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Aa gelişmiş Ulkeler i~in bir eenelleme yapıldıtında, 

bunların ekonomilerinin en belirgiJl f5zellitinin, varolan 

kaynakları.n etkin bir biçimde k ıllanılmadı~,ı. sonucuna va

rılacaktır. özellikle doıaı kaynaklardan yeterince yarar

lanılsmayan bu ekono~ilerde kıt olan döYi& ve eermuye so

rı.lnlar:a., kalkı.naa :planlarının ~zUnü oluştunuıktnd ır. 

DUzenli.bir ekonomi politikasının bel~rlenoeei ve 

'ba~:ıarı.lı kalkı.nım planlarının hazırlanması, tınccl1kle el

deki verilerin dotrı.ılutuna, bunların 1şleniızindek1 satlam

lık ve bilimeellik derecesıne ba,.lıdır. İyi hazırlanmı.ş 

bir ekonomi politikası modelı..nin bao;"arıyla a.veula.nabilr.lea1 

için de -bbUr etkenlerın sanı sıra- toplttm bireyleriyle 

k7.ır..ımlarının, aoruml :.ıl ·.ıkları e ınırında görevlerini yerine 

getirmeleri gerekmektedir. Birey ve ınrt~larm, toplw.:ıla

rı.na yararlı olabilıle yolı.ındaki utraşüarıne. en yukın çev

reden bnşlamularının, olımlta son~ıçlara ula.fJMAyı hızlandı

ra.eOlı kunıeında.yıa. Bu kanı ve Y"Jkarda eıralad ıi_ı:uız (:e

nelle.~lere uyan e.konomir:ıizin yapısı, lU.lete.şı oekt~runu 

ıneeleae etirevini yükümlonmemizde en önemli iki etken ol-

Lilleta:;ı sokti:irünUn ekonooik analizinin dtrt .bölüm

de ortaya kon:.ıld•ıt.ı.ı etUdUmUzde, sekttsre ili;~kin araştırma

lar ve i!eleceltle ilgili kestımeler yapılırken, topl~ıll~ 
ekonomi içinde bir çelişki ve dUzensizligin do(mamaaı için, 

makro ekonomik koşullar daima gözönUnde t;ıtalr.ıtı~tar. 

Dagkne kadar lUletaşı hakkında ayrıntılı bir çalıqna 

. \_ 



7&P1l.Haclı(!.l.l'Jdan, ana natlarıyla lUletaqı. madeninin ele a

lı.ndı.&ı b11!1DC1 bölümde, madenin tenımı .rapılı.p, kulı&nua 

rerleri, dtln1a 'te 'l'Urkiye lUletaşlarının klJ'&alamaaı., ta

rihçesi ile lületaşı. Uratiminin ekonomik •• teknoloJik ö

zellikleri Uzarinde d:ır·.ılırutt.ır. 

İkinci bölU., ıaıetaşı.nuı uretilli ve pe.zarla..rımaeı 

aoJ-'.mlarınuı ortaya kon.ılmaaına ayrılıuştır. m&den ocak

~arın4a çalışan işçiler4en, tmaıltbanelerdeki ueta ve ih

racatçılar& kadar usanan geniş bir alanda yaptııı.mıa ve 

turıu gU~lUklerle eUrdUrdUlUmU& bilgi toplaaa çalıqmaları.

ı:aızııı eoııund.a; lUletaşuıı.n sadeno111k, imalAt ve pasarlame. 

yarıleri ayrıntılarıyla bel1rl.em1otir. Sektördeki Uretim 

fakti.Srler1n1ıı birleşila oranları, üretillin pazarlBM. oranı, 

iç Ye dış pazarların yapı.aı, karşı.lanan talep, 1 thalAtçı

lar içinde ortak pazar Ulkelerinin pa71 ve ~nemi, firmala

rın aorunları ile yatırımlarının durumları b~ bölümde in

celenen başlıca to~.ılardır. 

sektarun ekonomik ve aoeynl öneminin eleçtiril41t1 

UçUnctl bölüm. lUletaşı eektU:ri.lDde ekonomi politikasının 

naeıl olması gerekti~inin 1şarutlenec.._i dı5rdUnoU bBlU.fl 

geçişi eaııamat, batka bir deyişle, dUn ve yarın arasın-,.. 

daki k6prUyü kurmak emaoına yCneltilmittir. SelttörUn; 

katma 4eb,eri, gelecekteki katma de[.er ve datılı911t dı.ş o
decıeler bil&nçoau üzerindeki etkiai, istihdam etkisi, 

tur1ZQ ve tanıtma bak4mından ~inin açıklandı&ı bu balUm-

4e' lUletuvı mamaııerinin belli başlı. ihraç maddetuı~ı· 

kıyaelomaaı. ve geleoeie ilişkin eatı.ş tahminleri de yapıl

mıştır. 

Davis ~rcamaoını gerektifilden d6vis get1ric1 ~ir 

özellifi~le, ekonomimiz için ideal bir aektör olon lUleta-
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çında nasıl bir ekonomi politiknsı izlenmesi gerekti(inin 

eleı;tirilditi dördUncU btlililıde; üretim, 1oalllt ve pazarla

ma poli tikala.rı sıralar .. m.ı.!_itır. Boylece, aekt~·rün ek.onoı:ıi

ye ka.ttıif.ı ·payın •~ıakair.:ize edil:~;esinin koçu.lları ortaya 

konulaı.ı..ış b ü:_ıf'..t'l?..lt tad ır. 

Sonuç belUnUnde iıse, lületa~:ı oelttoründe .izlenr:ı.eeini 

5nerdi(im1z ekonomi politikasının ı.ıyzulııı ... ":"tade. ltarşıla:ıacatı 

e:üçlüklerle lnnların giderilrse olanakları ele nl ınr.:ıç ve 

bu tUr a!18lizlerinin, · ekononik .ı·ararlnrı ile ilcili bir / 

genollemeye gid.ilmi:;tır. 



(i) 
- 2 -

Genellikle 1Mtıaa,aııller olarak 4a ktarpnl, aarı Ye

n kU"'IJ.aıatrak atirUntlflU, atJaeııekU Ye u .J&P1tDD bir 

o1e1114lr. J'elldlitinden.,.. be7Ul~D4an tSıuru, batıda(l) 

•»em.a KtspqU• 417• a4lu4ı.r11a LUletqı, 1 nuıara,yı. talk

uı n 10 ~ı eı.e•ı.ıa a14ılı aertlilt c1ereceel cene-

11.a4e 1-21 5 ~ araaı.nda4ır(2). Btıa ıao ilk ••n
lar, ıuıe •• c;a1n&k ;rapı.mnla bllanıl4J41.Ddan, •ıuıetatı" 

MQ'la ee,.ıeııeaelaittır. ftrk1.re 4ıoıaila btma beııur teo
ı.r btıluMaf• u, nitelik Ye ıd.oelilt agıeıad.aıl bunlan.D, 

"Belt1pb1r !fatları." ile ltJ.JU].a.-eı DUIIkUıı 4ei,U41r. Bil 

rıe4enle ıaıeıa,ı., 4tııııa U.er1n4ek1 ta bir bUlpele çı.Urı.

lalı 884enler uae1ft4a ~ıla\kta " çüı.1 ııerkeaiıılaı &417-

ıa 4a tanı1J18Jr:Wır. 

R1ctrat1ı. bir -&neaıua a111kat.(l) olaıı ıuıeıavı., 111.-

11 ta.taklı. ,..,.ıar biçıau.ıae, 150 utn 4er1.a1Uı:lere kadar 

topralt s.,1a4e ..,ıı.ı, 4........ıa4:u:(4). ı.t'opraktaıa çıkar:ıl-

4ı.4ı aa ~U'J 'bı.çüla J'OAtuı..aeı., kaoar peJDiriııiD 

tea1lua1 W.. kolaJ4ı.r. RaYa ile ı.u ediDOe ııeal111&1 

uaıı.r, bNr Ye k•lk kadar urtleo:lr. SQıa koaıılar'at 1t
leııeb111r 4uruaa ptirllaeai &IUiakü.n4tır. J(u.rwaq oıaa 1Ule

tatuıa 411 lle 40lnlmlld~, tat. 41le 78-PJ.şı.r. Daııda 

(1) tııcuıace " .U.ıaoa '4aı •Jte•IIOJa-•, .Pnmeuoa •u ı 
.. Bcnae ele ıur• olarak ppek'letllr. 

(2) Bpgql•d1• lfi!MDi!A• 1949, Volue 15, e.212 
(3) Kirqaeal tONtal.UJ a.4~Bll0ı.o ft7a (l Si 02 2 11&0 H2o ) 

4ı&r. 81leo:111i114e eD4er olarale ...._.QUUD .rer11d. beksr 
•• ,. Ilitel 4e al!18k'Wı.r. A,Jrıntı.lı bilcl lçiıı bka. ı 
hlO* D.tMD, •ı.u.ıetao:a. " toı..ıo LUletqı !lalaQl
leritt (buılweı.t rapor, !icaret Bakanlı.l,:ı Dı.t ftoa
ret Dairesi, Uaairaa 1964), •· ı 

(.4) Olu~ bükında anı.ıııı.ıı. bilgi için bka.arta11Jc SAYAB., 
"'1ı!!E!Ioi1 Y! JgloJ1, taıanbQl Teknik OrıiYereıte•l 
:ra7uı1, atan'bul,l949, e.l,]l 
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ta tatuı, -.ret-lada lııullllda&a aataoıJ.u-. Ghle ,... 

raı..d.7•• ........ ldltft &IMMklerS. YUdı.wıa atete uıa
DI.klı4ı.r. 

II. P!bJN!IHIII xpı.p 

ı.aıatatuua .,.... 1t;1a llaflı.oa lhallanı• alanlan ...-
\ 

~ aeeterilJd.t'tlrt 

ı- Pipo, aı.ua apalı.&J. n baDlAinft lliko'tiD ye ai

tir ..ıOt. -.oıllllerild.Jl ıaPIMJ ••• 
t- ıtoıp, ı.u•at~~, ııae, kt1pe w b1blo 81b1 o•tıtıı 

- .. ,.u. ~PIIU.II4at 
l- ı.a ,.uana 1fler1114e, 
4- 11&trill •Dal'illlla,•ı.taıı.ar• ı.liaU, 
,_ ~ll •DQllnle, ,.nt teaıal•e&e, 
,_ ,.... .. OltQr ...,. ..... lanJıı.D bql.J.k 10 ~-

ruwa ,.ıı.tl•••eı.ala. 

JAD.etqı. Swallt vtı.k1arıma ftrkl,Je'4e Qlarlea41rll

•·id.M 80il ~ . lııaflaa111n.ttır( '). öte ıaatn ıuıetat•
aııa, !Uftip•cte elektrik, otoaoı.ıı '"atoll ~it.Dle lnal-

1M111ı. beld.a llatlam.otı.r. 

IJl. I'9!D Je9LRA§LAII 

»Drt .. )tan ~. oaik1 UlkeıWı, 71ni'btr bil

pelılle ıuıetata. Untı.i ,apa.ı.uta4a.r. TUrkip llll.etq

lara., ıN ... br& ~ AQa User1D4e lMıl.,.aktaA:ır• 

'l'Urklıe Al.tıalat lUletqı. tlre'111dalll J'8P.ı14J.i:a. Ulkel• ftiD-



ı.r.tırC'h 

ı- Y'acoelaYJ'& 

ı- Çekoel.emaQa 

3- l'unaıı1ata 

4-.A.~ 

,_ı.,..,. 

ş ... Ruıa 

1- Praa• 

8- Allerika 

9- .. . 

ıo- ...... .... 
n- ıteıva 

Jaal.ar4aa ıc.a,a. 4i'IIQ'IIIwl • IJU;vta ıuıetq~o f1Ntle1-
e14ır. !ha ~D ;raıaı .. tlntta •iktaruıa 1ldll4t.r. 
ı:_,. ıuıetatıaruwı tc* u ı.ır belllllll, p1pe J&PUQ.ala hl

lanılMkWu. Dlltta ıütelU:te ol.aa ı. tqlaJı4M1 ~teı.a-

1"111 11ftr11Mat -1.71a ı.o,._ yelaa ~. ıaı.

tatuwa kea'llM ,._ Ge~Ukler1Jda 1:1.t1aee1De .vol ....---

4ı.r. 1\ı tqlarıa e 'Dtl1fUl tuketı. al•ns, otoaobll ....,.ı.ı-
411". 

hnwl 4&tUIIIa eueıtı4ıa:uu.• anttel Olkelwia ıuı.
taoıan, etrek altelik w pnbe IJ.ioelik J"IDler1J1,e a.
rlıl4e 4~ 4entoe4e aa.eta4tr. 

(6) 11Yer Oııoeı, •ıuıetat». *4eao11f.B1" (baeı.l_ı., rapor, 
T.O.Batbakalılı.k De'flet Pllııl.- .r&atatar114ı,lf1- 1966), 
a.l61 tı.a, •·ll Ha•• »oa-, "LDl•ıat• Ye LUletqı. 
-.ıı.n lle l18111 ttletaelw " ı.tııetaoı. w lualle
riıüa Unt111 " lbnaoaaıım.a O.l1ştirU..a1" (buıl•,.. 
•:ı.t rapor, t:fal1ye Bakani ııı.), •· 5 
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n. ••tu ı.DM~Aa.ilı 
..,.._ bal••• ıa.ınatıaruwa lUtelik bakıMınd• ea 

......a, tun Lflletatları4u. !'In I.Gletap 4eıdl.1Doe u
la Bakiteld.r 7aJa. ~ır. Mlletatı.•aa YU"ilu •ııe-

7&& .Utsatt Ml. k Bakiteh1r ~ Ga&ll4U:r('7). 

tantıw ıuı.-.ıan, - rıııarua ...... ı.n aoaa
oa altı.- olBee &J"r&llu.ttu. la eiaeler ••• anlarula 

tetit11 tarlen &l'ftlaı.t ı.ı ........ u. tıenıe 4aba ,..S.t 

oekil4e ele alı•ou oıaa ı. aıı,rlıiiiA- o1aelen, .,_ 
a......ıae aon aoa&ıalaki &lld. a:l.l'lll.aab111rt 

ı- lb.NMl:L 

ı- 1U.ı1.Ulrllk 

l- ıı...tla 

4- ))aftell 

5- Orta aa.· 
6- Cıl.ı.a 

1XID:J'a•dak1 O'DUr ıuıetafl81'J.1 altuaoa. all'll4a lNl:ı.-a 

• 4Utfl)l kal1teılek1 •cııa.a• ab ..-ı.ıa oıaateatir. öı.ca. 

Ul.llel_.e i~Jlanlaa ıa.ıetatlan lle !Urkl.re ıuıetetlannıa 

taıtteleri 8ftUWMla ~ ala k- 8411-•· 

tftlrlt1J'e'4e ıuıe....,uıı.a tab.nl4J.Iı teli: 'btslee Beltite

bir ol4~, •ı.uıetaoı• cle4l&SS1a ..... *BekitebU' 
ttqı• ll4aıl aea •"illld.a lJı111Dael141r. 

BU.tua 'b1a UaıtlDlW.en ra111a. ftft1,Je, ıuı.e-.ı uae
riıMte -.blp oldula •totaı anı • ol ... klerı.Mu ,..._ıaa-

(7) llenk, uııetafUlUl niteltıild.ıl \Mt11rl ... e1n4ek1 kı.a
taalar4aa UUI.u. ,..., be7ulı&a. aıtuDI1D4• tuaet
ı ... kte4ır. BakitehiJ'•&e tı.karılea ıuıetatıan ea 
kı.ıaetl1 tatl.ar o~, Beıu Altııı a4171a ta ..,. 
n:ı1Mkta4U". 
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-kıa.ıı:r~ Oretlla lUletqları .- 7Jl.lar, ua ftJ1L 

1U'1 --.ı olanil .. .......,..,. lbrat etilJdttir ... ~ 

,., ba tatlaNtuı J'&P1lul pipo .. -....ı ..,.ıarı., tü -

~101 oıan:t Aıt pa.arlua ..oncttıur. Ba,.ıeoe, ıtııetquwa 

,._....,_ ... 9J.ktı.&ı" itlu41li kaıuaı. JU"ıtıl•ı.t " ıa

letatlan. pterıaoe tanıne••ıttsr. 

ı.aıetatuwa u. ol.a'nlk llanouwı 1J.1181l• bellN•r
•sllda ..... (8), &.......,.•ma, ıuıetatı.:uu.aıa ~ 
·y~ Ltlletatı. l'in41lftrla1•Jd.a ..... RNJl.ltıt ... Jbı'ı.-

11 ..- ı.ır •""••••• '* ,.. ,._....,_,,_,.. •tueı aeou·~ 
llllll prf8 aabllt1aill el:J.De ...... 1 roıuıı~a ilk a4sa atı.ı

mttır. 

t'Urk1.re•4e 1Ulatqı. Jrelllfelllr i11114ea ••• Ç-It

kale, Buna, mtu.ıa " xcmıa illeriDI'le •• balaraak'U4ı:r. 
lakat, BllkioetJ.Ut cb.tJ.Dılül Ulel'de untıa ıaııı.ı-kta4ı.r. 

Da 1Uer4e yeterli lt1r ....-ıwa 4a ıapalM4Siı aletıl•Jı

t.Aı.r. 

IAilnqı aütDJıU Ue ilcili lnaraahaflana ttlldl, Ba

kitehiı'" 7tlreiJ1Die ~·-U"· we-.ı. ıatNlllrı., 
11 MrkniM 15-50 ıta. tısaklı.kt84ırlar(9) • 

.A. ı' .A Jl t H Ç B 

An'Q& ıuıetatı. eadu.tr1111D1a artaa talebiDe puıa
ıeı olarak pli- aaeurea Blıklte!d.r ıuıetqı ..teD0111-
11DiD tarihtn1 utllı.Ddeki ~ ..... ı.a~a .,._ bl.ıla
••lrtttAı.r. Hl.p4e U"keolo.tlk ltlr aNttı.Na ppıl•ld.ı.&ıa-

( 8) Ktlf1 GatôJ,ı.f4.Uaı.ı"""·'9,::ı) . 
(9) ı.uıetaoı. ıautları.a aan., Yeaiteıdr, ftıtaleıltoll:at, 

GOkteoıl•1 .......,, SIIU•flk, Jtup, SepetçS., "-li, 
x.bet, 'leıü.kl71 Yörmralt-u-1 bpeatepe, DatGreılt 
Kantepe " xanbG,ult lli71U'i.D4e41r. 
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daa, lUletquwı tı.brJl.4ı.V. Ye itlelllllill ..-.1ll keeiJil.ü

le ort&7a toa:al ... •ıttı.r. Blaclb* .. l* a~npıt. belli -.- · 

11 clrlltleri t171e aaetliJ'eb111rS.aı 
,· 

hii1Qv. .,.uıtılı l»1J' b1tillıl• uıattU'U w. Yoa Diea 

· •ıuı.-.ı.ıwa tutall :ltllMJ'• '-tl&lfdütw ..,.. 1lc1 &'flr

t.Qflldl• ileri ~taoua e.ıaou aon W tua.rıl4aa ı.
,._ tlntll..aate ol~lael.~e41r(l0). 

Obarl .. ~-·la aNftUWU& ta W.Yoa Meet'1D &1-
l"'ltlae t.Q'Mkta4u-(U). 

16. Tllaı'Jl.ta 18. tuanı -.ıarJM 4u Bald.tôir ıen
•1111• uao.ı- ,.._. Pa1l1 ı.ou, Bıltra Çelalıti, ltof..aa
u• w w.ı.aı. • ..-ıutal4e ıaıetatıataa aDa etllea1tlw-
41r. DIJ'leMt ,.._,.._ ltellrtilea &IJ:ilt1.a-la tıatu'lılt.lı 

Jl'altat, Mda'* &1111flerıa u.ıa., 1173 pl.ıala . .._ 

ltitebir'e 1IIN81.1 olu All Bil.~ Haraft, ıaıeta

tuıuı 1tletilaekte o14.,_ bal~adir(12). Da 11cill9 

~ kaeiıalile llafttWtaı.t oı-.aıawa 11aflua ucıeaı., 
ıaana. • tatJ.D. hlluwa alanlana tlelt.••lt oı-ıa
da topl-•tat.u. hlılala birlikte, Y• J'Ji .. t. w cı.rı. 
fezt..er•i.rı, ıuıetatıaut tı.DrJl.:ıtı.ıu.a 18.11la7ılU. prleiııe 

.-ceecıııı 7olulldldl:i atJdfleri b pterll oı..auta4ır. 



, 
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Charlea ~uter, 1834 .rı.ll.lllla lUl.etatı. •tı.t teke1l

aia, Cnlet1D •11114• baltm4-.aı-, Jhtkiteh1r'deki pnel ·aıı

"- 4ı.ouda .. •ua aı..ıı.ı.a IIUIItdbl oı.a4J.Bı.nı 'be11rtaa
tedtr. h pll&Na ıuıetatJ. M4eal 4eYlet taratınd.aa ·a-
raç edilaekte " -- 4ıtı.Dia, ticareti tiMetle J'QÜla

aı.t balliMIIt..,.ı.. BlU -.ı a.lôileıı 'b1r' aaıılü lUletqı. 

615 fNDk, ıuı lO .-.uı Iradar b:Lr fQ'atla aatılQ'OI'Cba(l)). 

18. YU.a.nl4a AYnQJa 'ııııı 9eoit11 t.uıuı.-. kat:ılaa 

!'~ırk tflooarıan, ıuınaoıaı. cıa tetııu e4uü Avnpa puar

ları.-. tanJ.tıntlarctl.r(14). JAletatJ.JWt ea...,_if olarak 

Jtletu7e ı.fl,&ıuoı. ı.. 4nn1• rutl•ftlrWU'. Eua .un-
4• &l"t&b lUlet&tı taleltiıd. kartılMa f&baları., Bek1teldl

'blllpain11 ..aenoııert.a toplarom 7er1 baliDe p'&indttla-. 

!lfllderı ooatıan tnna1n4e, 884eno1 k:IJ' Ye kaaabalar11Wl 

~ • 4en.l w.voam..ı, l'alitcmd.Ja'cıaıtı. aıtuı 

-.4eftler.lıı1a t.tı••tı.eeiae beautaette n bllceain "lerlMtat 

rekabete n&ua prıel11kle bir .....,. &elllit b11fb'e oı-

,.n -ıeıenaı ~ bir .. 'bar17et1 aadU"dııuu" 
bellrtU'ek, •ıttllena ~Uida ıaptıJrlan lrMuDlarla 

taıı..- 4U&nl.U"ia1 eaila4ıkları.aa• ltaNt etaekte41r(15). 

---.Avrapa •ıwı geol tli oehirlerı.ıe .. ll ta ıuıetaoı en-
4Uevt.as., lak1teh11"'4ek1 taretlld. JtUJ"Ukl•lt "J"&J'pnlapa 

A'l'ftpa P&auları. ... ol...- 4aba 4a 1Ualan4U"'Il.VtU. Or

taıa tı.Jtaıı • en-ıs HND .ıatı.a ol-1 uretı•vwe ı•llt 

ırierkelllerin1D UDklııı, lM:ı IÜCltiiU art\UW1ft&re lWd.~ 

lu .vapıaılldan öaoe, aJ.aoJIIII&, 4ne ll:ataJtlan. nl1Nnl•ıt-



/ 

_/ 
tır. 

"Lillatatı. Yol•• e4ım. Yel'llittu. t.ıJı•ta !ataDI'Ral•a 

cetir11• t&tlar, 71De baJ'W8It urtı.ıtla Bel&N4 " ....__ 

·P•t'-'7• cDDA•illd.t w ........... Y~•ıa. Wcoulal'a 
.111-ı.ttı.r. A~ h.UkUIIeti ıuıetatı.. .-rwc .,...,._ 
el Qpla..ıJ.&a. 1t1a Yı,._, ıuı.-.ı. ••lleiaia ttıaa

llt w 1bnoat Ml1teS1 olaattv(16). 

1850'4• 1Uetq.ı. tlcanti, tuatlyle V1J'alla'l• taooar

larıa eliu pflllttır. laNıla itl-. ltlletqları. AYrQPl 

.. Aaerüa ı-.rtanaa ~- DUa .._ıarı. n

..,. ... ı. ... , ır.nt'berc w iluhlaa vs.ıa-•4aa eoııra 11da-

cı. 4erecMa -. 1tl- •erkasln-1 oı.,tar. 

Ç .. 1U1 -~ tı.Dnl• tiltualere aen. ıt. 
YUQJ.14a ıuıetaoı. ooatı.ı. 16.500.000 •' lik ldl-. aıaa 
~-" tlntı.te talı.ta ltoilerla toplaaı. ıo.OOO•ia 
berlM tılreek.,..ı.(11). Bta 4a..le, ;ralaı.aca f1Ntiai71• 

taıratııaa ıuıeta;ım.a Ulk•i• •IJ.a4:ı&ı seıı.ra, 7ıl.c1a 

ortal•• Mr 11117oB ..n o14Qia(18)1 ldDdiMtia, çJJcana

ıuau. 1/10, ÜINf .aeaı..ıea 4e eaDCiı.t bqu. 1C8 ••cl 
al4ı.&ı. belirt11&1ektetlr(19). 

llekor llft17tthk1 1u.&ta 1869 J1l,:u.ta ıg. 500 -
clı.kla .ıatıım.ttı.r( 20). 

CHS aai"iiiM'dt, •• ni · ·. 
(17) AJrı.at:ılı. ltUaiiçtn l*:a.aburı ..,,•LUletqı. ......u

nia ~ taılta., • D•" n 11r!Jt !U!E!II .!M
••••·-,a.26,l'lenu4n 1329; an.t •oa Bellweift1"a; 
ıa n•a•••·Derıı.a.ıgoa, •. g..ıo.a ........ v. 90Ha 
aora • tv 9Mııa ••• . .!Him!!·llbltıı,ıatl.•·ız• 

(18) ı:.Hurrllll ... o.Pu.wutaia,B•IHD y ll•ı-u• IPI "t!tll 
sırı.a,Berlta,ıago, •• ı5-16 

(19)I.W1rok1P.a" !f!n9MI! Qelft-HIIfltPeth~ •ıtt
ilunaen,186?, •·l9l-l94 

(20) J!feo4et tu•Uelt,•uııeta.tı•,DEJE Colr!fD n.rqaa., 
C.XII,Wo.ll-14tl955,a.91 



t'Urt:1;re•n.ıa n.l.JraD S&•v:ua at~i.Jle, 1aıanJ»ul
ViJU& J'Ola kapua1f ft lbraOattaki ille at--lu böJle

oe 'batlaaıttı.r. .&vnapa Puarlarıala 1Jd. nıa.rıı t144etle

aerek ldlNil ıuıetatı. aoauı., --.ıar " ltoa~oakwr cıaı

plar••ı.rı. lle ırapoı.,. baflaaJ.ttı.r. I.D~~Dıfa SaftiJ. 

.,. A'1Utv.,.....ar1ataa iapu'atorlıaı-a perf&] ... aı. u

tealen, lbi'&Oatıa h- ıı ... 4Uftll18ıa 7ol &flll.ttı.r. 

192)•4en...,. Uınoat J"ealcla -.ı.-..- ki dfiDJ'a koa

~oakturtı w arliasıadaiı .. ıea 2·lllDı'a Baftf1, ihNOatıa 

19.1tlan14all1 Iliktan .ıa .. aeı.a •acel oı.aoı.r. 

tuıcarı.da 4eliatlea 4a.t etkeJileria 1fUU. aua, ltteıd. 
baaı. etkeDler .... ıuıetatı. lla4..,U11J,aia prU...ıae 

701 &fll1ttıı-. .,_,_.1 kı.- fl71• laetıuebilil'lat 

ı- 18. " 19. t'UQJ.lta lfllet&fJJQ.a ifleıaeat. -.e 
tioaretl~la a&Nfı.l_a,, ı. alu AYU'hl7a•ıa kapt1nl-

1110tır(21). 

2- Uretia tebd.liDie, prekl.t .. 11tiae slrlt11-• 
ait w neıOMl bir Uret111 ,apı.lanlılındaa, talepler -

MaıDJa n ınert.ıaoe Jcartı.la•n•ı.ttı.r. tekaik oluaka~oa

lıklar ae4ea171• 4aba Dlitell tatlana lN1UIIII1111a 4er1a-

11klere ia1l-lt " bir tok Jıaap t•rke41lld.ttır. 

l- ID ~a..ı 1 it etkea, IIUidllle'llerla ını.etap bak.k:ua

dak1 aDrGf • 4floU.eler1411'. IICDdlaetler, ltlletatım.a 

bu olarak ib.Ncuı.a luelal &O• lbdllle ~ prek11 tea
birlere ba.....-ı.tlarclı.r. Talnısoa t•ıaı .. e4ea 1Jırao:L ... 

(21) LIU.etafJ.U. vı,._ • ıa eılt aık ~ ttıooular:a.a 
19. fUaTı.14a llakltôir'd.e Yl7- tipi ft'ler J'&Ptuclı.
lıot BR1tetılr'1D ele aaalMll.ıktaa tü.ı.p tehiı' olM. 
t•balanlu.a \tl7l• -.w~ı. belı.rtıı•tted.ı.r. Şeb
ria eek1 ·llee1Jilerilllle1 o --.n4aıı kal.a evlerta ol•• 
.. ba. caratu 4o&rml-.kta4u-. 
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lUil ,aealclaanı n.. lek1tebir'4e ıu.ıvoe tat taızı- a

tllJHlaia 4..-eı• ,..ı ACIIJ.V'&U'. IQ 4urua, !dlkti.Mtıerıa 

afb1lt " ıcuarıaruwa ........... , aeıı.-,.. ıaa 4enoe e'tld.-

11 olaoa&ı.u. p~r. 

B. • A ]) A W C ! t t ~- t M ı 1 D B JC ı Y B B t 

ı.aıetaouwa .ac\QOil11i•l• ltln481 ,_r1D1 orta

,. ko,-..4aa .,... • ..ıeaoilillalsia 4.,..._ kı.aca 4eas.n-
•T1 ıanrı:ı ~ 

B111114f.l1 Cilt1, !llft1ıet p.tlif w C .. itll l'eralb 

b7DaUaru. aalüptı.r. laltat, ~- 7etenaoe p.nr

ıauı-•kWar. Çtlnldl, 7enl ts kaJ'IIı8klaruwt ~ bir 
MltiMDDDa keeıa .. ._.. heeaplan J&PJ.l••ı.o'tır. BIIYUk 

-n dı-lı. 1tletMıe 1Q'pa keaııı NMft' u•plan J&Pıl.aıf . 
kaıaak -.rı.n, .......ıuı.a toll altılldiMia.r. LUletqJ.IUil ta 
keei.D ~ heaapları. J&.Pil-ıttı.r. Ulletat:ı ruenıe

rild •pte•lr ~J.71a, 1963 J'J.liJIIJa bqlqaıı plı.r:-ıar, 

W.T.A Jut1tflell taftfıi\IIIIU eUJıdUrtllaekted.tr. .&ralı.klı. 

ol.arU ,.uru.tfll• a ••• e.aleri. .-'ecmla.jlar, ..,.ıat 
" IIQüUa nMn'i ortata koıaot*tı.r. S.~-Gakteoııu. 

bi1CH1a1D 'ba J'Olla •ptuM taıalal 1Gletatı. reaei'Yi 
600.000 au4ık 4ol.a7Udadu(22). 

Ull.et&f:ı, 1954 ,-ı.ı:ıata aacıea •-- kapaaı• alı.a

aı.~tu-(23). ÖliGrleJ"iille o14$ cl'bl, '* .M48Dia cıe aran

•aı., U:Ntilll " ••ıtı. 1Cilı llc1111er1Dı ...-- I"Uheatıta

..ı, 1tletM ruatı.•a1 w.ra ı,ı.-. lrniJ&a& aııu.o 

oı.-ıarı. pr*-ll:te4lr. 

(22) öueı, •• 16 
(2l) Ba.a6)09 •Jılı. lla4en KaftUD1& a.ı (ll !Y1125f M

rQ U 8625 enıı. 1'11& O&tdt) 
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....L- ,. 

wıe-.aıwa lbU.r -.4eDleria1111e ta4oıo~1t •• eko-

uaik tarklı.lıklaruu. .... tirae4eD lnıoe. b&sı ln.ıuı-ıa

n. pri,..J'l ıanrıı c6Nektqia. 

1·· Ullet&f11U.D rıaaea 1lnt1•lıl1atU.1 Yeri 

Ma4eao111k eektel'tl., iki cra• aır~ı.r. .Bcm

l.a.r4aıl "1rillı01ela •u.ar •• 41i;er ..Ceııler" alt Hkt~ 

4e ele al11111lı.D4aa, ttaıı..-.ıer•s.•uı bU.1Uk bir bm.Uidiade 
•Petrol ft Petrol tflıODlerı• aıt .ut1111 Ükb.te alı•••ıt

tı.r. Da alt ..ıtt8rla 41Jtkate alı.nlı.Q.ı ltG1UIIler4e, •!fa4-
o111k SektGJ11• 4eıiat. bll.alula:ralt, ••"erUD tuaUD4eıı aaa 

ed114111 arn• lpretı-ı,tır. 
LUletatuı.a .-4ea flretilliml .. üi 1•r1ft1 •ptaa~c 

içia laoe, •oıı.oa 884erıleria, t•ottU 71llu4ak1 antili 
aiktarlan, ıu:ıetao:uwa Untia laiktar:ı Ue kı.ıuleaaoü; 
4aba ecmra, MteaoUik Mkta.&nua toplaa UntiJI 4eter1 
içt.al.e, lUletqııwa llntia 4eleril'd.a ne o1401a~:.lle.apl__. 
eütıl'. 

faltlo (I.l) 4a bqlıoa -.Aealerııı UJ-et.ıa aiktarları 

· &t•ter1laigtu. 
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------------- -- ----~--- -- -- -./ 

Tablo (I.l) 

BAŞLIOA MADEftLIRİM ORiftMt 
(Tcm) 

1545336 548659 43496., 70186)7 17929 
196, 26617 22650 4150 20841 252256 1660981 107184 1571151 73817,, 
1967 25)90 250)0 l91) 16213 287606 1553189 6)2213 6650011 7468697 

&ııaM• DtB, Miltea tatat1at11ıler1 196o-67 (Ankua,l969), •·l 

23757 ııaallo 

41868 9155) 

' <~:_L 



tablo (I.2) 

LfJLftAŞI Lıtft11ft 

YJl.llr . 
1964 
1965 
1966 

1967 
1968 

tlretill tiktar1 (1'011) 

~Ja!Rlf !411!41. ' ·-
70 

50 
29 

44,7 
61 

./ 

'ft:lkanAla 'fVil• iki ta'blodarl, k&aUJt ve Gbar ..aea
ler alt aektart.ıDılekl batlıoa -a..ıw _ araeında, uret:UI 

II1Jttan - 4\lfR •teaıa lUletqı ol41lll& .......,. c~ 

4ır. ,AJnoa, lblr 1184eıaler1D çoıunı ........... UHUIIIB1ktar

ları artı.t ctnenrteıı, ıuıetq1!Wl uretıa ca1k-..ıar-ı1Jla 

4U.seıı81al1lt cOM f~ı.l'- h 4UNIUI1sl1411l en bqta 

pla ııed.en1, .ı ... ıe-t " hel ae~r'ar kayıtlan arae.ıataıti 

4otrulak dereou11ÜJ'l lark oıu.ı.ctu-. -.sen aekt&Sruatal 

toplaa UretiaiA ,rr5 'llli aaıı.,_ 4~let1Jı ltletUAl Mı4eıı
lere 111tkill kaya.tıenn daha eatl• ol4la&1& fl&rUlaekte41r. 

LQletqı. .-4 .. 11111 .... J&].auoa u .. ı eektörtıa faa11JWt 

cceterclili ltir alUllS ır. 

1967 Tı.lJ.DiaJ -.dnoilik Hktöl"IJale çal~ 71 614 

k1ti4eıı ,Jalıu... 60 una ıuıeıa,ı tole1aeleria4e çal.:ıı;'h.-

11 " ,.ıue &J1l1 ~. M4enoU1k eektlrGJ.deltl 427 11let

!184o 7 a1D1R lflletatı. tıretiai. ile uıratblı 411dtate 8lı

nJ.Na, lU1etat1. Gretia ıliktarıauı, aektör itindeki ~-

(24) B\ı t&noaiiü iiii ftsisrwı,Jnbra,llPt,ı966,Yab1o 74, 
e.u:ı.a~i§A lllıle PrfE ga,Aııbra,DPT,l36&,Tablo 54-55, 
••. 152-154 'den 7&rarlıuU.larak 4tıaenleıwit't1r. · 
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nzn k.UçUaaeneıae.veeeJr dUaerde old;.ıt,a kabul edılir. ı:ıyaa

lamamn kola7laçseı için, bl.li'Ml ilişkin a1r:uıtılı tablo 

aşaı:.ıcıa aunulan.tçtu.r"{ 25 )ı 

Tablo (I.)} 

WAL"EN İ ;I.l::TnEI·lıli :~LE lf7 i -.LFT~:~UERDE ÇALI .,.Al~I.AitiY'f 

t <f(LnflftA ,· .. ı '"'''""'""' uf• İ"' r 't' I •rA~ t ;ll,,.~,,. ılı~ 1 .... ı.,; ·r.,.;. 'lt o.}~:..- .. ,.ı...uu u .. -. r.. • u.;.n .. ı . .-,J·t...r 

Yıllar İll'!ım• Sax.ı.sı. Salıgaglar\,!1 E~l!!1{i6) 
lıUletavı etıvın-Wletaşı. Lületaşı dışınt!!ı-Lületavı. 

1965 

1966 

1967 
. 1966 

daki :~den 1 şletme- tUt.ki Maden ,iiJl'ıeJıme-
... )t!etm~ıoı:-ı leri l;letmeleri • ..1.§.i'i!tccl 

444 7 66 Ö44 102 

452 6 73 22'~ 17 

•n 1 nu4 ~ 

444 7 66 262 44 

Vretill det;.erlerl araaın4e.Jt1 iliş.k.iye gelince lUleta.

şının üretim deteri J.le eek:ttrUn tümUDUJı Uret:i• deierini 

kıyuelarken, Yt&karıda verdil.imia işlctliıe ve itçi eayı.ları 

araaın4aki büy'ak farklılık dikkate alır..arak, d ei: erlemenin 

buna göre yapıl:"lSeı uygun olacaktır. vrnei:in, 1')53 ıııı

na iliqkin ra.karllar incclendii!,inde, 444 ll.Vlden · ijlett'leein

den l7 sini iqleten devlet ~~ kentade 54 llJ i~çi çalış

tırmaktadır. 0aol sektöre ait 402 maden içletmesinde iae 

çalışanlv.rırı ea.vıeı 17 562 dir. trıceleı:ıemi&e konu olan 

sektc·rün yup1a1 ne-deniyle, kıyaslamanın .ralnı.s tzel eek

ttr tarafından 1§let1len ma.ctenler a.rasuıda yapılrm.ıaı dana 

4ot~r~ yargılara ırarma.yı kolayluştı.raoil€Ccl;:tir. 

( 25) D1 E,J!den İ eta ti stikl er1 11Jql-te, ( Antara~ ~J70), s. l-5_tı-
5J daki 2-103 ve lll nola tablolardan yqrarlanılarak 
düzenlenmiştir. 

(26) Çall.şanlar içinde; işçi, :ncnur ve .hiZ!':a?tlıler b~ııun ... 
maktadır. 
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U:adenc1lit sekttru.nde çe:~ 1 tli yıllara nit to;"laa 

üretim de~erleri tablo ( 1.4) de ıtöeteril:mi:;;ıtir(27)ı 

Tablo (I.4) 
fflADi::NCİLİit SF.lt.Tı.JRft TOPlıJ\~1 tt.:P.~Tl M r~Ef':rn1 

!tilyoıı tl. 

Yıllar 

1964 
1965 
1966 
1J67 
:&%8 

ı 8]7 
2 )18 
ı n1 
2 200 
2 !li 

Madencilik eekt~r.:ııUD Uretı. del,eri içinde, ham ıu

let.aşın.l.ft üretim deb.eri ve bunun ana aektörd.ek1 payı oö.r
iMir(2a)ı 

1'ablo (I.5) 

Lt:LETA:;tNift' linETiM DBGDd 
( Riqoıı Tl. ) 

M&deno111k settera 
l;!:U~:ar::.-....;:C:::.re~ıilı::...;;Ht1011;111iı,;ie:;,:r:.::1:..-.....:1::Jça.::1:.::n4:e::::k;::1:.....~::J?!;:ıl~!:.---
l964 2,8 ~ 0,15 
1965 2,0 ~ O,O) 
1966 1,2 1: 0,07 
1J67 ı,a }'C o,os 
1363 2e! .... 

2. LUletaçı Urattminin Göaterd111 Ek~1~ 

ve Teknolo~ik Farklılıklar 

1tletilaelar1 y~nündeıı aadeıılerimiz, Uç 

erıtbe a,rrılıoaktadır. Bt.ı t~rupları şö;le tu.ralayabil1r1a: 

(2'7) DT>!, lJ66-lSJ67-lJ68-1969-lJ70 Progrrualar1nda.n yarar
lanılarak dUaenlenaiştir. 

(2d) Tablo (1.2) ve (I.)) 4ek1 degerlere dayanılar-ak. 
cart fiyatlara gere heeaplar=ıı:ttır. 



17 

ı- Devlet fekttırunce .i'iletilen ::mdenl.er 

2- Devlet ve t>zel oektbrUn birlikte içl ettit..i 

oadenler 

3- . ~zel sektörUn iç'lettil.i ttıedenler 

KükUrt, pirit, altın ve e;ümUş ondanleri devlet eli1-

le i.;letilmelttedir. :rnç kt11'lürU, linyit, !)etrol, oakır, 

demir, cı.va, kroa, bonısit, kJrşun, r:ıanyejit, çinko ve 

çir.1ento; devlet ve özel sekt<5r turafında.n i:;letilmektedir. 

Geri kalan; manganez, :Claor1t, wolfnuıa, zı:.ıpara, antil3Uan, 

amy-ant,· merQer, lületaşı, bazi't ve fosfor t· .. ızları :,rnlnı&Oa 

tizel sektör taraxından 1~ıletilmektedir(2:J). 

Yalnızca 5zel sekitır tarafından ı~;ıetilcekte olan 

l~.leta;ı urettuinin, ~bUr r:ıadenl.erden r.ı.:trıldıcı teknoloJik 

farklılı.i:ı. ş5yle özetleyobiliri.z: LUleta~ı rı.~ıden ocakla

rının ·~o:J97, sinde k~ıllanJ.lan araç ve gereçler;. kazma, kU-

rek, koft, karpit l!mbneı ve \lre;:,n'd&JJ. ibarettir. ı:eri 

ka.le-.n ve eayıları 6'71 t;eçr.ıiyen ocaklnrda. nnkine gUcUndon 

de yttrarlanılma.ktadır. GbUr madenlerimizle lületnşı ara

sındaki en önemli eltonor.sik farklılık; ·•r.uıetaşı doii;,al te

keli" ile T rJtiye'nin, dUnya oadencilii;inde ka~ndıi.,ı Us

tUr.lüktür. Eu madenin üretioinde, r.ıakine ve teçrlizatın 

yerini ve ya;n.lan ya.tı.rıwlurın .t:ılktarını ortaya koyan kı

yasla:ıalı tablo { I.6) incelend:ıi;:inde, l'Uletaı;ı üretieinde, 

· fazla ee~e;re ibtiyaç olmadıt;.ı gtsrU.lmektedir. Maden 

işletr.ıecili~:.i ·o~:tJk sermayeyi ıı:•rek11rirken, lü.letaşı ma

dencilit;,inde sermayeye d·..ıy·lle.n ihtiyacı.n, öbürlerine kı-

( 2J) f;~adencilit!,irniz ve ':urıciye Ekono!!lisindeki tnemi hk. 
ayrıntılı bilci için bkz.: f:;;rol Zeytinot:,ıu, !~rkiz~ • 
nin İktieadt ~ü!llesi .:.ersler!_, İstanbul, lJ69, 
s.248-301J Halü.kC1llov, Türkiye Fk.onoeıie1, !ntan
·bul, 1)70, e.J04-322 
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yaela çok 4Ugut olmaaı, Türk Ekonoeiai için ideal bir da

ruıaclur. nu ekonomik farklılık; :aadenoilik aektörUru.te, 

lUletaşı madenc111tinin öneaini, belirgin bir biçimde or

taya k oymak taci ır. 

Tablo (1.6) 

MA.DENCİLİK SEK'tuROltDEKİ lATifti;JLAR VE SATI.N ALI'fiAl'i 

:.IALZPlilJ~RİN Lt1tJl:'l'A~.ıo;I MADRl'fCi Lİ<!İrLE KIY.lSLAM!USI (lO) 
TL. 

Satı.a Alı.naıı Malaae ve Yapılan ·ıaıırı.alar 

t 11 r Elektrik{l1} 
1 a Lületaşı 4ışın- Lületavı lületaşı dışın-L~leıaşı 

daki eektörUD Madenoi- daki sektörün ~~denc1-

tUAıUn4e lifi.in4e tU.UDde 11t1in4a_ 

1365 2d4 077 6)6 14 240 221 760 538 55 562 

ı~ 264 599 6)8 5 428 256 324 022 9 4t$J 

1917 338 190 777 
1J68 315 044 314 

18 271 217 ~lO 20d 

12 OüO 237 d55 553 53 6000 

LUle\aşı çıkarılırken, açılan ooaklarda, toprak çök

ı~eler1Di t>nleıaek için tahkimaa ihtiyaç duyulmli~&aaJttadır. 

Lületaşı yaaralaruıı ka peayarı karaeal konglomera, yer yer 

dolomitik çimento ile aertleş=iştir(l2}. Ocak içeratnde 

geniş oda şeklinde bo~l~kların aeydana gelditi ender kaaı

larda, gUvenlik te4bir1 olarak "topuk• adı verilen toprak 

etirekler birakılmak'tadır. öa-90 711 15nce açı.lmıı; bulunaıı 

ocakların çojwüui;.a, bernangi bir çökUııtii7e l.lt;r&ll&d&n bu

etıne dek kalmı.şlardır(JJ). Ihı da, lUletatı ooaklarını.ıı 

()O) »;Caclen İata\1•t1k.leri 1361-6U,s.3-5-5ö-5J,Tablo.5-6-
lll-114 den ,yararlanı.larak heaaplamru.çtır. 

(ll) Malsese olarakl Maden diret;.i, patlarıcı madcleler,kar
pit, ka.peUl, fitil, makine J&ltı, akarıakıt, köaür,v.b. 
alınmış ve ~~ toplama elektrik eklenmiştir. LUle~vı 
maa e ne ili~.incle elektrik kıJllanıl.ıraadıi,.ı.ndan, bl.lna 11 it
kin eUtandaki rakamlar yalnızca malzeme giderlerini 
trtia tel"'lekted ir. 

(32) öncel, s.) 
(33) Bölee4e yapılan araştır.& aıraaın4a görUlmüştUr. 
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ç~me tetı:.ikeainin bal.unt'l'la:i ıtı yol andaki e·6rt.ı.Qler1 dot,rl

l8l.'!l&ktadır. Oyaa ki; lUletaı;;ıı. sektörU 41f;'1nda kalan t

bUr maden ooakları.nın, heıaen hepoinde t.;llvenlik tedblrleri 

al ı.nı;m.ktadı.r. Bu s.orı.ınluluk, oaliyet ı:ansraflarını :rWt~· 

sel~ekte ve daha fazla sermayeyi gerektimcktedir. 

Ocaeın açılması ve ~~denin çıkarılması ile ilgili 

çalışmalarda da 1Uleta~,i1 1 ayrı. bir rJzellit;;.e aa.nip bı:tlun

maktud.ır. ~öyle ki: LU.leuçı. madencil1i.,inde, tlprak ka

aılmaya ba9lnr bru;lWD&z, üretim de başlamaktadır. Kazma 

ve ltUrekle açılo.n k.ay,ıları.n at,zUl& agaçtan bir çıkrılı: yer

le~tirilir. K~yu dibinde kaaı aonaou biriken toprak ve 

ıu.ıeta.~ı., çıkrı.ll.a ba{:lı. 15-20 litre baciml.i kova ve1a tor

ba ile yukarıya çekilir. Çıkrıktan Jtu.yu dibine kadar sar

kıtılan "klawa ipi" işç ilerın iniş ve ç ı.lu.şlnrını kola7-

laçtırır. ocak içinde en Cnemli kazıcı alet; tek yönlU, 

eivri ıaçl\1 ve kısa saplı. bir k:luu·.uıdı.r. Sert kısımları 

gevşctmek için çelik kamalardan da yarnrlanılmaktndır. 

Son yıllarda birkaç -kayı.ıda, kovaların iniç-çıkışı..m. •A

larak amacıyla, ı:aakiıae gU.oUnden yara.rlanıltm.ya bu~lanı.l

lllftır. 

Geleneksel ıuıeıaşı maden 1~letmeoilii1, raatlantı

lara bQtlı olarak, gerekli gUvenlik tedbirleri alınmadan 

ve rasyonel bir iı;letme anlayı;ı.ndan uzak bir biçiAde :::u
t'Utul.Uş ve y11rtttulmektedir{ 34). Bu d:ır·,ıman, genellikle 

öbUr madtınlerimia için de •~• konusu olduLu '9et b.l nedenle 

bU;ıflk ekonomik kayıplara ueranıldJ.Aı, başka Dir deyişle; 

varolan doeaı kaynaklardan yeterince ~lanılamadı.Aı. 

ortadadır. Bilinen önemli maderı kaynaklarından, işletil

meye ve pazarlanımaya hazır olanları.ıu.ıı II.Deş ~h.lllk Plb 

(34) Halil Diriıatek1n,1kti•t-I,A.nkara,1371,e.56-57 



20 

t&ı.1114e bareke'h e•ç irillleel Öftl!lrul.eaUştUr( l5). 

tkinot Bat Y.ı.Uü Kalltına Pllıu 41neatD4e, ba J&:a.r
naklara an..ıı ekler :rapı.ıa.4ı.tı takdirde; tlçtlhofl Bet 

Yıllık Plb 4en..1 1ç1a, MY'Uk utea ıoıet.e pro.jelerl~in 
baau-l&N~aawu.aiiUIIktia oı-,.oaıı., pliD baaırla7:ıoı.ları. 
tara~ıDII•a 'bel~ıı.uwır. 

tktaol ht Yıllık kallu.ıı.. ·.Pllnı.n4all:1 bu. lrıeriler 
Ye ıı.yarı.lar, ~17e•ıua 401a1 ~ı.ıwt Pl"8i1Doe 

4et•lend1r11-ı. ~. ne kadar P9 ele alı.ıaılı.l;ı.a& · 
orta,ra ko,J"Uktaihr. 

!'Urki,re 1Uletatlar1JWI1 s-Nk ldeelik •• preue 
Ili 'tel ik 78ftler~le 4Ua,ra 1Uletaf].arUI4aa Uatua oldq.ııa 

4aba Daoe belırta1ot11t. Bu G•tünl.Ukle fUr~'ıWl eld.e 

etaait olcbaia •4.,..ı. tekel • olanaJclan., !Urk a:oaoaıat tı.

hn.Mı itlettıu.ı,ıı.r. h t.ar., 1Uletqı. -.veaiDtle ata

MD'll•nla, J1. tiriltmia ır:ı,..ıaı...ı.ııı. daha da kola7lattır

akta4:ır. 

(35) Buları Bü:v, Petrol, lKdtait, 11ıv1t1 woltNa, 
~aı.t, b0ft.e1t " o1Y84u. Aıruıtılı. bilgi 1till 
bka.s lelJu ... fHu, 1k:lılct Bet Y:a.l::. (inkara,Dft,1967), 
•·350 
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BÖLOII II 

Ooaltlu'c1.aD tı.karı.lıt~ndaa, ta•alaM1f -.ı baliU 

t!UIBUpa•i• •• bı.ındaa eoara da, ••t1o11er eliM ıa.lat-
; 

tJ.rı.ı.a bisaeıleri.Dill ,u.nttulmee1M ka4ar e-çen. uretia 

bClU11l.U'i J ıer ye ••n bakıaı.ndall farklılıklar ,eeter-, . 

Hktadir. h 4•&1t1lt Uretia 1tler1Ddea tek t1na tara-

fı:bdaa ,JUrflU14flitl 8114er oluak ~te 1 .. 4e, se
nellikle ba uıra.ı.ıarr., 4elifilt fu.al.&Jt nıa kifiler 71-

aetzektMlr. 

lkmlarıa J'IUU aın., ,......_ eı.ralaDaa u.reti• bblUa

lerinla ken411enae 8a tan.11 ik't1ee4l ye teknik pro'b

ı..ıen bW.a-t-.aı.r. 

• 
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Bil JM4ealerle, ıuıetatı. MktUı-U.nae tıreıiairı ..ıea

oilik '" u.ıat 70ııler11den ele alu.aa " pa•rl••••l-

ıwı ayrı.• ıaoeı ..... ı, aırı.ııtüarın rabatlJ.kl& ortaııa 

ıtonaı-.trUU. -ıı.J.)'aca~rtı.r • 

.l. MADElf01LlJt YöıtO 

LUletq~ ptaklan Bak1teh11" U1 Hrkeaine 15-50 

ıa. ıaaakl.ütadu-(1). ı.uıet&fJ. kayaaklar~nua buluad.GI;Ii 

etettt U1art.e tlretill rapıl.M.dıAıMaa, iaoeleuler, Belli• 

tahir 7lreaialek1 oeaklara ~Gneltilaittır. 

'"Bafl.aııp.OJ.Ild81l 'bqUıte dek UretJa tekaiıtıJde geleaü

.. 1 7&ıtealerta balüa ol41111a" teıuıoloJ1k gelişıae.re .,.,_ 

QJdıareu.J'IUl ltıle'taOı.ala _,_.ı .... antili ,.cnı..ı tekrıik-
lU"iDi ttııeoe Oa•tleıe"uı.rıaa 

+ . . 
Ulletat:r. 'balunaa aıan:ıa.r.ıa,. a&a:r. b1r Ue lk1 aetre 

ppı.nla ~ aoı.larat er-. ı,ı..ıae 'batlaıulı.r. Jtıqa 
a.- -ıı:ree1a4e, ıuıetqı. balıuiUl an 'tabakaauıa ulquı
_,. kadar, belirli .jeolo~ik tabaltaların aoll.Maı. P"k-
1141r(2). lım tatlüalar, aı.ruQ'le t1710 eı.ralanıaaktadıı-a 

ı- AltlYJ'on, 
2- Bepa toprak ( AkltapU), 

l- x-• 
. 4- ])eye tUyQ. reııgtndeki toprak, 

,_ ça~ıı. k•· 
6- Kı.r.aı.aı toprak 

1- ı.uıetaoı. oe'Yherini 1ht1Ya eden avt toprak 

tabakası.. 

(1) Sb.a h Btwl, a.6 
(2) 1baA1 a.2 
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B1l taMkal•rua kalı.alıkları. d•lltik altUler4ed.a. 

Bu nedenle ...... , tepraıuı tası.l•ıa b&tlaftlllllıeııı4aa. he-. . 

•• aoııra, J'IUd. birb9 aeıre 4er1Dlikte lUletqı. raet:-

ıanıc -lrUndur. Daaa J1PIJDia, 100-150 •<tn 4er1D11k

te u ıuıetatı. 'tNl•u.aktaau. 

Ttab.IC& aı.raı- JeoloJik ppuu.a, ıuıetaoı. ar~~p.

ouı 1ç11l aorualu 'bir 4elU oıaıa IJıe dıillaeltte4:11". Bil 

•ıran taı_,_ kıqu.laı'u avuaıa 4.._ e41ı-.t'h41r. 

Lflletatı.nuı Ol11.ftı&l.1a plı:Nklı. toPftk tatıaıca.aı.u alatılAiı.-
11 aa, tlntia 11qla•ltW4ı.r( l). 

1114ea X:U.• kap-1 ltiJad.e ola öteki .aAeDl.. at
Ili, 1Ul.nqı.ıu.a 4a ...,._.,, Gret:ı.i " _,1,1 ••ı bel&e

laı-iA alUMtwu. ~tadir. Banlar; ·~ ruıı.t

aamttfd • • •ttletıae l'tlbeatnanea•, ...,.. •ı,ıe-. llltiJ'aa" 
41.1"(4). 

Ulletatı. tJ.IraNak, ltüt -.4eııler kadar,..,._ 

oıı 4e&il4ir• DaM 8Doe 4e bel1rttl&iaia pb11 toprak U.ı.l

aıa 'batıa.tütaa ..._. aoıan Uretia 'Dqlaakta4ı.r. AJn,oa, 

lflletavı.nı.• batll •• ldlttik parçal.R bal.We oltava, t:a.JcaNa 
ltlJd. kol&J'laftınakta4~(5). 

7opnl al tUM~& ıuıetatı. •4eaitıiD traı tJI'ltluta belgeler

•• J'af&7&1' talı.tab111J- l'dlfUIIaD h•• ttltlfl, ıuıetqı. llada-

(l) Jilıl.d.ea ocaklannda ,yapılaD 1ııoel_. -.e ~erd.e 
teeblt edilaitt1r. 

( 4) llka. t 5)09 Saf ıl.:t. *AU l:anaaa 
, (5) ÇJ.karılaa taşları.a aıırııt:a. ortal- 100 P:• ile 2000 gr. 

araauıta aeıs.'*eıthcli:r. JAnder olarak daha bU.J11k tatlar 
cla çıltllaktll4ı.r. h 1tl• ~ar, bG&UU ka4ar çı.ten.
laa taolanıa eıı bUJUlDDilll 192 Ka. plditi,1rı1 .,.. ı. ıuıe
tatı.ıwl• '801Uk bi.r törenle .l'Vtltrturya'ıa götUrUlJIUo oı-
4u~UM eOyleuktedirl•(yaklaşJJt ola.rak 250 tı.l. UDee} ~ 
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ciliğiyle ~raşmaktadı.r. nu iJ6lgelordeki topra~ı.n büyük "--......,.._. 

bir bt51U::'lUhün tarıaa elveritli olmayıt;ı ve tarım igleri

ııe ayrılan ayları.n dı.~ :uıcta, uaun bir kı.ş d6nem1nin hUküm 

sUrıtıeei. lületa~, tılı.Sı.n ı"ya._vgı.nl.aq::saaı.nı etkilemiştir. 

Bu etkenlere, lUletaçına olım t"lebin çokluLt.u:ıu da okler

sek, beleeceki çalıtnbilir nUfasun utrat olarak lUletaşı

nı B'eçme nedenleri daha iyi aıılar;l.labilir. St.ı koşuller 

bölc;e insanlarının ·•ıuıetaoı çıkarma uır.unı." olaalarına 

yol açmıştır. Uaroanlsşma neoilden neoile geçen bir airaa 

gibi el degiştiı-erek ımeune ulaşmı.~; fakat r;elenel~ael çı

karma yônteminde teknik geli~me sa.L,lananıamı;tır. 

CJ.ıUıetaşının çıka.rılıt'}ı.nda, bUyUk farklılık ~~bster
meyen iki ayrı teknik u.ygıılanılmaktadır. Du iki Uret1m 

tekniklerine •çıkrık yônteai• Ye nekip 7önteMi~ adl&r1n1 

yerebiliria. öaell1kle, bölgolerde yept:ı.(.uu.z inceleme

ler ııonuctmda edindit,iaiz, bu .iki çı.karılı.~ yöntem.tne ı

lişkin bilgileri ş6yle t5~otleyebili:r.-ic; 

ı- Çıkrı.k Yantemi 

Lületa~ının, ~ınsan gUcü ile çıkarılışı~ ola-

rak adla.ndı.rabilecet.imia bu yl5ntem, lUletaşının bulunu

şundan bllgUnedek atirdUr'Jlen geleneksel ve ilkel bir yön

tet.!\dir. B1.ıgün çalı.~;ımeların Ç0«1unlu.tunda, bu :ıtntem '1.1Y6fıl

lanmo.ktadır. nır innan boyu. kadar kazı yarıldıktan sonra, 

ku;:.runW\ e.t:,zına basit, at;açtan bir çıltrık yerleş~iriluıek

tedir. Çıkrıta takılan ;.ırcanı.rı uouna ·a.a, ortalama 20 lit

re hacirnli bir kova veya torba ba[lanılmaktndı.r. Di?te 

ya..!'ıln.n lt.~ılar oı.raan..nda çııtan toprak, bf.ı çıkrı.k ve · .ko

va ,y~rdımıyle yu.karl.:fa çeld.lip, kuyu yanına boçaltı.lı.r. 

Kfll'Uları.n iç kısmına, dikey ve lr..nr;ılı.klı olarak, bit" a

Yat.ın cirebileceti derinlikte ve bir adı.m aral :ıklarla o-
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yuklar 'açılır. Çıkrıktan k~ll-'11 dibine serkıtılan bir urgarı. 

ioçilerin o7Qklar yardımıyle inip çı.tmalaruıcia ~Jvenli(;i 

-~.laısktadı.r. 

1~ yöntemle çalışılan k''.ı.vuların derinlikleri genel

likle 3 ile ' metre e.rneı.nda detişmez:teair. Kuyuların 

içinde, çt5kmc ve kayma gibi tehlikeleri i!nlemelt am&Cl.J'le, 

herhall6i bir gUYelıl.ik tedbiriniD alı.tır!ladıt;ı dikkati gek

aekted1r. Tahkimatın yapılmayışı; ltlletaçı JW3r'Uları.nı.ıı: 

balundtıt;.a karasal korelor:ıera•nın, :;er yer doloı:titik çı.r:oen

to ile sertleşmeai sonı.ıcu, eat;laa bir ttıbakanın meydana 

gelılesine dayaı.ımaktedı.r. Bunun yanında, deoteltleme utra

;ılar:uun, zaman kaybına yol açmıusı. ve r.ıalıyeti arttı..rı.oı. 

bt-.ırcamaları. gerektirmesi de, nı.agole kazıların torcih e

dilmesine yol açan etkenler olarak 1şaretl~e'bilir. Koııg

lowera tabakasının killi ve gevşek olduLu rerlere de en

der olarak rastlanı.lmaktadı.r. Buralarda, riziko bt.yUm.elt

tedir. Ulletaş:a. kası.ları.111 1 daha ti t·iı:l ik le etiı"dürenler 

to.ra.f:ındft.n, kuyuların iç kuıuıları.nda• •topuk .. denilen, 

toprak etı't'ıınlardaıı ibaret 4ayanaklar bınık.ılmaktadır. 

Ç:ıkrJ.k y<!.n.temi ile yapıları, lUletaş ı ç ıknnaa çalıç

ma.ları.nda, kasılBJ" temaıaeıı insan sgoy ile eUrdürülmekte 

ve patlayıcı madde bile kıJ.llanılmamaktadır. Rııyuların 

açı.lmaeı kazma ve kUretle yap:a.lmakta, lUletaşına ,rastla

nıldıtJ.ında da; ezeı ,yapılı bir k.aaa ile çelik kar.sa ıaaı
lanıl~ktadır. özel yapılı kazma; tek y6nlU, oivri u.çla 

Ye kıo& aaplıdır. !Jert tabakaların kazıya hazırlanması 

amacıyla kamnlarla gavşetoe işlemi yapıl~ttadır. 

Ocakların içinde, çe;•itli ,y5nlerde, yata:: caleriler 

açı.lır. Madenoiler dialeri Untande kası yaparlar. 150 

a.y1 blı11ma.ran galeri ,Ukaekli€,1, ayakta çalı~aaya elıre-
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ri9li dei~ildir{ 6). .:azılnrda Pf1tlayıcı nadde k ıllar.:mnnın 

su.kıncalı olacal' .. ını cru~ etiren ız::uınla;;·ı:tış lllleta.,ı'ı c; ıka

rıcıları, petlaJ!lS. an.ımia nert tabaka arasındaki 1 uletc.~-

ları.nın parçalanarak d,.::[.erini :ritirecc(;inı Lne o'Ur;:ıekte

dirler. f~odern dUnyrıı:la oon derece i!ıtiooela·Jan Urotim tek

n1Li(7) karçısında, eeleneksel ve ilkel yönter:in sürdLlrül

mesi için ririşi1en savuı'li;.ıa.ların .~;etereizlii,ine de dikkati 

ç-ekr:ıek t:~ercknek tedir. :Jkip y()ntccin<le dct_inccet_,imiz r:.ıe

ksnik kazı aletleri. y:.ıkardaki erw·.ınmnların haklı olr.'ladı

l ını orta.',on k.oyacaktll'. 

Çıkrık yCSntemi ile yapılan kazı çalıçmu1arını çöy

le sıralayabiliriz: i>,ıy;ı a~zındu.ki çıkrıt.ın btt-;l.nda 1-3 

içç1 b:.ıLınur. Ç'ıkrı.kçılar k~ıyı içinde çalı:;an ekiple k..ı

yu üo'tü aranındaki bat·)antı.;ı S8Llurlar. .Ayrıca, kı.ıyu 

ılibindeki topnıfl,ı çı~1.r1kla yıkarı çeker ve bo:~·al tırlar. 

r;aıeride genellikle 2 kit;i çalışır. l:G.ha !azla sa.:,tıda ka

zıcının çalıs;ıoası da aümkUndur. Kasıı sırasında çıkıırılan 

toprak veya posalar k:ıy ı dibine getirilir. Kova veya tor

baye. dold·.ırılamk y .ıkarı gönderilir. I<:.ı poo,nlar, işe yo.

I"8J:18Jan ve kozının ı::ıUruürült!ıeyece(:,i galerilerin içine de 

atıl:'!Iaktadır. G-enellıkle k·l.i .ıüaki iki iççiden biri ka

zıcı, di~eri de to:)rak içinde, patates ~.r\.kctuları t:ıbi ila

tınık ola.bilece;ti gilıi, girift d·..ır~ıf!lda c.a b...ıl.ınabilir. 

----------...... -.-..... --- ._ ..... 

( '.l) Ocaklarda ::aptıl,,ı.m.ı~, i:~örij,şm~1 erde i'~çiler jdiz ustunde 
oturarak yapılan kazılarda, aynaeski -içınde lulotaqı 
oldui)ı tn~~in edilen caleri yUzU- belirli bir nokta
.va daha dengeli kazma vurabildiklerini, böylece, sert· 
tabnkalar aranındaki eaban y·..ıı:tJ.~skl ıLındaki ltileta~:
larını, daflft. üikk.atle ve i.C>1elr~;leden çıl:.tıraoildikle

rini b~lirtmektorlirler. 
( 7) iktisat ve teknik arasır.da.ki ili~ki t.ı.k. bkz. ı Ekrem uz

eLır.;a.s, İktisat, c. ı, İotunbul ,1)63, n.24-25; ih ~peight, 
Fconomiog, Iorı..don, 1)60, c.l36 
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Kazılar, li.Uetaşı. b1r1ki~lerin1 1.zleyerek sUrdürUlw·. ~ız

an kaaıcılar, lülete.rylarının d··it,ı.lı.ş :.rönler1Di, çeşitli 

kıatııolarla belirlfme yctenekleriııo sahiptirler. 

Raoyonel işletme anlayışı dı:.~ı.nda v~ gUvenlik ted

birleri alınmndan yürütülen çıkrı.k ytntem11lin, tamamen 

tecrHbc:ye dtı.7ruıdıtı.nı e5yle!tek he.talı •:>lma:,ncal,tır. ~/san 

sure ooe.klarda çalı~·an lJzm&n ka.aıoılo.r, bazı JeoloJik Ye 

li toloJik .r;erçelı:ler1n prntik ytnlerini knvrarnır;lnrdır( ö). 

Çı.k::.l:rı.l:e.n lUletatlnr.ı, k.ı,:r.ı içinde biriktlrilir Ye 

eG.nl.Uk çalı.<;rmla.r taı.ıa.ole.nın.oa topluca dl.:~O.I'l.J'S Çl.kurılır. 

lUletsşlar:ının nemen ocak dl.;'~ına çıke.rili;abaları, onların 

ısla.kll.i.ını. koro.uns.sını. 3&L,lacakttıdır. 

Bu yöntemle .JürUtUlen Y...8Zl.1u.rda, fazla derinliklere 

in1ler~emektedir. Oysa ki; yeraltı eu neviyesinin ııl t:ında, 

nitelik ve nicelik .:rt;}nleriyle d~la tietün liilet&a;.ı. btılan

duL,u, za.r.m.n za.."llUl giricyilen çalıvr.:ıale.rln oopt.antn!::t.ır. 

lie.ba modern yöntemlerle yül·Utt~"Oeai t!Orcken a .. ı seviyesi 

nl tındaki çalı~r:alar, bazı g~çlUkler nedcni.tle ylllygınlaşn

ooııııştır. na LUçlUkl.erin b&.jı.nd..'tl, eermnye .veteraizlit.,i 

eelmektec11r. Ayrıca, ıslak yerde çalı7mk, !':'JE!.liyet artı

şının :;-anında, pci.koloJik 6ilçlUJ:der1 de do(.,tırı.:ıaktad.ır. 

Yeterli t,ilvenlik tedbirleri de al~ııı için 1~ç1ler, 

ı.trtım r1 ZikO ile ıslak: )'Orde çe.lışt::aak ietenc;nektedirler. 

2- Ski:p 1t•nteo1 

nu yUntem incclenirken; çıkrl.k yöntenirıden 

tJ .• Yr .ıl d ı{ ı noktalar 1şaretl enecek YO btylt:ce, u;n~ı olan 

çalı~rlalarl.ll, ikinCi kez ·t.el:rerından i<ı:kçını.laonktı.r. 

(J) ~meel, s.4 
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letaş:a. Mdenc111e11n4e, ç1kaırılı;1uı biri• aaliye-tini beaap.. 

lru:aya çaıı.oaca&ıa.- 1968 yılında, ı~etnvı. madencilitiııde 

eatuı alı.:l&D ııııalserııeleriD topl~ tutarı 12 080 n, çalı.l*ft
lara yapılan ödeneler toplaıaı. 253 )84 Tl, yatırı.mlar top

laaı da 53 600 Tl. dı.r. Bu haroaalara karı;.ılılt toplu 

olarak 1461 eandı.k ıuıetaşı elde edilmi~tir. Yapılan ,a

tırualaruı aşınma ye yı.prarıma paylaı-ıDdan ilgili yıla dt1-

şeıı miktarı. ortalaM 8000 Tl. dolayınttach.r(ll ). Bu var•

.ruae dayanılarak ıapı.lan •tematik işl•ler sonunda bir 

eandık lUleta::.unıa maliyetinin, orıaıama 20 Tl. dolayı.Dda 

oldalu gCSrU.lJnektedir• 

Çıkrılr: •• 3k1p yöntemiyle )"lpılan çıkarılışııı ıııııa11-

.retler1. nraaı.rıdaki t arkuı b!J.l a.Daeı Yerı yete:reislitiaden 

gUç olmakla birlikte, iki .r&ıteme 1l1!;k1a lll!uırat kı.yaala

malan. yap-.nua yararları oıacaıı i.ne.ncındQ'ı&. 

Çıkrlk 7enteaiyle işleyen bir kuyunun kurulut maeraf

lar1 topıa.ı ortal ... 150 Tl. dolay1bdadır. Skip 7~ntemiy

le 1;leyeıı bir kQıuc1a, ayın maarafların ortalaması. ıae, 

75 000 Tl.aını. bulılaktadır(l2). Farklı iki 7i:inteale ça-

(11) i!aden işleaelerinde 1361 .vı.lılldaıı itibaren uygalanan 
amoı•tiem&.ll oranlbarı.,det,işik araç ve gereçler için 1J6Y
ledirt As ku,yu ihraç aakineeı ve raU~temillttı .ı'5, aq
yar v1nç Ye koapreatir t-20, cnher kOYası JQ.O,ku,yular 
;(2, lambellar :'20,yaptıtı.mıa beee.plamada uıortisllfU'l o
ranı. ortalea ~15 olarak alı.nıaı.otır. Amort1emaıı oran
ları hakkuı4a a.yrı.nt1lı bUp için. bkz. :Recep Turca7, 
Ver&ı Uw.ıl K!lJı.lnu ~~ ıa\bU:e.ta:,2.:Baekı,tatanbul,196Sh 
e.l)18 

(12) Madeıı bt:lgelerinde yaptı(;:.ı.aıa inceleFJeler eırası.nd.a 
vard~ımı.a eoır.ıçlara gCre,kuYtt maliyetlerine 1litkia 
maaraf kaleeleri ayrı iki Uretim yantainc!e ts.n.ıı 
farkl.ılıklar gtisteraektedir.Ç1krı.k 7imteminde,ktıllaın
lan kASila 20-25fl.kUrek l0-15 Tl,keolti 10 Tl,-urpıı 30 
Tl,luırpit laalbaaı )0~0 fl,çı.kru a,taçları 25-35 n. 
dolayı.nda bir barcar.a.rı gerekti.rıaektedir.Bu haroaıa
lar1D ortalaaaeı 150 tı.dır.Buna kar9ıl1k,akip yente
mtrı4e bir kuyu için asatın al:uıan kompreeör•e 60 O:>OTl, 
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le çaıı.van ku1Ul&r are.sltlda üretim miktcrlllrı.ta 1li~:ki:n 

kı;raalamalar yapıl.mamıotı.r. Her iki y6ntemle de lületa

şı çı.karan oadencilerin verdit,1 bilgi7e göre, ttkip yBnte

m1nin verimliliti, isc.betli ecndaJlaro. b~{.l~ to Ye un

cak bU tUr eonda~larda, k~yu maliyetlerini gLderici ure
tllt artıt;ı oat.lanmaktadır. 

LUleta~:ının cine ve ttirlere ayrılması 

m1nirı 1 ört ve töreler• dayruıdıB,ı belirtilmektedir. 

dt bir uzmanlık iti o~ bu ayır1Bda deterlendirme, 

Aı4ak1 kıstaelara gllre yapı.l.ıı.uıktad.ır: 

1- BU,~·UklUk 

2- .At,ırlı.k 

3- Renk 

4- l'i::ısurlultık 

5- Göaen.ekler 

6- Daılar ,.apıuı 

içle-

014-

awa-

nu t.:ı.ataalara göre y&t1ılan bflltAclendirmo, taşuı ti
cari detterini dobi~tirditi gibi, kullanız alanlarını da 

etkiler. Yarı ıaalll olarak alllll aatımında ortaya çıkarı 

farklı. uygulama n&deniyle 1 cinelere a;ırırmada tam bir UJı~9-

ıaa olııanı.tı.ı g6se Çürpmakta~ı.r. öneali olmayan bu. uyu~J~D.a

lı.k; bir c,tlrUşe gtre lUletaşı.nın yedi, titeki gt!rU~e gere 

4e, altı. c1nse a.rrıldı.tı. nok.tnlarırı.da topla.nmm.kte.dır(l)J. 

yeterli bir vinç için 8000 1'11 t.nı.anoa adı. veril• 
mm. afticı..na da 20t>O Tl. ôdenmektedir. öbur gcreçlerle 
birlikte bU7le bir kuyı.ınan maliye:ti 75 000 Tl.eı.na. 
ulaşıw:s.k tad ır. 

(13) Ayrıntılı. bilgi için bkz. :Eakiı;ıehir 3anayi :n~dUrl\4,11, 
"LUlet&fiı.Dı.n 1tlenmea1"(banı.l:awııı.t rapor,Mnr't,l967}, 
tr. 3;Do,an, a.l);önceı,s.G; .lnan,o.l 

ı ı• n ·• • • • ı • • • •• r 
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Bu komıdak1 farklı e~rU~lftr, lület&_:;ı.nl.n iktisadi yönden 

incnlen.m:eeinde hatalı sonuçlara vtiU"l'Da,Y1 gerektirecek linem-

de bir fakter detildir. 

(j'tukarda sıral.a.nNı kııırtaslar esas alınarak lU.letaşı, 

yedi oinae ayrıl.mnktadır. t~unlar eırae:ıyle• 

ı- sıramalı 

2- Birimbirlik 

3- 1'aı:ıluklu 

4- Jlııııleli 

5- Orta 
5- Dtskae 

7- Cılız adlarını s.l.ılaktadır. 

Cılıs dışındaki cinsler kendi aralar~. 12'ter 

tUre e.yrılın-ıktadır. Yani her cine, en iyi ktılitedeıı baş

laı::ıa.k U.zero n.u:aralandı.rıl.arak, 1 'den 12'1e kadar adlan

dırılmaktadır. Her cinsin 12 tUrU gr.ıplandınuı.ya tabi tu

tularak, *iyi", "orta .. , "düşUkn taliteli olarak det;erlendiril-

tıektedir. Bo gruplandı.rma tJlıyle yapılır: 

~ier cin.ein; 1 'den 7'ye ltndar olan türleri 111 kalite 

7'deıı lO'a. • .. orta .. 
lO'dan 12'ye ~ ~ ~ dt~Uk ~ 

Orta ve dBkme cinelerinde btı e-on gnıplandırcın i:.,leainde 

ikili ayırım yar.-ıll:u:Lktadır. Yani, bu cinslerin türleri, 

l'den 6'ya ve 6'dan 12'ye kadar iki grupta toplanmıştır. 

Bu durtoU~& göre, yafı mamul lül:eta~ı 73 'tUre ayr:ıl
mnk.tadır. r·,nkat, uyeula.cia bazı. kola:;lı.klnrl.n aat,lai'JIIB-

eı. ve türlere ayırtanın tiııs bir> usmanlıtı r;erdr.tiraeai, 

işleıılerde birçok turlerin birleşt1rilr:ıesino yol açmı;;tı.r. 

~::l·ıelararaaı ticarette, lUlot.a~ını.n cineleri TUrtçe 

adları. ile kullanılmaktadır. Da neder..le cinsler hakkında 
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71 k&litedeıı başlı.yarek yaralımı 
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!<U açıltlaoa.y:ı en i-

1- SIRA~ALia Standart olaralt tesbit adilmit olan 

bir oondı.Aa(l4) 35-50 adet konıJ~maktadır. r:n bU,YUk ve 

en ısı kalitede olan b\ı taş, parçalara ayrılarak pipo :f8.

pı.~uıda kulla.nılaattadı.r. 

2- ni:.t!!ffiİRLlKı !Jı.rama.luıdan daba ı-.:uçuıttur. Biblo 

yapllllı.nda kullruu . .ldıt:ı gibi, parçalara ayrılarak pipo ya

pı.mın4a 4a kullanılır. Stan4art · bir aandıkta 65-85 adet 

btllurıur. 

l- PAm:'JKUh .1'1-po ya.pıauıa e1Yer1şl1 bUyUklüktedir. 

Sıan4art bir eandl.kta 120-150 B4et pam:.ıkla taş.ı bulunur. 

En çok laulwıan bu tav. pipo ialiılde kl.ıllaru.lmaktadı.r. 

Yarı maadl olarak alım-eat10 t~lemler1Dde l 1 don 7'7• ka

dar numaralandırılmıw türleri, eandıklara yerleştirilir

ken, 1-3 nolarla 4-6 nolu taşlar karı~ık olarak konul.M.k

tadı.r. :Böylece, T'aunıklll oin.eınin tUrlerı !11leıı Uçe in

miş halunmakta4ır. 

4- DANrtt: Genellikle kUçUk pipo ve kadın p1pow~ 

•• benseri eşıa ~lAtında kullanılır. Yakıa,ıt olarak, 

Pamuklu cineiııin .1arıaı bU3'WtlU~Ull4elt1 daneli taşlarından, 

bir eandıkta 220-250 a4e't bW.'IIJ'lmtıktacıır. 

5- OE'l'Aı !~olye, bileaik ve benzeri GfJ& yapımında 

kullanılan bu oina taşlar, temizlenip oilllandıktan son

ra o.t'talamı bir t&"''ık yumarıası iril1tin4e kalır. S<tan

dart bir sen4:ıkta 325-400 adet orta aş bul·.ıı=aktadır. 

Daha çok n1kot1n1 ~esi 1çin ba;-ka meddelerden yapılan 

-------------------------(14) Hall lUletaşınuı ihnl.OatUlda birim olarak "Sandık .. 
esası. gelenekaol bir uyo.ıJ.e.mc.dır. A~•rıntı.lı bilt;i i
çin bks.:Bu EtU4, a.~~-tr 
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\ 
pipoların 1çiu ıerlevtirilaektecli~. Sigara a~,ı.alı.iı. ya-

pı.ı::ıı.n4e. da ku.llaıu.l.Mktadır. 

6- DÖJ{Oı LUletaı;;:ını .. n altı cın .. &Jl.ranlar Orta Ye 

J)Gkme e1.nelerini birlikte. adlaııdımaktadı.rlar{l5). Jtul

lanılı.; Ye ticart 4eier1 bu b1rlevt1rmeye elverişli olu.

,.acaı:ı. ka.nısını. ortaya çıkarmaktadır. ('UnkilJ btı cins tat
lar Eak1şeh1r'4e Standart eandı.kta dettl, tenelte 11e ea

tılaktadır. Orta cinair.den tıaba d~Uk tleGer4ek1 btı taı,

lardan teebih ve beuer1 .,,. yap:ılmaktatiır. Ayrıca •

nay1de t$Crit naddeei olarak da kr.ıllanılmak'tadır. 

7- CI!. IZ: ED dUşUk n1 telikte olan bıa o ina 'tBri'lar 

Türkiye 'de, ei.gara at;.ı.al~ı, kolye •• benserı kUçUk par

ça eşya yapuu • .n4a kullanı.lDIBktadır. Ayrıca CfiUtülerek 

toz haline getirilııekte ve b&aı. iqlal.erdoıı geçir1lerek(l6), 

pipo ve benzeri etynların ya~uııııda Ye başka maddelerden 

yapı.laıı pipolarda n1ltot1ıı emici astar olarak kullanılmak

tadır. 

TeknoloJik geli~•elerdeki değiŞDelere aıcla 

ayak aydarabilen tibUr sektörlerin Çoıunıatu, üretta mik

tarlerında sUrekli geli~me ~la.rken, lUletaşı madenoil1-

t1ndek1 Uretia Mikı&rları aouı. oynazaalar gtietorerek dU
&er.dli& bir se,-ir isleeiştir. I~ yanı. ,~~ra. ıuıe•oı 

uret~ miktarlar1ft1 g~eteren kaynaklar arasındaki tutar-

eızlü ve dllaeneial ik, bu eektörtln tiretim aiktarlar:uıı.n 

(15) Fekitebir Ticaret Odası LUletaşı Fiyat CetYeller1n4e 
4e aynı cine içilde ele alınmaktadır. 

(16) nka.: Bu Ettid, e. 52-f6 
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bel1rlenıaeein1 gUçleotirmektedir(l7). Kaynaklar arasınaa

ki dUunaialiği, Uretia koşulları dı~l.Dda tu nedenlere de 

baf:ll.yabilir1a: 

- LUletaşı. madenciliiindeki deneta 7eters1a1111 

- Lületaşı aekt~rUnde ihraoat dıçı.nda belgeleme 

aorunl~unGft bulunsayışı 

Bunlardan ilki ile lUletaşı. madenoil1t1nde sure ge

len kaçakçı.lıt:ı kaırtediyoru.a. Ocak~ın çoS,i.tnl:aıt:wıda ça

lıçıanlar rtıheataı.a olarak lUletaşı. çuarmayı ve b•.ınları. 

belgenin rahaaıı.na ~ip kişilere aatmayı. meslek edinen

lerdir. Bu du.rua iki taraf için de yararlı ol.mnktadı.r. 

Bir yandan rubaataı.a lUletatı çıkar.an ki~iler kendilerine 

kola7 bir iş dUaeni eatlamakta; uıe 78Ddaft ruhaat sahiP

leri madeni işveren ,ff1kUml.UlUkler1ııe girmeden elde etmek

tedir. Iütlti de bıa 4ıırum, sektördeki maden Uret1Dı1 tek

ni~inde gelişmeleri enselleyen en 6neml1 etkenlerden bi

ridir. 

Kaynakları.n ~laa ol.Jiayı!luı:uı ikinci nedeni, ih.rft.

oat cıı-,;;:ındat Ureti&l ve imalAta ilişkin kayıt tatma sonaıı-

(17) Devlet totatietik: Enat1tuetı taratından yayınlanarı 
Dıt Ticare~ iataııatiklerindeki ıuıetaşı ihracat mik
tarı. ile aynı kurr.ıl uşun Madeıt ieta'tiatiklerindeki 
lUleta,ı Ureıtm aiktarında birim U7t~~u aatlanıp, 
kıyaslama yapıldıtı saman, 1961 71lından ba yana ıu
letaşı. ibraoatı.nııı, o.retiminden fazla oldUi,u. aonaou 
ortaya çıkmaktadır. Gerçekte böfle bir sonucun orta
ya çı:ıtmaeı olanakeı&dır. ÜbUr kaynaklar arasında da 
önemli farklar varch.r. Jrne&in:!kinci Bet Yıllı.k Kal
kınaa ?l4nı 1371 Programında 1968 yılı lUletaoı Ure
tia miktarı 1647 'ton olarak gtsaıeril1rken,l910 prog
ramında aynı yıl ureıtmı 61 ton olarak göeterilaek- -
tedir.D?f nın ,Yıllık programları arasUlda btt UJfllfiD&&
lıklaJ" yam.nda;Türk178 tatatıetik Yı.llı.fiı,!!adea Da1-
reei,Ma4eDCiler Derna41,Eek1şehir Tıcaret ve S&JB.71 
Odası ka.yıtlaruAa cıa bU,J1lk farklar balıınmektadır. 
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~.ır. 1:malltta 4a dtll'WI aynıdır. na. nedenlerle belirli 

dönemlerde ne kac:lar Uretiıl yapı.ldııını ölrenmek olanak

sızdır. 0zell1kle yurt i~indeki 1•alltın c:elişmeye baş

ladıeı 1955 yılından sonraki kayıtlar, €~rçek rakkamlar

dan daha da uıaaklaşmıştır. Böylece, Uretim miktarlarının 

Eerçetin alt1b4a gtieteriliti, bu aektijrUn ekonomi içinde

ki t5nerainin goretiııoe kaYramtasını gJçleştirmi:]tir. 

BUtun bunlara ~en, geç1111 ,-ıııara ilişkin rakam

ları kabul e-Dren karnaklardan verilerek, Urett.in genel 

giditi ortara konalaaya çalı~ılaoaktır. Türkiye Tic~t 

Odaları.. Sanayi Odaları ve T1care~ Boraaları Dirlil1 'nin 

1'}60 yılında yayınla4ıAı 16 sayfalık ~TUrkiye Ekonomisin

de LUletaoı" adlı eserde Urettaift miktarları uandık ola
rak ş~yle g~eterilaektedir: 1905'de 5 074, 191)'4e 174, 

132J•de 1 5381 19.3l'4e 241, 1·94l'4e 174, 1946'da 625, 

1946'de 2 3171 aand1k.lületa~ı madencil1A1 hakk~ndaki 
diter bir rapordan da, daha sonraki yıllara ilişkin rak

r~ruları 1zleyeo111r1s(l8J: 1350'de 306, 1951'de 201, 

1952'de .452, 195.3'de 90), 1)54'4e 499, 1955'4e Jdl, 1956' 

da 675, 1957'c1e 758, 1956'4e 1 505, 1959'4a 1 076, 1360' 
4a 1 652, 196l'de 2 582, sandık. 

Kalkınma pl!nların~ yıllık programlarında, Ure

till miktarlarJ-na ilipin rakamlar şöyledir{l9): 

(ıs) ~~noeı, a.ıo 
{19) Tablonun h&aırlanmaeında DPT'nın 196311~64,1965-1366, 

1367,1968,1369 Ye 1170 yıllarına ilişkin programlar
dan yararlanılmı~tır. Programlar arasındaki aapaa
larda, abar't!la7~· tınlemek amacıyla en kilçUk rakamlar 
alı.nmıştı.r•Tablodan ~nce verittiAta Uretiıa rakaal.arı.rı
da bir aanch.i!.ın ortalama net at,ırlı~ı 12 Kg.aluıdıi;:ın
da belgelerdeki biria uygunllJlu saııanabilir .. " 
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Tablo {Irı~ı) 

L~.tı t'~~~A·~ı UHF.T" r• ~Jftr• ·nAR I l .. .i. "i ..... ··.. .... • .. A• .. 

Yıllar Qr~~!• !~i~~ar! '1.'ogl 
1962 30 

1:}6) 50 

1164 70 

1965 50 

1)66 29 
1967 44,7 
1966 61 

LUletaşı Uretiı:11nde dUout nitelikli taçların mik. ta

rı., çolunluktadır. ratelik farklılıklarının doilardulu ö

nemli fiyat cıe~işeeleri nedeniyle, def11şik cineteki taş

ları.n, to:Plaıl tiretimdeki payları.nı.n bilinmesi, Uretiain 

deterlendirilaea1 için gereklidir. 

Sı.ramıalı, lUrillbirl1k 1 ?amuklu ve r.ıaneli cineleri 

iyi; ~burleri de dtt'}Uk niteliltli olarak 11111 bir ayırıa 

yaparak Uretioieki payları inCelEtyelim. Tablo (II.2)da ıu ... 

letaşı. Uretiminde 171 Ye dUqUk ni tel1kl1 cinslerin miktar

ları. gôt'Ulmektedir. 

TabloOII-2) 

1 Y! VE Dtlştl!: !fİT}1::.İKLi LÜLETA:)l 

UltE?İM ~ÜKTARlMti(20) ~irim; Sanc!ı.k 

Y ı. 1 l a r 
cvısıer . . . . . 1 • _.Uql 1262 ... ~261 _12fi4 1 12~L 
İ:r1 nitelikli lnletaşları., 
{Sıramalı.,Birtcbirlik, 

?amuklu,r.tmel1) 483 300 214 JJO 307 

DUşUk nitelikli lUletaş-
l!rı!Oı:ta~~~~-.-<!!111!) .. _..!Ql.Llll! _.!~~~?024. 

t 20) 'tabloda göoteriıen -ilk e;ruptaki lületaşları.ndan pi
po yapı.lmaktndı.r. Çrilışmaları.cr.ıa sırasında, üretimin· 
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H. İ 'Fı A L l T 

J..,ü] eta:; ı tm.deninin çıknrıJ l';:ı.nı ~r.:~~. işlenişi

ni de ~~ oltırak ud1o.nd.ır·:ı.p, r :aden ocruclul"lJla at tlyeler

deki çaıı,!!!~.-:ıları b•llirr;in bir biçinde ayırr:ıuyı n.~-~çlaaık. 

~~'t~i.."'!.U.r.ril.Zün b· .ı ~:esirı:u.mıc, 1 ületı:u; ı nadeninin mam~l lL.ırıma 

.:;et l ri lı::a:::nine Y.ndar yux~utU.len, l.;:l er'ller ortaya kom.ıla.caktır. 

l. ları ~':i:..ililll fe..ıruma :etiril işi 

Ocaklurdan ç ık:arı lan ta hı.r yarı rırımtll durwrıa 

eetırillrken, çeçitli it.jletllerden ~eçiriJ.\~:ektedir. Hu iş

le~ıler, l:"'~adon btl.::elerinde ve L.skiçe''i.ir'deki a.tı;) yelerde 

Bu işl ero.lerin Y•:ipl.l~'!ii.ıa:ı. .ıle ta~~· ın oenidardnn ç ı.ka

rılıç;ı e.rosında, ta:;<tarın ı.olr,klıt.,ı.nı. .vit.ircrek eertlerJ

i:«;oıne ;rol a.\acak ka.dar bir stJ.re geçmiş ise; atLlyeye ge

tir'ilen tr.vların s;.ı iç ine sok Jlaı"ak. eerckli yuı'LUftlkl ı(;. ı 

alması saLlanır. 

:arı m.unrll d !J.l" .lr.'l.ll. ret irili~~ sıra. o ında eiri.; ilen iş

le.-::ler oıraaıyla ç;:.ı adlar ı:ıl tırada toplanro.uktaüır: 

1- Çırpma 

2- !~:aykal 

3- Kahtıcının alım.:naı 

4- Arı.ş 

5- F'erdah 
6- 'T'an.~~ırl aua. 
7- ~~aba 
...,-
3- Ya.,:.lı aba _______________ .. _., . -··--. ____ ,.. ___ _..,._ ____ _ 

cinslere ı:öre n.'tırınınn. il iqkin farklı 0:(Jrti~, ler ile
ri ::::i..i.rU1mU :;tür. :·ir kı.oır:ı Hile ta,; ı n:.ıdenc ::.leri, u
retilen ta:~laraan :.50'sinin pipo yupı~ına E·lverişli 
old·.ı~.;.mu a.çıkla;.a·,ılardır. 2:<ı.ı gorü.:ıtin oav.ırıc..ıcı.ılarına 
aöre; ·~5:J'yı balnn iyi :niteliitli lu.let"t.~:l.urır.ın "60•ı 
ie~aldta a.yrl.lr.'ltü:tu., ;,eri kalanı :.ia ,:;e.rı i:. lenni !J r.ml 
oln.rak i~·ıraç ec.:..J.l~:.ektedir. :;u d; .. l!'"'J~l lJ:.)j yılından 
5onr~l üe:~i ;ikl ik t,C:ster:ü:; ve y.ırt i.çin·icki imalitt 
ortını y~.i.kselrıeye başla~."ıl.qtı.r. 
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ıo- Parla'tlla 

11- Tasnif ve aanaıklRma 

BQ işlealeri kıaaca 1noel1yelims 

ı- ÇIRPMA ı Çıkarı.lan taş:uı ekonomik değerini eep'ta

mak amacıyla, yapılır. Bu i;lemde lületa~ı., keskin ve 

si-vri atıalı bir çek1çle 7aD ta~ları.ndan kabaca temizle

Dir. 

2- SAnAL: ~şuı ,-al:aaocı madclelerden tem1alenıaea1-

4ir. LUleta,ı., en aa b\l işleııad.en aonra aatılabil1r. Bu. 

tec1aleae, kıaa eaplı. Ye baltayı. andıran, genellikle "el 

satırı" olarak adlandırılan bir aletle yapılır. Yantaş

lar~~ temizlenmesinden sonraki 1aQa"Saykal~ ctenilaekte

d1r. Eakişehlr içindeki eatışlar genellikle bu eatba4a 

yapı.laakta4ı.r. Baykal olarak aatışlarda, satıt birimi 

"aandık" •••ı.na göre 4et,1l, tav ad.edine göredir. 

)- J:ABA.Sl."llll ALIMASI , Saykal durumwıdaki lülekşı

nuı, iıaal.lta elYerişli olmayan k:uu.mlar.ını.n yont.tlraası 

ve t.emialenaesi işlemine geçilir. İtlea "kaba bıçatı .. 

adı •erilen öael bir aletle yapılı.r. 1şç1. ta~ı.n i§e yay 

ramayan dış kıa:ualaruıı yon.tarken, ta:ıta n.er~i bir ça't

lalc veya çiz.gi vareaı yontarak, buft·ı,D taş derinlii;.ine ne 

kadar girdil,ini &raqtırır. Bu. k1l&Urlar JOntt.ll&rak dU.sel

tileaeyeoek kadar iç kıaımlara ulaşıyoraa, taş parçalanır, 

'bu ise aı~ın değerini c1U'}ürür. Kabasının alıncı.aaı.ndan 

aonra taşlar, kali\elerine gtire tasnif edilir. 

4- ARI~: Son yıllarcıa baaı atblyelerce terkedilen 

bu işlemde; keskin, ösel yapılı "Arış" bıçat_ı ile U.r;la.

rııı yilzerleri kazınarılk dUzeltilir. Girintiler, çiaile

rek i'f&retlenir. 

5- 'P&RDAHı Du da, bıçakla ıa~r;uı d.aha ince bir şekil-
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de dU.zeltilmesidir. 

G- TAMDilU:AKA: D.ıvarlarında rafiar . bı:ıl <..ınıuı blr ocla

ya "tandır"" adı Yer1lmekte ve taşlar barada kır.ıtııl..ma.kta

aı.r. ~laflara sıralanan yabancı. maddelereten tenizlel'lCliş, 

ince pentsıu. ppılmış oJ.aıı taşlar, içerde yakılan eoba 

ile 45° nin Userinde kı;.ırutaltı'l&l:tadır. "Kw-utma"' olarak 

da adlandırı.laıı ~..& içlM, gt...ı.neı; ı~ıtı.nda da .;rapılıınkta 

ve "5ereileme" adı. ile de e.nılıısnktad.ı.r. 

7- ISLAK ABA ı 1andırı._ ile iyice k1ıru.van ta rJ lar, 

ıslak abalarla ovularak <iUalenir. Genellikle sı.oak mı 

ile ıala. tı.lmıv abalar la yapı.la.n bla silme işleıU eonunda, 

lUletaşı. Userindeki ialer kaybol.nakta4ı.r(21). 

8- OVMA: Islak aba 1ç.lem1Jlden Bonra kur.ıtulan lüle

taşları, ince dok:.ı.nr:uş yumuşak bir kune:;la ovulara:tt dU.zel

tili:r. 

iJ- YA~~LI ABA: Bı..ı b61Umde, owıa 1şleciftde kullanılan 

:fW!IUŞak kumaşa balmumu sUrUlerek., taşlar owl.ur. Balli2\lCli.l, 

taş Uzerine eütülerek, k;,ıru aba ile de ovma yapıl.abild1-

linden bu içleme "Kuru Aba~ işlGJBi de denilmektedir. 

ı o- ''A:RLJ\1.'n.A: Ya6J.ı Aba iu-lemindon sonra, lUletaçla

rı ktıru ve y~uşak yUnlU bir k'Jm&Ç veya bezle parlatılmak

tadı.r. Dıç kıoı.mları parlak bir hale eelmi~ olan hala lU

lete.şı Userindeki i~lemler b1to1~t1r. Sıra, işlenooıu ve

ya satışı için tasnif ve nand1kl~sınıı ;;olrıi~ ıır. 

ll- TA~~!!!!r VE ~;A!\11HYtA~{M3I: Cins ve tUrlerine gi:Sre 

taenit edilen ta.ıJlar dış pazarlara gönderlleoekoe, pamuk 

veya pel.ır k!tıtlarına ea.rılarak Mn<iı.klara yerleştiril1r. 

(21) :'!~ı işloae verilen ıolak aba adı, at!ylcne eeyleno --ıalaba• 
şcJ:lini nlmı~:tır. 
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tuletatları, yukarıda asetlenen işlemlerden ceçer

ken, sUrekli olarak kontrol edilaektedir. Kuourla ~~rU

lenler bir tlrıoelti 1tlae yeniden eokı.Jlur • 

.İç pazarlara, kabası.nu alı.raaeı. işleminden sonra 

satıv yapıldıtına daba önce detinaiştit. Atölyelerin 

çotunlu~und.a. oaykal aonraaı işlemlerine, iJ~allt bitinin

de geç1ldi[.1 gijrUlmek:tedır. 

2. 1tlan1ş1 

Wletatı. iliiD.ll.tıyla utraşanl.arı iki g:Nba 

ayırmak mUmkUndUr. Bilinen ve bilinaeyan imalAthaneler 

şeklindeki ayırıadaki farklılıklar vijrlo 6zetleneb111nir. 

1- Dilinen i.aalA,baneler: Genellikle ma.derı eahaeı 

sahiplerince işletilmektedir. fh-etilen ıuı·etaşları JU1 

maın~l bale getirildikten sonra Devlet Haltkı(22) &ieyarek 

antılmftktadır. Yarı. mam~l ta9ları içleyen ruhaatlı at~l

yelerde bu gruba dahil edilmektedir. 

2- !3ilimaeyen !malti:tbaneler:I_)gnlar genellikle kaçak(23) 

veya rahaat aahaeı aah.ibinden lUletavı alan ve fakat ••

cibeleriııi .1er1ne getirmekaiain, yaptıkları lUletaşı •

mdllerini pazarlayıcı firmalara &atanlardır. Ba tip atöl

,Jeler çotunlukla lUlet&şı bôlgeler1ndek1 ktyler4e ,:;:tsrtll

mek~e beraber, Eskişehir içinde 4e aynı 1olor1 evlerinde 

JR.panların •.rısı old:.lkça kabarı.ktı.r. 

tu+etaşı 1gleı:ııecil1Ji1, lUleta~;ı.nı ~etrillendiren bir 

el eanatı kolu olarak tanuılanabilir. T'akat son yıllara, 

ör.ellikle artıkların deterlend.ir1lllea1nde, üretillin iaa

l&t bl5ltıuıUndek1 emek.-eenımye birle9imind.e def.1?iklite 701 

( 22) Devlet Hakkı, ıuıetaşınııı ihracatında alınan bir rU
e·:JISdıar.&J::;t..: 1/<ıılı,~Z, F1 ,,1t1~-ji/1 Matira l{u~t<l:.u 1~/ıh,,loul~ lf/61 s.461- t,ı6~ 

(23) Ayrıntılı bilgi için bka.: J!:ski!,lehlr Sanayi :~!üdü.rlU
tU,LUletaşının •••• s.) 
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açmı;;tı.r. 'tanı, preslenmi§ pipo y;apı::ı.ıının ba·;ltw:asıyla • 

. Hileta·;~ı 1şlet~ec111t,1n1n i:.ıalltt btlUnU.nd.e t.r.J~k1nanın pa

yını artı~l.:; tır. ·~!·öylece lUleta:;ı 1şletm.eciliti tanı

ıuınaa, el ~!·ıatın.ın yanı sım, ı,;-a.Jcinadan da söz edilme

ei d-ı'h.a clot;;ru olacaktır. f·~-.munln. birllkte tnıt~n, :tı.ıl.nız

ca ;:mkina. ile .~rtır::ılan ir:ıaldtın, toplm:ı iı~tlı!tt içi.ncleki 

payı lrüçLtktür. 1'-'U geli~~1J.1 de dikkatr• a1J.:r1A.rAk, lıletaşı 

ı~~·lvr:ıccili~ 1, oua yontcıak, oymak ve f«.rtı}.larını makina

larla :;ekiller.dirmek B:.ıre:ti.Yle dei~erlendiren biı~ eunat 

kol~dıır, !~ckl inde tar~lJT'.l!:ım:ıalıdır. 

Esli.i;oııir ve yb:t"eeindeki atölyelerde .ra-rı m.ar:rll 

!ıade (:;etirilen lületa..;l~!i.rı, iır.ıalllthnnolerde tn..ı:ıardnzwı~;' 

mal hal ine dönilçttirtUUr. !/:;.let-a.~ının tat:~lwnış :!lal 

baline eetirilııeden AJıraeınuı lzne ba~.lan{lı.t;.ı. 1·:167 yılı

na kodt.U"t Eakişehir'de çıf.turılan ta.:.~ı~~rdnn pipo ve ben

zeri eç ;ıra yapımına u.:tcan nitelikte oltı.nlı-.u•ın :~o· :ı. yurt 

1çintie işleıımekte, ;~()'ı da ta~;; o+s.ı·aY. ihraç edilı:lcktey

ili ( 24). Türki~re •de çıktırılan ıuıeu~larını.n ortnla:sa 

olarak ,:ç50'ei pipo imu.ltltına uyewı rutelikte taçlar olıJPi 

~5Cl'si de cılız, orta ve dckne adı ver11en düşük nitelik

li ta;;;It"trdır. E·ınlar, buCUn de yurt içinde yeterince 

detLerlenflil~ileoen~ekteıi1rler. 

I.ü1eta:~ı 1ı;leımecil1,~1nt1e çalı.~.anlurı.n çojanlaı:~u, 

kalifiye işçilerden ohı;l"laktadJ.r. ·tapı.laoak. mur:ıille ge
re ta~ları cine ve tUrlere ayıroa iı;;le:ninden. sonra, ıs

lak \Lır:ıt'ldtüti ta~lar kabaca yontı.ılarak, !!.Jaolll tııelat;.ı 

:;ekline ookulilr. PüyUk olan ta . .;:lar bir ya da da.rıa tae

lu parçaya a~,ı1·ıJ an:ı.k detı1 ;-ik :-:mm ll ys;.:ıı.nı. i~ :uı sınJ.flan

dırı:i ır. !Aileta,ıı i~let'.'leoili~inde, atcliclenle 11....1llan.ı-

(24) !nan, e.4 
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lan başlıca el araçları; kesici, yont1ıou, nıyı.rıcı ve 

oy1.1ou adlarıyla o.n:ı.lan haasaa bıçaklardır. hunların 

~!Mıılda, kUçUk bir torna ile lnıratfı"'..a işlerinde k\Jllanı

lan bir soba da ıulur.r.ıaktadır. c-eniş attıyelerde elekt

rikli fırınlar, karutma e.racıı olarak kullanılmaktadır. 

tt.am~l tat~lattı D.Eılindeki ta~lar; kesici, yontucu, 

sıyırıcı ve oyuou l.>ıçaklarla şekillend1r1lir ve genel

likle oy:.ık ve deliklerin açılmasında torna ku.llanılır. 

Bundan sor~ kur~t'tma işlemine eeç111r. Atölyelerin ço-

6ı.tnlut:;anda kurutma 1~lemi, lUletaşı .kırrıııtıaı. serilmiş 

soba Uzeri..'lde y&J)ılmaktsdır. Verilen şekillerin ka7bol

mawe.sına titizlik göeterilerek, k•ır-\lyan t1W'3tlller ince 

zımparalarla tesviye edilerek cil& i~leoine geçilir. 

formUlU gizli t·.ıt~lan e114 karıçı.ır.ıuıııı ana maddesi, bal

m.ımadur. v·ı:rana•dakı tirmaların eelişt1rdi.f.,i. lzel cill 

formülleri kesinlikle bilinemftmekteı.tir. !akiı.:ehir'deki 

attıyelerde k~llanılan cil4, kaynama derecesine kaaar 

ısıtılmış t-a.lı:r.ım'.ı e:ri:ritine, perhidrol eklenerek hazır

lanmaktadır(25). Du eriyl.kte birkaç dakika t.ıtı.ılan ma

.e·1ller 1noe ve y~ .. u~uşak bealerle a111n1r, owlarak parla

tılır. Cil! eriyitine atı.ıaca.ır .muaillUıı kı.ıN ol:naeı. .-:::e

rekmektedir. Akat halde, taşın kendine ezgU be.raalı~:ı 

kaybolur ve yer yer .k:OJ'U lekeler belirir. Cilldan son

ra veya önce, &aıaM.de k:'Jsurlar ortaya çıkabılır, ba du

rumda kus.ırlu .rerler, torna ile pUrualendirilerek, motif 

veya oymalara raetla~ılır. 

Düz ve parlak 9Uzeyler üzerinde, lületatı:ıırı ku&J~.ır

ler~~onı earmek kolayla;tı.tıbdan, en kusurau& taşlar, ge-

( 25) Wl efa,~· ı. atölyelerinde yapılan incelerıeler sıracın
da aaptanmıçtır. 
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nellikle dUa pipo imilinde k'.ıllanılır. 

nı.ralrınıuı 1şle.tüerin bitiminden sonra, ma.t:ı'lle, lU-
, 

lotaşı dışındaki tamumlayıcı. parçalar eklenerek ma:ııtll 
bitirilir. 

Eaki~ehir ve yöresindeki ntölyelerde lüle

t&~}ından yapılmakta olan :.ııamllleri, iki ana g,.nıgta top-
ı·--"' -''-'·"-.:aur. ,.nt·ı:to• - "··',ı~ilı!, ıt•l t~·rı-A ·I '~A':"'!''L·T r·oı-. ~ W~\A.ı:ILI. .r.·,. ,,... VuU&l \.f·.~.r..tJ.. '( ~··,.ı.~ ..... J •. ı-ı, 

olarak adla.ndırab1lecet;im1z bu iki grup hakkımeki ima

lAta ilişkin noktalarla, balıların tUrleriyle ilgili 8.1-

rıntılı bile:iler verildikten aonra; imalAtta, faktHrle

rin birle~im oranları ele alınacaktır. 

a) .? 1 p o 

LUletaşınuı on yeygın kallanıa alanını. 
oluşturan piponun yapım ve türlerinin ayrıntılı olarak 

incelenmesi gerekmektedir. 

Ayrıca, eekt5rdeki yanıtılan dol;erin anemli bir 

bôltımuııu pipo Ye pipo yapmına ayrılan taQlar olaı;t,..ır

maı~ tad U" ( 26 ) • 

(1) YaDlJiıt 

?Urkiye'de ilk pipo inal!tını.ın 1942 

.Yl.lıncta ,yapıldıaı. •• ilk 1hraoı.nın l J~hı yılında t."erçeklat- · 

tii_,i tesbit edilı:ıişt1r(27). 

'Eaki~eh1r•de çıkarılmakta olan l~ete.şlarınuı .:so• 

---·-----------------------(26) LUletaşı s5aoU&UnUn ktikeni olan "lule"• tUtun içi
minde k:tllanılan ince cıaun çabuk anlmsı.nda oltlnaı
na raBJaeıı. günümüzele ba eCzcUk, pipo aôzo~ü. yeri
ne k 1Jllanılır duruma gelmiştir. 

(27) Do€.aıı, s.ı 
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sinin pi~ J8.pııru.na tt7eım· ılit&lik:te oldut;,u daha önce be

lirtilmi&:ti. B&ı durwıı, lt'lletaşınuı belli oo;lı kullanıa ·. . . :. · .. · 

alanının pipo yapıuna ;renel•ni,.ne yol fiçmı,tır. öte yan

dan, teknik ·alandaki k:.ülıD:ıuu.ıı, bel ir li bir 1,eknoloJi71 
.:.ı.. ~ 

r:erektird1E.1 ve Türkiye • nin' teknolojik olar..akl~ırının bu 

4U&eye alaşı:ııı.d.ı,t:ı fo.ktörU de dikkate alınırsa, üretilen 

lUletaşlarıı:wı· ço(!.unltıAtınun pipo yapı.ouıda tUketilruJsinin 

nedenleri 4aba açık olarak o.rtaya Jtomal~ olmaktadır. 

vzellikle, 1tlemaea1t tfU}laruı ihnlcı.n:ın bazı kı.aıt

ltımalara bailanmAsından ooııra, pipo ynpı.mı Y81'8'1nlaşmıç 

ve atölye aa,r1a1 dikkati çeken bir artış gfSstermiştir. 

Pipo yap~ıada iki ayrı yentea ialenilmektedir. 

Dirino1a1 tıu kıın.mda anlatılacak olan el oanatuıı gerek

tiren pipo yapıcu.dır. vteki ise, .. preae pipo" denilen, 

lUletaçı kırıntılarından mitine ile yapılan pi:polardır(28). 

Pipo imaliltı bir el sanatıdı.r. ı.uıeto.çları., özel 

yapıya aah1p bıçaklarla yontulup şekillendir1141kterı son

ra, '• işlenişi" be.şlıt.ı. al tuıda açıklanan cilA tekni~,i ile 

pulatıl ır. Bu başlık al tı.nda ayrıntılı. olarak ele alı~ 
·~ 

nan işlenio biçimine, yalnızca piponun tütUn koyma7& ya

rayan ve lUletaşından yapılan kıD~Unı.n işleımıeel anlatıl

mı.ştı. Bu işl.Uerden eonra, eı.ra montaja geltıekte41r. 

MontaJ olarak adla.ııdı.rd.ı.t: usıa işleı:ı, piponun l'Uletaşuı

da.n .rapı.lan bat kısmı 1le plAstık aaplnrınuı yerleştiril

meci.dir. Bir pipo Uç bölümden oluşoaktadır. Bu. uç bö

lUmUn ha• maddeleri, lUleıAş1 kemik ve plastikti~. LUle

taşı.ndnn yapılan baş kısmı ile ao.pların b1rle1ır~tir1lmee1n

de, kemik vida 7a d& plastik boru kullanılmnktadır. 

§ekillendirilait pipomm eapla birleşeceği 'bCl4r;ıUıı . 
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i~i.fte, kemik v14anın yivlerine \IJfSUD yiv açılır. Pl&a

tik eaplar enoeleri, doltı çubuk hali.nde genellikle Ç'ekoa• 

lavakya, Doia Almanya ve !ngiltere'4eft ithal edilmektey

di, buı;llıı ise i thalata gerek kal.ma::lıştır. Bunlar, belir

li bo7larda keaUip şekillendirilir. Daha eonra, pipoııurt 

başı. ve eapı. iki ucu yivl1 kemik Y14a ya da plAstik bonı 

aracılıtı ile birleştirilir. Du işlemin bitiminde orta-

7a çıkan pUrUalor, bıçak ve torna ile dUzeltilir. Pipo 

sapı. yap111:uıda kullanılan ve katalin jUrali t ve. adları. 

verilen plll•tik çubuklar, oiyan ~eya kebribar renktedir. 

:>ipo yapımında, bir ihtiaaalaşma sereli aomıcu 19 

b61U.U aıeyclaıa gelmi,;t1r. İtlemler1n tamaıııınıll pipo ima

lltçı.ları, bu işlemlerin tamwaını veya bir bClUmünü, •

vinde yahut da açtıtı küçUk atijlyelerde bail.lleıa olarat 

çaltşaftlara yaptıraaktadır. 

t'ipo JRpıcuıda belirginleşmiş oları işbtUUJIU ve ih

tiaaala.şaa kornaları ;öyle eıralarımaktadır(29)s 

1- .Pipo 'be.şları.n.uı 1qleıaee1 

2- Pipoların eap( -.ik) kıoımlarına 1l1Qkiıı 1tç1-

likler 

l- Kemik vidalaruu.n .va~ı.mı 

4- Bat ve aap kı.aıralaruıın ta.kı.larak dtıaeftle,t1r11-

ua1 

5- Pipoların ~paralanmaoı. 

6- ?iponan parlatılaaaı 

Yukarda aı.mlarıan 1şlemi.n 19lıu11 biri ile utravan 
iççilerin ;anl.Jıda, owılard.an birbirine çok yakın işleri.Jı 

birkaçı.nı. bir arada yapenl.ar da bu.lu:nmaktadır. 13\l işle-

(2'~) Dof,&ıı, &.21 'VO Ö&el &fSrU.peler. 
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Pipo i!!l&J1ltı., ev sanatları 9eklind.e geli'}Oe göster

miştir. :na&Un, kUçük 1şlet$eler biçiminde yUrUtUlen i

malAt işlemlerinin evlerde de devem e'ttii;1, üneeden işa

retlensiçti. 1aal4t~ne oahipleri 4e, pipo y~pıcında 

fiilen çalı:;tmaktadı.rlar. E'okişehir içindeki imalAthane 

aa;:rıo1.nın 200 kadar oldutıı te.htıin edilmektedir( )0). Son 

,yıllnrda lUletaçı. çıkarılan ı.:~yler4ek1 pipo 1ma14tçıla

rım.n hızla ço.ialdıe.ı dikkati çekmektedir. 

1mnl4t işlerini evlerinde veya küçük attıyelerin

de ytırUtenlerin çolu.rıllıAta bUyWt il:lallthanelardeki torna 

gibi ukinelerden · Ucret karşl.lıeı yarnrlanr:w.ktad.ı.rlar. 

Yani 'b'..tnlar bUyUk bir yat:ırıa yapma zoruııltJ€tı daymwıwkta, 

küçWt aeraııyelerle çall.!}müktadırlAr. Uu tur atUlyelerin 

sermayeleri 500-)000 Tl. arasında deA1pekted1r. 

(2) ty:rl~! 

Türkiye'de pipo yap~ında genellikle 

doi;al ve blok lUletaçları. kullanılmaktadır. Ii.Uetavı ar

tık ve k:ırpıntuarı ile <lUşUk kalitedeki ta:z,lardan ya:pı.l

makta olan "preM pipo"' ayrıca ele alınacaktır. 

Uurad.a incelenen pipo türleri, doıal ve blok ıuıe

ta~ı.nda:n J'81'1~kta olan pipoları kaponcaktaih.r. P·ipo

ların turlerine ayrılmneında kullanılan kıstas, "bUyWtl.Uk" 

ve "şekildir.". Du kıstaalrıı'a gf.Sre yapıltııı ayırı.ad.a baş-

. lıca tUrleri, şu ,ekilde inooleyebiliriz: 

1- DU& pipolar: 

Bu tur pipoların, sap Ye baş kı~~ları düzdUr. 

{)O) 1)65 yıluı4a. Eski.şehir'de ôO tane lUletnşı ati:ilyeei
nııı b~l:tnd\~Sıa tesbit edilmiçtir. 
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Herhangi bir oya Ye kabartııaa ·işlemi ile şek.1llen41rilme

m1şt1r. Pipolar, silindir, küre, dikdörtgen prizaa. ve,. 

kUp biçimlerinde yapılmaktadır. DUa pipolar uzerinde, 

lü.le taqının kusurları kolayı ıkla gtsrUleoat.i.Dden, bu pi

polar en i.Y1 kaliteli ta,:lnrdan yapılmaktadır. Kalite

leri •• ku.llanuııadak1 kola.rlı.kla.rı nedemyle, dUa pipo

lar en de~er11 ve en çok ~.ıtaları pipo tUrleri ara.sında4ı.r. 

DUa pipolar • uluslararası piyuaalarda, ,yn.puı şekil

lerine zöre ou adlarla anılmaktadırs 

- Billlı-do 

- .Dablin 

- İngili& 

- Buldop 

- Yaeeı. pipo 

- rört köşe pipo 

lh tUr pipoların yapımında, torna mskinalnruıctaıı, 

öbUr ıurlore oranla dana !asla yararlanılmaktadır. 

2- DUz itlemeli ?ipolar: 

Genellikle, d.Ua pipo yapı.r . .n.ı)d.~ k;Ja·.ı.rl·ı.ı çıkarı ta~lar

dan JNlpılmakta.dır. bu taııların k;.ıa:.ırları.nın, çiçek ve 

tı.rtırlarla knpanrqaaı. ile deeer bulaaeı aaE;lanıl:.::lftktadır. 

DUa 1şleıael1 p1polaruı tızerindeki bnail 1tle.~ler 

4ışuutaki giJr'UftUmU, yani şel::illeri, dlla Pi?olaruı a,Y1'UC1ır. 

Tür.·; olarak düz pipo gibi adlandırı.l.ııı~ta., fakat işlee-

lerinden ötürü 'bl.t adlurı.ıı ya.nlhrı.na "'TUrk deeenli4 ve 

••kıvrık aaplı." a6&cUkleri eklenmektedir. 

nav kı.aımlarına, kabartma teknit,inden yanırln..nıla

rak, ba&ı insan ve bayvf.Ul ~Jekilleriniıı işl em:'leSiJle ,-apı-
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lan pipolariır. Bu pipolar, verilen şekle göre, ou ad

ları. alm.~ktedı.r ı 

- !tinrace 

- ~övalye 

- Denia Kızı 

- Kı.s Eli 
- Kıa Bavı 

- Kuş Peiıçosi 

- Ke.rtaı ?ençesi 

- Aalanlı 

- Kaplanba.t;ı. 

- Kurukafa 

4• Sakeaton Tipi Pipoları 

Başı bilyUk ta~lardan, sap ııcun4a 7ine sapları da 

birleştirilmiv ve işlenmiş birkaç parçadan oluçan pipo

lardır. Baş kını diger pipolara oranla daha bU.yUk olup. 

genellikle kabartma olarak det1ş1k biçimlerde içlenaekte

dir. Saptaltl. lUletaşları.Dda, baq; kıau. uyggn işlemeler 

yer almaktadır. KUçUk, orta ve biiyUk olmak uzere üç tU-

re ayrılır. 

5- Kadın Pipoları: 

'formal pipo ooyutlarl.DdAn daha k:Uçilk, ince ye usıın 

aaplı pipolard~. 

Kabartma pipo 7ap~ın4a, daha usta elemanlar çalı;

r:ıaktadır. B-.ınlar, bir ne,ykel trq gibi işlem.e J'&pabilaek-

tedirler. 
~atalar, ö:rleeine yetipivlerd.1r Jti, işlemeleri yaparken, 

daha önce .J&Pılzıu.ş flrnek veya modele balU:ııa ihtiyacını 

d\I.Yf!1Umaktad ı.rlar. 
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Esk1şeh1r'ddti atôlyelerde 1 cerek bU/ük

lUk •rerekae kalite bak~'!ll.n<1an pipo yapıılına elvoriç.li ol

mayan lUletaçları., Pi:Po dı·.UY..laki DDn'lllerin iul&t.uıcıa 

k!.lllanılmnktad.ır. ll:ı.&nlar; eteara at;.ıslıtı, kolya, broş, 

küpo, bilezik, 1ı;;.ne, biolo, toebih. ve kUçWt he~rkclcik 

gibi oUs eşye.larıdı.r. Bunlar da, pipo işlcr:ıec1l1ti.nde 

kullanılan araçlarla )"a;>ılmo.kta, oil41anmaoı vo parlatıl
ması bakıc.ındwı da a.vrıJ.ık s~otermetlektedir. 

Yukarı.da aırtila.tıan öbür lUletaşı rJB.C!;ll1er1, ·e:enel

liklc pipo ya!>~ında kJllanılma.,yan veya daha kUçWt kuır..tr

la olan lületa.QJ.ndnn ynrılmuktll.<~ır. 

4• 1mal4t Artıkları 

Gerek lUlete.;~ının J&rı. m.tiaı11 hale getir111t1 

sınuu.nda, <:erekoe bınlardalı pipo ve tib...tr lUletaı.:ı rnaııJ~ül

lerinin yapımında ortaya çıkn.n k.UçWt ltırıntı, ta9, toa Ye 

talaqla.rın to:plw:ıı, Uretilen lületa~;uıa orwüa tnomli bir 

miktard~dır. Lflletat:ı.nı.n ham olarak ihrao:ının yasakla

nıp yaoakle.r~sı.. kon·ıaundaki tartl.f]t.'ıfltlaruı hızlond ıtı 

1966 yı.lındarı itibaren, kırıntı t&;;ların r:ıiktarınuı tea

bi ti çalı;;aaları.na tm.şlaıu.lcır<ı<tır. Bu çalıçmnlar aonan

da, pipo ve tbür lUletaşı mo.o.illerinin inv.ılfttuıcla k,,ılla

nılan lalete.qlsrının 'tJo•unm yontma, oyma ve kaoa.rtaa 

işlemleri ile kırıntı ve toz naline gelO.i~r.1 aaptanr.:ııv

tır(ll). öte yandan iı:ml&t eireeında, k:ın.ırlarından tl-

()1) I.~u teeb1t, F:aki~ıetıir Ticaret Odueı ~·~eslek: !:<miteai 
tarafından yapılan bir inceleme e!nuoad~. Aynı. ko
D'..ada ı::ekişehir !':anm:y1 ~!'UdurlULUnce yü.riıtülen çalış
maya 111~k1n raporun bir bölür.ıü."Uie ~ı.rtıkların oUt
tan. haklu.Dda ştyle denilmf·ktedir ·• •••• isim ve ad.ree-
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türU imalAtta ktıllanl.la.yan t.~ç larda artıklar içl.lldo ele 

alı.nr.ıa.lıdır. 1~\J. tUr ~lar&:uı pipo yapUJına tdverişli 

ol..myanlar, daha kUçWt pipo yapımında veya tbü.r lületavı 

mamQllerinin yapır.u.nda ka.llanılmaktadır. raıaııt, b:.ı de

t;erlendirmelfe elverişli olraayan taşlnrda b\.ll·.ı.rı:tıaft.ktadır. 

Bunları, kırpıntı ve tozlarla birlikte imalltt artıkları 

olarak adlruıdırmaktayız. 1~1.1 ikinci tip artıkların mik

tarl~rı hakkında, yaklatık bir bilgı cdinaek isteyenlere 

remai beleelerden bir ~rnek verebil:iria. Vergi iııoele

meleri flı.raaında., pipo imalltızıdakl:· ı·trei\iıı. lt!O''OftUlUlı!t

da oldtıl,u aaptanaıvtı.r(J2). !ani bir pipo imalAtına el

veritli bUyüklt.Utıelti 100 adet lUletqı.nd.an ortalaaa ola

rak ao adet pipo ~pılabilmektedir. ' (~eri ka.lan 20 adet 

lületaşuntt·'bir kı•ı., daha kUçtik olan kadın pipoe:.ı veya 

öbür mamıllarin yapı.ıaında k.ıl.lanılmakta, kalanı da tos 

ve kırıntı olarak d.e€,arlendirilmektcdir. 

a) A r t 1 k ı a r ı n ·D e t e r 1 e n

d 1 r 1 ı m e a 1 

Lületa~ı artıklarının 5tUtUlerek, bazı 

kimyasal maddelerin yardııın.yle, yeniden ltallanılma.eı.na 

ilk kec Avu.atr.ırp'da baqlanı.lmı~ıır. Zun'1 ltileta~ı. de

nilen bu karışPB, 'balıı~.ıa'IA.nu~ adı. verilerek •ecuae de 

-ıvagner• veya ynpıluıı.ı ilk Ulkenirı adı verilerek, •ucume 
de Antriohe" <ienı.lmektacU.r. DUnaa pazarlıırı.rıda bu adlar

la anılan S'n'i lületaşlarınııı yapımında k~.llanılan k~n
yasal ı:w.ddeler •• burıların bileşim oranları. hakkında 4e-

leri malftll olmayıp'te yine baıt lületaı;ı işleyen fir
ma •• q,ahı.aln.rında dikkate alınması halinde eonocle 
ortalama 40-50 ton Jtadn.l' talao, to& Ye kı.rpıntı.ıun 
toplaııabilecei:.i neticesine varılm.ı.şt.ır." 

(32) Do~aa, a.25 
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g1~1k g~rUşlere rsetlanılmaktadır(33). 

Avııe\,JJ"ya 'da ya,pı.lan ve ço~:unlutu. oılı.a ta;ılnrdan 

ol-ı.ışan sı.ın' 1 bala aeddeai, 'rt.lrkiyo 'den gönderilmektedir. 

ÇUrJtU, EakiQtHıir•deki atcl:relerde ortaya çııtan imallt 

artıklarının htmen tıepe1 at:ılıyordu. Yur içinde işlen

meyen cılıa tn:ilar, tEunizlenip sa.ndıklerıclıkt.an sonra dti

şWt fiyntlarla ihraç edilmek:te ve Viyana 'daki. attUyeler

de s:.m'i lületaşına aönUştUriilUp, preae pipo tle benzeri 

mwn-allerin yap1!ll1.rda kulla.nı.lmktadır. 

Lületaşı artık ve kırıntılarının TUı~kiye'de de~er~ 

lendirilmeai yolıında girişilen çabaları.rı olumlu bir 9•

kilde aontlçlanmaru.ndan sonra, önemli detı;i:;ik·~ ikler ve 

gelişmeler olJJ~U;;'tur. Du çabalarda ilk bnçarıya ula!Jan 

firma, azu.r.a süren deneae çalı~malarl.lldan uonra, 1)66 yı

lının ikinci yarıuında, lUletuqının inalAt artıklarından 

preee :pipo ve benseri egyaları.n imalAt.ı.ru eel iştire-iş ve 

pipo antarı yapıcıında eeri imalAtı geçerek, pazarla.rının 

bir çotwıa girmiş b~.ılunmaktadır. 

(l) f?teee .fiRO ve ,.qbur ,);Iamillorin 
Ya;eua:ı 

_______ ......,__. ....... ,. 
(33) Karı.~uüara ilişkin keain formUltın ortaya konı.ıl.m&

masında en t>neml1 etken; btt i~in, mealeki bir aır 
ol.arak kab',.tl edilip ciali t:.ıtulıı.ıaaıc1ır. ~:un'i lllle
taşı yapı.muı4a c:enellikle "C&adine" denilen c:e<ldeye 
altı ölçü ••aagn.4sie Calo1n4s" ve bir ölçU •oxyde de 
Zinc• .karı~ ımının k ıllanıldıt;.uıı öne otirenler ço;;.un
luktadır. Ayrıca Cı.lıa adı verilen tn:ır;ları.n toa Ila
line get1r1lmeoinô.en sonra bana şap t •• maane&Y\Ul1 
katı.li!!1Yl& da sı;.an'i lUleclai1 yapılaı.tı beiirtilı:ıok-
t~dir. Ayrıntılı. bilgi için bka.:lnnn, a.2;VoAan, 
s.l; ~'t Ansiklot»ediai, s.l247 
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aonı.ıçlandı,tı. ve aeri i!!!:allta f~eçti[i ilk dönemde, lUle

ta.şı te.ıa,, to& ve kır.ıntılarl.ndan t,1.l.nde 120') ile 1500 

adet preae pipo yapaııştır. At8lyedek1 günlUk çaluJaanın 

seki& aaat oldu'u ve 1500 prese pipo yapımı için 100 k1lo-
l, , ı~..ık hftl1 :ıad.de k·ctllar.ıldı.tı fi:rma sııhibi tarafından bildi-

rilmi~tir. Burada et;sU edilen pipo turleri dUr. ve işleme

li pipolardır. Y.ntartr>.:ıa lm:;lı r,üpoh,rın da, sun •1 lUle

ta:;ındıın yap:ıl.mnaını gerçckloc;tiren 11rma, dit;.er lUletatı. 

camlllerini de yapcıayı baçamıqtır. Bui,."UnkU qartlar<la 

bile, pipo ya!>UU.nd.a seri imalllta ceçetilece(.1ni ve fakat 

yeterli kalifiye bir kadro k~.uı~a ue~ra~ıları içinde oldut~ı

nu belirten fir=anuı yetkilisi, bu uı.ra.~ıları:n.n olW'i!ltı 

bir nomıca :.ılaşaa.aından sonra eori imalltın itırncata ,le
nUklütUnUn arttı.rılacatını belirtmiştir. 

Preae J"i.po ve obür mı.uıa11ler, utsndart olurak prea 

ve torna makinalerinden çıktıktan eonra, tc~ker tt~ker cl

den ge~irilir ıci: i 1lerde.}f.i a.~,rrı.ntılar verilmekte ve b.,m

dan eonra cil& ve pe.rlatma i~;lomlcri ya~ılmaktudır. 

f'&na;ri i~akanlı.t,!ı KU.çUk t)anaııar .Jaireeinde, bı.ı ma

m~llerin estetik ycnc:um geliştirilr.ıesi ar.:acı:rla ı;irişilen 

çalı.t;rnmlar oUrd~rUlmclttedir. 

(2} .f1ızo ~atarlar~ 

Pipo astarı, a{,aç r:ipolar içine yer

leçtir1lon, l.ületaşından mar.ırll tUtUn hazneleri ola.rrik ta

nıml.:~nabilir. Genel olarak iki türe ayrılan pipo aatar-

ları.nı.n bu tUrler içinde çeQi ııı· standartlar bı.ıl·.ı.rırııaktadır. 

i) ! aR 1 m 1 

Gerek preae1 tıiuo ve bbür maaO.l-
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lerin, eereltee pipo aatarları.nı.n ynpımındaki i;-;lemlor 

bUJUk ayrılıklar gt:ıatenıemektedir. Hu.c:ün. ıuıetaşı artık

le.ı-Uldan seri olarat yalnısoa pipo aatarı yapı.ldıtından. 

artıkların deAerlendirilmesine ilişkin üretiR btlümlcri, 

burada ele alınnıytır. Preee pipo irG&lAtı ile ptpo ne

tarı i:malltı araaı.ndaki işlem !artlarına yeri geldiit,in

de dei;inil.mekle yetinilecektir. 

LUletaşı artı.klarınııı yeniden Uretime aokulmaaı 

çallJ}IIIIllarında ve buna iliOkin Uratim ut;.raşılaruıda cı.

raoıyla aşatı4ak1 işlemler yapılmaktadır: 

1- r~~ maddenin temizle~eai 

2- Kı!!Llitelere ayırma 

3- btıuıme 

4- Yoirul• 

5- ?reoleae 

6- Kabaca şekillendirme 

7- Standartıara uya~ 

8- Kurutma 

~- Kontrol 
ıo- ArilbalaJ ve aandıkla.mo 

l>reai pipo Ye öbür mwılllerin J&p:ııttıncla, pipo ae

tarı yapımı.na g5re tıaaı farklılıklar vard.ı.r. Eter, lt.ı

letaşı ar1nJtları.ndan preee pipo veya öbür ma.ıa!Uler yapı.

laoakea, beşinci sırada gösterılerı preale=e i'ı}leminden 

kalıp farklılıkları olacaktır. Kaba şekıl y~rme işlemin
den sonra, en önemli farklılık 8 0ya8 Ye Yontma~ işlemi 

ile ortaya çıtaaakta4ır. Pipo aatarıarı ya.pım.ında bö7le 

bir i1,flem balun1!18L'.takta.dır. Bu böl'UIIde ·•e ı 1E;Çili61"' s6a 

konuoudur. Kalifiye ivçiler preelerle kabaca şekıllen

diriloiı;. ;yarı. mamnllere· ayrıntılı şekil verirler. raha 
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sonra da, d.Gt;al pipo ,yapııınnd.a oldu8u gibi, su.mpara, ci

ll ve parlataa işlemlerine geçilerek üretia tru'!ıamlanır. 

Seri im&laıın ;yapılmlkta oldaöu Iı?ipq aatarı imalll

tındal. i&leneıı işlemleri sıraoıyle özetleyelim:. 

ı- Haıa)!a.dC\,pi}ı ·re~~~len=tf!!= İlk olarak, toneke 

ve çavallarla alınan hall naddeler te:rıizlenir. Ha.ııa mad

deler~ Uç ~~nırrta toplayabiliria. lhmları.n birinciei ve 

Uretimde en çok kullanılanı cılız taylardır. İkincisi, 

dof.al pipo ve öbUr lü.letaşı mtUttlllerinin yap:ı.mı.nd.a kul

lanılmayan orta cineteki lUleta.şlarıdır. !çUnctl gı.ırup, 

imAlAt artıkları dedit.imia talaş, toa ve kırı'l'tılardan 

meydana gelmektedir. Ham aıadde alıııu.nda, cılız ve orta 

cine ta§ların bir .kıeaı tetıti.slenmiş d~tr'..ımda olabilir. 

nöyle ta~lara tfJCar;ııımı.ş" d.enilmektedir. raıtat, btı tUr 

taşlar da &emizlue 1:~leıaine eo.k:,ılmaktadır. Et.ı itlemin 

oonımda, taş ve tozlarla kırıntılar içindeki yabancı mad

deler a.vıklanı.r. 

2- ,!~~t~ıere.Aıı.a: Taşlar,kırı.ntı.la.r iki kali

teye ayrıl :ır. Uir1nc1 vo ik inci kal i te olı:ıaak Usere ya

pılan bu a.yırımda, renk ve aiırlı.k kıataalnrından :rarar

lanılmaktııutır. Uirinci kaliteler genellikle 4a:ı.a bUJ'Uk 

boydaki ~illlerin yapımında kullanılmft.ktadır. 

3- ö&U~e: Ta9, toz, talaş ve kırıntıların to& ha

line getirilmesi itleır.ı.idir. Birinci kalitedeki ham mad

delerle, ikinci kalitedekiler ayrı. ayrı ö'ütUlaektedir. 

E6yleoe, artıklar un gibi aynı incelile getırilm.iş olar-

lar. ~ 

4- !q&rıJ.!!!: Ba itle•, toa naline tietirilen artık

ıara bazı ki=.ya~saı maddelerin ke.rıvtı.rılmaeıyla karıl -
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maoıdır. Türkiye'de art.ı.kların deterlend1rilmeei i:~tle...:. 

m1n1n ş:,eç1ktıee1n:..n nedenlerınden biri de, bt.ı yo(~r.lllMl 

sırası.nde. k;.ıllanılan kinynsal. maddelerin formulUnUn tes

bit edilet1emco1dir. rurkiye'de b:.ı işi (;erçekle~~.tiren 

:ima b·.ınu.::.~ t:tcsleki bir sır ola.rak aa.kladı[.ınc.lf-l.n kesin 

bir bilt:i veme olanaklarına oohip de~·;iliz. 

5- T're!l~e: Artıklar ham~ır haline retir-ildikten 

sonra, pr(l;alerle tekillendirilmektoctir. !3tnraaart knlı.p

lara i~öre tıı.'l\.kinelerle yapılan ilk şelüllendi:rmeden son

rtı, parçalar k.ır.ıt,ılmaktadır. r.ıreeil.caıe ile silindir şek

linde parçalar elde edila;ektedır. 

~- f~'l?f!Of!!. .~~~!leJ?di:r;:-g: lşlenmeye elveriçli ölçU

de k.ır·.ıtJlmuŞ olan o1lindir ı;ekliııdeki parçalara, torna 

:!"•&kin.elerinde kabaca ~ekil verilir. ~:elirli olçUlerde 

keailir ve yont:.ılar. 

7- Standartlı~ra +I:ffi\JrDa: ı:~ipo ast~lrla.rın.ı.n otandürt

la.rı m111metr1k clçU.lerle sar.ıtu.nmı.~~tır. &.ı i~.;lom yine 

r.:ıakinelerle :rapılroa.ktadır. Kabaca Qeltillendirmcde t-lçU

lcre te.m dikka.t edilmeditJ.1nden. i~;lemin b:l bblUmUnde da

ha t!lçUlU oyma ve kesme 1!jlemlori ynpıla.r ve normal pi

po esterlnrının dış yüzeyine ince o.r:1klnr r-4çılır. 

v- Kurutma: '.{apımı. ta.r:ıat;llann.n nino ustsır:ları., sı-• ...... . lt' 

cak odnlnrdr-Jc.1 l5zel ı"'.flarda k.ar ~t d ... r. 

) - ~r;:ba.let.! ve f.'>and~klaııuı: r:.·.ırıtulmuse: olan .Fl!iillar ~ ....... il • • ·= .. , 
ldi~ük k·.ıt 1lara yerloçtirilir. J:<<.ı ycrleştirr!lede kr;pUk 

ve par.:tJk b.4llanılv:.aktı:ıdı.r. irer k ıt.ıya, 'bel ir li standart

lardaki ı.ıipo astarlarından belirli r;J.kt;ı;t.rlaı"da yorleşti

rilaeJı:.tedir. Karton\ian tzel olarak ~~nptırı.lı"nı.~ olan ku

tı.tlardan dUrder tanesi b.ır ea:r..ı:lı.ta yerle~tirilerek irıraç 

edilmektedir. ~ıer k·.ıtc.ıya norr.-ı pipo o.starından lOv dU-
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duLu t~;ibi mamQ.llerinin iı:altlt mi};tarları hakkında da ke

ein rakamlar Yerm~k olanaltsısdır. 

3urada vereeet,imiz rakamlar, kayıtlara geçen :unt.t
llt t'Jiktarla.rı ile tahmin edileni ye.nsı tacaktı.r. 

a) ? i p o v e G b U r ~ a a 5 l-
l e r i n 1 m a ı l'l t '~~ i k t a r

ı a r ı 

tületaıJı ~.amrlllcrir.ıin iımllit miktarları~" 

na ili~kin 1-.:ayı.tları 1)54 yılından itibaren ra.e·tlanılma.k

tadı.r. Eo.ki:~~ehir ve ytı~eeinde yaj.ıla.n, kay ı. t:l.ara geçmiç: 

pipo imalAtına ilişkin rakBellar tablo( .II.]) de ı:::österil

r:aştir( 34) ı 

Tablo (II.)) 

::irim: Adet 

Yıllar f~iktnr 
---~ ....... 

1)54 6 733 

1)55 lO 3')0 

1)56 lO 533 
1J57. ll 7G7 
l35J 12 745 
1)5) ı o lJ() 
ljj() 23 Jl4 
1361 25 400 

1362 )3 ld4 
1;}63 110 000 

1)64 72 ::.()0 

l. J65 
..,, 

:):'~10 ,, 
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Yap"tıt:uııa gtsrU~melerden, pipo imn.lAtı.nuı 1969 yı

lında )00 000 adedi buldutu sonııou.na var>.yoreıa. 

tületa.ç.ınuı öbür mwatlllerınuı sayıca çoklui)..u nede

niyle, bı.ınlaruı toplam imalAt d et_ erlerini vermekle yetı

necee,iz. nu. maanllerin tahmini toplam det:eri, 136) yı

l>.nda 300 o;:>o ırı., 1964 'de 400 O<>O Tt, 1)65'de 500 000 TL. 

dı.r(35). Bu dej,erin 1J5J Tl.lınct& 1 000 J'.}O Tt.' na ı.ılaş

tıı_ı tahmin etmekteyiz. 

b) P r e e e P i p o A a t a r ı a-

rının imalAt Miktar-

l a r ı 

Pipo sustarlarının eeri bıuılAtı.na eeçil

memi:;:t1r. Dirkaç firma bana ili~k.in de~:eme çalı~maları.nı 

tamamlamış bıl•.ııwaktn, ihracata 'btı:;lan.ılmadıiından, önem

li tilçtı~de imalAt yapılm.maaktadı.r. ll;J nedenle, yalnısoa 

preee pipo astarlarının imalAt miktarlarını ve~ekle ye

tiııece[~is. tıu rakamlar, preee pipo yapı.mı.,yla ui..,raşan 

iki firmadan birisine aittir. Yeterli bilginin a.lı.naaa-

4ıtı Ucinci firmaya ilişkin ra.kamları veraniyoruz. 

Dell;i:}ik atandart.lardaki preae pipo aetarları.nın 

yıllara eöre Uretts miktarları tablo (II.4) 4e verilmiş

tir( 36). 

Tablo (II.4) 

l:JRBSE Pİ PO AZTARI İ~iALlTI 'liük.tar,Adet 

't\llar . =~l)f.tsr l;:tjlgri .• 
1)6) 184 600 208 746,00 
ıııo _ !22 32~ 64& qg§156 

()5) bncel, u.g 
(36) Tablodaki raklt.clar,bu. :.Uuılltı Türkiye'de ilk kea 

gerçek.leştiren fi~ yetkilil~rinden alı.nmı.ştı.r. 
ı~J70 yılındaki i!""..alııt 1ç1nd.e G225 a4et CtelnOO.Şhiie-
niltJn aatttr b>.:.llnrııakıadtr.Uretiain ttlmü iııraç edil
aekte<iir. 
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Artıklaruı de;~erlt:nd :iril:ıesi ile elde eüi1 en tn 

a.~tarlar.ın yanıtıdıı, .aynı f.irt:~ tarafından .:rı;.pı~ı t:erçek

l('!'çtirilen preae pipolerın a$r1 ioul!tım tn:ır~;tizdeki y.ıl

le.rda tıa~lanılaca~ ı ı.ım~Jlır<Aktadı.r. 

,., ,, 
" -~~ ~ ... <ot t1 A K m· (, ii ~ !;~. n 1 ·~ 

~ l'Z '-'• l.ı Jli. ~ • 4 • .; .. .4 

\.·t ... İ n t E' 'i 1 ~111' o R A 1'! LA~I .. ..... 

t'r.etim ut:,.raçı.larınuı ana a.tıacı, belirli tir u
retim dUzeyino en na m&arafla ulaş~tır(37). ~~eıl ki 

ttiketiciler, diledik.ler.i her ttHteı.im t.ıirle~i=ıine ,ılnş.u 

olanaklıırından yoksı.uısaJ.ar, Ureticil er de, Ur"'titl r-~li

yetlerini isteklerince at:al tma d:Jr~.ır.:ııneo. ue~illerdir. 

Bu konlida Uroticilerin kart; ıla~ tıkları ilk g~ç.lUk 11 üre-

tim tonksiyonı.ı olarak adlandırılan, üretimin teltn:.ilıael 

y~jnildü.r. ,[er oolın U.reti:n1 içın, üretic taktörlerini 

çe~itli birlef?it1lerde bir araya getirnek gerekroektc..air()dJ. 

Teknik deyişle, her üretim, belirli bir Uretlıl fonksiyo

nana eöro eerçeklo::,:ir. ::erruu:ıei bir mal ve lüE:!letin Ure

ti~·:inde ltlllltınl.ll'ı'..aaı. cerckli olan !akttrlerle, bunla.rın 

h~l Or!t.nde. k..ılla.n.ı.laca[~1 to;uıolojik bir r~Or.Jndtır. İk

ticat.çılaruı, her zıt!:l!ln en 1y1 ~aktör bi:rle:;imini oikkate 

?:t.l:rı.V:ıları gerektii.,l.ndon, teknik anlamda Uretuı tonltsiyona, 

oir mal ya da rl1zaet1n blr birimini Ur~tobilmek için ee

re~li olan asgA.ri takter b1rleşim :ı.mk..l\nını eöstemektodir. 

T"a d ı:r·.ıouyla Urotim fonksiyona, teknıoyenler tn.ı"afından 

düzenlonı'lektedir(3J). 1m ned.enle, etüdtimUzUn bu ot:ıu.o:;ıun-

........ , ........... ·---, ...... .--...... ..... .._.._.... 

(37) A..·rrı.."ltılı bile1 için hkz. ıDirimtekin,!ktia,;~t ... ,::1.2)-32 
( ld} .Dir im tekin, !ktlta!• •• , s.l J;?-1 33;Rı.lıçoay,~.tisaq!Q. 

?rena1 nleri , ~ stanbal,l :Jb5, a. 3o-ttt. ._... • ti _,.......... 

( 3J) '.'ural t-avaş 1!kt~~ç!!_AlJ.!!.3&r 18tanb",ıl,lJ7D,s.l25-l2d 
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de, Uretimın teknık koefisyanı. inoelem'lek.le yetinilecek

tir. fakttrler araaı tirleiim omnı olarak da adland.ı ... 

rı.lan teknik koefinya.ı:ı, sektbrUn !'1ladencilik ve im.'llat 

tJ.tHümlorinde afrı nyrı. ole alına.cakt:ı.r. 

ıuıeıaf}1 tıı.~dencilil;.inde üretime kn tıl1,\n ana 

taktUrler emek ve kapitaldir. ;·aktbrler o.raın.n<ia ık.fl.me 

olannıt. ı vardır. 'tani belirli r21ktard.a U retim yapabilmek 

1\in, fakttsrlerden birini aı.altıp, öbUrtlnU çotaltmak mUm

kUndUr. nu de.Z,ivmelerin, çogu rıa~ıan Uret.im. üzerindeki 

etkiıti teorik sonaçınrdan farklılık r:e~ltermekteair. ıiat

ta, Urotimde kallan.ı.lan fqktbrlerde bir ''et:i;ae ynpl.lma .... 

dı'-:ı ıarıanl!ırd.n bile.· Urotim miktarlarında <memli fark

lsrla kariJı.la~"'ıl~ktad.ır. Ban~ın en bel.irr,;in nedeni, lü

leteu;ı Ureti~ı::inin r.:öeterdiıf~i ezelliktir. ÇünkU., lületa1;1 

;:~e;dencilit;.inde k·,ıllanı.lan e!lilek ve kapital aei:.:.,ir;mese bile, 

ka~ılflrd.a lUleto.:;ına raatltu:ın veya rootlamama ihtimali 1 

Uretim P.liktarını tsnemli. tlçUd.e otkilemektodir. 

1.Uletaııı ~adencilili,...de uret1~ ! nkt~rlerinin ~angi 

1lliktl\rlaroa üretifle ka.tıld1(,1 tablo (ll.~>) de ccoteril

::3iJ; tir( 40}: 

Tablo (ı: ı. 5) 

Di5neraler Fmek t' . t 1 Üretim .._._,.., ,.J. .. .·._a,pı ..!!.."_ 

I 3d 7 132 
li 7 2 81 

III 37 2 60 
IV 25 7 ll d 

( 4ö r· TablOclaii(i@ii;miör ·ı365, l~6ti ,ı )67 ,ı )68 yıllarına. 
ait rakaml~ırı. Jl,ö&termekte,faktörlerle Uretitı DİE 
kaynaklı.lrı.ndıı.n,de~erler.1nin :rr.ı..kln:<;ıık ol~ırnk 
1/10 WJO •1 dola:n.nda nlı.mıı.:ftır. 
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Kapi tal/&ımek oranhs.rının veril en d~nemlerde sıra

sıyla; o,ıs, <>,20, 0,04 ve 0,21 oldu€u gbrülmekt.edir. 

Uretime katılan kanitalin def.işmedii;i I. ve IV. d6rıea

lerde, emek fakttirUnUn 2~s birimden 38 birıı::t.e çı.karılııa

s1yla, Ureti.Me 14 birimlik bir artı'i[l.rt MğlandıE,ı. ve 

:rine Raptt&lin aynı kaldı€.ı. II. ve III. döneml.f!rdo, e

mek faktörUndeki bUyUk artış~ üretimde azalı.ça 101 aç

tı,iı dikkati çekmektedir. İkinci dur~a, azalan verim

ler kanunıımın etkiei.n4en sac etmek mUıukünae de, daha ön

ce iqaretlcdif:,iıaia gibi, lUleta~ı aadenoilit,inde raat

lan't;ı;ların Uretiae etkisini uıuıtmamak gerekmektedir. 

ilk dur:uıı~.ın eleştirisinde iee, lUletaşı. madencilit.,inde 

kapital ve emek faktörlerinin 0,18 oranında oldutu za

~an, daha kArlı bir üretimin eerçekleştiril41(i, 1&b1 

bu ve buna ıakın birleşiclerin iyi sonuç verebilecebi 

söylenileb111r. 

~adencilikte .ıygulana.n çıkrık Ye akip yöntemlerin

de, Uretia fakttSrlerinin birleç·i• oranlarında büyWt de

c1şmeler olmak~dı.r. Şöyle ki; çıkrık ytlntemiyle çalı

şan bir k~:-·uda. Kapital/Emek oranı 1/100 iken, akip ytsn

temiyle çalışan bir k~yuda aynı oran 4/31~Ur. Sirinci 

ı~nteale çalıçan bir kuyudan bir birimlik üretim sağla

nırken, ikinci yentemle çalışan bir kuy~dnn üretim aik

tarı 200 birimdir(41). !ki yöntemin yararlarıyla sakın
calarını karşılarJt1l'IUlya girmeden, faktarler aras.ı oran 

1 
iç in ş·ıır.ı aeyleyeb111riz: Çıkı•ık yentem.1:nd e ı.ıe~ız olan 

eı.ıek faktf5rü, paru.ılı olan kapital f.tlktt5:ründen 100 kat 

fazla k\lllanılmakta, skip yentenünde 1oe • ka.P.i tal !aktö-· 

rü fasla ~Jllanılaaktadır. 
- ...... 

( 41) Bölgeele yaptıt;ı.mız inceleme aıra.aında vardı.bımıs 
aon".lçlardn, üretime iliQkin rsJiselar, mıadencilerin 
verdit1 bile1lerden çıkarıloı~tır. 
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Kaynak yotermizli~.inden ~tü.rü, ic.:l{t.llt bölu~ 

mUnde e~ek ve kapitalin kulla~ oranlarını, örr~ ola

rak aeçti~~.imiz ve aralarında farklılı.klnrın bı.ılunauı:~u 

firmaların Uretimlerinde 1noeleyeoet;1z. ti4letaşı ima

lAtı.rla ;ıl,ra§'aıı firreaları, U.retin faktörlerini lcıllanma 

aç ısından iki ana l;ruba ayırtıak r.1Umkünd.ür. E•.a ana g:J!"'.Jp

lardan birincisi, el iş.çili(.inin UstUn oldugu, 1kincia1 

de, makinenin dabll fazla kullanıldıtı ioallt tilıtnik:leri

d1r. Eu ana gru.pln.rclnn örnek olarak aeçtitimis firmala

rın üretimde k,.ıllandıkları taktör P8.Yları, sektörUrl bıa 

b~lUmüne ilişkin genel d.ıruru yansıtacak nitelikted.ir. 

a) E ı i o ç 1 ı 1 t i 1 ı o 

Yürütü 1 e n İ m a~ı:4:t't a 

IA.iletaşı çıkarıldıktan eonra1 işlenir 

d Jruu eet1ril ineeye kadar silren işlemlerde, kapital fak

törUnUn k.ıllanı.ru., emete oranla yok denilecek derecededir. 

3urada, kapital olarak dUşUnebileceıimis yontucu ve ke

sici araçların al.uı bedeli dUşUk, kullanım sUreleri 4e 

uzundur. Oret1rne 1k1no1 kez katıl&~,an kALıdı ve oill 

J'38.ddeler1 de önemli bir yer tutmamaktadır. 

r:l 1şç1l1ı;,1ni.ıı UatUn oldU{lu lf.Ueta~ı maalllerinin 

y9pıaı.ndn, kapital ve e:ıek fo.ktbrlerinin Urctimd.eki PA7-

ları 1/6 ile 1/10 arasında Ciei1pae e6a'termektodir. 1n

cele41t1~1a. 4el1şik tirDalarda raatlad~ımı.z bu oran, 

daııa çok l/lC> olara.k karşımusa ç ıkma.ktadı.r. Yani, ima

lAtta 10 birim eaek yanında, 1 birim kapitalin üretime 

katıldıtı gi5rtılıııekıedir. ı:.apital/Emek oranının 1/6 ol

duğu firma 150 birimlik üretimi eerçekleştirirken, ba 

oranı 1/10 olarak ttıtan f. irma aynı d~nemd.e iki kat üre-
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tiae ula§maktadır. Bu cJn, iı:nalltta euk taktörUnUn artı

vı ile üretia artıŞ11"'..-111 mUmkUn old\llıQDU göstermektedir. 

r:me.ı;,in :ıZDflnls.~tııı el işçi.liti ile yapılan imallt

ta işçiler, üretimin belirli btilüt:ılerinde çalı~tırıl

rt"lkı.ktndırlar. nu btiltiınler ~ül tUrlerin.i kı:ıpsadıA.ı gibi, 

aynı mar:ıllUn a.ei1ç1k. yerlerinin yapı.:u.nda da e~rülebil-

mekted.ir. 

b} ~ a k i n e 1 l e Y Q,r üıt ü ı~ n 

1 u 8 ı 11 t t ll 

v.uetaşı. tı.i!lııt3llerinin eer1 imalAtına 

geçilmemiştir. nu nedenle, makinelerle neri inallltın 

trerçekleştirild1{.1, prese pipo astarlarının üretiminde 

k'.ıllanılan kapit&.l ve emek fakterlerinin -paylurının ne 

oldııt.:wıa del:l)inecefiz. Pipo 1r.sal4tı.nı.n mokinelerle yapı.

l!'lında fakter paylo.rının, bırada inoeleditiniz oranıara 

yakın olaoat.ını, bu yolda deneme ça.lı.şma.larını aUrdüren 

!ima yetkililerinden aldl.t~ıraı.z bilgilere dayanarak st)y

leyebiliria. 

Preoe pipo aatarların~ yap~ında, üretige katılan 

Xapital./Emek oranı yaklaşık olarak 1/5 dolayındadır. Bl& 

sonuca vardı..e;ın:ıız firmanın def,i·~ik dönemlerdeki tıretim

leri incelendit;inde, eı:oek faktt5rUnün arttırı.lma.sı ile 

U.r~t1mde artı~' mı.8la.naoa.l:;.ı saptanmı.!itır. 

imalAtta ele aldı,ımı.z iki yenteade üretilen mam&l

lerin de~erleri aı~oında önemli fiyat farkları olacaiı. 

açıktır. Yani, el işçilit1 ile yapılan bir pipo ile a

kine yapırcı pipo del;eri fn:~ltıı olacaktır. Bunun yanı. 

sıra, iki yöntemde, üretim ciktnrlarında da bityUk fark

lar b~ıl.ımnktadır. 0rnonin: el 1vçil1t,i ile yüz-UtUlan 
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imalAtta, 14 i§-Çi gtirı4e ort..'l-lacıo. olarak 56 adet 'dU.z pi

po yaparken, makine ile imalAtta, ayn1 miktaida a~ek 

lullanılarak 2500 pre.se pipo aatarı elde edilebilr::ekte

dir(42). 

Pura~ra kadar yaptıtıru.z, faktör oranlarının inQe-. 

lenmoaindo, UretiDd& )rall$.Dılan makıne ve teçb.i:ıatUl 

arı:ortinman payları .:U5 olarak alımı; • bunları d aiterle

rinin belirlenr.ıeninde de, pazar de[:.erleri gbaöııünde tu

tulmuştur. 

D. lı u ı. E 1' A (• I s T:; K. T ı..; H. tl 1 L E '-i 

of ... ,.. t L 
.. 

K ~1 H .. 
r~ "' ~ ,. 

A H ... J; -.ı ... J. .: • ,:..,. 

Lületaoı sektörünOn m.ıadenoililt ve im&l.At btilt.b

lerinin incelenmesinden sonra,· şek~re. ili~kiıı pazarla

aa çalışm~1larının nasıl yUrütüldUl:;UnC ceçcıoden önce, bu. 

sektorle ilgili k~.ır'J.l.ışların toplaca incelenmesi Uret1a 

ve pazarlama eylemleri arıısında bir batın k~.ır~.llmasını 

satlm.yaoa.ktı.r. 

Ulletavı mekttrU ile ilgili k•ır .. Ü'lşları, ilgileri

nin dolnylı. ya da dola,rsı.z oluş\1 bakuu.nd.an iki ana gru

ba a:Tırmak .rıWU:Undllr. ht.ırada daha çok sektör le doil;:nıdan 

dotraya ilgisi olan kur .tl ;ışlar Uzerinde duracatı&. Io

laylı ilginin va~oldutu k'.lr'..ilıJşlar içinde; ilgili bakıı.n

lı.k.ları, bu ba,kanl1kların tırgUtler1ni_ ve lUle'tnşı sektl>

rü dı~;:ındaki firmaları. da oUn,yelerinde toplayan da~ranı~

ma örgütlerini eayabilir1z. 

(42) ~::retia faktijrlerinin miktarları ile üretir;: auresi 
detipokai&in,dUs ;.ıipolar.ın makine ile yapı.loaaı 
hal inde,Uretilı mi'kt~rlorında de.. preae pipo aotarı·~ 
na oranla önemli bir det;,iç-me olmayucat::a.nı, ba konu
da yapılan deneme çalı.;.;:aaları. ortaya koyıı:nl:;ıtu.r. 
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ı. Firma sayısı ve Yatırımları 

İlk ltea lUletn;ııı L'l'ladencilit;i ile ilgili fir

ı:ııa.ları ve bunların ya tırınıarını intJeli.recet,iz. !.üle'tafı 

.ı:.adencili~.i ile ilr;ilent~ hemen her tirmanı.n, aynı. zaımuı

da lUletaeı 1en:ılltı.::la da u.trapaktadır. 

Devlet 1aktistUc Ensti tUsU tarafından ya~,;ı.nJnnruı 

1etatietiklerde cıcdenci firma nıı:ıyılarının· yıllara eCre 

cat.ılıı.aı '}öyledir: l)ol'de 2, 1J62'de 3, l9ôl'de 6, 1:364' 

de 6. 1965•cıe 7, 1966'da. d, 1967'de, l9Sô'de vo 1969'48. 
7 dir. 

I,Uleta~ı maaencilii;_,indeki firmala.rı..n :rnptı~~ı. yatı

r:ualn.rın tlahiyeti ve yıllara göre seyri Tablo (II.<S) da 

gt'isterilr.ıiştir. 



--~--- - ___ _,.,.... _______ """' __ -:; ________________ ,..,. 

Tablo (II.6) 

L0Lt1'AŞI MADE.NCl!;1~lr1DE 1Ai'ILAN YATIRletLAR 
- _, _______ _ 

1'en1 Eo ki Yeni E ak i r;oııtaJ 

:'ak i- ~~ak i- Taşıt-· Taşıt- O ider-
Yıllar Toplu neler neler lar lar leri -
1361 en ooo 6 OÖO ll ;)()0 - - -
1362 -., - - - - -
1)6) 120 014 27 419 - - 15 JOO 700 

1964 5ö 56) 4 500 2J 674 - - -
1965 55 552 7 soo 25 550 - - .... 

1966 1 483 6 000 - - - -
1967 - - - - -
1966 53 600 J7 500 - 4 100 2 000 -

Haaır-
lı.k G-1-
derlerı 

50 000 

-
-
-

6 000 

Arasi, 
area ve 
tea1aat 
aluala
rı 

-
-

65 ono 
2 500 

-
-

Yaptı
rılan 

b1na ve 
teai
aAt 

15 000 

-
ll JJ5 

21 d)5 

7 000 

Sabit 
kıymet 

eatı.9-
ları 

Dit1er toplaaı. 

5 000 -

-
-

'J 212 -

3 483 7 400 

-
13 500 

........ ......_.. -.... ........ • -. b ............. -~-------

Knyna5:Dir, f~en İu~ıt4&t1kler1 1361-68 ,cf 
'm ~ 

0\ \ 



67 

ll'1nslar:uı yatırımlar:uıda en önemli kalem, "yeni 

=ai~ i neler" dir. v&ellikle ekip yôntemiyle çal ı.ş~ı~.n :. ir

malar, oe:s.klarcuı lnllanaıkları ~Wdpreetir ve vinç için 

en büyük ödemeyi yapmakt:1.dı.rlnr. ~:.ı tür ocak eayısı na
len ~ıl tıyı. geçmeaekted1r. 

ineatı gücü ile -u·retimin ynpı.J.dıf.;ı bir laletaqı 

maden Ocatııu.ıı a.çılabilneei ve çalı:;t:ı.rılcaoı. için ee

rekli o1sn gereçlerin toploa tutarı 150 TI .• oivarındadı.r. 

B,u mal&et".eler: kazaa, kUrek, keskı·, u.rgan, karp1t l&r..ıbaeı. 

ve çıkr1k için kereeteden ibarettir. 

~ine ile :rapı.lan üretimd.e bir klıyu için gerekli 

olan gereçler ve ortalama 'tutn.rları. iae, kMpreaör ıSO 000 

Tl., vinç 7 000 TL., tabanca 2 000 ~L.dı.r. ...bur haroa

mı:ılarla birlikte, makine ile çalışan bir ku,yun· . .ın yatırım 

giderleri 70-80 bin Tl. k&dar olmaktadır. 

tmalltçı finaaları.n sayı gUn :eçtikçe nrtma.Y. tudır. 
1)65 :;rıluıda !.skişeh.ir Ticaret ve ~::&nayi Odasına ka.yı.t

lı 29 firma bulnn:.ayol"du. Son beş 111 içinde :ra.lnızca, 

.ıtl&den çıkarılan ki:iylerdek1 imalltruıne ooyısı b.ı rakamın 

Ucerine çıkmıgtır. Eelri.şehir'.de lllllen 200 dolayında atöl
ye b(llu.nmaktadır. 

İmallthanelerin ~}O'ında bir ile iki kiçi çalışmak
tadır. Yaptı~.ımı.a anket sonctçlarınn eVre, en fazla işçi 

çalı..ştır~ bir iWllAtha:rıedeki çalışanların sa .. :rıeıı 15'1 

t~eçmwııcktedir. İmalll'thanelerin k'!Nlu~ ~;ittorler1 bUyük 

bir tıaroaaayı. gerektirtı-c::Jektecl:.r. 1)eğif2ik boylardaki 

torna ve :.:la.Kkap teagl;ııarı.ndnn oluşan te~kil4tlı bU.;"Wc 

etdlyelerd.e btı .f~~iderlerin topluı. 25-35 bin lira dolayı.n

dach.r. Ço[:unlut;.u cluştt.tran kUçük imall.tbanelerin kuruluo 

eiderler1 ~1rkaçb1n lirayı. geçmomeltte<iir. 
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I,Ulataşıruıı. imalAt artııtlnr:uu det_erlendiren bir 

firmanın r.ıruluş ~~id erlerinin 100.000 Tl". dolayında ol

dut,.r.ı bir yetkil ia1 taratından a.çı.klanr.ıış tır. Dtjrt d.e

partmandarı oluşarı bu i.malttthanedeki ara.ç ve gereçlerin 

tUmU yerli rzıalıdır. tani, yatırımla:rUlda döviz kaybı 

ats ı~on:.ısu degildir. 

LUletaşı ve oamQllerind.n ihracatı ile utıraşan .fir

maların çoi,wıl uta Eskişehir' c.\e b tl '.l!1makls. beraber, ibra

oat hacmi bakıcından İetBnbtıl 'da bul-ıınan firmalar önde 

gelı:a:ektedir. ::Syıları 15'1 geçr.ıeyeıı Eaki~etli.r'deki ih

racatçıların tUrna, aynı ~a ya lületaşı Mdenoiei 

ya da lUletaşı imal.Atçıoıdı.r. nanların toplu lUletaşı 

ve mam'Blleri ihracatı içersindeki payları ·(JO'a geçmcmek

tedir. Oy8ft ki, 1atanb~.ıı•da bcll\uıe.n "fe ynlnıaca ihracat

çı d'Jrumwıda olan 5 firma, toplam ihracatın ;t70' ini eat:,

la."'lD.k ttı d ır ( 41 ) • 

LUletaşı.ndaıı yapılan pipo ve eit~arn aıt.ıslık

larırun snpları aon yıllara kadar ithal edilmekte idi. 

1968 yı.lınd.an sonra bunların yapaımı E4ıki~eh1r'de baş

lan:ılmıştı.r. Halen Eakiı;ehil"'cle pi-po ve sigara ·~ ızlık

larının Mpları.nı plAotik çubuklardan beısi't e;ereçlerle 
yapan iki müteııebbis b·<Al'ıAD!l~ktadır. 

?ipo ve &i;;ı.alık saplarının lületagında.n yapı.lan 

kıs.ıı:ılarıyla tJirleştirilmeaiııi s&lf.layan kemık Yidalarla, 

pldntik bor.ılaruı ya.puu. ile ut:,raşan ve b~ işleri evle

rindeki küçük att•lyelerde yll.rJten ıt:ıüteşebbioler de J~aki

şehir'dedir. 

(4J-J İatruibı-.ü •di bu be~ fimaclan dtirdU.Erı:ıeni tuu.llı a
zınlıklara aittir.Aynca,bu d6rt !1rmndaıı üçünUn 
sahipleri aynı. ailey@ rnens-.ıpt,ır. 
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LUletau:;ı mamtllleri karton kut ılarla, ta:;lnr.ı da 

ta.nta !'lonctı.ltlarla ihraç eaiJ.rwkte, amoolu.j ı,ıeri ile 

ilgili bir yarı ktır·;.ıluş bul1Jıt'l'ilrunaktadl.r. Ambalajlamanın 

eeli ı;meoı böyle bir kJruluşan dotMsı.nı ~~rçeli..leşt1reb1-
lecektir. 

~LUletaşı sektörUndeki fi.f.'mfiların bir ltısaı 

Eakişeh1r'd.eki ~rioarot Odaeı.na veya Sanayi Odasına ka

yıtlı.ctır. ]~anat ve :-;a.natlllrlar .I1ernet:.ine de kS..Y'ıtlı 

olanları vardır. 

!tel<.ttsr içindeki firr.ıalar taraf'ından kır·ılan .iki 

~rgUt b~Jl.lnmaktadı.r. J~t.ınlarda.n bir1nc1s1 1966 yılında 

k-...uıılan ttrt.~!!.Eak1~ehiı- ı.uıeta~ı Kti.çf.lk Sanatları tetih

sal ve :)uzurlaa Xooperat1t1"d1r. Bu. kooperrJ.t1f, 1163 

eayılı kan.ın\ln yayınlanı:u.aından sonra "sınırlı r:o~..amlu 

H.iletaçı KO.çUk tanat ı:ooperatif1 .. adını aloıştır. F-oo-· 

peratit'in 45 ü,yea1 vardır. 

Ortaklarına; 

- :~ madde temin etınek 

- ~al.larını paaarlruak 

- Kredi eal:,lamaıt 

- ~:ıaı.arıama giderlerini aaal tmak ve ye-

ni yl5ntet!ılerin Le11şt1rilnesini ıııatla

mak 

- Araç ve gereç ib:tiyat ls.rı.nı. e:idemek 
- Gerekli at~lyeleri açmak 

't'O l'Uletıu;ı mutlller1nin imaliltında attn•atın geli

şimini saj~lamak acaçlarıyla k:.ır·~lan bu koopenitifin, an

cak ihracatla uiira\'lab1ld1{.1n1 söylemek btıtulı olmayacak
tır. 



70 

Sekt~rdeki ikinci ~rgU't "Eakiqeh1r LUletaşı Elit

leri !~anaü:.tirlar DerneLıi '*dir. Bu derne~in amacı, I tile

taşı :.mmıııer1 imalltı.yla u~ra.Şanlar arasında meslek 

birlilinin t·..ırulaaaına .YÖI'lela1ştir. urgUtan yetersis 

olması bu amacın eerçekleşmesin1 engellecektedir. Sek

törde bUyWt !imHlaruı dotma.rışını, ctaJranı.tmanuı yeter

eizlitine ba~lamak mü~kündUr. 

II. ?AZA1Uı.Amt\SI 

•TUrk ekonomiainde üretim ~etod

larını.n iallhı, ye~ii üretim tek

nitinin gel1Vt1r1laeai,' işletme 

llıUhendialerinirı yetiştirilmesi 

aor.uıu Userıııe çoktan eLi1101lic 

•• bası. üretim kollarında bUyük 

ilerlemeler kaydedilmiştir. Du

na l"af,aen çok öbe.mli bir iktiea

dl faaliyet kolu, ıan1 paZilirla

ma konu.au iMal edilai:şti.;.-(44). 
. ~ 

YutarıdaJd aa tırlarda işaretlenen, pazarlaman:uı 

yeterince Userinde durult:ıadıtı.a.ı. F.t~!WES Genol ıruuUrtlılUn 

fU açı.kla.ıaaeı pekiştirmekte ve TUrk UrUnlerinin <:;zellik

le dı~ pazarlardaki du.ruiDU ortaya ko,....aktadır. ~·nı.v pa

zarlarda maalesef aahipaizia ••• Türkiye'den gbnderdiGi

!ni& 13Blın kaderi ne ynzıJc kouinyatör firraaııııı inaatına 
terk!dilmiş duruacladır. Koııninyatur !ira&, d.ilerae en 

iyi ı:uılı çürilk diye geri yollaı-{ 45). 

(44) Ah.met Kılıçbay, "Fiyatlar 'Ye :.ıasarlaa~ I.iüaenimiz,., 
C~uriyet (24.VIII.l969), a.2 

(45) Milliyet (ll.XII.l37l),a.7 
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l.ületaş:ı ma.m-11lerin1n J''6Z&rlannasıro.la dur.aıı, fark

lı defil, rtatıa daha da .i.lkeldir. t~letaşı t!tSrJtaller1yle 

ilgili p::ıızarl·,:-..ma çaı:ı~ım~ları başlangıç ea.fhtun.nı:iadır( 46 ). 

~aarlıaaa malların, üretilneainden sonra tüketici

ye .,ılnç:ınca.ya k.aıJar ~rayt~cat.ı bUtUn iı;{leı:nleri ka.vraaak

tadır(47). Uretim sonrası ~nlı.~nalarının nasıl yUrütül

dU(1.UnU ele alırken, tüketicilcrle, ıtıtüı.n lizelliklcrine 

de deLineoetis. ı.uıeta.S~1 ihraç ı:mlı oldilLıt için, ~ı:el

lik.le dı.o pazarlaına Userinde du.raoatız, ve pa.zn.rlayıcı.

ların eorunla.rl.n.ı or-taya koyaoatıa. Bunlara ç~ftÜJ:G Jol

ları •pazarlwaa pol1,1kaaı .. btilwıaUnde önerilecektir. 

A. ? A Z A R L A R I ~ Y A r I S I 

De6.1r;1k biçimlerde tfJ..!U.JAlruınn pa ar kavrua:ına, 

ara ve talebin fiyatı olaş~~oak U~ere bir araya geldik

leri alandır d1yeb111riz(48). 

Bir paı.ar:ı meydana getiren kişilerin, istekleri 

ile bu !)azara s..ın:.ılacak olan tıalluruı 5zellikleri ara

cında ur.ım B8B,lamak ve bu ftörev1 yaparken de her ıawa!ll 

için farklı paaar .tnrı.ı:sınuı b·.ıl uxt ··Cr.u:ı:.ı bilmek gerekmek

ted1r{49). 'Ptızarları.n ya?ıeı biliımedikçe, onların et-

(46) Sakftr7& r;azetee1 ()0.5.1J7l),e.2 
(47} KılıçbaJ, Ct.mhuriyet (24.VIII.lJ69),$.2; 'Bu lt.onwla 

ayrıntl.lı bilgi için bka.:Mehmet Oluç, Pazarlaıaa 
Prensi leri ve '1'iAr·k1 e'd Tatbikatı, 1atanbal,l357; 
lhan Ceroaloılar ve tsbUrleri,Pasarlarae. Seçilmig 

?aaı.lar, Ankara,l363; Odalar Eirli~, Paza.rl~ isi; 
Temel Bileilet1 Ankara.l367 

·(46) De~ir;ik Tanımlar için bk&.:Olaç, a.)-4 

(49) İlhnn Ce.celoılar1 ramrl811a Ytinoti.Jii (Tekeir),a.4 
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.kilenmesi gerçekleşemeyecektir. Bir pazarın varolabil

raeai için, t)nce bir ihtiyaç biriminin, :aonra da onu gi

derecu~k olan kaynakların buhıDIIlaeı qarttır. Kişilerin 

sUrekli olarak ihtiyaçlarını giderae çabasında b:.ılıınma

ları ve b~..ı ihtiyaçların mal ve !ıizme~lerle karçılanmaaı 

neden1Jle, pazar yapısı analizlerinde pazarı yo:ra.tan 

U:ne·.Arlar olarak önce tüketiciler ve sonra da mallar ele 

al.ınıııı.aktadı..r. Bu inceleme ao.nac·,ıncla, .. pazar yapısı. ftnın 

nasıl oldu~u ortaya çıkar. 

TUketi'ci ve ı::mlları.n analizinde iç ve d19 pazar 

a.rırım.ı yapılmış tır. ik isi arasındaki öneml 1 farklar 

ve lUletaşuu.n dıq pazarlara di5nWc oluşu, bu ayırımı 1&P

ma ihtiyacını du.yı.ırııa,.ıştur. 

ı. Pasarın Yaratıcısı Olarak Tüketici Ana

lizi 

{;Tet1c11er1n tum utra9ıla.rı, tüketiciler 

içindir. ••Pazarlwu. fıevriıtıi .. nin başladıLı çatım.ı.zda, 

tUket1o1ler1n öııe111 ciaila da artaıt; bı.ıl:.uwalttadır. 'i'Uk:e

t1c1lerin amaçlarının, belli koşullar altında, toplam 

faydayı makeiaiae e~ek olducunu(50) i9are~ledikten son

ra sayıları ve tipleri çok faala olan t1iketicilerin ana

lizine geçelia. TU.ketici davranışlarının ekonoı:ıik yön

den incelenmesinde geni~ bir kab~l earen tüketici tanıaı

nı ştiyle yapabilirisı TUketicl, istekleri, eatınalma gil

ouna aşan_bireJl8rdir(51). Tüketici, isteklerinin baa

kıoı altın~ dilegince davranaaa'm&ktadır. Toplam tUketi-
, 

ciler b~ görüş açısından ele ~lındı~ı.nda, bir pazar~ 

------·---··--...,._.,..,...-
(50) ıtılıçbay, lktieadın ••• , s.86 
(51) George Soh'lll!lrt&, Science...!!!.)!ar~!~im;,new "lôrk,l965, 

c.Jl 



l 
' 

73 

ytı.pıaı; nUftıaa, ailll gelire, tUket1m tereleri ve tUketi

ci zevklerine giSre şekillenecektir. ?azarlamacıları çok 

yak:uldan ilgilendiren b:.t noktaları sı.rn.:fla inceleyelim. 

Zorı:ınla olma1fıi.Jl malların pasartama i;leriyle t~Ani.

~a.nlar için nUfufNl'l miktarı, dat,ılıaı ve v.ıpları önemli

dir. EtUdllmü&e konu olan malın paaarlanrmaında nUtua ay

nı önemi tnşlJIISaak'tadır. ôrnet.in, pipo ve sigara atıa

lı.kları genellikle erkekler tarafından k·ıllanılırken, 

yine lületaşından maall kolye, bile&ik, kUpe v.s. de ka

dınlar taraf;ı.ndan kı.ıllanılmaktadır. m.ıtusa ilişkin ola

rak işarctleyecef.ir.!l1a noktalar şunlardır: 

- I.Uletaşı ithalatçı.eı l'lteki ülkelere oranla Tür

kiye, nüfueu hıal:.ı. bir a.rt:.ı.ş tupo•a içindedir. Yılda 

ortalaıa 1~2, 5 olan ba artıt hıaı ile, her yıl 800 bitıle 

1 mil1on yeni "Türk Vatandaşı• paıarlar.a tüketici olaralt 

katıl~nktadır(5~). 

- Yine öteki ülkelere kıyaela .. kapalı bir aile e

konomisi• dUzeni içindeki Türk K~y hayatı, hıalı f8h1r

leşae i'lareketinin etki ai al tı.Ddadı.r. Pazarlara etkili 

olan bu. h.ıs:.ıs tüketim harcamalarının miktarını arttı.raak-

tadır. 

İç pazarda ıuıetavı 11Ultllf1 alıcılarının öneali bir 

kısmının yabancı. 1aırietler oldu'u dUşUnU.lUrae, son tUlte

ticiler dı.; ında, lUleta9ını üretim .sul ı. olarak alan .. __ 

na1ici tüketicilere• de detinmekte yarar vardır. Bunla

rın, yani lületaşı at~lyeleriniD talebi, aon tUketicile

rin i~tiıaçlaruu k.e.rşılacaya yönela~ştir. llu yönelişte, 

iç pazurlardan çok dıt pazarın etkisinin· daha bUyUk ol

dutu ortada4ır. 

(52) Vural savag, türkiye F~onomiai (Tokair),e.)2 
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Pazo.rın eeniı;lit.in1, milli ,~~elir eevi:ıreainin de 

etkiledit:.ini i::;nretleııü~:tik. rakllt, toplam cilli gelir 

.n~lq:ımlnrı bir ekonominin bireılerinin hnrca.ı:.ta ~~çlcr1ni 

,)":t'ilnsı.tamamnlttadı.r. r~ı.ı rıe~tenle, bireya.el t:elirler.ıu bi

linr.ıu~si; iç ve dı.!i paı.arla~.iak1 alıcıların · aatl.nal• 

/~ÇlCirınin karş~la.ş tırılr..aaını Jt:.olaylaçtın.caktır. 

Tablo (II.7) de belli bEt:.:Jı JiJletr.v;ı itr~latçıeı 

ülkf"lerle, TOrkiye'de birey baıJl.n& dUşen or~H :miktarla
rı e<soterilı;ı:i ı; tir ( 5 3) ı 

Tablo {!1.7) 

Ulke :Oo1!t_ -lsA ..... ..,........ 

A.BD 4 660 
1eveç(54) l 230 
İsviçre 3020 

1Janiır.arka 2 660 
.f'ranaa 2 770 
~orveç 2 5JO 
r. Al.man.Ya 2 520 

Belçika 2 )50 

Hollanda '" lJO c:: 

İngiltere 1 970 
AYıJ&tarya l 690 

1talya ı 520 

Portekiz 6()0 

'.N.irkiye lôO 
"'!""--:.--· 1 - •• k._ t M 

(5J) F?a.liye FU1teni,;"ftl1ye ~rakanlıl:ı :~aliye '.i'etkik t~~:ıru-
lu, (11'art-~11mm l)7l,aayı 556) ekinden e.lı.nmı:;;:tır. 
1'nbloda yer alan 1eveç,iov1çr~,:~,·•lç1ka.,İngiltere ve 
~ortekiz ,:rnlnızca mJl.m-11 alıcıları anun.ndaöır. (;te
kiler,l.Uletnşııu gerek hm:'J ve Eerekee mamfll olurak 
a+maktadırlar. 

( 54) 1168 'in OSfiU rak&ıüarıd.ır. 
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Tablo•.,.. bakarak, birey ba·Jıııa dUşen eel1r1, birey

lerin satınalma ı:-;.lçleri olarak dU:;UDtaek t-.atalı olur. 

Çu.ntu, birey gelirim etkileyen en 6neml1 etken ıtgelir 

datıl~ı~dır(55). 

Gelir yaıu.nda, tWte·ttcilerin tüketim et:,1limleri 

de, pazarları etkilemektedir. 'l'Urkiye'de ortalaı:ıa özel 

tilketim meyli (OTF1Ö), 1358-1)67 yılları araaı.ndaki orıa

l&JIIl&1 ;'73, a,Jl'lı dönemdeki marJinal öael tuketim meyli 

{M,.:ı!Ö) ortalaması o,68•cu.r. 1'Urk1ye'de ortalua •• mar
jinal tUketia aeyilleri, eon rıllo.rda azalmış olmakla 

birlikte, öteki ülkelere kıyasla daha ,yüksektir. Bunun 

ana nedeni, raillt gelir ve dolay:Lsı.yla kişisel gelirin 

dtl:j;fllt olması ve TU.rkiye 'de giyecek ve yiyecek maddeleri

ne olan talebin gelir elaatikiyet1n1n, ileri Ulkelere 

oranla yUkeekl~idir(55). Yani, TOrkiye'de bire7ler, 

harcamalarının G~~li bir bôlU.UnU gıdn maddeleriyle Bi
.Yiıa et,..ıarına yCneltaekted1r(57). 

Pazar yapıa:uıı. olu;turan fakttSrlerden "tUketioi 

zevkleri.. ne gelince; bu faktörflrı en ôn.eali özelli&i, 

bireyler arasında bUyUk f'arklı.lıklar geatermeaidir. 

-----·-·-·· ----------·-
(55) A.vrıntıl:ı bilgi için bka.: f~bri u1.gener 1 ~\.1J.1 Gelir 

İatilı4aa •• tkt&pt4l B~t1 1atanb\1l,l970,s.61-52; 
OrbaD Otaa,gen!l Iktisat Teorisi r.rsleti1 Ankara, 
l:l68,s.26)-266; Halil Dirirateltin,Mill! Gelirin 'l'a-

ekkUl e ye 1nk aamında tıcret •• Aa . 1 ücret Me-
aeleler1,1eı&nbul,1966, c.50-59; Kılıçbaz, ktiea
dın ••• , e.425-431; 5av.at,1ktiaad! ••• , u.Sll-532; 
Rerii '~ükrO. r.ı~vla, !kt~pt .J.?er8~f!r1 ikti~t Teqri!~• 
!stanbul, 1300, a.)14-325 

(55) D1r1mtekin,~\lll• •• , e. 56; Sayq, Tfırki:.re. • • ,s. 23-.35 
(57) Bu konuda ayrıntılı bilgi için bka.: T.C.Tarım Ba

kanlıtı Pllııl8138 ve Ekonoı:ııik Araştırmalar r.aıreei 
P.açkanlıtı., !Urki.;re ~ehir:a!! .. J~!U.~l! .~!1\11- .Q.l!a :iia_g_
!elert TUke~im da:ı::Ç!S8-lttırı Ella1~:.ı..yetlçri,Ankara, 
1971 
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Son ıuıceticilori satınalmaya iten gUdülerle, aatı.nalM 

alı~kanlıklarının, pamrlama açısından i5nemin1 1 bir an

ketimizin sonucuzla bailaaak yeterli olacaktır. ?ipo 

içenlere yönelttieiDi& sorulara aldı&ımıa cevapların 

çoğunlut;undan vu aoır..açlar çıkarılmaktadır: 

- Pipo içenlerin ço~unıuıu, simaranın sakıncaları

nı azaltmak için pipoyu seçmektedirler. 

- Agaç pipo kullanarıların çoL-u.nlutıu 48, zevklerine 

Ul€Qn dUçmeditinden, lUletaşı pipolara raatlamadıkların

daıı 111 da bu iki tUr pipo arası.ndaki ayrılıkları bilııle-

4iklerinden lUleta;:ıman yapılan pipo aatı.nulmar:ıakta4ır

lar. 

- Pipo ve aieara aııalıkları.n:ııı iç pasarda fiya"t

larınuı yWtsek oldut];uDil öne euren tUtUn tiryakilerinin 

aayı.aı da aaı:ı:ıeanmayacak: çokl uktadı.r. 

Bu sor.ıı.ıçlardaıı, pipo ve al_.ızlı.k eatınalDBda, pau
rı etkileyen Jtıkarıda aıraladıöımıa faktörlerin yanında; 

modanın, malUl fiyatının, ikame edici malların fiyatla

rının da etkili birer fakttir oldutu ortaya çıla:takta.cll.l". 

İncelell.t8m1ae konu olan oalı.n :fiyatı ve mal ,grupları için

deti yeri ilerde elo alınacaktır. 

TUketio1lerin aotınalma davranı~larını, ekonomik 

açıd.an ale alarak topo.rlı.ımaya çalı~~·alımı Talebin zanaDa 

ve bireylere gere de[J.işmeler g5stermeeinin r.ıe,denleri d~rt 

faktt'ire bat1.lanabil1r. !jun.lar( 58); · 

ı- I!alın fiyatı 

2- İ.ka.me edici ve tamamlayıcı ı.nal

laruı !'iyatı 

----,-...... -....._ ..... -------
(53) George J.stigler,Tqe :!'hoorı ot f'ri2~• !'Tew 'tork, 1961, 

e.4J 
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Gelir ve giyattın dı;;ında, tüketicileri etkile:rcn 

tam !aktörleri "zevkler .. kategorisi içine eol<'..alıiliriz. 

P:~yleoe, tüketim deteroinantlarındnn parasal oL~A~~nların 

tUmü. "zevkler·• kavre.rıı içine girecektir. brne(.in: meslek, 

yaş, aile yapısı, toplam~ın ni.ifuou, milliyet ve tabiiyet. 

Ttiketimda ortaya çıkan kısa Geneali de(i:;'.ikliklerin bU

.:ıük bir kısmı paruea.l fnkti~rlerin etkici· ıle olar. Baş

ka bir deyişle; tUketicilerin bUyük bir kıe~ının zevkleri 

niobeten sabittir. r~esle(L.in, topLım biçiainin dc~işmeai, 

kolay olrı.::..ı.:naktadır. Bireyler nrası.nda önemli ayrılıklar 

göeterdiı,ini işaretled.it.imiır. zevklerin de, kı B& sürelerde 

det;içmesi oümkün de[,ildir. 

2. Pazara .Konu Olan ~fal ın Gr::.ıpland ırılmaaı 

?azarı olaşturan ögelerin ilki olan tüketi

cinin incelenoeeınden sonra, ikincisinin ytlni, malların 

ele alııı.oaeı .!:;eremektedir. 

~lla.rın eruplandırı.l~E.Sı.nda, kesin ve katı aınır

laı:le.lar yapıla-~ktadır. Bir gruba sokulan oalın, baş

ka bir gruba alındıt;.ı çot,u koz g6rülebilmektedir. i:1U 

er.ıplnndırmada, lUletnşı mrurır\llerini 1 en çok k.ıllanıa !J8k

li olan pipo, ~~zlık, biblo ve sUa eşyası olarak ele a

lacal::.ız. 

1!!a1lar genellikle şu iki ana gruba ayrılı::ıaktu.dır .. 

lar(59): 

{5)) Ayrıntılı bilc;i için bka.:Gzeloae,e.165-176; '!t'eldon 
J.Taylor-Ra.J T.mı&w, ~ark~ti.qg, C1rıcinnat1, Ohio, 
196] 1 s.l3-15;0l\.IÇ·,e.ö-lla0dalar Hirlit,1 1 ?azarlama ••• , 
s.63-64 
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- Tüketim ~alları 

- Uretim !!alları. 

tiadeıı olarak lUleta~ını, UretJm malları ane. cr!ltr.&

rı·.m •nammadde" böltimüne a.laca[.ıa. Pipo aotnrları, aynı 

ana gr-.ıbun "yarı J:!Jallill" mal btllUmUce alınabilir. 

Lületa~ından yapılan pipo ve air,ara ai:.ızlı.kları 

ile biblo ıre eue eşyalarını tüketim maiları ana vııbanun 

nBet:.encıeli oallar" ve "6zeıl1t1 olan ullar• bölUelerine 

alınmacı ~ygundur. 

eiu maddelerin pazarlıı.nı.1aaındo., ulurslararası pazar 

koşulları. ile dol.;al kotullara göre ortaya çıkabilen "atı

rı üretim" "'eya "eksik Uretim"in tsneali etkileri vardır. 

~po aeterlarııu. içine aldı.~.ımı.z •18r1 mamll" ~ı

ların pazarlanmasındaki özellik; b~ ~allar~ i3tek Useri

ne şekil aldıtı ve"katoıos" malı şekline kolaylıkla ei
rebi:!dit,\dir. 

TUketiciler, bel;,enmeli 1!M!Llları se.tı.nalırken; fiyat, 

nitelik ve biçim bftkımından aıg:ırı bir titialik t::Uateraek

tedirler. Ulleta~iından :J'&PJ.lan eUe eşyalarının i:&2arlaıı

masında bu 6zelliklerin geçerli oldat~. eatıcılarla yap

tıt:uııs eörf.işı:ıelerden de anla.şılaıçtır. 

ı•öselliti olan mallar" uı tUketioi 1ç1n !iynt dı

fJ..nda çekici ybnler1 var<lı.r. Bu nedenle tUketici, b\1 

'tUr malları. eatı.rıal.Jsııüt için beel çaba gösterir ve daha 

fazln fiyat ödemeye haaır dur~adır(60). 

tiretia •• tUketia mallarının pazarlanmasındaki 

. --
· (60) ~111p Kotler, Market!Da ~~a~men!, Englewoo4 Cliffe, 

~.J., 1967, e.293 
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ayrıll.klardan en eıneııüileri tp.ınlardır(6l); 

- üretim malları r.esarı.e.rı:nda uasaı. ttıketim ul

ları. pa&arlaru.da ise dar...a çok du,Y~"llaal davmın.şlar en 
pl4ndadı.r. 

- !lir}kiler açı.eı.n4an, ~etim aalı satanlarla alan

lar arıun.nda, öbürüne onınla dtlha sıkı bir bat, kurul.Mk

tadır. 

LUletaçı aaa~llerinin tU.UaU "lUka cal" olarak 

ele aıaı.k mUmr:Un. de!ildir. Lülta al eatın alan bireı, 

geli~inin bU.ı,"iik bir b51UmUnU bu mala narcuıak zorunluBun

da kalmaktadır{62). Daha anca açı.klad.ıgı.mız iç ve dıı:ı 

pasarlardak1 alıcıların eelirlerinln farklılıeı hatırlan-
t 

dı.l.ında• TUrk alıcılar için bu umilllerin ancak bir b6-

limlU lUka mal olabilirse de, ,yabancı turistlerin ve dış 

paaarla~i ttlket.1oilerin. bu malları aluiten yaptıkları 

harcama, gelirlerine oranla büyUk detildir. tüke malla

rın talep elletikiyetirıin bUyük oldut{,u ııatırlandığında; 

lUletaşı mslll'lllerirıin talep elAotikiyetleriııin lmta mal

lardaki kadar büyük olumyacat;.ı.nı. söyleyebiliriz. Su fi

yat politikaları açıeından enemli bir etken olmaktadır. 

Bir li'$ll.n 1knme edilebilen Yeya tamaaıayıcı. mal 

olmacınl. 1 tüketici talebini etkileyeıı aedenler a.nıeın .... 

da eıralaaıştık. ineelemer:ıise koma olan lt.Uetaşı 111!8D!lll

lerin~~ bu tUr aal gruplamasındaki ıerini de belirle.=ek 

cerekir. Pipo ve sigara aLızlı.kları, lmrşılııtlı olarak 

b1rbirler1r.J. ikame edici tıal durum·..ı.ndadırlar. SU. er;ya

eı.nd.el da cı~ırua aynıdır d1;eb111ri&. ute yandan, t.utuıı 

{61) "A.iri.'tt'&iıı . bil cl için nka. :ı:otler, s. 20-22 
(62) Cur·h)sll H.lKoCoımell, ~çonom~ca, -rıtew York, 1963, 

s.407-40J 
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için pipo ve Bi(;':U'a e.~ıslıkları t~layıcı mFJ.llar duru

mundadır. 1kar:ae edici t'nl.ların f1y-atlnrı.nd.ak1 det,işıae

ler, talebi et:iiilerken, pipo ve sicara a.ıızlıJdarının 

ta~:ebi de tatMU:ıludıtı tüt·JnU.n !1y::.tı ile ilgilidir. Fa

kat, ietatietiklorin ortaya i'oyda(/.ı ~;erçek, tutun ! ı,-at

la.rındaki yU.kseltııelerin, toplam tatüıi satıtını fazla et

kilemedilidir. l~·U fledf.lnle, U.U~~arnlayıoı mal olaralt aldı

t;,ımı.s zar.an lUleta~.ı.ndan yapılan pipo ve sigara et;.ır.lı.k

ları.ıı:ı.n talebi, tW'ltfmıludl.t .. 1 tütUnUıl !iyat ,Y'Ukaelmelerin

den 6türü, önetıli bir o.zalmaıa ut;.rama.yacnktır ( G J). 

D. ~ A K R O A Ç I D A ff P A Z A U 1 A ~ A 

Y O N K S İ i O ft L A R I 

PBsrıarlamıı fonksiyonlarının sını:tlandı.rılnunın

da, otori telor arasında 'birlik oal,lannz:w.eı:ı.f;tlr. DiliJ:ıi

ee ku.zandı.rılaıı eserlerin çoi._·.Jnlat..~a, Jarolcl a.uw.ynard 
ve Theodore N.I•eok.man• ın ayırıo biçiminin benimı:u:mdiı,i 

gbr.ülmek ted.ir{ 64). 

~alları.n d&t.,ılımını satla.rııak em&Cı..!fl& girişilen 

a(,ra~ıla.ra ve ye.:; ı.la.ıı ~ıi&l.1etlere pa.garla.n.'& i onluJiyon.ı 

denilmektedir. .,Pa&arlaau nü.reci içeruinde, bUyük bir 

1kt1oadt öneme sahip olan pazarlama fonksiyonlarının 

öztinde, mal ve hizmetlerin el de.1~iı:tirme~1ne yUne.lon bir 

çaba b da~tcdı.r. nu el det_1,:,:tirmenin ba.~:arılı ya da 

ba.;JarısıE olı't'laeı, topl'ıt'leal yonden ve i~,,let?::cler y<!nUn

de.n pazarlarlüdan beklenen J(e.rarları. bJ.yük i51çt;.de o·tkile-

(63) :'amamlayı.cı ve ikame edici roe.llarla, \~.t.nlar nre.aJ.n
daki talep elaot1kiycti ili~~kileri haldtında a;yrın
tılı bUt:i için bkz.,:Ooıa, s.d)-·)21 Dirimtekin,!l
tioat ••• ,s.llJ-12l;n&vao1İktigadt ••• ,c.ll3-l14J 
Frol Ze.1tt1notlu.!kt1~~ Derol~rı., İetanbtıl,lJ63, c. 74-33 

(54) Th.eodore 'r.i'eokman,·:~~illiam ti.DaYidson,ı.'ı~trlH!..lLilllt• 
New "fork,lJ52 1 s.4ıl-42;0luç,a.J3-104 
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Jecekti.tı( 65 ). 

?aarlua !o.nkaiyonları.nı. cakro açıdan incelerken 

btanları., de~iştm, fisikael ara ve kolaylaştırıcı tonksi

y·or.lar olmak üzere Uç ana grupta toplayacaiı&(66). 

ı. Det.1ç1a li'onksi~ronlnrı 

~ulkiyetin ak.tarılmneıyla doE:,r:.ıdan do[r..tlt& 

ilr1l.1 olan •oatı.naı.-• ve •satma• tonkai;yonları. dec11-

şim fonksiyonları ana g:ıı:dr.ı içereine alıntrıak\adır. 

~zarlamacı tince, eon 1a da endüstriyel tUketici-· 

nin ban~si rıi teliıtte ve mikta.rdaki malı. ne :ıı:aman 1ated1-

t;:in1 eapta.yaoektır. ı~\u.ndan oonra, bu tıOJ.ı.n cuzı;..ıoıılarıy

la satış ~artlarını kararlıştırecek ve uoatıda ineeleno
cek olan pam.rlame. fonksiyonlarını :1er1ne getirip, naeıluı 

aatı.şı.nı oa[;layacaktır. :;u halde, satı.nalııta fon.ksiyon;ı 

ile utma !onke1yon\.l araeı.nda ateki fonksiyonlar yer al

aaktctdır. 

Sntınalma Ji'onJusizo,ga 
b ı •• c 

tiretim ı:alı olarak ele alındı.t;ıııda, lüleia.Qınuı 

1ç p~zar al~c~larının {imalatçılar) ialediti yolları, 

şu nokta.ln.rda genelleştirmelt müakund.ürı lmal!tçı.ları.rı 

bir ltı.sm bti,)rtlk atôlyele.rin hen,a.b:ı.na ça,lı:J· ııt::.ı.nda.n, baa 

taşı. b:ırnlardan almakta ıwe çalışırm.lrJ".ruıı da, alıcı dtıru

mndaki atöl,yelerin isteklerine e;tire yürütmekted.irler. 

· U11eta:gı. eektörQnde, uretic1 birimlerinin ldlçUk 

ve dagını.k olu?U ve Ut"etici birlik ya da örgütlerinin 

(55) Rıdvan Karal.ar, ''~{ıllerin la€l.tu:ıındn. Ka.tıttllar ve 
?olıtikala~,E~ADER, C.VII,S.! (Ocak,lJ7l)a.70 

(65) Taylor-Sbaw, a.ll 
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.retersiıtl1(;1, pazarlama ~raş:ılerın:ın gelişmesini engel

lea:eıı.tedir. nu ıı~enlerle, alıoıların 1etok ve 1htiyaç

lar:ının biliaael olarak saptanması .vapılat~malttadı.r. 

Attayelerin çot,unlilt..u, t:ı.ım taşı .. kı tı kı tım" sa

tın almaktttdırlar. ~sermaye ::~Uçlori, satınalma rniktar1-

nın bu biçimde oelirlemnesine yol açaaktuiır. 3!adenoi 

1mal4tçılar, atölyelerinde atoıc. J&Pm& olanağına aahiP

tirler. tlret~ miktarı ile talep edilen mal uiktaeı 

araouıdaki !ark, satıcılar lehine 1ş1edi/)1nden, sutı'nal

ma fonkaiyon;,ında, satıcılarında isteklerinin etkili ol

d\lluna dUd::ati çekmek Gerekir. 

satınalma tilçUlerinin aaptaımaeında, yani gelece

i• 1li~k1n bazı ta.ııminler1n j"apılarak bir onl ve stok 

'bUtçeoinin hlııurlaıaadıı.lı, ınoelmlolerimis aon.m.da orta-

7& çıkmaktadır. Atölyelorift aatı.nal-. ölçillerinin bel1r-· 
' 

lenmesinde eelişigUsel davranıldıiını e6ylemek hatalı 

olmayacak.tır. 

Gatı.nal• kaynaklarının aeçitıinde atölyeler, genel

likle tek bir kaynata dayaımaktadırlar. 'Kaynak seçimin

de, d\.lyguaal eU4Uler daha etkili olmaktadır. 

ttilotaşı ~dUIQllerinin yapı.mında aynı tu.r ve ni tc

likteki tny k·lllanılmadı.t_.ı.ndan ve J.le:r at~lye G:enellik 

be1ir11 mı.ımll yap:ım.ı.nn ör..tOeltk verdia:,inden, $atı.na.lmada., 

rırllın turu ve ~itelik ayı.rıaı., iU.lA.tçınuı çalı·;r~ alanı

na ~~Bre det;,i·: iklik r;östermektedır. r..atı.nalroeının son bö

lümU olan paza.rlıkta, t~reler tı.l',ır bum:ıaktadır. 

~~ıtau fonksiyonu ile utilkiyet taydaeı yaratılmak

tadır. ~atış 1f;lemi ile wılı.ıı ınUlkiyeti el det:.i'"' tiriDek-
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tedir. Du fonkoiyon içersindeki ub,raşıları ı;öyle czet

leyebilirisu 

İç pıu:arlarda satış, yUzy~ze ve ~nelli.Y.le teseab 

ba;ında yapılQ&ktadır. Dış pazara yapılan satışlarda 

"postalama yönterai" u.reulı.uımaktadır. &l'tış gerüşmeleri 

Qektupla yapılmaktadır. 

Alimeti r'arilta (marka) nın öncıali bir utkiai gtsrUl

meoektedir. aatta d19 pamrla.rda, 'Nrlc lületa.~ı.ndfin ya

pılmı~ mem{\llerin "Viyana Tatı)ı .. adı. ilc oarkeılaııd ırılı.p 

aatıldıiı bilinr.aekted1r(57). 

2. fiaikael Ara 7o.nkaiyonları 

fiziksel ara fonksiyonları adı altında top~ .. 

le.nan ~taşıma• ve"depolama" fonksiyonlarından ilki yer, 

ikincisi de ze.aan faydaeı yaratmakıe.dı.r. 

Ta.t!!! fonksizog ile malın fiziksel hareketi ootı

lanmektadır. Hiletaşı belirli bir yerde ihtiyaçtan faz

le. UretildiLinden, 1ncelemeıaiz4e bu fonksiyonı.ın cnomi 

bilyUmektedir. ÇUnkU, lUletaşı Ureticileri belirli bir 

alanda topl~nmı.o ve tüketiciler eeniq bir alana 3~yılmıv 

b ıl ·:U111&k tad ır. 

~.'alın çı.kış yerlerinden i~londifi atl>lyelere uzak

lıt,ı 50 kl.m. yi geçı:edit;.1 halde, yolların yeteraialibi 

iç pazarda bile ıa~ımayı. önemli bir aorun haline getir

mektedir. özellikle, maden ocaklarındaki çalışmaların 

yot:,unlaQtıı.,ı kış aylarında, ulaşlJ!l ak.sar~lv.rı, ,yeterli 

{67) !ka fonkDilOnun tamamlanmasını eat.layan öteki fonk
eiyonlara etüdunUsUn "Mikro Açıd.nn eazarla.rıa Fonk
siyonları• ba.~lıt;,ı içeruirAo derinliLine yer veril
o.igtir. 
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stok yapuıa.ıan birçok atölyenin ham l!!ladde c:ıkıntııu. ne

deniyle 1;;;-i yava~lataa ya da. kısa dönemlerle de olsa dar

d~asına yol açmaktadır. :1aden ooülarından yakın köy

lere kadar bayvan sırtında ye!'ılan teıç:ıma, bugün de geçer-

1111(.1ni yitimemi;tir. Atölyc sahiplerinin çoıh_~.ınlue;.u, 

taşı yerinden aatınalanık 8zel araçlarla t&.r,tlJ!ıakt&ltı.rlar. 

Kiralanan b~ anıçlar ta:; .ıma giderlerini yUkeel tr~ektedir. 

Don yıllarda .~lQden köyler inde k.ır~,rlf.ın atiHyelerin ta~ ı-

ma gidf:rleri fasla det-ilaır. 

!Ju.letaşı mnm\lllerinin dış pe.zarl.ara gbnderil.oeain

de genel olarak :istanbul•a kadar kara, daha sonra da ha

va yol:.ı ile tuşıma işlerinin yUrU.tüldU&u ve ihraç li~'ltl

nından aorıraki ta;ııma etdttrlcrinin, alıcılar tarafından 

ooetuı~cdttedir. 3on yıllara varınea.va dek 1h.raoatı.n enemli 

bir kısmı istanbul'daki aracılar kanalı ile yapıldıtın

dan F.aki;;ehir'deki t;.retici, imalAt uonrası tAşı.oıa il)le

rinde tınerrJ.i bir rol alınamıştır. Ham ta; ın dl.ş pazara 

aUrUmUnde ise daha çok kara 7ol·.ındaıı :1ara.rlanılmaktadır • 

.D!1?~!~ . .fqnkai,t:O!J.ınan incele4itit11Z mal için bU

yük bir 5neminin olmadıt,ını söylemek •uı.talı olrerlyaoaktı.r. 

ÇUnkU, !.a.t.ıan içereinde bir tS.jl!ı'.\a olarak tanımlaıltıbilen 

depolaıı:vının atııaoı; fazla Ureti::iıı biriktirilerek, aa u
reti1'4 dcnemleri.nde tUketioilore e:ınnlıaaaıdır(66). una
taşı sektc~rü.nde, fazla uretim aöz komımı de(,ildir. Iııu•a

da depolamanın, aernayt gUoü yeterli olan atölyelerin 

ta;:ıma giderlerini azaltmak, fiyat artı~larının etkinin

den k'ırt·ılmak ve hnm madde sıkıntısı çekn:ıeae.k amacıyla, 

belirli bir ~1önemdeki çalışma luıgasiteainin tiatUnde bam 

---------------------~--~--
( 68) 1.aylor-:_:;ııaw, s. 700 
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ta1 BRtınalr.ıaları biçitHnde ccz konıuu edilece:;..,ine i~a

retlemek yeterlidir. 

3. K:olayleşt.ırı.cı Arz Fonksiyonları. 

Hı.ırada işleyece;,.itei z !onkoi,7onl~u- uıraaı.y

la; standartla~tı.rmn, !'imrJsrrıtu-ı, risk yüklenr.ac ve pazar 

bilt~isidir. 

etnnaartıu.~tı.rma. pazarlama :&i:i.r&~ılur.ını kola•rla::.··-
•• •• • o .... - ... ··--- w ..; 

tırnn ve verimliliLin1 etkileyen bir fonkai,yonı:lur. 

;;.tan<lartlaştıma tenel ölçlllerin yn da aı.nırlnmn

ların belirlenmesi ve ım:ıll.r.rı.n bı..ı 'bellrlenen ölçülere 

kortc"llBeı. onlar.:nna gelir. ~,zel ve i·~en..!l olarak ik1 ana 

eruba a.yrılabilen standartlar, değif<fim<ie, alıcı ve aatıcı 

:rbntLnden birçok yararlar oailar. Genel st:.ı.ndurtlar, ay

nı malı üretet'! bUttn Uret.ıcilerin uyeuıac ıklfırı tlçtU.er

dir. ~zel standartlar ise bireysel urct;lcile.rin aoçtik

ler1, ·bireysel sı.nırlt1.malar ve ölçUler olmakta ve tireti

ciye eöre detişeb1lmekted1r(6)) 

ı!am lületa:;ııı dı~ pazarlara, boy·.ıtları. o.t•1irlenıniş 

sandıklarda i:~nclerilmektedir. na aandı.klara immılan taş

ların nicelikleri de belirlenmekte ve derecelendiril..rlek

tedir. :·tandart anndıkların bo.t ... ıtlo.rı. iyi ılicelikli tat;

lQrda 15 x. 34 x 70, cılız taçlarda 15 x 34 x JO am.dir. 

nt.l 'boy·.ttlar, FeJ.:işe:ıir Ticaret ve 3anayi Odnsı. tanıt ın

dan, ticart t<:ırelere dase.nı.lere.k oaptaımııı;tır. nu bnkı.ı:ıı:ı

dn.n 11em lü.leta~;ının ,?s.zıarlanmasında, ecnel stt~ndartlar 

s6e konu.au olm:Jı:.tadır. Charles '.l'exier'in Aaie c~imıer adlı 

enerinden 1834 yılında da lületaşı.nı.n i)aznrlnn:~~loında 

s!lndık biriminin eaaa al ındı.(: ı. nnla~; ılr:atktauı.r. 

--------------·-----·-·-·--------
(;S}) !:7tandartla.!}tırııaa 'la1tk:ınd.n nyr.ı.ntılı bilt:i için bk&.: 

l<eoknu.n-:.:ıa.videon, c. 507-5}0 
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Cil41.ttnt'l1Ş lt.leta·~lnrı, c:i.rm ve t'ilrlere ayrılarak 

.candıkle..ro a~;a.gıde. l~uateril.en e.o.sılnra c::öre yerle::: tiril

nektedir( 70) : 

8ırP.mal ı. oondıe,~.ında e rı ·as )0, en çok 50 ad. et 

Biriobirlik .. •• ... 70, .. .. 90 .. 
."nmu.k:lu " .. .. 1)0, "" .. 160 " 
Daneli .. , .. .. 230, .. ... )20 ., 

Orta ve Dt km e "' " 
,. 3d0, .. ,, 

4?0 .... 

.Cl.lıs cinslerinin aandl.klar:m-ası.n4a sayı detıil, m:.n

dıbın ala~ilditi mikter eeaa alınmaktadır. 

r~'ek 1\ ehir !icaret Odasının Uç eltaperi ta.ra! ınaan 

derıetlenell e.endıkla.r, mühtirlenip Luterine ta} adodi, cins 

ve türü yaeılarak 1~ç edilir. !!.'kapertia L;lemi, ıy.ıl

w.aaı zor;anlıı olan rı.ıesleki kararlar içersine ıüınmı~tı.r. 

Ewıa rni;:nıen, ~ygulatmda ~:erekli tit1zlil,i.n ,:~iJoterilmodi'

t,i et&e ça.rpeuktadı.r{ 71 ). 

Sand.ıklara k.on.ılurken lületaşları basen üç cinete 

gruplandırılısa!rttıiCJı.r. Pu d~rtıma eöre, cılız, dökmo 'VG 

orta cineler bir SO.lld.ıt,a; daneli, pamaklı.ı, birimbırlik 

eineleri de ayrı bir eandıt:,a; e~lı.nırı bUtUn tUrleri 

de, ba~rka bir oancıı.ıa karıı;tılt olarak yerleçtirilmekte

d1r(7~). 

iç pazarlardaki tng aatl.-;ında iee sandık: esası uy

&ıılaı:utıt'.U:laktadı.r. !ç pasardak.i taş satışları ,;enollikl.e 

•ea;:kal'' d .. ar.ul'lda yani cUAlat:~~iıadan, yalnızca. yab~..ncı ~

delorden ayı.rt edildikten sonra yapılmaktadır. iç pazar

daki f i:/at b.i.ri::li taıı,; adedili ir. 1hni.Catta ise !iyat bi-

( ?·J) 1nıın, e •• 7-d 
( 71 ) liOt,.ti!'l, O • 16 
(7:) .Eaki.~e"ur f6na.yi ~~UdUrlu;;Jl.Lületa~ının ••• , as.4 
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rimi ola:raıt, otanderdize edilni:ı oru!dı.klar. k ı!lanılmak

tad:ı.r. 

RnrAl.klr:ı.mn ta';.)ların- atırlıf,ı. hıl.kkında bir kıoıt

lallll konulm,~ıaakto.d.ı.r. ortalama olarak iYi kaliteli taş

ların bir eandı.iı. 15 kg. dolayındadır. 

r~ıne ile imAl tekniği, tz4eş nitelik ve nicelik

te mal U.retimini kolaylaştı.rdl.t;.ıııdaıı, luletaşı mo.m~lle

rinden preee pipo aatarıarında staııdartlaşma olanatı bU

.:tUktUr. t'retimin tumu. dı.q pasara ybnel1k aotarla.rda 

atande.rtlaşmadan ot:ia edilebil1r(73}. Pipo aetarları.nda-
, 

ki starulnrtlıır, alıcı ülkelere ,zere çok ıtüçUk farklılık

lar f.~euterı:ıek tedir. 

Amerika, Hollanda ve rranea ')'& pipo s.starı oatan 

bir firmanın yaptı~ı normal ve cale.baah pipo aetn.rları

nın bo:t•ıtları. Eıf.<af.ı.da gösterilmiqt1r: 

r-ı·or.ı Pipo Aatarltaı"ı.nın !~tandartları 

&;ap\mııııl. 

26 
}O 

28 

30 
lO 

YUket!}tlik~r=l 

46 

50 

48 

52 

Yine aynı tırmanın, daha çok Al!eril'..a •ya ihraç et

tili Calabfteb pipo astnrları.nın ata.ndartlaıımıo boyutları 

(73) Ayrı.ntılı. bilgi için bka.:Pu etud, a.,-ç-
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&ftı(.:ı.dıı ,etiaterilttıi~tir: 

Co.labaob fipo Aetsrları..nın !;; tandartları 

&:•~lar,ıJFll Yu.keeklild rr,mıı ~ 
1 .... ..., 

No'su Rl R2 ~' h2 bl h4 
--

3 54 37 23 8 12 5 
4 60 44 28 8 12 5 
5 66 49 32 9 13 5 
6 73 54 36 9 13 5 
7 ?e 58 37 9 14 5 

.Pipo ve ôbUr mam"lller s1par1,e eeae olacak Qekil

de n:.unaralandırılmaktadırlnr. Ayrıca, pipolar arnouıda,. 

no:naal (dUa), ~;öeUslU ve sakaa!'on diye ana t,.UPlandırma

lar da .vnrtılr.mktadı.r. na ana crup iç-indeki pipo fiyat

larında anemli bir fark olmamaktadır. 

30n\lÇ olarak, lUletaşındnn yapı.lan pipo ve ôbtir 

m&mallerin pazarla!'lfl'!&aında. otandartlaşmaya gidilaesine 

ra(J;len, yeterli olmadJ.i!.ını s<5yle3'ebiliria. 

ri~ ~~~~zo!m ile ilgili olaralt ilk işaret-

1eyocet:,iıüa nokta, Ulkeı:ııiz4e her alanda oldulu t:ibi, ltı

letaşı aektôrande de eerma.ve yeteroialiı:...,idir. Belirli 

ve aa senaaye ile !,&l11Jan sektar içeraindeki firmaların 

ço[•.ınlut,u, öz nen:.ı.ayeleri ile yetinae zorı.ınlttLtıllll dilytı&k.

tadı.rlar. Takai tl e satış. yapmadıkları. için iç paanrda 

malın teo1i.D1 ile bedelinin alınması ara.eı.nda bir sUre 

ı~eçme;nektedir. (.'O('"..lnl~.ttu kUçUk esnaf dur.vsıwı4a olan fir

maların oahi pl eri, yabancı eerr.:ıa:reye ba f; YUJ"d;ık1ar:s.n48, 

bun.un oa[.lanması.ndeJı-..:1 gUçlükler ya.nl.tlda. !int:u\nmaı:r".tonk

oiyonunu ııcaza ;rUrütel'4t'•"4ektedirler. r inan&rl!l.n k'.ıı·ıımla

r1l'.llı.zı.n işleyiş koşalları b;.ı daruou. yarat:naktadu. 
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İhnıoatta karşılaşılan finan-&ı.an guçlU.kleri tl.oa

rt kredilerle giderilmete çalışı.loak'tad ır. ::akat b.ı da, 

tlana önce dei[:indit;ieia gibi pahalı.ya. ual olmaktadır. 

Sekttrde pazarlamanın eolişmemio ol~eı ve ~üllerin 

büyük bir btlümtinün aracılar tarafından toplanarak ihraç 

edilıı:ıeei, pezarlru.'mda !ir-ansman ihtiyacını h.iooettirae

mektcdir. 

J!ilk l~l!!n:a• F'~~l;•!JL.~; ~. tüketici ve üre

tici araeı.ndaki uznkl~a ve oal türüne göre de~işmeler 

Côttten:ıektedir. · LUlctaşı. ve mıuaaııerinin paza.rlamıaaeı.ıı

da su.ma.m.n ortaya çı.karacatı rieklerin etkisi asdı.r. 

Ç'Un.kü., zamana bat;]. ı. bir talep azalmaın. aöa kon ıea rte~~11-

diı·. üretici ve tüketici araaı.ndaki aznklıi~uı tazlalı

ı;uıa ra.o:ıen, J!lfll1n dayanıklılı.lJ,ı. b.ı ;rt5nde ortaya çıkacak, 

bozulma ve çUrUme gibi rieklori azaltcektadır. İalnısca 

ambalajlama tekııil.inin selişmcmeai nedeniyle, ı.ılaq:a.mda 

ortaya çıkan ve kırılaalar - ~sellikle lilletaşı maatu.le

rinde- deter dUş'Umüne yol açarak paıw.r riak.ini a.rttl.J'II8Jt

tadır. Du riskten kaçınmak &~cıyla, ihracatta sieorta
lama ,yol.ına be.şvtırulclnktadır. 

ı:amar ,B!l..lıs\ ~q~!!ıoı:ı~u.Pazarlamının vorimlil1U

nin arttu-ılmaeında en önemli fonkai.:rond:ır. Uretia Ye 

pnzarl~ ı.ı.;raşıla.rı.nı.n oo~arı.lı bir şekilde yürUtuleb11-

ıııeei; pazar özelliklerinin, pazar kor;..ı.lları.nın ve ttıketi

ci iJıti~raçlsr.ının iYi bilinr.ıeeine bnt~lıctır. Lt.Ue'taş:a. 1n
raoatçı.larından ancak oirkaçı nlıeılarla ilişkiler kura

rak, paaar bilgiai toplama yoluna baş<r;trr.;aktadırlur. 

Ancak bu ut;;raç:a.lar, pasar bilGiesinin elde edilmeoinde 

yeterli bir düzeye erişeQemi~tir. 
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? A Z A R l A ~ A 

ORA?fi 

3emay1leçse oüreei içitt4e bir ywıuaa yeni eek

tZJrler lc:.ırulup gelişirken, öbUr yandan da scktllrleraraaı 

ili~k1ler artar. Sek1iörlerareaı il1ı,ik::.lerin ana; iti.k o

larak araştırı.ll'llaoı yapılırken, Uretiain pazarlama oran

larının bilimseat ı!erektıektedir. Ynni, bir eekti::.rdeki 

toplam uretimin ne oranda sekter dışına çıktıtı, daha 

açık 4eytvle pazarlnnıp antıldı~ı heua~a~~tlıdır(74). 

TUrkiye'de .aal üretiminde b:ıl•.man sektörlerde, ü

rett=in pawlamın bt>ltimlerinin y-Uz4e kaç oldu.6u, Devlet 

?lAnlwaa Tetkilltın:uı "Girdi-Çıktı Tabloetttt ile ilgili 

çalışmalarında göster~lmi,tir. Bu çalış~~larda varılan 

sonuçlara g~re; !ürkiye "fillt Gelirinin 1/l'Untiıı uat;;laıı

dıtı tarıa eokt~rilnde, toplam ti.retin.in .~)),8'1 po.znrlSD

naktadı.r. En yilksek pasarıama oranı. /Q.OO ile çittento 

sektöründe görülmektedir. 

tncelememiae kon~ olan lüleıaşı aekt~rUnde pazur

lama oranını ~00 olarak kab~l edebiliriz. Bu setttrde 

stok sor~ ~i o~adığındaa ve mal ithali söz konu

su edilaeyecetinden, toplaa u.ret.ı.a, yalnızca yerli üre

tim rakamlarından ibaretti:r~. Yani, toplea Uretim olarak 

aldı.tımı.s iç Uretimin t.U.U. pazarlanmakı&dır. 

Türkiye'de urotim aektörlerinin tumu. elo alınd14$uı

da, toplam uretiıd.ıı .'63,6 'sının pazarlandı.Aı görUlaekte

d1r. nu or.an sekıörlerarası yapı.BBl batlılıAın yetera1s

litin1 ortaya koymaktadır. Bu aonuç, pazar koşullaı-ına 

baAlı. Uretioirı a.zaldı.Aı. 1çareti.ni vermektedir(75). Y1De 

(74) oavao, Türkiye •••• a.aı 
(75) ~vag. TUrkiJe ••• , e.82 
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bu oorıuçtan hareketle, lUleta~ı eektörUDde üretiınin art

ak ta oldut;.wıa ve bu yt:inde, plecete ilişkiıı olamlu ge

lişmelerin beklendibini atyleyebiliria. 

B. K A R Ş I L A ~ A ~ 

LUletaşı. medenine yönelen iç talep, Eaki~ehir 

ve ;t1,rcndnd.ek1 atölyelerirı toplam talebidir. Bwnuı top

lam ürotimdeki .PB71 daha önce ortaya konulr.:.:a.~tu. ... A.töl,re

leriıı talebi ancak Uret1m1n asald~.ı yas aylarırıAa kartı

lanııu:ıaeaktadı.r. F1lıa.ıısal y~ndeıı güçlük çekmoyerı bazı 

atölyeler, kış ve aonbabar r.ııe't'aimlerinde otok J&parak 

nam madde eıkıntıaına dUvae=ekte41rler. Atölyelerde ıa• 

rı maırr.ll hale get1rileD ıe.ıeta~ıarınl.ft çogwılut&&,. ihraç 

edil4iiinden, iç talep gibi g6rtluıı lületaşınuı bU,.uk 

bir blSlU.U aelıDIIa, 4ış pazann talebidir. üte yandan, 

iç pazarda sat~laD lUletaşı mamülleri alıcılarının çoı~ 

1\lAu yabancı turietlerdir. Kıaa.oacu., iç paaardaki yer

li tUketioilerin tülep miktarlaruıın, toplaa lf1leıatı 

talebi içersindeki payı dUşmektodir. tüketici talebi, 

iktieadt talebin temel taşı ( 76) oldtJt\lııdaıı, talebin ·~· · 

çok oldut;"'u 4ıt pazarlar üzerinde daha fazla d·.uıae. gere

~i duyulmuştur. Aolında, i~ pasar:uı .va1ılmA alanı da 

geıııv detilclir. ı'Urkiye'de lületat:ı raaa;ijlleri Eokişe

htr•4en başka turistik birkaç oehirde pazara eUrUlmckte

dlr. !çteki tWtoticileriıı talep aikt~larının dışa kı

yasla aa .. olmsı br.ı paaar:uı kUçUDaenr:ıee1ıti eerektirmea. 

Aka1no, bu tUket1~1ler:.tn stiz konuou mala olan talep 

miktarlarını etkileyen takterler Uzerinde durarak talep 

yaratma(77) yoluna g14ilmeoinde y&rar vardır. 

(76) Ceorge L.Fach,r~ono;iôs,Englewood Cliffa,New Jereey, 
1968, a.27l 

(77) Dirtmtek1n, tktiaat •••• a.l67 
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ı. aaa tUletatı İhracatı 

Tnblo (Il.d) de ba.l!l lUleta1;;ına y6nelen dış 

ta.lebin, ihracat l'Ol1.17la kar~ı.lunabileıı r~iktarlar.ı. ile 

bu o:.adeııtlon eat;.lanan ,;;.eliruı yıllara eare det,:itJmcleri 

gtit:>teril:ı1ştir(7J): 

Yıllar 

1)54 

1355 

lJ56 

1357 

1353 

lJ53 

1:)60 

1961 

1)62 

l'J6l 

1)64 

1)155 

1966 

1J67 
lJ5u 

1)6'} 

Tablo (li.d) 

• tAJr ~ .t~, ···~A l'tflfl r .L H J..,, z:; ç.· ,~. ·• 

~;,!kter 
n • r 

21 502 

17 lll 

ll 383 

15 502 

ll 485 
21 350 

)6 846 

50 206 

50 564 

40 742 

58 155 
46 20d 

23 076 

24 573 
2~ 0}) 

23 329 

J~iktar:Kg • 
İHH.ACA'TI r·\- .,. 

.1u[er :~.ı .• 
ne&e..r._ 
1:}1 034 

214 7~5 

237 246 
242 485 

353 457 

272 120 

127 240 

ı 531 208 

1 650 )33 

1 297 074 

ı :545 64·4 

ı Jli) 239 

1 022 231 

l 032 534 
ı 227 476 

1 252 764 

Hat!'J lUleta~ı.nlJl 1hracatı, madenin ocaklerdan çı.kıg 

şekl1,yle yapı.ltı:u.ı.makta.dır. Yabancı maddelerden ayı.kla.nan 

taşlar, tel~nmeye elveritıli d~ır·ıu ~.::etirili.p, tUr ve cins-

-----------·-
(78) Tablo (II.8),DP't Yıllık r)roerrunJ.arı, l~İE l)ış ticaret 

t ota:tia'tiklerı, Eak i ·;ehir 'i" icaret ve ;:anayi Oelaaı ile 
Eskişehir Sanayi !:~UdürlUgU t..ayıtlarından yararlanı
lartık oaaırle.nmıvtır. 
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lerine ayrıldık~ eonra aand1klanarat ihraç eaıls6kte-

41r(73). 

Lületa~.ı.nın r-.am olarak ihracatıDa ilişkin tablo

da g~etf!r1len yıllardan 4aba gerilere gid1ld1.itin4e, 1h

racat'ta va dolayısıyla U.rt't!~!. !.DUnya t:&vqı tnoeei 

rakaaları.na :,ıl~ ılaıısa4ı4ı.. geruımek:'tedir. -..;rneı~ın; 1305 

yıluıdaki itır.aoat Diktnrı 5 075 oa.n<h.k -ortalwıa ola

rak 75 000 JCs .• - iken, 1963 yılındaki 1bnu~at miktarı. 

2) )2~ Kg.a.ır. 1:105 ,yı.ll.Ddalr1 rakam tıretim miktarını. 

g~aterınekle birlikte, oon yirmi yıl öncesine kadar, u

retilen tUm lU.letaoınuı bali olarak ihraç edildibini işa

retlemelcle, · kı.yaelamada yanı.lırtruıın bU:;ilk olmadJ.ilı orta
ya çıkar. 1!u ııedenle 1350 :rılıDB dek, UretJ.m miktarla

rı olaralt ihracat niktarı.mn alınması gerekmektedir. 

Hatta, lUletaşı atölyelerinin yeni yeni çot,alr:uıya bnç

ladı.~ı 1955 yılına dek bu itlemin oUrdUrUlmeai !asla 

yanıltıcı oluyaoa.ktı.r. ı.uıetaşı Bekttlründe reaml ka

:rı. tlar ancak ihraç aı.raaında ya.pı.ldıttUldan, sektöre i

lişkin rakamların en gtıvenile.ııi, i.tı~oaıa ilişkJ.n rakl.IJI

lardır. 

Tablo ( II. ·:ı), haa lUleta9ı. ihracatının Ulkeler a

rasındaki claAıluu.ıu. gUateNek ted ır. Tablodan eCr'Jlece-

---------------------·---(7•)) ı.uıetaşınuı en dUoWt n1 tel1k'Cök1 tUrU olan "cılı.&,. 
taşların bu yıllarda yurt içinde deterlend:lrilr:ıeei 
mümkUD göruliiUyordu. F.ekicyehir "li ca ret ve ~:anayi o
dası. \>~.ı .nedenle e~.a k()DUS\l taşların 1hraoı.nı kola;r
ıa~ıtı.raak Ye ambalaJ giderlerini m1niıai&e etmek •n
dık yerine çu,alla ihraç eciilmeeini sat:lama JOlım
dJi çaba eöatel"lliıJtil'. Bu çabalar 195·3yı.lı.nda oonu.ç
laıı.ınt Ye oılı.s tavlaruı hiç bir kısıtlamaya bail1 
olmdan çırnlla 1hracuu.n iani 8&4llanmı.ş tır. Bu ko
rn.ı4a ayrınt:ı.lı bilgi için bk&. : Eaki:~eh.1r Ticaret 
Ye S&Dayi Odaeı 1353 .rı.lı. l''a.al1yet ve t<tlge 1kt1-
aat\t Raporu. !eki~eh.1r,l959, e.8 

l 
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c.,i gibi, hJa.m lUleta~;ı. it:ıulatçıları arasında, ilk sım

yı Avusturya alm-ekta.dır. r~).t da, :"\1r.k:iye l.Uleta·,,lu.rını.n 

dürı.ye. piyaeaeın4a., Viyana taç ı olı:us.k tıiliMeeinin neoen

lerini açıkl&Jı18ya ym-ay,acak önemli bir faktördur. Viya

na'daki at<Hyelerde işlenen b.ı taı~lnr, bugu.n bile dünya 

pav.nrlar:uıa ftV17ana Taşı ı-t- olarak aU!"Ulmektedir. Ham ıu

letaçı nlı..':'ıls.rı arusında ba~~ta gelen Av:.ıat,ırya., iıJlen

miş lUleta~ı camılleri alll'!ı.nda i$nemli bir yeri t·ıtma

maktadı.r. 

Avı:ıet,ırya•da.n sonra, belli başlı ham lületa~ı alı

cısı Ulkeler r:u·'$aında; A!!ll., ~3elçika, italya 1 lederal 

Al!:1anya ve ilollanda b,ıl.mmalttacta.r(80) 

---------------------------( 8J) Ticaret 13tlknnl ı.~:. ı Dış Ticaret r:e1rec1 tarr:.t t ı.ndan 
1:164 _yılında hazırlanon bır raporda A.vJ.et·Jrya. •nın 
caza(ll lülete.şı alıeıeı olttu[.tı eöBterilrıektedir. 
0!'8& ki, "J,.Uletaşı. ve 1;~ letı..'"iliŞ lültrtar;ı. '.',rlmtlll ori" 
nd.lı yn;ınlal'lCa.ııu~. olan bu raporda, kaynuk olarak 
ccsterilen ieta-ti9tikl.er ve ~teki knyookl.:~, Av .lS

t'Jl",Y8'nın ham lület&~ı. 1th&latçısı old,.ıt;u.mı a<;·ıkça 
ortaya koymaktadır. 



------------------~----------------------------------------------------- ~- ~-------....~-------~ -~~---- - -----

Tablo (II. J) 

\iı.r,.ı_ J '''J -,'"""'':·ı - :•OA,i'A-"ı'· ·p'fY,! ' "" . -' ,.~~: ... ' l l\ ~- <h • ~ "'' lıJi .... . ... .i. 

~--i K1.i,l>R /l:;ı\~-;l"l]ıJ.J\1 ]>r\,· nf;~ı 

1J61 1)62 
t;rıJ~~·"l~I!R 

Mıktar;Kg. 

reı,er ~TL. 

lJôl 

... Miktar , :P•t•r :~1ktaı" 12!1 .E , 'M18'tftl'" Iıef.«P,r 

Avast•ır:;a 25 071 552 600 ld 037 42ıJ 45U 22 432 521 3~2 

A.r.D 12 74J 452 75U 19 277 4~7 044 4 339 211 Öjj 

;'.elçika 6 72SJ 2J7 245 4 73') 2')5 542 3 761 16d 471 

fransa 4 401 260 313 5 627 )l·J 502 4 ld6 2ll J)O 

ilollanda 750 37 dOO 73ô 41 350 ı 6.:ıo ;)) 240 

F. Almrınya 21) 14 562 "/25 j6 000 374 1) ]05 

i talya 252 lO .)50 ı lti4 12 2Jti l 302 ]'t Odl 

!':orveç ı~ 
·-" 5 580 41 7 6;0 48 10 080 

tllnimarkn - - 102 17 5)5 -
1ranaa'n1.n 
Okyanu.stuk i - - 114 4 J50- - -
Üllo:Pleri 

l)ofla Almanya - 60 6 o40 -----------------·--------------------
TOPI,AM 50 206 ı 63ı 208 50 564 ı 650 389 40 742 -ı 297 074 

./. \.0 
\Jl 

ı 
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naa ıuıeıawı. ihracatındaki d.ettı;aeler, ıuıeıa,ı 
U:r.etimi ile _ileilidir. TeknoloJik gelişmelere ratmen, 

ı aıe.ta;ı madencilit. inin ıu t:a.n aevr1 olarak anılan 

ld72i..l83() yı.l.ları ııraıu . .ndak1 ııu-acaı ~ı~ıarl~rın! ula

şılamamıştır. 18·)0 yılındaki 1hraoatın 12 O::>O &andı.k(81) 

-y'-ıkla~ı.k olarak 160 000 tg.- civarında oldUC:.:,~ belirtil

aektedir. · 

Tablolardaki iniş ve çıkışlar, nam lületaşı tale

binin 4e/ı1911esini J e' il, karr; ılanarı talep n ik tar larını 

göstermektedir. Da nedenle, talep . .cıettpıeieri üzerinde 
. ' 

daha ı·azıa dW'TII!t.y& gerek 7ok tur. 

Şu noktttya da del,inmek gerekmektedir ki; eUn geç

tikçe artan yurt içi hall lUletaşı talepleri ve U~cat 

reJiMindeki deıtşcıeler(~2), dıç pazarların artan hall 

lületaşı taleplerinin karşılanaaamaeında etkili olaaya 

btv.l!K'ııştır. llllfıkat, ihracat rejiminAeki dei1i:Jiklik1 ham 

ıuıetaşı ihracatında çok tsne•li bir az:elıaa,ya rol açmaıMk

tadı.r. J3tınl.ı, bam lUletaçı. ihı-acıııı. daha kola,- #':6ren ve 

mı:ıtll ihraç ile hall ihraç arasındaki dCvis sa~~laı:ıa far-

--------------------------( öl.) .. öncel, "• 8, t~ek i şehir Ticaret ve }!anayi Odası. oan
dık tl!ltruıdardiaaayoııuıu hangi tarihte belirledii,1ne 
ililkin bir kayıt b~ll.maması.ştı.r •. !leililer su bae
kını v.b. ile eski belgelerin yitirilditini belirt
mi,;lerdir. ı.ület&4iÇ1lttrla yapılan ~ru~melerde,saıı
dık utand:.ırtlarınuı YUz yıl ~ncesinde de aynı ol
d~w .ıs~renillaiçtir. 1CS34 yılı.ndaki goz1 1sl~nimle-
rini 1862 yılında yayınıayan Fransız Akademıei U,e
ai Chftrlea Texier, KUsük A&Z! adlı eserinde, ltile
taqını.ıı sandıklarla satıldı.ttına det.inmektedir. Fıa 
eserde anlatılan lUletaşı. sandıklarırun aldı(f,ı. i)"i 
nitelikli taş adetleri, bugünkU rakamlara ıJym,tskta.
du-. Bu nedenle, bir oa.r:dıt,ı.ıı orta.lama 15 Kg. ol
duba kanısına varılarak, sandıkların Kg. ilo ifa
de edilaeoi yoluna gidilmi9ı1r. 

(82) Bkc.: Bu Ftüıi,a.t~o-t.2t 
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kının, mnkro ekonomik yararlarını h.ellU& kab':.ll edememitJ 

olan ba&l. ihracatçı. firzıBların, zaman zar.-an laleto.ı.p. ih- <t 

raç sat.lama çabalarının olumlu oonuçl.anmeoında ~k 

. yi!Ullış Olflle.yactıktır. n~ın:.m yanında, !l&'il 1Uletaş'1 ibra

C).JU.n, ihracat rej1mindeki de[;.1:,;1klik dot;,r"Jltasooda :~•

terli azalıla .eeetermenesi, y;.ı~arda sUsti edilen finmla

r:uı, dUıiUk _nitelikli taşların y~ırt 1ç1nde ue4)lrltmdir'il

meel.n:ı.n oa.çarıya uıa.1e.meyacata kanı.sı.r:de olcala.rında.n 

d.a ileri gelneltedir. 

LUletaşını.n ham olarak ihracatı.na ili~kin raksalar 

Uzerirıde inceleme yaparak bazı son~•çlnra varmak ioteyen

lerin, yanı.lmalarııu. 15ıılemek amacıyla ~f,t noktaya dikkat

lerini çekmekte T&rRr vardır. vncelikle ham lUletaQı 

ihracatında, miktarı. ve detter1 etkileyen taı; ıaruı hangi 

nitelikte oldı.tl_un~ bilinmesi e;ereki.r. nu b1l.inmedit1 

takdirde, r:ıilr.ta.rlardaki artı~lurlo., h.ang1 tür tn:rların. 

ihracatınuı arttı.tı veya tı.ml<h..tı bil1nmeyectet1 gibi, 

türler araeı.ndaki bUyük fiyat farkları nedeniyle, ll:ade

nin <l.ei;işUt tUrlerinin birim fiyatları veya ihraç def,er

leri ssptanamayacaktır. 

Çok kU.çük yan:ılmalarla da olea, bir kıyaslama ya

pı.lrr.aaını astlamak amacıyla, nıı.rn ltileta::ı ihraoatın4a 

tUrler a:resın4ak1 dai;ıll.!ll Tablo (II.};}) da ana hatlarıy

la ortaya kornılmu ç tur {d 3). 

Tablo ( II.lO) 
r.uıı:, '!' ~'t'f)W!';A'<I '·r.crACATI"7""" ... l..l\.t .. : ..;...! •..J 'i~· J, ·...,1 .. .ı: ~~'ı-. l .. .J. .. 

TtiRl:FJt tı.H:A~.Hf'IDAKJ: DAC!I I~I .ririaıt~ı.k 

Türleri _!16~ lll§~ .. !'J6l ... ~1:16~ ._........,. .,.. __ 
sıramalı 128 d) 144 9) 
l31rimb1rlik 110 57 74 74 
?amukl\l 65 41 46 46 
Daneli 12 6 B 10 
Orta 534 473 345 1205 
Oı.lıa l~ô~ 436 .. 52~. -• . . 
l'Gr'L'm 2,47 ____ \146 .1;2l2 14)4 
~d 

~--------------------,----(33} ~lat-:ru:ılar ı:eıı~ı~eblr Tiooret Odası. kayıtlarından ya-
rarlanılarak bulunm~ştur. 
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2. tületaşı ~aar~nıerinin jh.rncatı 

!J&ba tincelti b tl iliılerde i şartrtl en d ii!,. i gibi, 

lUletaşı mam:\ller1 iki ana ,gruba .aJ"rıl~ktadır. 13unlar

dan ilk ve ti.nemli i;:rıJ.bU ı•p.tpo" lar ikincisini de "tıbtır 

lületaşı maa'3l.leri~"~ adı altında topla:r::ı.ştır. Artıkların 

de~erlend1r1laesi b~lümUnde de, ~prese pipo ast~rları• 

nı.n tumunun ihraç ed.ıldi1:.1 bt:~lirt11m1~1ti. :>reae ed ililif 

pipo aetarları, her ne kadar dış pazara yarı_ w-un31 madde 

ole.rek catılmakta ise de; pipo ve dit,er lületeşı meuıı!ll

lerinin de ihraç edil41t1 biçirade aon tüketici)'& ulaş

mod.ıf;.ı orta4adır{a4). D;ı nedenle, b;l oo:~lı.k altında nar 
Uç kalem de laleıa~ı mı:u:ınıu olarak ele alınıu.~tı.r. aö.r
lece, 1 ületaşı. oamnllerinin ihracatı Uç e;rupta ineelene

cek tir. 

ilk kaa, işlenmiş lületaşı. ve aemflllerinin ihraca

tı ele alınacak, ikincı grupta lG.lete.ı;l..l'ldan ,;rapılan pipo 

~starlarının ihracatı ortaya konulacaktır. 

Tnblo ( I'l.ll) de iı;lem:aiş ıuıetaşı ve maı;:ı~'llleri 

ihraoatuu.n ülkeler arneı.ndnki dat,ı.lını gösterilmiştir. 

':)irıo ve sisanı aA:ı.alı.kları dı.,ındaki tum lületc.:.şı. maa11-

lcriltoplandıtı bu grup içindeki mallar~. uom alıeıeı

nın as old·.ıt;u, ne de ihraoatuı tsnemli bir yer tatmadı~ı 

e~rUlme'ktedir. Kol,ye, bileaik, k.ıJ.pe Ye bi'blo t~ibi mwıa\ll-

( ~4) TUr k iye • den ibnu; ol t.uıan oıu:aO.llerin t1 oaL,r-ıJdo.n dOtn&.Y& 
non tüketiciye alaşWI!ldıt:;.ı bilinaekle beraber, l~os
ton, llf:'.ruusaohuaetta 02106 rı.s.A dan Kenneth ,,~.Gold
berg iazası.yla Eeki;;ehir Tioo.ret Odasına gbnderilen 
)O.l2.1J69 tarihli !Ul.etaşı maallleri tulep eden, 
1 thalatçı bir firranın iş ıaekt'Jbundtdd şu sn tlrlar 
b 1 nokta:rı açıklıkla orta;,ra koymaktadır: ••::oiıımmıa 
bUtun :pipolar:a. .1ren1uen aabs.lnJ ,apc;ıcai.ı.ndan, iste
nilen ambnlaj biÇillüJle pipolar e;(JnderilebiJ ir."" 
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leri ı:apae,1an b.ı :_::r·...tp, lületa,;ından r·ınmil heı:UH~lik ve 

~:~~s tq)alnr:;.r.d.an oLı:,;t.:>Jü:.t<:.ıdır. 1.\.mların ·~1ı·~ındnki r:::nı:l1l

lcrin !"t.cji:;elik ve u~~o e!;;;•a.sı olr:.;ıs ru toli~,inin ucı.:n.a az 

ol dut, un.! i .;~?:.retler.ıck, il erde yn.naca~ır.:ı.z ek onar-, ik ans

liı.1ert;;: ı~; ık t ~ta.ca}~ tır. 
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1,flL!~TA';.IHDA!f YAPILAft ?!PO VE S1·GA:iA 
A?:IZLIK1...ARI İ!IUACATI1Ul1 ÜUfLlERE CvRE DAG!Lrn-I 

(1) :<!iktnr: ~e-
Deter : !'! ..• ___ .,_ ... _...., .. 

,..,..._ ····------·~·· . ,, 

l~~ı..-·: tJtKBt:Yt • -+Ml_. +223. . .......... 
1' 

1 
; ~iktar rıeıı·er ~<iktar 

_..,. ........... _.,. ... __ .• _, .... ·-.... 'll<liılattl-~ '0('0-~ ....... --..... .±!!~er ~iktar De'!·er - -------. .. , t. J • 

Batı AlDJaft1'& 2 82) 62 14 378 270 33 160 
Avtıeturya l l !163 36 ll 745 
Belçika 4 1 710 7 5 0)1 - -
A.BD 427 142 ~34 707 200 750 )08 337 673 
Çekoolaırakya - - -
Dani31!1rka 13 6 637 53 "'~9 .:. 473 72 34 181 
Iransa - - 28 7 700 59 22 9)2 
Fr.Ame.~. -
Gtine,y Afrika 
H.abeçıistan 

d ollanda ı 459 17 7 672 20 7 452 
ingiltere 112 78 5)4 142 6ô 406 238 124 066 
"..alta - - - ... 
incıl.Av.rı.~t. 24 8 75) 32 13 014 17 6 340 
İepanya -. 25 7 68) 
İ av eç ... - 5 4 122 
İ ev içre 360 59 303 
tuıya 12 5 185 8 4 040 54 26 033 
!alanda - - -
.Japonya 5 540 14 2 44;) 376 
Kana4a. 5 1 571 9 l 214 a 3 471 
Lib.JS. ) l 231 7 1 ;)08 
?<tekaika - - -
Norveç 
Porteki s - -
~;rd.Un -
Yunwıis~an - - 7 1 303 
Aa ya Di"' 1 1 c•:Lt • - - -
~ r·"' '"'ı . mer. l.t;;.• ,,, • - -
lapan •. A.t. ·:. - J 1 O Tl 14 4 )~)2 

Cezayir - - -
Af Pit_ "1 • ,ı..: (. \..: • - l 1 017 
Hilldietan - - 4 ı 408 
ing.Ae.D.J. - -
ing. Ok.':. 7 2 646 
tubnen -

./. 
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(2) 

__ ı..,.' 96~4--==~~i-=---·-- )~:l§6 .. ::;... --
. _ ~~1k\f1r Deij.er , ~!~~~ar ı::ıetıer ~r:!_ltt:~r Deller . ,... ·-

Batı Almaeya 717 2)0 710 )65 134 500 621 2)7 :>68 
Avaat;.ır.ra 1 432 l 432 
.Belçika 2 2 417 l l 534 
ABD 1 501 6U7 318 2 0)4 ö25 173 2 237 7J9 445 
Çekoalavakya. 1 881 -
Dtu:\i.z:ıarlm lll 52 )02 lô:} 78 746 134 104 636 
f·ranoa 61 2~ 467 37 23 217 15 7 222 
Fr. Ame.ıl. - - 5 5 648 
Güney Afr1kB 450 2 ı 441 5 2 35J 
Babeşiatan lO 5 ;)61 -
Hollanda 54 16 402 ll 3180 52 ll 3?4 
ln,·,·il tere -· 261 lll 607 327 140 978 215 78 267 
~lta 4 4 3)1 - 3 5 136 
İııg.Av.Dil.M• 12 7 552 ll 5 737 23 ll 401 
.tepan,ya 45 27 255 )1· 14 553 57 24 0~4 
İınreç 3 3 267 3 1 084 15 6 438 
İn içre 355 120 OJ) 257 34 558 138 73 295 
İtalya 4 ı 59ö 15 9 037 2 l 716 
İslt~ında 6 2 05) 
Japoıı.ra 25 17 l.60 ıa ll 621 2 2 250 
E: anada 55 24 732 27 ll 25J ll 17 134 
'Libya ll 2 dô3 32 ll 582 57 19 019 
!~eksika 13 7 139 8 2 25() 1 5720 
'~orveç 4 4 d57 24 ıs 285 
Fortek iz 26 3 734 3 l 797 -
tTrdürı - 2 613 -
'iıJl'll!niatan ll 2 d63 25 6 313 50 16 6)J 
Atı.'Di~.uı. 38 21 536 112 57 302 
Amer. l:lit. Dı. - ı l 044 
İepaıı.Af. 'r• - - -
Ceaayir 8 3 807 -
.Al .Dil; .• ~.:. - -
Hindistan - -+ A .... H 
.nı:. •. s. v. ·• 45 ö 201 
+ Ok ., -
~ne. ·•. • -
LUbnı:ı.D 20 4 005 ı 522 -.................. 
z.o;e1~.!. ........ l l7~ ıaıı ~1~ .l !60 ~ll. ~J 2~2.. :ı.~J! o~a. 

Kaynnk:D1E,lhş Ticaret Y'ıllı.k ~eta.tistikler1,ll61-62; 
1963-64 ve 1~65-66'dan yanırlnnılarak haaır-
) a.nıu. ç: tır. 
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Tablo ( II.l3) incelendit.inde, son beş 111 içinde 

dı.ş pazarıa~rln çot,alma,-a 'ba$Jla.dıt.ı dikkati çtdmektedir. 

P:a.kat, lUletaf.}ındıuı yapılan pipo ve sigara ai:,ızlı.{;J. it

bal e .. -ıen ülkeler aranında A.n.ı::•nin, öbUr ülkelerin it.;,. 

balatları toplıu.undnn daha '!'azla mal satın aldı.{;.ı. e6rtıl

mek'tedir. Tablo•<ıan da anlaşı.labilecet!,i gibi. ABD, r.Al

me.nya, İngiltere, Danıillflrka~ Ye İsviçre dı,ındBki ülke

lere çok as ~iktnrlerda mal 1hra.ç cwlebiloekted:ir. Bunun 

sonucu olarak diyebi11r1& ki, her ne kadar dış ;~:.~zar yay

gınl.ı.t;ı oat,.larwı~aa da, bu pazarların çoii:,wıluLuna Cnali 

mikterlarda pipo ve siga~ avızlılı eatı.l.a.oa.mak'ta ve dı.ş 

pazar ictekleriniıı lrorı;Jılanmasıncla yeterli ol~akta

dı.r. 

Tablo (II.l4) de proae pipo astarlarının ihraç mik

tarları ile ae.(.lanan celirleri gtloterr~ektedir{86): 

Tablo (II.l4) 

PRESE PİPO .A~AHLJUli 1 iiHACATI 

Yıl ~ik tar • * .. . 
1366 17 400 
l.;_j67 .67 OdO 

1)69 134 800 
1970 422 325 

-----------··--

.. .Deıer 

l:J 749,00 

fo,t\.ktar: Adet 
lleğer :TL. 

143 820,27 

208 748,00 
648 806,5d 

(35) 1:}66-:l 167 yıllarına ili:;'kin raJuımlar;l167 F:ski:,~dı!r 
l!_.'{ı.lJı(~tmıan alınmıştır. ~ese Pipo ihracatının 
biUJladıtı. ilk yıl 1366 'dır. öteki yıllara !lif;;; kin 
rakru:ılar bu tür pipo yaparak ihr'aç eden müteşeb'b1a
den all.lliDı.~tır. Preae pipo ihracatında birim, dU
ı.ine olarak kab .. tl edilmiştir. l'likat Calabaall tLıorle
rinin ihracatı adet h.eoo'bıyla yapl.lır~ktad:ı.r. 1370 
yJ.ll.lld.ak1 rakamın 6225 adedi b~ tur aatara ili~kin
<11r. Tabloda birira dUzeııiniıı sat;.l~aı ama.cıyla, 
miktarların tümü adet olarak göeterilm1ot1r. 
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fTeee pipo aotarla.rının iill"Q,eatının ba~]iladıtı yı

lı i~leyen yıllardaki ihracat artı,ıının talepteki a.r~ı.qa 

erişebedi~i, bu ihraootı. yapan !ima yatkilia1 ile yapı

lan r,-6rUşmeler4e teabit eüilmi1]tir. İhracatçı fir:La, pi

l'!O ustarları.nda fi,rat artı.~ı. yapt1b:ı !lft.ldc, talep artış

l.a.rırAa bir de(işme ile karşıln~mıar:ııs?tır. 

=:skişeh.ir•de nreee pipo aatarı yspımı ilc wLreçaıı 

ikinci bır firma daha bıl.rnı:.mk.tadırtd7). 

r'reeo pipo aata.n :;~:pııunın TUrkiye•de baçludı.{ı. 

aon yı.llora det:in, bu msllar, dıf pazarlara genderilerı 

düşük nitelikli lUletaşla.rı ile lUleta~ı kırıntı ve toa

larındun Ulke dıı:;ında yapı.lrlftkto.ydı. Bu ı.::ıa.lları.n ·ı.~k1-

ye 'de t..retimiııe geç ı ltıesinden eor-..ra yub.rda aL aU edilen 

iki firma arnoı.ndaki rekabet, btı malın tek oatıcıaı olma 

UatUnlUklcrim181 yok Of!ici bir dt.ırııma yol açmaktadır. 

vzellikle, dış ımaar fiya.tı.nı etkiloyen ba rekabetin, 

makro ekonomik ,,-e.nden dot;ardulu <5nemli sa.kı.ncalar vardl.l". 

ı. + T it A 1 A T ç I J, A It + Ç' ~ ~ 'f'. E .1. .ı. ~ ... .. 

o n T A K f' A ı A R e ~ ı., K E ı, '!:!'· u - l'J 1 tır .. j. 

k) A V I V E L·· 1l! E: ~ i ... 

Ortak Pazar 1ilkelerinden Ullteemburg dı;~ıncıa ka

lanların tU:mU, Türk1ye'llen lületaşı lthal etr.:ıekteth.rler. 

!lU luleta:;ı ve ltiletaçı mw!i3llerinin i3racatını 

incelerilen yaptıtı ımı~ eırala.r.;a,ya paralel olarak btırada. 

da, ortak paaat" ülkelerinin kar~ılanan lületıuıı taleP

lerini inceleyeeek ve lUlete.şı it~la:tçıaı olan otek,i 

(d7) rıma ytnetioi.leri, çeçitl1 nedenlerle yeterli bilgi 
vermekten kaçınml.fjtır. Ancak, tanesi ortalama lO c;. 
ttelen preee pipo astarlarının tilogrw:ıının 60 Cent•
ten d1ş po.znrlara outıldıt,ı. ve .rı.llı.lt ihracatın 
10 ıy;o Kg. olarak plllnlamıtı bilC,lirilmiştir. 
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Ulkel.erle ortfık pazar Ulkelerini ihraoa:t yCnUllden kar

şılaştıraoat:,ıs. 

Tablo ( II.l5) ham litletaqı i!u"acatımızın tU.U. i

çinde ortak r~sar ülkelerinin ne miktarda itnal ettik

lerini, başka bir deyitle, txı ülkelerin taleplerinin 

'ktırşıla.nabilen miktorlarının ;/'l.llara e;öre değişmeleri 

gtiateriluektedir. Tablonun ilk sUturn.ı, ham ltUetaşı.nın 

tUl'D ihraÇ tııik'b.r1 ile Btıi,tllUl!Ul (~elil"i CÖ&ter-~ektedir. 

itakamlar'ı.ıı klı.rvılaştırılmaeını.n yapılabilmesi SQSCl.Jla 

ikinci eUtunda, ortak pazar Ulkclerinin toplam ihracatın 

ne ır.iktarı.nı ithal etti.kleri belirt:tlmiQtir. Son aUtıan

da., toplam ihracat 1ç.tble ortak paaar ülkelerinin payla

rı ,U&do olarak heaaplanmıt ve Türkiye'nin toplum ihra

catta ortak ?asar Ulkeleriıı<ien eatladı.Aı gelirin yU&de

ai de belirlea~içtir. 

Tablo (II.l5) 
"'.lt• l"'Lr: .... A' I -?,q;ı, &IOI!ll"'TT ··RI .;1.."\M ,ıı) ·,. J.. .,: .1. . ~ •AU.f'l L .. ~ .o~ıı .LIJ'J..:. 

JÇimlE ORTAY.. PAZAR lllJCf.LERİ !fİl'f 'i.ERİ,.. ı..•- ,.,. 
"'3ı"" tii<Gr. n.g. 
vet;er :TL •. 

A-.~ fffkeier1n1n 
Aft Ulkelerine Tum İhracat Için

" lbnıçatın ~ Yapılan 1.tıraoat deki i: ai 
'fıllı.k r~1ktar J2tt;ı.•r ~ikt~ R!(,er ~~iktar De(tr 
1)61 50 206 1 S)l 208 12 361 620 270 24,0 )8,0 

1962 50 )64 ı 650 }JJ 12 l5l3 

lJSl 40 742 1 2J7 074 ll 261 

1~4 5d 155 ı 645 ~44 23 405 
1365 46 208 ı ll:) 23J 10 232 

1)66 23 076 l 022 2dl 10 216 

704 6)2 

546 323 

8·}0 459 

451 767 
450 )4':} 

25,4 

31,7 
50,0 
21,8 

34,4 

Ka1t'lfl)c: Tablo (II.d) ve (II.;)) dan ynrarlanılarak 
lıa&ırla.m:ııştır. 

4'2,7 

42,2 

54,1 

34,2 
44,0 
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Ortak pa &ar ülkeler :.ni.tı, hall lUl.etaşı. i ttw.lat rıik

tarlt:tı"Uld.a, yıllara göre aneıali farklılıklar yokt)Jl". 

Bu nt~enle, ithal miktarlarına göre 9u şekilde bir •~

lama yapabilir1aı rranea, BelçUr:a, ltalya, !" .AliUUlJ'& Ye 

Hollanda, Bu beş ülkenia it ıalat ıopluu. ile Avuatarra•

nıa ithalat aiktarları kıyaalandıt1ad&J 1)64 y~lı dışın

daki 11lla.J"da AY·aaturya•,.a be; or'tak paaar Ulkeeinin top

ltır'lında.n. daha fasla bam lUletaşı ihraç edildiği €örUlmek

tedir. Am4trlka ile ortak paaar ülkeleri kıyaelallf11tuı4a 1 
ilk yı.llar4a Amerika • nın, bl& Ulkelerdeıı daha !asla i tbal

etti~i fakat, dahe. sonraki yıllanSa bu tarkın teraine 

dtindU€U dikkati çelc:Dektedir. 

tglenmio lületaşı. ve ma~tQllerinirı ınracatuıda or

tak paaar Ulltcleriftiıı payı. topl.ar:l ihracata oranla dUşUk

tur. Ortak pazar U.lkeleriDdeD yalnızca 2'.Alm&J1.18. ıuıe

taşı r.ııadller1niıı alı.oı.aı du.r ~ı:undadır. 

Tablo ( II.l6) 

İŞLE'm11~ UJLJ:~Tl!}l r5A~lJ .. ERİTif.i:N 
1 TllA lıA !Ç IlıARI İÇ İ NDB OR?AX ~AZAR 

~~TW"17t''t!•'f?-4w"'"". ~~ 
'' .. lhl"·.uı:>!.J. ·~·;ı ~ ı;:,u..;. 

1361 31 4 770 - - -
1962 - - - -
lMl - -

!!ikte.r :Kg. 
Deı!er : TI •• 

1364 5 1 012 - -
1965 20 2 520 -
1366 767 54 532 600 42 412 78 77 ---------------------------

Dış pazar1n ea ysyeı.n oldulu lUle~ı pipo •• ai

ı,u-a a.t.ıalı.klarının ithalatçıları içinde, Ortak :?azarı.n 

Pfl3'1 .,. eai,laılln gelirlerin yı.llara göre datıluu. Tablo 

(II.l7) de göaterilmiştir. 
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rtro VE SİGAB.A A·~ IZLIÇ I ~ T:tı\LA·rÇIT.ı.ARI 

" ,. M ~ı ,. " ' i ' ) 1Ç".ı.~E O.ı.TAX ?AZAR ür.J~::ır:.tH~:ff~ Y'm~ (öd 
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!!iktar: Kl~· 
Let:,er :Tt. ------------- ------------------------------------

AET Ülkelerinet AET tJlkelerinin 
Yapılan inra- Toplam İhracat 

İtıraeatı.n 1Uml!_~S;!. _ . , ____ • _ .~Ç!!l!!!~~ _ ·~ a~ 
.al.!'!!: ~~i~!a.r l2!i.!! __ ~J.t.!~ · De,er Vıiktar De(ıer. 
ıJôı 506 248 503 19 · 'ü "ın-3~-a 3,2 
1162 1085 466 i>27 122 3d (;)76 11,4 J,) 
1353 2114 760 320 403 58 j)) 1,8 J,) 
1J64 3372 1 377 t.S72 U38 232 594 24,3 20,~ 
1)55 . . ~450 1 413 9)6 430 175 3J4 12,4 12,4 
1966 3)25 1 5.31 058 6)1 2<::.2 854 17,6 10,4 
••=--- r • • • lll' t '.,.,._. ____ .... ..........__ ... ---. _ __.,.._._...- • • • ' •-·--·---

:·~am li-41 eta.,~ı ihracat ında oldıJl!;'-l ~~ibi, pipo ve si

gara a~Lızlı.kları. it~ eden ortalt paaar ülkeleri, U.i.kaem

b:.ırg dı~ır.:da .kalanlardı.r. Pipo ve aLıalık 1 thalinee bu 

beş E1lkey1 eatıntılaa miktarlarına göre, ı· .A.lrtıaııya, .:iol

la.nda, :'ransa, İ'talya ve 1 ~elçika ;;eklinde ın.raln.~!Ubili

ri&. Ortak .!~aar alkelerinin bwn luletaçı. ihraoat:ımı.a

daki payı ile mamül ltilt.•taşı. illrncatıa.ı.zdak1 payı arasın

daki fark önemli bir r.ıi.ktardn.dı.r. Tablo ( II.l5) ile Tab

lo ( II.l7} nin kı.ytutlazlmaaı, b•ı farkı. açı.k bir biçimde 

ort:.:ıya ko::~,aktadır. Tablo ( :I.l6) nı.n bu kıynnlıır.ıa .:tı~ın

da ·t .ıtııloası uon~ıc:u ı·azla etkileıııeyecektir. t~zU edilen 

iki tablodan, ortak pa•r Ulkelerilıin, ham hUeta:~~i i!ı..m

catı.!!'ıl.zda da.ba enezıııli bir pa:ıra sahip oldukları o.nla:~ıl

mak tadl.r. :~':.1 non·..ıcun rloi:).:'ltunna yol açan etkenlerden bi

rinin, ha• lü.leıa,ı. üracat.ım.ı.zın, ~arını ihracatıi'.JO.an 

dl!lh.a faala olueı., ikinciainin de; ham ib.raoatımızın pa

mr sayısı bekı.rundan amQl 1hraoa:tll1fl oranla da.aa az 

sav l.da pazara yönelmeald ir. 

··- • 1 - •• 

(d.;)) Tablo (II.ll) den :rnrarlara.larok ha.zı.rJ.b.!l~l.·,.tu·. 
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Siizfl edilen ta:blola.r inoolendiginde, ortak ııa•r 

ülkelerinin, her &eçen y~l toplum lUleta91 ihracat~ız

da obUr U.lkclere oranla daha aızlı bir ar-t.ı.ş içinde ol

d . .ıkları gör'ı.tlecektir. 

i thalatçı Ul.kol or a:ru.eı.ndt.ı., ortak uazar ülkeleri..;. 

nin Unemini daha açıklıkla ortaya koyabil~ek aancıyla, 

hall ve maa'll lUleı&:şı ihracatında, ba iiliuelerden sat:la

nan gelirin lUletaşı toplam iAracat geliri içindeki pa

yının 'ne old,.ıl,tana ayrı bir tabloda göaterelim. Tablo 

(II.lo) de sektöre ilişkin tUo. ihraç gelirleri.ile ba 

gelir içinde ortak pazardall aatlww.rı gelirler ve b;.t ge

lirin yUadesi göeterilı:iil\ir(iJJ). 

Tablo (li.l~) · 

tliL~'•A'. I ~r:·uM•'\o:ı»Ht.r!i,·M To~::ı; .ı~u 7"·ı:i·ACA"'I . .ı...-\ ... ~"' ,,. ~.ı....:r._J.-vJ:ı .. v ........ ~ . . ~,.~ ... n.. .. 

.İÇ1t~DE OR'lAK ?AZAR ÜLKrtz:;H1!4'iJt PAYI r'et.,er:TL. 

Sektör İhracatı- AlST Ülkelerine 
~· 1 nı~.~ • .. • • YaJı\l.:tpı l~qa.t 
'{ıl!ar 1 De&er • " , !].e&l!r 
1)61 ı U84 4ö5 626 447 
1)62 2 217 216 743 5Gd 
1')63 2 057 3J4 615 268 
lJ64 1 o24 4a6 ı 173 053 
1965 2 735 755 627 761 
1366 2 503 d71 775 625 

ALt nin TUm 
raeat ·;{ ai .......... _ ........... 

··:t 
33,3 
}3,5 
29,8 
lJ,O 
22,9 
23,7 

i tl-

-------------------------------------------·-·---~~~ 

özetlemek gerekirse, lUletaşı sekterane ilişkin 

(d;)) Tablo {Il.)), (tt. ll) ve (II. ll) den ~.rarlarul~ımk 
hazırlnnmı~tır. Tablodaki yu.delerin nesaplanışın
da, preae pipo astarları ih.racatıruıı U.lko.ler arasın
daki da4;.ı.lı.mına ilişkin veriler elde edilemedil.in
den, b~.ı 1..'1U-aca'\ın deteri d.ıkkate alı.n:~V:U..,ıçtır. An
cak, preee pipo astarlarının .i thalu.tç ı ları d\lrU.Blwı
da balJ.llM AB.D,;ıolle.nda,l'nuıaa ve !;.Alltilnya'd.an yal
nızca birinin ortak pazar dı~ında olu:;ı..&,oruık pazar 
Ulkeleri paı~ı encmli ülçUde arttır~caktır. 
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to~lam ihracat golirı.nin ortalaı:28 1/3 ünün ortak ;lazar 

ülkelerinden Gat,landıt.ını belirtmek, cu ülkelu•in itha

lntçılar içindeki ~nemini ortaya koy~~~ yetecektir(90). 

F. ~ 1 K R O A Ç I D A N P A 7 A ~ L A ~ A 

; O lf K 

~'a»:ı<-ı.rlamanın ~uro fonksiyonları, ekonominin 

tümü için ·~z kon.ısu edilmektedir. u~Jnları daha cnoe 

teker teker ele alarak in.eelemiş bulun1.ZJforuz. r:ektör 

içindeki firmaların oüyüklUt~U ne olurea olsun, tımm"ll 

eeçill1, maıııCilUn dai,ıtımı, fıyatlanması Ye rcklbı sorın

larını ~~?:izden tJzak t:.ıtula.rııam. Firma yöneticisi -veya 

pazarlaDa yöneticiai- mala yönelen t~lebi en iyi biçim

de karşılnynoilmek için mikro fonkeiyonlsr arasında en 

ı:.ıyuaıl u li lr pllrı yap ıp ay gı..ıh.ı.cıak ZOl"l.ml u.~ ;.ı nd ad .ır. 

i' itmt~. yönetimi açısındu.n parorJrlauA. fonk.si:ror.la.rı 

olaralt adlan~ı.rı.lan ı:ükro .f"Jnksiyonln.rı sırasıyle in

celeyelim: 

1. Mamll :ııl!nlCf.mB.uı Ye Geliştirilmesi 

'' ;:ıa.zarl~nın dtrt r ai "nden ( Jl) ilki olA-n 

ı:ıu.mll eor·.mu, seçilen hedef-pazar için en ~.1f:',"...tn t.<alla-

---------~---· ---
( 'JO l Ortak i:"azı:-..r haklu.nda deritlli~;.ine bilt:i iç~n bka.:; 

t.ırhan Otua,Ortalt ?a..!!,t 1 Ankara,l969;0n..ır KJntmracı
oo,;;ı,!l!rki_It~n~!} 'ft1t!\t .:~~~r ~~~.Jllil.IL.f!~dl .. 't1cıp:eti ... 
~n Iaı~.!~ .• ./ı:ıalizi ,Ankara,1J7ı:l 

(Jl) ;.:amO.l. ~·cr,fiynt ve :reçvik kelirıtı:leri ingil izoede 
{ rroduot,":"'lace, ~1'-ice, ~rOQotion) P harfleriyle baş
ladl.Lı.ndan, :.~azar.ls.ırıa .knrmaeı. olan.ı.k adlt:tndırılan 
bu karma~:-a "'?aznrl~\"1l}lnın dert ? si ,...denilu:ci~ tcd.ir.Hu 
kon~ıda ayrıntılı lnlci için bkz.:l).fiindiren,;;.cz
Alp, t.C.Aşk•Jn 1 1iilı.t>t!e ı:q!j..l!~!l..!!•Ankara,l'Jn, s.l50-
154 
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t1 çekı:aekted.ir. ::.atınalııaa ve satma detişimi i:~:in1 yürü

terek gelir satlayarı aracıların ço.b.unltlt/-' iotanlı:Jl'd.ad:ır. 

Btmlıır ,.a toptan.cılardan ya da tiret4cilerden ~mllleri 

eatın alarak ihraç e't,:r.ekted:.rler. CUn geçtikçe imalAtçı

lar dolaıaıa ihrac:ata yönelme çabalarını. arttı.rr.mkt~ch.r

ln.r. 

LU.letaşı ma.ıltillerinin iç pazara aanulu:;lunda çotuıı

lakla rastlanan dai~ı.tım kat:w!lları.nı. şbyle aıralarab1lir1sı 

üretici - tüketici 

Vretioi - 1'araken4ec1 - tüketici 

Kanalların eı.ralanı.'.~ ı.ndan ( 34) gti.rUleceGi gibi, 

iç pazarlarda topt~~c:a.lar yer al:la.ımktadır. Bunun en 
1 

l.inmıli nedenleri arasında; iç pazarın eol1~mer!lü;ıl1t;1, ne-

rakend.ecilerin üreticilerle dolayaıa ilif:;ki k.ıruları ve 

irınl!tçılarııı pernkande dukkAnlar açmaları sa.,?ılabilir. 

:~tta l~le\a~~ imalltçılarındnn çotu, ayrı bir satış ı•

ri açJMyıp. bu 1t1 imalltbanele:r:inde yUrUtmektedirler. 

Dış pastu-lana tu.nuşta ise, kamllnr ştyle sıral~n

maktnd ıri ... 

tlrctio1 - Per~:ıkendeci - tüketici 

Uret1c1 - aracı - toptancı. - perakencieci- tüketici 

lıilletaşı.nıl'l uretia malı olıııralc ihraç euilr:-ıeainde 

ise, pazarlama kanallarının sıralanışı otrledir: 

tıı.ıntçı - endüstriyel yoil,o.ltıc:a. 

!mal!tçı - aracı - e~ıüstriyel yotaltıcı 

!lurada, iııııaltııçı deıalince f.·lpo nstı;ı.rlnrı Uretici

leriyle, 1\lletaşını 1şlenir şekle 8()kan at()lyelerden aaa 
.._......................... ... ···-~--- , _____ _ 
(34) .Kanallaruı sıralanışı hk.bka.: Eli P.Cox (Çev: f'.~"!at.

tur), Market ifıg,. Ankara ,1965, s. 60-62 

1 
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edilaektedir. A.rac:n.lar.ı iki ana grupta toplaya.b111ris. 

Bu aNcı.lardan ilki, mülkiyeti Uzr:rlerine alarak aırtı.şı 

kendi hesaplaruıa yıııpan tüccar &.'""Bcılar, ikincisi (le miil

kiye'ti a.ktarma fonksiyona.na yer1ne getiren accnta.lardır. 

t.tiletaşının prıza.rlruıı::ıaoında ıer alan aracılar daha çok 

tucear aracı.larda.r. nu nedenle üretici k&rı. azalı:mlttadır. 

Belirli bir aalırı fiyatının ne knda:r olaoa

t;uu.n kararle.ştırıl•sı. anlamına gelen fiyatlcuıdı.rıaa, 

lr..&rl!l&Şık bir sor ındur. r·1yatları.n belirleraftesinde bl.rçok 

etken rol oynar. 1ncelemem1ze kona olan m&l :lçı.n en ti

nsl.i etken, aon ttilteticileriıı da:wrunııılarıdır. rirıııa

lar, baaen !iyatları ieteklerine gôre belirl~y-ebilirler. 

'Pazar ;artları bu tur fiyatl.an.dıraayı engell1yorsa, pa

%.81"'4a belirlenen fiyat ver1 olarak alınır. Genel olarak 

fiyatlar pazarda oluşmaktadır. unemli olan Urettcin pa

zar tarafından benimaen~esidir. 

LUleta~ı sekt5rUn4e, deYlet1n fiyatlanrtınıaya mU.

d.a!uıleei oludl.tınde.n, firmalar fi,yat karurlarında bu 

y&ıden bir sınırlau içinde 4e11ller<11r. !'irmalnrı.n, 

pau.r şartlarına •• ~aliyet d·1r·.Jaları.na göre, de~1~1k 

yöntemler u1eularnrak mam~llerinin fiyatlar~ belirleae 

ola."lftklnrı. vardır. 

Y.aptıb~ı• &~rüşselerde, firmalar mam~llerine fi

yat koyarken. aaliyet giderlerine belirli bir k&r ekle
me}.::ted1rler. Z~liyet giderleri ,ranı.nda pazardaki reka-

bet ve talep fakttrlerin1 yeterince g~zcnunde bulundar

mar:36ktadırlar. iaallltçılar tarafından alınıuı fiyatlara 

ilişkin kararlar, f'iyatl~ pol1 ti.kaaına. girdii~inden, 

bu eor·:.ın ileride geniş olarak ele alınacaktır. }~uracla 

lU.leta~ı. ve maralllerinin fiyatlarını. vermekle yetinece-
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iis. Dretim malı olarak ihraç edilen lUletaçının cine 

ve tUrlerine göre en dilşlln ve en yı..tkaek f1Jatları, Tab

lo (II.l1) cıa ayrır.ıtılı. olarak gCsterilQiştlr. 

·-'· ~..... . .. 



~-- ~----------------~--------~ 

Tablo ( II.l~) 

Lu"t ··,ma 1 - -~ ·.'AI'l'!t AJ.,I 
4 <} ~ .ll\ .',' ;.· .i } .. ··~""' \ 

-....,.-- ~--
------~-----· ---~-

Birim ı sandık 
Deti,8l'ITL. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------T u r ı e r 1 n e tt e r e aandı.k r i r a t :ı 
Clft5t l·TUE ,2.l'ur l·~ 4·~--~-TUr ~-roı:_z.Tqr §.~. ~ ... Tür ıq.~ ı~.rur li·~ • d c 

' 

SIRAtM LI 
en 4UoUk 2500 2400 2300 2200 2000 1700 d50 800 750 650 550 500 
en yUkaelc 3200 1150 3100 l050 )000 2700 1500 ıo-oo 350 650 750 700' 

ntntıminı,tıc 
erı 4UşUk 1900 1060 1660 1840 1600 1600 1000 150 700 600 500 450 
en yUkaü )100 3050 )000 2900 2600 2400 1500 950 )00 600 700 650 

PAM'rKVJ 
eıı dUşUk 1000 1700 1650 . 1600 1550 1500 750 700 650 550 450 400 
en yüksek 2JOO 2tl00 2700 2600 2400 2000 1400 900 850 750 650 600 

DArmtt 
en dUşUlt 1500 1400 1460 1440 1420 1400 700 650 600 500 400 350 
en yUkaek 2200 2100 2000 1950 1900 1&00 1200 850 000 700 600 550 . 

OHTA-Dvr. ~"F; (1 ~o'dan 6 no•ya kadar} (7 No'dan 12 NO'J'a k~ıdar) 
en dU',.:Uk 600 250 
en ,yi..keek 1200 400 

CIL IZ en düi;Wt 150 en ytikeek 16' 

Kaynak; Eakişehir Ticaret Odaaı kayıtlarından derlenmiqtir. 

~ 
~ 
0'1 
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Tablo'da verilen 1959 yılı ti.~ı:.tları, 1365 fiyat

ları ile kı.yaslandı.l;,ı.nda 7-12 inci t.l.rler1nd.e önemli bir 

dei,ipe ol-.dıgı ye hatta çoL;:.ml~tU')l.l.ft aynı f.ıyatla ih

raç edilditti ortaya çıkmaktadır. rtrat dei1;1~meleri da

ha çok lUletaşları.nın yuıtaek n1tel1k1.1 tu.rleriyle, en 

dü.çi.ilt ni teltkteki oı.lıs cinsinde kendini eöeterncktedir. 

SözU edilen yıllar arasında cılı.a taşlarda :165 oranında 

bir fiyat artışı oll'1tı.ı1;.'tur. G:a.rwııo.lı. d.ışındak1 tUrleriıı 

en dt.qUk fiyatlarında öneali bir artıt yoktur. Hu fiyat

lardaki artışları. aıraaalı.nlla t34, Dirimbirlik'te 7'11, 

Pamakltı'da ~12, Daneli,Orta-DWale'de ':0.0 dar. En yUkaek 

fiyatlardaki artıl;'lar dana fazladır: nu yuade artı§ları 

şCSyle eırala,abiliri&a sıraralı :~5 • . Dirimbirlik :'50, 

tuuklu ;~45. Daneli ;'itl5, Orta-Dtskme ~50 

iç :pa.ar4a da lUletaşı. fiyatları.nd.a, ihraç fiyaı

lerı.na paralel ,. nnıta daha fazla bir r..rt19 gôrtll.meltte

dir. ~.-)65 yıluıa oranla bt..ı artı:i1D tfloo•u 'baldui,una atiy

leyebil.1riz. 1ç pazarda lUletaşı. ttLne ile alındl.(,.l.ltdan, 

t iJ'atları ~.ma göre vermek GQrekmek'tedir. Lıı&iln iç pa

zarda bir adet pipo taşı ortalW~~~&. 20-40 T!J. anun.ndadır. 

Del,if;iik şartlar altında, bu ortalamuan nl.tuıda ya da 

ueturute aatıt yapı.labılecel~i dotaldır. !ç ve dış paar

lar araeı!'Ula bir kıyaslama yapılırken, ihraç edilen taş

lı~rı.n oillllandı.tının, iç pasarda iae, 'taşların yalnıaca 

kabasının alınarak oatı.ldı.b:lruıı unatu.lmruı:msı gerekmekte

dir. 

tUletaşı maaAllerinin fiyatlarında en anemli nokta

lara iç pazar, d. ış pasara aatıfıi ve dış pıuıar4ak1 fiyatlar 

arae:ınd.aki aı:;ı.rı tarltlı.lıktır. Fiyatlar 1noelendit:.inde 

bu nokta daha açık olarak ortaya çıkacaktır. 

iç pazar4a dU.a ,. i~·l&meli pipokrın pemkende aa-
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tı.o fiyatı. ortalar• 40-dO TL. du·. 1965 yı.lım ~:.t=ıre aon 

bet yıl içindeki artış /~1 50' yi b llmaktwiır. Fazla fiya' 

artı~ı.na u.e;remıyan lületaşını.n 6bUr m&!!~Gller1nin t)eraken

de 8(-ı.tı.ş !iyatı, ortalama olarak şbyled.ir: K.olye 20 Tt., 

b1les1k 15 n .. , kUpo, yUzUk 5 TL., sigara atıalık ları. 

boy ve niteliklerine g~re 5-12,50 TL. ~~aaton diyo ad

landırılan ann eaplı. pipoların fiyatları boy, biçim ve 

niteliklerine ~re 100-200 TL. arasında detişmektedir. 

ledtr: 

Pipoları.n POH ihraç fiyatları. ortalama olaralt ~öy-

DUa .,. işlemeli pipolar : 4-5 l:olar 

Kabartma baqlı (giSgU.slü)pipolar : 5,60-10 " 

Şakaafonlar : 10-15 .. 
sıeara atızlıklarının ihraç fiJ'tıarı o,uo-1,20 

dolar arasındadır. Son beş 111 1çinde u.ıraç fiyatların

da tıneml1 bir de&itiklik olısdı.ti,ı.nı. eöyle.rebiliriz. Or

netin, l:Jô5 yılın4a dUa pipoların ortalama i~ıraç !iyat

ları 3, 30-5 dolar, kabartma 'ba~l ı.lar:uı ö-10 d· olar arasırı

da det;;işmekteydi. nu fiyatlarla ilıraç edilen pipoları.ıı 
dış puaarlardski satış !iyatları, 1965 yılı itinariyle 

ş öyledir ( l5): 

nus ve i!Jletıeli pipoları 35-45 Dolar 

Kabartııla bati11 .. : 65 " 

raksafonlar ılOO-J75 .. 

lıUleta.şı mar.ıQller1ne dış pazardaki son tliketici"'!' . 

nin ödedili ~\.elle, aynı pazardaki aracıların ithal be

deli amaındall bU.yWr. !ark, ibru.catçıları.rı fiyatlama po

litikasında yeterli olr~ıtları.rıı gôetermektedir. nu 

durum, ibracatçıle.rın belirli bir ~lçU,e ıtll!ldar fiyatla-
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rı yUksel ~elerinde, talep azalatun.nda.n endi çe etmemele

ri eerekt1ti kanıaım. kuvvetlendirmektedir. 

4. Reklam ve Satışları. Arttırıcı ÖbUI' Çaba

lar 

Belirli 'bir m."llı.D talep el4atik1;ret1, rek

ıa. yol~Jla etkilenebilmektedir. Şlphea1a ki rekllaın 

ana ...-cı., talep e~risini •aa ,.. r..ıkar)Ja do&,ru k.aJClııa

maktır(gG). Pazar 19Pl.&J. ne olur• ola;ın, \1re't1c11er, 

tüketicileri e~k1leme 1ht1yacındadırlar. r~ nedenle fir

malar, fiyat dışında talebi etklleyobilaek için rekllm, 

farklı maadl dıt gerunu,, degişik eatış hizaeıler1 gibi 

politikalara başvunıaktadı.rlar. ~~wıl.ar ço'u kes b1r'b1r1 

içine e1rm1ştir(J7). 

Ltiletaşı. sekıUrtinde iç paaarda, Yi trinlerde sergi..;. 

l.eme dı.a,ı.nda aatıtı. aı:-ttı.rı.oı çabalara rar.rtlanılrısa.makta-

4ı.r. Dı.ş paa.ara ybneleıt reklAm •• ö"bt1r çabalar içinde 

a1yah-beyas fo~flardan meyd~ eet1r1lea oipariv 

katologlarından BÖS edilebilir. Dunun dı.qı.nda bir fir

manın Almaa1a'4a J&yı.Dlanaa bir dert17• verdlbi reklla 

ile birkaç liraa retkilisintD dış pazarlarda yaptıiı 

"f&Aaen eatış"a yönelen t,'örilpteler1 1 rekllıa ve satıvı 

arttırıcı. çabalar içine alab111r1s. 

Oı.etleuk gerakine; herhangi bir i~.letmecinin aa~ 

tışı. artt~ amacıyla g1rişmea1 gerekli olan ve 
- Heklb ye tanı tına çabalarının ıu.zlund ı.rılmaaı 

- ~iyatların dei1ştir1lmes1 

- Yeni mar:t'lllerirı yaratılatası fekliııde aırala-

{ J5) 3t1gler,ibi ~tiôoa:S:2o8;Reıcı18 hakkı.r.da a:rrı.ntı.lı 
bilgi 1ç1n bkz.:Suaı Keak1no(:.lu,~erıel İjlo!!t l:ltt
noıa1a1 I:ıertler_!, o. ll, İstanbul ,ı J67.,, e. 20 3-215; Juıes 
Backman(ÇeY.ıG.r.seybun),~ekl&a ı• no~~2Jt,1etanbul,l371 

(97) 11.erbert Jaeob,?re!a ?ol&t1lf,W1eabad.en,l96),a.l5 



120 

Çeşitli e·tkenl6rin vanında, re-kll!m ve o:- tı~p. art

tırıcı ça'balara yeterince ~~ir1:iilı:ıeyi.ç1ra.l set:ttrUn r::ıev

C'Jt tı:deb.i k~:r~ılaycı.m>:·:ıııun.na ba.:.laı:-m.k tlüı?:~kündür. 

G. i H :< A C li T 

T.Urkiye•cıe ihracat işler,..leriyle il_ı:-111 :..ı_lfgula

llliP-• "i.nracat I~eJimi Kararı,. ve .. Türk ı~roın.nı Koru..."m · iak.

kında 17 sayılı karEıra ili 1kin ·~~cbliller .. ile :!üzenlenen 

yaoalnra r~öre yUr"J.tUlmektedir. Her 111 yayırun.ıx.~~kta 

olan litra.ç Uejini J-~ararlnrıyla birlikte bir yl:Snetmel1k 

ve gertt:;;i balinde ihraofıt renelgeleri yayınlanı.r. l~Uy

lece ':r'ı..t.rki.re 'den dıo pazarlara yapılacak. ticart nitelik

teki 1h.racatla 11<!':111 i!}leeler, ııyrıntıla.rıyln açıklan

r;.~ış oLtr( :}"J). r;u kararlru.·la dış ticaretın ihracat ytnUn

den pol::ı. tikaeı çizilwektedir(l~JO). 

l:J53 yllıoo~ln b<.ı yana, tuı-.ıu primler ver:iJ.crek ıu

leta.şı ihracatının eeliijtiri lmesine çall.:',,l.ltnl~'tı.r. 261 

elii-yılı yaeı'1ya dayanılarak ih..re.cetta verr,:i 1A.dcs1 aygulan-

---· ----·-------·~·-..,...,._ __ ......., 
(J&) Schwartz, s.lGJ 
( )J) ~··:.ı konuda bir ernek için bkz.: :;.c·;ıırE, Ihracat Eejimi, 

1 ............................ ;,;;:;,t,t_........,_ 
Anknra, Teme..ız,l:l6~ 

(100 )Dış ~'icaret teorileri ve u:r-~la.ms.laı .. ına ili;;ki.n ay
rıntılı bilt;:1 için bkz. :Seym.our ~s.ı~:oodman(Çe'V. ;A. ;.. 
Ak.::ı.t),Lış '!iO~!:.!U~ .. ~~elJşme i~!i!E!J.ld&. l.ıenemeler,İs
t,:ınb ıl,l.:i65;ntor.otük ve ~:ot,lyal :ttUdler K.:!. ,Diş 'f1.
~a.r~~ ye :·:~:.OnÇ,tmik ~.~~~.lr.ı!.f.!• !etanbul,l J6J; <ul~.ıei :::i-
dal,~!-!,~. r.2.!.!1US.t'·~-i.~!.!~~1:~ !..ll. ~:~~bika.tı,c. I,1s
tanbul,lJ56 ;li!eı:ıd:..ıh CUp~~plü, I:ıg. }.icaret, Ankr:.ra,l )6"); 
!i. Fta.lil t)ra,;....ı.li _!!.~!!ll. T~.f!.!:il!.tl..:!!.-'~21ll~·An
k.ara,lJ62 
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riyel bam maddeft erubuna al~nmıştır. tUletaşı sekterua-

4• ıtıadencil1r.,le lll,raşaıı f imaların tuau a,yıu. ~nda 1-

mal.Ata. da e~ildiklerinden, etU.dtiıaU&de, ~&dencilik ve irıa

llt "lUletaşı aekt3rU .. kavre.:aının ltn.pawu. içereinde dU.

şUnUlmUt;t tur. 
K·.ıllanuı yerlerine bakıl4ıtın4a, lUleta~ı.ı sektörtl

nUn, aokt~rlerarası bnt:lı.lılınde. önem taşıdı.~ı kanısJ.n& 

varı::acaktı.r. Oysa ki, lUletaşını.n eektör 4:a.çında, han

gi eekt~re ne ka4ar ara aa1 verd1t.1n1 belgelei'Hk olanak

sızdır. Bu nedenle, bia lületaşı.nı.n, ;alnıa pipo ve 6-

bUr lületa91 ma.nııerinin Urett=inde kullanılaııı varaa
TUU.ndarı !larelt.et etaeyi u.ygwı 'buldıık. 

!• KATl!A DEr.En . n ıtr a 

r:ilnUmU.s ekonomilerinde, herb.angi 'bi.r ı3alın. üreti

mi, bi.rb1riıı1 i&leyerı delicik Uretim baaamaklarında ıa

pı.lmah:tadır. Her üretim ba.aa.mat;ı.nda gerçekten yaratılan 

üretim; o bao&.r:ekta meydana e-tirilen flret1..."1den, toplam 

Uretitl QQ.er&:fları. çıktıktan sonra kalcuı dei.erdir. i~te 

b~ de'ere "katma de~er• adı veriltr(l). 

tat. d.eıeri daha yakından tan.JJ.Ulk, meydana geli

tiYle önemini kavraaak için gekil (III.l)den yanırlana

oatıs. Şekilde gerUleoet.1 g1b1 bir f'1raada -aekter 711 

da mill!. ekorıoDide- ureti:ıin bolirli bir btlU:mU bUnyo4e 

ıtı..ıllo.nılır. Artalte.lıuı Urotim de, stok edil1r Ye aa.'tılır. 

Şeklin ilk kenioiııdeki bu ııalemlere, gayr.ıoaft Ul"etia 

adı. verilmoktedir. Ga.:ırı.aaf1 üretimden, mal girdilerini 

-~ele, :tnrı.zmmıll ve tlW!l:lll!laddeler toplaı:ıı- çıkartır-

{ ı J 'Qrnei 've A.Yiıntiri .. i'1Iiii ıç 1n t>kz. : SaV&f, b:tt:eadl· •• , 
e.365-366aAbaet Kı.lı.çtmy,Ky!j.t§tAt !k~1eu.t Itor&t6 
Y! ~ol1t1kagı,1etanbul,1)70,a.56-S8;0taa,cenel ••• ,e.217 
i'.A. ~el non{ çe,. ı Y.Dea1rı:'1l) İstanbul ,1366,a.210-211 
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eak, ııet tıretilll t>al,Jr.ıa. ncı Uretimden, hi&~~et g1r41-

lerin1, amortieaan Ye vasıtalı vert;iler1 çıkarıt~tıoız 

&am&D, katma 4eeer \>.,ılunur. Use'tleyeuek oltıırankı kaüta 

4et,er, bir L;.retill utraşıa~ sonunda tum t:u-d1lerle, vaaı.

tnlı verg1 ve art.lortiemanla.rı.n (1UşUlmoe1yle elde edilen 

Uret1m deter1d1r. Katma de{te:r, er.stk i!!:!f:im!, ve Uretı. 
faktörlerinin pe.7laşa.oat.ı. ıonl!! eeliri t!österdiCinde.n 

1Jti 10nl1 an.- oah1pt1r(2). 

A. K A T R A D B e E R 1 " 

rterllaııgi bir lirme.nın, ailll gelire kattı.tı <ıoıer, 

btl tirmarurı UretlJa d.etertn4en, kendinden ~neo eeıen 

f11'1181& bd.etııii old.ıto aatuıal• 4eterin1ıı çıkartı.lmaeJJ')a 
e;iı'lir. r:;ayrJ.•fi Ililll gelır, a;rrı ayrı aretill aektö'l'

ler1nin yarattıkları k~:~tma del[;erlerin toplamusa •t'tıır. 

tUletaşı oektısrUndet1 k~ıtma delleri, edinebilclitt1-

mia verilerden ~ıanı.p, baaı vareo.yı.t'llnrdan ~lı6reke1;le 

neeaplAgalıa{J). 

t.t!LJnA;~ft CIXARA!f :-1ft!'AlAitı -- - . . .. 
Toplu ·retim DeAeri 

1 ~L:r.trl' r!P~AııAn ı .. ·- . . ( Tarı. •eya maııraBl (itar~;aa ge-
t1renler} 

Toplaa t'retıa Det:er1 6 600 000 
("ıkarıoı tirmalara ~enen 2 400 000 -
"""ıi.~T'" '!#'~":ll. Wl tc·fı')'M.it f ıl. O 
O..'-"J\;1)•# 4dJ""n f -*• 't::RteO-.~ı"l 
Topl.Ul . etill DeLeri 9 000 000 

2 400 000 Tt. 

4 400. 000 !L. 

loleyea tıraol.are. &ıeneıı- 6 800 ooo 
12 200 .022 n. 

3'fl'~Ttn01t !OPLM>! KAT'-A DEC-.EH1 9 000 0·00 TL. 

(2) v.se.Üo,"J?rod.Ultti.fiıe Kanaıııı. ve OlçUlaeei",f:SADB:R; 
o.vıı,s.ı (Ooek,1971) a.l7 

(3) ıteeaplaıaada yararlarıılan ema 1çin bkz. :John P.?.o-
tRelaoıı, t!a'.iopal lJleoet,roltı'o, 1360, a.26 
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.:·~adenc 1likte t iJl laın.ları tı:1rd1ler iD t-..ıtarın.ın aal:a.

~ı. Ye çotu ea.mıı -~~laJD hetHıplEW&laruı olanakeı.alıl;'ı. ne

denleri:-ırle. kal.Ju.lliiB. planıarına 1l1~k1n .vı.llık progrna

larda Uretill deLerinLll katma <teE.er alı.&"l8e:a. uygwı gCrUl

mektedir(4 ). 1968 yılında l.Uletaşı. eekteruauıı yaklaoık 

ol&Nk kata& de~erin1ft heeaplandı.t,ı. tablo (ı ın) de, ma

den1n Uretill deiı;eri 1·970 yılı. p~ katıaa Gei,er 

olarak aktarılaı.ştır. Aynı yıla 111çkin ôbUr rnkemlar 

;ti.Jledirı Ore-tim 61 ıon, hall 1brac; 22 0.)9 ton, det;eriı 

ı 227 476 TL., ışlemıııv ltilet64:a. 1hraoı 8710 Kg. ,r.-ec;eriı 

2 730 380 !L. Du rakatal.ara göre lUletn~ınuı 39 tomı l'1U"t 

içinde i~lenai~tır. tmalltta 1~ tire Y• ~lO kırp~tı
RlD Ç1ktJ.I;1 gôS enUnde tatuldtıl;UJ14&, JUr't içirıde 15 ton 

kadar II8J!!lftl ae.tıoı yapıl41€;ı ortap ç;ıkmak'tadır. )lu he

eaplama4a, lUletatı ...aııerınuı 1ç ye 4ı.ş eaıı.9 fiyat

ları da d 1kkate alUilU.ş tır. 

Son yı.llarc1a artı.kla.rıa da dell;erlendir1141t:~1, btl7-
' lece ı mUyoıı lira,ra yakuı ihraç ıtel1ri aat;;laadıi.ı tatilla 

deter heaaplaruıa eklenirse, lUletaşı. sektörUndeki katma 

4eter1.n lO nilyon 11ra;ra ttlaştı,tuu. ~Ctrlemek mUnklln4ür. 

Heaaplaı:ıaıu.n kol&yle.ştı.rı.lmseı için, lUletaşı. çı.

kanuı fil"'lnların, yalnıaca mtuıenoilikle Uiraştıkları ka

bl'&l edilmiçıtir. tşleyea. tinaalarla, aatıv .J'flpaıı tinla

ların da ayrı. ayrı. firmalar old~a, ,.,U ihtianalaşeaıu.ıı 

.prçeklegti{>l noktaaındaıı hareket edilmiçt.:.r. Lületavı. 

,.. mamUleri ihracata. ,y6nel1k olmakla beraber• birlil)! 

e&i.lamak aıaacuıa, '.tıracaı gelirleride !'L. eı..nfl çnrilm10 

Ye kntrlo detıer TL.eı olarak ,.eril::ıiş tir. 

( 4) DPT Yıllık Pro61'8"1lı:lrı.n4a, lülotaşı. ma.dencilit.ibde 
.kata de.&er, l366•4e 2,4 ailyen, 1J69'da 2,6 silyon 
lira ola~k göaterilmekıed1r. 
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Katma deter:ın hesaplanıçına 1lit>kin ikıncı yol, 

üretim takttrlerine ödenon t: .ıtarlan g~aterme amscı.nı 

gUtmektedir ( 5}. Birinci besaplan.ıvtı. olduıtı {;~i bi Jifte 

Uç bAoa..l'lBk ta ih.tis alaşan f i~ grıplarl.ndan nare~::e't e-

dilmekte~u.rı 

'l'nblo (III.2) 

A'11A fİfi;;,iı\!.ARl Bı.l~ Al.A~~K 

fJ~TMA DECEH.1111 Hf!:.ABI 

retiD faktörlerine 6denen • • • • • • • x • 
ı:"fet K!r ...................... • •• • • 1' -ı:aısa deı,er 

rtmu.s fJ t ar 
retiJI falttl:>rlerinft 5donen ••••••• x• 

not t-Ir ••••••.•• • ........ · -• · .. • • Y"' 

2 400 000 TL. 

4 400 000 TL. 

Tablo (!II.2) de e;t'Jrüld'lijlU gibi (A), (13), tc) fir

:;.mlarl.nı.n Uretim !a1l:ttrler1ııe MediL;1 (x, x', x•) m:Urtar 

ile bu Uretiıaden elde otti.kler1 (r. 1', y") net ldlrle.rı.n 
tople....-ıı. her bneıama.lttnk:& fi~ların t..R.tm dc(.erlerini ver

mektedir. Dı..ı katma deterlerin toplaaı., sek't6rU.n katma 

· deter1dir. Ayrı ayrı üretim oektôrlerinde yaratılan kat-

ı:ua det,erler de nsım'yı •ereccktir. 

~~e:r iki yolla hesaplanan kntma det,erler ile 1ki 

hesaplama y<5ntemndek1 i iraalıırın ka tma del.erler1 bir-

-----------~--- ........ -
( 5} ı>oweleon .. e.26 
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birine &4;111 olacaktı.r(6). 

B. K A T ;tı; A D f ~ 1 R 1 R ~ A C I L 1 ~ I 

X atma deAerin tablo ( 1 I I.:.") de iroutt•r::.len ikin

c .ı ?ıeoaplanı.o yol\!, bı.zi. katma ı:.tet,er1.n, uretiı.:ı fakterle

ri ara.cındakı dae~ı.lır.ııı soranuna dnha da ynkınlaştır~uk

tadı.r. Katma deter, yaratılan eerçek Urotimi ortaya t.o

ynrken, Ul'·ctime katılan !akt:.:rlore dU;~ en ;-:el iri do ,:-;öe

termektedir. ~~e~-::11{ III.l) in ineelenneuinden de QÇıkça 

(örülece(:i gibi, net katma dei.er, bir Urotlm oooa~.ın4e 

-firma, sektör, mill!. ekonomi- 7er alan Uretim fakttrle

r1ne dU·;;en toplam t-,.lird1r. T'l':et katma ı.ıet..er; ınüteQebbi

eo kAr, sermayeye faiz, enek taktorUne de ücret olc.ı"11tk 

böl·UştUrUlmek tedir. 

'!\ldeki verilerd.en lıareket edcn·ek, lületn;;ı uek.ttl

rUnUn r.ladencililt b~:u.tııunde ynratılan 2,4 f7li)yon liralık 

kntcıeı d.et·erin, uı~etlm !'nkttrler1 nracınchıık1 daı: ılımını 

inceleyeli.u: r:atma de.;:, ere ait olan 1 JG8 yılında 1Y!~ ka

.vıtlnrı.na ~·ı:tn-e; çalı~anlara maaş, Ucrct ve eoe.rnl yıırdı.m 

oıa:r~k toplaı:a 25U 384 T'J,. tden:U;;tir. Aynı yıl yRtl.ruı

ları ile satın alınan ıualzetie 65 660 Tl .• dır. f)cl'ma7•

nin tJmüne ... 324 ~)()0 TL.- -~l5'den fa.ia ö:dcnd1tin1 kab~.ıı 

edersek, oermayoye ortal~UMı 50 000 TL. ödeıwekteaır. 

:,~auencilik belU:dlnde yaratılan <!eter 2,4 milyon TL.old"..l

t.una gtsre, katma dee';;erden mute~ebbiae d.Uşen pay iki sil-

( 6) lk.inoi yolla yapılan nes!:ır.ılw:ıada, tiretim fakterleri
ne CSdenen t;..;.tarlara ve net klrla.nı .ilişkin sat:,lwa 
bil,ginin toplan.":ltun.nda cneml1 gt..içli.U~lerle karvı.laşı.l
:.Jt:ıkte.-dır. ·!eterli ko.:nıaklr4rın yokl,ıtu tablo( I! ı. 2 )de 
x "'o 7 bi.l~m:ıeyonlerinin kullaıu.ı~eı zorunlu.ı::u.n~.ı :;a
re. tr.-u. :.J-tır. 
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,apılacak olan preoe pipo ile katma de[er 16 ailyoıaa J'&k

la?&oaktı.r. Böylece alınacak tek karar, lUletaşı·eektG

rande ka~ deterı.n, 't75'4en !aala bir artış gt.aterraeai• 

ni e&flayabilecek-tir. 

Katma cleieruı alı.naoa.k bir karnrla u.ıa~acacı. mik

taruı Uret11t fakt1Srlerin1Jı pa7laP1ftft etk1Gini, ilk kea 

teknolojik 4e~1pelerie gtSa,ereoe&iıü. &e.rle.re'b111r1a. 
Ç'Uııktl; btı artı.oıa, eeJrtOrdelt1 Uratim faktörlerine ,-e.rı1• 

den. pa)'lq'tı.rı.laoak 1 milyon dola;yuda bir gel1J" yaratı

lacaktır. Bu ran:, 7eni yatırıalara yol açacak, tirettm 

~la.rı.n4a teknolojik plipıe)"i DilaYAcakt akonoaik 

ve sosyal olanakları gen1oleteoekt1r. 

II. DIŞ ÖDR~l.U,Zft Bi,LlJ!Ç051 UZRHİND!!İ ~jf:i1 

Öd-l•r tlenpai.nirı ezellikleri ıre korapoaıeıomı, 

bir UlkeDin 1kt1ea4t gelişmea1n1D nitelilini ortaya k07-

maktadı.r(7). B&•r bir Ulke genç Ye bUyUM dön•1ıı4e iaea 

bu Ulkenirl 1 tballt2. ibraoa tından fasladı.r •• i tbalat1D!a 

genit ölçU4e aak1ne, teçh1•-t, taaaJil.anmı.t tUltetill mal

ları; ib.rt\oaıı.nu iee, cıaııa çok bali ma44ele:r yer alaoak

tı.r(tı). 

ŞUpbe yok k1J as geli§Bit Ulkelerin kalkınma hıa-

( 7) Dı.o 04•~-ı-:eler »11Ançow bakkuıda ayrınıııı 'bilgi l.çi.D 
bkz. 1 Feridun Ergl..D, İlt,lf!'• letaııbQ1,1962,e. 719-7l6J 
Halil l>1rimtek1ıı1 !Jluela.ra.rae:ı tlttiaadt tl1ok1ler 
(Tekair)ı aDarlee P.Kin4leberger(Çew.ıN.sertn),yıJI
ıararas:ı İktlgat, C.II,Ankara, 1970,e.241-26l;Zeı
tino.ıtlu, TU.rit.1Je'niıı ••• , &•404-459; ıtılıçbs.y, tkt1M-
~···• •• 547-560 . 

(ô} Quthrie, s.562J Hı\l!IIUl Olı:ılı., 1}11 .T'loar!' ttoı:&ler& 
., ?olit1ky~&t ı.ır. 1966, 8.271-277 
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laı"'ını asaltan ve b . .ı yoldaki ııt:raşılarında başarısısıı

ta iten en tnemli etkenlerden biri de, Ödemeler bilAnço
su dengesizliği ile ortayo. çıkan "dış ticaret dar bottaaı

dır(J). 

Öd~cler bilAnçosan<la, aktif ve pasif k:ı.ler::ılerm en 

kabarık kale:.:lleri ihracat ve ithallttır. }ltı nedenle iki 

kalem, tider~ieler bilAnçow.ırıdaki d.cnc;eyi, lehte ve aleyhteki 

sonuçlara götü.rebilocek en önemli faktörlerdir. TUrkiye'nin 

ödemeler biltlnçooundaki rnka.":ılarla oranlandıl:.ında, Pf11'1 

di.ü,~Uk BS.yı.labilecek olan lUleta~ı sektörUnUn ihracat gelir

leri, ıt·~alat Ye ihracatın biltlnçodaki etkinli€;inden ctUrU 

önem ktızanmaktadır. Çünkü, lületa~ı sekt<J··ü.Dde dövi& kaybı 

olmadan, d<svia kazaneının saiı;.lanmaıu. olan&t..ı vardır. Bak

ttrün 6deoeler bilnnçoea üzerindeki etkisi cletiirilirken, 

bu du~n cös önünde tıtalmneı gerekmektedir. vdemeler 

bildnçoe~nJn açık Yerd1~1 aa geli~miş ekonomilerde dikkat

ıerin çoLu kes. dôvis ke.ybettirici akımlar üzerine y~nelae-

sinin neaenlerine biraz daha ei:ilmekte .varar vard.ır. Ç-e-
Y X M I+X l'+X 

y.ı - - - - - _la - . - - -
S+ M 

o X ,M,S,I 

LJ> Ahmet Kılıçbay ,TUrk ?llfıiqei44!li -ve .. ·1~.todoloJ1si, İstanbul, 
l;JGG 1 a.l61-162;V.Savaş,"•Jdeıneler Eil!nçoeu Genel Teorisi 
ve Az1:,e11gmiş Ekonomiler .. , LSADER ,c. vı,s. I ( Oce.k,l·J70), 
s.l4 
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kil (111.2) de, dtiviz kar.undır:ıcı ve knybettirici akınla

rı.n, milli gelir denge dUzeyi yt>ntinden önetllleri ve kalkın

ma süresindeki ol :.ışı.ar:ıları cUoterilmi:~tir. ~;ok ilde bir eko

no~inin toplo.m d. öviz e:elirlcri (on büyük pay ih.rı:.ıca tt ır) 

z ile, topl!UD c;iderleri (en küçük pay i thalattır) n ile g<:;a

terilmi;;tir. (l) yutırımı, (S) tasarrufu, (1) de mill1 

~?"eliri r.:öertereıoktedir. 

·o noktası açık bir ekonomide millt r:elir denge dü-

zeyinin -I+ X.::: S+ M et;.~ i tlil,inin- ea:~la.ndıi;.ı noktad:ır. Hu 

noktada millt gelir düzeyi_ 01
0

. dır. ıaııı gelir b•.ı d~zeye 

ılaştıLında, dış ödecıaler bildnçoeu Ai kadar bir açık ver

mektedir. tnlkınma hızı yüksek t·~lt,ılarak, milli geJ.irin 

aşırı derecode arttırılması iotenirae, ödemeler lıilllnçoaT.ı, 
-açı[ ı daha da artarak A '13' ne yUkselecektir. Açık ver.:neden 

illa:;ılabileeek millt ,ı:elir düzeyi OY
1 

dır. b>J.run cerçek

leştiril:::ıesi için I+ X ve S+ r~ doe,r..ıları rı" nok-taauıda 

keci~cel idirler. Yani, 7a S+ M'in u . .rtmtu:ıı -dot.r.ın . .ın aşat:.ı 

Ku.yr::ıası- ya da I+ X • in azalması -dofl,T'i.lllun sola kaymaaı-

gerekir. 
Bu açıkl(U.lalardan çıkurı.lt~:ı.n sonuç, şudur: Az ;~eli:;-

:::ıi~ ekonotdilerin öd.t~neler biltl.nçoeu açı.t,ı, yatırım ve milli 

{~elir artışı ctki~liyle, ek:onoeı.ik ı,:eli:ş:.ııe ile birlikte ve , 

11atta ondan daha fazla bir o.rtı.ıJ r:östemcktedir. T:una ı:öre; 

tidc~'leler bilAnçosu açı[:ının giderilmeei için, döviz kEu:.an

eı.nı artırrak ve d~viz k:Bybını aza.l tmuk yolundaki tedbirle-
1 

re baf;vur'..ıln!ı.lıdır. 

Eu açıklaı:.alardan sonra, liJ.lotaçı. sektörUnUn itıraç 

t::el irleri ile TUrkiye ekonomisinin ihraç gelirlerinin kı

yaslw:.ıaaını yapalı.m(lO): 

(lO) ':n blodaki raknr:ılar:Cillov, s. :\10 ve J.,u Etüd 'deki 
1'::ıt;lo (II,J),(II.llı,(I1.1·4) den alınarak pay 
yı:ildr:ı::; ık o lal"'&.k he en pl un1::ı ı.~ tır. 

1 
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lanılması gorekmektedir(l2). 

!rületaşı. sektörUnUn dış bdeceler bil!nços~ üBerin

deki etkisini belirttikten oonra, TUrkiye'nin bellJ. baş

lı ihraç Jm'lı14eleriyle kı.aa bir kı.ye.elamaaının yapı.l:aaı, 

sektörün önemini daha da aç1klı6a kavu~turacaktır. 

Tablo (III.4) Türkiye'nin belli başlı ihraç mad4e

leriyle. lületaşı ve maalllerinin ihracat gelirlerini 

.ırtistenıektedir(l3): 

Tablo(! II.4) 

İHRACAT KIYAri,A~ASI Deter:lOOO dolar 
Yad~eler 1~6ô Y~l\.~~çatı 

l ı.ndık 75 965 
Tütün 94 829 
Pat-ıuk 133 1)0 
Kuru C&Um 23 423 
İncir ô d87 
rleyvalar 20 )03 
Sebzeler 5 607 
DokJAW.lar 21 1 )6 
Şeker 2 262 
Zeyt1nyaf,ı. ö68 
tUleta91 ve ~rtttilller.l. 400 

Tablo incelend1t:1nde, !Ulettı,ı sckttrü.ne ili:ıkin 

ihracatın özelliklerini tu noktalarda toplamat ~~kündUrs 

- T.Urkiye'nin tzollik l~lie'teren P,:eleneksel ihraç 

... ·-----
(12) :iollia S.Chenery ve ?au.l C.Clark(Çev.:C.Çınar),lal

dU!\~il!~~agı ~~tioat,Ankara,lJ65,o.20d-2~);Kı1ıç
bay ,Kant ... tat it ••• , e. 574; iktum4t .~~eli;Jltle ne.kkında 
ayr:ınt1.l1 ·oil~r1 için bks. ı 3abri r. :!ltr,erle:t"1 ;, iktiaedt 
Geli,=enin ·~n.rtları. ve ~:.ınırları >1, .tktieat Fa.kUlteei 
!r,ecmtu:ıa~, C. :-~V I, S .1-4 

(13)Tablodaki ra1c.e!rilar Yıllık ~onomik Hft.no~ lJ'l9•e.26 dan 
alınmış, lUleta!ijı sektvrUne ili _;kin ih.raç ı;el.iride 
~~klagık olarak tlolara çevrilıni~.~tir. 
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maddesi olaruk ku·b,.ıl ed il en ti.~tUn ıiı.racatı.yla uae~lll .. ·uın 

~elirin l/235'1 lUlet.aşı oekt(SrUnee aa[..lanmar.tadır. 

- K~ru ~eyvalar, Türkiye ihracatının UçUncU buyük 

keler.ıı1n1 teşkil et~ekte olup, bu kalem içinde yer alan 

meyvaların ihraç gelirl~ri i<;inde l'Jleta[jı. sekt~r;.mUn; 

:ınaıtın l/1J5'1, kuru UzUMU.n 1/57'1 ve iJJCirin l/17'e1 

kadar ihraç p;eliri aatladıl,ı. görülmektedir. 

- Ya.Jtlak.pJt olarak, zeytin,ya(;ı 1.ta-acatı.nuı 112•1 

oranında i!ı.raç €8lir1 ~~la;yan lületaç;ı sektörUnUn ken

di haline bırakıll.Şl. da ,b.kkate alınırsa, aaii,ladl.fiıl dö

viz e.tktııtrı.nın tlnemi açıtlıta k&YUfJBUf olacaktır. 

ı.ulotaşı aektermun, madencilik keoiminde çalı§an

ların sayısı mcvai:alere gere önemli detı,işmeler tJ~atermek

tedir. TtırlJ.If!l ili~kin ldnt.~ıları.n aaaldıCJ. sonbahar Ye 

kı.ş mevsimlerinde ltlleta:Jı madeııcilii~inde çalışanların 

aayı.aı 2000'e ı.ılqmaktadır. l'U.nun dıçında kalan nevsim

lerde iee işçi aayıaı 800 kişiye kadar dU~ekted!r. Sek

tbrUn 1mallt kemiıni.D4e ortalama 400 ki~inin çalıştıt;ı 

tahllirı edilaektedir. ll..t d.Jrum& gCre, lUleteqı aekti!ırUn

de, 1200 ile 2400 11iÇi iatilld.ua edilııektedir(l4). 

Sekti)run her iki :t.eciminde de çalı~aııları.n .~50'ei 

kalifiye 1-ıçidir. ~ierhangi bir ötrenimdon geçirilınedii;ii 

(14) Va?tıtımıa incele~eler sonunda, çalı~anlar~ adedi 
bel1rlen1rken,maden bileelerinde en az 200, en çok 
500. ku11lda kazı yapıldı€.1 1 bir kuyı.ıda da ortalama 
4 ki~inin çalı~tııtı;!ekişehir ve ytresinde ı:ıevcut 
olan 200 ımalithaneden her birinde de ortalama o
larak 2 kişinin çalıştıe;ı varaa,..ıııalarından nareJr:et 
edilmiştir. 
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halde, Mek tiyleaine illt1e~slaşıu.,tır k1{l5)1 aaden ka

aıcı.a& bir 1şç1, topratın nesinden lületaşı.nın yeriJ'li 

bulmald;a; lu.letaşı. imalltçıeı 4a, fotof.r&fa bakarak, bir 

p1pomuı baş kıa:ıına codel1 tam olarak yana ı tan ne7kelo1k 

.rerlettirl'rıok·tedir. 

!hkemiz4e, alleler içindeki Uret1c1lerle tUkeı1o1-

ler araauı4ak1 ilitkiler dikkate alı.ndı.t:.ı.nda, aek'tfSrün 

1e'tih.dnm etlc1s1nin1 . verilen 1"8.kaı!alar4an daha :raala olaca

i;.ı. orta4ad~(l6). 

V. 'l'~!!ıim .\J}_'!'A "iiT!A l~@tp!INDA" b~J?!l 

!tari• eektt:rUnU.ıı, Memeler elengeeini Cneml1 ölçU

ele etk1led141 b1l1nmekıedtr. nu gerçe;!e ~en, !Ur.k1-

7e'de bugüne kadar t~i.m eekttründe ciddi bir pl!nlama 

yapıll'.lBmı;, olanakların etkeıı kullan.ı.lıqı.na ilişkiıı bir 

polıtıka belirlonaemıvtir(l7). ~ sonuca olarak rJr
kiye, turiD gelir ve giderleri açık verea bir Ulke du

rumunaan kurtalamaa~ştır. OECD Akdenia Ulkelorinin TUr

k1ıe dışında k~lanlnr~. turtam gelirleri, turızm g1-

derlerin4en tiAeali 6lç04e ,ukaek~1r(l8). 

(15) İntiae.elaşma bakltında bka.ı.ltı.lıçtaı.tkıiaa4ııı ••• , 
a.48-52ı Halil Dirimtokin,•Ocreti ~yin Eden FattUr
ler •• Ooret Ha4ler1",ESADER, c.ı.s.I,l965,e.48-50 

(16) 1et1h4aa ltonuawıda fl7r1n'hlı. bilgi için bka. :Olgeııer, 
s. 73-152; Diritıteklıı, l11WUS ~ı.,1etan'bul, 
l955,a. 75-77J &oııqe,1k g~J.iet Cijil488tiht\M He4tf
ter1 ( ~1lletleraraaı. Çalıpa Mroeu Jtaponından ÇeY.: 
C.Talaa), Ankanl.,l964J J .M.Jteynee(Çev. :A.Dal.taoı.otııa} 1 
1et1b4• ve F nel 'l'eorie ,iatanbul,ll69; 
Yılmaa Btl.vt.Uteroen, tisa De ı , F.ak1teh1r, 
l970 1a.ll5-146 

(17) All NeJat ölçen,•turiamde DUv1a Y.'ybı ne Kadar",~1111-
7•' Ga&etee1 (2). 1.1971) 

(18) !'u"1• Sektlrll bk."JJ"uıtı.lı. -1181 için 1>1ta.1 ıeytiJıo(l.a, 
mı:ıtı.tt'Ril· •• ,a.336-355; DPT, IK& er ,sekt~ !f&J?OD 
Ankara1 1968ı Olalı, a. ':12-97 
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LU.letaoı aektörUDI&b t;.ari• •• anı tma t.DkıJUndan 

gltater41t1 6Deaiıı1 iki ııoktada ele aıaoaııa. ı::Wllardaa 

b1rino1a1, ~&!1& &b.J:aa!• ild.DC1a1 4e, tyrkin•mt !!nı
t&lpafi• eo:r\U!Udv.r. Bwılaruı 1k1a1 de dış tnrl&mle ilgi

lidir. Gis11 1braoat, yabaftoı turistların tilrkiye•ıe 

geldik.lerincle ıuıeıaşı maaıUleriDi aatuı almalarıyla ka

MJUlaıı 48v1a aııl.uun4a kt&llaıııl-.ktadU". 'Nrki.fe•Diıı 

taıutıl.maeı. aorao.ma gelince, batı. u.r,u-lı.Aı.ııuı ka7natı.

ıu. tqkil ecteıı TUrlti3'8•4ül M.rib1 yapıtlaruı, iktiea4l 

anlamda eel"98t haline dDnUoturUlrııeai, ancak tıariamle auıa

kUD olacaktır. Bunun içiıJ.,. de önce, t::ır1atler1n 'rtlrkiye•

ye eelae kararlarını aldı..r:w:nı.n ;rollnrı aranmalıdır. 

UU.etaşı •mtlllorinin b'..t amaçla ltW.lanılması, olanakaıa 

det1ldir. Bunları.n yanı sııra, elbetteki lUletaşı ve ma

mdlleriniıı de tmutılaaaı gerekmelttedir. 

LUletaşı eektOrUDUD ekonoaik Ye aoa3al yönden öne

ainin inoelendie.i ba b51Dmde, lUletaşı ııııuatllleriniD dıf 

pazarlara mıtışlnrı.nırı ,alecet;e ili;;,kiıı tn::uainleriiU J'&P

mk, buet\DkU kogQllarla sektörtın gelişıae olanakları.m.n 

açı.kl~ ııa.w.-aı.ıu •fU.a,yaoattır. 

Gelecete 111tk1a beklenir dur~n önceden keatiril

uai olan taba1.niD1 kesin ooaıou veraıe,-ecet1 ortad.ad.ı.r. 

ösellikle; ekonoaik eoa.ral, politik ve teknolojik etken

lerin etkisinde bı.&l·ıııaD catı.tların tabıain1, J1U11, 1ler1 

bir 4&ıemde satıt baom1Dilı ııe Oltt.oaiııwı keat1r1lmea1, 

bu roldaki çalı~arda JEUU.l.lla p&Jl.DJ. artı:ıraıaktadır(l9). 

{1)) Ayrın-tılı. bilgi için bkA.:Suat fflir•, !Jatıe Ta.ba&9 
·!\"etodları., ADkara, ı 371 
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Sıraladılt:ıa.ıa etkenleriıı etk1lerin1ıı orıtadarı kaldırıl•eı. 

ve dolayı.aQla taıud.rılerdeki JIUlı.lmu.lnru aaaı. 'tılısaı. aa

CI.J"la, . ~uıetaoı Mmflllcr1n1A dış pazarlo.ra. •cı tış t&ıminle

ri, ıtıaa d.ön•ler için yapı.lacaktır. 

Lületqı ~llerinia Uıraç tahainlerlftde yararlana

oal;aı.z ragreaıoıı rıelodtı Ue kıea da ol• oatematikael 

iktiaada girilecektir'. Stkileyerı ve ba&lJ. olarak det;1teD 

1k1 aee,ivkan arasında dee.i~ik tsaellilt'te olan ballazıtılarJ.n 

baç.lıoaJ.arı. owıla.rdı.r ı 

1- Y: &+bX 

2- Y= a+bX+ox2 

l- Y=abs 

Etil11l1 ortaJ& koyaak için baııg1 bat;lantın:uı ku.l

laıu.lacaıı., aeri4ek1 dc~erlerin grafik ü.zeriftde 1şaretleıı

meai;rle kcırarlaştırı.labilir. Y.4dek1 verilere dayaııarak 

lületntı. nmıdllerirıia ihraç eıtili!li en iyi şekliıle or'taıJ'a 

koJUk için 
Y = &bx eir1 denklemini u.rplauın.s gerektitti 

ortqa çı.kmaktadır(20). Denklea, çösUIIO. k.olqlagtı.naak 

amacııla lop.ri aik olarak ;öyle .raıu.lab111r ı 

4- ıoc Y =log&+ x ıoc 'b bura4a (log a) ve 

(log b) terimleriDi her:aaplam&k için, en kU.çWt kareler yan

temine uıan nonal. denklemlerı 

5- ~ıoa Y =-n lo« a + log b~ x 

6- . rxıo. t = log a!x + los bix2 dir. 

(20) J!!iliaetrik kl~ıtta ıata.J' ekaene d.iSnet'ller •ı.ralanı.p, 
dikef ekeendo 4e gerçekleşen BBtışlar göoterilirse. 
bor dcm~ek1 eo't:ıL:iktarı. · 1s;aretlend1tl uıaan n.ok-
talaruı en yaltı.nı.n geçen e~riyi Y = ab 4enkleıa1 
'fermeltted1r. 
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ltlemlerin kolaylaştırıl=ası için X 4e€erlertn1 1 

toplaaları a~fır olacak şekilde seçmek mUmkündUr. ı&b

lo (111.5) de y.ı.llar aayıeı. n= 10 oldt.aiJmdan, en kUçUk 

kareler ytnteatrıe(21) ~~lunon reg,resyon.derJtlemlerinin 

kola,.ıaotırılmaaı. için, 1966 yı.lım ait x•e (+1), aonra

ki yıllarda sırna17la (+) 1+5 1+71 +9) 1 önceki yıllarda da 

geriye do~ru (-1,-l,-5,-7,-9} de&erleri verildiLinde 

I. I =O olaoalc •• ( 5) lle ( 6) mıaaralarda geeterilen nor

mal denkl.emler aşaiıdak1 tekli alaoaktıra 

1- rıoa t = n ıoc a 

8- ~loc ı = log bi.x2 

ReBreaıan denklemlerinin çG.U.U 1ç1n gerekli olan 

Yeriler heaaplanarak ~.ı.d.ati tablon'-lft aon _Uç aUtaııun

da göaterUmlt}tir. Değişit yıllara ilipiıı ihraç aik

tarları, etU4UJIUSUD li.DOekl bölümlerinden derlenip tablo

nwı tlçünoU eUtUDQD4a kı.ealtılara.k eCsterilaiştir. 

Bıı kilçUk kareler ,enteıli .... ebür kullanıra alanları 
bakkı.n4a B,J'nntı.lı. bilgi içiıl 'bka. ı Abllet Kılıçba7, 
!Js9'!•!tr1,tatanbul 119651 a.21-59J lJalil ·vıriıltekiD, 
JkOJ!OIBetri-I,Ankara,l968,e.61-ô9J Dn'le't Yatıruıa 
B&Dkaeı,Yatve )?roJeler!alıa}jMırl~sı-•• .5:ıe&•E
JID!!&ı:ı:ı.eu ,c. I,Ankara11970( içinde) u. 8aiıll Kendir, 
•?.roJe fatat1eti&i",e.l65-260ı Ta-lua Cbou,S)!!i8t10!l 
~naıısıt. Londoa,1970 ,e. 537-566ı x .• A. Yeo-ne,Arml&d 
§.ttı1:igtlU• 1!144leeex, Eııglantı, 1970. a.166-234 
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Cfablo (IIt.5) 

1361 -9 6 aı 0,77815 -7,00335 
1962 -7 lO 49 ı,ooooo -7,00000 
1963 ! -5 21 25 1,)2222 -6,61110 

1 

1964 : -l 34 9 1,53148 -4,59444 
1965 i -ı )5 ı ı.54407 -1,54·407 

1 

1966 1 

ı 46 l 1,66276 1,66276 i 

1967 l 67 9 1,82607 5,47621 
1368 5 79 25 1,89763, 9,46815 
1969 7 1)8 49 2,1)988 14,97916 
1970 9 )60 81 2,55630 2),00670 

ILC - .. 
Ix2=ll0 ~l0&'f=l6. 25656 nıocY=27,86202 

!abloda hesaplanan deıerler1 kOlB7l~ot~rılmıt nor-
' 

mal d~leıal.ae :rerlen.ııe koyaraaks 

7- 16,25856= ıo ıos a 

8- 27,86202= ıoc b 330 

log a = 1,625856 

ıoa b= 0,08443 bu.lunur. 

:ıoc Y = los a + X ı oc b denkleminde, log a ve log b 

de[,erleri yerlerine kon:.ıldutunda, af&l;ıdak1 trend denkl•1 
1 

elde edilira 
1 

'los Y = 1,625856 + x.o,08443 

· 1973 7l.luıda lUl.etat~ ...aııerinin dı.o pazarlara 
i 

satı.v! tahainiıı1 l:r.ılrıaak için, JU,karı.dak1 .denklemde X ~-i-

ne deier1 olan 15'1 koJUp, e-rekli iolemleri yaptıktan 
1 

aonrat 
! 

i ıoc Y = 1,625856 + o,0644l • 15 
i 

/lo& T = 1,625356 + 1,26645 

los I: 2,892)06 her 1k1 yanuı antilogarltmaaı.nı. 
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al-..ı.s cerekeoektir. Hl'Jtleoe 1973 7ıluıdaki satı.o tab

miıda 

ı:•;reriııe 17 ıtoıaılup işleralar tekrarludıt.ı.Dd.a.1974 ,-:ııı

ıua eaııt taha1D1 T7
4 
~ 1151 bir.ill olarak bulunaoalttı.r. 

BiriDin q.oıarak alı.ndı.&ı. dikltate alıııı.p, tabloıla ba

aırl81'l8aeU14a. Japı.laa kı.aalaaları.Dde kaldı.nlllaaı. baliıa

de, tki yıla ilitkin taba18ler1ft •~•ıtıaı 

' y73= 78040 ki· 
,, ..., u 

Y14 5100 k&•Ol4qu Ol"taJ'a çıJr.aoaktı.r. 

Be,.a7oa 4eulealeriıı4ea tararlaual'8k 1r.ıl4quaua 

teorik 4eterleriıl 41ka7 eu..ae. dtSDMlerillde 78_,. ekeen-

4e göeter1laea1Jle el4e ettll1mia ıuıeıavı. acmlllerinia 

dı.o pasarıara •tı.t eırıaı. arat1k (III.l) 4e gönenllsio

tir. Oerçelt •tıoıana ııolttalarla gU.eterild1t1 w SNfik

te a&praalar;uı u ol&ıtG. batta baaı. 7ı.llarcla, teorllr: ve 

e:•rtek eatı.vıar&n f&kı.otı.ıı. dikbtl tek:raetted.ır. 
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BÖLOIIIY 

LOLB!AŞI SZK~ÖBUWDZ 

BKOKOXl POLl!!XASI 

14) 

LUleıa,ı sektörUnUn tarihi gelıvı- içinde tanıtıl

IDfUI11 ~Ngünkll 4~ orta,ya konul.arak, ekonoıaik •• aoa

,..ı eneaill çeti tl1 kriterler açıaırı4aıı belirlenaeainden 

eoııraı Nkttirde 1sle:necek eltcmOai. poli ııueı.ru.a ana ç1a

g1lerle belirlenseel 1htiJS01 4uyalaaktadır. 

aoııoai pol1tikaeıııuı orta.ra koııLlluır.ında, h ıar

aılard&D dak n obJektif ~lç1ller 1çera1D4e kal11'i11U1 

aıaçland~uıdaııJ ol.,..ıtlar oranı.Dda 4ei,1ş1k alteraatıt

lere 4a ;er •eril.ecektir. Bo. b6l.UII 1şlen1rkea, tmoeki 

bölualerde 1slenoD. koııu cU.aUameaıne bail~ kalınarak oı.

raaıılaJ ılre't11l, iaal&t •• pazarı- polit1kaluı. .&ıeri-· 
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lecek~ ir. 

!oplalann. töreleri 4ıtua çıblaları.nuı aorl~arı. 

•• w.ımm eltotıoaik 3'&şantıya. e'tkiei, lül.eta;ı. ~enoilll!.i

nin U:re-ıı.a y&ıtel'd.ftde en belirgin bir biç1a4e kend1n1 

gCnenaektedir. Toplw:NIII'ı.ıca, teknoloJik gelitiıle en aa 

&J&k tı7cl·.ırarı aokth', belki de inoel•eai• komı .olan ıu

ıeıaoı ••ktarudUr(l). toplua ıa~~aıaa ilişkln bu etkenib 
:ram. oı.ra, ekODOill1k .reteraizlikler yU.undeıı, lUleıaş.ı. 

madeno1lii,inde u.reııa ıısnteminde köklU •• topluca bir 

clle~ipeJe cidilmeeı gU.çtur. Uretim11l .tuslan4arı1Jiaeı. 

amao17la g1r1ş1leceıt ıelli 18tırı.alar için, kapital J'Ot.ııan-

1\llanurı artaaeı, öneal.t iSlçUde gelir artıracatı halde, 

randeneilik aekti.1rUndek1 •1!!JEo, .U'tefebbiulerin ba ala

• yat1.r111 ıapmalarım. engelles~ektedlr. BUtünU öael aek

t~r teratından ıvıetilan lUletl!ujı. ııadeııc111t,inde, Uret1D 

;rCD'Ieeine ilişkin kararların, klrı •keim1•• ecl1lmes1ne 

y~nelik olaaeı. 4otal4ır. .,.rada hangi çeşit emek ve ka

pitalin eeçilmeaı gerekli old$ hakkuı4a karar Yenek 

olda.kça kolaydır. sorun, çeo1tl1 faktiSrlerill niebt !ll.k

tarları.ıu. bel1rleyeb1laekt1Jt. Optial U.retio.in serçek

ıevttrilmeei içiJl; ne kadar eeelt, ae kadar topralt •• 

ne kadar kapital gerekeceıi 70lunda karar vermek etono

mik bir soıımdur. Hatırle.ıaaca6ı Clbi, ıuıeıaşı msden

c1l1tinde, Uret~ faktörler1n1B b1r1 yerine öbUrUDUD 

(l) :tlel1rl1 bir teıtnolo31Jt J'8.pı.4an aJJT:a.lamayan toplwa
lar4ak1 1ktiea4l geltoMBin Ubur etkileri haltlu.nda 
ayrınıı.ıı bilgi 1ç1n ~a.asabr1 r.Ulgener,•o.ıeaekçi 
nır TO"Pl·.lllUI& tktiaadl K17met ve Z1hni3'&t ~!eeeleler1", 
iç~•• &kt1p41 Kalkı.::r.:•, Tel ";}~eel el ert, Eltonomik 
ve .;oıqaı BtUdler X. H. • a'tarıbıal,l96), e.l)l-144 

-......... 
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ceçmeel mUiıkf.lndUr. Tablo (II. 5) cUJctate alınarak çia1-

len(2) oekil ( ıv.ı) 4e gtsrUlocetl gibi ıuıe·taoı. t.lretiain-

p 

ı • 

ı 1 " 
.a --- •-··-· ··- s 1 1 .' 

1 ı. ı 

·ı 

1 
ı 

--P ı 
t 

' 
• .. · 

' ' ' ı 

f 
ı 

·. o J. «- .f 

de müteşebbialer en UCQ& olan çıkrı.k y6n~e.ain1 tercih 

ederek, k.Arları.JU makaimiae etmey-e çalı.paktucı.rlar. 

LUletaşı. me.4eııciliğ1ftdeki firmaların bası.ları., ev u.run 
(~P) etriei Uzarinde yeDi faktör birlevımleriDi, -azalan 

marJinal prodtlktiwite kam.ınunu 4a d1kkate alarak- S' yönü

ne .kaydımaku, baaı.ları. da s• .riSDUDde bir tak~ör birle

şiminde aretime devaa ·~ektedirler. 

Çı.krı.k JaMGintie derin ıtazi.ları.n :rapılaMt\ı.~ı, 
uatun nitelikli lületaşlar:uı:uı taa.la mil: tarl.arcla topra

&ı.n deri.nliklerin4e b:.Jl•ındutıı dikkate elımrak, akip 

7öntaminia y.aggınlattırılmaaı ve gelittirilmesi ile u
retia ~· verialilili arttırma 70l~DR gidilmeei yararlı 

olacaktır. Bu ı-ola batYttrUlaaaı, aenaa.yenin aoeynl al

ternatif ma111et1ni önemli 6lçtide yUkoeltaeyecektir. 

{2) örnek için bks.ı Kılıçbay, tktiaadın ••• , e.)8 
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Veriıı1111k Ye Uretill artışı. nedeniyle, Mllterıebbisler ba 

tur Uret.im tekn1~1rı1 ıero:lh atMkle birlik'te, esel aok

~lSrU ,atı.rl.lldan alakOJ'&D 8bUr net1enler( 3) J&Dl.ıı&ı, eer

ıaa,-eleriııin yetera1s1141, Uretia 7&ıtMiado atıl:uaı. gUç• 

lettiftl•ktedir. tuletavı. .aclenc111t1Mek1 1şletmeleria 

til'lllınaal eorwılarınuı.(4) kuu. eekt5ril deet.,S.tle çl!laflll

lenaea1, UretiD teknitinde yeni girişimlerin gerçeklet

mesini 818i183'acaktı.r. ne.rıeoe, ıuıetaoı. •denc111t,1D4e 

teknik olaDa.kl.azıdaD J'okaua olan 'baai 't çürü 7&nt•1D1ıı 

uzun bir 46neade 4e ol•, terke41lııaeai ola.aaE.;ı ;varata.la

oaktızıo. 

LO.letaoı macleııo111t1ıı4e atlr4Ur0laekte olaıı ka9f&k 
ıao çı.karı.raı., ıa•ıara 1l.T.8'1ft ..,. Ueri teknikle çalı.pa 

iete;riDdelti lılltevebblaler·iD 'IN alana ,at.ı.rus J'IIPl'SA].arı.nı. 

enpllemektedir. BGcUr*fl aoayal ve nWtutl dur-mı uretia 

tekn1&1ain gelitaea1Dl en&elle4141 gibi, madon ıaoaaı. 

hUldltller1ıı1D qple.maanaaına, dnlet bakk:ı.;la, çalı.şu

lan.n aoe:ral hakian.lwl sedoleıaeaine ve çatıtmol.arJ.D 

çı.kaaı.aa J'Ol aç-.ktadı.r. ED öneali tabribatı.n, dotıal 

kayaakların kı.• 4t1fteal1 çı.kal"lar u.ırwıa pl1ş1 auaeı 

kullaınaı.IKIN llen pl4il:ln.1 au,.ıe,.eb1l1ria. 

Bu eakı.noaları.rı g1der1leb1lllee1 1ç1ıı şu tedbirle

.riıı alı.ımıaaınaa ıarar vardı.ra 

(4) 

- Do(i;e.l ka.yna.klaztıaı.suı bir epekfil.J.eJ'oıı konaına 

ol.maaım. ve J'ıllaroa ltıl bı.ra.kılmaaı.ın önle

yecek •• udenler U.a•riııdeki koııtroı alateaiDi 
Ir n B 

!Urki.Je'4e lsol oekt6rUJı yeterli ıatırım yap-.aaa11UD. 
nedenleri bk.a~ı.ııtılı. bUgl 1ç1JS bka.aAbllet Kılı.çba.J', 
TQrk •••••• 141-164 
7ii"Dlla.ı-:uı t11aıle aonanlaruu.a çöaüııdl bk.&JTıntılı. 
bilgi 1ç1ft bka.ıDof..;arı lJa7ar,J!Itg.eıri taıttultnRA• 
lin!m!!A flpl!Nh Aaleaft• 1967 
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ioler dur~ ge~irecek hakakl 4et1şikl1kler1 yap

-.ıc 

- LUlet&fı madenoiliiinde ~etta aonraa~ ver«il•-

Mnill gerçetıectiril.J:eeini ~ •• J8.7guı

l.aft:ır1181l 

- ~"adencilerin teknik Ye ekonoııı1k aorunlaruıda ~ol 

a~Sırtorio1 ve uoat.ekle11o1 kOflllları yarataak. 

Ekonoırld.k ft aoıt;yal alan4a al ınacat oları 'tN 'hd.biJI'

lerle, lUletav1 mad.encilitiftde ellMUrUlen gelitigfl&el 

Uretim 7ent•illden kurt.ul.ıt,. veria1111t.i Ye uret1a1 art

tıracaktır. Haııa, ıuıetatı 1184ert.e1114J.D4e 4enetia ye

tereizlili ve 4Uaenaialik olarak iki ~pta toplanabile

cek ola hWaak1 alteaklıkları.ıı ı;ider1laeai. ek~noıaik eo

nmlarıa ~U.U.Uade ea ön.elll.1 etkeD oı.oatı. ıaptı.tıaıa 

g8rfl~Jmolerclen ortqa çl.ltUktadu. 

tlretiaia artt~ılmaa~ talepten tazla verı-1111-

lin arttı.rı.laaaı. ve b6ylece, 4oP)'l lta7nakları.a rastgele 

lu&ll.aıu.aı.ıu.D tmleDIIlesi t\n planda ole alı.ıırlf1lı.dı.r. Tale

bin tumunUn lcarşılanmaaı eorı.mwıa gelince, ıu.yMtiD ııe4-

rette oıauıu lt-:u-a.luıı.n aneai wıu~ılmaııaalı.dır. 

II. lrıALI! POLİTİJtASI 

"Tarihiıı çil1Jı6r aotrae~• 4178 adltUıdı.rı.laıı 

1 TGrkiye, çeşitli medoniyetlere kUprU ve beoik olma•~ 

r&lımoft, bu. seagi.nllk ,.. avantajların kı.yme'tleıı4iril.ııaeein-

4e yeterli dUae,Je alaı;:ama•ıttı.r. El aana'tlarımı.ada, t&

reael uotifleriD yerini, yakı.ttı.l"'lll 1110t1t1er almakta, 

bu ne4•nl• bUtUD. el sanatlarında oldulu ;;;1b1, lUlet&tı. 

1tleraecil1tin4e 6e yelli forıal.e.ra, 7ell1 rı•ı.rıere iht1-

,Jaç 4uyul.JDak~ı.r. İvte ettidOIIU&UD inalAt poli tikaa~ 

kea1ailtde, bu ih ti,yaçları.n gi4eril.rle ıolları. ol"ta7& ko-
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nuıurte, lUletatı. eektlrbnUn 1fll"&'ttı.Aı. deaerin arıtırıl

maaı ko~ulları enerilecekttr. 

A. E L İ ~ Ç 1 L t C 1 ft 1 If D 0 Z E Jf-

LBftiiii5İ 

lA1letaşı. at8l;ye.ler1n4e kı.M bir dön• çı.rak o
larak çaıı.vanlarıa beaea aıcı,e açarak 1•llta cırıo~u

ıerı dildra'ti çeklaektedir. saıı•a• deleri 7tfkaek olan ıo
çUiEiıl &Un satt1k'e ~Ueı~ekte ol4ul.ıı •• lMl ne4onle, 
lU.le'&aoı. ..Uleriııiıı dış pazarlarda k1 det;erin1D aed.e

leD41tuıi öne eU.reft imalltçı.lardaıı baaı.ları, •t•lltı.n, 

bU7Uk bir 'biSlU.U, 1Uletav1!Wl katliıı4en başka bir t•ı 

deEildir" 4emekte41rler. 

Hiç f1lphe ıok kil el 1tç111UD4e eaıı•at cıecertnin 

,J'Wtaak olması. •• U.aıtlıa ankte ki modellerill ya:pı.mı.ıwı 

gerçekleotirilaoei gerekmekte4:1r. LUl.eV.Şı mad.lleri 

içinde ekonomik 4eter1 en ,akeek olan, el 1tt1lit1 ile 

,.uruıuıen SMlAtUl dtlsenlanaeai •• sektör eelirinin etı

rekli olarak ,.Uitael t1lııee1 81Da017lat 

- Meslektea çuaklık., kaltalı.k •• uatal.ü baaaMk

ıarınııı belirlenip, 'bunları.n kası.nılmaa:a.n4a 1!1'

rekli eı.namalarc1alı ıeçıae ao%'11Dl,..ıltıAtlllUD ptir11-

nea1 
- El 1şç111A1 fUkaek olan pipo ve agıalülar1D 

eapl.r.u"1ıwl plAstik .rarlne kebribar'darı ıapıl.maaı. 

- iasllt hataları.ıwı gicter1lmee1 ve taş n1teliı1D1D 

bel1rle•ea1 için, kalite kontrolıa aiateainiD 

kunılauı 

- YeDi •odel Ye aamu1ler1n gel10t1r1laee1 gerekaek-

~ir. 
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B. • S ! B İ 1 Jr A t :\ T A G E Ç t L M B 3 1 

El 1şç111t;1 ile yti.rtitUlen icallt ;a.ıunda, bu. 

elaıı4a k=.Ulanı.lılaya elverişli olmayan lUletaşları ile 

artıklarırıııı ,-eterin.Oe deıerlendir1lmesi için, seri ıaa

llta geç1l:.eai 7ararlı olacaktır. ösel11kle d'Us pipolar

cıa serı imalAtın daha ba:tıarı.lı olac&ltı, ya:pı.lan deıwae 

çal ı.şaaları.yla ortaya çılc:cı; balanmaktadır • DUşUk kali

teli 'taflarla, artıkların yeniden kullaıu.lmasıyla yapı

lacak bu ııııadller, aatı.nalea gUoU 4tıtuk olan tUketicilere 

a;.mul.d·ıai,unda, yeııi pasarıarın ele geçiril..E!Ieai tnemli eı

çUde kolaJlaşabiltr. 

Bu ,yolla yapılacak olalı pipo Ye sigara atı.alıkla

rı.nı.n eaplar:uıın bam maddeai pl&stilc:t.en ,yapılıp, daha 

dUşük fiyatlarla pazarlanı'lllası olumlu sonuçların elde e

dilmesini eatlayabiltr. neri imalAtta ki maliyetlerta, 

abtlr' imal&t :rtmteaiııe oranla önemli 8lçU4e dUşaıt olaoa&ı 

da dikkate all.l'ldıtıl'J4a, iki yantemin birlikte .vurutuıae

ainift ıazarlı olaoaıını eti7leJebiliria. 

Artıkların deterlendirilmeeiyle imAl edilen preee 

pipo turtarlarının daha e;enit bir paaar alanına kawgabU

aeai, 1Şlt?naa•1t lUleta,lDı.ıı 1hre0ı.nın t:mıen~~es11ıe balt
lı.4ı.r. DunuD gerçeklevmesi ~inde, butun at~lyeler1ıı 

tmalftt artıklarının işlenaeai ve dolayısıyla 41§ pasar

ların ele geç1r1lerek sektörün kata& 4eger1nin arttırıl

:aaaaı ı:ıı.alandı.rı.laoak'tı.r. önceden belirlenecek· otandan

lara göre yapı.laoak olan _. imalAt 76ntea1nde kalite •• 

tiyat kontrolU 4e kola,.ıaşaoaktıl". 

l'takar4a sıraladı.ı:uaıs iki imalAt yı5ntMııirıe ilişkin 

alternatifler araa:ın4a eeçiain nasıl yapıll'Mla:ı gerektili

ıli eleştirelill. 
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c. İ J( İ 1 ~ A L A 'f y ö , "' E M 1 'lllf' E " -~ ... ,, 

ı L ı ı·· K 1 '" A L • To' R ~ A T İ ı· ı E ~t ~· .... ... 
V 1 s E ç 1 M 1 

LUlotaş~ sektöründe toalAt politikasının belir

lenmesinde, el 1şç111i1 ,. aeri imalAt adları altında 

iki gr.ıpta topla4J.Auıı.a :ft$ntealerden birine tncellk ye

rilmeei ıa da b:mlardan )'&lıu.aoa birinin aürd~ee1 

alteraatitleri arasında tercih yapılırkanı ekonomik d•

ter1 7Ukeek olan re.aGllerin tlretimtnin HÇ iDinde yarar 

g~reftler ço(1.unll.skta olabilir. El i~ç111l.1 ile erJ.rdUrü

len imalAtta enn•aı 4e,er1 ve dolayısıyla ekonomik de~e

ri yüksek oları muıQller elde edilecek'tir. Aksine roakine 

ile yapılacak olan aeri 1ı:aa.l4tta, •n'at Clei,eri ~e dola

yısı:tla ekonomik deleri 4Gtilk olan maı:ıauer ortaya çık

maktadır. Bunları.n yanı. sıra, üretilen malın ni tel ik 

•• maliyetleri arası.Ma da önemli tarklar baLm•attadır. 

n. 1ççU1~1 ile yUrUtnlen imal&tta, Uatun n1tel1i1ıı Jll

nında yükeek aaııretle karşılaşılcaktadı.r. ÇU.nldl b'ırada 

maliyeti etkileyen eıı önemli etken, aaıı'atkl.r i9çili6iıı 

kartı.l:ıtl4ı.r. öte yandan seri iaalAtta, dUşilk nitelikli 

mamaı yanıDda biria mal_tyet1 c:q.~;Uk ol.Mk1ad.ır. !~'t, 

seri tmallt için yapılması gerekli yatır~ların, ebur 

r~nta=le yürütUtan imalAta oranla fnalal~ı oa1iyetleri 

-kunılut dönemlerinde- etkiloyeoektir. 

nut:Un bımların ışı.Auıd•ı lUleW.quw:ı her turü.nden, 

san' at deieri ytlkaek olan ı:::ıa.ırlllerinift .f&pı.mı.n:uı olar.Ak

sıaı, ~'ller4e fi7at farklı.laştırılmaaı.nın ea~layaoa&ı 

yşrarlar, artl.kların det,erlendirilmoai, seri i.rlalltta ki 

yatırıa giderleri faalaeını.ıı fazla imal.!tla kc.rş:ılana.oatı. 

göztinUne alı.nd~ında, imall"tta iki ylSntecin birlikte sür

dü.rulmeeinin daha yararlı. olaoai.ı. ortaya çıkmaktadır. 
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İki yöntemden tıaru.-~isine atırlı.k verilnesi eerekt-1-

t;i kararıM ı~elinoe, det!,i~ik etkenler aıkkate alı.rm.a4an . 
şu noktanın ;.an.ıt"tl~aı. gerekttkini içaretlemekle yeti-

necet;izı LUleıa.:}1 eektörUnU.ıl turia ve tan.ıtaa alanında

ki öne~1 düçünülerek, lUle~~ı. denılince batırlara, 8n

ce san•at 4eierl 7Ukaek olae ..a~lleriniD geld1t1 bilin

melidir. Bunun yanı sıra, aattir payının yükaelt11eeein

de an kUçUk tat ve hatta tırı.ntınııı etkili olacat;.ı unu

tulmamalıdır. 

III. PAZN.tLAJU. POL1T~K.ASI 

?azarıa.& ~~ıları.ma ilitkin ne gibi ıedbirlerin 

alın=aaı gerektiti. 4Unya pa:arlarının ele ge~ırilerek, 

ııa~ ka.ıeatıınw, lUletaQı.nın dot;al mono-po1Un6 sahip aı

kemize kazanctırı.laaaı. içiıı, i&lerıaeai gereken ekonom1 

politikas1D1\belirlerken, ~nce pazarlamanın makro ve =ik

ro foııkaiıonlarınırı maıl. yUrUtüleoeı:ı uz.erinde dıtrulaoak, 

sonra da yo.ratıları yeni koşulların işl e.rişi ve varılaoalt 

sonuçlar eleşt1r11ecektir. 

A. P A Z A R L A M A F O ~ Y. S l Y O R L A -

a I N A t L 1 ~ K İ N T E D D 1 R L E R 

Makro ye mikro açılardan. ele alarak ikili bir 

gruplama içinde 1noeleyeoeL1ai& J)B&arlama fonkaiyonları

ıu.rı, lUletaçı. oektörUnde meı.l .ıUı1.i:tU14tLSUntı ence.k1 bö

lümlerde i~aretlemiştik. .&~ kea1114e, pazarlana fonkai

yonlarının naeıl JUrU~Ulmeai gerekttıi ve bu ~7eulam&nı.n 

ger~ekleşebUmea1 için, hangi Cn tedbirlerin alım38aını.n 

yararlı olaoatı,ı ınceleneoektir. 
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ı. Pazarlıuaanın ~Jakro Fonksiyonl.arı Açısın

dan 1&1••••1 Cerekl1 •Olae Politiknlar 

Pazarlaaanın makro fonkoi7onları.nın naaıl 

ytrütU14utUnU incelerken. ilk olarak ele sldıt~ız ~de

ğişim fonk:ai.yonları" ana grubunda isl.enıneai gereken po

litikaları f6yle 5zetleyebil1r1&: 

- Alı.cıları.n iatek ve ihtiyaçlarınlll •ptamaaaı 

- Talebin yUkaeldit1 dijnemlerle, bu dönemlerdeki 

talep miktarlarının keetirilerek, karşılana:aayan talep 

kayıplarının giderilmesi amacıyla, satınalma ölçülerinin 

ayarlanması. 

- 3atuıalaa kay.naklarınuı birleştirilmeel ve böy

lece hall lUletaşı atışlarının bir ,yerden yapılması. zo·
rLıDlui;,u.m.m getirilaeei. 

Yukarda eıraladı.tıaıa tedbirlerin gerçekleomea1 

halinde; ham 1Uletatla1!"ı.nı.n tUr ve cinalarine ayrılaralt 

boraa benzeri bir 7erde eatılmaaı, -.d.enc1lite ilişkin 

kasıp ve dUaenaialikleriD e1derilıseein4e etkili ole.cagı 

gibi, 6nl bir iht1eaaı gerektiren turlerin belirlenme

ainden dotaJı aakıııoaları. da ortadan kaldıracak, •tınal

mada ulaf~ siderler1n1 &~1 ~lçUde aaaltarak, 1ht1-

ye.çlaruı za-.nıftda tar,ı.lanD&aını/kolaylavtı.racaktır. 

nCJlece, aat ış tonkai1omı da en.emıı ölçUde kola.rla

pcak ve kaçak olarak çıkarılan ltUetaşlarınuı satışı.yla 

başlayan hakeı.a rekabet en&ellenecektir. 

fiziksel arz fonk&i7onlan. olarak ad.lr:ındırılan; 

taçı.a Ye depolama işlerine r:;elince; satuıalma 1orıkai-

10mmda 6nerd1E,ia1s ted.birler, bu iki tonkaiycmwı iç pa

sara dönflk ltes1m1nc:le, uygulama,.. ilişkin sonanları çözUm-
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leyecek yeterliktedir. Tavıma •• depolama fonksiyonla

nnın dış pazarlara d&ıWc kesiminde ise, mevcut dv.ır.JIIda 

öneali bir del.le1kl1Jt ıap:a.lmaaı. aorwılulu&u d\IYlllMtlak

tadı.r. 

Pazarlama qraşılaruu. kol&~laştırarıı stancıartla;l

tırma, finnnaan. r1d ,uklen11e .,. paar bilgiai fonka1-

70nlarıy-la ilgili alınaasında tarar gör4~ıiUaUs tedbirle

ri şöyle tssetle7ela111r1aı 

1mal&t :pol1tikaaJJ'l4a önerd1tia1s eor1 imallltta atan

dartlarlll belirleraea1, 'Verimli.litin arttı.rı.lmnsını ve 

paarlaaa ut.ratılar:ınıD kolaylaştarılma.auu aaila7&cak'tır. 

LUleta~ının öbür mamalleriyle, ambala~larında da atan

dartlaşmaya yaklaf~ olanakları. vardır. 

Ticart kredilerle giderilme7e çalışılan finansman 

ıtlçlUkleri, pasarlaıaım:ın bayarıyla yürUtUlmesin1 engel

leyerı en önerlll etkendir. F'irıanamaa sorıınun•.ın çtizUmünde, 

sektör içinde eatış birlitiniıı saılsnaiaından sonra, dev

letin kredi yardısı ile aaülleria dış f'ua.rı.ar.a eorg1-

lenmeain1 teşvik tedbirlerinin alı.naaeı daha prarli so

nuçlara ıalaşaayı. kolaylaftı.rabUir. BGnur.l .ranı aı.ra, 

Odalar BirliA1 taratı.n4en, el aanatları.ıu.n ihracatının 

geliştirilmesi amac1J'la önerilen bil' anonia şirketin ku

r-..ılmaeı et\rUf(l de U&erinde d\lrtıle.oü önemd.e4ir. Bu cl'rt1t: 
~. • • balıcü:ıkta oldtabı gibi aealekt te~ekküllerift, tu-

ri at ik mUeea ... ıer1n, mill1 bankalann, Jtıruehir taşı., 

lületatı ooak.ları eahiplerinin, btalltçıların, be.kıroı 

eanaıuı. IN1\IBClll&rı.n, Bı i bank • uı ve nalkın iştirAkile 

bir Uedi7elik Eşp El 5arı •atları Paerlaı-. Anonim. ~irke-
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tl kurulaalıd~r.- oeklinde özetleneb1ltr{5). 

Riak J1Utl.,.. fonka1,-on~, aabala.jlaaanm gelit

anesi nedeni;rle batYUJ"Qlan ihracat aigoı-taaına, anaeki 

b510.lerde 4et1na1tt1k. lb.anuD J'anJ. sıra, ri akin aaal. tJ.l

~~na~ •• pall&l'launuı daha l:Haiarıl.ı olllaaı için, ambala~

lamaıu.ıı gel1otir.1laea1 aarwılula,tua itaret etmekle ye

tinecet1s(6). 

Lflletap. aektörUııde ki fireaları.n ayrl, a.rrı. pa-.r 

bilg1e1 toplaıara:t, bu foDka170na ilitk1rı ça.l~palarda 

;reterli 4Uuye ulaQ~~&ları olaı7ıatı. b;,aluıwaNktadır. D1a 

nedenle, paaar bUg1a1n1ıı toplanmaaı. ve deserlendirilu

almn, bafka bir 4eı_1ole, paaarlaaa araotırmaalJUJ'l, ilgi

li bir ör&Ut• ıapt1.nlaaaı. clU.ştınUlebilir. Sektör içiftde 

. kar:.ılmaaını. öne:r41~1a1a birlili,1n gerçekletmesi, pazarla

M bilgiai tonkaiyomuu.Jı daha i.Yi bir şekilde ,yuratüllle

sini aatlaı&oak tı.r. 

2. Pasal"laaanm ıliltro Jonkai.J'onları Aç:ısuı-: 

4an islenmeai Gerekli Olan ~11tikalar 

?aaarla•ıun makro fonkaiyoıüarına ilişkin 

pol1 tilraların belirlenıaeeint'len eonra, paaarıa..nııı aikro 

tonkaiyoaları olarak adlandı.rıl.aft; llWil!l aeçiai, datıtuı 

kanalları, !iyatlandırma ve reklla i~lerinin naaıl yUrU

tUlmee1 gerektilini inoeleyeceAi•· 

(5} TU.rk1ye Ticaret Odalan Sana7i Odalar:ı ve l'icaret 
Boreal.vı. B1rl1t1, TUrUn 1h:ra~tı.ng ii!.!l• 1tl! 
öael Te~eb~ G!EQfleri ve.~~DDaf\ l§rHrl Ttl
~ırıtr H!J5k!:PI! RaR!t,1 Ankara• 1967, e.l21 

( 6) Allbalajlaraam.D örıeai bk. bks. ıoıua ~la, •Pasa.r
laa YiSnUıxten Ambalaj u ~ne.ıa1•, 1kti.Mt l?frppj, 
C.}, a.54, ta~bul, 1968, e.)1-l9 
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a) Y • n 1 u a • h ı G e ı 1 1 -

t 1 r 1 l • e • i 

LtUetaşı. c:aa.atl.llel"in<le, alışı.lBD aıodal

leria .raııı.u .yenileriDiD ekltm.lHa1 ve k\ıllan:ua alanı 4e

t1tik olan yeDi maanllerin ,ap~ına gir1şilaea1 gerekaek

tedir(7). Eu uıraşıların gervekleştirilmeeinde SGnaJi 
·ookanlıtı Küçük ::ıa.natları_ rJaireei çalıvma,ları.ıa, Wsel 

Sanatlar Akad811lia1 ve benseri kurulutlar:uı yar4usl.ar11UJ1 

&ai~lanmaeı aUnıldtndür. 'len1 ~ ynre.tılme.aı ve .reDi 

modellerin aygtJlanraaaı. yanı.nda, yetli pamrlaruı, a.ra.t
tır:ı.lmaaı çalı:}Ulan.na g1riş1lmelid1r. 

Böylece, p&sarlsrıa genioletilaeai olanaklarına 

kavutl.llaca6ı gibi, 1•111 mamUleriD t1,yatla.ndı.rılaaeın4an(8} 

d otacak kir ~lar:uu.a arttı.rılmaeı. g1 bi y-eni olanakla-

ra Jtavuvulaoaktır. 

b) D a l!.; ı ı ı 11 K a a a 1 1 a r ı -

aın Seçiai 

LUletaoı maD1llerintn, eon tüketicilere 

.ra da endUatriyel yotaltıoılara aktarılışında izlenen 701-

lar, Uret1cilerle alıcılar araauıcıa ayrı. ayrı. k~ıtuıdu.Aun

dan, settar ve fiNAlar açıaın4aıı· aakınoalı bir rekabeti 

do{..Ul'I!Uştur. fiNalar araaı.n4ak1 bu rekabet, kir payla

rı.ıu ualttı.ıı gibi, aektör pl1riD1 de olt~DtN& yCftde 

etk1leaekte41r. 

(3) 

• ı 

AJ'rıntılı bilgi için bks.:Cheeter ıı.waaeon (Çe?.:;aıı 
Oa-Alp), .,Yeni itfıuıml.Uıl •Yeıı111t1' Jfereei.ndedir?", Paaar
lama S!Ç11•11. Yazılar,derle7eıut.cera.ıoııar, Anka.J'a, 
1968, a.lll-129 
Bu Jtomıda bka. :Joel Deaft(Çev. :3emih BUker),"'TeDi ~-~ra
mal.Un Fiptlaıuaaaı" ,Pa!!f\&Ja S.çilmiq Yaz~~aı:.Derle
yeıı: ı.cemaıoılar, A.Dkanl, 1968, a.ll0-117 
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'f'Urk.i7e 'nin, lilletafiı Userinde •hip olduıu dotal 

aoııopoldeıı goreS;ibOe yararlanılıaseı. için, alınacak ted

birlerd.eıı 'biri 4e, cıat!:ıtı.ıs kanalları. ila iliJilidir. Da

ba açık bir 4ey1ole, ıuıeıaoı mastl.Uer1n1n tek kurulll:;;

tarı 1bra011Ull aatlanrası gerekmektedir. na amaçla, Ure

t1c11eri.n b1rlefjt1rilmeei .,.. 4a 'b1rlep.eler1111ıl saglan

maaı olsnaıtları. haaırlaıllalı.d:ır. 

Bandan sonra .k ır~.ılaoak olan datıta kanallarından, 

4aba 8ııoe açıkl adı~uııa alJ!"alflllll81D4a öneali bir deAioik:

lilı: olaayacalt 1 t.ıaaı, alıcılar birçok Uretici 7•riııe, 

karş.ılaruı4a bir tek eo.tıcı balaoaklardı.r. llf.5ylece, ure

t.ici birliklerinin~ aatı.tları.n yoıu.n old~u dış paarlar-

4a aatıt merkezleri açma olarakları. da •tt.lanaoak•ır. 

c) l •·n 1 d e D F 1 7 at 1 an 4 ır

•• 
Bura.7a kadar eıraladı.Jil.Bı.s tedbirlerle, 

ö&ellikle dış pasartarda yeniden fiJQtlandırma yolQD& 

gidilaeei olanaklarınıD &enitletilmeaine çalıvıı.ışt~. 

LUlettt.şı l!lUlÜlleriniıı dı.ş pazarlardaki fiya tıar~

ıa, w pazarlara eatı.t fiyatları. araeı.ndaki 'bU.fUk farkl.ar, 

daba. öne• ort.,.a k02l.ilmuot~. !atı.rlanaoat,ı. gibi bu fark, 

-'800-900 4olayı.nd.adı.r. Yan1, dış paZ81"'8 100 11ra.;va ••ı

lan bir lületatı. ...uıuae cıı.o pazarda Jti tUket1c1 900 li

ra ademektedir. nu 4~lrtama gtıre, lUlet&fı. rautaller1D4e 

fiyat artır1!1lua giclilaeeinirı. tuketill miktarını belirli 

bir dtiaeye kadar etkil-8JGOe41 Ort8.7& çı.kasktadır. Du

n:m yanı aı.ra, alep el&at1k1Jetin1 etkileyen fakttirler 

araaı..nda b.ult.ııaaza alı.tkanll.k, zeYk ve geleneklerin baaln.l:a. 

oldata talep e14atik olma3aoaktır(9}. 

(3) A.Vrı.n,ıl:a. biiğt ıçın ·bka.. :cattırıe,e.J41-34l 
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Duaa iliqkin bir Craek vermek garekirae: ai~~a ve pipo 

•t:ınalouüarı.nı.a, tsbür mallar Januı4a enoelik ka.u.n4ı.t:a.

ıu sGJleyebil1r1a. YukarAaki ilke~e, bir mal için ıapı

laa haroama.nıft bireı geliri.ni.ft kUçUk bir btJlUmU.nU oluş

troll'aaJ. hali.ftde, bQ malın talep el.AeıUı:iyetinin aert o

lacatı:ı ilke•ı eklen41Ainde, !Uletavı .m.aıa'ill.lerine 76ııelen 

4ış talebin taala elietik oıaaıacatı yargısına varııa

bilir. ÇünkU, ltlletatı. aaailller1 için dıt paza.r ttutet1-. 

c1leriniıı yaptl.klar:a. he.ro_, gelirlerine oranla 6n.eml1 

bir toplaa tutlılaaald;adı.r. 

Ftya. ı po li tiltalar:a.nı.ıı ana amaçlaruıdaa olan, •pa

sar k&JllalUU. alM" ve "pau.rı ele geçirerek pazar parı

nı arttı.naa" cıa başanya ulaş:ılmaaı.ııı.. 8flBelle7en, !!1!9-
ltm ,takllt eıs;ı:a••1 ve ttıtaut&n !aY~.uaa~ tehlikeleri, 

t':incedeıı öner4i!imis, hoa lUl.eta;:ı ibraouu.ıı yaaaklaı.aaı.. 

•e firmlar araaı rekabetin kaldı.rı.llll\sl.jla ortadan kal

kaoakt.ı.r. De~1ş1k pa.aarlarda, alıcıların eatınaı.a güç

lerine sere, detlşik fiyatların uypl~eı., atıaca daba 

kolay ulaşs,Jı eaf.la3abil1r. Fakat, PBSU" kayı:aatJJUD 

alUUllaeı. aa&eı.na u.laşı..labilmeai.Jıin eıı öneali v-artların

dan biri de, JOi;.un bir reklb kam~aıJla, tuketioil.e

rin dikkAtlerinin çekilaes1dir. 

~:ıeaoa özetlemek gerek1ree; bugU.n '.ıygul81.1EUlkta o

lara maliye-tlere dayalı f1yatlaııdırma a1stem1n4en vaace

ç1lerek, aektCrdeki firmaların. ihraç gelirlerini artt1r

manın amaç lıınaaeı ye b~ma gCre, :}.~letat;ı ~ller1l'l4e 

reniden fiy&tland~ giai!Melidir. 

Bumaıı yam. sıra, varolaa ve yenidea ka&aru.lacak 

pazarlarda, devulı.lıöın 88ıii.lanaaeı, alı.oıları.n ~;:Qvenle

rinin yitirilmemeai 1çin1 fiyat n kalite konırolwıurı 
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etkin bir biçimde kur-.ılarak, eUrdUrUlı:teai eerakmektedir. 

i"iya.'t ve k&.li te kontrolıuıun 1ereis ve iterekeia old· .. ı~ . 

•wnaıılan verecet1m1& cevap gUç olaaJ&Caktır. 

~ pazarlaaa faaliyetleriniu hiç bir noktasında 

kalite.ve fi1&t kontrolu ıapıliDWl'.l&ktadır ••• pi

yasa ekonosiei dUaeni için4e fi;ıtatlar, kontrol 

ve aUdabala ile değil, are ve talebe göre tl71n 

olanur diyenler b~ılwıacaJı:tı.r. &ı iddia belli 

9artıar4& .,. bazı Yareatı.mlar çarçeveai içinde 

doğrudur. Eton.t'.~de taa roıraôetia çal.ıttı.jı 

ve fiya.tlar:uı gerçek mnliyeı maara:tları.ıu. yan

eıttıgı ıuıllercle bu iddia Jer.indedir. Falcat 

ekonomimis 'dere k1tapl!:lrı.n4&' ,ra.Jılan tari 

rekabetin çalıştııtı. ve fiyat mebıni.,.ael.nm 11'1 

ivled.111 oir ortama ul&t;UlUlıştır ••• a1et• 171 
igle7irı08J'8 kadar fiyat ve kal i tenin eı.Jn. bir 

kontrola t&bi t--.ıtulmaaı prttır" ( 10). 

n~.tra:ra kadar, ıuıetatı. ı:ııam~Ulerinin ihracında. bir 

monopol dUeenlrı:lıı k·arul•auıın ııtblküıı oldu!umı orta.ra 

koymu.ş bul:ına,-orua(ll). Bu Jıtotulla:r altında monopol4e 

fiyat meke.n1aaeuıuı ııaaı.l işl.edit;irıi, ıaallaruı Ye talep 

etrieinin 4urWIU71&, tArların maltailiise edilmesine ilit

kin teorik ba&ı noktal~ işare~leyelia: 

( 10) Ahaet Kılıç bal', "Fi,-otlor •• ?uar lama 00aenim1&19
, 

Cuahuriıeı ~tetea1.(24.VIII,l969), a.2 
(ll) Monopol piyaaaaı hakkıDda ayrıntılı bilgi için bka.s 

tisel.Me 1 e.)67-336ııtılıçb8J,İkt1aadY!••••l76-18l; 
Dirimtekin, ık~!.•.!• •• , s. 202-212; S&V&f, !ktl~..l· • • t 
s.255-27JJ YUkeel t:ııum, f!ı!'\_'feor1e1,C.I,Itnanbal, 
197l,a.19l-224J XeMeth u.nouldiD.g (çu.ao.okyar), 
İktı-.ıı ~11 Fizat Teoıj!f\,İ•taııbu1,1957,s.l27-368; 
~onopol ,arataanıa metodları hk.bkc.ı0uthr1e,a.407-
408 
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tıtoraopol günaba benzer ve herkes gUnaha karşı. oldu

tunu siSylerke.a, bunwı nedenlerini oı.rala)'R.Daa. G-tıııtlıh 

gi'bi aonopol bo.kkıııda da, öncedea birçok aöa ed.1lmitt1r(l2). 

Bis her ve7in yararlı ve aakıncalı. yönlerirıin o14atw.g0-

rcşuııu kabull.eıüp, bu tartıpalara girmeyi gereksis -

luyoıııa. Kaldı ki, Q.zeriııde duraoaiJ.uı:ıa piıaaa biçimi, 

4eiiçik rıonopol p1J&aalarınm 1lıal.ı. bir türUdUJ". IıUle

tavı aek törUntiıı ihracat pol1 t1kaeınd.a öner4i~iaia morıopol., 

bir aııruaa care, n1abt (relat1f) • başka. bir a,yırlll& gl-

re de, eınırl~ tr• aonoeolü4ür(l3). 

ED genel arıl&~~ı:rla, aarbeat rekabet p1,J&.eaaının 

dışında aatıo ,apaıı bUtUn satı.oı.lara monopolctl den1141&1 

4e(l4) dikkate aluıı.rea, moaopole .rörıeltileıı tenk1tler1n 

çot,unlugllll".m ön ;argılua da.y&Ddı.G;ı a&ıleııilebilir. 

RonopolUU firmanın talep e~r1a1, aonopolleçtiril-. 

miş malm talep 8€ria1d1r. Rekabe~irı bUkUII eUrdUitl bir 

aektörde bulunaa tirmanırı t8lep eğrisin4en, Uç 7Cnde fark

lılık göetermektedı.r. Bir1BC1eiı rekabet prtla.r:ı altın

da -.~ıtli alıoılar a.lıa yerleriıd detişt1rebU1rler. 

Oyea ki monopolde bu cıavraıut oıanaıı. yoktur. !kiııci fark; 

hesaplar, monopolUn bUldili aUr4U~ end.Uatr13'8 girme ai aua
kUn olan wakiplori gösönün4e tutarak y,apıl:ır. QçöqqU f!Et; 

( 12) I~s. : Baoh, a.))6 
(13) Monopol pi,J'aaaeı.ıua tUrleri Wl.bka. :Joeef Löffelbola, 

ReReti,or&ua der Betrieb'!!rt!Ob!~tleQrf,Wieeba4en. 
l:J66,a.445 

(14) tbUr tabıalar için bka. ı Joel Deall,fi!ı!aı!ı:ial EC!p9!12'• 
!nglewoo4 Cl1ffe1 N.J.,l9641 e.65; Pre4 Rogere ıairoh114, 
FAaer 5teıreııaon Furnid Ye rıorean s,.dney Buok, 
neentarı Ecogmge,c.ı, ıt .. York, 1946,e.331-3)2J 
P. T. Bllaworth,Df Iııterııa ttoıa}; Ecoru!P)I, ~.. Tork, 
1958, •• 124 
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aonopolcU, talep etriaini deti~ıırerek. daha kArlı çalı~

raaıı başarabilir. 

Talep e&rieinia deı&rminanıları; tsbilr mallar:uı 

fi7a:tları, tüketicilerin t~lirleri ve aevkleridir. ~o

nopolcıtl, denetımı dışında olan "tWtetiici gelirlerini önem

li ölçUde dikkate almayıp, ili;kili asalların fiyatlarıl.la 

tüketici sevklerini etkileme71 amaçlar. 

nerharıgl bir malı.n imelltçı.eı, fi.ratlandırma gUoU 

bakımından bı.ı alla .rakuıda.D 111şlt111 olan ikame edici 

malların 6neıısl1 derecede e~k1B1nded1r(l5). Etor fin.Ul, 

malının rakipala oldu&una alı.cıları inandı.rıraa ikame 
olanatı azalacak ve aonopol kuvvetli artacaktı~(l6). 

Mon.opolctı, 1Ja(iae edici ıeallaruı etkenliil1n1 dUtU

rebilir ra 4a tUJWBlayıcı malların k,.ıllanılırlıt;ı.nı )'flk

aeltebiltrae, yüksek bir f1ya1la satış yapaa olanaLına 

kavuşur. TUtUn, pipo ve at:.ı.aııııı.n taızmlaJ'ıcıeı oldut:wı

dan, bm:.m 1çim1n1 kfSruklemek, -lllletaş:ındarı ı:aaadl pipo 

ve ağıalıkların tibUrlerinden Uatüıı oldat.ıuıun benimaetil

uai şartı.yla- lUletaşı pipo •• a{ı.alıkları.nı.n oo tışı.ıu 

antıracattı.r. Şu halde, 1kaae edici aalları.n aksine, 

tamamlayıcı mallar, hızlandırıcı bir rol o~tadırlar. 

na nedenle • monopolo\ller genellilüe tamamla,rıc:ı mal Ure

timiıtiıı ole.nakları.n:ı da uramaktadırıar. 

~9ftOROld~ Fiı!~and~: 

Akıllı bir aonopolctı, çalıgtı/i,ı piyasada• elirıden 

(15) ~oııopolde ıaıep eırısi ·!ık.bks.ı8t1gler, a.204-205; 
Rayl.Rırn D. Toualeı, Eugene Clark ve Fred E. Clark, 
);ritU!S;M of hrketiy, !Tew tork, 1')66, a.549 

(16) Kıl:ıçbaJ, !k\!sad;Q•••t a.l37 
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ge141t1no• bilgi toplayarak en iyi fiyatı kestirme rolun

da rolun bir çalıiJD& yapaa soranlutwıu d;,ıymalıa:ır• MODo-
i 

poloU kendi malı için en iyi fiyata alaşmıt olabilir. 

fakat giderleri, talebi• ankleri ve eelirleri etkileıen 

def:işik p.rtlar, bıı fiyatın 4eğişmee1n1 eerektirebilir. 

Bu nedenle, monopolotı, bir takım denayıere giriterek çe

t1tl1 t1.ratlar4a tUke11c1ler1n tepkilerinin ne old~ 

bel1rlemelid1r(l7). 

İktisat teorisinde monopal f1yatl&ndırmseının na

aıl oldtıt:umı şekillerle gts.ateraekte müakUftdUr. 

( IV.2) 

'"""""- i ,._, \\-.........._ \ 

: 11 

: '\.·{· 
1 ...... .i 

f~fiOO 

.. 
0 fiOMO ,Jooooo 

~ekil (IV.2) de satıcının toplam geliri, detiqik 

hasıla oranlarına göre ortsya kontalLl&ktadl.r. (TG} ejı-1· 

ai,4etişik hasıla oranların~, belirli bir ~ aUreai - _ . .,. 
(17) Monopol4e fiyat bk.ayrıntılı bilgi için bks.:Stigler, 

s.210;To~eley ve öbürleri, a.548-550; H.Speigh\, 
f,ggrupigl §iM IQ4iıJa~rıaı ~ai;i&DQX, London, 1~2, 
o.22; Dean, a.404-406 
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içinde aa.-tı.oı.nı.n elde edeoei;i toplua geliri. (T~) iM 

Uretimiıl ıoplaııa aaaratla.ruu. gUateraektedir. ııakaia'.ill 

kAr noktası, )00 000 birimlik nı~etia dUse7inde ortala 

çıtmakıadır. ~ nokta4a1 toplsa gelir ile toplam gider• 

la~ anunndald .. fark eıı r.Jksek miktara ulapıı.ştı.r. 

( 75 000 - 60 000 = 15 000 Tl.) 

Şekil (IV.)) 

.r 

. 
• 
1 
1. , . 
• 
• 
• • 68 ,. 

'·~ .. 

• 
1 

...... ·' 

:jekil (tV.)) deki (OG) etriai de&1fik baaı.la oran

ların4a b1ria başl.l8 düşerı ortelaaa geliri, (OJ!) e{.riei 

de, birill başl.ba düteıı ortal.- mıa8l'llfı. göetertr. Bu 

tekle gare klr:ı makeiaiu edecek olan firaı -25 1'1.-, 
birim bavına dUten kArı ~~larak belirlenebilir. Bm nok

tada 9ekU (IV. 2) de 4e garUldQGU gibi, erı ,ukaek toplam 

gelir elde edilgektedir. 



J.6l 

Şekil (IV .4) 

~MG 
~~----_.--~ __ ._ ____________ _ 

O IOOooO 3000()0 'foo ooo 

Şekil (IV.4) 4eki (JfG) eı,riei, her hasıla oranuıda 

yapılacak ekleae birimia eatıgından elde olur~ ek geli

ri gösterir. A1ft1 ~ekilde ?lC etr1e1 de eklenen birimin 

ek maliyetini gtssıerir. KAna maksimise oldul.u nokta, 

ınarjiııal gelir ile narjirıal ı:msre.fı.n de.ngelevt1t1 nokta-

dı.r. 

"BunlarUL yanında, atm kalitedeki maatllleriıı deAi

şik pazarıarta -eat1D81a& ~Jçler1 farklı olan tüketici 

gruplarında- farklı fiyatlarla eatılaaeı, yani tiya~ 

farklılaştırılcasına gidilceei de kirların makeiaiae ed11-

meo1nde 15nemli bir alettir. Fi,Ja' tarklıla§tU"ıl.m.aeında, 

her ptu~ardan elde olanacak !!Mil" jinal faydanın •• ~Jt = MG 
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eşitliLiniB sailanmaeına çnlı~ılmelıdı.r(18). 

~onopol4e klrı.n. aakaiaize ed1lma•1 için, ya iste

nilen bir dUseyde !irat uygW.anı.r •e aatı~ miktarı pa&ar 

şartlarına bıre.kı.ll.%' 1 7a da belirli bir Uretim miktarı 
kararlaştırarak, tüketicilerin s.llJil gUçlerine ba.ğlı ola-

rak u1~ fizatlar belirlenir. 

Yaratılacak olaıs aatı.t aorıopoıunun ıaınetiDdu T&

rarlanaralt avırı. klrları.n all8.çlamsaeı., '1.1Za.D dönemde eek

t5r için bUyük eakı.ncalar yaratabilir. Du nedenle, fi

ratların uzun döneali optimal teşekldUUnUn fiyat politi

kasındaki yeri •• 5ııeai g6meıı uuk ~.ı~.ılEıJ.alı.dır{19). 
Fiyat politikası, genel iktiaat •• iqletme iktisadı.Da 
ilişk.in tedbirler olarak pazardaki taratların karşı.lı.klı. 
çıkarlarının dengeleçtir1lmesi amacını gUtmelidir{20). 

Başarılı bir t i ya ı poli tikaaınuı uy rulanmaoı.n4& 
fU en koşallar~ b~l~iu da unutulmamalıd1r(2l)a 

- ~t giderleri hakkmda bilgi aabibi olUk 

- Pazar hakkında bilgi toplayıp değerlendirmek 

- Fi,at1arın alt aın~ını. kestirmak 
- Genel ilttiaa41 duru:ala talep el!stik:ljetirıin 

~idişin1 izlemek 
- İlgili maldan nerede, ne kadar U&llt ıapıla-

bileoe&1 soranıarına do~ ve kesin cevap v~-

!IH· 

( 18) Fi~ra" ta.rklılaş tırılm.ısı hk. bkz. : Speight, !,qonOIDicl 
ancı ••• 

1
e.221 Kemıetb E.BoW.ding,l9onOiliC Aml.ı•!l• 

new Tork, 1965ea.60J-610J Ltif!elhola,s.471-4721 
st1&l&r, a.214-216 

(19) r..onraA ,~ellerowicz, ~nternebmena-Politilf,C.III, 
Freiburg,1964, u.78 

(20) Karl Röel•• Ale.-ein! )1etrie\?atq.X:!.t!f0haftalehre, 
stnttsart,l9S6, a.22l 

(21) J;ltfelhola, s.474 
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d) s a t ı f l a r 1 A r t ~ 1 r 1 c 1 

Çabalar 

Bugünkü kotullnrla lületa~ı. mBBBllerine 

olan talep kartılanaraadı.Jı için, •:tı.çı. ar-ttırıcı u.traoı.

lara 1eta:rinoe girioilmedit.ini işaretlemiştik. 

RaklAm ile talep egrisinin sata kaydırılarak, her 

fiyat dUaeyinele daha !asla ~~al satılııaaı. amaçlaaıaakta411"• 
Reklla, a.yr1.ca -.la karşı mevc:.ıt talebin e1Aetiki.ret1n1 

azaltaaktadı.r(22). 

~onopoloUler, aUşUk bir talep ellatikiteti olan 

malları atar •• b~ılece satışlarda anetıali dUşmeler ol.ma

dan !iyatları JPUkseltabilir. Buna göre, şekil ('IV.5) 4et1 

T
1 

ei\risi !
2 

eirisirıe tercih edilecektir. Çtlntil, ! 2 eıriai 

daba klrlı. bir talep etr1aidir ve rükaek fiyatlarla aynı 
~ik~ ..ı aatı.labilmektedir. öte ıandan monopolcU, 

Tl talep eır1a1n1 daha elietik olan ~2 talep ~rietne 

tercih edecektir. 
Şekil (IV.5) 

O M mikt&,. 

(22) Kılıçba.7t fktisa4~···• e.l97 
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Belrlb rol.u7la talep e~r1einlrı ~· kayd.ırı.lıu.aı 
J'M1ıı4a bazı aoııopoloUler, pasar4&k1 dar .ıalarıııı kılnet

lenet irmek fUI&01J'l& cıa rekl&ma b&tftlrllbil1rler(2J). 

LUletaoı ma.allerl ile ileili rekllmın ~n planda 

a:~aııdaki amaçlara alaş• amacı7la ıapı.lea.aı cerekt1(.1 

kanıaındayıa(24)ı 

- YeDi bir rı:ıaatnu.n yarat.ılaaeı. 

- Yeni paaarlaruı kazanılması 

- LUletavı ile ·Türki.re 1lişk·1siıı1n pazarlarda 

tanıtılmaeı 

- Verolan paaarlarırı dUzenlenaeei 

Ytıka:rcla aıraladıtıısıa amaçlarla yapılacak olu 

rekll!aı.n b1çirai •• araçlarır.wı aeçild. bUyUk bir til'.l81l ta

tımamaktadır. Yeıer ki, aaaçlara ula9ılması se.glanabil

ain. 

B. P A Z A R L A M A V B 

KALJCINJIA 

1 lt 'f 1 3 A D I 

tkt1•4l ltal.Ju.naa.ma gerekleri arasıDda ea eon 

ele alı.naaıa baglan:ılaıı ao:rıJB, paaarlaaa olmuştar. ~ 

satırlar pau.rlaaa ile 1ktieadl kalkıraa araaı.ndaki aıkı 

ilişkiyi belirgin bir biçimde ortala koymaktadır: • ••• kal

kınMın.sı.. hıalaıtd.uab1l•ek iç·in... eilll pe.urloma poli

tikası 'tedb1rler1Jıe ihtiyaç vardır. r"',yle bir 4Uaen ku

r.ılup paarlaa taaliyetler:ıne, iktieadl bUnfem1ze uyan 

bir yön vermedea kalkınmaıa 1~D 70k~ır•(25). 

(23) Stigler, a.208 
(24) Rekl&aıa etk1ai,bünyea1 •• nitel1t1 için bka.ıAli 

Ö&gU'Wen,•Hekl.llm"•Cv!butiı;et naaetea1 (d.IX.l970),a.2 
(25) Abaet Kıl~çbay,•rı,atlar ye Pazarlama DUaenimia•, 

c~muı caaetea1 (24.VIII.l969),e.2 
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Pazarlamru.uıı 1kti•dt kalkınma utratı.ların4ak1 1-

nemiııe cıeıtnerek, pazarlama konuaum ft7rı.ntılı. bir tekil

de ele alışımıaı.n nedenini ac:ıkl8.3'8lıaı 

GUnliJIUade ikti aadl kal.lu.naıatWl nıalan<h.raıılan. ara

eı.nda aayı.ları puarlama ( 26); 

- ikti-.4! dU.zetıi veruuı bir biçiaie işler du

naM cetırmekte 

- Y.:alkı.nma71. hıal.andı.racak ~Ute:ıebbislerin ;e

ti~~eaibi aaclamakta 

- Gerl kalmıo ekonomilerde, dotruluk •• ~eni 

aatlayıp, geleoe~i keat1r1lme ola1~ların~ 

:vara ıılmaeıııı kOl&J'laş'tı.rı:KlkW.d ır. 

Pazarlamam.rı .T..ıkarda aı.rolanaıı enemi yanında, bugün 

'l'Urk1.re ekonoıda1rl4e pazarlaıısa ml iyetle.rt ytlkeek olup, 

çok say~ eatıo~ın ekonomik davranıoa tera dUşeD bir 

biç1114e çev1r41ti pazarlalla çukı, pruıarlaaa dUaeniaiain 

gerileaesine 701 aç=sktadır(27). 

Öbilr aekturleriıı çoi,anltııunda oldaAu gibi, lUletavı. 

eektörül'l4e de pazarlaıaaru . .n gUçlU bir kur\ll;ış ta.rafıııdAD 

yUrU:tUl.mee1 ıararlı olacaktır. 

İktiaa41 retoftllar araeıııda ele alınıaaı gerekli 

göriilen pasarıama d.Uun1nill 1 iqler d~.ırtUIII getirilmesi 

gereıı 1le bunaD koşullaı"UU tu ea'l:ırlarla ortaJ& koymak, 

konıqa daha cıa açı.klJlt getireooktir: • ••• 1kt188d! aorım

ları.mıauı batuı4a yer tutalı bir altmıla refora yapmak tu"t

'tır. Bl& iç •• 4ış paurıaa alanlarıdı.r ••• kUçtık aıçuıu, 

( 26) Pazarlema.n.ıD 5Jteai hlt. b.k:s. ı İlh&D Cemalcılar, "Pazar
ı--. ... 1ktisa41 ltalkı.naa .. • ~;pm,c. I, s.2, istanbul, 
1965,a.73-79 

{27) A.bmet Kılıçbay, "Etiket ye F"iyat Kontrolu" ,Cghuri.qt 
~··tti!: {16.%.1970), •• 2 
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dt.t.nya paarıar:ı ve alı.cı.ları. lvıkkın4a bileiaia, &(lçaüa 

dı.ş pazarluıaoı.l.ar rekabetiD omanaıa olduAu dUrıla pi,...a• 

lar:uı4a ezil.Bekte ve itayboı.ık'tadı.rlar. Yaratıcı, gtıçlf.i, 

arayıp bulıaou bir dış pazarlama kapaat ıeai sadece aihn17et 
meaelea1 de 4el1ldir. Yeni bir artpt Jeni bir ~~ru. ae

aeleaidir. 

Dı.t fioaretirı finarı8!8Dı. 1 aalların tam.tılueı 1 

taş~sı ve eUrUaU ile bir bUtUn ola~ ele alır~ dış 

,, pazarlsa birbirilll tamamlaJan birimlerden ıae1dal:la gelen 

biltUıı bir •t'I.U"ta' olarak ele alıamalı.dır. Ancak bu ,-oldarı 

ihraç aallarıaıa~ pasarlanmaeı -~ olabil4141 Sibi 
ı•aarlanabilecek malların Uretilmeal 7oluaa gid1leb111r"(28). 

C. D tl 'R Y A P A Z A B L A R I !1 I Jf E L B 

G E Ç İ R İ L t Ş 1 . 

lhraoatuı orgaııimal'oııu, 7eııi pasarıare girilmeal, 
, . 

ihracat 1şlealer1DiD ltolaylaştU"ılmaaı., .-nı maaQllerin 

yaratılması •• fiyatlama politikaaı.ııın dU.zenl.enıaeai .J'8.lW1-

da ıuıetatunıı naa olarak ihrac&nı.n J8.uaklaı~~~aeı, dün7a 

pazarlarııu.a ele geçirUaes1n1 aa.:~1a.7acaktır( 29). Bu iş:iıı 

bir anda ~rçekleot1r1lemeyeces1 ortadadır. Fakat, d~ 

pazarlarım.ıı ele geçir1lmea1 amacıyla sı.raladı.AUtıa Mdbir

lerin alı=aeı., olıaf11111l hıalandı.raeaktı.r. Btıylece 1 ıuıeta-

91 aek't8rünf1ıı kata& 4eter payı, M.aeler bil&nçoeu Uurilı

deki etkiai artacak, iat1!ı4• Ye tur1• yenleriyle ~ı

lı ,ararlar bUyil,Jeoektir. Dtı.Dtın yam eı.ra, sektör yatı.rlJI

la:r:uı4ak1 artışların plir J&ratı.oı ve kapasite anıırı.cı. 

etkiler171e, ekı nomik ~1• daha olUIIlu ölçülerde J'&rar

lar aatlanaoaktır. 

( 28) Abaet xl.ıı.çbtiy, "İktisadi Beforalar" .cpurizet Gaaeteaj. 
(27.III.l37l), e.2 

{29) Ayruıtılı bileiiçin bka.:r~.o.ı~ary Hill(Ç&Y.ıV.Toprak), 
lJ9.B.D Pn~l;arım.n .Fethi, ADkara,l969 
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tllkelerin ekonomik güçlerine ve jeolojik önemlerine 

etkili olan en önemli faktör doğal kaynaklardır. Dotal 

kaynakların da en önemlileri enerji ve maden kaynaklarıdır. 

Başarılı bir madenoiliğin yürütUlabilmesi için, büyük 

sermayeli ve geniş teknolojik olanaklara sahip kuruluşlara 

ihtiyaç vardır. Gerek sermaye birikimi ve eerekse tekno

lojik olanakların varl~ğı bakımından yeterli düzeye ulaşma 

yarışında, geri kaldığımız ortadadır. Bu nedenle, Türki

ye'nin madencilik politikasında, kısa dönemde dtviz geti

rici minerallere öncelik vermesi gerektiği kanısındayız. 

Madencilik sektöründe, büyük yatır~ ve işletmecilik ge

rektirmeyen ve kısa dönemde ihracata yönelebilen yatır~ 

fırsatları arasında l;ületaııının gösterdiği özellikler e

tüdümüzde ayrıntılarıyla ortaya konulmuş bulunmaktadır. 

Bunun yanı sıra, 1950 yılından beri Türkiye'de 

GSMH~m~ 1-2 dolayındaki payının madencilik sektöründen 

sağlandığı bilinmektedir. Madencilik, Birinci ve İkinci 

Beş Yıllık Kalkınma Plınları ortalamalarının üzerinde bir 

gidiş göstermekle birlikte, Türkiye ekonomisi açısından 

plan ilkelerine rağmen, geri bırakılmış bir sektör görünU

mUndedir. Madencilik konusunda süregelen tartışmalar, 

bu yargıyı doğrular niteliktedir. Bu nedenle, ilk iki plan 

dönemlerinde ısrarla ortaya atılan madencilik sektörüyle 

ilgili zenileme düşüncelerinin, ÜçUncU plan döneminde de 

tekrar edilme zorunluluğu duyulacaktır. 

Lületaşı madencilit,ine ilişkin önerilerimizin bir 

kısmı madencilik sektörünUn bütünüyle de ilgili oldugundan, 

mevc~t yasalara eklenecek yeni hükümler, sekt8rün bu kesi-
, 

mindeki düzensizliği giderebilecaktir. 



Uretimin hukuki düzensizliği olarak adlandırabileceğimiz 

bu.soru..ı:ıların yanında yer alan, üretim.tekniğinin geliş

tirilmesi gibi, ekonomik sorunlar, önemli ölçüde hukuki 

dUzensizligin giderilaesine bağlıdır. tiretim ve satış 

kontrolun1n yanındaki teşvik tedbirleri ve sektör gelirini 

arttırıcı öbUr pelitikaların başarıyla yürütülmesi, yatı

rımların artışına yol açarak, üretim tekniğinde gelişimi 

sağlayabilecektir. 

LUl~taş~nın madencilik politikasında önerdiğimiz 

Aall ıihracy:.yapklaamasını. ihracat reJimiyle satlamak 

mUmkUndür. LUletaşı madeııciliginde ve sektörün bütünün

~· en önemli olan sorun da budur. Ancak, bu 1asakle.aa i

le lületaşının doğal monopolUnUn sağladılı yarar Türkiye 

ekonomisi çskarına kullanılabilecektir. 

Lületaşının madencilik 7önünden ayrı bir özelliği 

de el sanatlarıyla olan sıkı ilişkisinden doAmaktadır. 

Bir gram lületaşı mamülünün yaklaşık olarak dış pazarlar

da 15 Tl. karşılı~ında değer buldutu düşünülüp, bunun al

tın fiyatlarıyla kıyaslaması yapıldığıada, lUletaşına 

beyaz altın denilişinin nedeni açık bir şekilde ortaya 

çıkacaktır. Bu sonuç, lUletaşı mamullerinin önemini uzun 

uzun anlatmaya yol açmayacak kesinliktedir. 

LUletaşı mamdllerinin dış pazarlara dönüklüğü, ih

racat gelirler~i arttırma çabasında olan ülkemiz için, 

daba büyük bir önem kazandırmaktadır. · TuriJ&IR ve tanıtma 

alanındaki önemi de bunlara eklendigiDCie, bugtirı.e kadar 

lUletaşı sektörU üzerine yeterince eğilinmemesinin yarat

tı~,ı kayıpları kastirmek güç olmayacaktır. 

Lületaşı mamullerinin imalAtına ilişkin ekonomi po

litikasının uygulanmasında önemli engellerin çıkmayacagı 



kanısındayız. Karşılaşılacak engel, lületa~ı mamulleri-

nin dış pazarlara eürUmlemnesinde önerdiLimiz monopol sa

tış koşullarının yaratılmasıyla ilgili olacaktır. Eko

nominin bütünü yönünden elde edilecek yararların öncelik 

kazanacağı görüşünde birleşilmesi eerektigine göre, bu a

maçla önerdigimiz örgütleşmeye ya da hakukı zorlamaya gi

dilmesi alternatiflerinden birinin seçimi ivedilikle ya

pılmalıdır. 

Lületaşı mamullerinde el sanatlarının yanı sıra se

ri imalAta geçişe ilişkin önerilerimiz, sektör katma de~e

rinin yükseltilmesi ve imalAt artıklarının de~erlendiril

mesi amaçlar~ yöneliktir. Burada alınacak tedbirler, 

öbürlerinde de oldugu gibi, devletin büyÜk harcamalar 

yapmasına yol açmayacak niteliktedir. 

Lületaşı mamillleriyle il~:;ili pazarlama politika

sının, önerilerimiz doAr~tusunda belirlenip ~ygulanması, 

pazarların ele geçirilip pazar payının arttırılması ya da 

pazar kaymatının alınması amaçlarına varmayı hızlandıracak

tır. Pazarlama politikasında ilk amacın seçimi, yani, dün

ya pazarlarının ele geçiri1mesi devamlılık yönünden daha 

yararlı görülUrse de, lületaşının doğal monopolUne sahip 

oluşumuz, irademiz cııçında pazar kayma€.ının başka bir ülke 

tarafından alınmasını olanaksızlaştırmaktadır. 

Devlet Planlama TeşkilAtı k83ıtlarından yararlana

rak edindiiiimiz sonuçlara göre; Türkiye'de el sanatlarıyla 

u{:.raşan 200 000 dolayında işyeri balı.ınmakta ve bütünü özel 

sektör tarafından içletilen ba yerlerde, toplam 2,7 milyar 

lira üzerinde bir üretim değeri yaratılmaktadır. LUletaşı 

sektöründe oldutu gibi, Türkiye'deki öbür el sanatlarında 

da yeterli bir örgUtleşme kurulamamıştır. 200 000 iş ye

rinin ancak 3 000 kadarı şirket ya da kooperatif biç~in-
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de bir k~ırııluşu gerçekleştirebilmiştir. 

Bu genelierneden çıkarılacak sonuç, lületaşı sektö

ründe, kişisel çıkarların azaltılması amacıyla örgütleşme

ye gidilmesinin güç olacaııdır. Kaldı ki; bu sektördeki 

örgUtleşmenin, monopoluü satış koşullarını düzenlayecek 

biçimde ve saı1~lamlıkta olması, belirlenen amaca varmak i

çin zorunlu görülmektedir. Bu nedenle, bueUne kadar üze

rinde yeterince durulmamış olan el eanatlarında birleştir

me ve bir örgüte bağlama çalışmaları uygulamaya geçineeye 

kadar, lületaşı mamü.llerinin dış pazarlamasında, önerile

riinizin uyglllanması, zor:ınl,ı. ya8aları.rü çıkarılmasına bat

lı ı:örUlmektedir. 

Daha önce de belirttiğimiz gibi, çalıçmamıza konu 

olan sektör hakkında, resmi verilerin yetereizli~i, buna 

ilişkin planların yapımında yanıimalara yol açmaktadır. 

Verilerin doğrulu~unun, iktisat politikasını belir-. 

leyenler açısından taşıdığı önemi dikkate alarak, lületaşı 

sektörünün ekonomik analizini yaparken, mevcut verileri 

gerçete yaklaştırmaya çalıçtık. Böylece, sektörün bugünkü 

durım'.ı ve önemine daha da açıklık getirilmiştir. Bu açık

lık, gelecage ilişkin tahminlerdeki yanılma _paylarını azal

tacaktır. 

Hızlı kalkınma çabalarının başarıyla sürdürülebil

mesi için, ihracata dönük sektörlere öncelik verilmesinin 

ve biln-ın belirlenmesi amacıyla sektör araştırmalarının ya

pılmasının yararlı olacağı kanısındayız. 

Yaptıklarımı&, bundan sonra yapılacakların yanında 

önemli kalnıa.yabilir. Bütün bunlara rağmen, çalı.şmalarımızı; 

hesapsızlıkiarın affedilmediği bir dti.nyada yaşadıtımızın 

u.nutulmaması gerektiği görüşü içinde aürdürdü~UmUzU belirt

mek isteriz. 

... ı 
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