriçi dağıtımı ger
çekleştirebilmek için kamyonet sayısmda önemli bir artışa  ge
rek görülmektedir.
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Karayolu yük ve yolcu taşımacılığının ileri bir örgütlenme 
düzeyine yükseltilmesine koşut olarak işgücüne ödenecek ücret 
ve sosyal güvenceler artacak, çalışma koşullan düzene kavuşa
caktır. Bu gelişmelerin karayollarındaki kaza oranlarını azal
tacağı, böylece toplumsal maliyetlerin düşeceği beklenir.

Şehirlerarası yolcu taşımacılığında, sadece bilet satarak  isim 
yapan firm alar arasındaki yersiz yarışma ve hizmet çakışması 
yok edilmelidir. Aynı biçimde, otobüs sahibi küçük işletmeci
leri, bugüne kadar, can ve mal güvenliğini azaltıcı çalışma ko
şullarına iten durum a son verilmelidir.

Kentleşme oranının düşmesinin beklenmediğine ve bugün 
kentlerde, taşımaların büyük oranı karayolu ile gerçekleştirildi
ğine göre şehiriçi ulaşım sorunu büyük bir önem kazanm akta
dır. Ulaşım gereksinimi kestirimlerinde, geleceği, geçmişteki eği
limin bir uzantısı olarak görmek yerine farklı ölçütleri gözönün- 
de tutm ak gerekecektir. Kent nüfuslarının büyümesi, kentlerin 
alan olarak genişlemesi, istihdam ve eğitim olanaklarının a r t 
ması ve kişi başına yolculuk isteminin yükselmesi bu ölçütler 
arasındadır. Günlük zorunlu yolculuklarda geçen sürenin yük
selmesi, işgücünün verimliliğini düşürdüğüne göre, bu sürenin 
azaltılması amaç olmalıdır. Kent içinde öncelikle emekçi kesim
lere kamu ulaşım araçlarıyla yolculuk edebilme olanağı tanın
malıdır.

Diğer yandan, bugün kamu kuruluşları elinde olup da çok 
az kullanılan otobüslerin daha yaygm kitlenin gereksinimine 
sunulması, eldeki koltuk kapasitesinden en iyi biçimde yarar
lanabilmek açısmdan gereklidir.

Şehiriçi mal dağıtımında, kamyonet işleticileri, toptan tica
ret ve hal örgütünün bağımlı bir parçası olarak etkinlik göste
receklerinden, bunların planlanması yoluyla taşıma maliyetleri 
düşürülebilir. Öncelikle özel otoların kent içinde bulunmaları 
nedeniyle doğan trafik  tıkanıklığının toplu taşıma araçlarının 
işleyişini engellemesi, kentsel servis alanlarınm azalması, kaza
lar ve hava kirliliği gibi toplumsal maliyetler ile yeni altyapı 
gereksinimlerinin yaratacağı kaynak israfı gözönüne alınarak, 
bu araçların şehiriçi dolaşımı kısıtlanmahdır. Kolay ve ucuz 
ulaşımı sağlayacak bir toplu taşıma sistemi hızla geliştirilerek 
özel otoyu özendiren nedenler azaltılmaya çalışılmalıdır.

Şehiriçi yolcu taşımacılığmda karayolu alt sektörünün, raylı 
sistemler ve deniz ulaşım alt sektörüyle eşgüdüm ve örgütsel 
birlik içinde çalışması, karayolu dışmdaki ulaşım türlerini ge
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liştirecektir. Karayolu, şehiriçi taşım alarda da, öteki taşıma tü r 
leriyle yanşan  durumdan çıkarılabilir. Yeni karayolu altyapı ya
tırımları gerektiğinde, öncelik toplu taşıma araçlarına sağlan
malıdır.

Ülkenin coğrafi konumunun sağladığı avantajdan y arar
lanarak özellikle yurtiçi taşım alarda denizyolu ulaşımının payı 
hızla artırılmalı, yurtdışı deniz taşımalarında ise Türkiye ban
dıralı gemilerle yapılan taşıma oranı yükseltilerek, uluslararası 
deniz taşımacılığında artan  rekabet koşullarından yararlanılm a
sını sağlayacak politikalar güdülmelidir.

İç hat yolcularındaki düşme eğiliminin tersine çevrilmesi 
öngörülmeli, aynı duraklam a eğilimi iç hat tanker taşım aların
da da görüldüğünden, özellikle petrol taşımalarının denizyolu 
ve boru hatları arasında paylaştırılması ve mamul petrol dağı
tımının, ancak ana dağıtım terminallerinin çevresindeki kısa 
mesafeler içinde karayoluyla gerçekleştirilmesi asıl olmalıdır.

Önümüzdeki dönemde büyük kent limanlarındaki yük a r 
tışı devam edecektir. Ayrıca gelişen sanayi bölgelerine yakın 
limanlarda da sanayi yüklerinin artışı beklenmektedir. Bu li
m anlardaki darboğazlar, terminallerin toplam kapasitesine yak
laşılmasından değil, özel yükleme - boşaltma işlemleri gerekti
ren yüklerin artışm dan ve bu işlemleri yürüten donanımın ka
pasitesinin aşılmasından ileri gelmektedir. Bu nedenle, kısa dö
nemde limanların temel sorunu, altyapı değil, aktarm a süreçle
rindeki teknoloji yetersizliğidir. Eksikliklerin giderilmesinde ön
celik, büyük bölge lim anlarına ve önemli sanayi lim anlarına ta 
nınma durumundadır.

Karayolu rekabeti nedeniyle kapasite kullanımı düşen Trab
zon, Antalya gibi bölge limanları bu rekabete karşı korunur
ken mevcut limanların yakınlarındaki kuruluşların kendi iske
lelerini inşa etme eğilimi, bu kuruluşların özel gereksinimlerini 
mevcut limanlarla karşılama yoluyla durdurulm ak gerekir. Ge
milerin limanda kalma süresini azaltma, liman kapasitesini a r 
tırmada ana hedef seçilmelidir.

Deniz taşıt filosunun başta gelen sorunu yaşça eski olan ve 
teknolojik bakımdan zaman aşımına uğramış gemilerin yenilen
mesidir. Bu yenilemede gözönünde tutulması gerekli ilkeler şun
lardır: a) Gemilerin yük cinslerine göre uzmanlaşması ve uygun 
modern yükleme - boşaltma gereçlerine sahip olması, çok amaçlı 
gemilerin azaltılması; b) Gemi büyüklüklerinin, taşınacak belli 
başlı malların miktarı ve taşım a mesafesine göre seçilmesi; bu
günkü uygulamada olduğu gibi, gemi işleten özel girişimcilerin
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sermaye m iktarlarına ve gemiye yük sağlayan nakliye ve tica
ret örgütlerinin yapışma uygun olan küçük gemilere öncelik ve
rilmemesi; c) Yolcu gemilerinin, alt gelir gruplarının da hızlı ve 
ucuz seyahat edebileceği tipler olması; d) Zorunlu karayolu ta 
şımalarını kısaltmak amacıyla kamyon, ya da treyler taşıyan 
gemi sayısının çoğaltılması; e) İthal petrolü ülke gemileriyle ta 
şımak ve petrolün yurtiçi dağılımını gerçekleştirmek için tan 
ker filosunun artırılması.

Kısa dönemde yurt içinde inşa olanağı sağlanamayan gemi 
ve donanımın yurt dışından getirilmesi geçici bir zorunluluk 
olup, bu gereksinimin yurt içi olanaklarından karşılanması he
deftir.

Yük taşım alarm da belli m allar için uzmanlaşmış gemi türü 
seçimi bu malları denizyoluna çekmenin aracı olarak kullanıl 
malıdır. Aynı biçimde, deniz kenarı ve deniz yakınındaki kentle 
rin bağlantısının hızlı ve sık seferli yolcu gemileriyle kurulması 
yolcu trafiğini denizyoluna çekecektir.

Çeşitli kuruluşların elinde bulunan 46 limanın işletmeciliği 
tek bir örgüt elinde toplanarak özel iskeleler arasında eşgüdüm 
bu örgüt yardımıyla sağlanabilir.

Karayolu taşımacılığına bugün için egemen olan küçük iş
letmelerle, büyük deniz taşıt işletmeciliği arasındaki örgütsel 
farkı kapatm ak amacıyla, terminallerde malların toplanıp dağı
tılma işlemlerini ve zamanlamasını kamu örgütü düzenlemeli; 
demiryolu işletme örgütleriyle denizyolu işletme örgütleri ara- 
smda sıkı bir haberleşme ve eşgüdüm kurulmalıdır.

Kıyı boyunca gelişen büyük kentlerimizde denizyolu ile şe- 
hiriçi yolcu taşımaları önemli bir ulaşım seçeneğidir. İstanbul ve 
İzmir şehir hattı taşıt filoları hızlı gemilerle takviye edilmeli, 
kentin merkezî iş bölgesiyle kıyı yerleşmeler arasında sıkı ve 
doğrudan bağlantı kurulmalıdır. Öteki şehiriçi toplu ulaşım sis
temleriyle ücretler ve zamanlama konularında sıkı bir eşgüdüm 
sağlanarak kıyı gerisindeki yerleşmelere de denizyolu seçeneği 
sunulmalıdır. Kısa dönemde, özel oto sahiplerinin araçlarını is
kelelerde bırakarak denizyoluyla merkezi iş bölgesine gelmesi 
özendirilmelidir.

THY ile gerek yurtiçi gerekse yurtdışı hatlarda gerçekleşti
rilen yolcu sayısı 1967 yılından beri hızlı bir artış eğilimi gös
termektedir. Gerçekleştirilecek yolcu - km eldeki uçak sayısının 
olduğu kadar, bu uçakların kapasite kullanım oranlarının da 
yüksek tutulabilmesine bağlıdır. İç batlardaki bugünkü kapasi
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te kullanım oranı dünya standartlanna  göre yüksektir. Bu ora
nın önümüzdeki yıllarda da yüksek tutulabilmesi, istemin yo
ğun olduğu hatlarda büyük uçakları, istemin düşük olduğu h a t
larda da yeterli sayıda küçük uçakları servise sokmakla olanak
lıdır. 1973 yılından bu yana sürdürülen küçük uçakların oranmı 
azaltma politikası, büyük havalim anları bulunmayan yerleşme
leri hava yolu ulaştırmasından yoksun bırakmaktadır, önüm üz
deki ilk yıllar her türlü  hava limanına inebilen küçük yolcu 
uçaklarmm da devlet eliyle işletmeye sokulması ve ülkenin da
ha çok sayıda kentine havayolu ulaşımı sağlanması için bir ha
zırlık dönemi olmalıdır.

Dış hat yolcu artışmm büyük bölüğü, Batı’nın gelişmiş ka
pitalist ülkelerinde çalışan işçilerimizin yolculuk istemlerinden 
doğacağından bu istemin THY’nin uçaklarıyla karşılanması 
özendirilmelidir.

Bugüne kadar uçak ücretleri, genellikle üst gelir grupları
na ve m asraflarını firma, ya da kuruluş hesabına ödeyenlere 
göre ayarlanmıştır. Havayolu ulaşımının daha geniş bir kesime 
sunulabilmesi için farklı am açlarla seyahat eden ve farklı gelir 
gruplarından yolculara ayn  tarifeler uygulanması yolu uygun 
olacaktır.

Büyük uçakların inebilmelerini sağlayacak biçimde, belli sa
yıda hava limanının altyapısı yeterli hale getirilip uçuş güven
liği için gerekli teknolojik gereç eksikliği giderildikten sonra. 
THY ile ilgili bakanlıklar, işçi ve emekçilerin tatilini örgütleye
cek komple tu rlar düzenlenmesinde işbirliği yapabilirler.

Bunlar dışındaki düşük trafikli küçük hava lim anlannda 
altyapı harcam alarını yüksek tutm ak yerine bu alanlarda kul
lanabilecek türde uçak tipleri seçilerek yatırım larda ekonomi 
sağlanması olanaklıdır.

Havayolu işletmeciliğinde aksam alara yol açan, yapımcı, 
alan işletici ve taşıt işletici kuruluşlar arasındaki eşgüdüm ek
sikliğinin tek bir örgüt çerçevesinde giderilmesi uygun olacaktır.

Yurtiçi mal akımlarında çok düşük bir paya sahip ve bugün 
İçin sadece ham petrol taşıyan boru hatları artırılmalı ve sıvı, 
ya da sıvılaştırılmış başka jrüklerin taşınmasında da kullanıl
malıdır. önce, petrol ürünlerinin dağıtımının boru hatlanyla ger
çekleştirilmesi planlanmalıdır. Bu tü r  ha tlar birden çok ü rü 
nün, ay n  zam anlarda aynı borudan taşınmasına uygundur. Da
ha sonra, başta, değerlendirilecek düşük kaliteli kömürler ol
mak üzere, çeşitli m allarm boru hatlanyla  taşınması gündeme 
girebilir. Dünyada varolan teknoloji birçok katı mal türünün
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boru hatlanyla taşınmasını olanaklı kılmaktadır. Boru hatlan, 
kötü hava koşullarından etkilenmeyişi, taşıtla ulaştırmanın ana 
sorunu olan boş dönüşleri ortadan kaldırması nedenleriyle üs
tün niteliklere sahiptir. Ancak boru hatlarının taşımada sağla
dığı maliyetin düşüklüğü, hat kapasitesinin yüksek oluşuna ve 
bu kapasitenin tam kullanılmasına bağlıdır. Bu nedenle, özel
likle denizyolu ulaştırmasının başka bir seçenek olarak ortaya 
çıktığı yeni boru hattı tasarımlarında, kapasite ve kapasite kul
lanım oranlarının yüksek tutulması koşulu gözönünde tutulma
lıdır. Halen sivil amaçlarla kullanılmayan 2.000 km’Iik mevcut 
boru hatları ise gerekli ek kol ve dallan planlanarak bir an 
önce sivil taşımacılığa açılmalıdır.

Uzun Dönem Hedefleri

Ulaşım, sanayileşme için gerekli altyapının en önemli bir 
öğesi olduğuna göre uzun dönemde de bir darboğaz durumuna 
düşmemek üzere planlanması gerekir. Ulaşım, sanayileşmedeki 
yapısal değişime sürekli ayak uydurmak zorundadır. Üretim bi
rimlerindeki büyüklük artışı ve ölçek değişimine koşut olarak 
taşıma birimleri ve örgütleri de uygun ölçeklere ulaştırılmalıdır.

Yolcu ulaştırması, ülke halkına güvenli ve ucuz ulaşım ola
nakları sağlamak üzere yurdun her bölgesinde eşit olarak ge
liştirilmelidir. Amaç, sadece metropoller arasındaki ulaşımı hız
landırmak değil, bölge merkezleriyle çevrelerindeki kentsel ve 
kırsal yerleşmeler arasında da sıkı bağlar kurmaktır, özellikle 
Kuzey - Güney yönünde şehirlerarası bağlantılardan yoksun olan 
Doğu Anadolu bölgesinde, bu ulaşım hatlannm yanı sıra bölge 
merkezlerinin kendi alt bölgeleriyle ilişkileri de güçlendiril- 
melidir.

Demiryolu, denizyolu ve boru hatlanyla taşımanın karayo
luna göre avantajlarından yararlanılmaya devam edilmeli, çe
şitli ulaşım alt sektörlerinin taşımadaki paylan yeni bir den
geye kavuşturulmalıdır.

Demiryolu taşımasında ortalama uzaklık 600 km’ye çıkarken 
karayolu taşımasmda ortalama taşıma mesafesi 150 km’ye inme
lidir. Demiryolu taşımalannda uzaklığı artıran en önemli etken, 
ülkelerarası transit taşımaların Türkiye içindeki geçişi olacaktır.

Demiryolu ulaşımı bakımından uzun dönemde Türkiye’de, 
yeni yapılanlar dışındaki bütün hatlann yeniden düzenlenmesi 
gerekmektedir. Burada birinci öncelik sanayinin gereksinimle
rine göre saptanmalı, ikinci öncelik büyük kentler arasındaki

625



demiryolu ulaşımının hızlandırılmasına verilmelidir. İstanbul - 
A nkara hattından sonra yeni A nkara - İzmir, Ankara - Samsun 
ve A nkara-A dana hatları hizmete açılmalıdır. Doğu Anadolu’ 
nun gerek kendi içinde ve gerekse Orta Anadolu ile bağlantıları 
hızlı trenlerle sağlanmalıdır. Doğu Anadolu’daki Kuzey - Güney 
ilişkisini sağlayacak Trabzon - Palu kesimi İran transit trafiği
ne hizmet edecektir. Edirne - İran ve Irak transit bağlantısmın 
sağlanması için Edirne - İstanbul, Ankara - Kayseri - Malatya - 
Elazığ kesimleri kısaltılarak, Diyarbakır - Mardin hattı eklen
melidir. Yurtiçi ve transit eşya taşımaları için özel nitelikli va
gon üretimi zorunludur. Bunlar cevher, fosforit, konteyner, bü
yük makine donanımlı taşıyıcılar ve soğutmalı vagonlardır. De
miryolu araçları ve terminalleri, entegre ulaşıma elverişli yük
leme - boşaltma teknolojisiyle donatılmalıdır.

Büyük metropollerde banliyö seferlerinin öteki raylı ve ray- 
sız kamu ulaşım sistemleriyle eşgüdüm içinde geliştirilmesi, nü 
fusu milyonu aşacak kentlerde demiryolunun kentsel yerleşim 
alanlarındaki yayılmayı yönlendiren bir araç niteliğini kazan
ması gerekmektedir.

Karayolu ulaşımı kısa mesafe taşım alarında önemini koru
yacaktır. Demiryolu terminalleriyle demiryolu geçmeyen yerleş
meler arasındaki bağ, şehiriçi mal dağıtımı karayolu ulaşımıyla 
gerçekleşecektir. Ancak demiryolu ağı geliştikçe karayoluyla or
talama taşımanın giderek azalması zorunludur. Uzun dönemli 
karayolu yapım ve onarım politikası, demiryolu istasyonlarıyla 
kent ve köy merkezleri arasındaki bağlantıları her mevsim ge
çilebilir standartta  tutma, demiryollarına koşut devlet karayol
larının kapasitesini artıracak büyük yatırım lara gitmeme yö
nünde olmalıdır.

Karayollarında güvenlik ön plana çıkarılmalıdır. Taşımanın 
ekonomikliği ve güvenliği açısından, yerleşim yerleri arasın 
daki otobüs ve minibüs seferlerinin eşgüdümü ve yürütülm esi
nin yerel yönetimlerce sağlanması öngörülmelidir. Şehiriçi yol
ların öncelikle karayolu toplu ulaşım araçlarının hızlı dolanı- 
mına bırakılması, kısa dönem önlemlerinin bir devamıdır. Bü
yük kentlerde karayolu araçları, raylı sistemlerin besleyici ve 
dağıtıcılığı görevini yükümlenecektir.

Özel oto yolculukları, tatil amacıyla yapılan gezilerde or
ganize toplu turizmin bir seçeneği olarak devam ederken özel 
oto sahiplerinin bu seçimin gerçek maliyetini ödemeleri de esas 
olmalıdır.
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Denizyolu ulaşımında ilk iki hedef, kabotaj hakkıyla yapı
lan taşımalarda bu alt sektörün payının yüzde 20 oranına eriş
mesi ve deniz üzerinden yapılan toplam ihracat - ithalat mikta
rına eşitlenebilen bir yük miktarının kendi gemilerimizle taşın
masıdır. Aynca Türkiye’nin Batı - Doğu arasındaki transit yolu 
üzerinde bulunması nedeniyle transit ulaştırmasının, ülke için
deki taşıma hizmetlerinin yanı sıra, ülke dışındaki kesiminin de 
Türkiye gemileriyle gerçekleştirilmesi sağlanmaya çalışılmalıdır. 
Bu durumda Türkiye üzerinden geçecek entegre transit taşıma
larının örgütlenmesi de devletçe yapılacaktır. Bununla ilişkili 
olarak Türkiye denizyolu ulaştırması, uluslararası konferanslar
da yerini alacak, dünyada örgütlenme yönünde oluşan gelişme
lere ayak uyduracaktır. Uzun dönemde, taşıdığı yük ve yükle
me - boşaltma süreçleri açısından uzmanlaşmış gemilerin deniz 
filosundaki önemi artmaya devam edecektir. Toplama ve dağıtı
mın örgütlenmesinde ölçek değişikliği olacağından karışık ve 
parça yüklerin konteyner ve palet gibi standart birimler halin
de işlem görmesini kolaylaştıracaktır. Bu nedenle karışık ve par
ça yük gemilerinin bir bölüğü yerini konteyner gemilerine bıra
kacaktır. Kısa dönemde hızlı yolcu taşıma amacına yönelik ge
mi işletimine, uzun dönemde turistik amaçlı gemiler de katıl
malıdır. Kamyon ve otobüs taşıyan feribot seferleri de artırılma
lıdır. Deniz kıyısındaki büyük kentlerin planlamasında günlük 
yolculuklar için toplu denizyolu ulaştırması önemli bir seçenek 
olarak gözönünde tutulmalıdır.

Uzun dönemde ülkenin bütün önemli yerleşme merkezleri 
arasında havayolu bağlantısı kurmak hedeftir. Bu havaliman
larının çoğunda altyapı yatırımlarını yüksek tutmak yerine her 
türlü piste inebilen uygun uçak işletimine gidilmesi gerekir. Ha
vayolu sistemi, birbiriyle bağlantılı ana havalimanlarından çev
re limanlara küçük uçaklarla dağıtım biçiminde oluşmalıdır. 
Amaç en uzak yerleşmelere kadar hızlı ulaşım, ivedi gereksi
nimler ve güvenli yolculuk gibi olanakları götürmektir. Buna 
karşılık, İstanbul - Ankara bağlantıları gibi büyük şehirlerarası 
ulaşım, demiryoluyla daha etkili biçimde gerçekleştirileceğinden 
hava ulaşımı istemi başka bölgeler üzerinde yoğunlaşacaktır.

Petrol ve ürünleri gibi sıvı maddeler dışında birçok sıvılaş
tırılmış katı maddenin de boru batlarıyla taşınması teknoloji
nin getirmekte olduğu bir olanaktır. Ekonomikliği ölçüsünde bo
ru hattı ulaştırması mekâna ve mal cinslerine göre yaygınlaş- 
tırılmahdır.
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ENERJİ VE MADENCİLİK

Sanayileşmenin Oluşma ve Gelişmesinde 
Büyük Önemi Olan tki Sektör

U z u n  dönemli kalkmma stratejisinde temel amaçlardan bi
risi olarak kabul edilen sanayileşmenin oluşmasında maden 

ve enerji kaynaklannm  en kısa sürede ve en iyi biçimde d e |^ -  
lendirilmesinin büyük önemi vardır, Maden üretiminin hızla a r 
tırılması ve işlenmesi, hem metal sanayiilerinin, hem de metal
leri daha ileri aşam ada kullanacak olan makine sanayiilerinin 
oluşmasını ve gelişmesini sağlayarak sanayileşmeyi amaç edi
nilen yönde hızlandıracak niteliktedir. Doğal kaynaklann atıl 
tutulmasının, ya da uluslararası tekellerin sömürüsüne bırakıl- 
masmm kalkınma amaç ve hedefleri ile tutarlı olmadığı açıktır.

Öte yandan, sanayileşmenin temel gereklerinden birisi olan 
enerjinin güvenilir, kararlı ve uygun maliyetle sunulması zorun
ludur. Bu zorunluluk yurtiçi enerji kaynaklarının ve petrol de 
içinde olmak üzere enerji hammaddelerinin hızla değerlendiril
mesini gerektirmektedir.

Bu bakımdan sana3rileşmenin oluşmasında ve gelişmesinde 
büyük önemi olan enerji ve madencilik sektörlerinin birlikte ele 
alınıp incelenmesinde y arar görülmektedir.
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A GENEL ENERİ i

Enerji Sektörünün Bugünkü Durumu:
Dışa Bağımlılık ve Darboğaz

Genel olarak enerji, birincil ve ikincil enerji çeşitlerinin tü 
mü ile ilgili üretim faaliyetlerini ve tüketimi kapsamaktadır. 
Linyit, taşkömürü, petrol ürünleri, hidrolik enerji ticari; odun ve 
tezek ticari olmayan enerji grubunda yer almaktadır. İkincil 
enerji çeşitleri ise elektrik, kok ve havagazıdır.

Halen enerji gereksinimimizin büyük bir kısmı petrol ithal 
edilerek karşılanmakta, döviz bilançomuzda enerji ithalatına ay
rılan döviz en büyük dilimi oluşturmaktadır. Bu nedenle enerji 
konusu ülkemizin en önemli sorunları arasında yer alm akta
dır. Alışılmış birincil enerji olarak taşkömürü, linyit, petrol gibi 
enerji kaynakları ile ikincil enerji olarak elektrik enerjisi çe
şitli yönleriyle çözümü gerektiren pekçok sorunu içermektedir. 
Odun ve tezek gibi ticari olmayan kaynaklar da, oransal olarak 
gittikçe azalsa dahi, hâlâ oldukça önemli m iktarda kullanıl
maktadır.

Bugüne dek ülkemizde sağlıklı ve gerçekçi bir enerji poli
tikası, üretim  - tüketim planlaması uygulanmamış, gereken ya
tırım lar zam anında yapılmamıştır. Enerji gereksinimimiz yıllar
ca ucuz ve bol olması gerekçesiyle petrole dayandırılmış, ülke 
kaynaklan geliştirilmemiş, kullanımlarmın ilkelliği sürdürülmüş, 
dışa bağımlılığımızın artm ası önemsenmemiştir, örneğin  1960’ 
dan 1975’e kadar petrolün genel enerji tüketimindeki payı yüz
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de 15’den yüzde 5l,4’e çıkarken, linyitin payı yüzde 6,7’den an
cak yüzde 9,2’ye yükselebilmiştir. Üstelik enerji kesimindeki bu 
sağlıksız yapı tüm planh dönemlerde «özkaynaklara yönelik 
enerji türleri kullanımına öncelik verileceği» görüş ve savları 
arkasında gerçekleştirilmiştir.

özkaynaklara yönelmenin bir zorunluluk olarak belirdiği 
petrol bunalımından sonra, yılların ihmali ile geri plana atılan 
kömürlerimize birdenbire yöneliş, birçok darboğazı birlikte ge
tirmiştir. Bugün Türkiye’de 3 milyonun üstünde kişi ocak, tandır 
vb. ilkel yollarla ısınmakta, toplam enerji tüketiminin yüzde 25’i 
odun ve tezekle karşılanmaktadır. Elektrik enerjisinden yarar
lanamayan nüfus yüzde 50’yi bulmaktadır.

Bugüne kadar planlanan yatırımların hiçbiri zamanında ta 
mamlanmamış, bu nedenle üretim yetersizliği yanında milyon
larca liralık döviz yitirilmiştir.

1979’da devreye alınması planlanan Soma, Yatağan, Çan, 
Kangal, Orhaneli termik santrallarm ı çalıştıracak linyit yatak
ları özel mülkiyettedir ve kamuya devri işlemleri halen gerçek
leştirilememiştir.

Birincil Enerji Tüketiminin Dörtte Biri 
Hâlâ Odun ve Tezekle Karşılanmaktadır

Türkiye’de kişi başına birincil enerji tüketimi taşkömürü eş
değeri olarak 1976’da 1.070 kg olmuştur. Bunun 240 kg’lık bölü
münü ticari olmayan yakıt olarak kabul edilen odun ve tezek 
meydana getirmiştir. 293. Tabloda bu durum  gösterilmektedir.

TABLO : 293
TÜRKİYE'DE BİRİNCİL ENERJİ TÜKETİMİ (1962-1975)

(Hidrolik e n e r j i : Gwh-milyon Kwh; miktar: bin ton)

Anam allar

1962 1967 1972 1975

M ikta r Yüzde M ikta r Yüzde M ikta r Yüzde M ikta r Yüzde

Taşkömürü 3.810 18,6 4.339 15,9 4.806 13,9 4.831 10,7

Linyit 2.979 7,2 4.618 8,6 6.500 8,7 6.199 9,2
Petrol ürünleri 2.491 18,9 5.298 30,9 9.905 42,6 13.046 51,4

Hidrolik enerji 1.124 2,1 2.382 3,5 3.397 3,7 5.886 5,5

Odun 13.700 31,1 12.831 22,5 12.800 16,5 11.000 11,6
Tezek 12.705 22,1 13.849 18,6 14.826 14,6 14.000 11,6

293. Tablodan da görüldüğü gibi, ticari olmayan enerjilerin 
tüketim içindeki oranı çok yüksektir. Emperyalist - kapitalist ül
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kelerin etkisiyle çarpık ve dışa bağımlı bir sanayileşme düzeyin
de olan ülkemizde yakacak odunun hızlı bir biçimde sanayie, 
tezeğin de gübre kullanımına aktarılması planlanmaktadır. As
lında egemen çevrelerin çıkarları doğrultusunda olan bu hızlı 
aktarış eğilimi, kömür yataklarının özel kişilerin elinde bulu
nuşu, hızlı bir üretime girilemeyişi, dağıtım kurum larının köy
lere kadar ulaştırılamayışı, odun ve tezeğin yoksul köylü ve 
kentliye maliyetiyle, kömürün maliyeti arasındaki farkın büyük 
oluşu nedeniyle planlanan hedeflere varamamakta, orm anlar 
durm adan yok edilmektedir.

Türkiye’nin enerji açığını kapatm ak için tek seçenek, ulusal 
kaynaklara dayalı b ir politika izlemek olmalı iken tüm  hükü
metler petrole dayalı ve bağımlılığı artırıcı yanlış bir enerji po
litikası gütmüşlerdir. Bunun sonucu olarak, 1950 -1975 döne
minde petrol tüketimindeki artış, toplam enerji tüketimindek." 
artıştan çok daha büyük olmuştur. 294. Tablo bu durum u ser
gilemektedir.

TABLO : 294
1950-1975 DÖNEMİNDE ENERJİ VE PETROL TÜKETİMİ

Toplam enerji 

tüketim indeki 

artış hızı (yüzde)

Petrol tüketim indeki 

artış hızı (yüzde)

1950 - 55 27 149

1955 - 60 26 49
1960 - 65 31 139
1965 - 70 29 87
1970 - 75 26 78

Planlı dönem boyunca üretilen ve tüketilen birincil enerji 
kaynaklarının taşkömürü eşdeğeri cinsine çevrilerek hesaplanan 
toplamlarındaki gelişmelere bakılacak olursa, enerji üretim  hız
la n  gerilerken, tüketim  hızlannda büyük artışlar olduğu görü
lür. 295. Tablo bu durum u yansıtmaktadır.

Planlı dönem boyunca gittikçe büyüyen enerji üretim  ve tü 
ketim dengesizliği, büyük oranda ithal petrol enerjisi ile karşı
lanmaya çalışılmıştır. Bu politika sonucu bugünkü emperyalist 
tekellere bağımlı enerji sektörü yaratılmıştır.

Petrol tüketiminin, am açlananın üstünde olması, öz kayna
ğımız linyit üretim ve tüketiminin gelişememesine neden olmuş
tur. Linyitin enerji kullanımı içindeki paîa 1962 -1975 yıllan ara- 
smda ancak yüzde 7,2’den yüzde 9,2’ye ulaşabildiği belirtilmişti.
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TABLO : 295

TÜRKİYE’DE TİCARİ ENERJİ ÜRETİM-TÜKETİM DENGESİ 
(1962-1976, ta şk ö m ü r  eşdeğeri ,  bin ton)

Yıllar

1962

1963

1967

1968

1972

1973 
1976

Toplam
enerji
üretimi

11.385
12.455

17.733

18.691
19.636
19.960

22.218

Dönem 

artış hızı 
ortalama 

(yüzde)

9.3

2.1

3,1

Toplam
tüketim

17.790
18.832

23.863
25.541

32.433

36.150
44.115

Dönem 

artış hızı 
ortalama 

(yüzde)

6.1

8,3

8,0

Ayrıca 1972 yılı sonrası linyit üretiminde görülen artışın, bu kısa 
sürede işletmeciliğin büyük ölçüde geliştirilemeyeceği gözönü- 
ne alınırsa, üretim zorlaması sonucu olduğu ortaya çıkar. Üre
tim zorlamasının ise pekçok işçinin hayatını tehlikeye düşürdü
ğü bilinen bir gerçektir.

Öte yandan, odun ve tezek Türkiye’nin enerji gereksinimi
nin yüzde 23’ünü karşılamaktadır. Türkiye’de üretilen 65 mil
yon ton kullanılabilir gübrenin 51 milyon tonu tezek yapımın
da kullanılmaktadır.

Hidrolik potansiyel bakımından dünyanın önde gelen ülke
lerinden biri olan ülkemiz, bu potansiyelin kullanılması açısm- 
dan ise en son sıralarda yer almaktadır.

Bütün bunlardan ayrı olarak, enerji sorununun ayrılmaz bir 
parçası olan yakacak sorunu, ülkemizde uygulanan çarpık ya
kacak politikası nedeniyle, emekçi halkın en az ısınma olanak
larının bile sağlanamadığı bir boyuta ulaşmış bulımuyor. Bölge
sel dengesizlik sonucu yakıt değeri açısından en elverişsiz olan 
yakacakların en soğuk bölgelerde tüketildiği, buna karşın dü
şük gelir gruplarının harcamaları içinde, kira ve beslenme gi
derlerinden sonra en büyük harcamanın yakacak için yapıldığı 
bilinen bir gerçektir. Bu nedenle yakacak konusuna ilerde ayrı
ca değinilecektir.

1992 yılına kadar gerçekleşmesi düşünülen enerji istem ve 
üretim değerleriyle, doğabilecek üretim açığı değerleri 296. Tab
loda verilmiştir.
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TABLO : 296
TÜRKİYE’NİN BİRİNCİL ENERJİ KAYNAKLARI 

TOPLAM ÜRETİM VE İSTEM DURUMU 
(1978-1992, ta şk ö m ü rü  eşdeğeri ,  bin ton)

istemin 
karşılanma 

Üretim oranı
Yıllar İstem Üretim açığı (yüzde)

1978 52.780 26.179 -26.601 50
1982 84.240 39.046 -  45.194 46

1987 126.676 59.464 -67.212  47

1992 158.598 70.654 -87 .944  44

Bilinen birincil enerji kaynaklarımıza yenileri eklenmediği 
takdirde, ekonomik gelişmenin temel gereği olan enerjinin, önü
müzdeki dönemde ancak yüzde 44 - 47’sinin karşılanm a olanağı 
bulunmaktadır. Öte yandan, bu enerji isteminin içinde petrol it
hali büyük bir yer tutmakta, yüzde 42 - 43’ünü oluşturmaktadır. 
Bu nedenle önümüzdeki dönemlerde özellikle yeni enerji kay
nakları aram aları, ekonomik gelişme açısından yaşamsal bir 
önem taşımaktadır. Önceki plan dönemleri bojoınca, plan he
deflerinin tersine, giderek gerileyen madencilik sektörü faali
yetleri ile enerji hammaddeleri üretim  faaliyetlerinin uzun dö
nemli aram a programları ile sürekli devam ettirilmesi gerek
mektedir. Petrol konusu, kapitalist dünya için de bir sorun ol
maya devam etmektedir. Gerçekten, dünya nüfusunun son 15 
yıl içinde yüzde 33 artm asına karşı enerji gereksinimi yüzde 80 
artarak  dünyayı yeni ve çok boyutlu bir sorunla karşı karşıya 
getirdi. Genel enerji tüketimi dünya ortalaması 1975 yılında 2044 
kg/kişi taşkömürü eşdeğeri iken 1976 yılında 2028 kg/kişi ola
rak  gerçekleşti. Petrolün bu tüketimdeki payı sürekli artış gös
terip günümüzde yüzde 44 civarına vardı. 297. Tabloda bu du
rum görülmektedir.

1960 - 1976 arasında petrol tüketimi ise yüzde 185 arttı. 1960 
yılında kurulan OPEC’in 1972 sonlarından başlayarak petrol fi
yatlarını büyük ölçüde denetlemesi ve fiyatları artırması karşı
sında, o güne dek sanayilerini ucuz ham petrole dayandıran em
peryalist - kapitalist sistemin çelişkileri su yüzüne çıktı. Gerçek
te emperyalist - kapitalist sistemin kendi iç çelişkilerinden kay
naklanan bu bunalıma «enerji (petrol) bunalımı» dendi. (*) Ül
kemiz de bu bunalımdan geniş ölçüde etkilendi.

(*) Bu konuda ayrıntılı bilgi, bu  Çahşm a'nın I. Bölüm ’ündcki «Petrol Buna
lımı» a lt bölüm ünde bu lunm aktadır.
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TABLO: 297
DÜNYA ENERJİ TÜKETİMİNDE KAYNAKLARIN PAYLARI 

(1960-1990, tüketim birimi: 10'® joul (*))

1 9 6 0  1 9 7 0  1 9 8 0  1 9 9 0

Kaynak Tüketim Yüzde Tüketim Yüzde Tüketim Yüzde Tüketim Yüzde

Kömür 64,9 47 70,5 30 83,6 26 92,1 22
Petrol 47,8 34 102,2 43 139,6 44 174,1 40

Doğal gaz 19,0 14 48,3 20 59,9 19 81,3 18 
H idrolik ve

İeotermal 7.3 5 13,6 6 16,2 5 19,8 5

Nükleer —  — 1,5 1 13,3 6 67,1 15

(*) 10‘® Joul; 182,5 milyon varil veya 40 milyon ton b itüm lü köm ür karşılığıdır.

Maden ve Petrol Yasaları Anayasayla Çelişmektedir
Geçmiş iktidarlar enerji konusunda ülke çıkarlanna uygun 

bir planlama modeli uygulam ayarak gelişmiş kapitalist ülkele
rin enerji politikalarını izlemiştir. Bu da, kendi doğal kaynak
larımızı kullanmamaya götürmüştür. Ulusal olmayan bu uygu
lam alar sonucu, planlanan hedeflere varılamamış ve giderek ba
ğımlılığımızın artm ası önemsenmemiştir.

Anayasa, doğal kaynakların devletin denetiminde olduğu
nu belirtmiştir. Oysa Amerikalılara hazırlatılan maden ve pet
rol yasası bu anayasa hükmüyle çelişki içindedir. Uluslararası 
tekeller veya bunların yerli göstermelik kuruluşları, doğal kay
naklarımız üzerindeki tasarruflarında, kamu kuruluşlarından 
güçlüdürler. Özel kesimin elinde ve denetiminde bulunan alan 
larda potansiyel ve üretim  konusundaki veriler kesinlik taşım a
maktadır. Ancak bilinen, üretim koşullarının ilkelliği nedeniyle 
özel kesimde üretim kayıplarının büyük olduğu ve gelecek yıl
lar için herhangi bir üretim planlamasına gidilmediğidir.

Çarpık Enerji Politikası ve Yarattığı Sorunlar
Enerji sorununun önemli bir parçası olan ısınma ve yaka

cak konusu tutarlı ve gerçekçi bir biçimde programlanmamıştır. 
Bugün ülkede linyitin dört katı odun ve tezek kullanılmaktadır. 
Bu durum un taşıdığı sakıncalar açıktır.

Ormanlarımız, yakacak odun üretim potansiyelinin iki katı 
tüketimle zorlanmakta, bu durum, çoğunlukla bozuk nitelikte 
olan ormanlarımızın hızla azalmasına ve toprak kaybının da 
giderek artm asına neden olmaktadır. Resmi Dördüncü Beş Yıl
lık Plan hazırlık çalışmalarında yakacak odunun 1977 - 1987 yıl-
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la n  arasında diğer yakıtlarla ikame edilmesi ve 1987 yılında ü re 
tim potansiyelinin üzerinde odun kesilmemesi eğilimi ortaya 
çıkmış, ancak odunun hangi linyit kaynaklan ile ikame edilece
ği kesinlikle ortaya konulamamıştır. Yakacak odun kullanımı
nın başlıbaşına bir sorun oluşunun önemli nedenlerinden birisi 
de, alternatifi olan yakıtların (kırsal alanda özellikle linyit) odu
na oranla daha zor bulunması ve daha pahalı olmasıdır. Odunun 
diğer yakıtlarla ikamesi ancak diğer yakıtların kimi alanlarda 
devletçe sübvanse edilmesiyle olanaklıdır. Bu durum da kömüre 
zam yapılması ile odunun ikamesi b ir yana, odun tüketimi hızla 
artacaktır. Bu ise ormanların yok edilmesini daha da hızlandı
racaktır.

Tezeğin hammaddesi olan hayvan gübresinin toprağın ve-ı 
rimini artırm a özelliği ve toprağın fiziksel özelliklerini düzelten 
niteliği bilinen bir gerçektir. Yapay gübre ithal edildiği de göz- 
önünde tutulursa 50 - 60 milyon ton hayvan gübresinin tezek 
üretiminde kullanılmasının neden olduğu zarar m ilyarlarla ifa
de edilebilir. 50 milyon ton gübre, buğday üretiminde kullanılsa
2,5 - 3 milyon ton fazla buğday üretilebilir. Bu nedenle tezeğin 
de diğer yakıtlarla ikame edilmesi düşüncesi gelişmiş ve resmi 
planlarda önlemler getirilmiş, ancak tutarlı b ir uygulamaya ge
çilmemiştir. Yakıtlara yapılacak zamların tezek tüketimini de 
büyük ölçüde kamçılayacağı açıktır. Böylece tezeğin ikamesi bir 
yana, tüketimi daha da artacak, bu da belirtilen zararların gi
derek büyümesine yol açacaktır.

Türkiye’de linyitin yüzde 41’i petrolün yüzde 18’i ısıtma için 
kullanılmaktadır. Petrol ürünlerine yapılacak zam, linyite iste
mi artıracak, linyit piyasasını ellerinde tu tan  özel kesim, dar 
gelirli aileleri dilediği gibi sömürebilecektir.

Yanlış ulaşım politikası nedeniyle de enerji kaynaklarımız 
israf edilmektedir. Türkiye’de yolcu taşımacılığının ancak yüz
de B’i, yük taşımacılığının ise yüzde 26’sı demiryolu ile yapılmak
tadır. Oysa gelişmiş ülkelerde demiryolunun yük taşımacılığın
daki payı yüzde 50 civarındadır. Özel oto ile seyahat ülke eko
nomisine otobüs ve trenden 5 -6  kat fazlaya malolmaktadır. 
Kitle taşımacılığını bir yana itip kişileri otomobil sahibi olmaya 
özendiren b ir politikanın hedefi para, can ve mal kaybıvla öden
mektedir. Sadece üç büyük kentimizde kitle taşımacılığı geliş- 
tirilse 3Hİda 2 - 2,5 milyar lira tasarruf edilecektir. (*)

Linyitin yüzde 30’unu petrolün yüzde 25’ini ve elektriğin yüz

(*) Bu konu, ayrıntılı o larak  bu Bölüm 'ün «Ulaştırma» alt bölüm ünde in- 
celem nektcdir.
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de 74’ünü tüketen sanayi kesiminde, elektriğin en çok kuUanıl- 
diği alanlar besin, meşrubat, tekstil, deri ve giyim dallandu*. Ma
dencilik, kimya, metal işleme ve makine dalları gibi temel sa
nayi diyebileceğimiz bölümlere sanayideki elektrik kullanımımn 
yüzde 3ö’sı düşmektedir. Bir başka deyişle devletçe bilinçli ola
rak  maüyetınden ucuza satüan enerji aslında tüketim sanayiini 
geliştirmek için kullanılmaktadır. Üstelik bu tü r sanayi ardm- 
dan zorunlu olarak yeni enerji israf alanları da getirmektedir. 
Ote yandan, en çok elektrik enerjisi gereksinimi duyan ağır sa 
nayi kuruluşlarm dan biri olan Seydişehir Alüminyum Tesisleri 
ise bir türlü  çalıştırüamamaktadır.

Diğer sektörlerde olduğu gibi enerji sektöründe de yatırım- 
larm  gecikmesi, planlanan sürede bitirilmemesi bir alışkanlık 
haline gelmiştir. Yatırımlarm gecikmesi, üretim  yetersizliği ya- 
nm da büyük ölçüde döviz kaybma da neden olmaktadır. Üretim 
kaynaklarm m  yapıımndaki 3 -4  yıllık gecikme, maliyetle birlik
te ülke dışma çıkacak dövizi 3 -4  kat artırmaktadır. Bugüne ka
dar bu yolla yüz milyarlarca lira fazla ödeme yapılmış bulunuyor.

Uluslararası Enerji Ajansmdan Derhal Çıkılmahdır

Burada ü luslararası Enerji Ajansı (UEA) ’ya da değinmekte 
yarar görmekteyiz. Bilindiği gibi, son yıllarm enerji bunahmı üe 
birlikte birçok ülke doğal kaynaklarm ı en uygım düzeyde kul
lanm a projelerini hazırlam akta ve bunun yanında yeni enerji 
türleri üzerinde araştırm a ve geliştirme çalışmaları yapm akta
dır. ülkemiz ise bu konularla ilgilenmeyip ÜEA’ya girmeyi yeğ
lemiştir. Bu ajans, ulusal enerji planlamamızı, politikamızı ve 
yatırımlarımızı onaylamak yetkisine sahiptir. Bu ajans, anlaş
ma hükümleri uyarınca, doğal kaynaklarımızı yabancı serm a
yeye açmak yükümlülüğünü getirebilecektir. Bunların yanında 
ajans, üye ülkelere şu yükümlülükleri de getirmektedir: Eğer 
herhangi bir üye ülkeye petrol ambargosu uygulanırsa diğer üye 
ülkeler bu ülkeye ajansm  saptayacağı oranda yardımda bulu- 
nacaklardu:. Ajansa üye ülkelere giren petrol m iktarm da yüz
de 12’lik bir azalma halinde, koşullar ne olursa olsun, ülkeler 
tükettikleri petrolde yüzde 10 oranında tasarruf sağlayacaklar
dır. Aynca üye ülkeler 60 günlük stoklarmı sürekli korumak du
rumundadırlar. Bu maddelerden başka, ajansın ülkemizi bağ
layan pekçok hükmü bulunmaktadır. UEA’da 16 ülke yer alm ak
tadır. ABD, Almanya, İngiltere, Japonya, Kanada gibi ülkelerin 
bulunduğu ajansta toplam 148 oydan Türkiye ancak dördüne sa
hiptir. ABD 51, Japonya 18, Almanya 11 oya sahip olduğundan

637



toplam 80 oyla sadece bu üç ülke UEA’yı yölendirebilmektedir. 
Yalnızca 4 oy hakkıyla Türkiye’nin ajans politikası üzerinde hiç
bir etkinliği olamayacağı açıktır. Tüm bu nedenlerle UEA’dan 
derhal çıkılmalıdır.

Bu arada uluslararası dev petrol şirketlerinin enerji alanın
da yeni sömürü yolları yaratm a çabalarını da gözden kaçıra- 
mayız. İç finansm an olanakları gittikçe azalan dev petrol ortak
lıkları ek enerji dallarında uğraş alanları aram aktadırlar. Örne
ğin Exxon 1974’de kazancının yüzde 14’ünü geleneksel gaz ve 
petrol alanları dışmdan elde etmiştir. Oysa bu değer bir yıl ön
ce yüzde 6 idi. Exxon I974’de 3 milyon ton kömür çıkarmış ve
10 yıl içinde 5 milyarlık bir ciro yapması beklenen yakıt birim
lerinin üretimine başlamıştır. Shell ve Gulf Oil ortaklığıyla bir
likte nükleer santrallar kurmakta, ayrıca ABD’de geniş kömür 
yataklarının işletme hakkını satın almış bulunmaktadır. Bu a ra 
da Shell ve Texaco ortaklıkları gazlaştırma yöntemleri ve hidro
jen üretimi için yeni birimler geliştirmek amacıyla çalışmalar 
yapmaktadırlar. Mobil Oil bitümlü şist işletmeciliğine, kömürcü
lüğe ve güneş enerjisinden yararlanm a tasarım larına girişmiş
tir. British Petroleum (BP) Argonne, ESSO ve W estinghause or
taklıkları kömürlerin akışkan yatakta yakılması üzerinde ça
lışmalar yapmaktadır.

Örnekler daha çeşitlendirilebilir. Bunlardan anlaşılacağı gi
bi, kendi teknolojimizi geliştirmek amacıyla tüm  olanaklarımızı 
kullanmazsak, çok yakın bir gelecekte dev enerji ortaklıkları
nın teknolojik, mali ve yönetimsel bağımlüığı altına daha büyük 
kuvvetle gireceğiz demektir.

öncelikle Genel Enerji Plan ve Program lanm n 
Yapılması Zorunludur

Türkiye’de enerji üretim ve tüketiminin yapısıyla birincil 
kaynaklar açısından durumumuz gözden geçirildiğinde ulusal 
enerji politikasının nasıl olması gerektiği kendiliğinden ortaya 
çıkmaktadır. Projesi, teknolojisi, ağır ve duyarlı makineleri ,mü- 
hendislik uygulamaları ve finansmanıyla emperyalist kuruluşla
ra  bağımlı bugünkü enerji politikasının ulusal enerji politika
sına dönüşmesi için uygulanması gereken hedefler şöyle özetle
nebilir:

Birincil enerji kaynaklarının akılcı b ir biçimde kullanılması
nı sağlamak amacıyla öncelikle tüm birincil kaynaklar kamulaş- 
tırümalıdır. Petrol dahil, bilinen tüm  maden potansiyelinin uzun 
dönemde en yüksek y a ran  sağlayacak biçimde işletilmesi için
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ulusal yararlara aykırı düşen maden ve petrol yasaları değiştiri
lerek çeşitli enerji kaynakları üzerindeki özel ve yabancı ser
maye denetimi kaldırılmalı ve işletme ruhsatları iptal edilme
lidir.

Kaynakların rezerv ve özellikleri bilimsel bulgularla ivedi
likle saptanarak ve bunlara göre en uygun kullanım yerlerinin 
belirlenmesi ve bu kaynakların akılcı bir kullanımına ve bilimsel 
yöntemlere dayalı GENEL ENERJİ PLAN VE PROGRAMLARI 
düzenlenmesi zorunludur.

Ayrıntılı ve uzun dönemi kapsayan genel enerji planlaması 
öz kaynaklarımız ve yeni teknolojik olanakları en ileri ölçüde de
ğerlendirmeyi amaçlamalı, dışa bağımlı ve pahalı üretim  model
lerinden vazgeçilmelidir.

Ulusal enerji politikası, ulusal sanayi politikası ile bütünleş
meli, enerji sektörü her türlü dış bağımlılıktan derhal kurtarıl
malıdır.

Yakıt ithal etme zorunluluğu, ağır ve duyarlı makine ve ekip
m anları sanayiinin olmayışı, kaynak ve teknoloji bağımlılığını 
doğurmakta, bu bağımlılık da döviz gereksiniminden doğan m a
li bağımlılığı da birlikte getirmektedir.

Bu arada Türkiye’nin UEA ile ilişkilerini sürdürmesi, geliş
miş kapitalist ülkelerin çıkarları doğrultusunda oluşturulmuş bu 
ajansın istemlerine göre enerji işlerini yönlendirmesi, UEA’nm 
örtülü etkileri bir yönetimsel dış bağımlılığa yol açtığından UEA 
ile ilişki, TBMM’nin onaymdan da geçmediğine göre, derhal ke
silmelidir.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve bağlı kuruluşlan, ya
sal eksiklikler tam am lanarak yeniden düzenlenmelidir. Enerji 
sorununun çözümünde ülkemiz mühendis ve teknik uzm anları
nın düşüncesi, bilgisi ve sorumluluğu ulusal politikada asıl öge 
olmalı, çalışanların yönetimde söz sahibi olduğu verimli ve uyum
lu bir çalışma düzeni sağlanmalıdır.

Birincil enerji kaynaklarıyla ilgili çalışmalar açısından deği
şik kam u kuruluşlarının ortak ve eşgüdümlü çalışmaları geliş
tirilmeli, yatırımların gecikmesine neden olan bürokratik engel
ler ortadan kaldırılmalıdır. Bu amaçla ulusal ekonomiye en üst 
düzeyde katkıyı ve bütünlüğü sağlayacak, merkezi planlamayı 
tam uygulayabilecek biçimde örgütlenmiş ,tek sorumlu ve yetki
li merkezi bir kuruluş oluşturulmalıdır. Bu kuruluş, merkezi pla
nın çizdiği politikaya uygun olarak rezerv araştırm a, saptama, 
üretim, zenginleştirme, dağıtım, çok yönlü kullanım olanaklarını 
araştırm a, kısaca birincil kaynakların bilimsel olarak değerlen
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dirilmesi için tüm  işlevleri yerine getirecek bir yapıya ve yetkiye 
sahip olmalıdır.

Enerji kayıplarını azaltm ak ve bölgeler arası dengeyi sağla
mak amacıyla sanayi planlamasmda enerji üretim  merkezlerinin 
yeri gözönüne alınmalıdır. Sanayide gereksiz tüketim m allan 
üretimi engellenineli, enerjiyi en ekonomik biçimde kullanacak 
teknolojiler seçilmelidir.

Lüks ve pahalı ulaşım yöntemleri bırakılarak deniz ve de
miryolu taşımacılığı geliştirilmelidir.

Yakıt ve ısınma kesimine gereken önem verilerek, yakacak 
potansiyeli üstündeki odunun yakıt olarak kullanılmasını engel
leyecek önlemler getirilmeli, hayvan gübresinin tarım da kulla
nılması amacıyla diğer yakıtlarm  bvmun yerine konması sağlan
malıdır.

Binalarm ısı yalıtımmm sağlanması ve merkezi ısıtma yoluy
la, artık ısıdan yararlanılmalı, büyük çaplı yakıt tasarrufu sağ
layacak en gelişmiş teknolojiler uygulanmalıdır.

Bugün ülkemizde uygulanan teknoloji gereği olarak linyit 
kömürlerinin termik santrallarda yakılması ile elde edilen ısının 
ancak yüzde 35 - 40’mdan yararlanılm akta, yüzde 60 - 65’i ise 
atılmaktadır. Atılan bu ısınm merkezi ısıtmada, ısınma için kul
lanılması ve baca gazlarından yan ürün  olarak kimyasal madde
ler elde edilmesi amacına yönelik «enerji ısınma ve kimya sana
yii» kuruluşlarınm  bütünsel bir biçiminde ele alınması yoluyla 
dahi tüketilen yakıtm 2/3’ünün kazanılması olanaklıdır. Bu yol
la örneğin, 1982 yılmda termik santrallarda 20 milyon ton linyit 
kazanılmış olacaktır.

Uzun dönemi içeren gelecek açısmdan nükleer teknoloji ve 
yeni enerji kaynaklan teknolojisi üzerinde araştırm alara başlan
malıdır. Ancak uzun dönem enerji planlaması içerisinde ulusal 
nükleer politika ve stratejisi belirgin olarak saptanmalı, nükleer 
yakıt hazırlayacak teknoloji altyapısmm kurulm asm a çalışılma
lıdır.

Elektrik santrallarm ın ve işletmelerinin kuruluşlannda tek
nolojik ve mali dış bağımlılıklardan kurtulabilmek için enerji 
makineleri ve ağır elektro-teknik ekipman sanayiinin devlet eliy
le kurulması sağlanmalı ve bu geciktirilmemelidir. Bugün için 
sermaye ortaklığı biçiminde kurulm aya çalışılan ve ardında özel 
sektörü kayırm a amacı açık bulunan TEMSAN (Türkiye Elekt- 
romekanik Sanayii A.Ş.) TESTAŞ (Türkiye Elektronik Sanayii 
A.Ş.) ve SUN-TEK (Ağır Isı Sanayü A.Ş.) gibi TEK’in ortak oldu
ğu işletmelerin tümüyle kamu kuruluşu biçimine dönüştürülerek 
bu sanayinin oluşturulmasına geçUmesi gerekir,
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B. YAKIT VE ISINMA

Enerji İçinde Isınma Sorunu 
Özenle Konu Dışına İtilmektedir.

Yakıt sorunu enerji sorununun önemli bir bölümüdür. Bu
na karşın ülkemizde enerji terimi genellikle elektrik enerjisi, ya 
da güncel etkenlere göre petrol terimleriyle özdeşleştirilmekte, 
ısınma amacıyla kullanılan yakıt titizlikle konu dışına itilmeye 
çalışılmaktadır. Böylece konunun önemi ve ülke sorunlarındaki 
yeri geri plana atılmaktadır.

Ülkemizde yakacak olarak kullanılan kaynaklar içinde kö
m ürün payı çok düşüktür. Halk ısınma gereksinmesini odun, te
zek ve tarım  artıkları gibi ticari olmayan yakıtları kullanarak 
karşılamaya çalışmaktadır ve bu amaçla bulabildiği m iktarlar 
gerekenin çok altındadır. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 
dahi yakıt bunalımını görmemekte yakıt sorununu enerji soru
nundan soyutlamaktadır. Kısacası, halkın yakacak gereksinme
sini karşılamak için hiçbir plan yapılmamakta, halk kaderiyle 
başbaşa bırakılmaktadır. Geniş halk kitlelerinin sorunları, kal
kınmanın doğal bedeli olarak çekilmesi gereken bir sıkıntı gibi 
gösterilmeye çalışılmaktadır.

Çeşitli yakıt türlerini kullanan nüfusun bölgelerdeki dağı
lımı incelendiğinde bu durum daha iyi görülecektir. 298. Tablo
dan bunu izlemek olanakhdır.
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TABLO : 298

ÇEŞİTLİ YAKIT TÜRLERİNİ KULLANAN NÜFUSUN 

BÖLGELERDEKİ DAĞILIMI (yüzde) (*)

Bölgeler Kömür Fuel-oll Odun Tezek Diğerleri

Trakya 41,32 1,06 48,64 1,48 7,50
Karadeniz kıyılan 8,61 (•*) 0,90 85,91 0,21 4,37
Marmara - Ege kıyıları 15,46 0,76 79,48 0,14 4,16
Akdeniz kıyısı 3,04 1,30 87,83 0,95 6,88

Batı Anadolu 30,06 0,53 61,60 4,51 3,30
İç Anadolu 17,19 1,06 56,63 20,06 5,06
Güney Doğu Anadolu 6,81 0,78 62,49 25.02 4,90
Doğu Anadolu 5,88 1,18 49,25 39,19 4,50
Ankara - İstanbul - İzmir 42,80 6,16 36,00 4,20 10,84

(*) Tablodaki bölgeler, Devlet İ s ta tis tik  E nstitü sü  (DİE) nin bölge ayrım ı
na  göre verilm iştir.

(**) Bu rakam  içinde 6,23 Zonguldak iline, kalan  2,38 ise topluca Zonguldak 
dışındaki illere aittir.

298. Tablodan çıkan sonuçlar şöyle sıralanabilin Ticari ol
mayan yakıtlar bütün bölgelerde yüzde 50’nin üzerinde tüketil
mektedir. Ve Türkiye’de temel yakıt odundur; kömür kullanma 
oranı sadece üç bölgede gelişmiştir; her bölgede tezek ve tarım  
artıklarını kullanan nüfusun yaşadığı görülmektedir.

TABLO : 299

TÜKETİM GRUPLARININ BÖLGELERE DAĞILIMI (yüzde)

Bölge 
nüfusunun 

tcplanfi 
nüfusa 

oranı
Tüketim gruplarmm bölgelere dağılımı

B ö fg  e 1 e r (yüzde) Kömür Fuel-oll Odun Tezek Diğer

Trakya 2,46 5,36 1,36 1,94 0,32 3,15
Karadeniz kıyıları 15,17 6,89 7,12 21,06 0,03 11,30
Ege-M arm ara kıyıları 11,47 9,35 4,54 14,73 0,14 8,13
Akdeniz kıyısı 7,85 1,25 5,32 11,40 0,65 9,21
Batı Anadolu 7,89 12,52 2,18 7,86 3,12 4,44
İç Anadolu 19,38 17,60 10,71 17,74 34,05 16,72
Güney Doğu Anadolu 4,49 1,60 1,82 4,53 9,84 3,75
Doğu Anadolu 13,07 4,05 8,04 10,15 44,89 10,03
Ankara - İstanbul - İzmir 18,22 41,38 58,91 10,59 6,96 33,27

T o p l a m 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
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Tüketici grupların bölgelerdeki dağılımını gösteren 299. 
Tablo incelendiğinde bölgeler arası dengesizlik açıkça ortaya 
çıkmaktadır.

299. Tablodan da görüldüğü gibi, Türkiye nüfusunun yüzde 
28.5’ini barm dıran Trakya, Batı Anadolu ve üç büyük ilde kö
m ür tüketen nüfusun yüzde 60’ı bulunmaktadır. Nüfusun yüzde 
71,5’inin toplandığı diğer bölgelerde ise kömür tüketenlerin ora 
nı ancak yüzde 40’dır, fuel-oil ile ısınan nüfusun yüzde 60’ı ise üç 
büyük ilde toplanmıştır, buna karşılık tezek yakan nüfusun yüz
de 79’u iklim koşullarının en ağır olduğu İç Anadolu ve Doğu 
Anadolu bölgelerinde yaşamaktadır.

DİE, 1970-1975 nüfus sayımları ile ayrıntılı sayılabilecek an 
ketler yaparak halkın hangi tü r yakıttan yararlandığını araştır
mıştır. Halkın yüzde kaçmm hangi yakıtı kullandığı 300. Tablo
da belirtilmektedir.

TABLO : 300

HALKIN YAKITLARDAN YARARLANMA ORANLARI 

(1970-1975, nüfusun yüzdesi olarak)

Yıllar Kömür Petrol Odun Tezek Diğerleri

1970 19,24 1,84 62,60 11,12 5,20

• 1975 29,10 3,79 54,67 9,88 2,56

300. Tabloya göre 1975 yılında nüfusun yüzde 67’si odun te 
zek gibi ticari olmayan yakıtlarla ısınmaktadır. 301-303. Tablo
larda da yıllara göre yakıt tüketimi ve yakıt türlerinin oranları 
verilmektedir.

TABLO : 301

YAKIT TÜKETİMİ 
(1970-1975, orjinal birimler cinsinden, bin ton)

Tezek 

ve tarım

Yıllar Taşkömür Kok Linyit Fuel-oll Odun artıkları

1970 46,6 596,2 2.566,1 428,5 12.816,0 10.097,0
1975 242,5 143,4 3.654,6 1.225,2 14.562,0 10.672,0
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T AB LO: 3Û2

YAKIT TÜKETİMİ 
(1970-1975, linyit e şd eğ er i  cins inden, milyon ton)

Yıllar Kömür Fuer-oll Odun

Tezek 

ve tarım 
artıkları Toplam

1970
1975

3,65
4,35

1,46
4,17

12,82
14,56

7,74

8,26

25,67
31,34

TABLO : 303

YAKIT TÜRLERİNİN KULLANAN 

TOPLAM TÜKETİME GÖRE 1 
(1970-1975, yüzde)

NÜFUSA VE 
DAĞILIMI

Kömür Fuel-oll Odun

Tezek 
ve tarım 
artıkları

Yıllar A (*) B (**) A B A B A B

1970
1975

19 14 

29 14
2 6 
4 13

63
55

50
47

16 30 
12 26

i*)  Kullanan nüfus yüzdesi
(**) Toplam  tüketim deki yakıtm  payı (yüzde)

303. Tablodan da anlaşılacağı gibi, 1975’de ısınmada kulla
nılan ticari enerji kaynaklarının payı ancak yüzde 27’dir. Bu 
yüzde 27’lik ticari enerjinin hemen yansım  (yüzde 13) nüfusun 
yüzde 4’ü kullanmaktadır. Isınma gereksinmesinin yüzde 73’ü ise 
ticari olmayan odun tezek gibi yakıtlarla karşılanmaktadır.

Son 5 yıl içinde kömürün tüketimindeki payı hiç artmadığı 
halde fuel-oil’in payının yüzde 117 arttığı görülmektedir.

Resmi Gelişme Hedefleri de Isınmada Odun ve Tezeğin 
Kullanımının Devam Edeceğini Gösteriyor

Yakıt sorunu üzerinde bugüne kadar durulmadığı gibi, önü
müzdeki yıllar için yapılan oranlam alarda da durulmamaktadır. 
Geleceğe ait 304. Tablo kısaca gözden geçirilirse konu daha iyi 
aydınlanacaktır.
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TABLO: 304
ISINMA İCiN GEREKLİ KAYNAKLAR (19E0-1992, bin ton)

Yıllar

Or|lnol birimler cinsinden

Toplam
(linyit

eşdeğeri
olarak)Taşkömürü Linyit Petrol Odun Tezek

1980 166 12.909 2.690 12.542 10.380 43.269
1085 100 23.401 3.044 7.162 9.539 48.955
1990 100 31.429 3.443 4.299 7.923 55.389
1992 100 33.364 3.618 4.167 6.948 58.193

Resmi kuıoıluşlann ısınma için öngördüğü bu miktarların 
gerçekleşip gerçekleşmeyeceği araştırıldığında linyit için ortaya 
çıkan durum  305. Tabloda ele almmaktadır.

TABLO : 305
LİNYİT İSTEM-SUNUM TAHMİNLERİ (1980-1992, bin ton) .

Termik Toplam Yıllık

YıHar santrallar Sanayi Ulaşım Isınma ihtiyaç üretim Açık

1980 13.167 5.861 100 12.909 32.037 27.246 -  4.791
1985 34.190 10.006 55 23.401 67.652 52.908 -14.744
1990 44.678 14.663 — 31.429 90.770 66.695 -24.075
1992 44.678 15.597 — 33.364 93.639 66.939 -26.700

305. Tablodan da açıkça görüldüğü gibi planlanan linyit ve 
açık gittikçe büyüyecektir. Tabloda görülen tüketici sektörler
den santrallar ve sanayi istemleri normal olarak karşılanacak, 
açık asıl ısınma kesiminde kendini gösterecektir. 306. Tablo bunu 
göstermektedir.

TABLO : 306
ISINMAYA DÜŞECEK LİNYİT MİKTAR VE ORANLARI 

(1980-1992)

Gerekil Toplam

Yıllar

Isınma 

Icin 

gereken 
(bin ton)

Ismmaya 
kalan 

(bin ton)

linyitin
karşılanma

oranı

(yüzde)

l’nylt
Cretimindeki

payı
(yüzde)

1980 12.909 8.118 63 30
198S 23.401 8.657 37 16
1990 31.429 7.354 23 11
1992 33.364 6.664 20 10
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Planlanan üretim gerçekleşse bile ısınmaya düşecek linyit 
m iktarları ve oran lan  306. Tablodaki gibi olacaktır. Görüldüğü 
üzere, linyit üretiminde ısınmaya düşen pay, yıllara göre sürek
li düşerken gerekli, linyitin yerli kaynaklarla karşılanma oranı 
da durmadan düşmektedir. Böylece ısınmadaki açığın gene odun 
ve tezekle karşılanması yoluna gidileceği açıktır.

Isınmada gereksinme ve sunum tahminleri ise 307. Tabloda 
ele alınmaktadır.

TABLO : 307
ISINMADA KİŞİ BAŞINA GEREKSİNME VE SUNUM 

KARŞILAŞTIRMASI 
(1980-1992, linyit e şd eğ er i  olarak, kg/yıl-kişi)

Odun -  tezek 

ve
benzerleriyle

Linyitle Taşkömûrüyle Petrolle karşılanması 
KİŞİ başına karşılanabilecek karşılanacak karşılanacak gereken

Yıllar gereksinme miktar miktar miktar miktar

1980 948 (*) 178 7 200 563

1985 948 168 4 200 576

1990 948 126 3 200 610

1992 948 109 3 200 636

(*) E. ve T.K. Bakanlığı kişi baş ına  en az gereksinmeyi yılda 948 olarak 
kabul e tm iştir.

307. Tablodan da görüleceği gibi, kişi başına düşen kömür 
miktarı devamlı azalmaktadır. Bu durum da odun ve tezek tüketi
minin azalması sözkonusu değildir. Fuel-oil, yaygın kullanımı 
olan bir yakıt olmadığı için yakıt sorununun çözümünde etkili 
olamayacak bir kaynaktır. Tersine, kişi başına düşen yakıt mik
tarını yapay olarak yükseltmekte veya gerekli odun, tezek mik
tarının az görünmesine neden olmaktadır.

Sorunun çözümünde önemli olan kaynak linyitlerimizdir. 
Oysa linyit kaynaklarımızın, sorunun çözümünde etkili olacak 
düzeyde değerlendirilmesi düşünülmemekte, bunun sonucunda 
odun ve tezek tüketimi giderek artm aktadır.

Her ne kadar resmi rakam lar arasında bazı farklılıklar gö
rülmekte ise de bu fark lar sonucu etkilememektedir. Gelecek 
yıllarda ticari olmayan yakıtların tüketimindeki payının yüz
de 80'oranm da olacağı görülmektedir. Odun ve tezek kaynak-
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larmın sınırlılığı gözönüne alınırsa sorunun artarak  devam ede
ceği ortaya çıkmaktadır.

T

Dar Gelirliler İçin Yetersiz Isınma Koşııllan 
Hemen Her Yörede Aynıdır

Ülkemizde en az ısınma gereksinmesini karşılamak üzere 
kişi başına yılda 970 kg. linyit eşdeğeri yakıt gerekmektedir. Bu
nun altındaki bir değerle ısınmaya çalışanlar yeterince ısınamı
yor ve sağlıksız koşullarda yaşıyor demektir. Halbuki 1970 yılın
da kişi başına yılda 710 kg linyit eşdeğeri yakıt tüketilmiş, bu 
değer 1975’de 777 kg olabilmiştir.

Tüketim gruplarına göre linyit eşdeğeri olarak yakıt tüke
timleri şöyledir.

Kömür kullananlarda 
Odun kullananlarda 
Kömür-I-Odun kullanlarda 
Odun 4-Tezek kullananlarda 
Kömür-f-Odun 
-f Tezek kullananlarda 
Fuel-oil kullananlarda

Bu değerlerden şu sonuçlar çıkmaktadır: Ev yakıtı olarak 
ayrılan kömür ve odun, kişi başına en az gereksinmenin an 
cak yarısını karşılayabilmektedir; odun, kömür ve tezek kul
lananlar en az gereksinmenin yüzde 72’si kadar ısmabilmekte- 
dirler; Isınma gereksinmesini fuel-oille karşılayanlar ise en az 
gereksinmenin 3 katı ısınmakta ve Türkiye ortalamasını 77 kg 
fazla göstermiş olmaktadır. Konunun ilginç bir yönü de üç bü 
yük ilde fuel-oil ile ısınma gereksinimini fazlasıyla karşılayan 
900 bin kişinin dışında kalan 7 milyondan fazla insan, geri kal
mış bölge insanlarıyla yaklaşık aynı koşullarda ısınabilmekte- 
dirler. Bu da açıkça ortaya koymaktadır ki, dar gelirli yurttaş
lar ülkenin neresinde yaşarsa yaşasın, bütün sorunları eş ola
rak paylaşmaktadır.

Yakıtların Özellikleri

Ülkemizde ısınma aracı olarak kullanılan yakıt türlerini 
özellikleri yönünden inceleyecek olursak karşılaşılan durum şu
dur:
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kişi başına 371 kg
kişi başına 652 kg
kişi başına 487 kg
kişi başına 843 kg

kişi başına 700 kg
kişi başına 2.724 kg



Fuel-oil ısı değeri yüksek verimli, taşıma, depolama ve yak
ma kolaylığı olan, fakat sağlanması ve yakm a sistemleri yönün
den büyük oranda dışa bağımlı bir yakıttır. Ülkemiz koşullann- 
da çok küçük bir azınlığın yararlandığı, ücretini sübvansiyon 
yoluyla halkın ödediği lüks bir yakıttır.

Odun ve tezek, içindeki su, kişi başına düşen miktarı ve yan
ma verimini etkilemektedir. Yaygm olarak kullanılması, doğa
mızın hızla bozulmasını da beraberinde getirmektedir. Tezek ise 
tanm m  en temel gereksinmesi olan değerli bir gübredir. Bunun 
yakıt olarak kullanılması ulusal ekonomiye milyarlarca lira 
zarar vermektedir.

Kömür, ülkemizde yakıt olarak kullanılan kömür türleri, 
taşkömürü, kok, linyittir. Son yıllarda Siirt ve Mardin yörelerin
de asfaltitler de yakıt olarak kullanılmaktadır. Taşkömürü, kok 
ve asfaltitler değerli sanayi hammaddeleridir. Bu nedenle yakıt 
olarak kullanılmaları ulusal ekonomi yönünden kayıptır.

Yakıt sorununun çözümünde üzerinde önemle durulması 
ve odun-tezeğin yerini alacak biçimde gelişmesi gereken kömür 
tü rü  linyittir. '

Planlı dönemlerde birincil enerji kaynaklan içinde linyitin 
payı uzun yıllar durağan kalmıştır. Kamu üretiminde olanlar 
basit temizleme işlemlerine tabi tutulmakta, özel üretimdekiler 
ise topraktan çıkarıldığı gibi tüketiciye ulaştırılmaktadır. Özel 
sektör bu yolla yakılabilir kömür yanında, en az aynı m iktarlar
da taş ve tozu da tüketiciye kömür diye satmaktadır. Yakacak 
linyit için standartlarım ız yoktur. Kömürlerin içerdiği su, kül, 
tane büyüklüğü veya toz miktarı sınırlandırılmamıştır. Bu ne
denle linyitlerimiz büyük kayıplarla yakılmaktadır.

Piyasadaki kömürler yüzde 35-40’a varan oranda su içermek
tedir. Bu yüksek orandaki su miktarı, satın alınan kömürü ağu'- 
hkça fazla göstermekte, alınan 1 ton kömür ashnda 650-700 kg 
olmaktadır. Bu da doğal olarak kişi başına düşen yakıt m iktarı
nı düşürmekte ve ıslak kömürün ısı verimi azalmaktadır.

Kömür içindeki tozların fazlalığı da taşım a kayıplarını 3tüz- 
de 20’ye kadar artırm aktadır. Kömür tozu, yanm a sırasında su- 
yım buharlaşması ile sürüklenerek baca kaybını artırm akta, ka 
lan tozun büyük bir kısmı da yanmadan ızgara aralıklarında kü
le geçerek ısı kaybına neden olmaktadır.

Yanma sonucu meydana gelen kükürtlü  gazlar çevre sağlı
ğını etkilemekte ayrıca yakm a araçlannı ve yapı malzemesini 
aşındırmaktadır.

Düşük gelirli emekçilerin kira ve beslenme giderlerinden
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sonra en büyük payı yakıta ayırdığı bilinmektedir. DİE verileri
ne göre perakende odun fiyat artışlarındaki değişim 308. Tab
loda gösterilmektedir.

TABLO : 308
ODUN FİYATLARININ YILLARA GÖRE DEĞİŞİMİ 

(1969-1976, ku ruş /kg)

1969 -1976
i l l e r  1969 1975 1976 artışı (yüzde)

İstanbul 21 53 59 281
Ankara 23 57 90 391
İzmir 15 40 43 287
Adona 21 68 75 357
Samsun 20 63 79 395
Erzurum 35 73 92 263

Diyarbakır 20 52 72 360

308. Tablodan anlaşılacağı gibi, odun fiyatları artışlarının 
yüksek düzeyi çok belirgindir. Ayrıca bu rakamlar resmi rakam
lardır. Odun ve kömürün resmi fiyatların çok üstünde satıldığı 
da bilinmektedir. Yani emekçi halkımız yakıt giderlerini karşıla
mak için her geçen yıl bütçesinden daha büyük bir pay ayırmak 
zonmda kalmaktadır.

Kömürde ise değişik iki satış uygulanmaktadır: Bunlardan 
biri, kamu sektörünün sübvansiyonlu satışlarıdır. Kamu fiyatla
rı, hem piyasa fiyatlarının, hem de maliyetin altındadır. Fakat 
bütün kamu üretimi halkın eline bu fiyatla geçememekte, büyük 
oranda karaborsaya düşerek karaborsacmın kârını artırmakta
dır.

Özel sektör fiyatları ise fahiş denilecek bir düzeydedir. Isı 
değerleri gözönüne alındığında ithal malı fuel-oilden dahi pa
halıya gelmektedir. Bugünkü piyasa koşullarında bir ton fuel- 
oilin ısı değerini ancak dört ton linyit karşılayabilmektedir ve 
ancak iki kat parayla alınabilmektedir. Bu da karaborsanın bo
yutlarını ve dar gelirli işçi yurttaşlann nasıl soyulduğunu ortaya 
koymaktadır.

Isınma Bir Yanıyla da Oturulan Konutun Tipiyle İlgilidir

Ülkemizde konut tiplerinin ortalama dağılımı yüzde 55 kâ- 
gir, yüzde 17 ahşap, yüzde 28 kerpiç ve diğer tip konutlardır. Bu 
konutların pekçoğu iklim koşulları göz önüne almmadan plan
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sız ve gelişigüzel yapılmıştır. Soğuktan yalıtım için herhangi bir 
önlem alınmadığından yüzeysel ısı kayıplan yüzde 25’in üstün
dedir. Yani büyük halk kitlesi zorla ve çok pahalıya sağladığı 
yakıtın ortalama yüzde 25’ini de konutlarının korungan olma
ması nedeniyle yitirmektedir.

Yakma sistemlerine gelince, bunlar ısınma gereksinmesinin 
karşılanma araçlarıdır. Bu nedenle de ısınmayı doğrudan etkile
mektedirler. Bu açıdan, yakma sistemlerinin verimliliği veya 
teknolojik düzeyi ne kadar ileri ise tüketilen yakıttan sağlanacak 
verim de o ölçüde yüksek olacaktır.

Resmi verilere göre nüfusun yüzde 3,17’si kalorifer, 88,81’i 
soba, 7,13’ü ocak ve 0,93’ü diğer yakma araçlarını kullanm akta
dır. Çok ilkel bir ısınma aracı olan ocağın nüfusun 7,13’ünü oluş
tu ran  üç milyona yakın kişi tarafından kullanılm akta oluşu 
önemli b ir sorundur. Gene resmi verilere göre ülkede kalorifer 
kullananların yüzde 70’inin üç ilde toplandığı, ülke düzeyine yay
gınlaşmadığı görülmektedir.

Ülkemizde bugüne kadar yakma sistemleri standartlan, ya
pılıp uygulanmadığından kalorifer sistemleri geri teknoloji ürü
nü ve düşük verimlidir. Bu nedenle kalorifer tesislerinde gereğin
den fazla yakıt tüketilmekte ve tam yanma sağlanamamakta
dır.

Sobalar ileri ülkelerde kullanılan verimli sobaların biçimsel 
olarak tam benzerlerinden, ince saçdan yapılan türlerine ka
dar çeşitli biçimlerde imal edilmektedirler. Bunlar için de belir
li bir standart yoktur. Maden Tetkik Arama Enstitüsü (MTA) 
Isı Tekniği Laboratuvarlannda yapılan araştırmalara göre, piya
sada fabrikasyon üretimi olarak satılan sobalarda yakma kay
bı yüzde 50’yi bulmaktadır. Daha düşük gelir düzeyindeki aile
lerin kullandığı saç sobalar, ocaklara oranla verimli olmakla bir
likte yukarıda eleştirilen sobalardan daha da düşük verimlidir
ler.

Ocaklar ise üç milyona yakın insanın ısınma gereksinmesi
ni, karşılamak bir yana yüzde 90’a yaklaşan kayıplar verdiğin
den en basit gereksinme için bile büyük oranda yakıt tüketm ek
tedir.

Halkın Yüzde 97’si Isınma Gereksinimini Tam Olarak 
Karşılıyamıyor; Önlemler ve öneriler

Sonuç olarak buraya kadar belirtilen sorunlar kısaca sırala
nırsa; a) Halkın ısınması için gereken yakıt, en alt düzeyde kar
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şılayacak oranda dahi bulunamamaktadır; b) Büyük paralar 
ödenerek bulunan yakıtlar düşük niteliktedir; c) Yakma araçları 
düşük verimlidir, büyük kayıplarla çalışmaktadır; d) Konutlar 
soğuğa karşı korungan değildir; e) Halkın büyük masraflarla el
de ettiği sınırlı yakıtın üçte ikisi çeşitli yollarla, yararlanılma
dan havaya atılmaktadır. Gerçekte ısınmasına kalan, istatistik
lerin rakamların üçte birine düşmektedir.

Bütün bunların sonucunda görmekteyiz ki halkın yüzde 97’si 
ısınma gereksinmesini karşılayamamakta, kış aylarını gizli ve 
açık üşüme ile geçirmektedir.

Yakacak sorunu, enerji soıoınunun bir parçası olduğuna gö
re, genel olarak enerji sorunu için önerilen bütün önlemler ya
kacak için de geçerlidir. Ayrıca ısınma sektöründe merkezi plan
lamanın uygulanması ve ana plan çalışmaları derhal yapılmalı
dır. Tüm kömür ve katı fosil yatakları ivedilikle kamulaştırıl- 
malıdır. Sektörün tüm işlevleri ulusal ekonomiye en üst düzey
de katkıyı ve bütünlüğü sağlayacak, merkezi planlamayı tam 
uygulayabilecek biçimde örgütlenmiş tek sorumlu ve yetkili 
merkezi bir kuruluşta toplanmalıdır.

öncelikle kömürlerin ocaktan çıktığı gibi (tüvenan) kulla
nımı önlenmeli, gereken her yerde zenginleştirme tesisleri ku
rulmalıdır. Kömürlerin dağıtımı sırasındaki kayıplar en alt dü
zeye indirilmelidir. Kömürün özellikleri, biriket yapımı, fiziksel 
ve kimyasal antma yolları ile geliştirilmeli, tozlanma kayıplan 
önlenmeli ve depolama nitelikleri yükseltilmelidir.

Yakma kayıpları en alt düzeye indirilmelidir. Bunun için de 
yakma sistemleri geliştirilmelidir; yakıt standartlan hazırlanma
lı ve kesinlikle uygulanmalıdır; kömürlerin birincil tür ev ya
kıtı olarak tüketilmesi önlenmeli, biriket, sömikok ve benzeri bi
çimde ikincil tür yakıt olarak kullanılması sağlanmalıdır.

Kapsamı daha da genişletilerek kömürlerimizin çok yönlü 
değerlendirilmesi için gerekli olan tüm araştırmalar yapılmalı ve 
büyük kentlerde merkezi ısıtmaya gidilmelidir.

Soba kullanımı, kırsal kesim ve köylerde kesinlikle yerleşti
rilmelidir. Geliştirilecek uygun sobalar, gerekirse ücretsiz dağı
tılmalı, odun ve tezeğin yerine konacak yakıt dağıtımı kamu 
eliyle ve yeter miktarda yapılmalıdır. Yapı tiplerinde standartlar 
hazırlanmalı ve uygulanmalıdır.

Sağlıklı bir planlamanın yapılması, geçmiş dönemlere ait 
sağlıklı verilerin var olmasına büyük ölçüde bağlıdır. Bu neden
le, sektörle ilgili istatistik bilgilerin toplanarak gelecek yıllar için 
gerekli ve güvenilir bilgilerin hazırlanması sağlanmalıdır.
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C . EL E K T R İK  EiNERJİSİ

Elektrik Enerjisinde Durum: Dün ve Bugün

Ülkemizde ilk elektrik üretimi, Avrupa’dan yaklaşık 20 yıl 
sonra 1902’de Tarsus’daki küçük bir su santralında başladı.

Geniş çapta ilk elektrik enerjisi üretimi, 1914 yılı 14 Şu- 
bat’ında Silahtarağa’da işletmeye açılan termik santraldan ya
pılmıştır. Ülkemizin ilk taşkömürü santralı olan bu santralın İs
tanbul, elektrifikasyonunu sağlaması için M acar Ganz ortaklığı
na 1910’da 50 yıl süreli ayrıcalık verilmişti.

Cumhuriyet ilan edildiğinde yalnız Tarsus, İstanbul ve Ada
pazarı şehirleri elektrik enerjisinden yararlanabiliyordu. Ülke 
nüfusunun yüzde 94’ü henüz elektriği görmemişti. 1923’de Tür
kiye’deki tesislerin toplam kurulu gücü 32,7 MW idi. (MW= Me
ga w att=  M ilyonwatt= bin kilowatt). Yılda üretilen enerji 50 mil
yon Kwh (kilovvattsaat) kadardı ve kişi başına yılda 5 Kwh düş
mekte idi.

1928’de İzmir termik santralı 1 num aralı grubu ve bazı 
özüretken san trallann  devreye alınmasıyla 1930’da Türkiye ku
rulu gücü 78 MW’a, üretim  kapasitesi de 106,3 milyon Kwh’a 
ynûkseldi.

Cumhuriyetin ilk yıllarında, bellibaşlı bÜ3mk kentlerin elek
triklendirme işi, yabancı sermayeli ayrıcalıklı ortaklıklara veril
di. Ancak özellikle elektrik yatırım larm da büyük sermayelere 
karşılık kârlann  düşük oranda olması, ayrıcalıklı ortaklıklann 
yatırımlarını sınırlı tu tm alarm a neden oldu.

682



Bu yıllarda ayrıcalıklı ortaklıklar önemli ajrncalıklara sa
hiptiler. Özellikle elektrik satış tarifeleri sağlam temellere bağ
lanmıştı. Para değerinin düşmesi, mal ve işçilik giderlerinin art
ması durumunda hemen elektrik fiyatları yükseltilmekteydi.

1930’lardan sonra kurulan fabrikalar, yeterli elektrik enerjisi 
olmadığmdan veya fiyatı yüksek olduğundan kendi gereksinme
lerini karşılayacak elektrik santrallan kurmaya başladılar. Kü
çük işletmeler biçiminde kurulan bu santrallar aynı zamanda 
kurulduğu yerleşim merkezlerinin gereksinimlerini de karşıla
dılar. Böylece özüretken elektrik enerjisi üretimi başladı.

Devletin kendi eliyle kapitalist ilişkileri geliştirmeye başla
masıyla birlikte yapılan yatırımlar ekonomiyi etkilemiş ve elek
trik enerjisinin diğer enerji biçimlerine göre üretim, iletim, da
ğıtım ve kullanma üstünlüğü olması nedeniyle, bu enerjiye du
yulan gereksinim hızla artmıştı. Elektrik enerjisi üretiminde ay
rıcalıklı ortaklıkların yeterli yatırımı yapmamakta direnmeleri 
sonucu bu ortaklıklar satın alınarak ayrıcalıklı ortaklıkların 
elektrik üretmelerine son verildi. 309. Tabloda satın alman or
taklıklar görülmektedir.

TABLO : 309
SATIN ALINAN ELEKTRİK ÜRETİMİNDEKİ AYRICALIKLI 
ORTAKLIKLAR VE SATIN ALMA TARİHLERİ (1938-1944)

Satın alınan yabancı ortaklıkların
Satın alma 

yasasının

Yasanın yayınlandığı 
resmi gazete

çalıştığı kentler ve ortaklığın ülkesi sayısı Günü Numarası

İstanbul (Belçika) 3480 9.7.1938 3955

Ankara, Adana (Almanya) 3688 12.7.1939 4256

Bursa, Mersin, Balıkesir,
Gaziantep, Tekirdağ, Edirne (İtalya) 3689 13.7.1939 4257

İzmir (Belçika) 4483 27.7.1943 5466

Antalya, Trabzon, Malatya (Macaristan) 4596 24.6.1944 5739

1935 yılmda elektrik işleri devlet tarafından ele alınarak 
2805 sayıh yasayla Etibank, 2819 sayılı yasayla Elektrik İşleri 
Etüd İdaresi (EÎEİ) kuruldu. Etibank, madencilik görevi yanında 
büyük elektrik santrallan kurmak ve işletmekle EİEÎ ise, enerji 
üretimi için birincil enerji kaynaklannm etüdü ve projelerinin 
yapımı ile görevlendirildi, ikinci Dünya Savaşı’nı izleyen yıllarda 
kurulan İller Bankası da Belediyeler için bölgesel dizel veya su 
santrallan ve dağıtım ağlarmm kurulması ile görevlendirildi.

653



Bu tarihlerde enerji üretimi, taşkömürü ve ithal malı motori
ne dayalı küçük kapasiteli santrallardan yapılmaktaydı, ikinci 
Dünya Savaşı sırasında ithalatta karşılaşılan güçlükler nedeniy
le motorinle çalışan santrallar üretimlerini durdurdular. Bu sı
rada karşılaşılan darboğaz sonucu, özkaynaklarımıza dayalı san- 
tralların kurulması gereği daha iyi anlaşılmaya başlandı.

Zonguldak taşkömürü artıklarının elektrik enerjisi üretimin
de değerlendirilmesi, Etibank ve EÎEÎ tarafından ele alınarak 1948 
yılında Çatalağzı termik santralı işletmeye açıldı. 3x21,5 MW 
gücündeki santralın üretim  fazlası 1952’de tam am lanan ilk ener
ji iletim hattı ile İstanbul’a  verildi.

1950’de kurulan DP hükümeti, 1952’den sonra elektrik ener
jisi üretimi alanında yeniden 4 ortaklığa ayrıcalık tanıdı. Bun
lardan Kuzey Batı Anadolu Elektriklendirme Türk Anonim Or
taklığı C1952), kuruluşunu tam am layam adan tasfiye oldu. Çu
kurova Elektrik Anonim Ortaklığı (ÇEAŞ) (24.12.1952) ise bu
günkü sermayesinin yüzde 25,46’sı Türkiye Elektrik Kurumu 
(TEK) e ait olarak çalışmasını sürdürmektedir. Ege Elektrik Türk 
Anonim Ortaklığı (15.6.1954) tasfiye halindedir. Kepez ve Antal
ya Havalisi Elektrik Santralları Türk Anonim Ortaklığı 
1.11.1955’de kuruldu. Şu andaki sermayesinin yüzde 43,68’i TEK’e 
ait olup çalışmasını sürdürmektedir.

1953 yılında 6200 sayılı yasayla kurulan Devlet Su İşleri Ge
nel Müdürlüğü (DSİ) su santrallarının yapılması ile görevlendi
rildi. 1957 yılında mevcut kuruluşlar arasında koordinasyonu sağ
lamak amacıyla Sanayi Bakanlığı Enerji Dairesi kuruldu. 1963 
yılında da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı kurularak tüm 
enerji kuruluşları bu bakanlığa bağlandı.

Elektrik enerjisi ile ilgili çalışmaların merkezi bir kurumda 
toplanması gereksinimini bu bakanlık da karşılayamadığı için 
1970 yılında 1312 sayılı yasayla TEK kuruldu.

Daha 1953 yılında toplanan «Birinci îstişari Enerji Kongresi», 
Türkiye’de elektrik enerjisi üretim, iletim ve dağıtım işlerinin 
bir kurum  elinde toplanmasının ülke çıkarları açısından uygun 
olacağı görüşüne varmış, TEK’in kurulması için tavsiye k a ran  
almıştı. Bu amaçla hazırlanan yasa önerisi ilk kez 1958’de TBMM’ 
ne getirilmişti. Değişiklik yapılacağı gerekçesiyle öneri geri alın
mış; 1963 ve 1966’da iki kez daha Meclis’e getirilen öneri 1969’da 
yasalaşmış, 1970 yılında da TEK kurulabilmiştir. Böylece Ekim 
1970’den sonra elektrik enerjisi sorunlarımız TEK’in sorumlulu
ğu altına girdi. Çeşitli kuruluşlarca yürütülmekte olan elektrik 
üretim, iletim ve dağıtım hizmetleri, bu tarihten sonra TEK’çe
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tek elde toplanmaya başlandı; fakat su kaynaklarından elektrik 
üretimi konusundaki TEK’in yetkisi DSİ ile eşgüdüm sağlanma
sı gerekçesiyle smırlandırıldı. Buna göre DSİ sudan elektrik üre
timi tesislerinin etüd, planlama, kurulma işlemini yaparken, 
TEK’le gereken işbirliğini yapacak, tesisin bitiminden sonra iş
letmeyi TEK’e devredecekti.

Şimdi ülkemizde elektrik enerjisi sektöründe TEK’in yanın
da DSİ, EİE, İller Bankası, Köyişleri Bakanlığı, Yol, Su, Elektrik 
Genel Müdürlüğü (YSE), Belediyeler, özüretkenler, ayrıcalıklı 
özel ortaklıklar, TKİ, DPT, MTA, vb. değişik yetki ve sorumlu
lukla söz sahibidirler.

Bir anlamda yetki anarşisi diyebileceğimiz bu kargaşalığın 
da etkisiyle zamanmda işletmeye açılamayan tesislerin açığını 
kapatabilmek ve artan  istemi kısa sürede karşılayabilmek söz
de gerekçesiyle petrole dayalı santrallara ağırlık verildi. Bu po- 
litikanm sonucunda 1973 yılında elektrik enerjisi üretiminin yüz
de 52’si petrole dayalı olarak gerçekleştirildi.

1977 yılında ülkemiz santrallarında 20.485 milyar kilovatsaat’ 
lik üretim  yapıldı ve Bulgaristan’dan 492 milyon kilovatsaat 
elektrik alındı. Bu üretimin çeşitli birincil kaynaklara ve üretim 
yapan kuruluşlara dağılımı 310. Tabloda görülmektedir.

1977’de program lanan üretim gerçekleştirilemediğinden 523 
milyon kilovatsaat kesinti ve kısıntı yapıldı. Program dışı ger
çekleşen elektrik kesilmeleri bu rakamların dışında bulunmak
tadır.

Yapılan oranlam alar sonucunda 1977 yılında ülkemizde ki
şi başına 485 Kwh elektrik tüketildiği hesaplanmıştır. 75 yılda 
halkın ancak yüzde 53’üne elektrik enerjisinden yararlanm a 
olanağı sağlanabilmiştir. Avrupa’da ise bugün elektrikten ya
rarlanam ayan kimse kalmamıştır.

Elektrik Üretiminin Üçte Biri Petrole Dayalı

310. Tablodan da görüldüğü gibi, elektrik enerjisi üretimi 
halen 1/3 oranm da petrol ürünlerine dayalıdır. 1976 yılı içinde 
bu tü r yakıta ödenen para 2,5 milyar TL’den fazladır ve bunun 
tamamı döviz olarak dışarı gitmektedir. 1976 yılında yalnızca 
gaz türbünlerinde yakılan motorine 944 milyon TL harcanmış
tır. Bu miktar, elektrik için yakıta ödenen tüm paranın yüzde 
32’sidir. Buna karşılık üretimde tüm elektriğin yüzde 4’ü moto
rin santrallarından sağlanmıştır.

Bölgelerdeki üretim ve tüketimin karşılaştırılması halinde 
de bölgelerarası dengesizlik ve izlenen yanlış politika iyice göze
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çarpacaktır, örneğin  ülkemizdeki toplam elektrik tüketiminde 
yaklaşık yüzde 37 payı olan M armara bölgesi, toplam enerji üre
timinin ancak yüzde 20’sini sağlamaktadır. Buna karşılık top
lam tüketimdeki yeri yüzde 2,6 olan Doğu Anadolu’da üretimin 
yüzde 20’si yapılmaktadır.

Elektrik tüketiminin il düzeyinde dağılımları incelendiğinde, 
kişi başına tüketimin en yüksek ve en düşük olduğu 10 il sıra
lanarak 311. Tablo elde edilmiştir.

TABLO : 311
E L E K T R İ K  T Ü K E T İM İN İN  İL DÜZEYİ DAĞILIMI (1976)

Tüketim in en yüksek olduğu 10 II Tüketim in en düşük olduğu 10 II

İlin  sırası Adı

Tüketilen 

elektrik 
(kw h/k lş l) İlin  sırası Adı

Tüketilen
e lektrik

(kvvh/klşl)

1 Kocaeli 1945 1 Bingöl 6
2 Zonguldak 1325 2 Hakkari 14
3 Kütahya 956 3 Adıyaman 15
4 İstanbul 940 4 Muş 16
5 İzm ir 703 5 Aön 17

6 Konya 664 6 Tunceli 20

7 Çukurova bölgesi 514 7 Gümüşhane 21

8 Bursa 502 8 Bitlis 39

S Kayseri 483 9 Kars 41

10 Ankara 472 10 Sinop 42

311. Tablodan görüldüğü gibi, büyük sanayi kuruluşlarının 
bulunduğu iller elektrik tüketiminde ön sıralarda yer almak
tadır. örneğin  Kocaeli ilinde bulunan SEKA ve diğer büyük sa
nayi kuruluşları bu ili en yüksek tüketim sırasına getirmektedir.

İktidarların yanlış üretim tercihleri, dengesiz tüketim politi
kaları, tu tarlı ve ulusal planlamalarm uygulanmayışı sonucun
da elektrik enerjisi sektörü içinden çıkılmaz bir darboğaza so
kulmuştur. Artık kısa vadeli kolay çözüm yollan geçerliliğini 
yitirmiştir. Elektrik enerjisi açığı günde 6 -7  milyon Kwh’e ulaş
mıştır. Bu açık uzun süreli kesinti ve kısıntılara yol açmaktadır. 
Sürekli ve aşın  yükle çalışmak zorunda bırakılan mevcut sant- 
rallarda ortaya çıkan arızalar ise bu açığa yeni boyutlar kat
maktadır.

Ayrıca yatınm lann  gecikmesi, planlanan sürede bitiril me
mesi bir alışkanlık haline gelmiştir. 1959 -1977 yılları arasmı kap-
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sayan 20 yıllık döneme baktığımızda üretim kuruluşlarının hiç
birinin öngörülen tarihlerde tamamlanamadığını görmekteyiz.

Elektrik, çağdaş bir enerji türü  olmasının yanı sıra tüketim 
düzeyi, ulusal gelir ve yaşam düzeyinin de bir göstergesi olmak
tadır. Kişi başma ortalama elektrik tüketiminde dünya ortala
ması bizimkinden 4 -5  kat daha yüksektir. Avrupa’da en az 
elektrik tüketen ülkeler Türkiye’yi 7 kat geçmektedir. Yılda 100 
milyar kilovatsaatlık su gücümüzden yüzde 8,5 oranmda y arar
lanırken, petrole dayalı santralların elektrik üretimindeki payı 
aşırı artm aktadır. Öte yandan zengin linyit kaynaklarına sahip 
olan ülkemizin su kaynaklarında olduğu gibi linyitte de bir ge
lişme gösteremediğini ve elektrik üretimini linyite dayalı olarak 
büyütemediğini görmekteyiz.

312. Tabloda elektrik enerjisi üretiminin birincil kaynakla
ra  göre dağılımı yer almaktadır.

312. Tablonun incelenmesinden şu sonuçlar ortaya çıkıyor;
1950 -1977 yıllan arasmda linyitin elektrik enerjisi üreti

mindeki payı büyük bir değişme göstermemiş, biraz düşmüştür. 
Hidrolik enerji ise su durum una göre dalgalanmalar göstermek
le birlikte Avrupa’da üçüncü büyüklükte su potansiyeline sahip 
bir ülke olduğumuz halde ancak yüzde 8,57’sini değerlendirebil- 
diğimiz anlaşılmaktadır. Akaryakıtın elektrik enerjisi üretimin
deki payı düzenli bir biçimde artarak  1973 yılında yüzde 51,3’e 
varmıştır. Böylece doğal kaynaklarımıza dayalı elektrik enerjisi 
üretimi oranı değişmez kalırken akaryakıta, dolayısıyla dış kay
naklara bağlı elektrik üretiminin planlandığı izlenmektedir. He
le yerli ham  petrol üretiminin azalmasına karşın enerji üretimi
nin petrol ürünlerine bağlı olarak geliştirilmesi, geçmiş iktidar
ların affedilmez sorumsuzluklarının bir örneğidir.

önümüzdeki Dönemde Kurulu Güç Artışmın 
Üretim Artışım Geçmesi Gerekmektedir

Planlı dönemde elektrik kesiminin yapısal sorunlarını daha 
açık olarak göstermek üzere kurulu güç ve üretimdeki gerçek
leşme durum ları 313. Tabloda özetlenmiştir.

Tabloda açıkça görülen, plan dönemlerinin belirgin özelliği 
kurulu güç artış oranının sürekli düşerken üretim artış oranı
nın gittikçe büyümesidir. Bu durum, son yirmi yıl boyunca sü
regelmiştir. 1973 -1976 döneminde büyük ölçüde kurulu güç a r 
tışı Keban santralının bu dönemde devreye girmesindendir. 312. 
Tablo, bugüne kadar her yü, yıllık üretim artışmı karşılayacak
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TAB LO: 313

ELEKTRİK KESİMİNDE FİZİKİ GERÇEKLEŞME 
DEGERLER.NİN YILLIK ORTALAMA ARTIŞLARI 

(Yüzde olarak)

Dönem Dönem Dönem
Dönem (plan I) (plan II) (plan III)

1958-1962 1963-1067 1968-1972 1973-1976

Kurulu güç 7,9 7,4 6,7 10,9

Üretim  11,6 11,8 12,6 13,7

kadar üretim kapasitesi kurulmadığını, önceki yıllarda kurulmuş 
olanlardan daha fazla yararlanm ak yöntemi ile işin geçiştiril
diğini ortaya koymaktadır. Santrallar yeterinden fazla yüklen
diği ve ulaşılabilecek en son noktaya dayamidığı için, artık  bu 
yoldan üretimi artırm a olanağı da kalmamıştır.

Kurulu kapasite ve üretim  artışı üzerinde diğer ülkelerden 
örnekler vermek gerekirse; komşumuz Bulgaristan’da 1960 -1965 
döneminde kurulu güç artış hızı yılda yüzde 18,1; üretim artışı 
yüzde 17; 1965 - 1970 döneminde kurulu güç artış hızı yüzde 13,9; 
üretim  artış hızı 13,7’dir.

TABLO : 314
YILLIK ELEKTRİK ÜRETİM TAHMİNLERİ VE 

GERÇEKLEŞME DURUMU 
(1963-1977, milyon kilovotsaat)

Yıllar Tahmin Gerçekleşme Fark Dönem

1963 4.010 3.983 -  27
1964 4.530 4.451 -  79
1965 5.120 4.953 -  167 1. BYKP dönemi
1966 5.800 5.551 -  249
1967 6.540 6.217 -  323

1968 6.968 6.936 -  32
1969 7.769 7.837 69
1970 8.662 8.623 ~  39 II. BYKP dönemi
1971 9.658 0.781 123
1972 10.768 11.242 474

1973 13,840 12,425 -1 .4 15
1974 15.800 13.477 -2 ,3 2 3
1975 17.980 15,572 -2 ,4 0 8 III. BYKP dönemi
1976 20.140 18.277 -1 .8 6 3
1977 22.460 20.485 -1 ,9 75

660



İngiltere’de 1965 -1970 döneminde kurulu güç artış hızı yıl
da yüzde 5,9; üretim artış hızı yüzde 4,6; 1970 - 1975 döneminde 
kurulu güç artış hızı yüzde 3,2; üretim artış hızı 2,1’dir.

önüm üzdeki yıllarda birçok üretim biriminin ömürlerini 
dolduracağı ve bunların yerine yeni tesislerin yapılması gereği 
de düşünülecek olursa, üretim artışından daha büyük kurulu 
kapasite artışı sağlanmasının zorunluluğu daha iyi anlaşılır.

Beş yıllık kalkınma planlarına temel alınan elektrik üretim 
tahminleri ile gerçekleşen değerler 314. Tabloda görülmektedir.

Görüldüğü gibi, plan dönemine rastlayan 14 îal içinde an
cak üç yıl tahminlerin üzerinde üretim yapılmış, diğer yıllarda 
tahmin edilen değerlere ulaşılamamıştır. îlginç bir nokta da, 
planın ilk yıllarında tahmin hatası yüzde 5 dolayında iken son 
yıllarda yüzde 17’yi geçmiştir.

Sorunun yalnız üretim kapasitesi artırılarak çözümleneme
yeceği açıktır. Her elektrik sıkıntısında çeşitli tasarruf önlem
leri de alınmaktadır. Ancak bu önlemler ciddi ve içtenlikle uy
gulanmadığı için hemen hiçbir sonuç elde edilememiştir. Bir 
yandan, aydınlatma işlerinde, resmi dairelerde, televizyon ya
yınlarında tasarruf önlemleri alınırken diğer yandan özellikle 
sanayide elektrik tüketimini isteklendirecek indirimli satış ta 
rifeleri uygulanması, karşıt bir durumdur. Sanayi kuruluşla
rında yoğun elektrik kullanan teknolojilerin seçilmesi olağan 
karşılanmaktadır. Tasarruf önlemlerinin ne kadar etkili olaca
ğını anlam ak üzere, elektrik enerjisinin tüketici türlerine göre 
dağılımına bakmak yerinde olacaktır. Bunu 315. Tablodan izle
mek olanaklıdır.

315. Tabloda hemen dikkati çeken özellik, sanayi kesiminin 
tüm elektrik enerjisinin yüzde 73-74’ünü tüketmesidir. Elektri
ğin 3/4’ünü tüketen sanayinin esas niteliği ise, tekstil, deri, gi
yim eşyası, besin, şuruplar, içki üreten sanayi dallan yani tüke
tim sanayii olmasıdır. Tasarruf sözkonusu olduğunda, sanayide 
yüzde 5 oranında yapılacak bir kısıntı, sanayiyi pek fazla etki
lemeyeceği gibi, halkı bezdiren kesintileri ortadan kaldırabilir.

Sanayi kesimi, toplam elektrik enerjisinin 3/4’ûnü tüketir
ken, elektrik enerjisinin üretiminde kullanılacak makine v« ay
gıtları yapacak durumda da değildir. Nitekim, 1973 -1975 döne
mine ilişkin imalat sanayii yatırımlarının, toplam yatırımlar için
deki payı yüzde 30 iken, imalat sanayii içinde aynı dönemin elekt
rik sektörü yatırım payı yüzde 2 olarak gerçekleşmiştir.
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20 Milyona Yakm Yurttaş
Elektriğin Nimetlerinden Hiç Yararlanamıyor

Ülkemizde kişi başma ortalama tüketim düzeyini ve bölge
ler arasmdaki aşırı dengesizlikleri tablolardan inceleyecek olur
sak, plansız veya planlı dönemlerin yarattığı çarpık gelişmeyi 
daha kolay değerlendirebiliriz. 316. Tablo elektrikten faydala
nan nüfus ve faydalanma oranlaruiı belirtmektedir.

TABLO : 316
TÜRKİYE NÜFUSU VE BİREYE DÜŞEN BRÜT 

ELEKTRİK ÜRETİMİ (1970-1976)

Y ıllar

1970

1971

1972

1973
1974

1975
1976

Nüfus
(bin)

35.605

36.221

37.146
38.094

39.066

40.348
41.375

E lektrik li 

yer nüfusu 
(bin)

13.553

14.083

15.527
16.960

18.244

20.059
21.906

Elektrikten

faydalanma Brüt üretim
KIçI başma 

üretim
(yüzde) (m ilyon Kwh) (K w h/kiş l)

38,1 8.623,0 242

38,9 9.781,1 270

41,8 11.241,9 303

44,5 12.425,2 326
46,7 13.477,0 345

49 15,719,0 390

52,9 18.609,2 450

316. Tablo, Ülkemizin acı gerçeğini çok açık bir biçimde dile 
getirmektedir:

Gereksiz tüketim sanayiinin ağır bastığı sanayi kesimi elekt
riğin yüzde 73 - 74’ünü tüketirken, ülke nüfusunun yüzde 47’si 
yani 20 milyona yakın yurttaş elektriğin hiçbir nimetinden ya
rarlanam am aktadır. Avrupa’da elektriksiz köyün kalmadığı bir 
çağda, ülkemizdeki çarpık gelişmenin yükünü işçi ve köylü 
emekçiler çekmektedir. 317. Tablo ise, tüketimin bölgelere gö
re dağılımını vermektedir.

317. Tabloda görüldüğü üzere, bölgelerin tüketim ağırlıkları 
yönünden önemli bir değişim olmadığı görülür. Ancak, M arma
ra, Ege ve Akdeniz bölgelerinde bulunan nüfus, toplam nüfusun 
yüzde 45’i iken elektrikten yararlanm a oranı yüzde 63 olmakta
dır. Doğu ve Güney Doğu Anadolu yöresi nüfusu ise, toplam nü 
fusun yüzde 19’unu oluştururken elektrik tüketim oranı yüzde 
5 dolayındadır.

1965 yılından sonra yatırım indirimi, gümrük bağışıklı^, kur 
garantisi, vergi bağışıklığı gibi teşvikler özellikle sermayenin yo-
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ğunlaştığı Marmara ve Ege bölgeleriyle Çukurova gibi yöreler
de yeni sanayi tesisleri kurulmasına neden olurken, kırsal böl
gelerdeki nüfusun bu bölgelere akmasına, yerleşme yerlerinin 
büyümesine, dolayısıyla elektrik enerjisi gereksinmesinin yöre
sel olarak farklılıklarının artmasına yol açmıştır. Bu sanayinin 
elektrik enerjisi gereksinmelerinin kısa sürede karşılanması 
zorunlu olduğundan kuruluş süresi kısa gibi gözüken fuel-oil 
santrallarının yapımı öngörülmüş, öz kaynaklarımıza dayanan 
üretim biçimi yerine, dış kaynaklara bağımlı bir üretim biçimi 
getirilmiştir.

Bütün bunlara karşın, tüketim mallan sanayiinin hızla yay
gınlaşması, yoğun elektrik gerektiren teknolojilerin engellene- 
meyişi nedeniyle elektrik enerjisi yetersizlikleri başlayınca, ta
mamı özel kesim elinde bulunan tüketim mallan sanayiine elekt
rik verebilmek için, alüminyum tesislerinin yarısının çalışması 
durdurulmuş ve çimento sanayiine de kısıtlı elektrik verilerek, 
düşük kapasite ile çalışmak zorunda bırakılmıştır.

Sanayinin hemen tümüyle Batı’da kurulmasının engellen
memesi, hatta  teşvik edilmesi, hidrolik enerjinin kullanımı açı
sından da terstir. Çünkü hidrolik kaynaklann büyük bir bölü
mü Doğu Anadolu bölgesinde bulunmaktadır. Burada kurulacak 

'SU santrallarından elde edilecek enerjiyi Batı’daki tüketiciye 
ulaştırm ak için 1500-2000 Km uzunluğunda çok yüksek geri
limli iletim hatları gerekmektedir. Bu dengesiz üretim - tüketim 
durum u sistem stabilitesini de tehlikeye sokmaktadır. Doğu Ana
dolu bugün için kurulu güç sıralamasında M armara bölgesin
den sonra ikinci sırada yer almaktadır. Ancak bundan sonraki 
yıllarda kurulacak büyük güçteki santrallann (Afşin - Elbistan, 
Karakaya, Karababa vb.) Doğu Anadolu’da inşa edileceği ve do
layısıyla kurulu güç açısından Doğu Anadolu’nun birinci sırayı 
alacağı açıktır. Bu nedenle hem kişi başına tüketilen elektrik 
bakımından en son sırada yer alan Doğu Anadolu’yu geri kal
mışlıktan kurtarm ak, hem de Batı’ya enerji taşıyacak yüksek 
gerilimli iletim ha tlan  yapma m asraflanndan kurtulmak için 
sanayinin enerji üretim  merkezlerinin bulunduğu yörelere doğ
ru  kaydırılması gerekmektedir.

Uzun Dönemde Gelişme Durumu

Bilinen birincil enerji kaynaklanmıza yenileri eklenmezse, 
yani yeni kaynaklar araştınlıp bulunmazsa ekonomik gelişme
nin temel gereği olan enerjinin önümüzdeki planlı dönemlerde
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ancak yüzde 44 - 47’sinin karşılanabileceği Genel Enerji bölü
münde belirtilmişti.

1997 yılına kadar elektrik enerjisi üretim gelişimi ve kişi ba
şına üretim  tahminleri 318. Tabloda verilmektedir.

TABLO : 318
TÜRKİYE'NİN ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ 

VE KİŞİ BAŞINA ÜRETİMİN GELİŞİMİ 
TAHMİNİ (1977-1997)

Üretim Yıllık  artı? Nüfus

KİŞİ başına 

üretim
Yıllar (m ilyon Kwh) (yüzde) (bin) (K w h/klş l)

1977 20.485 — 42.134 485

1978 22.700 12.0 43.210 525

1979 25.400 11,8 44.312 573

1980 28.300 11.4 45.442 622

1981 31.540 11.4 46.548 677

1982 35.150 9,8 47.677 737

1983 39.600 12,6 48.835 810

1984 43.750 10,4 50.021 874

1985 48.350 10,5 51.236 943

1986 53.430 10,5 52.481 1,018

1987 59.040 10,4 53,756 1.098

1988 64.900 9,9 55.062 1.178

1989 71.400 10,0 56.400 1.265

1990 78.500 10,0 57.770 1.358

1991 86.300 9.9 59.174 1.458

1992 95.000 10,0 60.612 1.567

1993 104.000 61.844 1.681

1994 114.000 63.328 1.800

1995 125.000 64.847 1.927

1998 135.000 66403 2.033

1997 146.000 67.996 2.147

Resmi tahminlere göre önümüzdeki yıllarda Türkiye’de 
elektrik enerjisi üretiminin yıllık ortalama artış oranının yüzde 
10 dolayında gerçekleşmesi beklenmektedir. Her ne kadar elekt
rik enerji planlaması, genel enerji planından ay n  olarak değer
lendirilip doğru bir sonuca varılamazsa da, bu artış hızının fren 
lenmiş b ir gelişme hızı olduğunu rahatça söyleyebiliriz.

Resmi IV. BYKP Elektrik Enerjisi özel İhtisas Komisyonu 
raporunda, plan döneminin başlangıç ve sonunu kapsamak üze
re 1978 yılının istemi 22,7 milyar Kwh, 1982 yılının istemi 35,150 
milyar Kwh olarak saptanmıştır. Bu istemin 1992 yılında 95 mil
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yar Kwh ve 2000 yılında da 185 milyar Kwh’a  ulaşacağı oranlan- 
mıştır. Ancak ülkemizde bir sanayileşme planının olmaması ve 
sanayileşmenin gerektiği gibi denetlenmemesi, ekonomik plan
lamanın özel kesim için hiç bir bağlayıcılık taşımaması gibi ne
denler, istem hesaplarındaki yanılgı payını artırmaktadır.

tstem artışına paralel olarak üretim ve ağ tesislerinde de 
artış gerekmektedir, örneğin, TEK’in yapmış olduğu çalışmala
ra  göre, önümüzdeki 1978 -1982 plan döneminde her yıl ortala
m a 750 MW yani 750 bin kilovat, 1983 -1987 döneminde her yıl 
1200 MW ve 1988 -1992 döneminde de her yıl 1700 MW’lık yeni 
üretim gücünün sisteme eklenmesi gerekmektedir.

Ortaya çıkan güç istemi, birincil kaynak gereksiniminden, 
yatırım gereksinimine dek uzanan çeşitli sorunları içermektedir.

Resmi IV. BYKP Genel Enerji Özel îhtisas Komisyonu’nun 
çalışma raporunda Silahtarağa Santralının 1980 yılında ve eski 
Çatalağzı Santralının da 1983 yılında devreden çıkacağı, yeni 
Çatalağzı Santralı’nın 1980 yılında devreye gireceği varsayılarak 
elektrik sektörünün taşkömürü istemi 319. Tabloda belirlen
miştir.

TABLO : 319
SANTRALLARIN TAŞKÖMÜRÜ İSTEMİ 

TAHMİNİ (1978-1987, bin ton)

Y ıllar İstem

1978 870

1980 799
1982 1.136

1987 531

Demir çelik endüstrisinin gereksinimi nedeniyle artan taş
kömürü ithaline girileceği gözönüne alınırsa yeni bir taşkömü
rü  santralı kurmanın da, eskileri çalıştırmanın da ne derece sa
kıncalı olduğu ortaya çıkar.

Linyite gelince, gelecek yıllarda elektrik üretiminde kulla
nılması beklenen linyit m iktarları değişik raporlarda birbirin
den çok farklı önerilmiştir. 320. Tabloda, değişik raporların lin
yit santrallanndaki tüketim tahminleri bir arada görülmektedir.

320. Tablonun ilginç yanı, Bakanlığın raporundaki değerle
rin aşırı düşük olmasıdır. Sanki Bakanlık linyite dayalı termik 
santral kurulu gücünü büyük ölçüde artırm ak istememektedir.
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TABLO: 320
YILLARA GÖRE ELEKTRİK SEKTÖRÜNÜN LİNYİT İSTEMİ 

(1978-1992, bin ton)

Eneril ve T.K. 
Bakanlığı’nın 1977 

Genel Enerji Uzun Vadeli
Kömür özel ihtisas özel İhtisas Enerji Hammaddeler! 

Yıllar Komisyonu raporu Komisyonu raporu Projesi raporu

1978 5.936 5.480 5.480

1980 25.336 13.167 9.800

1982 41.395 24.418 17.536

1987 73.667 38.864 24.550
1992 78.157 44.678 24.550

öte yandan her üç raporun da ortak yanı, toplam istem kar
şısında üretimin yetersiz kalacağı ve giderek linyit açıklan gö
rüleceğini göstermesidir. Bugün için kurulu linyit santrallannın 
güçleri ve üretimleri küçük düzeydedir. Yapılmasına girişilen 
ve planlanan santrallar da sürekli gecikmektedir. Bugün linyit 
yataklarına yönelmekte çok geç kalındığı, hatta ulusal çıkarla
ra uygun biçimde hâlâ yönelinmediği için ileride kömürsüzlük- 
ten santral çalışmaması da görülebilecektir.

Türkiye’de bugüne dek bitümlü şistlerden yararlanılam a- 
mıştır. Enerji ekonomisi açısından ve önümüzdeki yıllarda lin
yit üzerine binecek aşın  yükü azaltmak amacıyla, bitümlü şist 
santrallannın  yapımına öncelik vermek yerinde olacaktır. Bi
tümlü şist santrallannın işletmeye girmesi 1986 yılına ertelen
miş olmakla birlikte, olabilen en erken zam ana planlanması ve 
1977 yılı yatınm  programında yer alan 2 x  150 MVV’lık Çayırhan 
(Beypazarı) bitümlü şist santralının bir an önce inşa edilmesi 
enerji sorununu çözmede yararlı olacaktır. Bugün bilinen re 
zervlerle Seyitömer, Göynük ve Gölpazarı’ndaki bitümlü şistler
den yararlanarak 6 milyar Kwh enerji kapasiteli santral kuru 
labileceği hesaplanmıştır.

İçlerindeki önemli mineral oksitleri nedeniyle sanayi açısın
dan değerlendirilmelerinin daha uygun olacağı görüşü egemen
se de, gelişmiş b ir teknolojiyle mineralleri ayırdıktan sonra ka
lan kısmı yakıt olarak kullanmak düşünülmelidir.

Petrol ve ürünlerine bakılınca 1976 yılında fuel-oile dayalı 
kurulu güç 956 MW ve motorine dayalı kurulu güç de 527 MW 
değerindeydi. 1976 jalında petrol ürünlerinden yapılan toplam 
elektrik üretimi 5,578 milyar kilovatsaat oldu. Elektriğin kilo-
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vatsaat maliyeti su santrallannda 15,5 kuruş, linyit santralla- 
rında 17 kuruş iken fuel-oil santrallannda 60 kuruş ve gaz tü r
binlerinde 195 kuruş olması bir yana; petrol, petrokimya endüst
risinde hammadde olarak kullanılan çok önemli bir madde ol
duğu için yakıt olarak kullanılmasmm hiç düşünülmemesi ge
rekir.

Resmi IV. BYKP Genel Enerji Özel İhtisas Komisyonu, yeni 
petrol santralı kurulmaması ve petrolden elektrik üretiminin 
artırılmaması görüşünü benimseyerek, elektrik kesiminin petrol 
istemini 1978 yılında 1,4 milyon ton ve 1982 yılı ile daha sonrası 
için 1 milyon ton düzeyinde planlamıştır.

Bugün ülkemizdeki petrol üretimi, istemin beşte birini bile 
karşılayamadığı, petrol dünyada giderek azaldığı ve fiyatı dur
madan arttığı, bir yandan da petrokimya sanayiinin hammad
desi olduğu için yeni fuel-oil santralı veya gaz türbinlerini dü
şünmek bir yana mevcut olanlardan da en kısa sürede vazgeç
mek gerekir.

Ülkemizdeki su kaynaklarının teknik olarak yararlanılabile
cek kısmı 130 milyar kilovatsaat iken, bugünkü koşullarda 100 
milyar kilovatsaatlik kısmından yararlanmak ekonomik olmakta
dır. Bu potansiyelin bugün ancak yüzde 8,5’inden yararlanılabil- 
mekte, geri kalan su gücü boşa akıp gitmektedir. Bugün yapıl
makta olan hidroelektrik santralların üretebilecekleri yıllık ener
ji 5,871 milyar kilovatsaat, planlama düzeyinde olanların ürete
bilecekleri enerji ise 25,9 milyar kilovatsaattır. Görüldüğü gibi, 
planlama düzeyindeki santrallar gerçekleştiğinde bile, ekonomik 
su gücümüzün ancak yüzde 40’ından yararlanmaya başlaya
cağız. Enerji sorununun çözümünde önemli bir yeri olan ve tü 
kenmeyen enerji kaynağı durumundaki su gücümüzün araştır
ma ve inceleme aşamaları bir an önce tamamlanarak projele
rinin hazırlanması gerekmektedir. Bugün için büyük güçlü pro
jelere ağırlık verilmekteyse de, küçük ve orta güçlü santral pro
jelerini de İçeren dengeli bir kullanıma yönelmekte yarar vardır.

Elektrik Üretimiyle İlgili Başlıca Sorunlar

Ülkemiz, elektrik enerjisini üretecek yeterli doğal kaynak
lara sahiptir. Ancak bu kaynaklar, daha önce de belirtildiği gibi, 
çok düşük oranda kullanılmaktadır. Bunun sonucu olarak ülke 
çıkarlarına ters bir enerji planlama modeliyle, dışa bağımlı, ulu
sal olmayan uygulamalar tercih edildi ve bugünkü enerji dar 
boğazı yaratıldı. Elektrik enerjisi planlamasını genel enerji plan- 
lamasmdan soyutlamanm olanaksız ve yanlış olacağmı bir kere
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daha vurguladıktan sonra, elektrik enerjisine ilişkin sorunların 
belirtilmesine geçilebilir.

Ülkemizin pek sınırlı olan petrol ve taşkömürü kaynakları
nın gelecekteki elektrik üretimi konusunda bir ağırlık taşıması 
sözkonusu değildir.

Yılda 100 milyar kilovatsaat elektrik enerjisi üretebilecek 
su gücümüz ise, ulusal enerji planlaması çerçevesinde bir an ön
ce program a almmayı beklemektedir.

Envanteri çıkarılması gereken en önemli birincil kaynak, 
bugün için linyit olmaktadır. Linyit yataklarınuzm bugün bili
nenden çok daha fazla olduğu m uhakkaktır. Bu nedenle araştır- 
malarm hızla genişletilmesi ve yeni kaynaklarm  bir an önce bu
lunması kaçmılmazdır. Şu anda bilinen kaynaklarm  hangileri
nin elektrik enerjisine ayrılabileceği konusunda elde yeterli veri 
olmaması, yetkin ve tu tarlı bir elektrik enerjisi planlaması yapıl, 
masını önlemektedir. Örneğin Genel Enerji Ana Planı çerçevesin
de elektrik enerjisi üretiminde, sanayide ve ısıtmada kullanıla
cak linyitlerin kesin ayrımmın yapılması gerekmektedir. Aynı 
kaynaklar için çeşitli kuruluşlar, kendi am açlarm a yönelik plan 
ve program lar hazırlayabilmekte, kaynak, ağır basan kuruluşun 
elinde kalmaktadır. Kaynak tüketiminde akılcı olmayan bu yol, 
kuruluşların yeterli ve dengeli p lanlar yapmalarmı engellemek
tedir.

Genel enerji, dolayısıyla elektrik enerjisi planlamasını engel
leyen en önemli etkenlerden biri de, birincil enerji kaynakla- 
rm ın hepsinin devlet elinde olmayışıdır. Bu nedenle kaynakların 
tahsisinin planlanması konusunda zorluklar çıkmakta, elektrik 
enerjisi için özel kesimin üretimine ve satışına güvenilememek- 
tedir. Kurulmakta olan ve planlanan birçok termik santralm  ya
kıtsız kalması tehlikesi vardır.

Bir termik santralm  işletmeye girmesi, kömürle ilgili etüdün 
tam am lanm asm dan en az 5 yıl sonra mümkün olmaktadır. Bir 
başka deyişle, belirli b ir tarihte gereksinme duyulan bir termik 
santralm  işletmeye açılmasından 5 yıl önce, o santral ile ilgili 
köm ür etüdlerinin tamamlanmış, kesin rezerv durum unun sap
tanmış ve kömür işletme projesinin tamamlanmış olması gere
kir. Oysa bugüne kadar TEK tarafından ele alınan kömür sant- 
ra llan  için böyle bir olanak bulunamamıştır. O kadar ki, yapı
mı sürdürülen santrallardan birçoğuna kömür sağlama durumu 
bugün bile kesinleşememiştir. Bundan sonra kesin verilere da
yalı bir üretim  planlaması yapılabilmesi için, elde fizibilitesi ta 
mamlanmış bir proje stoku bulunmamaktadır. Bu nedenle yatı-
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n m  programlarına, istemin zorlaması ile, fizibilitesi, ha tta  kesin 
rezerv durumları bile saptanmamış projeler konulmakta, dola
yısıyla bu projelerin işletmeye girmeleri gecikmektedir.

Böylece enerji yetersizliği yaratıldıktan sonra tamamen dı
şa bağımlı, üretim maliyeti yüksek gaz türbinleri ve dizel jene
ratörleri devreye sokulmaktadır. Gaz türbinleri 1976 yılında top
lam elektriğin yüzde 4’ünü üretmiş, ancak tüm yakıt giderleri
nin yüzde 32’si bunlar için yapılmıştır. «En pahalı elektrik, ol
mayan elektriktir» tekerlemesine uyarak dışa bağlı ve çok pa
halı üretim yapan kısa ömürlü gaz türbinlerine baş vurmak ve 
bunları sürekli olarak çalıştırmakla elektrik üretiminin gelece
ği de tehlikeye atılmaktadır.

Enerji planlamasını engelleyen önemli bir etken de, enerji 
planlamasma ve kullanımına ilişkin kuruluşlar arasında işbir
liği eksikliği ve görev çatışmasıdır. Türkiye’nin genel enerji ko
nusu 4951 sayılı yasa ile kurulan Enerji ve Tabii Kaynaklar Ba- 
kanlığı’nca yürütülmektedir. Bakanlığa bağlı ve elektrik ener
jisi ile doğrudan ve dolaylı ilgili olarak DSİ, MTA, EİEİ, TKİ ve 
nihayet TEK bulunmaktadır.

Bütün bu kuruluşların Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ 
nın eşgüdümcülüğünde işbirliği ile çalışması gerekirken, TEK’in 
görüşü alınmadan hidrolik kaynaklar DSİ yatırım programla
rına alınmakta, kömürün etüdü ve üretimi başka kuruluşların 
faaliyet alanına girmektedir. Kısaca, elektrik enerjisiyle ilgili te
sislerin etüd, planlama ve inşasından, birincil kaynaklarm üre 
timine kadar tek bir sorumlu kuruluş bulunmamaktadır. Örne
ğin, kömür aram alarından MTA sorumlu, işletmesi ise TKÎ’nin 
elindedir; su gücü etüdünden baraj yapımına kadar DSİ yetki
lidir ve bu kuruluşlarla TEK arasında bir eşgüdüm yoktur. 1976 
yılı programı hazırlanırken bu kargaşa açıkça ortaya çıkmış; 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın denetiminde bir plan
lama yapılırken plana konmayan 30 adet hidroelektrik santral, 
son gün politik baskılarla DSİ’nin programına girmiştir.

Yasalarla ilgili sorunun bir başka yönü de, bir yandan tasar
ru f önlemleri almırken, diğer yandan özellikle sanayide elekt
rik tüketimini isteklendirecek indirimli satış tarifeleri uygula
ması yapılması, yoğun elektrik kullanan teknolojilerin seçilme
sinin olağan karşılanmasıdır. Herhangi bir sanayi dalında teş
vik belgesi istendiğinde elektrik sektörünün düşüncesi almma- 
maktadır.

Elektrik üretimi planlanırken, istemin görülmesi, bilinmesi 
gerekir. Bu istem, aynı zamanda üretimin nerelere götürülece
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ğini de bildirecektir. Bu bakımdan tüketimi kapsayan sektörle
rin tümüyle ilişki kurulması veya bu sektörlerin kendilerinin 
uzım süreli planlamasının olması gerekmektedir. Ancak ne ka
mu, ne de özel sektörde böyle belirgin bir durum yoktur.

Yatınmlarm gerçekleştirilmesinde karşılaşılan güçlüklerden 
biri de yasal düzenlemelerin karmaşık ve zaman alıcı oluşudur. 
Dış ülkelerden getirtilen aygıtların ithal müsaadeleri, dövizleri
nin sağlanması ve gümrük formaliteleri ile kamulaştırma işlem
lerinde karşılaşılan güçlükler bu arada sayılabilir.

Bir termik santralın kurulma çalışmaları yer seçimi ile baş
lamaktadır. Bunun için zemin koşullarının, su olanaklannm, kül 
atma havzalarının saptanması, haritalarının hazırlanması gere
kir. Saptanan santral yerinin kamulaştırılması başlı başına bir 
konu olmaktadır. Kamulaştırma için çok sayıda kuruluş ve ida
renin onayını almak, ayrıca arazi sahipleri ile anlaşmak gerek
mektedir. Bu işlemler bazen yıllarca sürmekte ve işe başlanma- 
smı ertelemektedir.

Yasalarla ilgili sorunların en önemlilerinden biri de ayrıca
lıklı ortaklıklar sorunudur. Bilindiği gibi, planlama bir bakıma 
disiplin demektir. Hele ekonominin ve toplumsal yaşamın vaz
geçilmez bir unsuru, alt yapısı olan elektrik kesiminde birincil 
kaynaklar, döviz, yetişmiş ve uzmanlaşmış insan gücü gibi kıt 
kaynaklan en sağlıklı ve ekonomik bir biçimde kullanabilmek 
için merkezi bir planlama kaçınılmaz olmaktadır. Merkezi plan- 
lamanm başarısı ise, bu faaliyetlerin tek bir kuruluş elinde top
lanması ile olanaklıdır. Ülkemizde 1953 yılından beri elektrik iş
lerinin bir tek elde toplanması tartışılmış ve uzun bir uğraştan 
sonra 1970’de TEK kurulmuştur. Ancak TEK kurulurken, sayı
lan çok olmasa da ayncalıklı (imtiyazlı) elektrik ortaklıkları- 
nın kamulaştırılması yoluna gidilmemiş ve TEK’in dışında faali
yetlerinin devamına izin verilmiştir. Özel girişim olmaları nede
niyle plan disiplini dışında kalan bu ayncalıklı ortaklıklar, 
BYKP’lerin öngördüğü ilkelerle kendilerini bağımlı saymamış
lardır. Nitekim III. BYKP ilkelerine aykırı olarak 1973 yılında 
bütün dünyada petrol bunalımının başladığı bir sırada, ÇEAŞ, 
fuel-oil ile çalışan elektrik santralı kurmaya kalkışmıştır. Aynı 
ortaklık, Mersin Belediyesi’ni cezalandırmak bahanesi ile büyük 
halk kitlelerini saatlerce elektriksiz bırakma sorumsuzluğunu 
gösterebilmekte, kârlı değil diye ayrıcalık bölgesindeki küçük be
lediyelere elektrik götürmemektedir.

Ayrıcalıklı ortaklıklar birçok sorunun da nedeni olmakta
dır. Ayncalıklı ortaklıklara elektrik üretim, iletim ve dağıtım
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da yetki vermekle, ulusal yararlara aykın çıkarlar sağlaması, 
yasa koyucu tarafından onaylanmış olmaktadır. Ayrıcalıklı or
taklıklar bir tekel gibi çalıştıklarından, tüketicinin zararına aşı
rı kârlar sağlayabilecek durumdadırlar. Elektrik üretim, iletim 
ve dağıtımmı yapan kurum lar dağınık bir yapıya sahip olacak
larından, bu kurum lar arasında ulusal iletim ağının işletilmesi 
sırasmda sayılamayacak zorluklar doğacak, bu zorluklar üre
tim ve iletimi aksatacaktır. Bölgelerarası elektrik alışverişi, ay
rıcalık bölgesinden geçişler zorluk yaratacaktır. Yerli kaynak- 
larm tam ve akılcı bir biçimde kullanılması sağlanamayacaktır. 
Ayrıcalıklı ortaklıklar kaynakların en kolay ve en kârlı bölüm
lerinden yararlanm ak istemektedirler. Dağınık yapı, malzeme
nin normlaştırılması, işletmelerin aynı biçimde çalıştırılması, in
celeme, araştırm a olanakları, donatım, stoklar ve yedekler ba
kımından akılcı olmayan bir yönetimi geliştirecektir.

Yıllardan beri elektrik kesiminde görülen düzensizlikleri gi
dermek üzere TEK kurulurken, yasa gerekçesinde şöyle denmek
teydi: «Türkiye’ye göre çok daha fazla olanakları olan Batı Av
rupa ülkelerinden İngiltere, Fransa, İtalya gibi ülkeler dağınık 
elektrik işlerini en küçük köyden en büyük şehire kadar sanayi, 
ulaştırma ve tarım da muhtaç olunan elektrik enerjisini tek bir 
kuruluş ile sağlamak üzere çeşitli devlet kuruluşlarını, belediye
leri ve bütün elektrik şirketlerini ortadan kaldıran kanunlar çı
kartarak  tek bir devlet kuruluşu kurmuşlardır. Komşumuz Yu
nanistan’da bile Türkiye Elektrik Kurumu’na benzer kuruluş pek 
büyük yararlar sağlamıştır.»

1958 yılından başlayarak iktidarda bulunan bütün partiler 
ve hükümetler, yukarıdaki gerekçeye dayalı olarak «Birlik» ten 
söz ederken, diğer yandan da bu birliği bozacak, zorlaştıracak, 
olanaksızlaştıracak davranışlardan da kaçmılmamıştır.

Sonuç olarak, ayrıcalıklı ortaklıklar, Dünya Bankası’nm 
özendirmesi ve uluslararası anlaşm alann sonucunda ortaya çık
mıştır. Sahip olduğu ayrıcalıklar ve sağlanan destekle gelişen 
ÇEAŞ, uluslararası anlaşm alara dayanarak Seyhan Barajı’ndan 
sonra Kadıncık I ve II Hidroelektrik santrallan ve Mersin Ter
mik Santralı’nın da sahibi olmuştur. Şimdi de yeni ayrıcalık
ların peşinde koşmaktadır.

Döviz gereksinmesine gelince, 1977 yılı TEK Yatırım Prog- 
ram ı’ndaki projelerin toplam değeri, dış ödemesi 63 milyar TL‘ 
olmak üzere, 120 milyar TL civarındadır. Hiçbir yeni projenin 
ele almmayacağı ve bu projelerin 5 yılda tamamlanacağı varsa
yımına göre, 12,6 milyar lirası dış ödeme olmak üzere yılda 24
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milyar liranın sarfı gerekecektir. Bu ise, yalnızca TEK yatırım 
ları için her işgünü başına 100 -110 milyon liralık ödeme yapıl
ması demektir. Oysa, özellikle son 3 -4  yılda darlığı duyulma
ya başlayan iç ve dış paranın zamanında sağlanmaması nede
niyle kurulm akta olan üretim ve iletim tesislerinde gecikmeler 
giderek büyümekte, yılları bulmaktadır.

Türkiye’de hemen hemen bütün büyük yatırım larda oldu
ğu gibi enerji tesislerinde de 10 yıla kadar uzayan gecikmeler 
olmuş ve olmaktadır. Bu konuya ışık tutması amacıyla 1976 yılı 
sonunda inşa halinde bulunan elektrik santrallarının ilk maliyet 
tahminleri, maliyet artışları ve gecikme süreleri 321. Tabloda ve
rilmiştir.

TABLO : 321
BAZI ÖNEMLİ ELEKTRİK LİRETİM TESİSLERİNİN

1976 YILI SONUNA GÖRE DURUMLARI

T e s i s l e r

M aliyet (m ilyon TL) 

İlk  Revize

M aliyet
artışı

(yüzde)
Gecikme

süresi

1. Term ik tesis ler toplam ı 11.762 31.980 172 —

Tunçbliel< B 766 2.930 283 3 Yıl

Soma B 766 3.200 318 3 Yıl
Seyitöm er ili 445 1.350 203 6 Yıl
A fşin - Elbistan A 4.860 14.900 207 3 Yıl
Cayırhan - Beypazarı 1.650 3.200 94 4 Y ıl
Yatağan 2.450 3.200 31 1 Yıl
Kangal 825 3.200 288 3 Yıl

2. H idro lik tesis ler toplam ı 10.772 22.278 107 —

Haşan Uğurlu 765 2.600 240 6 Yıl
Oymapınar 1.156 2.644 129 4 Yıl
Karol<aya 2.497 6.653 168 8 Yıl
Suat Uğurlu 500 700 40 2 Yıl

Altml<aya 2.500 4.500 80 2 Yıl
Kara baba 2.465 2.507 2 2 Yıl
Asiontaş 438 1.500 142 10 Yıl
Köl<lüce 265 600 126 2 Yıl
Adıgüzei 186 574 109 2 Yıl

Term ik - h id ro lik 

genel toplam ı 22.534 54.258 141 —

321. Tablo şu gerçeği göstermektedir: Ele alınan 16 projenin 
ilk tahminlerine göre 1976 yılı sonundaki maliyet artışı yüzde 
141’i bulmuştur. Gecikmede ise 10 yıla ulaşan süreler görülmek
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tedir. Tablodaki 1 -2  yıllık gecikme süreleri, henüz yeni proje
ler içindir. Bu sürelerin de, maliyet artışlarmm da büyüyeceği
ni söylemek yanlış olmayacaktır. Çünkü tamamlanmış hidro
elektrik santrallara bakıldığında Keban üniteleri 44 - 60 aylık, 
Gökçekaya üniteleri ise 35 - 63 aylık gecikmelerle servise alma- 
bilmişlerdir.

TEK’in resmi verilerine göre Gökçekaya Hidroelektrik sant
ralındaki gecikmenin ulusal ekonomide oluşturduğu gelir kaybı 
30 milyar TL’dir. Keban’daki gecikmenin ulusal ekonomide oluş
turduğu gelir kaybı ise 90 milyar TL’ye ulaşmıştır. Kaldı ki, Ke
ban Hidroelektrik Santralı bugün için de bitmiş sayılmaz. Ener
ji üretimi bakımmdan önemli beşinci ve altmcı ünitelerin yapımı 
1980 yüına ertelenmiştir. Yılda 1700 milyon kilovatsaat elektrik 
üretebilecek su, yıllardır hazır olan barajın savağından boşa akı
tılmaktadır. Eğer bu üniteler elektrik üretebilselerdi 1975’den 
bu yana kesinti ve kısıntı olmayacağı gibi, enerji fazlalığı ola- 
cağmdan örneğin fuel-oil veya motorin santrallarının çalışma
ları kısıtlanarak döviz tasarrufu sağlanabilecekti. 1700 milyon 
kilovatsaatlik enerjinin milli ekonomiye katkısı 34 milyar TL 
olacaktı ve her yıl 500 bin ton fuel-oil tasarruf edilebilecekti,

Herşeyi hazır olan bu ünitelerin, sadece türbin ve jenera
törleri takılmadığı için böylesine önemli kayıplara uğranırken, 
öte yandan propaganda amacıyla, etüdleri tamamlanmadan Ka- 
rakaya gibi büyük barajların temelleri atılmakta, ama sonra
dan bir ilerleme görülmemektedir, Oymapınar baraj mm yapımı 
yıllardır geciktirilerek yerine gaz türbinleri kurulmuş; Altınka- 
ya, Karababa gibi bazı önemli projeler de planlama kademesi
ne sokulmakta bile geç kalınmıştır.

Termik santral projelerinde de durum aynıdır. Örneğin Af
şin - Elbistan projesi yıllarca bekletildikten sonra ele almdığı gi
bi, yapımına geçildikten sonra da 19 aylık bir gecikmenin oldu
ğu ve bunun ulusal ekonomi açısından 121 riıilyar liralık bir ka
yıp oluşturduğu resmen açıklanmıştır.

Öte yandan enerji üretebilmek için çeşitli elektroteknik ma
kine araç ve gereçlerine gerek olduğu gibi, enerjiyi iletmek ve 
kullanmak için de çeşitli makine, aygıt ve gereçlere gerek var
dır, Bu nedenle, enerji ile elektrik makine, aygıt ve malzemeleri 
arasmda fiziksel bir bağ bulunmaktadır.

Ülkemizde elektrik enerjisi üretiminde her yü meydana ge
len artışlara koşut olarak elektrik makine ve aygıtlarma gerek
sinme de artm aktadır. Ülkemizin elektrik makine ve aygıtları 
gereksinmesi, özellikle ağır elektrik makineleri ithal yoluyla
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sağlanmaktadır. Fakat 1980’lerin birinci yansında döviz gelirle
rimizin tamamı yalnız bu çeşit makinelerin ithaline kullanıla
cak olsa bile, gene de ülkenin gereksinimine yetmeyecektir. Ül
kenin elektrik enerjisi sorunu, diğer etkenlerin yanı sıra elektro
teknik makine ve aygıt gereksinmesinin de baskısı altmda, gide
rek daha da büyük bir sonm  haline gelmektedir.

Su türbini, buhar türbini, jeneratör, büyük güç transfor
matörleri, kesici ve şalt aygıtları, buhar kazanı, ölçme ve kont
rol aygıtları üretimini yapacak ağır elektroteknik ekipman sa
nayii kurulmadığı için, örneğin Keban’da herşeyi hazır olan iki 
ünitenin jeneratör ve türbinleri takılamamakta, 1700 milyon ki- 
lovatsaat enerji üretecek su boşa akmakta, kalkınma için me
det umduğumuz emperyalist kredi kaynaklan nükleer santral, 
ya da gaz türbinleri için kredi verirken, Keban’m su türbini ve 
jeneratörleri hâlâ almamamaktadır.

Bütün bu sorunlann üstesinden gelebilmek için yeterli sa
yıda ve nitelikte idari ve teknik insangücü kaynağının varol
ması gerekir. Herbiri milyarları bulan birçok projenin titizlikle 
yürütülmesi ve işletme faaliyetlerinin aksamadan sürdürülebil
mesi, hiç kuşkusuz yetişkin insangücünün elde bulımdurulması- 
na bağlıdır. Oysa TEK ve tüm kamu kuruluşlarmda deneyimli ve 
nitelikli teknik kadro, ekonomik ve demokratik tatminsizlikler 
nedeniyle her geçen gün biraz daha zayıflamaktadır.

İlke, önlem  ve öneriler

Ülkemizin mühendis ve teknik uzm anlannm  düşüncesi, bil
gisi ve sorumluluğunda oluşturulacak ulusal politika ana planı- 
nm birincil ilkesi, özkaynaklara dayalı, yeterli, devamlı, güveni
lir ve ucuz elektrik enerjisi üretmek olmalıdır.

Bu planın gerçekleşmesinde, yakıt fiyatlarmdaki değişmeler
den etkilenmeyen ve tükenmeyen su kaynaklarmın en iyi biçim
de değerlendirilmesi büyük önem taşımaktadır. Hatta, su kay- 
naklarınm planlanmasmda, ekonomik verimliliğin ikinci plana 
bırakılarak, teknik olarak işletilebilir kaynaklardan en fazla ya
rarlanma ilkesi uygulanmalıdır.

Genel enerji planlamasmdan ayrı düşünülmeyen, birincil 
enerji kaynaklannm Ana Plan çerçevesinde bir genel planla- 
masmm yapılması, kaynakların en iyi, en ekonomik kullanılması 
ve savurganlıktan kaçmılması gerekmektedir. Bu amaçla kamu-
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laştırılacak olan kaynaklann envanteri çıkarılmalı, bu kaynak
ların hangi sektörlere ayrılacağı ve öncelikleri saptanmalıdır.

Enerji planlamasının ikinci temel ilkesi: enerji ve ham m ad
de tasarrufu olmalıdır. Ülkemizde enerji yetersizliği doruk nok
tasına varınca tasarruf adı altında bir takım ilkeler savunulma
ya başlanmıştır. Bakanlık’da Tasarruf Milli Komitesi kurulmuş, 
bazı önlemler ortaya atılmıştır. İlk öneriler arasında TV ya3nn 
saatlerinin kısılması; lamba gücünün, ya da sayısının azaltılması 
gibi daha çok konutlara yönelik bir tasarruf öngörülmüştür. Oy
sa, lamba gücü azaltılarak belli bir aydınlık düzeyinin altına 
inilmesi sağlık kurallarına aykırıdır. Evlerde önerilen tasarruf 
gerçekleşse bile, genel tüketimin yüzde l ’ini aşmayacaktır. Sa
nayi, elektriğin yüzde 73 - 74’ünü kullanırken, Avrupa’nın en ge
ri düzeyinde elektrik tüketen dar gelirli yurttaştan tasarruf bek
lemek, ancak çarpık kapitalizmin bulabileceği bir çözümdür. Ay
rıca tasarruftan  amaç, aynı işi daha az enerjiyle yapabilmek ol
malıdır. Üretim yetersizliği sonucu bir süre elektriksiz kalmak 
herhalde tasarruf sayılamaz.

1977 yılmm Eylül ayında İstanbul’da toplanan 10. Dünya 
Enerji Konferansı (DEK)’nda işlenen temel konu «Enerjinin 
Akılcı Kullanımı» olması nedeniyle, konferansm bir bölümü tü
mü ile enerji tasarrufu konusuna ayrılmıştı.

DEK’o, 1959 yıhnda M acarlar tarafından kurulan Uluslar
arası Endüstriyel Enerji Konferansı (ICOIE) tarafından sunu
lan bildiri, enerji tasarrufunda önemli bazı yeni bo3m tlan dile 
getirmekteydi. ICOIE şimdiye dek Macaristan, Çekoslovakya, Po
lonya, Sovyetler Birliği, Bulgaristan ve Demokratik Alman Cum
huriyeti gibi ülkelerde sekiz kez biraraya gelmiş ve sanayide ya
pılabilecek enerji tasarrufu olanaklarını irdelemiştir. Bazı ka- 
pitahst ülkelerin de üye olduğu bu kuruluşun çalışmalarında, çe
şitli sanayi ürünlerinin birim üretimi için kullanılması gereken 
enerji m iktarı standardize edilerek, sanayi tesislerine enerji ta^ 
sarrufu ile ilgili nesnel ölçütler getirilmektedir.

DEK’de kapitalist ülke temsilcilerinin sunduğu tebliğlerde, 
binalarda ısı kayıplarının azaltılması, aydmlatma için daha az 
elektrik tüketilmesi gibi kısa vadeli tasarruf önlemleri ön plana 
çıkarken, sosyalist ülkeler gerçek enerji tasarrufunun sanayide 
sağlanabileceğini belirtiyorlardı, özellikle, yoğun enerji kulla
nan, elektrik, alüminyum, çelik, çimento ve petrokimya sanayi
lerinde etkin önlemlerle enerji tasarrufu sağlanabileceği olgusu,
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Sovyetler Birliği’nin sunduğu tebliğde görülmekteydi. (*)
Diğer yandan, bugün ülkemizde uygulanm akta olan tekno

loji gereği olarak, linyit kömürlerinin termik santrallarda yakıl
ması ile elde edilen ısınm ancak yüzde 35 - 40’ından yararlanıl
makta, yüzde 60-65’i ise yararlı b ir işte kullanılamayarak ha 
vaya atılmaktadır. Atılan bu ısının merkezi ısıtmada kullanıl
ması ve baca gazlarından yan ürün  olarak kimyasal maddeler 
ve gübre elde edilmesi amacına yönelik enerji, ısıtma ve kimya 
sanayi tesislerinin bir bütün olarak ele alındığı bileşik tesisler 
kurulması yoluyla, yakıtın 2/3’ünün yeniden kazanılması olanak
lıdır. Bu yolla, örneğin 1982 yılında termik santrallarda 20 mil
yon ton linyit kazanılmış olabilecektir.

Aynı amacı sağlayacak başka bileşik tesislerin kurulması 
olanağı vardır, örneğin, linyit önce gazlaştırılır, elde edilen «dü
şük ısı değerli gaz» termik santral yakıtı, «yüksek ısı değerli 
gaz» da doğal gaz yerine kullanılır.

Kısa süre sonra linyiti bile ithal eder duruma gelmemek 
için, ileri teknolojiye dayalı bileşik tesislerin bir an önce kurul
ması ve bu konularda yerli teknolojilerin üretilmesine yönelik 
araştırmalara başlanması zorunludur.

Böyle bileşik tesislerle, her yıl boşa yakılan milyonlarca ton 
linyit yeniden kazanıldığı gibi, evlerde yakıt tüketimi olmaya
cak, çevre kirliliği sorunu çözülecek, baca gazlan kimya sanayi
nin hammaddesi haline gelecektir.

Enerji planlamasının üçüncü ilkesi, komşu ülkelerle karşı
lıklı yararlanma esasına dayalı elektrik enerjisi bağlantıları yap
mak olmalıdır.

Bilindiği gibi bugün bir ülkede yerel santrallarla karşılana
cak bir tüketim gereksinmesi, pahalı ve güvenceden yoksun bir 
işletme biçimidir. Oysa bütün santralları enerji iletim batlarıyla 
birbirlerine bağlayarak bir sistem yapısının ortaya getirilmesi 
halinde sağlanacak üretim maliyeti ucuz ve güvenlidir. Gerçek
ten sistemde yaratılacak yedek kapasite yatırımı düşüktür; sis

(*) Birincil enerjin in  verimliliğinin a r tın im a s ı ve enerji ta sa rru fu  ile ilgili 
çalışm alar, Sovyetler Birliği, Bulgaristan, Polonya, D em okratik  Alman 
Cumhuriyeti, Rom anya gibi sosyalist ülkelerde çok ileri boyutlara  ulaş
m ış du rum dadır. Bu ülkelerde ısı ve elektrik  enerjisi b irlik te  ü re tile 
rek, hem  sanayinin b u h a r  ihtiyacı sağlanm akta, hem  de yaşam  standard ı 
ve çevre kirliliği üzerinde önemli olum lu etkileri olan m erkezi ısıtm a 
sistem i uygulanm aktadır. Bu ülkelerde tüm  kentlerin  dışında, k ırsal yer
leşim  m erkezlerinde de, m erkezi ısıtm a sistem i o luşturulm ası p lan lan 
m aktadır.
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tem güvenliği yüksektir; elektriğin yaygın dağıtımı sözkonu- 
sudur.

İki ülkenin elektrik sistemleri arasında bir bağlantı yapıl
ması halinde; o ülkelerin tüketici karakterlerindeki değişiklik ne
deniyle ve bölgeler arasındaki saat farkları dolayısıyla, gün için
de belirli zamanlarda enerji alış-verişi yapılması, elektrik mali
yetlerine olumlu etki yapacaktır; hidrolik santrallara gelen su 
rejimlerinin farklılığı nedeniyle, rejim değişmelerinde enerji 
alış-verişi yapılması, doğal kaynak kullanımını artıracak ve ma
liyeti düşürecektir; bunların sonucunda fazla yedek kapasite ya
tırımı önlenmiş olacaktır; bakım ve anza nedenleriyle üretim te
sislerinin servis dışı olmalarında ortak yedek kullanımını sağla
yacak ve yük tahminlerindeki belirsizliklerin ülkeler tarafm- 
dan paylaşılması olanağını verecektir.

Özellikle Avrupa ülkeleri elektrik enerjisi sistemlerinde bağ
lantılara gitmekte ve bu bağlantılarm işletmeleri ülkelerarası 
bölgesel kuruluşlar tarafından düzenli ve planlı bir biçimde ya
pılmaktadır. Böylece, Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, İtal
ya, Lüksemburg, Hollanda ve İsviçre; Danimarka, Finlandiya, 
Norveç ve İsveç; İspanya, Fransa ve Portekiz; Avusturya, İtalya 
ve Yugoslavya; Bulgaristan, Çekoslavakya, Macaristan, Demok
ratik Alman Cumhuriyeti, Moğolistan, Polonya, Romanya ve Sov- 
yetler Birliği kendi aralarında ortak bağlantı sistemleri kurmuş 
bulunmaktadırlar. Aynı biçimde ülkemizin de enerji bağlantı
larına özen göstermesi ekonomik ve teknik yönden yararlı ola
caktır. Özellikle Doğu ve Batı komşularımızla bağlantılar, tepe 
yükün kayması nedeniyle daha ekonomik yararlar sağlayacak
tır. Ancak bu bağlantılarda «sıfır» ilkesine göre ahş-veriş yapıl
masına özen gösterilmeli ve döviz gerektiren enerji alışları biçi
minden kaçınılmalıdır.

Planlamanın dördüncü bir ilkesi olarak elektrik enerjisi ya- 
tırımlarınm, bölgelerarası dengesizliği ortadan kaldırıcı doğrul
tuda olması gerekir.

Ülke kalkınmasının bölgeler yönünden dengeli gelişmediği, 
bölgelere ilişkin tablolarda belirtilmişti. Tümü ülkemizin doğu
sunda bulunan Keban, Karakaya, Karababa gibi büyük su sant- 
rallanyla birlikte aynı bölgedeki Afşin - Elbistan santralınm yıl
lık toplam üretimi olan 34 milyar kilovatsaat gibi dev enerji 
kitlesinin büyük bölümünü Batı’ya taşıma zorunluluğu bölgeler- 
arası dengesizliğin bir sonucudur.

Yurt kalkmması, sanayileşme ile, fakat yurt düzeyinde yay
gın dengeli bir sanayileşme ile olabileceğine göre, sanayileşme
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nin vazgeçilmez öğesi olan elektriğin yurdun her köşesine en 
kısa sürede ulaştırılmasını sağlamak gerekir.

ö te  yandan, uygarca yaşamanın önkoşullarmdan olan elekt
riğin tüm  halkm hizmetine sunulması da zorunludur. Ülke kal- 
kınmasmın tüm  yükünü çeken işçi - köylü dargelirli yurttaşla
rın  20 milyona yakm  bir bölümünün elektriğin hiçbir nimetin
den yararlanamadığmı, nüfusım yüzde 60’ınm köylerde yaşadı- 
ğmi; köylü kitlesinin hem insanca yaşaması hem de üretimini 
artırm ası için bir an önce elektriğe kavuşturulması zorunlulu
ğunu da unutm am ak gerekir.

1977 yılı sonunda ancak 7436 köy TEK’den enerji alır hale 
gelebildiğine göre, ulusal elektrik sistemimizi dengeli biçimde 
ve en kısa sürede tüm yurt düzeyine yaymanm, önemli bir prog
ram ilkesi olması gerektiği daha iyi anlaşılır.

Bununla birlikte her şeyden önce, inşa halinde, bitmek üze
re olan santrallann bütün darboğazları giderilerek milyarlarca 
liraja bulan maliyet artışlarının önlenmesi ve kömürlerin bu
günkü durumlarının çözülmesi sağlanmalıdır.

Elektrik sektörü ile ilişkisi bulunan Sanayi ve Teknoloji Ba
kanlığı, döviz ve finansman yönünden Maliye Bakanlığı, güm
rük yönünden Gümrük ve Tekel Bakanlığı ile Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı arasındaki ilişkilerde ortaya çıkan mevzuat 
sorunlarını çözümleyecek yasalar öncelikle ele alınmalı. Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve bağlı kuruluşları, yasal eksik
likleri tamamlanarak, çalışmalara hız kazandıracak biçimde ye
niden düzenlenmelidir.

Plan disiplini dışmda kalan, ulusal yararlara aykırı çıkar
lar peşinde koşan, yerli kaynakların tam ve akılcı bir şekilde 
kullanılmasını engelleyen ayrıcalıklı ortaklıklar derhal kamu- 
îaştınlmalıdır.

Fuel-oil santrallan ve gaz türbinleri gibi dışa bağımlı ve 
pahalı üretim modelleri terk edilmeli, özkaynaklara dayanma
yan ve sömürüyü de beraberinde getiren enerji türleri ele alm- 
mamalıdır. Elektrik üretimini linyit ve hidrolik kaynaklara da
yalı olarak geliştirme dışmda bir üretim tesisi yapılmamalıdır.

Büyük çaph yakıt tasarrufu sağlayacak en gelişmiş teknolo
jilerin uygulandığı enerji - ısıtma - kimya sanayii tesislerini içe
ren bileşik tesisler kurulmalıdır.

Kalkınmada öncelik sıralaması yapılarak, ekonomiye hiçbir 
katkısı olmayan, tamamen tüketim sanayiine dönük bazı yeni 
sanayi kuruluşlarma elektrik verilmemelidir. Herkes her iste
diği yerde sanayi tesisi kuramamah, organize sanayi bölgeleri

080



planlanmalıdu*. Büyük enerji isteyen sanayi tesisleri için de, üre 
tim tesislerinin bulunduğu bölgeler seçilmelidir.

Bugün Türkiye’de inşa edilecek her santrahn makine ve ay- 
gıtlannm  yurt dışmdan ahnmasma neden olan dışa bağımlı po
litika bırakılarak ağır elektroteknik sanayi dalları devlet eliyle 
kurulmalıdır.

ö n  çalışma, proje, kuruluş, işletmeye alma, işletme ve ba
kım devrelerinin her birisi için yeterli ve deneyimli teknik ele
man yetiştirmek üzere eğitim sistemi temelden değiştirilmeli, ge
lişen çağdaş teknolojiye uygun meslek öncesi ve meslek içi eği
tim gerçekleştirilmelidir.

Enerjinin bilim, teknoloji ve sanayi ile ilgili sorunlarını çö
zümleyebilecek deney ve yeteneği olan geniş kadroların özve
riyle çalışmasını sağlayacak personel politikası uygulanmalı, bu 
personel görevlerinin gerektirdiği yetki ve sorumlulukla donatıl
malı, çalışanlarm kararlarda söz sahibi olduğu verimli ve uyum
lu bir çalışma düzeni sağlanmalı, tüm çalışanlar grevli-toplu 
sözleşmeli sendikal haklara ka\oışmalıdır.
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D. NÜKLEER ENERJİ

Dünyada Ticari Nükleer Enerji Teknolojisinde Son Durum

1973 yılında patlak veren petrol krizi, enerji sorununu dün
yada en önde tartışılan konulardan biri haline getirdi. Petrol fi
yatlarındaki beklenmeyen artış, tüm dünya ülkelerini, yerli ener
ji kaynaklarm ı daha verimli bir şekilde kullanılması doğrultu
sunda yeni araştırm a ve atılım lara zorladı. Bunlardan ayrı ola
rak, özellikle gelişmiş ülkelerde, bilinen enerji kaynaklarından 
başka, ticari olarak kullanılmaya başlayan nükleer enerji de 
planlara girmeye başladı. 1976 yılı sonunda 19 ülkede 94.000 MW 
kurulu güçte 196 nükleer ünite bulunmaktaydı.

Ülkemizde enerji sortmunun çözümünde nükleer santralla- 
rın  katkılarının ne olması gerektiğini, elektrik enerjisi planla- 
masmda hangi ilkeler altında gözönüne alınacağını kararlaştı
rabilmek için, önce nükleer teknolojinin bugünkü gelişmişlik dü
zeyini belirlemekte yarar görülmektedir.

Nükleer enerjinin kaynağı fisyon (*) ya da füzyon (**) ola
yına dayanır. Çağımızın önemli kesiflerinden biri fisyon ve füz-

(‘ ) U ranyum  gibi ağır a tom  çekirdeklerinin nö tron la rla  bom balanm ası so
nucunda parçalanm ası ve yeni iki çekirdeğe bölünm esi olayına denir. 
N ötron b ir  çekirdeği ikiye bölerken b irkaç yeni nö tron  ü re tm ek te  ve 
1—10 milyon derece enerji açığa çıkm aktadır. Açığa çıkan n ö tron la r  b ir  
zincirlem e reaksiyon sürecine olanak verm ekte, zincir reaksiyonu so
nucu ortaya çıkan çok yüksek enerjiyi kontro llü  b ir  şekilde ü re ten  sis
tem lere reak tö r  denm ektedir.
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yon olaylarının bulunmasıdır. Bugün ticari olarak üretim yapan 
nükleer santrallarda ortaya çıkan enerji fisyon olayı ile mey
dana gelmektedir. Füzyon olayı ile nükleer elektrik üretimi he
nüz araştırma safhasındadır.

Fisyon dediğimiz nötron bombardımanı ile nükleer reaksi
yon olayı ancak ılık nötronlarla yapılabilmekte, bir başka de
yişle, fisyon olayı sonucunda doğan nötronlar çok yüksek enerji
lerde hareket ederken, bu nötronların uranyum çekirdeklerle***) 
ile fisyonunu sağlayabilmek üzere enerjilerini birkaç milyon de
fa azaltmak gerekmektedir. Nötronları yavaşlatmak üzere kul
lanılan malzemeler arasında su, ağır su ve grafit bulunmaktadır.

Fisyon olayının yukarıda belirtilen özelliklerinden yararla
narak, ticari olarak geliştirilmiş ve geliştirilmekte olan birçok 
nükleer santral tipi vardır. Bu santrallar çalışma ilkesi bakı
mından fazla değişiklik göstermemekle birlikte önemli tekno
lojik ayrılıkları bulunmaktadır. Ticari olarak geliştirilmiş ve ge
liştirilmekte olan santrallar genel olarak, hafif su soğutmalı zen
gin uranyumlu reaktörler, ağır su soğutmalı doğal uranyumlu 
reaktörler, gaz soğutmalı reaktörler ve hızlı üretken reaktörler 
olarak sınıflandırılmaktadır.

Bunlardan hafif su ve ağır su reaktörleri bugün yaygın ola
rak işletilmekte ve yapımları sürdürülmektedir. Gaz soğutmalı 
reaktörlerden bugüne kadar inşa edilmiş olanlar halen işletil
mekte, fakat yenilerinin yapımı teknolojik nedenlerle durdurul
muş bulunmaktadır. Ancak üçüncü tip bir gaz soğutmalı reak
tör geliştirilmiştir ve henüz deneme safhasındadır. Hızlı üret
ken reaktörler ise ticari olarak hemen hemen işletmeye girmek 
üzeredir.

Hafif su soğutmalı zengin uranyumlu reaktörlerde doğal 
Uranyum içinde binde 7 oranındaki U235, yüzde 2-4  miktarına çı
karılarak kullanılabilmektedir. Bu zenginleştirme işleminin tek-

Reaksiyonun kontrolsuz olarak  oluşturulm asına atom  bombası den
m ektedir.

(**) Fisyon olayının tersine, iki hafif çekirdeğin birleşerek yeni b ir  çekir
dek m eydana getirm esine füzyon denir. Bu reaksiyonun ortaya çıkması 
h id ro jen  bom basının gerçekleştirilmesi ile başlar. Bu yolla şimdiden, 
aynı m ik ta r  fisyon olayı ile üretilenden 8 kat daha fazla enerji ü re ti
lebileceği sap tanm ıştır. Çok yüksek sıcaklıklarda malzeme kullanımı 
zorunluluğu başlıca sorun lardan  birisidir.

(***) Doğadaki Uranyum, iki tü r  uranyum  çekirdeğinden oluşm aktadır: Uass 
ve U2S8. U235, doğal Uranyum içinde binde 7 oranında, U238 ise yüzde 99 
o ranında bulunm aktadır. U23S fisyon olayına karışabilmekte, Um« doğ
rudan  fisyon yapm am aktadır.
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nolojisı çok zor ve masraflıdır. Sovyetler Birliği ve ABD dışında 
iki konsorsiyum da zenginleştirme yapılabilmektedir. îlk kvıru- 
luş m asrafları diğerine göre yüzde 10 daha ucuz olan bu reak 
törlerde yakıt dolayısıyla sürekli dışa bağımlılık doğmaktadır.

Ağır su soğutmalı doğal uranyumlu reaktörlerde ise zen
ginleştirme işlemine gerek olmadan doğal Uranyum kullanıla
bildiğinden yakıt çevrimi daha basittir ve tüm yakıt çevrimi yerli 
olanaklarla gerçekleştirilebilir.

Yakıt elemanı hazırlama ve dönüştürme tesisleriyle ağır su 
üretim  tesisleri kurulmamışsa, bu reaktörlerde de dışa bağım- 
hlık diğerlerinden farklı olmamaktadır. Ağır su fiyatları 4 yılda
3 kat arttığı için, işletme anında ağır su kayıplan çok önem ka
zanmaktadır. Bu nedenle tüm  teknolojik gelişmeler ağır su ka- 
yıplarmın en aza indirilmesi üzerinde yoğunlaşmaktadır.

Doğal Uranyum yakıtlı ve ağır su soğutmalı reaktörlerin, 
zengin Uranyum yakıtlı ve hafif sulu reaktörlere göre birçok üs
tünlükleri varsa da, nükleer reaktörlerin henüz çözümlenmemiş 
pek çok sorunu olduğu için, işletmede olan reaktörlerden daha 
çok, yeni tasarım safhasındaki reaktörlerin bunlardan çok da
ha gelişmiş ve enerji sorununa daha iyi çözümler getirici oldu
ğu söylenebilir.

İngiltere ve Fransa’da geliştirilip kurulan gaz soğutmalı 
reaktörlerin ilk tipi olan Magnot reaktörlerinin halen 9160 MW 
(milyon watt) gücünde 22 tanesi işler durumdadır. Yirmi yıldan 
beri oldukça başarılı bir işletme deneyimi edinilmesine karşın 
buhar koşullan ve santral verimliliği pek iyi olmaması nedeniy
le yapım larm a son verilmiştir.

Bunların yerine, daha yüksek soğutucu sıcaklığı ve santral 
verimliliği olan Geliştirilmiş Gaz Soğutmalı Reaktörler’in yapı 
mına başlandıysa da, ikisi işler durumda, altısı kuruluş halin* 
doyken bu tipin de yapımı durdurulmuştur.

Yerine Toryum yakıtlı Helyum soğutmalı Yüksek Sıcaklıklı 
Reaktörlerin geliştirilmesine başlanmıştır. Bunların geliştirilme
si, daha öncekilerden elde edilen deneye dayanmaktadır. Soğu
tucu olarak Helyum kullanılmasının diğerlerine göre üstünlü
ğü vardır. Yakıt elemanı teknolojisiyle, yüksek yanm a ve yakıt 
sıcaklıkları ile düşük fisyon ü rünü  bırakılması olanaklı olacak
tır. Bugün dünyada 3 tane test reaktörü ve 2 prototip reaktör 
vardır. Yani bunlar henüz ticari olarak çalıştınimayıp gelişme 
aşamasındadır. Ancak güvenlik, radyoaktivite ve yakıt maliyeti 
bakımından diğer tip reaktörlerden daha üstün olacağı anlaşıl
maktadır.
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Türkiye için bu reaktörlerin özel bir önemi vardır. Bu da 
yakıt olarak Toryumun kullanılmasından ileri gelmektedir. 
MTA’nın yaptığı çalışma sonunda Eskişehir çevresinde 380 bin 
ton Toryum rezervi olduğu saptanmıştır ve ülkemiz dünyada en 
fazla Toryum yataklarına sahip olan ülkeler arasındadır.

Böyle zengin bir kaynağa sahip ülke olarak Yüksek Sıcak
lıklı Reaktörler’in uzun dönemde enerji üretimine katkısının 
araştırılması ve teknolojik gelişiminin izlenerek alternatif bir 
kaynak olarak gözönüne alınmasında yarar vardır.

Sayılanlardan ayn olarak halen gelişme safhasında olan 
Hızlı Üretken Reaktörler üzerinde Sovyetler Birliği, Fransa ve 
ABD’de çalışmalar yapılmaktadır.

Bu reaktörlerin en önemli özelliği, reaktör çalışırken tüke
tilen yakıttan daha fazla yeni yakıt üretmesidir ve yakıt, hızlı 
nötronlarla ateşlendiğinden ayrıca yavaşlatıcıya gerek yoktur. 
Bu santrallar ticari işletmeye girdiklerinde aynı miktar Uran
yumla 70 kat daha fazla enerji üretebileceklerdir ve ticari işlet
meye girmeleri 1985 yılı dolaylarında gerçekleşebilecektir.

Hızlı üretken reaktörlerin önemli bir sorunu, ilk çalışmaya 
başlaması için gereken yakıtın Plütonyum olması ve bu madde 
doğada bulunmadığından, başka bir nükleer santralın artıkla
rının depo edilmesi gerekliliğidir. Örneğin 600 MW gücünde bir 
hafif su santralının 17 yıl çalışması sonunda elde edilen Plüton
yumla bir hızlı üretken reaktör çalışmaya başlayabilir. Aynı 
güçte bir ağır su reaktörü, hafif su reaktörlerinden 2,2 defa da
ha fazla Plütonyum üretmektedir. Dolayısıyla bu nokta dikka
te alınarak ileride bir ağır su reaktörünün planlanması düşü
nülebilir.

Hidrojen bombasının gerçekleştirilmesinden sonra, termo 
nükleer reaksiyondan faydalanma yollan araştırılmaya başlan
mıştır. Füzyon olayında anlatıldığı gibi, iki hafif çekirdeğin bir- 
leşerek yeni bir çeki^-dek meydana getirmesiyle doğan reaksi
yon sırasında birkaç milyon derece enerji açığa çıkmaktadır.

Tatbikatta termo nükleer reaksiyon. Hidrojenin ağır izotop
lan olan Deterjrum ve Tirityum ile Helyum sentezi sonunda mey
dana getirilmektedir. Bu reaktörlerin hammaddesi olan Deter- 
yum normal suda bulunmaktadır ve bunun elde edilmesini sağ
layan teknolojik olanaklar bilinmektedir. Tirityum, serbest ola
rak doğada bulunmamakta, ancak, termo nükleer reaktörlerde 
Lityumdan elde edilmektedir. Lityum ise granit taşında bol mik
tarda bulunduğu gibi, yeraltı ve Okyanus sularından da elde 
edilebilir.
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Sonuç olarak, termo nükleer reaktörlerde kullanılması ön
görülen yakıt maddeleri yeryüzünde sonsuz miktarda bulunmak
tadır. Ayrıca termo nükleer sentez yoluyla enerji elde edilirken 
atmosfere ve sulara zararlı artıklar atılmamaktadır ve atom 
reaktörlerine göre tamamen tehlikesizdir. Patlama olasılığı da 
hiç yoktur.

Sovyetler Birliği, ABD ve İngiltere’de halen laboratuvar 
araştırması aşamasında olan bu reaktörler, yirminci yüzyılın 
sonlarında atom reaktörleriyle tesis masrafı yönünden rekabet 
edebilir aşamaya gelecek ve 2000 yılının başlarında atom reak
törlerinin yerini alacaktır. Şimdilik, çok yüksek sıcaklıklarda 
malzeme kullanımı başlıca problemlerinden birisidir. Bu yolla 
aynı miktarda fisyon olayı ile üretilenden 8 kat daha fazla ener
ji üretilebileceği saptanmıştır. Böylece dünyada bol miktarda bu
lunan yakıt rezervlerinin tükenme olasılığı olmayacağı gibi, at
mosfer de kirlenme tehlikesinden kurtulmuş olacaktır.

Buraya kadar anlatılanlardan şu sonuç çıkmaktadır: Nükleer 
reaktörlerle elektrik üretmenin teknolojik olarak olanaklı oldu
ğunun anlaşılmasından bu yana, teknolojik bakımdan başarılı 
bir çok reaktör tipi inşa edilmiş, daha sonraları bunların bir bö
lüğünden vazgeçilmiştir. Bugün ise teknolojik yönden başarılı 
olduğu ve ekonomik yönden, bilinen santrallarla rekabet edebi
leceği söylenen birçok model, henüz tam anlamıyla güvenilir
lik kazanmış durumda değildir. Önümüzdeki kısa süre içinde, 
yakıt rezervlerinin tükenme olasılığı olmayan, atmosferin kir
lenmekten kurtulacağı teknolojilerin geliştirileceği açıktır. Bu 
nedenlerle, bugün ticari olarak uygulanmakta olan nükleer tek
nolojilere, modern ve gelişmiş teknolojiler olarak değil, kısa sü
rede gelişecek olan bir anlamda ilkel ve pahalı teknolojiler ola
rak bakılabilir.

Öte yandan, hem bilinen dünya Uranyum rezervleri, hem 
de çeşitli gelişme varsayım larm a göre 2000 yılına kadar gereke
cek Uranyum m iktarları karşılaştırıldığında, 1995 - 2000 yılların
da, bilinen Uranyum rezervlerinin tükenecek olduğu görülmek
tedir. Böylece, genel enerji içindeki payı 2020’lerde yüzde 50’ye 
kadar ulaşacağı söylenen nükleer enerji san tra llan  yakıtsız kal
mış olacaktır.

İstanbul’da düzenlenen 10. DEK’de sunulan bir rapora göre 
dünya Uranyum sanayiinin bugünkü yılda 33.500 tonluk üretim i
ni 1990’larda yılda en çok 100 bin tona çıkarabileceği varsayıl
maktadır. Ancak bu sayıya ulaşabilmek için bile önemli gayretler 
gösterilmelidir. Her ne kadar yakıt çevriminde ileri tekniklerin
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uygulanmasının Uranyum gereksinimini azaltacağı biliniyorsa 
da, bu tekniklerin uygulanması birçok alanda yeni teknolojilerin 
aynı anda geliştirilmelerini gerektirdiğinden, Uranyum istemin
de çok önemli azalmalar beklemek fazla iyimserlik olur. DEK’de 
yapılan en iyimser varsayımlara göre bile, dünya istemini iste
nilen oranda sağlamanm oldukça zor olduğu görüldüğünden, 
dünyanın gelecekte hangi tip enerji kaynağma bel bağlayacağı
na henüz karar vermiş olmadığmı söylemek herhalde yanlış bir 
değerlendirme olmayacaktır.

Nükleer Enerji Konusunda Türkiye’deki Çalışmalar

Türkiye’de nükleer enerjiden yararlanmayı amaçlayan ilk 
çalışmalara, 1956 yılında Başbakanlık Atom Enerjisi Komisyonu 
(AEK) ’nın kurulması ile başlandı. Daha sonra 1962 yılında AEK’ 
ya bağlı, İstanbul’da Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Mer
kezi (ÇNAEM) kuruldu. Aynı yıl, nükleer araştırmaların nite
likli insan gücünü karşılamak amacıyla İstanbul Teknik Üniver- 
sitesi’nde Nükleer Enerji Enstitüsü de kuruldu. ÇNAEM’de 1962’ 
den beri 1 MW gücünde bir araştırma reaktörü çalışmakta ve 
radyoizotop üretimi, nükleer mühendislik, nükleer fizik, nükleer 
kimya, reaktör işletmeciliği, reaktör güvenliği gibi konularda 
çalışmalar yapılmaktadır. Benzer çalışmaları yürütmek üzere 
Ankara’da da bir Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi kuruldu. 
Ancak ülkemizde nükleer teknolojide bir hedef çizilmediği için 
bu araştırma merkezleri geliştirilemedi.

Nükleer santrallarda kullanılan yakıtlarm aranması ve tek
nolojisi ile ilgili çalışmaları MTA yürütmektedir. Enstitünün şim
diye kadar bulduğu Uranyum rezervleri ve yerleri 322. Tabloda 
gösterilmektedir.

TABLO : 322
TÜRKİYE’DE URANYUM REZERVLERİ 

(UsOs olarak ton)

B ö l g e l e r  Miktar

Salih li -  Köprübaşı 3.000

Uşak - Güre - Fakılı 550
Çanakkale - Ayvacık 250

Aydın - Koçarlı 500
Giresun - Şebinkarahisar 300

T o p l a m  4.600
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Aynca Eskişehir yörelerinde 380 bin ton Torjmm Oksit bu
lunmuştur. Bu rakam, dünya Toryum rezervlerine göre oldukça 
önemli bir miktardu'. ö te  yandan, Alman bilim adamları tara- 
fm dan yapılan bir araştırm aya göre Karadeniz’de 6,7 milyon ton 
Uranjrum rezervinin olduğu belirlenmiştir. Bu rezervin şimdi
lik ekonomik olmadığı ancak ilerde olabileceği söylenmektedir.

Ülkemizde nükleer enerji santrallannın kurulması ile ilgili 
çalışmalar, daha önce değişik kuruluşlar tarafından yapılırken 
1970 yılından sonra TEK’e devredildi. îlk olarak 1965 yılında 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından, 1977 yılında iş
letmeye girecek biçimde 300 - 400 MW gücünde ağır su soğutmalı 
doğal Uranyum reaktörlü bir santralın kurulması kararlaştırıl
dı. Yabancı bir müşavirlik konsorsiyumuna fizibilite raporu ha
zırlatılan bu projeden, bilinmeyen bir nedenle daha sonra vaz
geçildi.

Bundan sonraki çabşmalar, 1971 yılında TEK bünyesinde 
oluşturulan Nükleer Enerji Dairesi tarafından yürütülmeye baş
landı. Bu Daire, Akdeniz kıyısında Silifke yakınlarmda Akkuyu 
mevkiinde 600 MW gücünde bir santral kurulmasını ve 1984 yı
lında hizmete girmesini planladı. Ancak, ulusal ve akılcı bir ge
nel enerji planlamasına dayalı nükleer enerji politikası belirlen
mediğinden, ihale her tip santrala açık olarak yapıldı. Doğal 
Uranyumlu ağır su soğutmalı reaktör tipini geliştirmiş olan Ka- 
nada’lılar teklif vermediklerinden, ihale sadece zengin Uran
yumlu hafif su soğutmalı santrallara kalmış bulunmaktadır. Tek
lifleri değerlendirme aşamasında olan proje ile ilgili çalışmalar 
yabancı bir müşavirlik konsorsiyumu ile birlikte yürütülmek
tedir.

Nükleer Enerji Bakımından
Çok Dikkatli ve Ihtiyath Davranma Zorunluluğu Vardır

Türkiye’nin enerji sorununım çözümünde karşılaşılan dar
boğazlar iyice saptandıktan sonradır ki, nükleer teknolojinin, bu 
sorunların çözümündeki yeri daha kolay kestirilebilir. Şimdiye 
kadar enerji politikası belirlenmeyen ülkemizde, enerji sektörü
nün sadece bir bölümünü oluşturan nükleer elektrik enerjisini 
diğer enerji çeşitlerinden soyutlayarak, güvenilir ve doğru bir 
nükleer enerji politikası oluşturmayı amaçlamak, iddialı ve yan
lış bir davranış olacaktır.

Bunun dışında, yakıtı olmayan nükleer santralların hiçbir 
anlamı olmayacağı açıktır. Şu anda dünyada bilinen Uranyum
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kaynaklan, en iyimser tahminlerle 1995’lerde tükenecektir. 2020 
yılında dünya enerji gereksinmesinin yüzde 50’sini karşılaya
cağı iddia edilen nükleer santralların ise neyle çalışacağı bilin
memektedir.

Ülkemizde bilinen Uranyum rezervleri, kurulması düşünü
len 600 MW’lık bir tek santrala 37 yıl yetecek kadardır. İki nük
leer santral kurulursa Uranyumumuz 18,5 yılda tükenecek de
mektir.

Bu elbette, 2000 yılı civarında nükleer yakıtların gerçekten 
biteceği ve yeni kaynaklar bulunmayacağı anlamına gelme
mektedir. Ancak, petrol ve diğer bilinen kaynaklarm bitmekte 
olduğunu ileri sürerek, nükleer santralların bol bol kurulması
nı önerenlerin düşüncelerindeki çelişki de açıktır.

Çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmak için gerekli olan hızlı bir 
kalkınmanın sağlanmasında modem teknolojilerin uygulanma
sı zorunludur. Ancak, nükleer teknoloji bugün erişmiş olduğu 
teknolojik düzeyiyle, henüz ilkel denilebilecek bir gelişme aşa- 
masmdadır. Bu nedenle ülkemizde nükleer santral yapımma ka
rar verildiğinde, seçilecek teknoloji ve yakıt sağlanması konu
lan ileride önemli sorunlar doğurabilir.

Araştırma aşamasındaki teknolojileri de gözönünde bulun
durmadan yapılacak bir seçim, bugün için çözümlenmemiş olan 
maliyet, güvenilirlik, nükleer artıklann saklanması sorunlarmı 
da beraberinde getirecektir.

Doğal Uranyum fiyatlan  1973’den bu yana 7 -8  kat artmış 
ve ülkemizde sanayinin kurulması kısa ve uzun dönemde ola
naksız gibi olan zenginleştirme ve yeniden işleme fiyatlanndaki 
aşın  artış belirsizlik düzeyine erişmiştir. Ağır su fiyatları da 
4 yılda 3 kat artmış bulunuyor. Radyoaktif artık lann insan ve 
toplum sağlığı açısmdan zararsız hale getirilmesi, ya da depo
lanıp saklanması sorunu ise henüz tamamen çözülmüş değildir.

Alışılmamış enerji kaynaklannın gerektirdiği teknolojinin 
üretilmesi ve geliştirilmesi çok zor ve büyük paralar isteyen bir 
iştir. Bu nedenle, azgelişmiş ülkelerin böyle teknolojileri geliş
tirmesi düşünülemez. Gelişmiş kapitalist ülkeler, alışılan enerji 
kaynaklarımızı olduğundan az göstererek, ya da kullanılmasının 
önüne türlü engeller çıkararak, sorunları çözülmemiş teknolojile
re yönelmemizi sağlamaya çahşmaktadırlar. Böylece hem yeni 
teknolojilerini pazarlayarak sağladıkları kârlarla araştırmalan- 
nı geliştirme ve hem de azgelişmiş ülkeleri deney alanı olarak 
kullanma olanaklarını yaratmaktadırlar.
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özellikle 1965’den sonraki dönemde ülkemizde fuel-oil ve gaz 
türbinli santrallarm  savunuculuğunu yapan çevreler, gerekçe 
olarak «Avrupa ve Amerika’da elektrik üretiminde yüzde 60 
petrol kullanılırken biz neden kullanmayalım?» diye soruyorlar
dı. Şimdi de henüz kömürün yüzde 6’smı, hidrolik potansiyeli
mizin yüzde 8’ini kullandığımızı unutmuşçasına «Dünya nük 
leer santral kuruyor, biz de gecikmeyelim» deniyor.

Petrol bunalımından sonra, enerji üretiminde özkaynakları- 
mızm en akılcı yoldan değerlendirilmesinin güncel bir sorun 
haline geldiği bir dönemde, genel olarak nükleer enerji santral- 
larının kurulması gibi gerek teknoloji, gerekse yakıt yönünden 
dışa bağımlılık getirecek çok pahalı çözümlerle konu gerçek öne
minden saptırılmak istenmekte, fuel-oil tuzağmm daha korkun
cu tezgahlanmaktadır.

Nükleer santrallarm bir an önce kurulmasını isteyenler, bir 
başka gerekçe olarak, teknoloji düzeyimizin yükseleceğini ileri 
sürmektedirler. Halbuki anahtar teslimi santral siparişiyle tek
noloji öğrenildiği görülmemiştir.

Bir santralın makine ve aygıtları ülkede yapılamayacaksa, 
projesinden montaj ma kadar hep ısmarlama olacaksa, yakıt ba- 
ğımlılığınm çözüm önerisi yoksa, bu santral şimdi veya 10 yıl 
sonra da dışa bağımlı demektir. Nükleer teknolojinin destek te
sisi diyebileceğimiz, alt yapı yatırımları yapılmadıkça, komple 
santral siparişiyle teknoloji düzeyimiz yükselmeyeceği gibi, mev
cut teknolojilerimizi tamamlayacak bilgi kazanılamayacaktır.

Nihayet enerji hangi yollarla elde edilirse edilsin, sonuçta 
çevre kirlenmesi ve doğal kaynakların tükenmesi gibi yan et
kilerle, üretimin ekonomik ve teknolojik tüm bedeli halk yığm- 
lan tarafından ödenecektir. Bu gerçek uzun dönemli bir planla
ma ve merkezi denetimin gerekliliğini vurgulamaktadır.

Genel enerji bölümünde ulusal enerji politikasmm nasıl ol
ması gerektiği belirtilmişti. Bu politika doğrultusunda özkaynak- 
larımızın bilimsel olarak değerlendirilmesi için tüm işlevler ye
rine getirildikten sonra, nükleer enerjinin bu plandaki yerinin 
saptanması yapılabilir.

Ekonomik olarak santral kurmaya elverişli su gücümüz ve 
termik santral kurmaya elverişli düşük ısı değerli ve bugün bîlî- 
nen linyitlerimizle yılda 160 milyar kilovatsaat elektrik enerjisi 
üretebileceği belirtilmişti. Bu miktar, 1998 yılındaki elektrik iste
mini karşılayacak büyüklüktedir. Aynca, rezerv araştırmaları 
geliştirildiğinde, bugün özel kesim elinde bulunan alanlardaki 
rezervlerin bilinenlerden çok daha fazla olarak saptanması bü
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yük olasılık içindedir. Buna ek olarak, birincil kaynakların bi
limsel yöntemlerle değerlendirilmesi de sağlandığmda, özkay- 
naklarımızm 2000 yılmdan çok daha ileride de elektrik enerjisi 
üretimine yeteceği açıktır. Diğer yandan, ekonomik ve teknolo
jik olarak başarılı olacağı söylenen birçok nükleer santral tipi
nin henüz güvenilirlik kazanmadığı ve yakıt rezervlerinin tüken
me olasılığı olmayan, atmosferi kirletmeyecek yeni teknolojile
rin geliştirilmekte olduğu da dikkate almırsa, nükleer santral 
kurmakta ivedi davranümaması gerektiği ortaya çıkmaktadır.

Bu durumda ülke gerçeklerine uygun olmayan, zengin 
uranyum yakıtlı, hafif su soğutmah reaktör yatırımıyla ilgili iha
le çalışmalarmm durdurularak yabancı müşavir konsorsiyumla 
yapılan sözleşmenin de iptal edilmesi gerekir.

Bununla birlikte, uzun dönemli gelecek açısından ulusal nük. 
leer politika ve strateji belirgin olarak saptanmalı, nükleer tek
nolojiye ne zaman ve hangi koşullarda gireceğimiz belirlenme
lidir.

Santral siparişlerinde yerli katkıyı artırıcı çalışmalar yapı
larak, nükleer yakıt hazırlayacak teknoloji alt yapısmın ve yan 
sanayilerinin kurulmasma başlanmalıdır.

Su ve kömür kaynaklarımız akılcı bir planlamayla değerlen
dirilmeyi beklediğine göre, teknoloji üretmeyen bir ülke olarak, 
gelişmiş ülkelerin yarattığı heyecana fazla kapılmadan ve elden 
geldiğince deney tahtası olmadan dikkat ve ihtiyatla yeni tek
nolojik gelişmeler izlenmelidir.

Uranyumdan çok daha fazla Toryum rezervimiz olduğuna 
göre, gelişmesini özellikle izleyeceğimiz reaktör tipleri bu yakıt
lara uygun olmalıdır.

Ayrıca nükleer tesislerin, özellikle nükleer santrallerin de
netimini yapacak olan kuruluşlar, örneğin Atom Enerjisi Komis
yonu yeniden organize edilmeli ve Türkiye’de uygulanacak gü
venlik yönetmeliklerini hazırlayacak duruma getirilmelidir. Aynı 
zamanda bu kuruluş, yurtiçi ve yurt dışında işbaşmda personel 
eğitimini sağlamahdır.
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E. HİDROLİK ENERJİ

Su Gücümüzün Ancak Yüzde 8,5’inden Yararlanabiliyoruz

Türkiye’nin zengin doğal kaynaklarından birisi de su gücü
dür, Ülkemizin hesaplanmış brüt su gücü yılda 431 milyar kiLo- 
vatsaat kadardır. Bu su gücünün, yararlanma olanakları açısm- 
dan teknik olarak santrallarda değerlendirilebilecek bölümünün 
130 milyar kilovatsaat olduğu hesaplanmıştır. DSİ tarafmdan 
yapılan çalışnfıalarda, bugünkü maliyet değerlerine göre sant
ral yapıldığmda ekonomik olabilecek gücün 100 milyar kilovat
saat olduğu belirlenmiştir. Bu durumu 323. Tabloda izlemek ola
naklıdır.

DSİ tarafm dan Türkiye, tabloda belirtildiği gibi 26 havzaya 
bölünmüş, havzalar tek tek incelenerek su gücümüz saptanm a
ya çalışılmıştır. DSÎ’nin Kasım 1977’deki son değerlendirmeleri
ne göre, havzalardaki ekonomik potansiyelin dağılımı 323. Tab
loda gösterildiği gibidir. Bu potansiyeller ilk ön çalışmalarda 
saptanan sonuçlar olup, kesin çalışmalar sonunda bunların bi
raz daha değişmesi olanaklıdır. Bununla birlikte, Türkiye’de 
ekonomik olarak santral kurm aya elverişli su gücünün 100 mil
yar kilovatsaat dolaylannda bulunduğu saptanmış olup, bugün 
bu zengin su gücünün ancak yüzde 8,5’i değerlendirilebilmekte, 
yüzde 91,5’i boşa akıp gitmektedir.

1977 yılmda su santrallanndan üretilen elektrik enerjisi 8,5 
milyar kilovatsaattir ve bu enerji toplam kurulu gücü 1873 MW
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TABLO : 323
TÜRKİYE'DE BRÜT VE EKONOMİK SU GÜCÜNÜN 

AKARSU HAVZALARINA DAĞILIŞI

Brüt potansiyel Ekonomik potansiyel

H a v z a l a r

Enerji (E,) 

(m ilyon Kwh) Yüzde

Kurula
bilecek 

göç (Mw)

Enerji (E,) 

(m ilyon Kwh)

E î/E ı

(yüzde)

M eriç - Ergene 981 , 0,23 — — _
Marmaro 5.230 1,21 — — —

Susurluk 10.792 2,50 579 1.258 11,6

Kuzey Ege 2.908 0,67 21 52 1,8

Gediz 3.802 0,88 189 372 9,8

Küçük Menderes 1.533 0,35 — — —

Büyük Menderes 6.806 1,58 150 680 10,1

Batı Akdeniz 13.814 3,20 653 1.661 12,0

Antalya 23.827 6,52 773 2.701 11,3

Burdur - Göller 981 0,23 — — —

Akarçay 613 0,14 — — —

Sakarya 11.380 2,64 1.206 1.912 16,8

Batı Karadeniz 17.564 4,07 408 1.931 11,0

Yeşllırm ak 18.624 4,32 833 2.711 14,5

Kızılırmok 19.675 4,56 1.578 5.426 27,6

Konya 1.235 0,29 30 77 6,2

Doğu Akdeniz 26.920 6,24 867 3.262 12,1

Seyhon 21.024 4,87 885 4.295 20,4

Asi 4.897 1,13 3 15 0,3

Ceyhan 21.103 4,89 933 3.482 16,5

Fırat 84.254 19,53 8.273 35.638 42,3

Doğu Karadeniz 48.381 11,21 3.500 15.372 31,8

Çoruh 21.926 5,08 3.409 8.980 40,9

Aras 12.982 3,00 88 298 2,3

Van 2.470 0,57 57 223 9,0

Dicle 47.260 11,04 2.579 9.645 20,4

T o p l a m 431.442 100,00 27.015 100.000 23,18

olan 163 santraldan elde edilmiştir. 324. Tablo bu durumu gös
termektedir,

324. Tabloda görüldüğü gibi. 163 santralm 34’ü TEK’e aittir. 
Ancak, TEK bu santrallarla, hidrolik enerjinin yüzde 87’sini üret
mektedir. 630 MW gücündeki Keban Santralı, 163 santralm  top
lam gücünün üçte birini oluşturmakta, yıllık toplam hidrolik 
enerjinin srüzde 56’sı Keban’da üretilmektedir.

Yurt çapında enerji politikamızla ilgili ilk girişim 1935 yılın
da bir KİT olarak Etibank’m kurulmasıyla başladı. Aynı yıl ku-
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TABLO : 324
HİDROLİK SANTRALLARIN ÜRETİCİ

KURULUŞLARA DAĞILIMI (1977)

Üretim
Santral Ünite Kurulu kapasitesi

K u r u l u ş l a r sayısı sayısı güç (Mw) (m ilyar Kwh)

T E K 34 .  93 1.613,5 7.874

Belediyeler 116 173 26,8 133

özüretkenler 7 12 12,2 47
Ayrıca lık lı o rtak lık la r 6 12 219,8 1.193

T o p l a m 163 290 1.872,3 9.247

rulan EtEÎ de su ve diğer enerji kaîm aklannın incelenmesi ve 
en uygun üretim  kaynaklarm m  saptanması görevini yüklendi 
ve o günkü enerji gereksinmelerine çözüm bulmaya çalışıldı.

îkinci Dünya Savaşı’nı izleyen yıllarda kurulan îller Ban
kası da belediyeler için bölgesel santral ve dağıtım ağı kurm akla 
görevlendirildi.

Ekim 1970’den sonra elektrik enerjisi sorunları TEK’in sorum
luluğu altına girdi. Bu tarihte, elektrik üretim, iletim ve dağı
tım hizmetleri değişik kuruluşlardan devralınarak TEK’de top
lanmaya başlandı. Fakat su kaynaklarından elektrik üretimi ko-

TABLO; 325
TÜRKİYE'DE ELEKTRİK ENERJiSİ GÜC VE 

ÜRETİMİNİN GELİŞMESİ (1960-1977)

1960 1962 1967 1972 1977

Kurulu Term ik 860 901 1.257 1.818 2.684
güç (Mw) H idrolik 412 468 702 893 1.873

T o p l a m 1.272 1.369 1.959 2.711 4.557

H idro lik göçün '

toplam  güce

oranı (yüzde) 32,4 34,2 35,8 32,9 41,1

Üretim Term ik 1.814 2.436 3.835 8.038 11.917
(Milyon H idrolik 1.001 1.124 2.382 3.204 8.568

kilovat- T o p l a m 2.816 3.560 6.217 11.242 20,485

saot) H idrolik üretim in

toplam  üretim e
oranı (yüzde) 35,6 31,8 38,3 28,5 41,8
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nusundaki TEK’in yetkisi, DSÎ ile eşgüdüm sağlanması gerekçe
siyle smırlandırıldı. Buna göre DSÎ, sudan enerji üretimi tesis
lerinin etüd, planlama, kurma ve inşa işlemlerini yaparken TEK’ 
le gereken işbirliğini yapacak, tesis bittikten sonra işletme işini 
TEK’e devredecektir.

Bugün yurdumuz, hidrolik enerji kaynaklannm  gelişimi ba- 
kımmdan dünya ortalamasmın çok altmda bulunmaktadır. Hid
rolik santrallanmızın, enerji üretimine katkı yönünden termik 
santrallardan daha düşük düzeyde olduğu 325. Tabloda görül
mektedir.

1960’dan bu yana yüzde 32 - 35 arasında değişen hidrolik 
enerjinin payında son yıllarda görülen artış, Keban ve Gökçe- 
kaya barajlarındaki üretimden gelmektedir. TEK’in resmi veri
lerine göre, hidroelektrik santrallardaki gecikmelerin ulusal eko
nomide yarattığı gelir kaybı yüzmilyarlarca lirayı bulmaktadır. 
Bugün de, yapılmakta olan veya proje aşamasında olan bütün 
hidroelektrik santrallann devreye girme tarihleri ilerilere kay
maktadır. 326. Tabloda yapılmakta olan ve projeleri tamamlanan 
hidroelektrik santrallar gösterilmektedir.

TABLO : 326
İNŞA HALİNDEKİ VE PROJELERİ TAMAMLANAN 

HİDROELEKTRİK SANTRALLAR

Santra llar

İşletmeye 

gireceği tarih

Kurulu 
gQç (Mw)

Orotlm 
kapasitesr 

(milyon Kwh)

Doğankcnt A-4, B 1979 46 181

Haşan Uğurlu 1-2 7,10/1978 250 900

Suat Uğurly 3/1981 46 273

Keban 5-6-7-S 1.9/1980 630 1678

Köklüce 1-2 1,4/1980 90 684

Adıgüzel 1-2 1,4/1981 42 208

Aslantaş 1-3 1,3,7/1982 138 569

Oymapınar 1-4 10/1981 540 1620

2,3,4/1982
Tohma 1980 12 67

Tercan 1978 6,6 30

326. Tabloda belirtilen santrallardan başka, gene inşa halin
de ve 1983-1987 yıllarında bitmesi planlanan Karakaya (1800 
MW), Altınkaya (700 MW) ve Derbent (56 MW) santrallan bu
lunmaktadır.
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326, Tabloda inşa halindeki santrallar arasında görülen, Ke
ban 5 - 8 ünitelerinin yerleri hazır olduğu halde, türbin ve je
neratörlerinin yerlerine montajı 1980 yılına ertelenmiştir. Tüm 
elektrik kısıntılannı giderecek güçteki bu santral tamamlanmaz
ken, öte yandan propaganda amacıyla, etüdleri tam am lanm a
dan Karakaya gibi büyük baraj lan n  temelleri atılmakta, ama 
sonradan bir ilerleme görülmemektedir.

Gelişmiş kapitalist ülkeler ve sosyalist ülkelerle karşılaştı
rıldığında Türkiye’nin durum u daha açık olarak ortaya çıka
caktır. Gerçekten dünyadaki hidrolik potansiyelin yüzde 24 u 
OECD ülkelerinde, yüzde 28’i sosyalist ülkelerde, yüzde 48’i de 
geri kalan azgelişmiş ülkelerde bulunm akta ve bu yüzde 48’lik 
payın çok büyük bir bölümü değerlendirilmemiş durumdadır.

Bazı Avrupa ülkelerinin, değerlendirilebilir ekonomik su po
tansiyelleriyle, 1973 yılında değerlendirebildikleri bölümleri 327. 
Tabloda görülmektedir.

TABLO: 327
BAZI ÜLKELERDE EKONOMİK SU POTANSİYELİ VE 

HİDROELEKTRİK ÜRETİMLERİ (1973)

Encok 

üretim  

olanağı 
(m ilyon Kwh)

Yıllık 

üretim  
(m ilyar Kwh)

Ekonomik
potansiyelden

yararlanm a
(yüzde)

Avusturya 43,8 19.1 43,6
Almanya 20.6 15,5 75,2
Demok. Alm. Cumh. 1.8 1,2 66,6
Bulgaristan 15,8 2,5 15,7
Çekoslovakya 12.0 2,5 20,8
Finlandiya 21,7 10,2 47,0
Fransa 82,0 52,9 64,4
Yunanistan 20,7 2,2 10,7
ispanya 62,8 36,4 57,9
İsveç 85,0 59,9 74,8
Ing iltera 11,6 4,5 39,1
ita lyo 76,5 41,7 54,5
İsviçre 39,0 27,8 71,3
Norveç 151,5 72,6 47,9
Portekiz 13,2 7,3 55,3
Yugoslavya 66,0 16,4 24,8

Türkiye 10«,0 2,6 2,6

Avrupa ülkeleri ile yapılan bir karşılaştırmada, Türkiye’nin 
ekonomik işletilebilir su gücü bakımından üçüncü sırada, bu po
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tansiyelden yararlanm a açısından ise sonuncu su-ada yer aldığı 
görülmektedir.

328. Tabloda ise, bazı ülkelerin 1970 -1980 - 1985 yıllannda 
üretim ve yararlanm a hedefleri gösterilmiştir.

Buna göre, bugün yüzde 8,5 olan yararlanm a oranımızın 
1985’de yüzde 21’e çıkacağı tahmin edilmektedir. Oysa, örneğin 
Yunanistan’da bu rakamm, 1970’de yüzde 13 iken, 1985’de yüz
de 88’e varacağı hesaplanmıştır.

TABLO : 328

TÜRKİYE VE BAZI ÜLKELERDE HİDROELEKTRİK 
ÜRETİM HEDEFLERİ 

(Üretim: Milyar Kiiovatsaat, Yararlanma oranı: Yüzde)

1 9 7 0  1 9 8 0  1 9 8 5

ü l k e l e r

Ekonomik
potansiyel Üretim

Yarar-

lonmo

oranı Üretim

Yarar

lanma
oranı Üretim

Yarar

lanma
oranı

ABD 700,0 251,0 35,8 309,0 44,1 364,0 52,0

Kanada 250,0 156,0 62,4 156,0 62,4 156,0 62,4

Norveç 151.6 57,0 37,6 81,0 53.4 95,0 62,7

Japonya 135,0 81,0 60,0 91,0 67,4 124,0 91,9

Türkiye 100,0 3,0 3,0 13,6 13,« 21,1 21.1

İsveç 85,0 41,5 48,8 80,0 94,1 83,0 97.6

Franao 82,0 56,6 69,0 62,2 75,8 63,0 76,8

İtalya 76,5 66,0 86,3 66,0 86,3 66,0 88,3

ispanya 62,8 25,5 40,6 34,0 54,1 35,0 55,7

Finlandiya 21,7 9,3 42,9 11,7 53,9 12,0 55,3

Yunanistan 20,7 2,6 12,5 10,0 48,3 14,0 67,6

Almanya 20.6 17,5 85,0 17,0 82,5 17,0 82,5

Portekiz 13,2 5,7 43,2 9,9 75,0 10,3 78,0

İngiltere 11,5 6,0 52,2 10,0 87,0 10,0 87,0

328. Tablodan görüleceği gibi, tüm Avrupa ülkeleri, ekono
mik su potansiyellerinin daha 1980 yılında yüzde 50 sinden faz- 
lasmı değerlendirmeyi planlarken Türkiye 1985’de bile ancak 
yüzde 21’inden yararlanmayı planlamaktadır.

En ucuz ve tükenmeyen enerji kaynağı olan sugücünü de
ğerlendirmeden enerji sorununa çözüm bulunamayacağı açıktır.

Çok Sayıda Baraj ve 
Hidroelektrik Santrala Gerek Vardır

Bugün santralların etüd, planlama ve inşasından işletmesine
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kadar tek bir sorumlu kuruluş bulunmamaktadır. DSt, TKİ ve 
TEK Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı oldukları hal
de, aralarında bir eşgüdüm sağlanamamakta ve TEK’in görüşü 
alınmadan hidrolik santrallar DSÎ yatırım programlarına alına
bilmektedir. Buna karşm, Keban gibi yeri hazır olan üniteler 
ise hâlâ programa alınmamaktadır.

Planlanan yatırımların zamanında tamamlanamayışı yüzün
den, 10 yıla kadar uzayan gecikmeler nedeniyle, üretim yeter
sizliği yanında milyarlarca liralık döviz kayıplan da doğmak
tadır.

Gecikmelerin büyük nedeni, finansman darboğazına ve yö
netim aksaklıklarına dayanmakla birlikte, yanlış yer seçimi ne
deniyle arazide çıkan inşaat sorunları da nedenlerden biri ol
maktadır.

Bugün yapılmaları ekonomik ve teknik yönden olanaklı, an 
cak zaman ve finansm an nedeniyle ertelenmiş, 60 milyar kilo- 
vatsaat enerji üretecek güçte 234 proje, program a alınmayı bek
lemektedir.

Diğer enerji üretim tesislerinin hepsinde doğal kaynağın tü
kenip bitmesi sözkonusu olduğu halde, su kaynağı yağan yağ
murlarla devamlı beslendiğinden, tükenmeyen bir güç kaynağı
dır. Bu yönden hidroelektrik santrallar ekonomik açıdan daha 
farklı bir önem taşır.

Enerjinin giderek pahalılaşacağ'ı gelecek yıllarda su kay* 
naklannın hızla geliştirilebilmesi ve elektrik enerjisi gereksin
memizin aksamadan karşılanabilmesi için çok sayıda baraj ve 
hidroelektrik santral inşa etmek zorunluluğu vardır. Aynca 
elektrik enerjisi üretmek için kurulacak tüm barajların sulama 
yolu ile tanm kesimine, akış dıizenlemesi yolu ile ulaşım kesi
mine yapacağı katkılar da önemlidir.

Tüm bunların gerçekleşebilmesi ve ülke çıkarının gerektir
diği yatırımların yapılmasını engelleyen teknolojik ve mali dış 
bağımlılıklardan kurtulunabilmesi için, enerji makineleri ve ağır 
elektroteknik ekipman sanayiinin devlet eliyle geciktirilmeden 
kurulmasının önemi, böylece bir kere daha kendini göstermek
tedir.
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F. PETROL

Petrol Tröstleri, Geçen Yüzyılın Sonunda 
Türkiye’ye de El Atmakta Gecikmediler

Türkiye’de işletilmeye uygun ilk petrol kuyusu 1948 yılın
da MTA tarafından Batman’da bulundu. Ancak daha 19. yüzyıl
dan beri çokuluslu ortaklıklar, ülkemizi de faaliyet alanları içi
ne almışlardı. Osmanlı îm paratorluğu’nun çözülüş yıllarında, İm
paratorluk sınırları içinde bulunan Irak’ta işlenebilir ve ticari 
değeri olan petrol kaynaklarının varlığı ortaya çıkınca, İngiltere 
ve Almanya saray ve çevresine baskıyla, entrika ile yaklaşma
ya çalıştılar. Bu konunun önem kazandığını gören Abdülhamit 
1888 ve 1889 yıllarında yaymladığı ferm anlarla bura lan  kendi 
özel mülkiyetine kattı. Bu arada ABD de bölgeye ilgi göster
meye başladı ve ABD’nin Halep Konsolosluğu, bölgeye ulaştırma 
ve petrol yatırımları yapılmasını teşvik etti. Birinci Dünya Sa- 
vaşı’ndan önce. Ermeni sorununun ön plana çıkması ile bir göv
de gösterisi yapmak üzere İstanbul’a  gelen ABD donanmasmın 
kumandanı Chester, konsolosun raporuyla ilgilendi ve bazı giri
şimlerde bulundu. Donanma kumandanı Chester, daha sonra 
New York Ticaret Odası’nın temsilcisi olarak ve ABD devleti
nin desteği altında yeniden geri geldi ve bir anlaşma imzaladı. 
Bu anlaşmaya göre Chester firması üç demiryolu hattı ile bir 
liman yapacaktı. Ancak bu anlaşmanın en önemli maddelerin
den birine göre, demiryolu hatlarının her iki yanında kalan 
yirmişer kilometrelik alanda her türlü maden ve petrol aram a
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izni ve işletme hakkı ortaklığa verilecekti. Bu anlaşma hükümet 
tarafından onaylanmış, fakat araya giren savaşlar yüzünden 
uygulama alanına sokulamamıştı. Bu sıralarda Serkis Gülbenk- 
yan’ı araya koyan Royal Dutch Shell de ayrıcalık ı>eşinde koş
maktaydı.

tngiliz, Alman ve HollandalIlar Amerikalıları saf dışı etmek 
için birleşerek Turkish Petroleum Company adlı bir ortaklık kur
dular ve müdürlüğüne de Osmanlı Hükümeti’nin güvenine sa
hip bir kişiyi getirdiler. Bu ortaklık, kuruluşundan hemen son
ra Osmanlı topraklan üzerinde petrol işletme imtiyazını elde 
etti.

Dünya savaşından sonra Anadolu’da başlayan Ulusal Kur
tuluş Savaşı sırasında, 1920 -1921 yıllarmda, daha önce Osmanlı 
Devleti’nden 1914’de imtiyazlar almış olan Chester’in yeniden 
Türkiye’ye gelerek yeni rejimden bazı tavizler koparmaya ça
lıştığı görülmektedir. Bu amaçla Ottoman - American Develop- 
ment Co. adlı b ir ortaklık kurularak  bu ortaklık Fransızlarla 
îngilizlerin bütün engelleme çabalarına karşın 10 Nisan 1923 
tarihinde hükümetle bir anlaşma imzalamıştır. Bu anlaşma Mec
liste 21’e karşı 185 oyla kabul edildi. Anlaşma ile (Sivas - Harput - 
Ergani), (Maden - Diyarbakır - Bitlis), (Van - Harput - Yum urta
lık) demiryolları ve bazı karayolları yapılması kararlaştırılm ış 
bulunuyordu. Bu demiryolu hatlarından İkincisi Musul - Kerkük - 
Süleymaniye’ye kadar uzanacaktı. Demiryolu hattının her iki 
yanında kalan arazide bulunan madenler ve petrol yatakları
nın kullanım hakkı da bu ortaklığa verilmekteydi. Hükümet, ver
diği bu ayrıcalıklara karşılık 300 milyon dolar tu tarında bir 
kredi isteminde bulunmuş, ancak ABD Senatosu’nun olumsuz 
tav n  sonucunda bu anlaşma 1923 3alm da feshedilmiştir.

Bu koşullar altında Lozan Konferansı’na gelindiğinde, Tür
kiye, karşısında en çetin konu olarak Musul sorununu buldu. Ka
pitülasyonlar konusunda bile direnmekten vazgeçen İngiltere, 
Musul ve Kerkük konusunda kesin tavır takmarak, bu bölgenin 
kendilerine bırakılmasını sağladı.

Cumhuriyet’in ilanından sonra petrol konusunda yapılan ilk 
çalışma 1926 yılında çıkartılan 791 sayılı «Petrol ve Altın İşletme 
Kanunu» dur. Bu yasaya göre, Türkiye sınırlan içindeki bütün 
madenlerin ve petrol yataklannın  işletilmesi hakkı hükümete 
verilmektedir. Kanun 1926 yılında çıkmasına karşın, devlet an 
cak 1933 yılında petrol aram a işini üzerine aldı. Daha sonra 1935 
yılında kurulan MTA aynı görevi yüklendi. Bu kuruluşun yaptı
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ğı çalışmalar sonucunda ilk kez 1948 yılmda Raman’da işletilme
ye elverişli bir petrol kuyusu bulundu.

İkinci Dünya Savaşı sonrasmda, ABD’nin Türkiye’ye Mars- 
hall Planı, Truman Yardımı ve askeri anlaşmalarla geniş çapta 
yerleşmeye başladığı ortamda 1952 yılında hükümet bir bildiri 
yayınlayarak petrol arayan ortaklıkların millileştirilmeyeceğini 
açıkladı. Bu bildirimden sonra, sekiz yabancı petrol ortaklığı jeo
lojik araştırm alar yapmaya başladı. Mayıs 1953’de ise yabancı 
petrol ortaklıklarının adamı olarak bilinen Amerikalı Max W. 
Bali, Petrol Kanunu’nu hazırlamakla görevlendirildi. Böylece, 
meşhur 6320 sayılı yasa. Mart 1954’de kabul edildi.

Bu yasaya göre Türkiye dokuz bölgeye ayrıldı. Bu bölgele
rin her birinde, hiçbir özel veya tüzel kişiliğe, sekizden fazla 
aram a yetkisi verilemeyeceği ve bir aram a alanınm 50 bin hek
tardan fazla olamayacağı belirtildi. 40 yıl olan aram a ayrıcalık 
süresinin hükümetin onayı ile 20 yıl daha uzatılabileceği kabul 
edildi.

Tek başına ulusal bir ortaklık olan Türkiye Petrolleri Ano
nim Ortaklığı (TPAO), bu yasayla, yabancı ve özel ortaklıklarla 
bir tutulmakta, istediği yerde istediği kadar araştırm a yapması 
bile engellenmektedir. Örneğin TPAO’nun milyonlarca lira har
cadığı Siirt bölgesinde diğer ortaklıklara 8 adet aram a ruhsatı 
verildiği halde, TPAO’ya dokuzuncu bir ruhsat verilmemektedir.
329. Tabloda yabancı ortaklıklarla TPAO’ya verilen ruhsatlar 
karşılaştırmalı olarak gösterilmektedir.

TABLO : 329
1956-1973 DÖNEMİNDE PETROL ARAMA RUHSATLARI

Yabancı ortak lık lo r T P A O

YıHar Shell M obil Diğer Sayı Yüzda Sayı Yüzde

1956 21 24 99 144 87,8 20 12,2

1960 15 27 120 162 81.0 38 19,0
1965 7 12 43 62 59,0 43 41,0
1970 33 — 91 124 60,2 82 39,8
1973 20 — 62 82 43,6 106 56,4

330. Tabloda da aram alara ilişkin yatırımlar karşılaştırıl
maktadır.
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TABLO : 330
ORTAKLIKLARIN 1963-1971 DÖNEMİNDE, 

ARAMALARA İLİŞKİN YATIRIMLARI

Yatırım Yatırım payı

Ortaklıklar (milyon TL) (yüzde)

TPAO 1.007 57,7

Mobil 128 7,4

Shell 475 27,2
Ersan 9 0,5
D iğerleri (*) 127 7,2

T o p l a m  1.746 100,0

{*) Diğer o rtak lık la r, Dorchcster, Off-shore Exp. Oil Co., Alaaddin Middle 
E ast, In ternational Res. Ltd., Kcwanee Overseas, T iirK an , O and K Pet
roleum , Texaco, T urk ish  Beach, Ashland Oil, Continental Oil, Perkins Oil, 
H am ilton  B ro thers o rtak h k lan d ır.

Yabancı ortaklıklar ve onların yerli paravan kuruluşları, 
Türkiye’nin petrol bulunmuş ve işletilmekte olan bölgelerinde, 
hiç araştırm a ve sondaj yapmaksızın ruhsat alıp arazi kapa
tarak  TPAO’nun petrol aram asını engellemektedirler. TPAO’nun 
aram a ruhsatlarının artm asına karşın, petrol bulmaya en elve
rişli bölgeler yabancı ortaklıklarca kapatıldığından, TPAO’nun 
işletilebilir kuyu bulma olasılığı sürekli azalmaktadır. 1956 -1973 
döneminde TPAO’ya 847 aram a ruhsatı verilirken yabancı ortak
lıklara 1.960 ruhsat verilmiştir. Arama ruhsatlarm m  yarısını 
alan 13 küçük yabancı ortaklığın aram a yatınm larm ın sadece 
yüzde 7’sini gerçekleştirdiği 330. Tabloda görülmektedir. Bu da, 
küçük ortaklıkların Türkiye’deki asıl amaçlarının, büyük petrol 
tröstleri adm a alan kapatmak, bir başka deyişle, TPAO’nun ça- 
lışmalarmı engellemek olduğunu açığa çıkarmaktadır. Böylece, 
çokuluslu ortaklıklar Türkiye’ye her yıl yüzmilyonlarca liralık 
petrolü yüksek fiyatlarla satm a olanağı bulmaktadırlar.

TPAO, 1976 yılında yapılan sondajın yüzde 76’sını gerçekleş
tirirken 11 ortaklık sadece yüzde 24’ünü gerçekleştirebilmiştir.

Bugüne kadar çokuluslu ortaklıklar para olarak 534 milyon 
TL, malzeme olarak 810 milyon TL ve diğer kıymetler olarak 
da 869 milyon TL getirmiş görünmektedir. Bunun karşılığmda 
transfer ettikleri para ise 1,3 milyar TL’yi bulmaktadır.

Ülkemizde petrol ithalatı ihracat gelirlerini yutacak düze
ye gelmiştir. Durum böyleyken, bugün petrol yalnızca enerji
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de ve onun da ötesinde, hiç gereği yokken çimento ve şeker sa
nayiinde, linyitin rahatlıkla kullanılabileceği yerlerde kullanıl
maktadır.

İhracat Gelirlerimizin Yansından Fazlası Petrole Gidiyor

Bugüne kadar izlenen yanlış politika sonucu, ülkemizde üre
tilen enerjinin yarısmdan fazlasının petrole dayandırılmış ol
ması, ekonomik ve stratejik ikmal maddesi olan petrole büyük 
ve ek bir önem kazandırdı. Şimdi Türkiye, karasuları ve kıta 
sahanlığıyla birlikte onbir petrol arama bölgesine bölünmüştür 
ve aramalar bu bölgelere göre yapılmaktadır.

Arama bölgelerine ilişkin olarak bugün toplam 300 kadar 
arama ruhsatına sahip 16 ortaklığın 20 tane de kuyu işletme 
ruhsatı bulunmaktadır. TPAO ve Ersan Petrol Sanayii A.Ş. dışm- 
daki diğer 14 ortaklık, yabancı ortaklıklardır. Diğer yandan, ruh
sat sahibi ortaklıkların bolluğuna karşın; TPAO, Shell, Mobil ve 
Ersan olmak üzere, petrol üreten yalnızca 4 ortaklık vardır. Bu
4 ortaklığın üretimdeki paylan 331. Tabloda gösterilmektedir.

TABLO: 331
PETROL ORTAKLIKLARININ 

ÜRETİMDEKİ PAYLARI (1976)

O rtaklık la r
Üretimdeki payı 

(yüzde)

TPAO 39,7

Shell 48,2
M obil 11,7

Ersan 0,4

Toplam 100,0

Shell’in TPAO’dan daha çok petrol üretmesinin nedeni ise, 
bu ortaklığın bir broşüründe de açıklandığı gibi, sözkonusu or
taklığın dünya çapındaki faaliyetlerinde, kendi satışlarını kar
şılayabilecek kadar petrol üretememesi ve bunun sonucu olarak 
diğer üreticilerden büyük ölçüde ham petrol alma zorunlulu
ğunda kalmasındandır.

Türkiye’de petrol potansiyeli tam olarak bilinememektedir. 
Bu konuda bilimsel olarak saptanmış ve açıklanmış bir miktar 
yoktur. Yabancı kökenli arama ortaklıkları, amortisman ve tü
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kenme paylarını, her yıl kendi insiyatifleriyi© değiştirebildikle
ri kendi rezerv saptamalarına göre düşmektedirler.

1976 yılının başında Türkiye’nin bilinen petrol rezervi 57 
milyon ton dolayında kabul ediliyordu. Son bir yıl içinde kuram
sal çalışmalarla 400 - 600 milyon ton dolaymdan 10,4 milyar tona 
varan rezerv oranlamaları yapılmakta, ortalama rezervin 1 mil
yar tonu aşkm olacağı öne sürülmektedir. Bunun yanı sıra res
mi IV. BYKP Özel İhtisas Komisyonu da, yerli üretimi 1980’de 
7,5 milyon ton, 1982’de 13 milyon ton olarak planlamaktadır. 
Petrol üretim planlamasınm yapılabilmesi için kesin rezervlere 
gerek olduğu gibi, yabancı ortaklıklarm elinden petrolümüzün 
kurtarılması zorunludur.

Ortalama 3-3,5 milyon ton olan petrol üretimi 1976 yılm- 
da 2,6 milyon tona düşmüş bulunmaktadır. Bu durum da 1980 
yılında 7,5 milyon ton, 1982’de 13 milyon ton üretimin nasıl sağ
lanacağı kuşkuludur.

Petrol ithalatına 1977 yılında 1,6 milyar lira ödendi. Yani bu
gün ihracat gelirinin yaklaşık yüzde 60’ı petrole gitmektedir. Bü
yük döviz sıkmtılarına katlanarak aldığımız petrolün nerelerde 
kullanıldığına bakılacak olursa, sadece yüzde 1,8’inin petrokim- 
ya sanayiinde kullanıldığı, yüzde 92’sinin yakıt ve enerji kay
nağı olarak yakılıp yok edilâiği görülecektir. 332. Tablodan bu 
durumu izlemek olanaklıdır.

TABLO: 332

TÜRKİYE'DE PETROL TÜKETİMİNİN 

SEKTÖRLERE DAĞILIMI (1975)

Kasim Yûzd*

Ulaştırma 34,6
Isıtma

1 —  Konut 17,5
2 —  Sanayi 24.5

Elektrik üretimi 10,6
Petrokimya 1,8
Tarım 7.3
Diğer 3,7

Toplam 100,0

Yapılan kaba hesaplar göstermiştir ki, petrol tüketiminin 
yüzde 43’ü kömür ve hidrolik enerji ile bugünkü koşullarda dahi 
ikame edilebilir durumdadır. Petrol, hiç gereği yokken çimento 
ve şeker sanayiinde, linyitin rahatlıkla kullanılabileceği yerler
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de kullanılmaktadır. Bilindiği gibi, Türkiye elektrik üretiminde 
de büyük ölçüde petrole bağlanmış durumdadır. Bunun sonu
cunda, TEK’in sattığı elektriğin fiyatı yılda 4 -5  kat yüksel
miştir.

Kurulu Rafineriler Tüketilen Tüm Petrolün 
Hemen Tamaımm İşleyecek Düzeydedir

Bugün Türkiye’de rafinerilerde (*) elde edilen petrol ürün
leri şunlardır: Rafineri yakıt gazı, LPG (sıvı petrol gazı), Nafta, 
Benzin, Jet yakıtı. Gazyağı, Motorin, Fuel-oil (yakıt yağı). Ma
kine Yağları ve Asfalt. Ayrıca yan ürün olarak kükürt de üre
tilmektedir.

Türkiye’de bugün kurulu olan rafinerilerin kapasitesi tüke
tilen tüm petrolün hemen hemen tamamını işleyebilecek düzey
dedir. Bu rafinerilerin 1976’daki petrol türevleri üretimi 333. 
Tabloda gösterilmektedir.

333. Tablodan görüleceği gibi, toplam ürünün üçte ikisini mo, 
torin ve fuel-oiller (yakıt yağları) oluşturmaktadır. Bu ürünle
re piyasa istemi çok fazladır.

Petrol Tüketimi Her Beş Yılda İki Kat Artmaktadır

1950’den bu yana ülkemizin petrol tüketimi her beş yılda 
yaklaşık iki kat artarak  1976’da 15 milyon tona ulaştı. Halen tü 
ketimin yüzde 97 kadan  Batman, Aliağa, îpraş ve Ataş rafine
rilerinde işlenmektedir. Ancak işleme oranı yüksek olmasına 
karşın, yerli petrol üretimi uzun süredir 3 milyon ton dolaym- 
da sabit kaldı ve bu nedenle, artan  istemi karşılamak için her 
yıl artan  oranlarda ham petrol ithal edildi.

Ülkemizde faaliyette bulunan yabancı petrol ortaklıkları da
ha fazla sermayeye, teknik bilgiye, bilimsel araştırmaya gerek
sinim gösteren ve rizikosu en fazla olan aram a faaliyetlerinden 
kaçınarak, dış petrole dayalı tasfiyeye ve petrol ürünleri tica
retine yöneldiler.

I970’de tüketimin yüzde 52’si ithal ile karşılandığı halde 1976' 
da bu oran yüzde 8 l’e çıktı. Diğer bir deyişle, tüm ithalat gide
rinin yüzde 20’si veya tüm ihracat gelirinin yüzde 54’ü petrol 
ithalatı için sarfedildi. Bu durumu 334. ve 335. Tablolarda ayrın
tılar ile izlemek olanaklıdır.

('■) A rıtma tesisi. Yaklaşık 3 bin kadar h idrokarbonun b ir  kanşım ı olan ham  
petrol, bu  tesislerde işlenerek değişik ü rün ler haline getirilir.
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TABLO: 335
PETROL İTHALATI VE DIŞ TİCARETTEKİ YERİ 

(1971-1976. milyar TL)

Yıllar

Petrole
ödenen

para

Tüm

itha la t

Petrolün Petrolün
İtha la ttaki İhracattaki

Tüm payı payı

İhracat (yüzde) (yüzde)

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1,815
2,217

3.163

10,500

12,750
16,491

16,474

21,564

29,083

53,311

68,987
82,941

9,090
11,876

18,037

21,197

20,075

30,775

11
10
11
20
19

20

20
19
18

50
64

54

Petrol giderleri bu derece artm asına karşın, petrolün yerini 
alabilecek enerji kaynaklarına önem verilmemiş; 1970’de 209 kg/ 
kişi olan petrol tüketiminin 1975’de 325 kg/kişi’ye çıkması, kal
kınmanın ölçüsü olarak tanımlanıp kamuoyu yanıltılmıştır. Oysa 
bu rakamlar, başıbozuk gelişen bir sanayinin ve tüketim eko
nomisinin göstergeleridir.

Toplam tüketim 1965’de 3,7 milyon ton iken 1976 yılında 15 
milyon tona ulaştı. Yerli petrol üretimi ise 1961’den 1969’a kadar 
artarken, 1969’dan sonra düşmeye başladı. Bu nedenle üretimin 
tüketime oranı gittikçe düşmekte, tüketimin artışıyla birlikte dış 
alım fazlalaşmaktadır.

336. Tabloda III. BYKP döneminde ithal edilen petrol miktarı 
ve buna ödenen Dolar veya TL karşılıkları görülmektedir.

TABLO : 336
İTHAL EDİLEN HAM PETROL MİKTAR VE BEDELLERİ 

(1973-1976)

Yıllar

itha l 

edilen 
ham 

petrol 

(bin ton)

M ik ta r
d izin i

Tutarı

(m ilyon
ABD

doları)
Dolar
dizini

Tutarı 
(m ilyar TL)

TL,
dizini

1973 9 306 100 319 100 3,163 100
1974 9 961 107 872 273 10,500 332
1975 9 614 104 850 266 12,750 403
1976 11 231 121 1 030 323 16,491 521
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336. Tablodaki miktar, Dolar veya TL artış dizinleri incelen
diğinde ilginç sonuçlar ortaya çıkmaktadır. Dört yılda, ithal edi
len ham  petrol miktarı yüzde 21 artarken, bu petrolün Dolar 
cinsinden bedelinin yüzde 223 arttığı görülmektedir. Aynı bede
lin TL karşılığı ise, dört yılda yüzde 421 artarak, paramızın sa
tın alma gücündeki düşüşü sergilemektedir.

337. Tabloda ise, 1960 -1975 yılları arasında Türkiye’deki pet
rol ürünleri tüketimi verilmiştir.

TABLO : 337

TÜRKİYE’DE PETROL ÜRÜNLERİ TÜKETİMİ (1960-1975, bin ton)

ürün ler 1960 1965 1970 1975

LPG — 46,3 236,0 541,1
— (100) (•) (510) (1169)

Nafto — — 121,0 227,5
— — (100) (188)

Benzin 419,3 604,0 951,3 1761,1
(100) (144) (227) (420)

Gazyağı 331,3 456,5 463,3 460,1
(100) (138) (140) (139)

Motorin 602,9 1095,1 1883,9 3211,2
(100) (182) (312) (533)

Yağıt yağı (fuel-oil) 247,4 972,1 3210,6 5946,7

(100) (393) (1298) (2404)

Asfalt 31,1 122,2 199,9 286,8
(100) (393) (643) (922)

Madeni yağ 56,4 79,1 125,7 177,3

(100) (140) (223) (314)

(*) Parantez içindeki sayılar esas olarak  alınan yıllara göre dizinleri gös-
tcrm cktedir.

Petrol Ürünlerinde Durum:
Tüketimi En Hızlı Artan Yakıt Yağı Olmaktadır

337. Tabloda piyasa gelişimini gösteren rakam lar her ürün 
için ayrı ayn  incelenirse görülen durum şudur;

LPG fSıvılaştınlmış petrol gazlan): Son yıllarda kırsal ve 
kentsel bölgelerde artan bir hızla tüketilmektedir. Fiyatlarının 
yıllarca sübvansiyonla düşük tutulması da tüketimi körükleyen 
önemli bir etken olmuştur. 1965-1975 döneminde tüketimi 12 
kat artan  LPG’nin yurtiçi üretimi, istemi karşılamadığından yüz
de 41 oranında dışarıdan ithal edilmektedir.
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Tüp gaz satışını halen 14 firma yapmaktadır. Dağıtım hiz
metlerinde görülen aksaklıklar, daha da önemlisi, taşıma ve kul
lanm ada gerekli güvenlik önlemlerinin almmaması LPG’nin 
önemli sonınlandır.

Nafta: Halen üç tüketim alanı vardır: Petrokimya sanayiinin 
temel maddesi olan etilen elde edilmesinde, çözeltici olarak ve 
hidrojen, amonyak ve dolayısıyla yapay gübre üretiminde kul
lanılmaktadır.

Ülkemiz koşullarında ilk iki kullanım alanında nafta yerine 
kullanılabilecek başka maddeler yoktur. Ancak gübre sanayiini 
naftaya bağlı olmadan kurmak, Kütahya’da olduğu gibi hidro
jen kaynağı olarak linyit kömürü kullanmak olanaklıdır. 1985’de 
6 -8  milyon ton petrolü sadece petrokimyanın nafta  gereksini
mi için işlemek gerekeceğine göre, gübre sanayiini nafta yerine 
linyite dayalı olarak geliştirmek doğru bir çözüm olacaktır.

Benzin ve Motorin: Son yıllarda hızla artan özel oto sayısı
na koşut olarak benzin tüketimi 1970 - 1975 yıllan arasında iki 
katma çıktı. Motorin tüketimi de 15 yılda 5,5 kat arttı. Benzin 
ve motorin tüketim artışının ana nedeni, ulaşım sorunundaki 
tercihin daha önceki bölümlerde belirtildiği üzere, yanlış yapıl
mış olmasıdır.

Şehirlerde ve şehirlerarası ulaşımda yolcu ve yük taşım a
cılığı düzeni değiştirilmezse, benzin tüketimi 1980’de 2,7; 1990’ 
larda ise 5,9 milyon tona, motorin istemi ise 1980’de 5,4; 1990’da 
14 milyon tona ulaşacaktır.

Gazyağı: Halen daha çok köylerde ısıtma ve aydınlatma, 
kentlerde de ısıtma amacı ile kullanılmaktadır. Son yıllarda gaz- 
yağının birçok kullanma alanı tüpgaz ve elektrik tarafından 
doldurulduğundan istem doygunluğa erişmiştir.

Yakıt yağı (fuel-oil): 337. Tablodan da görüleceği gibi, tüke
tim dizini en hızlı artan  petrol ürünü; 4, 5, 6 nolu yakıt yağla
rıdır. Son 15 yılda yakıt yağı tüketimi 25 kat artm ış bulunm ak
tadır. Bu ölçüsüz artışın nedenlerine gelince, elektrik üretim in
de giderek daha çok yakıt yağı kullanılması; sanayide işletme, 
bakım, depolama gibi kolaylıklar yüzünden yakıt yağlarının kö
müre tercih edilmesi; benzer gerekçelerle apartm anlarda ısıtma 
aracı olarak yakıt yağı kullanılmasının tercih edilmesi sayıla
bilir. Yalnızca bu istemi karşılam ak için îpraş ve îzmir rafine
rileri «kalorifer yakıtı» adı altında yeni bir yakıt yağı üretmeye 
başladılar. Y akıt-Isınm a bölümünde geniş olarak değinildiği 
gibi, bugün ev ısıtmasında kullanılan petrol, tüm tüketimin yüz
de 18’ine eşittir. Aynı biçimde kamu kuruluşları, dış kaynaklı
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petrol tüketimini artırıcı bu yönelişe öncülük etmişlerdir, ö rn e 
ğin çimento fabrikalarında kömürle çalışan döner fırınların ya
kıt yağına çevrilmesi engellenmemiştir.

Petrolün genel enerji tüketimindeki payının 15 yılda yüzde 
15’den yüzde 52’ye çıktığı daha önce belirtilmişti. Bu gerçek
leşmenin, plan hedeflerinin de üstünde olduğu ve petrol tüketi
mindeki artışın toplam enerji tüketimindeki artıştan hızlı geliş
tiği de gösterilmişti. Bu koşullar aynen devam ederse istem. 1980’ 
de 9 milyon tona, 1990’da 15 milyon tona ulaşacaktır. Petrol tü 
ketimini azaltmanın ilk adımı, yakıt yağı tüketimini kısıtlamak
tır. Çünkü toplam petrol tüketiminin hemen yansı yakıt yağ
landır.

Asfalt: Uzunluğu 80 bin kilometreye ulaşan karayollarının 
bakımı ve yenilerinin yapımı için asfalt gereksinimi yılda orta
lama yüzde 14,5 oranında artmaktadır. En nitelikli ve bol as
faltın yapıldığı Batman rafinerisinin çevresi, asfalt tüketiminin 
en az olduğu bölgedir. Son yıllarda asfaltın, akü sanayii, ısı ya
lıtım maddeleri yapımı gibi yeni kullanım alanları ortaya çık
tıysa da, bunlar da ülkenin batısında kullanılmaktadır ve bu 
nedenle asfaltın taşınması bir sorun olmaktadır.

Madeni yağ: Ülkemizde madeni yağ üretimi sadece Aliağa 
rafinerisinde yapılmaktadır. Ancak katkı maddelerinin çoğu it
hal edilmektedir.

Ürünlerin Pazarlanmasi: Kamu Kesimi
Ürettiği Kadar Satamıyor; Satış Kârının Aslan Payını
Yabancı Ortaklıklar ve Özel Kesim Alıyor

Petrol sanayiinin en önemli bölümlerinden biri de ürün pa 
zarlamasıdır. Türkiye’de pazarlama, ilgili kamu kuruluşu olan 
Petrol Ofisi ile yerli ve yabancı özel firm alar tarafından yapıl
maktadır. Petrol ürünleri, beyaz ürünler (benzin, gazyağı, mo
torin), siyah ürünler (yakıt yağları) ve madeni yağlar olmak 
üzere üç ana grup halinde pazarlanmaktadır. 338. Tabloda, or
taklıkların bu üç ana grup ürünü pazarlama yüzdeleri veril
mektedir.

338. Tablodan açıkça görüldüğü gibi, kamu kuruluşlan ken
di ürettiklerini satamamaktadırlar, örneğin 1974’de benzin üre 
timinin yüzde 68’ini TPAO sağladığı halde Petrol Ofisi sadece 
yüzde 46’sını pazarlayabilmiştir. Gene 1974’de madeni yağ üre 
timinin tamamını TPAO sağlamış, buna karşın Petrol Ofisi’nin 
pazarlamadaki payı ancak yüzde 30 olmuştur. Ülkemizde petrol
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TABLO: 338
PETROL ÜRÜNLERİNİN PAZARLAMA YÜZDELERİ 

(1960-1975)

Yıllar

Petrol

O fis! M obil Shell BP
Türk

Petrol

Toplam

özel
kesim

B e y a z ü r ü n 1 e r

1960 22 35 18 13 12 78
1965 26 0 26 19 16 13 74

1970 32 23 19 14 12 68

1975 47 15 18 10 7 50

S 1 y a h ü r ü n 1 e r

1965 16 15 13 9 2 39
1970 12 24 20 14 9 67

1975 35 0 10 14 8 2 34

M a d e n i y a ğ 1 a r

1965 32 29 22 11 6 68
1970 41 20 21 12 6 59
1975 36 18 22 18 6 64

(•) TPAO satış ları dahiL

Not: Rafinerilerden yapılan doğrudan sa tış = 
kesim).

: 100 -  (Petrol Ofisi özel

aramak, üretmek için sıkmtıya girmeyen BP, pazarlam anm  kâ 
rından paymı rahatça almaktadır.

194l’de kurulan Petrol Ofisi, kuruluşundan bu yana çeşitli 
örgütsel zorluklarla karşılaştığından petrol ürünlerinin pazar
lamasında düzenleyici görevini yapamamaktadır.

Ülkemizdeki akaryakıt fiyatlarının düzenlenmesi için 1960 yı
lında «Akaryakıt İstikrar Fonu» kurulmuştur. Fon kapsamına 
alınan akaryakıt, yakıt yağı ve LPG’nin fiyatları kararnam eler 
yoluyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nca saptanm akta 
ve belirlenen «itibari gümrüksüz maliyetler» ile «gerçek güm rük
süz maliyetler» arasındaki ( +  ) ve C—) farkları bu fona ak ta 
rılmaktadır.

1975 yılına kadar itibari fiyatlar, gerçek fiyatlardan yüksek 
tutulduğu için, bu fon açık vermeden çalışırken, artan  navlun
lar, OPEC zamları ve kur ayarlam aları sonucu gerçek fiyatlar, 
itibari fiyatların üzerine çıkınca fon açık vermeye başladı. Bu 
açık 1975’de 470 milyon TL, 1976’da ise 2,5 milyar TL oldu. Açı
ğın, petrolü kullananlar y a ran n a  tüm  halkın vergileri ile kapa

712



tıldığı bir gerçektir. Petrol ürünlerine zam yapılırken de bu ada
letsiz durum sürdürülmüş, sanayicilerin kullandığı 6 numaralı 
yakıt yağının devlet hâzinesinden sübvansiyonu sağlanmıştır. 
(Yakıt yağı - 6, en fazla tüketilen petrol ürünüdür. 333. Tabloda 
toplam tüketimin yüzde 30’unun yakıt yağı - 6 olduğu görül
mektedir) .

Genel Enerji bölümünde belirtildiği gibi, önümüzdeki plan 
dönemlerinde genel enerji istemlerinin ancak yüzde 44 - 50’si 
karşılanabilecek, yüzde 50’den büyük üretim açıklan olacaktır. 
Bu enerji istemi artışları içinde petrol ithali büyük bir yer tu t
makta, yüzde 42 - 43’ü oluşturmaktadır.

Dünya Enerji Konferansı Türk Milli Komitesi’nin hazırlattı
ğı «Türkiye Enerji Modeli» isimli çalışmanın sonuçlarına göre, 
Türkiye 1980 yılında 23 milyon ton, 2000 yılında ise 120 milyon 
ton petrol ithal etmek durumundadır. Oysa birçok uzman, 1990’ 
lardan sonra tüm dünyada petrol üretim hızının düşeceğini, do
layısıyla büyük miktarlarda petrol ithalatının olanaklı olama
yacağını belirtmektedir.

Bugün petrolün sadece yüzde 2’lik bir bölümünü kullanan 
petrokimya sanayiinin nafta gereksiniminin 1975-1995 yıllan a ra 
sında yüzde 1664 artacağı ve yalnızca nafta için ham petrol ge
reksinimin 1980’de 5 milyon tondan 1995’de 19 milyon tona çıka
cağı hesaplanmaktadır.

Resmi IV. BYKP Özel îhtisas Komisyonu, yerli petrol ü reti
minin 1980 yılında 7,5 milyon ton, 1981 yılında 11 milyon ton, 
1982 yılında da 13 milyon ton olmasını planlamıştır. Bugünkü 
düzeyiyle 2,5 - 3 milyon ton dolayında gerçekleştirilebilen üreti
min, 2 -3  yılda 3 -4  katına çıkması çok kuşkuludur; hatta  ülke
miz koşullarında olanaksızdır. Bu üretim planlam alannm  ger
çekçi olabilmesi için, kesin rezervlerin bilinmesi gerektiği gibi, 
petrolümüzün yabancı ortaklıkların denetiminden kurtarılması 
zorunluluğu da vardır.

Türkiye Petrol Piyasası, Üretimden Tüketime Kadar 
Yabancı Tekellerin Denetimi Altındadır

Teknolojik, mali, yönetimsel ve kaynak yönlerinden dışa ba 
ğımlı enerji politikasının doğurduğu sorunlar, petrol konusun
da da bütün ağırlığıyla kendini duyurmaktadır.

Yabancı petrol ortaklıklannın adamı olan Amerikalı Max 
W. Ball’a hazırlatılan 6326 sayılı Petrol Kanunu, zaman zaman 
yapılan ve ulusal çıkarlarımıza tamamen ters düşen değişiklik
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lerle daha da aleyhimize sonuçlar doğuran bir yasa haline geti
rildi. Bu yasaya dayanarak uluslararası tekeller ve onların pa
ravan ortaklıkları, TPAO’nun çalışmalarını engellemek amacıy
la, ülkemizde petrol çıkabilecek bütün alanları kapatmakta, yö
netimler de buna seyirci kalmaktadır.

Türkiye petrol piyasası, üretimden tüketime kadar yaban
cıların denetimi altındadır. Petrol Kanunu’ndan alabildiğine ya
rarlanan yabancı ortaklıklar, halen üretime en elverişli alanlan  
ellerinde tutmakta, sondaj ve aram a gibi çalışmalarda bulun
mamaktadırlar. TPAO 1976 yılında yapılan sondajın yüzde 76’ 
sını gerçekleştirirken diğer tüm firm alar ancak yüzde 24’ünü 
sağlayabildiler. Mobil, Türkiye’deki üretim faaliyetlerini azaltıp 
günde 18 bin varil petrol veren kuyularını kapatırken, TPAO bu
nun yüzde biri kadar verimli kuyuları bile işletmekte ve yeni 
kuyular açamamaktadır.

Dünya petrol piyasasının her dalında çahşan büyük tekel
ler, arama ve sondaj gibi rizikolu yatırımları kendileri için en 
kârlı gördükleri alanlarda yaparlar. Bu işlemlerde ulusların çı
karı değil, tekellerin çıkarı ön plandadır. Ruhsat sahibi olduğu 
bölgeyi, yıllarca tek bir sondaj yapmadan elinde tutmak, ama 
ülkemizi, başka ülkelerdeki ürünlerinin pazarı haline getirmek 
bu ortaklıkların çıkarına olmaktadır.

Bu arada, gelişmiş kapitalist ülkelerin çıkarları doğrultu
sunda oluşturulmuş bir örgüt olan UEA’nın istemlerine göre 
enerji işlerimizin yönlendirilmesi de, yönetimsel dış bağımlılı
ğımızı pekiştirmektedir.

Halen yüzde 18 kadar yerli üretimle karşılanan petrol tüke
timi, 1980’de ancak yüzde 10 oranında karşılanabilecektir. Bir 
başka deyişle Türkiye 1980’de petrol ithali için 50, 1985’de ise 75 
milyar TL harcam ak zorunda kalacaktır. Bugünkü düşük yatı
rım temposu devam ettiği sürece petrol üretiminde 1980’e kadar 
bir artış beklenemez.

Oysa, petrol ithaline yapılan ödemeler nedeniyle, ödemeler 
dengemizdeki açık, durmadan büyürken, öte yandan, otomotiv, 
plastik, termik santrallar, ısıtma alanlarında petrol tüketimi sü
rekli teşvik edilmektedir.

Petrol gereksiniminin yüzde 80’ini ithal yoluyla karşılayan 
bir ülkenin petrole dayalı enerji politikası oluşturması kadar 
mantık dışı bir davranış olamaz. Hal böyle iken, bugün petro
lün enerjide ve hiç gereği yokken çimento ve şeker sanayiinde 
linyitin yerine kullanılması, ulusal çıkarlara ters politikayı ser
gilemektedir.
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Elektrik üretiminde yakıt yağı, karayolu taşımacılığında ise 
benzin ve motorin israfı çok büyük boyutlara ulaşmıştır. Petrolü 
yakarak elde edilen elektriğin tüm üretime oranı 1967’de yüzde 
25 iken 1973’de yüzde 52 olmuştur. Keban’ın devreye girmesiyle 
yüzde 34’e düşen bu oran ,hâlâ çok yüksektir. Hele, tükenmeyen 
enerji kaynağı su gücümüzün yüzde 8,5’inden ancak yararlanı
lırken, ithal malı petrolle elektrik üretilmesi, israfın boyutunu 
göstermesi bakımından ilginçtir.

Pazarlamaya gelince, petrol ürünlerinin pazarlamasında ya
bancı ortaklıklar kamu ortaklığının ürettiği malları kendi mar
kalan altında satmaktadırlar. Piyasa yabancı ve özel ortaklık
larca denetlenmektedir. Hükümetle anlaşmazlığa düşen yaban
cı ortaklıklar veya kârlarını artırmak isteyen bayilerin en küçük 
engellemeleri bile piyasada bunalıma yol açmakta. Petrol Ofisi’ 
nin çabaları ise hemen hemen çözüm getirememektedir.

Petrol tüketiminin ödüllendirildiği bir ülkede yaşam akta
yız. Petrol alınırken dışa ödenen döviz yetmezmiş gibi, içte «Akar
yakıt İstikrar Fonu» adı altında milyarlarca lira para, petrol tü 
keticilerine, dargelirli emekçilerin vergilerinden ödenmektedir. 
Akaryakıt fiyatlarını düzenlemek için kurulan fon 1975’den 1977 
sonuna kadar 15 milyar TL açık verdi. Sanayicilerin kullandığı 
yakıt yağı - 6’nın fiyatının, maliyetin altında tutulması yani dev
let hâzinesinden sübvansiyonu, halkın parasının sanayicilere b a 
ğışlanmasından başka anlam taşımamaktadır. Kısacası devlet, 
ithalat için ödeyecek döviz bulamazken, içte tüketicilere halkın 
vergilerinden prim vermektedir.

Fon’dan alacağı olan Petrol Ofisi’ne bu para ödenmemekte, 
bu nedenle Petrol Ofisi’nin petrol pazarlaması aksatılmaktadır. 
Bu durumdan kârlı çıkanlar ise, Türkiye pazarının zaten büyük 
bölümünü ellerinde tutan yabancı ortaklıklardır.

Kamu Kuruluşu Petkim de Engellenmektedir

Türkiye’de petrokimya ürünleri halen iki büyük grupta tü 
ketilmektedir: Plastikler ve oto lastiği. Plastik tüketimi kişi ba
şına 4 kg’dır. DPT’nin planları, bu rakamı 1982’de 11 kg olarak 
gerçekleştirmeye yöneliktir. Tipik tüketim malı olan plastikle
rin ölçüsüz bir biçimde üretim ve tüketiminin öngörülmesi, doğ
rudan petrol tüketimini artırıcı bir etken olacaktır. Gözlenen 
plastik tüketim modeli, Avrupa pazarlarının kötü bir kopyasıdır; 
plastiklerin büyük bölümü tüketim mallarına dönüştürülmek
tedir.
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Çok kârlı bir iş olan oto lastiği yapımı ise yabancı ve özel 
ortaklıklara pay edilerek kamu kuruluşu olan Petkim’e engel 
olunmuştur. Benzin, motorin vb. örneğinde olduğu gibi, burada 
da yabancı ortaklıklar ham maddeyi kamu kuruluşundan almak
ta, işledikten sonra, zaman zaman yapay darlıklar da yaratarak, 
denetledikleri piyasada büyük kârlarla satmaktadırlar.

Ayrıca petrolle ilgili sanayi dallarında her yıl araç, gereç, 
bilgi karşılığı büyük para lar yabancı firm alara aktarılmaktadır. 
1975 yılında, petrol arama, işletme ve rafinasyonu için ithal edi
len malzemelere 4,5 milyar TL ödenmiştir. Ülkemizde halen pet- 
rokimya sanayiinde uygulanan teknolojilerin yeni ve gelişmiş 
olmayışı, maliyetin artm asına neden olmakta, üstelik bu tekno
loji transferi çok pahalıya malolmaktadır. Bunun yanında tüm 
malzemelerin dışarıdan alınması ve mühendislik hizmetlerinin 
yabancı firm alara yaptırılması dolayısıyla da yatırım tu tarları 
aşırı yükselmektedir.

Teknolojik geriliğimizin faturası bu derece ağır olarak öde
nirken, teknolojiyi uygulamakla görevli elemanlar, sanayiin her 
kesiminde olduğu gibi, petrol sanayiinde de sağlıklı biçimde kul
lanılmamakta, haksızlıklara uğramaktadır.

Kamu kuruluşları olan TPAO ve Petkim, örgüt içinde ihti
saslaşmayı hızlandıracak eğitim programlan uygulamamakta, 
yanlış personel politikalarıyla teknik elemanları uzun süre bün
yelerinde tutamamaktadırlar.

Azami Tasarrufu Amaçlayan, Öz Kaynaklarımıza 
Dayalı Ulusal Enerji Politikası Gerekmektedir

Bugüne dek ülkemizde sağlıklı ve gerçekçi bir enerji politi
kası uygulanmadığı, yatırımların zamanında yapılmadığı, ucuz 
ve bol olması gerekçesiyle enerjimizin yıllardır petrole dayandı
rıldığı, ülke kaynaklarımızın geliştirilmeyerek dışa bağımlılığı
mızın pekiştirildiği daha önce belirtilmişti.

Yurdumuzda kendi istemimize yetecek zenginlikte yatakla
rın bulunması olanaklıdır. Ancak üretim planlamalarının ger
çekçi olabilmesi için önce petrolümüzün yabancı ortaklıkların 
denetiminden kurtarılması ve kesin rezervlerin saptanması ge
rekmektedir.

Projesi, teknolojisi, mühendislik uygulamaları, finansmanı, 
araç - gereç ve makineleriyle emperyalist kuruluşlara bağımlı 
enerji politikasmm ulusal enerji politikasına dönüşmesi için ha
zırlanacak planlar mutlaka özkaynaklara dayalı olmalıdır; aza
mi enerji ve hammadde tasarrufunu amaçlamalıdır.
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Bu ilkeler ışığında uygulanması gereken hedefler şöyle sıra
lanabilir;

Petrol Kanunu değiştirilmeli, enerji kaynakları üzerindeki 
özel ve yabancı sermaye denetimi kaldırılmalı, yabancı ortak
lıkların ülkemizi daha fazla sömürmesi önlenmeli, kam u kuru 
luşu dışındakilere verilen tüm ruhsatlar iptal edilmelidir.

Petrol arama, sondaj, üretim, taşıma, arıtm a (rafinaj), dağı
tım faaliyetleri tek bir kamu kuruluşunda toplanmalı, ülkenin 
gereksinimi olan petrolün sadece ulusal kaynaklardan sağlan
ması için gerekli çalışmalar yapılmalıdır.

Ülkemize bağımlılıktan başka birşey getirmeyen ve TBMM 
tarafından onaylanmamış olan (UEA) Uluslararası Enerji 
Ajansı’ndan çıkılmalıdır.

Sürekli teknoloji transferini önlemek ve yatırım tutarlarını 
azaltmak için, uygun bir eğitim programıyla araştırm a - geliştir
me hizmetlerini Türk teknik elemanlarının yapması sağlanmalı 
ve yurt gerçeklerine uygun teknoloji üretilmelidir. Teknoloji üre 
timinin eğitim bölümü, üniversitelerin lisansüstü çalışmalarında 
ve ilgili kuruluşların kendi bünyelerinde gerçekleştirilmelidir.

Enerji politikası, uzun dönemli bir plan içinde ele alınmalı 
ve enerji üretiminde petrolün önemi azaltılmalıdır. Petrol, petro- 
kimya endüstrisinde hammadde olarak kullanılan çok önemli 
bir madde olduğuna göre, enerji alanında kullanılıp yok edilme
melidir. Yüzde 92’si enerji kaynağı olarak kullanılan petrolün 
yüzde 43’ü bugünkü koşullarda dahi kömür ve hidrolik enerji 
ile ikame edilebilecek durumdadır.

Şimdiden ihracat gelirlerimizin yarıdan fazlasını harcam a
mıza neden olan petrole 1980’de büyük bir olasılıkla ihracat ge
lirlerimizin yüzde 80 - 90 kadarı gidecektir. Bu durumda vakit 
geçirmeksizin, petrol tüketimini kısacak yasal ve idari önlemler 
alınmaya başlanmalıdır. Bunun için, petrol tüketimini kısıtla
manın ilk adımı olarak yakıt yağı (fuel - oil) tüketimini kısıtla
mak gerekir. Çünkü toplam tüketilen petrolün yarısı yakıt yağ
landır. Bu alandaki ilk önemli girişim de, yakıt yağı ile çalışan 
elektrik santrallarınm  yenilerini kesinlikle yapmamak, eskileri 
de linyite çevirmek olacaktır.

Tüketimin sınırlandırılması için kitle taşımacılığına önem 
verilmeli, lüks ve pahalı ulaşım yöntemleri bırakılarak deniz ve 
demiryolu taşımacılığı geliştirilmelidir.

Ismma için, merkezi ısıtma yoluyla linyit santrallarınm a r 
tık ısısından yararlanılmalıdır. Ulusal enerji politikası ile ulu
sal sanayi politikası bütünleştirilmeli, petrolü yakıt olarak kul
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lanmayı amaçlayan yatınm  planlarına kesinlikle izin verilme
melidir.

Petrol tüketimini ödüllendirici bir biçime bürünen, özellikle 
sanayicilerin kullandığı yakıt yağını maliyetin altında tutm aya 
çalışan Akaryakıt İstikrar Fonu bu durum dan çıkarılmak zo
rundadır.

Türkiye’de organik kimya sanayii hemen hemen yoktur. Oy
sa temel girdilerini petrol ve kömür türevlerinden alan bu sanayi, 
bugün dünya kimya sanayiinin yüzde 80’ini oluşturmaktadır. 
Pahalıya mal olan petrokimyasal ürünleri tüketim  m allarına dö
nüştürecek yerde, aramalı olarak kullanıp yeniden değerlerini 
artırmak, katm a değer, ithal ikamesi vb. açılarından da yararlı 
olacaktır. Bundan dolayı petrokimya sanayii, organik kimya sa
nayiinin temel girdileri olacak‘maddelere göre planlanmalıdır.
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G. KÖMÜR

Uzun Mehmet’den Bugüne

Kömür (*), en önemli enerji kaynaklarımızdan biri olduğu 
kadar, sanayinin en zengin girdilerinden biri olarak da büyük 
önem taşımaktadır. Ev yakıtından elektriğe, boyadan ilaca, güb
reden plastiklere kadar insanların yaşantısına giren çok yönlü, 
temel, stratejik bir maddedir. Günümüz modern teknolojisinde 
kömürle petrolün hammadde olarak önemli bir farklılığı kal
mamıştır.

Ülkemizde taşkömürüne karşı gereksinme 18. asrın sonla
rına doğru, Bahriyenin buharlı gemilerle donanımı ile başladı. 
Yurdumuzda taşkömürünün varlığı o zam anlar bilinmediğin
den, gereken taşkömürü ithalatla sağlanmaktaydı. İthalatın ge
tirdiği parasal yük karşılanmaz hale gelince taşkömürünün yurt 
içinden sağlanması gereği duyuldu ve bu amaçla aram alar baş
ladı.

İlk tasköm ürünü 1829 yılında Bahriye eri Uzun Mehmet, 
Ereğli - Köseağzı mevkiinde buldu. Ancak ticari işletmeye 1849 
yılında başlandı. Donanma gereksinmeleri için Bahriye İdare- 
si’nce yönetilerek yapılan üretim Kırım Savaşı’nda İngilizlerin 
denetimine verildi. Bundan sonra çeşitli özel ortaklıkların eline 
geçen havza. Birinci Dünya Savaşı’ndan önce Almanların, savaş
tan sonra Fransızların yönetimine geçti.

(*) Bu çalışm ada, taşköm ürü, linyit, b itüm lü  şist, asfaltit ve tu rbalar ko
nu  kapsam m a alm m ıştır.
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Derin kömür madenciliğinin bütün zorluklannm  ortaya çı
kışı, yüksek üretim maliyetleri, kâr oranlarm ın düşmesi, geniş 
çapta yatırım gereksinimi sonucunda işletme, yabancı sermaye 
ve özel kesim için önemini yitirince, Fransızlara ait Ereğli Şir
keti I937’de devletleştirildi ve 1940 yılında Etibank’ın yönetimi
ne bırakıldı. 1957 yılından beri de Türkiye Kömür İşletmeleri 
Kurumu (TKİ) tarafından işletilmektedir.

Varlığmdan uzun süreden beri haberdar olunmasına k a r
şın, ülkemizde linyitin ilk üretimi 1914 -1918 yılları arasında Bi
rinci Dünya Savaşı’nda, önce Soma’da daha sonra Ağaçlı’da 
başlamıştır. 1927’de Amasya Çeltek Havzası TCDD’ce üretime 
açılmış; bunları Tavşanlı, Değirmisaz ocakları izlemiştir. Üre
timde gerçek gelişme, 1938’de Etibank’a bağlı Garp Linyitleri İş
letmesi (GLİ)’nin kurulmasıyla görülmektedir. 1957’den sonra 
linyitin kamu kuruluşlarınca üretilmesi görevi TKİ’ye verilmiş; 
daha sonra TKİ bünyesinde Alpagut Dodurga Linyitleri İşlet
mesi (ADLİ), Şark Linyitleri İşletmesi (ŞLİ) ve Orta Anadolu 
Linyitleri İşletmesi (OAL) kurulmuştur. Ancak bu işletmelerin 
sınırları dışında kalan oldukça nitelikli, verimli alanlar ülke çı
karlarına ters düşen bir yöntemle özel kesim tarafından işletil
mektedir.

Ülkenin her yanına dağılmış olan linyit rezervleri üzerinde 
kamu üretimi bir müessese ve üç işletme tarafından yapılırken 
özel kesim, üretimini 162 ocakta sürdürmektedir.

Bitümlü şistin varlığının bilinmesi ve ilk aram aları 1930 son
rasına rastlamaktadır. İkinci Dünya Savaşı sırasında ordunun 
ihtiyacı olan akaryakıtı karşılamak üzere bitümlü şistten ya
rarlanm a p lan lan  yapıldıysa da bir sonuca ulaşılamamıştır. İlk 
dönem araştırm a sonuçları bilimsel verilerden uzak gözlemlere 
dayanmaktadır. İlk önemli araştırm alara 1966 yılında MTA ta 
rafından başlanmıştır. Halen araştırm a ve değerlendirme çalış
m aları kamu kuruluşlarınca sürdürülmektedir. Yeni gelişmekte 
olan bir konudur ve henüz üretim yapılmamaktadır.

1964 yılına kadar fiilen ekonomik değeri bulunmayan asfal- 
tit, bugün Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun yakacak gereksin
mesine yanıt vermek üzere üretilmektedir. Bütünüyle özel kesim 
ruhsatında bulunan asfaltit yatakları Siirt - Şırnak ve Mardin - 
Silopi’de yer almaktadır.

Kömür Rezervlerimiz Henüz Tam Olarak Bilinmemektedir

Diyarbakır dolayında, yılda 4 -5  bin ton üretim  yapan ve 
rezervi tam olarak bilinmeyen, özel kesime ait taşkömürü ya 
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tağı dikkate, alınmazsa, tüm taşkömürü kaynakları kamu mül
kiyetindedir.

Kamuya ait taşkömürü varlığı, Zonguldak ve çevresinde on- 
bin kilometrekarelik bir alana yayılmış olup bu havzanın 1975 
yılındaki rezervi 339. Tabloda gösterilmiştir.

TABLO: 339
ZONGULDAK TAŞKÖMÜRÜ HAVZASININ 1975 

YILINDAKİ REZERVİ (Ton)

Bölgeler

Arm utçuk
Kozlu

Üzülmez

Karadon

Amasra

T o p l a m

Görünür

36.281.798

10.078.204
85720.506

32.643.903
21.432.019

1 8 6 . 1 5 6 . 4 3 0

Muhtemel

61.781.792

25.000.000
101.754.000

32.148.230
34.550.491

2 5 5 . 2 3 4 . 5 1 3

Mümkün

264.000.000

79.300.000
430.644.120

60.665.446

8 3 4 . 6 0 9 . 5 6 6

Toplam

98.063.590

299.078.204

266.774.506

495.436.253

116.647.956

1 . 2 7 6 . 0 0 0 . 5 0 9

339. Tabloda görülen 1276 milyon ton taşkömürü rezervinin 
kayıplar ve yıkama sonunda kalan satılabilir kömür cinsinden 
miktarı konusunda çok değişik görüşler vardır. 180 - 550 milyon 
ton arasmda tahminler yapılmaktadır. Ancak bütün bu rakam
lar ciddi bir arama sonucu ortaya çıkan kesin, doğru değerler 
olmayıp, değişik teknikler kullanılarak hesapla bulunan değer
lerdir. Şu anda kaynağın gerçek değeri bilinmemekte, yüzotuz 
yıl gibi bir süredir işletilmekte olan tek taşkömürü havzamızda 
bile, rezerv üzerine çok değişik görüşler bulunmaktadır.

1945 yılında ilk kez «Genel Amonajman Projesi» hazırlanan 
havzada yine ilk kez rezerv hesaplamaları 1949 yılında Ereğli 
Kömür İşletmeleri (EKİ) Merkez Plan Bürosu tarafından yapıldı 
ve bu hesaplar aynı birim tarafından 1956 yılında düzeltildi. 1956 
yılı rezerv tahmini 1.489 milyon ton olarak belirlendi. Rezerv he
saplamaları 1966 yılına dek biriken bilgilerin ışığında yenilendi; 
rezerv tahmini 1.232 milyon ton oldu. 1971 yılmda Türk ve Yu
goslav uzmanlarca yenilenen hesaplardan sonra 1975 rezerv tah
minleri 1.276 milyon ton olarak yeniden belirlendi.

Havza kömürlerinin özellikleri, üretim bölgesine göre ince
lenirse Zonguldak, Ereğli ve Amasra kömürlerinin farklı nite
liklerde oldukları görülür. Zonguldak bölgesi kömürlerinin kok
laşma niteliği çok iyi, Ereğli bölgesi kömürlerinde ise uçucu 
madde içeriği yüksek olup, koklaşma niteliği zayıftır. Amasra 
kömürleri koklaşma özelliği olmayan, uçucu madde içeriği daha 
yüksek olan kömürlerdir.
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Kamunun ürettiği satılabilir taşkömürünûn alt ve üst smu* 
özellikleri 340. Tabloda gösterilmektedir.

TABLO: 340
K A M U N U N  Ü R E T T İĞ İ SA T IL A B İL İR  T A Ş K Ö M Ü R Ü N Ü N  

A L T  V E Ü S T  S IN IR  Ö Z E L L İK L E R İ

A lt s ın ır Üst sınır

öze llik le r (yüzde) (yüzde)

Nem 1,8 16,4

Kül 9,5 42,0
Ucucu madde 16,0 33,0
A lt ısı deâeri 6437 KCal/Kg 7149 KCal/Ko

Üretim bölgelerinde elde edilen kömürler smıflandırılıp Ça- 
talağzı, Zonguldak ve Armutçuk’da bulunan üç lavvarda (*) yı
kandıktan sonra satılabilir hale getirilmektedir.

Ülkemizin kömür tüketimi başlıca; termik santrallar, meta
lürji, azot ve gübre sanayii, şehirgazı fabrikaları, diğer sanayi 
kazan ve fırınlan, ısınma ve ulaştırma kesimlerinde yapılmak
tadır. Bugüne dek ülkemizde ayrıntılı ve yeter düzeyde, tüm ge
reksinmelerin saptandığı bir tüketim ve üretim planlaması ya
pılmadığından istem ve buna bağlı olarak da üretim hedefleri 
gerçekçi bir biçimde saptanabilmiş değildir. Her yıl, istem baskı 
altında tutularak sorun geçiştirilmeye çalışılmaktadır.

Metalürji sanayiinin en temel hammaddesi olan taşkömürü- 
nün yüzde 55’i ikincil amaçlar için ve sadece yakıt olarak kul
lanılmaktadır. Oysa yeni demir-çelik fabrikalarının üretime geç
mesiyle gelecek yıllarda çok büyük açıklar olacağı hesaplanmak
tadır.

Bugün EKİ’nin 5 ayrı bölgesinde, yılda 5 milyon ton dolayın
da satılabilir taşkömürü üretilmektedir. Bu sektörde yabancı 
sermaye payı bulunmamakla birlikte makine ve donanım açı
sından dışa bağımlılık yüksek bir düzeydedir.

1975 yılı tüvenan (**) taşkömürü üretimi 8.361 bin tondur. 
Bu miktar, lav varlarda temizlenip, ayıklandıktan sonra 4.813 bin 
ton satılabilir taşkömürü elde edilmiştir. 1975 yılı tüketimi ise
341. Tabloda gösterilmektedir.

(*) K ö m ü r  y ık a m a  tesisi.
(**) O c ak ta n  ç ık tığ ı gibi,  a y ık lan ıp  tem iz len m em iş .  T ü v e n a n  ta ş k ö m ü r ü  için 

de  t a ş - to p ra k  ve y a b an c ı  m a d d e le r  faz la  m ik t a r d a  o ld u ğ u n d an ,  kü l 
o r a m  yüzde  49,2 d üzey inded ir ;  y ık a n ıp  a y ık la n d ık ta n  so n ra k i  k ü l  o r a 
n ı ise  yüzde  12,5'dir.
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TABLO: 341
TÜRKİYE’DE TAŞKÖMÜRÜ TÜKETİMİNİN SEKTÖRLERE 

_____________ DAĞILIMI VE ORANLARI (1975)_____________

M ikta r Oran

Sektörler (bin ton) (yüzde)

Isıtma 251 5,29
Sanayi 2.738 57,69
Elektril< 1.088 22,92
Ulaştırma 669 14,10

Toplam tüketim  4.746 100,0

1976 yılı satılabilir taşkömürü üretimi 4.632 bin ton, toplam 
tüketim ise 4.332 bin ton olarak gerçekleştirildi.

Diyarbakır dolayında, ruhsatı alınmış bir bölgede yılda 5 
bin ton dolayında üretim yapılmakta, ancak kömürün nitelikleri 
hakkında elde bir bilgi bulunmamaktadır. Ayrıca özel işletme, 
kömürü topraktan çıkardığı gibi satmakta, böylece hem kömü
rün yakma verimini düşürmekte, hem de yüzde 49 oranında taşı- 
toprağı kömür diye satmaktadır.

Türkiye’de linyit rezervleri bugüne kadar bilimsel bulgularla 
saptanabilmiş değildir. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na 
göre 1975’deki toplam potansiyel 5 milyar ton kadardır. 1975’de 
TKİ’ye göre ise toplam linyit rezervimiz 6 milyar ton civarın
dadır. (5.950.213.000 ton) Bu iki değer arasında 1 milyar ton gibi 
büyük bir fark vardır. Bilinen toplam linyit rezervimizin 4 mil
yar tona yakın bir kısmı devlet sektörü elindedir. (3.855.856.000 
ton) Özel sektör rezervleri konusundaki bilgiler olasılıklara da 
yanmaktadır. Çünkü özel kesim alanlarmın tamamında bilimsel 
bulgularla kesin sondajlar yapılamamıştır. Ancak özel kesimin 
elinde bulunan rezervlerin, belirtilenlerden çok daha fazla ol
duğu bilinmektedir. Bu bilgilerin ışığında, verilecek her rakam 
daki yanılgı payı dikkate alınarak, şimdilik geçerli sayılabilecek 
linyit rezervleri 342. Tabloda belirtilmektedir.

TABLO : 342

TÜRKİYE’DE LİNYİT REZERVLERİ VE MÜLKİYETLERİ 
(Bin ton)

Mülkiyet Görünür Muhtemel Mümkün Toplam

Kamu 2.403.628 1.448.724 3.504 3.855.856

özel 1.002.672 443.105 315.664 1.761.441

Toplam 3.406.300 1.881.829 319.168 5.617.297
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342. Tabloda belirtilen ve kamu sektörü elinde görülen top
lam 3,9 milyar ton linyitin 3,2 milyar tonunu Elbistan yöresi oluş
turmaktadır. Linyit rezervlerimizin kesimler arası dağılımını 
incelerken, toplam rezervden Elbistan linyitlerinin çıkarılmasın
da yarar vardır. Çünkü bugün için yararlanılmayan, çok dü 
şük kaliteli olan ve milyarları bulan yatırım giderlerini gerek
tiren bu alan zaten ancak kamu kesimince işletilebilir.

Bu durumda, iyi nitelikli kömürler dikkate alınırsa, bilinen 
toplam rezervin yüzde 20’si TKİ, yüzde 80’i özel kesim elindedir.

Düşük kaliteli Elbistan kömürleri bir yana bırakılacak olur
sa, yakılabilecek nitelikteki kömür kaynaklarının yüzde 80’ini 
.elinde bulunduran özel kesim, kömür temizleme ve sınıflandır
ma tesislerine de sahip olmadığından yakılabilir kömür yanın
da, en az aynı m iktarda taş ve tozu da tüketiciye kömür olarak 
satmaktadır. Öte yandan özel kesim, üretimini, toplumsal gerek
sinmeye göre değil, kendi çıkarlarına göre düzenlediğinden, ya
tırımdan kaçınmakta, en düşük masrafla üretim  yapmakta, ko
lay işletilebilir yerlere öncelik vermekte, bu nedenle kaynakla
rın  çoğu yeraltında bırakılarak israf edilmektedir.

Linyit Yatakları Ülkenin Her Yöresine Yayılmış Durumdadır

Türkiye’de linyit yatakları yurdun her yanına dağılmış ol
makla birlikte, gelişmiş alanlar daha çok Batı Anadolu’da kü
melenmiştir. Doğu’daki alanlar geliştirilirse rezervlerin çoğala
cağı doğaldır. Bugün için bilinen alanlar hakkındaki bilgiler şöy
le özetlenebilir:

Kahramanmaraş - Elbistan alanı; Türkiye’nin en büyük lin
yit alanıdır. Bugün bilinen rezerv 3 milyar tonun üzerindedir. 
Açık işletme yoluyla yılda 20 milyon ton üretim düşünülmekte
dir. Mekanize işletmenin aygıtları sipariş edilmiştir. Bu üreti
min 2,5 milyon tonu ev yakıtı olarak hazırlanacak, gerisi 4 x  300 
MW kapasiteli termik santralı çalıştıracaktır,

Ankara - Beypazarı Havzası; bilinen ikinci büyük rezervdir. 
TKÎ Orta Anadolu Linyitleri İşletmesi (OAL) ve iki özel sektör 
.ocakları .bu alanda çahşmaktadır. 4x150 MW enerji santralı ku 
rulabilir; O rta Anadolu’nun yakıt ihtiyacını karşılar. Yılda 2 mil- 

,yon ton üretim öngörülmüştür.
. Kütahya - Tunçbilek alanı; en faal alanlardan biri olup, yılda 

3,65 milyon ton üretim yapılmaktadır. Halen 2 x  130 M W santralla 
enerji üretilmekte ve A nkara’ya kadar alanın yakıt ihtiyacı k a r 
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şılanmaktadır. Üretimin 5,5 milyon tona çıkarılması için yeni 
mekanizasyon projeleri yapılıp uygulamaya geçilmiştir.

Kütahya - Seyitömer alanı; açık işletme olarak gelişmiştir. 
Halen 2x150 MW’lık santral çalışmaktadır. Üretim 5,5 milyon 
tona çıkarılacaktır. Yeni kurulm akta olan «dumansız yakıt» te
sisi ile Ankara gibi şehirlerin ihtiyacını karşılaması öngörülmek
tedir.

Manisa - Soma alanı; Garp Linyitleri îşletmesi’nin (GLİ) bir 
bölgesi ile özel kesimin 5 alanından oluşmaktadır. Rezervi 200 
milyon tonun üzerinde ve jullık üretimi 3 milyon ton dolayında
dır. 4 X150 MW’lık santralı rahatlıkla çalıştırabilir ve yıllık üre
timi 6 milyon tona çıkarılabilir.

Muğla - Yatağan - Milas alanlarında 265 milyon ton olan re
zerv, mekanize açık işletmeye çok uygundur. Halen üretim çok 
az olmakla birlikte 4x200 MW santralı besleyebilir ve yılda 8 
milyon ton üretim yapabilir. Bölgeyi sanayi bölgesi haline geti
rebilir. Kömürde bulunan Uranyumu santral küllerinden ayıra
cak tesis kurulabilir.

Çanakkale - Çan - Çavuşköy alanları da oldukça gelişmiş, 
olup, özel kesimce çalıştırılmakta ve yılda 340 bin ton üretim 
yapılmaktadır. Üretim yılda 4 milyon tona çıkarılabilir.

Bursa - Orhaneli - Mustafakemalpaşa alanında halen 200 bin 
ton dolayında üretim yapılmakta olup, bu m iktar 1,5 milyon tona 
çıkarılabilir.

Sivas - Kangal alanı 108 milyon ton rezervli olup bu alan 
da kolaylıkla geliştirilerek 4 milyon ton üretimle 2X150 MW 
santralı besleyip, çevrenin yakıt ihtiyacını karşılayabilir.

Diğer alanlarda da mevcut ocak tesisleri geliştirilerek üretim 
rahatlıkla artırılıp çevrenin yakıt ihtiyacı karşılanabilir ve yeni 
santrallar beslenebilir.

1975 yılında özel ve kamu kesimlerince toplam 11.828 bin 
ton tüvenan linyit üretildi. Eu üretimin 8.731 bin tonunu TKİ, 
3.097 bin tonunu özel kesim gerçekleştirdi. Yalnız, özel kesimin 
üretim değeri vergi kaçırmak, üretimi belli bir değerin üzerinde 
göstermek gibi çeşitli nedenlerle kuşkuyla karşılanmalıdır. 
TKİ’nin ürettiği 8.731 bin ton tüvenan linyitin 6.199 bin tonu sa
tılabilir olarak hazırlanıp piyasaya verilmiştir. Özel kesim ise, 
hazırlama birimleri olmadığından tüvenan linyiti ocaktan piya
saya vermiştir. Böylece, özel kesim, satılamaz kömürü satılabilir 
kısımla birlikte piyasaya vererek yılda 200 milyon liralık haksız 
kazanç sağlamıştır. Ayrıca özel kesim, TKİ’nin dağıtım yapama
dığı yerlerde kömürlerini 3 -4  kat fazla fiyatla satmaktadır.
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1975 yılında tüketilen linyitin tüketicilere dağılımı 343. Tab
loda verilmektedir.

TABLO : 343
TÜKETİLEN LİNYİTİN TÜKETİCİLERE DAĞILIMI 

(1975, yüzde)

Tüketic ile r Yüzde

Elektrik santra llan 38.51
Azot sanayii 13,19
Şeker fabrikası 0,62
Çimento fabrikası 1,63
Sümerbank 1.68
Diğer sanayiler 1,98
Isınma 40,82
Ulaştırma 1,57

T o p l a m 100,00

Linyitlerimizin Çoğunluğunda
Nem ve Kükürt Oranlan Yüksektir

Türkiye linyitlerinin önemli bazı özellikleri şöyle özetlene
bilir.

-%r,

Ülkemizdeki linyitlerin ısı değeri,, çoğunluğu 1000 - 2000
KCal/Kg arasında olmak üzere, 1100 - 5500 KCal/Kg arasında
değişmektedir. Değişik ısı değerine sahip linyitlerin oranı 344.
Tabloda gösterilmiştir.

TABLO : 344
LİNYİTLERİMİZİN ISI DEĞERİ (Yüzde)

Isı dsğerl
(KCal/Kg) Yüzde

1.001 -2.000 53.5
2.001 - 3.000 12,6
3.001 - 4.000 20,3
4.001 ve daha yukarı 13,6

T o p l a m 100,0

Nem durum una gelince, Türkiye’deki linyitlerin nem oranı 
genel olarak yüksektir. Dünyada, nem oranı yüzde 15 ve daha 
düşük olan linyitler değerli sayılmaktadır. Oysa ülkemizde, tüm
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rezervlerimizin yüzde 55’inden fazlasının nemi yüzde 50’den yu
karıdır. Nem oranı yüzde 15’den az olduğu için değerli kabul 
edilen linyitler ise tüm rezervin ancak yüzde 7’sini oluşturmak
tadır. Bugün ülkemizde nem oranı düşük olan, Tunçbilek, So
ma ve Çan alanlarıdır. Ne yazık ki, bu çok değerli linyitler de 
elektrik santrallarında yakılmakta ve hâlâ daha, bu bölgeler için 
yeni termik santral projeleri hazırlanmaktadır.

Kül durumu bakımından linyitlerimizin büyük çoğunluğu 
yüzde 10 - 30 arasında kül bırakmaktadır. Bu kül oranları kömür 
hazırlama ve yıkama işlemleriyle düşürülebilmektedir. Ancak 
özel kesimde bu yıkama ve hazırlama birimleri yoktur.

Ülkemizdeki linyitlerin çoğunda ise hava kirliliği yaratan 
maddelerden biri olan kükürt normalin üzerindedir. Tüm rezer
vin üçte birinden fazlasında ise yüksek oranda kükürt bulun
maktadır.

Linyitlerimizin yukarıda belirtilen niteliklerinin düzeltilme
si için önce, yanmayan taş, şist vb. azaltılması amacıyla yıkan
ması, daha sonra fiziksel ve kimyasal işlemlerle arındırılması 
gerekir.

Linyitlerimizin tozlanma oranı ortalama yüzde 35’dir. Bu 
durumda, ısıtma amacıyla kullanılan linyitlerimizin ancak yüz
de 65’i yakmaya uygundur; geri kalanı yakılmadan sarfedilmek- 
tedir. Kömür teknolojisindeki ilkellik ve standart yoksunluğu tü 
ketimde büyük kayıplara yol açmaktadır. Bu kayıplar, istem açı
ğı olarak, üretim - tüketim dengesine ağırlıkla yansımaktadır.

Taşkömürü ve Linyit Dışındakilerde Durum

Son yıllardaki gelişmelerle, ısı değeri 1000 KCal/Kg’dan da 
ha yüksek olan bitümlü şistlerin termik santral yakıtı olarak 
değerlendirilmesinin uygun olacağı anlaşılmıştır. MTA’nın yap
tığı araştırm alarda Göynük, Bahçecik, Seyitömer, Gölpazan, 
Ulukışla, Nallıhan havzaları olmak üzere ülkemizin değişik altı 
yöresinde 5 milyar tonluk bir jeolojik rezerv saptanmıştır. Bu 
rezerv yaklaşık olarak bir milyar ton taşkömüre eşdeğerdir. MTA 
tarafından zaman zaman yapılan araştırm alar çok yetersiz ol
makta ve yüzeysel kalmaktadır.

Türkiye’de bugüne kadar bitümlü şistlerden yararlanılma- 
mıştır. Seyitömer termik santralında kullanılan kömüre yüzde 
20 oranında bitümlü şist karıştırılarak yakılmak istenmiş, bazı 
öğütme sorunları ortaya çıkmış, sonradan çözümlenmiştir.

Bu yatakların çeşitli yerlerde kömür tabakasmm üzerini kap
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lamış olması ve kömürün yanmda bulunması, üretim sorununun 
büyük ölçüde çözülmesine yardımcı olmaktadır.

Rezervi saptanan 6 havzanın dışmda Amasya, Antalya, Bolu,' 
Bursa, Balıkesir, Manisa, Konya, Kilis, Ordu yörelerinde de 
araştırmaları yapılmamış bitümlü şist rezervleri bulunmaktadır.

Siirt - Şırnak asfaltit sahası rezervi henüz tam olarak belir
lenememişse de, büyük bir rezerv bulunmaktadır. Mardin - Silo- 
pi bölgesindeki Harbul maden damarında ise sondajlar yapılma- 
dığmdan kesin bir şey söylenemez. Ancak burada da önemli re
zervlerin olduğu bilinmektedir. Siirt ve Mardin yörelerindeki 
asfaltit damarlarında bugün için 36 milyon ton görünür ve muh
temel, 16 milyon ton da mümkün olmak üzere 52 milyon ton re
zerv saptanmıştır. Isı değeri 4300 - 4500 KCal/Kg olan bu kaynak, 
özel sektör elindeki yöresel bir üretimle, çok az da olsa ısıtma
da kullanılmaktadır. 1975 yılı asfaltit üretimi 457 bin ton, 1976 
tüketimi ise 443 bin ton kadardır;

Asfaltitler 1311 değeri yüksek bir yakıt gibi görünmekteyse 
de, içinde bulunan önemli maden oksitleri bakımından sanayinin 
hammaddesi olarak değerlendirilmelerinin daha uygun olacağı 
görüşü egemendir. Ancak gelişmiş bir teknolojiyle asfaltitler- 
den mineralleri ayırmak ve geri kalan kısmını yakıt olarak kul
lanmak düşünülebilir: ya da termik santrallarda yakıp küllerin
den mineral artıklarının elde edilmesi yoluna gidilebilir. Asfal- 
titlerin külünde Nikel, Molibden, Vanadyum, Titanyum, Uran
yum gibi önemli mineraller bulunmaktadır. Bu bakımdan asfal
titler bir yakıttan çok, değerli sanayi hammaddesi görünümün- 
dedirler. Bu nedenle, sadece yakıt olarak kullanılmaları ulusal 
ekonomi yönünden kayıp sayılmalıdır.

Turbalara gelince, bunlar bitkilerin ve bazı hayvan artık
larının, organik maddelerin hava ile ilişkisi kesilmiş olarak su 
altmda değişim göstermesi ile bataklıklar içinde oluşurlar. Kö
mürleşme dereceleri linyitlerden çok azdır. Ülkemizin kullanıl
mayan kaynakları arasmda yer almaktadırlar.

Kayseri yöresinde ortalama ısı değeri 600 KCal/Kg dolayın
da 200 - 300 milyon tonluk turba yataklarının olduğu bilinmek
tedir. Bilinen bu rezerv 15 - 20 milyon ton petrole eşdeğerdir. 
Kayseri yöresinde 150 MW’lık bir termik santral kurularak bu 
tvırba yataklarınm değerlendirilmesi düşünülmüşse de henüz bir 
girişimde bulunulmamıştır.

Hakkari Yüksekova’da da turba yataklarının varlığı bilin
mektedir; ancak .bunların rezervi ve özellikleri araştırılmış de
ğildir.
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Dünyada turbalar, termik santrallardan başka gübre, yalı
tım plakası ve briket yapımında kullanıldığı gibi, gazlaştırma 
ve koklaştırma yoluyla da kullanılmaktadır. Turba kokları yük
sek kalorili ve az küllü olduklarından, taşkömür koklarından çok 
üstündür. Ayrıca metalürjide ve kimya sanayiinde kullanılma 
olanağı vardır.

Planlı Dönemde de Sağlıklı ve Gerçekçi Bir 
Kömür Politikası Uygulanmış Değildir

Kömür hem önemli bir enerji kaynağı, hem de sanayinin en 
zengin girdilerinden biri olmakla birlikte, ülkemizde bugüne ka
dar sağlıklı ve gerçekçi bir kömür politikası, üretim - tüketim 
planlaması uygulanmamıştır. Planlı dönemlerde enerji gereksin
memiz, ucuz ve bol olduğu gerekçesiyle petrole dayandırılmış, 
petrol tüketimi özendirilerek hızla yaygınlaştırılması sağlanmış
tır. Bunun sonucu olarak da, ülkemizde bol olan doğal enerji 
kaynaklarımızın gelişmesi ve ekonomideki payının artması ön
lenmiş ve tüketimdeki ilkelliği sürdürülmüş bulunmaktadır.

Geçen üç plan dönemi sonunda kömürün ülke ekonomisi
ne, potansiyeli oranında bir katkısı sağlanamamıştır. I. BYKP 
döneminde, 1972 yılı için linyitin toplam enerji tüketimindeki 
payı yüzde 20 olarak belirlendiği halde, II. BYKP döneminde bu 
oran, 1977 yılı için yüzde 15’e indirilmiştir. Bu değerlendirme, 
ağırlığın açıkça petrol tüketimine kaydırıldığını göstermektedir. 
Uygulamada da petrol tüketimi, plan hedeflerinin çok üstünde 
gerçekleştirilmiş bulunuyor. Her planda «özkaynaklara dayalı 
enerji türleri kullanılmasına öncelik verileceği» görüşü benim
senmesine karşın, ucuzluğu, taşıma ve kullanım kolaylığı öne 
sürülerek petrolün payı durmadan büyütülmüştür.

Sonuç olarak sektör, her üç plan döneminde yani 15 yıl bo
yunca önemli bir aşama gösteremedi. Nitekim ilk plan dönemin
deki, kömür rezervlerinin saptanması sorunu şimdi de bir sorun 
olarak durmaktadır. İlk plan döneminde gerekli istatistik bilgi
leri yoktu; bugün de yetersizdir. İlk plan döneminde linyitin 
enerji tüketimindeki payının artırılmasına çalışılıyordu, bugün 
de aynı sorun gündemdedir. İlk plan döneminde, ticari olmayan 
yakıtlarm kullanılmasının önüne geçilmesi düşünülüyordu; bu
gün ise sorun daha büyük boyutlara ulaşmış durumdadır. Planlı 
dönemde taşkömürü üretimindeki durum 345. Tabloda, linyit 
üretimindeki durum ise 346. Tabloda verilmektedir.
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TABLO: 345
PLANLI DÖNEMDE TAŞKÖMÜRÜ ÜRETİMİ 

(1960-1975, b in  to n )

K a m u Ö 2  e 1 {*) T o p l a m

Yıllar Tüvenan Satılabilir Tüvenan !Satılabilir Tüvenan Satılabilir

1960 6.315 3.653 3 3 6.318 3.656
1962 6.485 3.893 6 6 6.491 3.889
1967 7.457 5.031 12 12 7.469 5.043
1972 7.862 4.641 8 8 7.870 4.649
1973 7.842 4,642 9 9 7.851 4.651
1974 8.548 4.965 5 5 8.553 4.970
1975 8.361 4.813 5 5 8.366 4.818

(*) Tablodaki özel sek tör üretim i, D iyarbakır dolayında ruhsatı alınm ış bir 
rezerve aittir. K öm ür tüvenan o larak  sa tılm aktadır.

TABLO : 346
PLANLI DÖNEMDE LİNYİT ÜRETİMİ

(1960-1975, bin ton)

K a m u Ö z e l T o p I a m

Yıllar Tüvenan Satılabilir Tüvenan Satılabilir Tüvenan Satılabilir

1960 2.861 1.698 1.006 991 3.867 2.689

1962 3.218 1.865 1.117 1.071 4.335 2.936

1967 5.039 2.928 1.611 1.562 6.650 4.490

1972 7.558 4.786 2.703 2.556 10.261 7.342

1973 7.631 4.894 3.034 2.859 10.665 7.753
1974 8.014 5.472 3.147 2.930 11.161 8.402

1975 8.731 6.199 3.097 2.923 11.828 9.122

Planlı dönemde taşkömürü tüketiminin sektörlere dağılımı 
347. Tabloda, aynı dönemde linyit tüketiminin sektörlere dağı
lımı da 348. Tabloda verilmektedir.

TABLO: 347
PLANLI DÖNEMDE TAŞKÖMÜRÜ TÜKETİMİNİN 

____________SEKTÖRLERE DAĞILIMI (1960-1975, bin ton)____________

Toplam

Yıllar Isınma Sanayi Elektrik Ulaştırma tüketim

1960 326 1.962 601 1.009 3.898

1962 337 1.885 805 956 3,983

1967 418 2.449 819 864 4,550

1972 246 2.564 1.017 803 4.630

1973 344 2.471 1.027 730 4,572

1974 259 2.732 1,181 793 4,965

1975 251 2.738 1.088 669 4.746
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TABLO: 348
PLANLI DÖNEMDE LİNYİT TÜKETİMİNİN 

SEKTÖRLERE DAĞILIMI (1960-1973, bin ton)

Toplam
Yıllar Isınma Sanayi Elektrik Ulaştırma tüketim

1960 596 370

1962 566 992
1967 1.693 448
1972 2.324 1.358

1973 2.198 1.463

453 229 1.648

406 188 2.152

753 71 2,965

1.065 134 4.881

1.083 161 4.905

Kömürlerde üretim miktarlanna bağlı olarak tüketim baskı 
altında tutulmaktadır. Kömüre gerçek istemin ne olduğuna dair 
ayrıntılı ve yeterli çalışma yapılmamaktadır. Gerçekte yurtiçi 
kömür isteminin, tablolarda verilen tüketim miktarlarının üs
tünde olduğu açıktır. Ticari yakıtlardan petrolle, ticari olma
yan odun ve tezek tüketim miktarlarındaki sürekli artış bunu 
kanıtlamaktadır.

Kömür üretim - tüketim açığının sürekli artmasının neden
leri, sektör için uygulanan stratejinin yanlışlığı ve sağlıklı bir 
tüketim planlaması yapmaya yeterli verilerin olmamasından 
kaynaklanmaktadır. Enerji uzun yıllar petrole bağımlı kılınıp 
toplam üretimde petrolün payı artarken kömürün payı hemen 
hemen değişmemiştir. Kömürün ikinci plana atılmasının sonucu 
olarak gereken yatırımlar da zamanında yapılamamış bulun
maktadır. Kömür gereksinimi gerçekçi bir biçimde saptanama- 
dığından üretimde bir gelişme de olmamıştır. Petrol bunalımın
dan sonra kömürün önemi anlaşılmışsa da, uzun yılların yanlış 
uygulamasının yarattığı açığın kısa bir sürede kapanması ola
nağı bulunamamıştır. Bugün hâlâ rezervlerin önemli bir bölü
münün büyüklükleri, nitelikleri, ortalama üretilebilecek miktar
ları bilinmemektedir. Pek çoğunun üretim planları yapılmamış, 
kömürün niteliklerine göre en doğru olarak hangi alanlarda kul
lanılabileceği saptanmamıştır. Bu durumda hazırlanan üretim 
ve istem hesaplamalarının ne derece gerçeğe uyabileceği açık
tır. Gereksinme duyulan fazla üretim, kaynakların tam olarak 
bilinmemesi ve yatırımların gecikmesi sonucu, üretim zorlaması 
olarak ortaya çıkacak, işgücü, araçlar ve kaynaklar uzun süre 
alabildiğine zorlanacaktır.

Üretim - tüketim farkından en çok ısınma kesimi etkilen
mektedir. Çünkü bu tüketici kesimin hakları korunmamaktadır.
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Dolayısıyla diğer kesimlerin gereksinmeleri ısınma kesiminin 
payından karşılanmaktadır. Bu durum, ticari olmayan yakıtla- 
rm  tüketimini de artırm aktadır. Oysa planlı dönemlerde, odun 
ve tezeğin yerinin giderek kömüre bırakılması hedef alınmıştı. 
Ancak hedefin uygulanabilmesi için gerekli koşulların yaratıl
madığı, önlemlerin alınmadığı ortaya çıkmaktadır.

Yıllardan beri kömür, yüksek düzeyde sübvansiyonla satıl
maktadır. Gerek taşkömürü, gerekse linyitte, özellikle son yıl
larda maliyetler, satış fiyatlarına göre çok yükselmiştir. Taşkö
m ürü için 1960 yılında maliyet, satış fiyatından yüzde 25 daha 
fazla iken, 1975 yılında bu oran yüzde 159 düzeyine çıktı. Linyit 
ise, 1960’da maliyetinden daha fazla değerle satılırken; 1975’de 
maliyet, satış fiyatından yüzde 46 daha fazla olmuştur. 349. Tab
lo, bu durumu yansıtmaktadır.

TABLO : 349

KAMUNUN KÖMÜRDE ORTALAMA YILLIK MALİYET VE 

SATIŞ FİYATLARI (1960-1975, T L / T o n )

Taşkömürü Linyit.

Ticari Satış T icari Satış
Y ıllor maliyet fiya tı m aliyet fiya tı

1960 132,10 105,50 39,57 52,68
1962 121.00 109,56 40,36 52,32
1967 J 141.50 143,42 52,22 52,94
1973 347,20 260,39 104,46 109,89
1974 445,30 V 261,44 109,41 105,02
1975 677,46 261,46 151,78 103,26

özel kesimin üretim maliyetleri hakkında bilgi bulunm a
maktadır. Ancak, kam unun satış fiyatlarına göre özel kesimin 
satış fiyatları çok yüksektir ve bölgesel koşullara göre fiyatlar 
çok değişmektedir, örneğin  Çimento Sanayii’nin 1975’de özel ke
simden aldığı köm ürün bir tonunun fiyatı 114-940 TL arasında 
değişmektedir. Ayrıca kış aylarında kömür karaborsaya düşmek
te ve değerinin çok üzerinde fiyatlarla satılmaktadır. Karaborsa 
sonucu sağlanan aşın  kâr,'kesinlikle sektör dışında kalmakta, 
kömür sektörü;ilgili yatırım lara yönelmemektedir. Kamu kesi
minin üretiminin de karaborsaya düşmesi nedeniyle, hâzinenin 
tüketiciyi korumak için satış fiyatlarını düşük tu tarak  yaptığı 
destekleme asıilam acm dan sapm akta ve karaborsacının kârmı 
a r t ı r m a k t a d ı r . '
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-BuKünkü^KoşuUar Derişmezse Kömürde 
önemli İstem- Üretim Açıklan Ortaya Çıkacaktır

Bugün ülkemiz, artan  elektrik enerjisi açığını, sanayinin ge
reksinimini karşılamak, gittikçe çoğalan nüfusunu ısıtabilmek 
için kömür üretmek zorundadır. Petrol, taşkömürü, odun ve te 
zeğin yerini linyitlerin alabilmesi, kaynakların bilinçli olarak 
değerlendirilmesine bağlıdır.

Mevcut koşullar değişmediği takdirde önümüzdeki yıllarda 
değişik sektörlerin linyit ve taşkömürü istem tahminleri 350. ve
351. Tablolarda gösterilmektedir.

TABLO : 350
MEVCUT KOŞULLARDA LİNYİT İSTEM TAHMİNİ 

(1978-1992, bin ton)

Yıllar Santrallar Sanayi Ulaştırma Isınm a-lsıtm a Toplam

1978 5.936 4.712 400 9.710 20.758
1979 12.335 5.626 392 11.748 30.101
1980 25.336 6.251 443 13.875 45.905
1981 34.391 7.110 442 16.187 58.131
1982 41.395 7.920 471 18.714 68.500
1987 73.667 14.935 — 32.108 120.710
1992 78.157 19.004 — 40.540 137.701

TABLO : 351
‘ MEVCUT KOŞULLARDA TAŞKÖMÜRÜ İSTEM TAHMİNİ

(1978-1992, bin ton)

Yıllar Santrallar Sanayi Ulaştırma Isınm a-lsıtm a Toplam

1978 870 4.888 400 471 6.629

1979 870 5.897 392 406 7.565

1980 799 . 6.950 443 337 8.532

1981 1.040 7.943 442 268 9.693

1982 1.136 8.826 ■441 135 10.538

1987 531 16.027 — 115 16.673

1992 531 16.027 — 115 16.673

Linyit istem tahmininde 1981 yılında devreye alınması plan
lanan Çan termik santralında kullanılacak kömürün karışım 
koklaşmasına uygun nitelikte olduğu bilinmektedir. Bu linyit
lerin doğrudan termik santrallarda yakılması yerine, uygun iş
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lemlerle nitelikleri geliştirilerek metalürji sanayiinde kullanıl
ması, ya da yüksek ısı değeri gözönüne alınarak bir kimyasal 
kompleks içinde değerlendirilmesi, incelenmesi gereken bir ko
nudur.

Termik santrallarda kömüre bitümlü şist karıştırılarak ya
kılmasından ayrı olarak, salt bitümlü şist santrallarının kurul
ması da düşünülerek planlar hazırlanmaktadır. Önümüzdeki yıl
larda linyitler üzerine binecek aşırı yükü azaltmak amacıyla, 
bitümlü şist santrallarının yapımı ve işletmeye girmesi 1986 yı
lına atılmış olmakla birlikte, bunun 1983 - 1984 yıllarına indiril
mesinin yararlı olacağı açıktır. Bu sağlanabilirse 1985 yılından 
itibaren 4,2 milyon ton linyit tasarrufu yapılmış olacaktır. Bu 
amaçla 1977 yılı yatırım programında yeralan 2x  150 MVV’lık Ça- 
yırhan (Beypazarı) bitümlü şist elektrik santralı biran önce 
inşa edilmelidir. Bundan başka Seyitömer’deki bitümlü şistler
den 200 MW, Göynük’teki bitümlü şistlerden 200 MW, Gölpazarı 
bitümlü şistlerinden 150 MVV’lık santrallarda yararlanılması etüd 
aşamasındadır. Bunların da kısa sürede uygulamaya sokulması 
gerekir. Ele alınan bitümlü şist santrallarının toplam enerji k a 
pasitesi 6 milyar kilovatsaat kadardır. Etüdler hızlandırılır ve 
uygulamaya konursa, bitümlü şistlerle 18 milyar kilovatsaat 
elektrik üretmek olanaklıdır. Bu miktar, 1976 yılında Türkiye’ 
deki tüm santralların ürettiği enerjiye eşittir.

Gerek rezervlerin büyüklüklerinin tam olarak saptanmamış 
olması, gerekse en uygun üretim m iktarlarının belirlenmemiş 
olması, öte yandan uzun vadeli kömür stratejisinin çizilmemesi 
ve istemin zorlaması, geçerli bir üretim programı yapılmasını 
güçleştirmektedir. Mevcut koşullar değişmedikçe gerekli istem 
tahminleri ile üretim m iktarları karşılaştırılırsa ortaya çıkacak 
linyit açığı 352. Tabloda görülmektedir.

TABLO: 352

LİNYİT İSTEM-ÜRETİM AÇIĞI 
(1978-1992, bin ton)

Yıllar İstem Üretim Açık

1978 20.758 18.647 2.111
1979 30.101 24.159 5.942
1980 45.905 34.756 11.149
1982 68.500 47.653 5.478
1987 120710 100.591 20.119
1992 137.701 103.049 34.652
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352. Tabloda görülen büyük açık, termik santral ve sanayi 
gereksinmesi kısıtlanamayacağmdan, örgütsüz olan ısmma - ısıt
ma sektörüne yansıyacaktır. Bu durum, bugüne dek izlenen yan
lış politikanın, hatta  politikasızlığın ürünüdür. Bugüne dek kay
nakların kullanımı arasında akılcı bir denge kurulamadı. Isın
ma - ısıtma gereksinmesinin karşılanmasında büyüyen açık, 
enerji bunalımının çözümlenmesinde çok büyük zorluklar orta
ya çıkaracaktır. Bu da, önümüzdeki dönemde, sorunların çözüm
lenmesi için kömür sektörüne önem verilmesinin ve ülke koşul
ları gözönüne alınarak gerçekçi bir politika getirilmesinin zo
runluluğunu göstermektedir.

Linyit üretim hedeflerinin saptanmasında karşılaşılan güç
lükler taşkömürü üretim hedeflerinin saptanmasında da geçer- 
lidir. Bugüne kadar istemi baskı altında tutarak  küçük bir itha 
latla dengelenmeye çalışılan taşkömürü üretim - tüketimi önü
müzdeki yıllarda büyük açıklar verecektir. Bu durum, 353. Tab
lodan izlenebilir.

TABLO : 353
TAŞKÖMÜRÜ İSTEM-ÜRETİM AÇIĞI 

(1978-1992, bin ton)

Yıllar Toplam istem Üretim hedefi Acık

1978 6.629 5.850 779
1979 7.565 5.850 1.715
1980 8.532 5.850 2.682

1981 9.693 5.850 3.843

1982 10.538 5.850 4.688
1987 16.673 5.850 10.823

1992 16.673 5.850 10.823

353. Tablodan görüleceği gibi, taşkömüründe istem - üretim 
açığı 1978 yılında 779 bin ton iken, 1987 yılında 10,8 milyon tona 
ulaşmaktadır. îlk bakışta bu açığın ithalatla karşılanacağı dü
şünülse de, her yıl birer milyon ton artan açığm kolaylıkla dış 
kaynaklardan sağlanması beklenemez.

Antalya ve Diyarbakır yöresinde rezervleri bilinmeyen taş
kömürü oluşumları bulunmakla birlikte, yerli üretimin kısa za
manda artırılamayacağı, demir - çelik endüstrisinin gereksinimi 
nedeniyle ithalatın artacağı gözönüne alınırsa yeni taşkömürü 
elektrik santralı kurmanın yanlışlığı daha iyi anlaşılır. Toz taş- 
kömürünü değerlendireceği söylenen 150 MW’lık yeni Çatalağzı 
projesi bile bu nedenlerle yeniden düşünülmelidir.
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Jeolojik veriler, bilinen linyit kaynaklarımızın dışında en az 
7 - 8 katı daha yeni yatakların bulunabileceğini ortaya koymak
tadır. Bugün toplumsal yaşamın her alanında kendini hissetti
ren enerji darboğazı, kaynak yokluğundan değil, kaynakların 
büinçli biçimde değerlendirilmemesinden doğmaktadır.

Türkiye’nin kömür üretim, dağıtım ve tüketimindeki darbo
ğazlar şöyle özetlenebilir:

Sektör homojen bir yapı göstermemektedir. Taşkömürünün 
büyük çoğımluğu kamu mülkiyetinde, linyitlerin en önemli alan 
larıyla asfaltitlerin tümü özel kesim elindedir; bitümlü şistlerle 
turbaların durum ları ise açıklıkla belli değildir. Bu yapıdan do
layı, sorunun çözümü için zorunlu olan üretimden tüketime ka 
d ar merkezi bir planlama uygulanamamaktadır. A ynca özel ke
simde önemli ölçüde atıl kapasite bulunmaktadır. Bu ise ancak 
büyük yatırımlarla devreye sokulabilir. Kaynakların yüzde 80’ini 
elinde bulunduran özel kesim üretimin yüzde 24’ünü gerçekleş
tirmektedir. Kaynakların tam  kullanılma ilkesi, aşırı kârlılık ile 
zıt düşmekte, bu nedenle özel işletmelerde büyük kaynak ka
yıpları olmaktadır. Kesin bir denetleme olanaksızlığı nedeniyle, 
özellikle ısınma sektöründe halkın zorunlu tüketim maddesi olan 
kömür fiyatlarında büyük dengesizlikler görülmektedir. TKÎ’nin 
ürettiği linyitler çok ucuz fiyatlarla sanayicilere tahsis edilir
ken, TKİ’nin dağıtım yapamadığı yerlerde özel kesim resmi fi
yatların en az 3 - 4 katına halka kömür satmaktadır. Aşırı kâr 
tutkusu, ilkel çalışma koşullarının insan sağlığına uygun hale ge
tirilmesini engellemekte, işgüvenliği konusu geri plana itilmek
te, doğrudan doğruya insan yaşamını tehdit eden bir yapı doğ
maktadır. özel kesimin kömür ayıklama ve zenginleştirme te
sisleri olmadığından, ocaktan çıkan taş ve toprak gibi yabancı 
maddeler de kömür fiyatm a halka satılmakta, bu yolla yüzmil- 
yonlarca lira haksız kazanç sağlanmaktadır, özel kesim kârları, 
daha risksiz başka alanlara kaydırılmakta, kömür üretimini a r 
tırıcı veya,çalışma koşullarını iyileştirici yönde kullanılmamak
tadır.

TKİ’nin elinde üretim için yeterli alan olmadığı gibi, yeterli 
eleman ve araç da yoktur. Kömür işletmeciliği ile ilgili olarak 
okul sonrası, işe başlama öncesi ve çalışma dönemlerinde tüm 
çalışanları kapsayan yeterli bir eğitim yapılmamaktadır.

Kömür üretiminde çalışan teknik eleman - işçi oranı yüzde 
1 kadardır. İşletmelerde özellikle teknik eleman yetersizliği, üre
tim düşüklüğünden iş kazalarına kadar önemli sorunlarm doğ-

Üstüste Yığılan Sorunlar
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masına neden olmaktadır. Teknik eleman bulma zorluğu, uygu
lanan teknik eleman politikasmm yanlışlığmdan ileri gelmekte
dir. Teknik elemanlarm kamu kuruluşlarında ücret, istihdam, 
sosyal güvence ve haklarıyla ilgili sorunları hâlâ çözümlenme
miştir.

Eleman ve araç yetersizliğine karşm, işçiler çok zor üretim 
şartlarında, ilkel kazı sistemleriyle fazla üretim yapmaya zor- 
lanmca, yılda ortalama 80-100 ölü ve 8-10 bin yaralı veril
mektedir.

Diğer ülkelerde ulaşılan boyutlara uygun bir teknik ve ya
pısal yenilenme, ilgili kamu kuruluşlannda gerçekleştirilebilmiş 
değildir. Yeraltı işletmeciliğinde en önemli öge olan kazı işle
minde, uzım yıllardır hiçbir değişiklik olmamış, bunun yanın
da, gelişmiş ülkelerde artık hemen hiç kullanılmayan teknikler 
devreye girmiştir.

Kömür taşımanm en ekonomik yollarla yapılması için ön
lemler getirilip sistemlerin geliştirilmesine gidilmemiştir. Bu ne
denle, verimliliği ve maliyetleri etkileyen önemli taşıma sorunları 
bulunmaktadır. Karayolu taşıma maliyeti, demiryolu taşıma ma
liyetinin 2,5 - 3 katı daha yüksektir.

Kömür dağıtımı ile yükümlü olan kamu kuruluşu bu görevi 
yapacak yeterli örgüte ve araçlara sahip olmadığı gibi taşıma 
standardlarınm bulunmaması ve stoklama yöntemlerinin geliş
tirilmemiş olması da kayıplara yol açmaktadır.

Kaynak israfı önlenmemekte, hatta  en büyük israf kamu 
kuruluşlannda yapılmaktadır.

Sınırlı olan taşkömürünün demir - çelik sanayii dışmda kul
lanılmasından biran önce vazgeçilmesi gerekirken, Çatalağzı’n- 
da taşkömürüne dayalı üçüncü ünite termik santralın yapımı
na geçilmiştir. Demir-çelik sanayiinin gereksinimi için Ameri
ka’dan taşkömürü ithal edildiği bir dönemde, elektrik üretimini 
yüzde 6,5 oranmda taşkömürüne bağlamak, son derece yanlış 
bir politika olmaktadır. Aynı biçimde, kok ve taşkömürünü ev 
yakıtı olarak kullanmak da ulusal ekonomiye büyük zararlar 
vermektedir. Yüksek kalorili kömür kullanmayı gerektirmeyen 
şeker ve çimento fabrikalarıyla kireç ocakları gibi yerlerde lin
yit yerine taşkömürü kullanılarak kaynaklar sorumsuzca israf 
edilmektedir.

Ülkemizde uygulanan teknoloji gereği, linyitlerin termik 
santrallarda yakılması ile elde edilen ısının ancak îrüzde 35 - 
40’mdan yararlanılmakta, yüzde 60 - 65’i ise atılmaktadır.

Arama, üretim ve hazırlama çahşmalannda kullanılan ma

737



kine ve donanımın tümünü dışardan alma zorunluluğu, gümrük 
ve döviz transferi işlerindeki bürokratik nedenlerle gecikmelere 
yol açmaktadır. Dış alımlarda akreditiflerin zamanında açılama
ması sonucunda bazan aynı konuda tekrar ihaleye çıkma zorun
luluğu doğmakta, bu da işletmeye açılma süresini uzatarak so
nuçta tesis maliyetini artırmaktadır.

Proje uygulamalarmda arazi istimlakleri çok zor olmakta 
ve formalitelerin uzaması, yatırımları ve proje çalışmalarını bü
yük ölçüde etkilemektedir.

Öngörülen önlemler ve Öneriler

Kömür ülkemizi enerji hammaddeleri bakımından dışa ba
ğımlılıktan kurtarabilecek kaynaklardan biri olduğu gibi, kim
ya sanayiinin en zengin girdilerinden biri olarak da, en az enerji 
kaynağı olması kadar önemlidir. Boyadan ilaçlara, gübreden 
plastiklere kadar çok yönlü bir sanayi kuşağında hammadde 
olarak kömürden yararlanılabilir.

Modern teknolojide kömürle petrolün hammadde olarak bir 
farklılığı yoktur. Kömürden elde edilebilecek kimya sanayii gir
dilerinin ülkemizde ancak yüzde 5’i kömür kökenli olup, yüzde 
95’i petrolden üretilmektedir. Bu durum, ülkemizin kimyasal 
hammadde kaynakları bakımından da dışa bağımlı hale geti
rildiğinin bir kanıtıdır.

Petrolden doğacak boşluğu kömürün doldurabilmesi için ge
rekli altyapı girişimlerinin şimdiden başlatılması gerektir. Yük
sek maliyet ve uzun süre gerektiren madencilik ve ulaşımla ilgili 
altyapı tesisleri geciktirilirse enerji darboğazı çok daha tehlikeli 
boyutlara ulaşacaktır.

Enerji ihtiyacımızın daha fazla sorun olmadan çözümlen
mesi için önlemler alınırken şu ilkeler gözönünde bulundurul
malıdır; Gerçek kömür potansiyeli ortaya çıkarıldıktan sonra, 
teknolojik gelişmeler gözönüne alınarak, rezervlerin değerlendi
rilmesinde en uygun yararlanma ilkesine uyulmalıdır. Kömürün, 
enerji kaynağı ve teknolojik hammadde olarak çok önemli bir 
temel madde olması nedeniyle, üretimi ve tüketimi kesinlikle 
merkezi bir planlama ile yönetilmelidir. Kömürün kazandığı 
önem, ileri boyutlara ulaştıkça, bu alanda çalışacak eleman ih
tiyacı da hızla artacaktır. Bu nedenle, eleman açığına meydan 
vermeden, ilgili kamu kuruluşları eleman yetiştirmekle görev
lendirilmelidir. Bu konuda engel oluşturabilecek sosyal güvence, 
işgüvenliği, kadro ve ücret sorunlannm ortadan kaldırılması 
sağlanmalıdır.
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Kömür sektöründe Merkezi Planlama yapılması ve Kömür 
Ana Planı hazırlanması zorunludur. Bugün rezerv saptanmasm- 
dan üretime, zenginleştirmeden dağıtıma ve sanayide hammad
de olarak kullanılmasma kadar her alanda bir dağmıklık görül
mektedir. Sektörün tüm girdilerini ulusal ekonomiye en uygun 
düzeyde katkı sağlayacak biçimde değerlendirmek ve uygula
mada etkinliği artırmak için merkezi bir planlamanm tek elden 
uygulanması zorunludur.

Sektör kapsamma giren tüm yataklar kamulaştırılıp, tüm iş
lemlerin kamu yönetiminde gerçekleştirilmesi gerekir.

Gerçek kömür rezervimiz bilinmemektedir. En fazla bilinen
ler kamu kesimi elinde bulunanlardır ve kamuca aranan birkaç 
alan dışmda özel kesim rezervleri konusundaki bilgiler olasılık
lara dayanmaktadır. Kömür rezervi saptanması büyük yatırım 
gerektiren bir iş olduğundan, ancak kamu kuruluşlannca ger
çekleştirilebilir.

Teknolojik gerekler, kalifiye personel, malzeme vb. gereksi
nimlerin birlikte karşılanmasıyla sağlanabilecek olan işgüvenliği 
konusunun özel kesimde sözü bile edilememektedir. Her türlü 
eksikliğine karşm kamu kesimi ocaklarmda insan sağlığı için 
alman önlemler daha iyidir ve kamu kesiminde çalışanlarm sos
yal ve diğer yönlerden durumları farklıdır. Kamu mülkiyeti sağ
lanınca; yatakların daha verimli bir biçimde değerlendirilmesi, 
insan sağlığı, istihdam ve işgüvenliği sorunlarma çözümler geti
rilmesi daha kolay olacaktır.

Kamu kesimi özellikle yakıt olarak kullanılacak kömürü 
uzun mesafelere taşımak zorunda kalmakta, özel kesim ise üre
tim ve dağıtımını en çok kâr sağlayacak biçimde düzenlemekte
dir. Bürolarının bulunduğu bölgelerde kömür satışları yapmak
ta olan Kömür Satış ve Tevzi Müessesesi (KST), bu iş için yeter
siz kalmakta «vilayet kontenjanları» ve «tahsisler», dağıtımda 
büyük bir yer tutmaktadır. Bu tür dağıtımda birçok sorunlar 
doğmakta, yolsuzluk ve karaborsa yapılmaktadır. Dağıtımdaki 
sorunların çözümlenmesi için merkezi bir kömür kuruluşunun 
tüm dağıtımı üstlenmesi yararlı olacaktır. Kısa dönemde bir ön
lem olarak KST tüm illerde örgütlenmeli, kontenjan ve tahsisler 
kaldırılarak, dağıtım bütünüyle KST’ce gerçekleştirilmelidir.

Genel olarak arama, üretim, dağıtım ve tüketimle ilgili de
ğişik kurumlar, sektörün sorunlarını sadece kendi açılarından 
görmekte, kuruluşlar arasında bir eşgüdüm kurulamamakta, do
layısıyla ulusal ekonomiye sağlanacak katkı bir bütün halinde 
ve uzun vadeli olarak ele almamamaktadır. Tüm kurumlan yön
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lendirecek sektörel merkezi bir otoritenin yokluğundan dolayı 
kuruluşlar arasında etkin bir işbirliği, amaç birliği, eşgüdümlü 
bir çalışma ortamı bulunmamaktadır. Bundan dolaja merkezi 
planlamayı tam uygulayabilecek biçimde örgütlenmiş, kömür 
üretiminden tüketimine dek bütün çalışmaları otoritesi altında 
bulunduracak ve yönlendirecek merkezi, ekonomik ve yönetim
sel özerkliği olan bir kamu kuruluşu oluşturulmasında büyük 
yarar olacaktır.

Bu kuruluş, merkezi planın çizdiği politikaya uygun olarak, 
rezerv araştırma, saptama, üretim, zenginleştirme, dağıtım, çok 
yönlü kullanım olanaklarını araştırma, kısaca kömürün bilim
sel olarak değerlendirilmesi için tüm işlevleri yerine getirecek 
bir yapıya sahip olmalıdır.

Maden Kanunu değiştirilmelidir. Tuz, Maden Sulan, Maden 
Kanunu ve Taşocakları Mevzuatı yerine geçmek üzere, rezervle
rin ulusal açıdan en verimli şekilde değerlendirilmesini sağlaya
cak tek bir yasa hazırlanmahdır. Bu yasaya göre tüm doğal kay
naklar kamu kuruluşlarınca aranmalı, işletilmeli ve değerlendi
rilmelidir.

Diğer yandan bugün Türkiye’de çok gelişmiş bir kömür 
teknolojisi olmadığı ve fazla bir üretim yapılmadığı için az ele
mana gereksinme duyulduğu halde yeterli sayı ve nitelikte 
eleman bulmakta gene de güçlük çekilmektedir. Gelecek yıllar
da arama ve üretimin çok artacağı ve teknoloji geliştirme çalış
malarının yoğunlaşacağı gözönüne alınırsa, eleman bulma zor
luğunun daha büyük boyutlara ulaşacağı anlaşılır. Uygulanan 
teknik eleman politikası, özellikle ekonomik ve demokratik hak
lardaki tüm kısıtlamaları kaldıracak biçimde değiştirilmek zo
rundadır. Sektörde çalışan işçilerle teknik elemanlar arasındaki 
farklı uygulamalar giderilmeli, tüm çalışanların sendikal hak- 
lanyla sosyal güvenceleri sağlanmalı, ücret, istihdam, işgüven- 
liği sorunları çözülmelidir.

Kuruluşların kendi bünyelerinde teknik eleman ve işçi ye
tiştirmek için gerekli önlemler almmalı, işbaşında uygulamalı 
ve iş dışında kuramsal eğitim gerçekleştirilmelidir. Grup çalış
malarıyla, yetişmiş elemanların eğitime katkısı sağlanmalıdır.

Mesleki teknik eğitimin bütün kademelerinde eleman yetiş
tiren kömür teknolojisine ilişkin öğrenim kurumlan açılmalıdır.

îşgüvenliği ve sağlığı konusunda gereken önlemler alınmalı, 
yasal güvenceler gerçekleştirilmeli, konunun önemini belirte
cek programlarla işçi eğitimi sağlanmalıdır. «Emniyet Nizamna

740



mesi» yeniden ele alınarak gerçekçi ve ayrıntılı biçimde düzen
lenmeli, her işyeri için güvenlik yönetmelikleri hazırlanmalıdır.

Kömür aram alarına ağırlık verilmelidir. Bilinen yatakların 
tam olarak tanınması ve üretimlerinin planlanabilmesi, artan  is
temleri karşılamak üzere yeni yatakların bulunabilmesi için, 
özellikle jeofizik olmak üzere, jeolojik, jeofizik ve sondaj aram a
ları artırılmalıdır. 130 yıldır çalışmakta olan tek taşkömürü hav
zamızda bile aralarm da 1 milyar tonu bulan farklı görüşler ileri 
sürülebildiğine göre, aram aların bilimsel yöntemlerle biran ön
ce sonuçlandırılmasının önemi ortadadır.

Rezervlerden en uygun yararlanmayı sağlayacak biçimde 
üretimin planlanması gereklidir. Kömür yataklarının ayrıntılı 
olarak incelenmesi ve her yatak için en uygun olacak üretim 
yöntemlerinin kullanılması zorunludur.

Üretimin en uygun düzeyde gerçekleştirilmesini sağlamak 
için dış alımlarda ülke koşullarına uygun makine ve donanımın 
seçilmesi de önemli bir konu olmaktadır.

Tüvenan kömür tüketimi önlenmeli, gereken her yerde zen
ginleştirme tesisleri kurulmalıdır. Bu yolla tüketiciye kalitesiz 
kömür satılması önleneceği gibi, amaca en uygun bojoıt sınıfla
ması ve kalori ayrımı da yapılabilecektir. Aynca yıkama tesis
lerindeki yıkama artıklarının ikincil işlemlerle değerlendirilmesi 
yoluna gidilerek, bu artıkların tekrar kazanılması olanaklı ola
caktır.

Yatırımlar için gerekli makine ve donanım, ithalatla karşı
landığından üretim gecikmelerine ve tesis maliyetlerinin artma- 
sma neden olmaktandır. Bu tü r sorunların sürüp gitmesini önle
mek için, ülkemize özgü aram a ve üretim makineleri geliştiril
meli ve maden makinelerinin Türkiye’de yapılmasına başlanma
lıdır. Türkiye’nin jeolojik yapısı gözönüne alınarak yataklar
dan en üst düzeyde yararlanm ak için, ülkemiz koşullarına uy
gun üretim yöntemlerinin araştırılması ve uygulanması gerek
mektedir.

Kömür tüketiminde de, bugüne dek süregelen ilkel yöntem
lerin bırakılması, çağdaş teknolojiye uygun, ülke sorunlarına çö
züm getirecek biçimde değerlendirilmesi gerekir. Bunun için ta 
şıma, dağıtım ve yakma teknolojilerinin geliştirilerek kaynakla
rın israfı önlenmelidir.

Dünyada kömürlerin değerlendirilmesi konusunda yeni tek
nolojiler üretmek için çok yoğun çalışmalar yapılmaktadır, özel
likle petrol bunalımından sonra bu çalışmalara verilen önem ve 
ayrılan kaynaklar azımsanmayacak kadar büyüktür. Kömürün

741



bileşik bir tesis içinde, olabildiğince çok sayıda katı, sıvı ve gaz 
üretimine yönelik ve en verimli biçimde değerlendirilmesi konu
sunda birçok ülkede araştırm alar yapılmaktadır.

Türkiye, kömür dönüştürme tesislerinin kurulabilmesi için 
yeterli linyit rezervine sahiptir. Önümüzdeki dönem, ülkemiz
deki kömürlerin sentetik gaz, sıvı ve katı yakıtlarla kimyasal 
maddelere dönüştürülme çalışmalannın ön araştırma, laboratu- 
var çalışmaları ve öncü tesislerin kurulmalarmm yürütülüp ta
mamlandığı bir dönem olmalıdır.

Kömür dönüştürme çalışmalarında zamanı, kaynağı ve eme
ği en iyi biçimde değerlendirecek, dışa bağımlılığı azaltacak, in
san sağlığı ve çevre sorunlarını çözecek, yurt gerçeklerine en 
uygun yerli teknolojinin üretimini sağlayacak ve olabildiğince 
çok ürünü bir arada üreten kompleksleri planlamak gerekmek
tedir.

Kömür dönüştürme tesislerinden çıkacak birincil ürünleri 
işleyip, pazarlanabilir yüksek fiyatlı ikincil ürünler elde ede
cek ünitelerle birleştirilen kompleksler çok daha ekonomik ola
caktır. Buralarda plastikler, deterjanlar, boyalar, tıbbi - tarımsal 
ve veteriner ilaçlan, yapay gübre, sentetik kauçuk, patlayıcı 
maddeler vb. de yapılabilmesi olanak içine girecektir.

Elde edilecek gaz ürünler yakıt olarak, amonyak ve gübre 
sanayiinde ve diğer sanayilerde kullanılabilir. Kömürlerimizin 
değerlendirilebileceği önemli alanlardan biri de amonyak üre
timidir. Son yıllarda petrol fiyatlarının artmasıyla doğal gaz ve 
nafta yerine amonyak üretiminde kömürün kullanımı önem ka
zanmıştır. Bu nedenle, yurdumuzda amonyak üretiminde kulla
nılabilecek kömür yataklarının ayrılması, düşük ısı değerli kö
mürlerimizin amonyak üretiminde kullanılabilme yollarmm 
araştırılması da düşünülmelidir.

Bu işlemler sonucunda elde edilecek katı ürünlerin de özel
likle büyük bir darboğaz içinde olan ısınma - ısıtma kesiminde 
kullanılması yönlendirilmelidir.

Yerleştirilecek yeni teknolojilerin üretimden tüketime dek 
büyük bir parasal kaynağa ve yetişmiş elemana gereksinme du
yacağı açıktır. Kömürün diğer ürünlere dönüştürülmesi ve ticari 
üretime geçilebilmesi için sanayileşmiş ülkelerde benimsenen 
kuramsal süre 9 yıldır. 3 yıl ön araştırm alar, proses ve aygıtların 
geliştirilmesi, 3 yıl da ticari komplekslerin projelendirilmesi, ku
rulması ve yöntemlerin oturması için geçmektedir. Türkiye’nin 
bugünkü teknolojik ve ekonomik koşulları gözönüne alındığında 
bu sûrenin on yılı geçeceği kabul edilebilir. O halde önümüzdeki
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dönem, bu konuda önçalışmaların yapıldığı, tutulacak yolun sap
tandığı bir yön bulma ve hazırlık dönemi olmalıdır.

Gerekli standardlar hazırlanıp su, kül, toz ve tane büyük
lükleri sınırlandırılmalı ve standardlara uygun olmayan kömür
lerin dağıtımı ve satışı engellenmelidir. Kömürün özellikleri, bi- 
riket yapımı, fiziksel ve kimyasal arındırma yollarıyla geliştiri
lerek tozlanma kayıpları önlenmeli ve depolama nitelikleri a r 
tırılmalıdır.

Dağıtım sistemi demiryolu ve denizyolu taşımacılığına ağır
lık verecek biçimde düzenlenmeli, karayolu taşımacılığının zo
runlu olduğu yerlerde de özel taşıma araçları kullanılarak taşı
ma kayıpları en aza indirilmelidir.

Stok yerleri bilimsel yöntemlerle hazırlanarak buradaki k a 
yıplar önlenmelidir.

Kömürlerin dağıtım kayıplarından ayn  olarak yakma kayıp
lan  da yüzde 40’a ulaşmaktadır. Bu kayıpların önlenmesi için; 
linyitler biriketlenerek belirli parça iriliğinde tozsuz ve yüksek 
ısı değerli olacak şekilde yanma için uygun hale getirilmeli, biri- 
ketleme yapılırken karbonizasyon sırasında ortaya çıkacak gaz
ların şehirgazı olarak değerlendirilmesi düşünülmelidir; bu yolla 
hem kalorifer yakıtlarının çevreyi kirletmesi önlenir, hem de 
LPG kullanılması frenlenmiş olur.

Kömürler, sobalar ve kalorifer kazanları için standardlar 
hazırlanarak uygulanmaları sağlanmalı, yakma sistemleri geliş
tirilmelidir.

Soba kullanımı kırsal kesim ve köylerde yaygınlaştınlma- 
lıdır. Aynca yapı tiplerinde ısı kaybını en aza indirecek stan
dardlar hazırlanmalı; şehirlerde yeni kurulan yerleşim birimle
rinden başlayarak merkezi ısıtma sistemleri geliştirilmeli, kömü
rün verimsiz ve çevre kirletici şekilde kullanımının önüne geçil
melidir.

Koklaşabilir taşkömürü miktarını artırm ak am aayla, kok
laşmayan kömür ve linyitlerin metalurjik kok üretiminde kul
lanılma olanakları araştırılmalıdır. Aynca, termik santrallarda 
kullanılan ve kullanılması planlanan Tunçbilek, Soma ve Çan 
linyitlerinin karışım koklaşmasına uygun nitelikte olduklan bi
linmektedir. Bu linyitlerin doğrudan termik santrallarda yakıl
ması yerine, uygun işlemlerle nitelikleri geliştirilerek m etalür
ji sanayiinde kullanılması, ya da yüksek ısı değeri gözönüne 
alınarak bir kimyasal kompleks İçinde bileşik bir biçimde de
ğerlendirilmesi düşünülmelidir.

Ülkemizde taşkömürü tüketen sektörler arasında kesinlikle
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metalurjik özellikte kömürü gerektiren demir - çelik sektörünün 
toplam tüketimdeki payı, 1975 yıhnda yüzde 47 olmuştur. Bu da 
metalürji sanayiinin en temel hammaddesi olan taşkömürünün 
yüzde 53’ünün ikincil amaçlar için ve sadece yakıt olarak kulla
nıldığını göstermektedir. Taşkömürünün en verimli biçimde kul
lanılması, önümüzdeki yıllarda taşkömürü açığmm en aza indi
rilmesi, ithalat nedeniyle ortaya çıkacak döviz kaybının en alt 
düzeyde tutulması için, koklaşabilir nitelikteki bütün kömürle
rin demir - çelik kesiminin kullanımına ajrrılması zorunludur. Ye
ni dem ir-çelik  fabrikası üretime geçince, örneğin 1982’de 4,7 
milyon ton açık olacağı hesaplanmaktadır. Demir - çelik sanayii 
dışındaki tüketiciler taşkömürü yerine linyit kullansalar, ülke
nin sadece 1982 yılındaki döviz kazancı 4 -5  milyar TL olacaktır. 
Bu nedenle, taşköm ürünün termik santrallarda, TCDD’de, fabri
kalarda, ısıtma ve şehirgazı üretiminde kullanımına son veril
mesi ve yerlerine diğer yakıtlann geçirilmesi gerekmektedir.

Diğer yandan üretimine geçilmemiş bir enerji kaynağı olan 
bitümlü şistlerin elektrik enerjisi üretiminde geniş çapta kul
lanılması sağlanmalıdır. '

Asfaltitlere gelince, yüksek ısı değerleri, üstün nitelikleri 
ve nadir element içeren külleri gözönüne alınırsa; bir yakıttan 
çok, değerli bir sanayi hammaddesi görünümündedirler. Bugün 
özel kesim tarafından işletilen ve doğrudan yakılarak tüketilen 
bu değerli kömürün entegre bir tesiste kullanılması ulusal eko
nomiye büyük yararlar sağlayacaktır.

Sürt - Şımak asfaltitleri üzerinde MTA’ca yürütülen ve la- 
boratuvar düzeyinde başarılı olan çalışmalar kısa zamanda ta
mamlanarak, sonuçlarm uygulanmasma geçilmeli; ancak ça
lışmalar sonuçlanıp, ileri bir teknolojiyle asfaltitlerden tam ya
rarlanma tesisleri kuruluncaya kadar üretimleri durdurulmalı 
ve verimsiz kullanımlan önlenmelidir.

Ülkemizin kullanılmayan kaynaklan arasmda yeralan tur
balar elektrik santrallannda, merkezi ısıtmada, kalorifer ve so
balarda yakıt olarak kullanılabileceği gibi; gübre, izolasyon 
maddesi veya metalurjik kok olarak da kullanılabilecektir. Tur
balar bataklık içinde yeralmasma karşm, özellikle Sovyetler 
Birliği’nde tam mekanize bir usulle elde edilmektedirler. Bu yeni 
teknoloji incelenmeli ve ülkemizde yararlanma yollan aranma
lıdır. ^

Gene bugün her termik santralda küllerin nereye atılacağı 
bir sorun olmaktadır. Aslında bu küller, çimentoya elastikiyet 
ve suya karşı dayanıklılık sağladığından karayolu, liman, baraj
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ve su yapılarında kullanımı zorunlu kılınmalıdır. Küller bu özel
likleriyle çimento tüketimini de doğrudan etkileyeceğinden ay
rıca önem kazanmaktadır.

Nihayet bugün gerekli bilgilerin yokluğu, olanlarm çelişik
liği, sektörde tam bir değerlendirme yapılmasını engellemekte
dir. Üretimden dağıtım ve tüketime kadar nitelik ve nicelikleri 
kapsayan ayrıntılı istatistik verilerin öncelikle derlenmesi ve kul
lanıma açılması zorunluluktur.

H . JE O T E R M A L  ENERJİ

Henüz Arattırma Evresindeyiz

Jeotermal enerji halen dünya enerji gereksinmesinin binde 
5’ini karşılamaktadır. Bu enerji tü rü  doğrudan doğımya konut
ların ve tanm  seralannın ısıtılmasmda, sanayide ve elektrik 
enerjisi üretiminde kullanılmaktadır.

Türkiye’de Ege Bölgesi, Ankara, Kayseri, Amanoslar, Erzu
rum ve Diyarbakır yörelerinde jeotermal enerji vardır. Bu konu
da MTA tarafm dan birtakım araştırm alar yapılmaktadır.

Yapılmış kaba jeolojik etüdlere göre ülkemizde toplam 1200 - 
1400 MW jeotermal olanağın bulunduğu bilinmektedir.
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I. DEMİR CEVHERİ

Türkiye Demir Üretimini Artırmak Zorundadır

Türkiye’nin, varlığı aram a çalışmalarıyla, işletilebilirliği de
ğerlendirme çalışmalarıyla saptanmış, yaklaşık 1,1 milyar ton 
demir cevheri rezervi olduğu hesaplanmış bulunmaktadır. Üçün
cü plan döneminde madencilikteki toplam aram a yatırımlarının 
yüzde 8,7’si demir cevheri aram alarına ayrılmıştır.

Yüzde 52 Fe karşılığı demir cevheri üretiminde, ikinci ve 
üçüncü beş yıllık plan dönemlerinin son yıllarındaki gelişmeler 
354. Tabloda gösterilmiştir.

TABLO : 354

TÜRKİYE’DE DEMİR CEVHERİ ÜRETİMİNDE GELİŞMELER 
(1972-1977, bin ton)

Gerçekleşme
Yıllar Plan hedefi Gerçekleşme oranı

1972 3.385 2.159 63,9
1977 10.577 4.800 45,4

354. Tablodan da görüldüğü üzere, gerçekleşmede plan he
deflerinden oldukça geride kalmmaktadır.

Dünyada ise 1976 yılında toplam 800 milyar ton demir cev
heri bulunduğu hesaplanmakta, bunun 236 milyar tonunun yüz
de 100 Fe karşılığı olduğu hesaplanmaktadır. 254,7 milyar tonluk
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toplam görünür rezervin yüzde 42,7’si Sovyetler Birliği’nde, yüz
de 14,4’ü Kanada’da, yüzde 10,5’i Brezilya’da, yüzde 6,9’u Avust
ralya’da, yüzde 6,7’si ABD’dedir. 1976 yılındaki toplam 873 mil
yon ton demir cevheri üretiminin yüzde 26,8’ini Sovyetler Bir
liği gerçekleştirmiştir. Bunun dışında, üretimin yüzde 11,5’ini 
Avustralya, yüzde 9’unu ABD, yüzde 8,5’ini Brezilya, yüzde 7,4’ü- 
nü Çin Halk Cumhuriyeti, yüzde 6,4’ünü ise Kanada gerçekleş
tirmektedir.

Türkiye, demir cevheri üretimi bakımından 355. Tabloda di
ğer ülkelerle karşılaştırılmaktadır. Bıma göre, gerek üretim mik
tarı, gerekse kişi başına demir cevheri üretimi bakımından Tür
kiye’nin çok geri bir düzeyde bulunduğu anlaşılmaktadır.

Sanayileşme sürecinde yaşamsal önemi olan sektörlerden 
biri olan demir cevheri çıkarımında, bu çalışmada 1978/82 dö
nemi için öngörülen yıllık ortalam a büyüme hızı yüzde 27,71’dir. 
Bu hız, bütün sektörler arasm da en büyük hızlardan biri olarak 
yer almaktadır.

Ayrıca, çalışmada, bu sektörün teknolojik yapısında da 
önemli değişiklikler getirilmektedir. Bankacılık ve sigortacılıkla 
toptan ticaretin devletleştirilmesi ile demir cevheri çıkarımın
da bu sektörlerden alm an girdiler önemli ölçüde azaltılmakta; 
buna karşılık, kömür madenciliği, taşocakçılığı, öteki taş ve top
rağa dayalı sanayi sektörlerinden alınan girdiler artırılmaktadır. 
Bu sektörün kullandığı karayolu taşıması hizmetleri azaltılır
ken, daha önce hiç kullanılmayan demiryolu taşımacılığı ile de
nizyolu taşımacılığma ağırlık verilmektedir.
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J. BAKIR

Anadolu’da Bakır Üretimi 
YüzyıUardanberi Yapılmaktadır

Temel metallerden biri olan bakırın, Türkiye’de yaklaşık 
dört bin yıl önce üretildiği bilinmektedir. Ergani’deki yatağın 
M.ö, 2000 yıllarında çalıştırılmış olduğu anlaşılmıştır.

Bugün Türkiye’de 140,9 milyon tonu varlığı ve işletilebilir
liği saptanmış olmak üzere, toplam 157,5 milyon ton bakır cev
heri kaynağı bulunduğu hesaplanmaktadır.

Buna karşılık, ikinci ve üçüncü beş yıllık plan dönemleri
nin son yıllarında üretilen bakır cevheri 356. Tabloda gösteril
miştir.

Türkiye’de blister bakır üreten kuruluşlardan Ergani Bakır 
İşletmesi ile Murgul Bakır İşletmesi bir KÎT olan Etibank’a ait
tir. Karadeniz Bakır İşletmeleri A.O.’nın ise yüzde 49’u Eti
bank’a: yüzde 11,43’ü İş Bankası ve yüzde 27,12’si özel kişi ve ku
ruluşlar olmak üzere toplam yüzde 38,55’i özel kesime aittir. Bu 
kuruluşların Ergani Bakır İşletmesi 16.000; Murgul Bakır İşlet
mesi 12.000; Karadeniz Bakır İşletmeleri de 40.800 ton olmak üze
re toplam 68.000 tonluk yıllık üretim kapasiteleri bulunmaktadır.

Elektrik sanayiinin gereksinimi olan ve toplam üretimin 
yaklaşık yüzde 80’i TEK tarafından tüketilen, kalan yüzde 20’si 
de ev eşyaları üretimi vb. alanlarda kullanılan elektrolitik bakı
rı ise biri kamuya, ikisi özel kesime ait üç kuruluş üretmektedir.
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TABLO: 356
TÜRKİYE’DE BAKIR ÜRETİMİNDE GELİŞMELER 

(1963-1975, b in  to n )

Üretilen Dizin
Y ıllar m ik ta r (*) (1963=100)

1963 728,0 100,0
1964 803,5 110,4
1965 817,4 112,3
1966 921,0 126,5
1967 993,9 136,5
1968 921,5 126,6
1970 835,5 114,8
1971 913,8 125,5
1972 1.235,6 169,7
1973 1.688,4 231,9
1974 2.424,8 333,1
1975 2.206,3 303,1

(*) ü re tim  m iktarları, tüvenan o larak  verilmiştir.

Bunlardan MKE’nin yıllık kapasitesi 3 bin ton, Rabak Elektro
litik Bakır ve Mamulleri A.Ş.’nin 14 bin ton ve Sarkuysan Elekt
rolitik Bakır Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin ise 10 bin tondur. Bir 
başka deyişle, varolan elektrolitik bakır üretim kapasitesinin 
yüzde 89,7’si özel kesimin elindedir. 1975 yılı blister bakır üreti
minde ülkeler arasında yapılan bir karşılaştırmada, Türkiye, ki
şi başına 0,67 kg üretimle 18 ülke arasm da ondördüncü gelmek
tedir. Elektrolitik bakır üretiminde ise, 1974 yılında, kişi başına
0,8 kg üretimle Türkiye, bazı büyük elektrolitik bakır üreticisi 
ülkelerin bulunmadığı 20 ülke arasında on beşinci sıradadır.

Bu plan çalışmasında, bakırın da içinde bulunduğu, demir 
dışı metal cevheri çıkarımı sektöründe 1978-82 arasındaki beş 
yıl boyunca üretimin yılda ortalam a yüzde 25,63 oranm da bir 
hızla artırılması öngörülmektedir.
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K. FOSFAT KAYASI

Türkiye’de Henüz Arama Çalışmaları Yapılmakta,
Gereksinim İthalatla Karşılanmaktadır

Bugünkü bilimsel ve teknolojik gelişmeler sonunda dünya
da çok önemli fosfat yatakları bulunmuş ve geliştirilmiştir. Oy
sa önceki yüzyılda, dünyanın büyük Fosfor gereksinimlerini 
önemli ölçüde karşılayabilecek kaynakların yeryüzünde büyük 
kara parçalarında bulunamayacağı sanılırdı.

Fosfat esas olarak gübre sanayiinde kullanılmaktadır. Dün
ya Fosfor üretiminin yüzde 71’i gübre yapımına gitmektedir. Bu
nun dışındaki kullanım alanları ise, kimya, dişçilik, silika çimen
to, boya, cam ve ipek üretimiyle petro-kimya sanayiidir.

Dünyada fosfat madenciliği 130 yıl kadar önce başlamıştır. 
Türkiye’de en zengin yatakların bulunduğu Mardin Mazıdağı 
bölgesinde. Taşıt, Kasrık ve Akras fosfat yataklarında 1962/76 
yılları arasında MTA, 1965 yılından bu yana ise Etibank tarafın 
dan sadece aram a çalışmaları yapılmıştır. Üretim son derece az 
olduğundan, fosfat gereksinimi tümüyle ithalat yoluyla karşı
lanmaktadır.

Kamu kesiminin fosfat ithalatmın çok büyük bir bölümü 
Tunus’tan yapılmaktadır. Son yıllardaki ithalat 357. Tabloda gös
terilmiştir.

Konuyla ilgili çalışmalar yapan kuruluşlann hesaplamaları
na  göre Mazıdağı bölgesinde toplam 136 milyon ton rezerv var
dır. Bunun 44 milyon tonu görünür rezervdir. Ancak bu rezer
vin dörtte üçünün teknolojik sorunu, maliyet bakımından henüz 
çözümlenmemiş durumdadır. Ayrıca, bunların dışında. Taşıt, 
Kasrık, Akras, Bitlis ve Yayladağı fosfat yataklarm da daha dü-
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TABLO: 357
TÜRKİYE’NİN FOSFAT İTHALATI (1970-1976)

Kamu kesim i öze l kesim Toplam Oeğ«r

Yıllar (ton) (ton) (ton) (bin dolar)

1970 71.738 — 71.738

1971 178.364 113.712 292.076
1972 204.325 148.330 352.665
1973 160.400 342.469 402.869
1974 320.541 268.453 590.994 27.118,0
1975 482.832 487.150 907.787 57.655,7
1976 864J18 40.523,6

şük tenörlü 150 milyon ton dolayında görünür cevher bulundu
ğu tahm in edilmekte; ancak bunun ne kadannm  işletilebilir ol
duğu kesinlikle bilinememektedir.

1971 yılmda yapılan hesaplam alara göre dünyadaki fosfat 
rezervlerinin ise 48,2 milyar ton olduğu tahmin edilmektedir. Bu 
rezervlerin yüzde 43,6’sının Fas’ta, yüzde 30’unun ABD’de, yüz
de 15,6’sının da Sovyetler Birliği’nde bulunduğu sanılmaktadır.

Fosfat Gereksinimimizin Tümü 
Yeril Kaynaklarla Karşılanabilir

Resmi IV. BYKP hazırlıkları sırasında yapılan değerli ça
lışmalardan biri olan Metal Dışı Madenler özel İhtisas Komis
yonu Raporunda, bu plan dönemi sonunda, jrurtiçi fosfat tüke
timinin «hiç olmazsa» yüzde 66’sının yerli kaynaklarla karşılan
masında işletmeye hazır cevher rezervi açısından hiç bir engel 
olmadığı belirtilmektedir. Bu alanda dönemin sonuna doğru it
halatın tümüyle kesilmesi için teknik bakımdan herhangi bir 
engel bulunmadığı anlaşılmaktadır.

Bunun için düşük tenörlü cevherlerin maliyetinin düşürü
lebilmesi bakımından gübre kompleksi ile entegre tesislerin 
Mardin - Mazıdağı’nda kurulması gereklidir. Bütün fosfat ya
taklarıyla ilgili arama çalışmalarının en kısa sürede tamamlan
ması ve fosfat kayası ithalat ve üretiminin tümüyle kamu eliyle 
yapılması da bir zorunluluktur.

Bu plan çalışmasında, içinde fosfat kayası üretiminin de bu
lunduğu, metal dışı maden çıkarımı sektöründe üretimin yıllık 
ortalama büyüme hızının yüzde 41,62 olması öngörülmektedir. 
Bu bütün sektörler içinde en yüksek büyüme hızı olmaktadır.
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L. BORLU BİLEŞİKLER (*)

Dünyada Bilinen Bor Rezervlerinin 
Yansı Türkiye’dedir

Dünyada bilinen Bor rezervlerinin yüzde 51’i Türkiye’de, 
yüzde 30’u ABD’de, yüzde 12’si Sovyetler Birliği’nde, kalan yüz
de 7’si ise Şili, Arjantin ve öteki ülkelerde bulunmaktadır. Ancak 
verilen bu rakam lar ve daha sonra verilecek sayısal bilgiler tah 
minlere dayanmaktadır. Bu sektördeki tekelleşme, gerçek bilgi
lerin de yalnızca birkaç elde bulunmasına yol açmıştır. 358. Tab
loda, rezervlerin dağılımı, tenörler ve bu ülkelerin tahmini üre 
tim rakamları ayrıntılı olarak verilmektedir.

Rezervlerin büyüklüğü ve mineral üretimi açısından Bor 
cevherleri ticaretinde söz sahibi olan ülkeler ABD, Türkiye ve 
daha az önemde Arjantin’dir. Arjantin’in daha çok Latin Ame
rika ülkeleriyle ticaret yapması sonucu, dünyadaki en büyük 
Bor pazarı olan B. Avrupa’da Türkiye ve ABD kökenli bileşik
lerin rekabeti sözkonusu olmaktadır. Gene dünyanın en büyük 
ve zengin rezervlerinin yer aldığı Sovyetler Birliği’ne ait veriler

(*) Bugüne kadar borlu bileşikler için yapılan çahşm alann  çoğunluğunda 
Bor m ineralleri ve Bor rafin ürünleri ayrı ayrı ele alınarak m aden ve 
kimya sektörlerinde incelenmiştir. Türkiye’nin içinde bulunduğu koşul
lar ve dünya Bor pazarındaki yeri dolayısıyla, m addelerin ay n  ay n  
incelenerek önlemler öngörülmesi, yanıltıcı, h a tta  zam an zam an çelişki
ye düşürücü b ir  neden olabilmektedir. Bu nokta gözönündc tutularak, 
bu  Çalışma’da borlu  bUeşikler b ir  bü tün  o larak  ele alınm aktadır.
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elimizde yoktur. Ancak bu ülkenin, tüm sosyalist ülkelerin Bor 
istemini karşıladığı ve kapitalist ülkelerle bu alanda ticaretinin 
olmadığı bilinmektedir.

Türkiye ve ABD Bor mineralleri üretimi, toplam dünya ü re 
timinin yaklaşık yüzde 83’ünü kapsamaktadır. Türkiye tek ba- 
şma, gene toplam dünya üretiminin yüzde 40’ım gerçekleştir
mektedir.

Ancak Türkiye’nin rezerv büyüklüğü ve Bor mineralleri üre
timindeki avantajını tüm Bor piyasasında değerince kullanıla
bildiği söylenemez. Bunun en önemli nedeni de, son ürün üreti
mine kadar entegre olmuş büyük Bor tekelinin üretimi yanında 
Türkiye rafine Bor ürünleri üretiminin çok kısır kalmış olma
sıdır. Bor ticaretinde etkin olabilmek için piyasaya ürün çeşit
leriyle girmek gerekmektedir.

Dünya Bor Ürünleri Üretim Kapasitesinde 
Türkiye’nin Payı Yalmzca Yüzde Üçtür

Günümüzde görünümde Bor ürünleri pazarında söz sahibi 
olan güçler ABD ve Batı Avrupa, özellikle AET ülkeleridir. An
cak tüm Bor sanayiindeki firmaların yapısı dikkatle incelendiği 
takdirde; dünyanın en büyük tekellerinden biri olan Rio Tinto 
Zinc’in Bor sanayiindeki uzantısı olan Borax Holding Ltd. ile kar
şılaşılmaktadır. Bugün ABD, İngiltere, Fransa, Hollanda, Belçi
ka, Almanya, İspanya ve Hindistan’daki en büyük Bor ürünleri 
üreticilerinin sözkonusu ortaklıkla organik bağları vardır. Or
taklığın Türkiye’deki uzantısı ise Türk Boraks Madencilik Şir- 
keti’dir.

359. Tabloda günümüzde kurulu olan Bor ürünleri tesisleri 
üretim kapasiteleri BOs cinsinden gösterilmektedir.

TABLO : 359
DÜNYA BOR ÜRÜNLERİ ÜRETİM 

KAPASİTELERİ TOPLAMI (Bin ton)

B2O3 cirtsinden

Ü r ü n l e r m iktar Yüzde

Boraks deka, penta, susuz 890,000 68.9

Borik asit 140.000 10.9

SPB 261.000 20,2

T o p l a m 1.291.000 100,0
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Bu tesislerden ABD’de kurulu olanların toplam kapasiteler 
içindeki payları «boraks deka, penta ve susuz» da yüzde 88, borik 
asit’de yüzde 44,5 ve SPB (sodyum perborat) da yüzde 5’dir. ABD’ 
nin B2O3 olarak toplam dünya bor ürünleri üretim  kapasitesin
deki payı yüzde 77, Türkiye’nin ise ancak yüzde 3’dür.

B. Avrupa ve özellikle AET’de ilk altılar içinde yer alan ül
keler, sabun, deterjan ve tekstil sanayündeki tüketimi çok bü
yük boyutlara varan SPB üretim ve ticaretini denetimleri altına 
almış durumdadırlar. Örneğin SPB üretiminde tinkalden sonra 
en büyük girdi alan hidrojen peroksit üretimi de bunların dene
timleri altındadır. Etibank Fransa’dan; SPB üretiminde kullan
dığı hidrojen peroksiti, ürettiği SPB’yi B. Avrupa ülkeleri dışın
da satm ak koşuluyla alabilmektedir. 360. Tabloda çeşitli Bor 
ürünlerinin tahmini üretim m iktarları verilmektedir.

TABLO : 360
BOR ÜRÜNLERİ TAHMİNİ ÜRETİM MİKTARLARI (Bin ton)

Ülkeler

ABD

Avrupa

Türkiye

Toplam

Boraks
deka

Boraks
penta Susuz b.

525.000 600.000 600.000

105.000 58.500 —  

45.000 4.300 —

Borik
asit SPB

170.000 40.000

50.000 720.000

30.000 21.000

Toplam
(BzOj

olarak) Yüzde

977.000
257.000 

40.000

76,7

20.2
3,1

675.000 662.800 600.000 250.000 781.000 1.274.000 100,0

Batı Avrupa Bor ürünleri üretiminde etkin olmakla birlikte, 
İtalya ve Almanya’daki birkaç küçük rezerv dışında bor mine
ralleri kaynağına sahip değildir. SPB hammaddesi olarak bora- 
kopentahidrat’ı ABD’den, asit borik hammaddesi kolemanit’i ise 
Türkiye’den sağlamaktadır. îlk bakışta Türkiye için bu derece 
büyük bir istemi karşılamak çekici görünmekle birlikte, Eti- 
bank’m borik asit üretimini, düşük fiyatla ürün sürerek körlet- 
mesi yönünden önemli bir sorun olarak ortaya çıkmaktadır. Bu 
konuda «kolemanit ve tinkal satışlarının tümüyle kesilmesi» 
önerileri çözüm getirmemektedir. Çünkü bugün ABD’nin mine
ral ve rafine ürün üretimi, Batı Avrupa istemini tek başına uzun 
yıllar karşılayacak düzeydedir. Türkiye ise ihracatını sürdürmek 
zorundadır. Bu nedenle kısa dönem için, tümüyle devlet deneti
mi altında ihracatın ürünlere göre dağılımı ve kimlere satıla
cağının, sözkonusu parametreler ve dünya piyasasındaki oyna
malar dikkate alınarak, ayrıntılı bir planlamasının yapılması 
zorvmludur.
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Türkiye’de Bor ürünleri sanayiinde, tüm yüksek yatınm ge
rektiren, yüksek enerji harcayan ve kısa dönemde kolay kâr bı
rakmayan sanayilerde olduğu gibi, ağırlıklı olan kesim kamu ke
simidir. Etibank Bor mineralleri üretimi dışında, öteki üç kü
çük kapasiteli özel firmaya göreceli olarak büyük kapasitelerde 
boraks deka, penta, borik asit ve SPB üretimi yapan tek enteg
re kuruluştur.

Türkiye tinkal rezervlerinin tümünün işletme ayrıcalığı Eti- 
bank’a aittir. Ancak rezervleri çok büyük boyutlarda olan ko- 
lemanit cevheri, özel ve kamu (Etibank) kuruluşlarınca işletil
mektedir. Toplam 25 Bor cevheri işletmesinin 5’i kamu kesimine, 
ötekiler özel kesime ait olup 8 özel işletme ise çalışmamakta, ya 
da çalıştırılmamaktadır. Ayrıca, bu özel işletmelerden 24/188 ve 
24/233 ruhsat sayılı işletmelerin yabancı sermaye ile ilişkili ol
duğu bilinmektedir.

Bu işletmelerden çıkarılan cevherler sadece kamu kesimine 
ait işletmelerde konsantre edilmekte, ötekiler ilkel yöntemlerle 
(elle ayıklanarak) satılmaktadır. Özellikle son günlerde, devlet
leştirilmesi sözkonusu olan yataklar talan edilmektedir. Bor 
ürünleri üretimi küçük kapasiteli 3 özel firma ve Etibank ta ra 
fından yapılmaktadır. 361. Tabloda Bor mineralleri ve rafine 
ürünler için kamu ve özel kesim dağılımı, üretim ve ihracat için 
verilmektedir.

TABLO : 361

BOR SANAYİİ, KAMU VE ÖZEL KESİM 
ÜRETİM - İHRACAT DAĞILIMI (Yüzde)

Bor ürünleri Bor ürünleri

Bor m ineralleri üretim i Bor m inerailerl İhracatı

üretim i B2O1 İhracatı BîO j

Y ıllar Kamu Özel Kamu özel Kamu Özel Kamu Özel

1970 46,24 53,76 96,82 3,18 25,02 74.98 100,0 —

1971 42,38 57,62 100,00 — 27,07 72,93 100,0 —

1972 47,31 52,69 100,00 — 23,27 76,73 100,0 —

1973 35,55 64,45 100,00 — 25,00 75,00 100,0 —
1974 55,64 44,36 94,47 5,53 41,90 58,10 100,0 —

1975 61,00 39,00 93,24 6,76 40,29 59,71 100,0 —

1976 61,00 39.00 95,37 4,63 40,30 59,70 99,0 1,0

özel kesim ihracatı çoğunlukla Batı Avrupa ve ABD borik 
asit üreticilerine olmaktadır.
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Bor bileşikleri sektöründe, gerek maden, gerekse rafine ürün 
tesislerinde kamu kesimi çok ileri bir teknolojiye ve kapasite 
büyüklüğüne sahiptir. Kamu kesimi cevher üretim  maliyetlerin
de işçilik (tüm personel) o ran lan  yüzde 10 (tinkal) ve y^zde 
20 (kolemanit); rafine ürün  üretim  maliyetlerinde ise jrüzde 6 
(deka), yüzde 11 (penta), yüzde 9 (borik asit) ve yüzde 4 (SPB) 
düzeyindedir. Buna karşılık, özellikle rafine Bor ürünleri üreti
minde hammadde ve malzeme giderleri yüzde 65 (deka), yüzde 
50 (penta), yüzde 67 (borik asit) ve yüzde 81 (SPB) oranlarında 
olmaktadır. Bunun nedeni yardımcı hammaddelerin büyük oran
da ithalata bağlı olmasıdır. Özel kesimdeki oranlar sağlıklı ola
rak  bilinmemekte; ancak daha geri bir teknoloji kullanmaları 
ve daha çok işgücüne bağlı olmaları nedeniyle işçilik yüzdeleri- 
nin üretim  maliyetlerinde kam u kesimine oranla fazla olduğu 
tahmin edilmektedir.

Türkiye yurtiçi Bor ürünleri tüketimi 1977’de sabun - deter
jan, tekstil, cam ve seramik alanlarında toplam olarak yaklaşık 
7.200 ton BîOs’dür. Toplam satışlar içinde yurtiçi tüketimin yüz
de 35 B2O3 olduğu tahmin edilmektedir. Mineral tüketimi ise 
bu ürünlerin üretiminde ve çok az oranlarda, demir - çelik (yüz
de 27), cam -şişe  (yüzde 0,9) ve seramik (yüzde 0,5) yapımında 
olmaktadır. Bu nedenle Bor bileşikleri üretiminde itici güç yurt
dışı tüketim ve potansiyel istem olmaktadır.

Kesin olarak bilinmemekle birlikte bugün dünya Bor bile
şikleri tüketiminin, üretimle başa baş gittiği ve yaklaşık
1.250.000 ton B2O3 olduğu tahm in edilmektedir. En büyük tüke
ticiler ise, gene ABD ve Batı Avrupa ülkeleridir.

Bu pazarda Türkiye’nin, rezerv gücüne, rafine ürün üreti
minin de eklenmesi gerçekleştiği takdirde, etkinliğinin artacağı 
açıktır. Daha önce de belirtildiği üzere, bu da sektörün tümüyle 
devletleştirilmesi ve kısa dönemde sağlıklı, tutarh bir program 
uygulanmasıyla ancak olanaklıdır.

Madenlerin Aranma ve îşletilmelerinin 
Tümüyle Kamu Tarafından Yapılması Zorunludur

Bu plan çalışması madenlerin iyi işletilmediğini, rezervlerin 
bilinemediğini, bilinenlerin bir bölümünün de hiç üretken olma
yan bir biçimde ve yüksek maliyetlerle üretildiğini, bir bölümü- 
nünse el değmemiş olarak bırakıldığını, ülkenin önemli maden 
kaynaklarının, ya emperyalist tekellerin sömürüsüne terk edildi
ğini, ya da yerli özel sermayenin ilkel sömürüsüne bırakıldığmı
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açıklıkla saptamayı zorunlu görmektedir. Küçük işletmelerde, 
geri teknolojilerle sürdürülen üretim, madencilik sektörünün çe
şitli kademelerinde en önemli sorunlardan biri olarak ortaya çık
maktadır.

Madencilikte en ileri teknolojinin kullanılması birçok ba
kımdan yaşamsal öneme sahiptir. Üretimin hızla artırılarak ülke 
ekonomisinin ve emekçi halkın gelişen gereksinimlerini karşıla
yacak düzeye ulaştırılması ve bunun düşük maliyetlerle gerçek
leştirilmesi, en ileri teknolojilerin kullanılmasına bağlıdır. Aynı 
zamanda bu, maden işçilerine güvenli ve sağlıklı çalışma ve ya
şama koşulları sağlanabilmesi için de birinci koşuldur. En ileri 
teknolojinin kullanımı, hem üretim artışı nedeniyle dolaylı, hem 
arama teknolojilerinin geliştirilmesiyle dolaysız bir biçimde yeni 
rezervlerin bulunmasını, bilinen rezervlerin işletilebilir duruma 
getirilmesini ve zenginleştirilmesini de sağlayacaktır. Aynca, 
özellikle özel mülkiyet konusu olan kaynaklar geri teknolojile
rin kullanımı nedeniyle yok edici biçimde işletilmekte, rezervler 
tahrip edilmektedir. Bu kömür üretiminde çok yaygın bir du
rumdur. En ileri teknolojilerin kullanılması maden cevheri re
zervlerimizin yok edilmesini de önleyecek, onların en verimli bir 
biçimde değerlendirilebilmesini sağlayacaktır.

En ileri teknoloji ise büjrük ölçeği gerektirir. İleri teknoloji 
ve büyük ölçek, kapitalist açısından, büyük para yatırmak ve 
çok uzun süre beklemek demektir. Hele, zengin rezervleri yıllar
ca çok düşük maliyetlerle sömürme olanağı varsa, bir kapitalist 
başka türlü davranmaz.

Bu nedenle, öncelikle emperyalist tekellerin denetimine ke
sinlikle son verilmesi ve işçi, emekçi tüm halkın malı olan bü
tün bu kaynakların, kamunun mülkiyeti altında, en ileri tekno
lojilerle işletilmesi zorunludur.
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Türk iye tşç i  Partisi, daha Program'ın «Temel Görev» (*) bölümünden baş
lamak üzere, Program ve Tüzük'ten sonra P art i ’n in i lk  yayım olarak MC  
döneminde yaymlanmış bulunan «Demokrasi Bild irgesi» (**) ve I. Büyük Kon
gre K a ra r la n  (***) g ib i  temel belgelerinde demokratikleşme mücadelesinin  
ortak  p la t fo rm unu  oluşturabilecek ekonomik, sosyal ve p o l i t ik  alandaki so
m u t istem ve önerile r i temel çizgileriyle ortaya koymuştur. Bu plan çalış
ması, diğer kazammlarımn yanı sıra, çok önemli b i r  kazanım olarak, öngö
rülen bu hedeflerin, «ekonomik bakımdan geçerlil iği ve sonuçları bakımın
dan tu ta r l ı l ığ ım ı da doğrulamış bu lunmaktadır.

Merkez Yönetim Kuru lu 'm uzun «Sunuşmnda be lir t i ld iğ i  üzere, «Demok
ratikleşme iç in Plan, 1978-1982 çalışmasının Part im iz in  ve tüm demokra
t ik  güçlerin emperyalizme ve faşizme karşı mücadeledeki hedeflerine yeni 
b i r  açık lık  kazandırdığına inanıyoruz. Bu çalışma, işçi sınıfının, emekçi k i t 
le lerin ve tüm  dem okra t ik  güçlerin elinde b ir  mücadele silahı haline gel
dikçe amacına ulaşmış olacaktır. H e r  öncü işçi, her demokrasi savaşçısı, bu 
çalışmayı kolay lık la değerlendirebilecek ve mücadelesinin güçlü b ir  aract 
olarak kullanabilecektir , tşç i  sınıfı ve emekçi kitle ler, aydınlık b i r  geleceği 
kurmaya yönelen mücadelelerindeki hedeflerim hergün daha büyük b ir  açık
lık la  kavradıkça, mutlaka örgütsel ve p o li t ik  olarak daha i le r i  mevzilere ular 
şacaklardır.B

Ancak bu, işçi sınıfı ile emekçi k i t le le r ve tüm dem okra tik  güçlerin, bu 
hedefler etrafında örgü tlü  b irleşik hareketin in gerçekleşmesiyle olanaklıdır. 
Bu nedenle, Demokratik leşme iç in Plan, 1978-1982 çalışmasını. Demokrasi 
Bild irgesVnin donunda yer alan «Çağrı» bö lümünü b i r  kez daha yineleye
rek noktalıyoruz.

(*) Türkiye işçi Partisi Program ve Tüzüğü, 4. baskı, sayfa: 45-54.

(**) Demokrasi B ild irgesi, TİP yayınlan sayı 3. 3. baskı, Ankara 1977.

(*** ) Türkiye işçi Partisi. I. Büyük Kongre Tutanağı, TİP yayınları sayı 15. Ankara 

1977, sayfa: 242-250.
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Ç A Ğ R I

Yurtseverler, İlericiler, Demokratlar, Sosyalistler!

F AŞİZMİN isterisine tutulmuş olanların karanlık emellerine 
set çekilmesi, ülkemizin esenliğe çıkması, bu hedefler etra

fında birlikte mücadele etmekle mümkündür.

Demokrasi mücadelesinde başarılı olmak, gerici güçlerle do
laylı dolaysız işbirliğini bırakmakla, bunların gerçek yüzlerini 
kitlelerin gözleri önüne sermekle, bunları kitlelerden sojmtla- 
makla mümkündür.

Ülkemizin demokratikleştirilmesi, halkımızın aydınlık yarın
lara giden yolda hızla ilerleyebilmesi, gerici egemen sınıfların, 
tekellerin politik örgütlerine gereken cevabı vermekle, faşist tır
manışa karşı durmakla mümkündür.

Demokrasi mücadelesi vermek, toplumun her katında ve ku- 
rumunda, yaşamın her anında demokratik hak ve özgürlüklere 
kıskançlıkla sahip çıkmakla, bir adım gerilemeksizin, onları her 
durum ve şartta kullanmakla mümkündür.

İşçiler, köylüler, tüm emekçiler!

Demokratlar, sosyalistler!

Toplumumuzun bütün yurtsever evlatları!
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Demokratik haklarımızı kullanabilmek, sesimizi duyurabil
mek için birleşelim, örgütlenelim. Örgütsüzsek, örgütümüze gi
relim; örgütümüz yoksa, kuralım. Sendikalı değilsek, sendikaya 
girelim; işyerinde sendikamız yoksa, kuralım. Sendika kurm ak 
için yasal olanağımız yoksa, derneklerde örgütlenelim. Mümkün 
olduğunca örgütlerimizdeki dağınıklığa son verelim. Meslek da
lımızdaki haksızlıkları ortaya dökelim.

Henüz partili değilsek, partimize girelim.

Konuşabildiğimiz her yerde anlatalım; yazabildiğimiz her 
yerde yazalım. Toplantı, gösteri yürüyüşü, miting, basın, yayın, 
örgütlenme... bütün demokratik haklarımızı sonuna kadar kul
lanalım, ortak platformdaki taleplerimizi kitlelere maledelim.

Her fırsat ve imkânda bunların içyüzlerini, yaptıklarını ve 
yapmak istediklerini açığa vuralım, sergileyelim; bunları kitle
lerden soyutlayalım.

Kime yapılırsa ve ne için yapılırsa yapılsın, bütün anti - de
mokratik hareket ve eylemlere, faşizan girişimlere, kendimize 
yapılmışçasına karşı çıkalım, sesimizi yükseltelim.

■  Türkiye tşçi Partisi, demokratik hak ve özgürlüklerin ko
runup geliştirilmesi, toplumun demokratikleştirilmesi için 
bu mücadelede üzerine düşen görevleri yılmadan yerine 
getirecektir.

■  Türkiye îşçi Partisi, soyut demokrasi mücadelesini, top
lum un demokratikleştirilmesi için mücadele düzeyine çı
karmayı, işçi smıfının önemli bir görevi olarak kabul eder; 
işçi sınıfının sosyalist partisi olarak bu yolda vargücüyle 
çalışmayı öngörür.

■  Türkiye îşçi Partisi, demokrasi mücadelesinde tüm  anti - 
emperyalist demokratik güçlerin dayanışmasını, eylem 
birliğini zorunlu sayar ve bunun doğru çizgide oluşturul
ması için bütün olanaklarını kullanır; 3mkarda belirtilen 
hedeflerin gerçekleştirilmesi doğrultusunda, toplumun 
demokratikleşmesi sürecine katkıda bulunan her girişi
min koşulsuz yanmda olur.
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Bağımsızlık ve demokrasi mücadelemiz, kısa vadeli bir mü
cadele değildir. Mücadelemiz, faşist eğilim ve odakların toplum
da tamamen etkisiz kılınmasına, toplumun ilerlemesinin önün
deki tüm engellerin temizlenmesine kadar devam edecek olan 
uzun süreli bir iştir. Uğrunda sürekli, tutarlı, sebatlı mücadele 
verilecek onurlu bir iş.

Bunun bilincinde olarak hep birlikte.

Politik demokrasi için ileri!

Toplumun demokratikleştirilmesi için ileri!

Bağımsızlık, demokrasi ve sosyalizm için ileri!

Halkımızı aydınlık yarınlara götürecek yolda ileri!
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Türkiye îşçi Partisi Yayınları

A. SÜRESİZ YAYINLAR:

1. Türkiye İşçi Partisi Program ve Tüzüğü (4. baskı) 10,00 TL

2. Türkiye îşçi Partisi Tüzüğü (Tükendi) .................. 2,50 TL

3. Demokrasi Bildirgesi (3. baskı) .................................  3,00 TL

4. Güncel Görev (Tükendi) ............................................  1,00 TL

5. Yolumuz Açık Olsun (Tükendi) .............................  4,00 TL

6. Her Ne Pahasına Birlik D eğ il..................................... 2,50 TL

7. 12 Ekim 1975 Seçimlerinde Tavrımız (Tükendi) ... 1,00 TL

8. Selam Türkiye’nin Aydınlık Geleceğine (Tükendi) 5,00 TL

9. MC Düşürülmelidir ....................................................  6,00 TL

10. İşçi Sınıfımn Uluslararası Dayamşması ve 1 Mayıs 2,50 TL

11. Partimiz Görev Başındadır ......................................... 5,00 TL

12. Yaşasın Şili ve Türkiye Halklanm n Kardeşçe 
Dayamşması ............................. ...................................... 3,00 TL

13. Bağımsızlık, Demokrasi, Sosyalizm İçin İleri
(T.Î.P. Seçim Bildirgesi) (Tükendi) .........................  —

14. Sayılarla Türkiye ........................................................  7,50 TL

15. Türkiye İşçi Partisi L Büyük Kongre T u ta n a ğ ı......  35,00 TL

16. Örgütlü Birleşik Güç Yenilmez (Tükendi) ..........  3,00 TL

17. Yerel Yönetimler Demokratikleştirilmelidir
(Tükendi) ........................................... ............................ 5,00 TL

18. Ulusal Bağımsızlık İçin NATO’ya H a y ır ..................  15,00 TL

19. Demokratikleşme için Plan, 1978 - 1982 .................. 250,00 TL



B.  S Ü R E L İ Y A Y IN L A R :

3SİS- çark başak
Merkez yayın organı, 13 Şubat 1976’dan bu yana önce 15 

günlük, Eylül 1977’den sonra da aylık olarak yayınlanmaktadır; 
yalnızca abonelerine gönderilen derginin, yıllık abonesi 60 TL’dir.

a u n u a
tACuuula ouıouusl somun M  sauuun

Merkez Eğitim, Bilim ve Araştırma Bürosunun sorumlulu
ğunda, 1 Ocak 1977’denberi iki aylık olarak yayınlanmaktadır; 
derginin sayısı 30 TL, yıllık abonesi 150 TL’dir.

u c jM s m jK m m  naıoaust sosrAunr tçor

Merkez Haberalma, Propaganda ve Basın Bürosunun sorum
luluğunda Nisan 1977’den bu yana yayınlanan 15 günlük ga
zete; sayısı 2,50 TL’dir.

T.Î.P. süreli ve süresiz yaymlannın isteme adresi:
Türkiye îşçi Partisi Genel Merkezi,

Piyerloti Caddesi, 21/5 Çemberlitaş, İSTANBUL.

Not: Bu yayınların dışmda, Parti üyeleri tarafından yaymlan- 
makta olan haftalık siyasi haber ve yorum dergisi Y ü r ü 
y ü ş ,  15 Nisan 1975’den bu yana devamlı yayınlanmakta
dır. Aynca, gene Parti üyeleri tarafm dan yönetilen B i l i m  
Y a y ı n l a r ı  1974’denberi kitap yayınını sürdürmektedir. 
Şimdiye kadar telif ve tercüme olarak 45 kitap yayınla
mıştır.



"D em okratikleşm e İçin Plan 1978-1982", Türkiye İşçi 
Partisi IVlerkez Eğitim Bilim ve Araştırma Bürosu- 
koordinatörlüğünde, sayıları yüzü aşkın bilim ad ^ n i. .  ' 
uzman, planlamacı sendika ve demokratik kitle örgfitff 
yöneticisi, büro ve sanayi işçisi tarafından iki fil ü ü r ^  
yoğun bir çalışma sonunda hazırlandı.

Kitapta, ülkemizin emperyalist-kapitalist dünya iÇin<Ü»lt('  ̂v  
yeri, politik ve ekonomik bağlantıları ve sosyo-ekonomilr'-).' 
yapısı sergilendikten sonra, ülkemizin gelişmesini tıkayıcı 
ve çarpıtıcı emperyalizmle iş ve güç birliği halindeki büyük 
sermaye ve tekellere karşı saptanan hedefler, titiz bir 
çalışmanın ürünü olarak saptanan rakamlarla tam  bir 
geçerlilik ve tutarlılık içinde ortaya konuyor.

Kitabin sonunda yeralan 'Çağrı'da da söylendiği gibi, 
bundan sonrası için görev, gösterilen mücadele hedefleri
nin yaşarca sokuknası ve bu hedeflerin işçilerin^ e m e k ç i^  
rin ve aydınların , günlük yaşamının ayrılmaz bir parçası 
haline getirilmesidir. •>;

250 Lira.


