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G İR İ ş 

İktisadi kalkınma ve büyüme, yakın geçmişten bu yana 

1:1...1.m. dünya ülkelerinin en öı:ıe!!:li ;i:tisaüi ve sosyal sorı_ı.nla-

r~ndan birisi haline gelmiştiro Sorunun, İkinci Dünya Sava

ş~'ndan sonra ekonomi biliminin de en önemli konusu duru

muna gelc.iğ::t söylenebilir. özellik.le az,geli.şıniş ülkeler 

iç:i.n büyük önem taşıyan iktisadi kalkırı..ma sorunu; genel 

olarak, bugüne kadar kalkırıma çabalarının istenilen düzeyde 

ve uygun yönter:ı.::.-~rıe yürütüleme:rrıesi nedeniyle çözü...'lllGne:ırı.e

miştir. 

Azgelişmiş ülkelerin, gelişmiş ülkelerle aralarında-

ki mesafeyi kapatmaları için alacakları ilk örı.Lem, kalkınma 

hızını artırmruc şeklinde olacaktır. Bu da genel olarak, en 

etkin biçimde sanayileşme ile gerçekleş tiı~iıe bilir. Önemli 

olan ülkelerin en uygun se.nayileşme st.ratejj.sini uygulay·a

bil me leridir. 



2 

Günümüze kadar bütün ülkeler, içinde bulundukları 

ekonomik, sosyal ve siyasal koşullara güre belirlenen bir 

sanayileşme stratejisi uygulamaya çalışmış ve çalışmakta

dırlar. Bu stratejisi uygulamaya çalışmış ve çalışmaktadır

lar. Bu stratejilerin uygula~ koşullar:ı., başarısı ve t;1kO

nomide yarattığı sonuçlar ve olumsuz etkileri ülkelerin 

ekonomik ve sosyal durumlarına ve koşullarına göre farklı 

olmuş tur. 

Azgelişmiş ülkelerin, sahip oldukları başlıca özel

liklerinden yararlanılarak, kalkınma çabası çerçevesinde 

ta~ıma dayalı sanayileşme tercihinin ayrıntılı bir biçimde 

ele alınmasında yarar vardır. Tarıma dayalı sanayileşmenin, 

sistemli bir gelişmeyi ve sanayileşme ile mevcut potansi

yelden yararlanmayı önermesi; stratejinin mantığa uygunluğu 

ve iktisadiliği bakımından önem taşır. Tarıma dayalı sana~ 

yileşme ile kalkınma; kıt kaynakları olabildiğince az kul

lanarak mümkün olabilecek en yüksek sonuçları sağlayacak 

biçimde başlatılıp, sürdürülmüş olacaktır. Böylece öbür ik

tisadi sektörlerin gerektirdiği kaynaklar da, bu aİrl.açlar 

için kullanılabilecektire 

Bu çalışmamızda azgelişmiş ülkelerin sahip oldukları 

kaynakları harekete geçiren ve sanayilc§me olgusunu sistem

li bir şekilde gerçekleştirme amacını taşıyan tarıma dayalı 

sanayileşme tercihini ve bu tercihin Türkiye 1nin sanayileş-

mesindeki yerini ortaya koymaya çalıştık. 

Aw..IJIDliltö\mRSİTESl 
"c .,,. -
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Çalışmamız üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde 

başlıca temel kavramlar ele alınmış ve tarıma dayalı sana

yileşmenin tanımı ve anlamına yer verilmjştir. İkinci bölüm

de, azgelişmiş ülkelerin özellikleri ve tarıma dayalı sana

yileşme tercihi ilişkilendirilmiş, üçüncü bölümde de Türki

ye'de planlı dönemde izlenen sanayileşme stratejileri çer

çevesinde tarıma dayalı sanayileşmenin yeri incelenmeye ça

lışılmıştır. Sonuç bölümünde ise çalışmanın çeşitli yerle

rinde elde edilen ipuçları ve akla yakın eğilimler topluca 

ortaya konULmuştur. 



BİRİNCİ BÖL ttM 

KAliKINMA VE SANAYİLEŞME STRATEJİLERİ 

I. KALKINMA, SANAYİLESME İLİŞKİSİ 

Bilindiği gibi azgelişmiş ülkeler bir yoksullwr çem

oeri içerisindedirler. Bugün dünya nüfusunun_büyük bir kıs

mına sahip olmalarına karşın (% 70,9); dünya gelirinin ol

dukça küçillc bir kısmına (% 17,6) sahip olan bu ülkeler, bu 

çemberden kurtulma çabas:t içitıdedirler(l). 

Azgelişmiş ülkelerin arzusu, yaşadıkları olumsuz 

ekonomik ye sosyal koşulları ortadan kaldırmak; gelişmiş 

(1) A. Çıkın, C~lişmekte Olan UOJcelerde Kırsal Alanların 
Sanavi.lesmesi ve Koop~rat.j_fle:r::, İzmir 1982, s. 7. 
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ülkelerle aralarında giderek büyüyen yaşama düzeyindeki 

farklılığı azaltmak ya da ortadan kaldırmaktır~ Azgelişmiş 

ülkeler, bu temel amaca çeşitli yollardan ve çeşitli hız

larla ilerlerken, birçok güçlükle karşılaşacaklarını ve 

gelişmiş ülkelere oranla -aradaki farkı kapatmak için~ daha 

hızlı koşmaları gerektiğini bilmektedj.rler. Gidilecek yol, 

harcanan çabalara göre, kimi azgelişmiş ülkeler için giderek 

kısalacak, kimileri için uzunluğunu koruyacaktır. 

A. KALKINMA SORUNU 

Bilindiği gibi kalkınma, üretimin ve kişi başına 

düşen milli gelirin arttırılması ile birlikte} ekonomik, 

süsy&l -ve kültürel yapının da d.eğiştirilmesi 7 lm.şk!:i iJl.r 

deyişle yapısal değişmenin sağlanması olarak tanımlanabi

lir(2). 

Ne var ki, azgelişmiş ülkeleri~ kalkınmalarıni zor

laştıran faktörler vardır. :Bunlardan en önemlilerini kısa

ca şöyle sıralayabiliriz: 

- ~s baskısı: Bu ülkelerde kişi başına düşen 

milli gelir düşüktür. Ekonomide belirli bir gelir artışı 

olsa bile; bu artışın nüfus artışına yol açacağı, artan 

nüfusmı da gelir artışını emerek, geliri eski düzeyine 

(2) V. Savaş, Kalkınma Ekonomisi, İstanbul 1974, so5o 
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indireceği biçiminde Neo Malthusyen görüşlere bile rast-

lanmaktadır. Nüfus artışın~n; sermaye birj~imi yetersiz 

ve teknolojik düzeyi geri olan ekonomilerde kalkınmayı zor

laştı-rdığı ve geciktirdiği g~nellikle kabul ed :il mektedir. 

- Yetersiz sermaye birimi: Azgelişmiş ülkelerde ser

maye birikimi yetersizdir. Bu ülkelerde sermaye birikimini 

engelleyen ilk neden; kişi başına düşen milli gelirin düşük 

olmasıdır. Bu durum, tasarrufun çok küçük oranlarda kalma

sına neden olur. Gelir dağılımının adaletsiz oluşu da diğer 

bir nedendir. 

Sermaye birikimi, hem ekonomideki parasal gelir artı

şının, hem de üretim kapasitesi yaratılmasının kaynağıdır. 

Dolayısıyla azgelişmiş ülkelerde sermaye birikiminin yeter

siz ve yavaş olması hem gelir artışının, hem de üretim ar

tışının az olmasına neden olacaktır(3)o 

- İkili yapı: Azgelişmiş ülkeler ikili yapıya sahip 

ülkelerdir. Bu ülkelerin ekonomilerinde; bir yandan sanayi 

ülkelerinin piyasa yapısına, ileri teknolojisine,_ bankacl.

lık düzenine ve modern organizasyonuna rastlanacağı gibi, 

bir yandan da; aile ekonomisine, geri teknoloji ve gele::ıek ..... 

sel organizasyona rastlanır(4). Sanayi işletraelerinin yoğun 

( 3) E H m·· k· 1i'' • • E 1 · '· • 1979 27 • an, .Lur J.;ve .i.ıf;..Ql2Q~~' SJ:ışe.t'ıı:;; , s. . 
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bir biçimde büyük kentlerin civarında toplandığı, ayrıca 

gelişmiş ülkelerle telgraf, telefon, teleks gibi telekomi

nikasyon ağının bu yörelerde yoğunlaştığı, yurtiçi ve yurt

_dışı ticareti düzenleyen firmaların da_ bu kentlerde toplan

dığı görülür. Ayrıca pekçok sosyal kı~ kentlerde yeral

mı.ştır. Oysa kırsal bölgeler; yol, su elektrik, okul ve 

hastane gibi temel hizmetlerden yoksundurlar .. Kentlerle, 

kırsal bölgeler arasındaki farklılık, kentlerle, gelişmiş 

ülkeler arasında dahi bulunmamaktadır. 

- Dıs ticaretin._geriletici etkisi: Bu konuda özellik

le, ticarette bulunan gelişmiş ülkelerle azgelişmiş ülkeler 

arasında oluşan ticaret hadlerinin, uzun dönemde azgeliş

mişlerin aleyhine işlediği ileri sürülür .. Bu görüşü savunan 

iktisatçılardan Prebisch'e göre, gelişmiş sanayi ülkelerin

deki oligopolist pazar yapısı nedeniyle fiyatların aşağıya 

doğru esnek olmaması sonucunda teknolojik ilerlemelerden 

doğan kazançlar yüksek ürün fiyatlarıyla faktör sahiplerinin 

gelirini artırmaktadır. Buna karşı azgelişmiş ülkelerde mey

dana gelen verimlilik artışları,- tarımsal ürün ve hammedde 

pazarlarında işleyen rekabet nedeniyle fiyatların düşmesine 

neden olmaktadır. Sonuçta, azgelişmiş ülkelerden zengin 

ülkelere dış ticaret hadleri yoluyla sürekli bi:c gelir ak

tarımı olmaktadır. 

B. SANAYİLEŞME llE KALKINMA 

İktisadi kalkınma olgusuna değişik bir yönden baktı-
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ğımızda bunun; üretim yöntemlerinin, kullanılan kaynakların 

ve donat~ın, tüketim, tasarruf ve yatırım alışkanlıkları

nın, mal ve hizmetlerden yararlanma biçimlerinin, insanlar 

arasındaki ilişkilerin ve dünya görüşlerinin değişmesi ol-
-

duğunu söyleyebiliriz(5). 

öte yandan sanayileşmeyi, ekonomik gelişmenin temel 

bir aracıf öteden beri özellikle ilkel yöntemlerle tar~la 

uğraşan, oldukça cılız bir sanayi yapısına sahip ve bundan 

genellikle hammadde ve tarım ürünleri ihraç eden bir ülkenin 

iktisadi yapısını, bu olumsuzlukları sanayi lehine değiş

tirmesi biçiminde görebiliriz(6). 

Eu arada sanayileşmeye başlayan bir ülkede; fabrika

ların kurUlması, küçük el sanatlarının giderek ortadan kalk

ması ve bunun yerine fabrika işçiliğinin ve seri üretim 

sürecinin ortaya çıkması, kırsal bölgelerden, sarıayi bölge-

- lerine işgücü akımının başlaması ve buna bağlı olarak kent 

nüfusunun artması, kökleşmiş geleneksel ilişki ve davranış

ıarın ve akrabalık sisteminin yıkılınası gibi ekonomik, sos

yal ve kültürel yargılarda birçok somut değişiklikler lcen-

dini gösterir. 

(5) N. Serin, ~iye'nin Sanayile§mesi, Ankara 1963, s.5. 

(6) w. Ro:pke (Çev. H. Çağıl), Zirai Mem1eketlerin Sana:ı.':L

les~~si, IFM, Cilt 2, Sayı: 1, s.7e 
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Görüldüğü gibi; yukarıda kısaca değinilen kalkınma 

sorunun içeriği ve kalkınma süreci hemen hemen tüm azgeliş

miş ülkeler için sanayileşme olgusu ile özdeştir. Kalkınma 

ile sanayileşme arasındaki bu özdeşlik genel kabul görmüş 

_ bir durum olmakla birlikte: kaikınmanın temel aracı olan 

sanayileşme tipinin ise nasıl olacağı konusunda de~işik 

görüşler vardır. Aşağıda, konuya ilişkin kısa ve öz açıkla

malar yer almaktadır. 

II. SANAYİLEŞME STRATEJİLERİ 

tl'Llceler; kalkınma sürecinde farklı stratejiler izler

ler. Bunun nedenleri olara~ şu unsurları sayabiliriz(7). 

- Doğal kaynak durumu 

.. - Sermaye birikimi 

- Eğitim ve teknik bilgi düzeyi 

- İç piyasanın büyüklüğü 

- Döviz girişinin durumu 

-Kalkınma politikaları 

YukarJ.da sayılan unsunlar:-.. n, her üU::ede farklı biçim

de olması, farklı stratejilerin uygulaPJrrasına yol açar. Bu 
unsurlara bağlı olarak uygulamada ortaya gıkan sanayileşme 

(7) V. Savaş, Sanayileşme ve Entegrasyon, İstanbul 1977, s.S. 
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stratejileri aşağıda kısaca relirtilmiştir. 

A. İLKEL tffiUNLERDE UZMANLAŞMA 

AslJ.nda bütün ülk::~ler kalkınmaya doğal kaynaklarına 

dayalı ilkel ürünlerin ihracatı ile başlamışlar, daha sonra 

giderek mamul mal ve hizmet ihracatı konusunda uzmanlaşmaJa 

gemişlerdir(B). :Bu stratejiyi sürekli olarak izleyen ülke

ler ise genellikle küçük ülkelerdir ve ihracatları bir ya 

da~ maldan oluşur(9). İhraç mallarJ.nın geliştirilmesi ve 

gerekli altyapı yatırımları, genellikle yabancı sermaye 

tarafından gerçekleştirilir. Bu yüzden, yaratılan gelirin 

büyük bir kısmı ülke dışJ.na çıkmaktadır. Bu stratejinin 

devamı, doğal kaynaklarJ.n bolluğuna ve ihraç edilen mala 

yönelik dünya talebinin sürmesine bağlıdır. 

B. İ~HAL İKAMESİ 

Bu strateji; ihraç ürünlerinin teşviki yanında, sa

nayi yapısının kurulup geliştirilmesini, yani ithalatı ikame 

eden yurtiçi sınai üretimin giderek arttırılınasını içine 

alır. Bu stratejinin tercih edilmesinde iki etken vardır: 

Bunlar: 

(8) V. Savaş, Sanayileşmemiz Açısından Türkiye AET İ~~şkileri, 
İstanbul 1976, s.ll. 

(9) İran, Suudi Arabistan, Irak, Venezuella, Seylan ve Zam
biya gibi ülkeler bu stratejiyi izlemişlerdir. 
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- Ülkede, ihracat gelirini sürekli kılacak elverişli 

doğal kaynakların bulunmaması, 

- Dengeli bir sanayi yapısı kurm_a ve ekonc~iyi ihra-

catın belirsizliğinden doğacak tehlikelerden koruma isteği

dir(lO). 

Bu stratejinin tercih edilmesinde, iç piyasanın elve

rişliliği yanında kalkır~a politikasının da önemli etkileri 

olduğunu söyleyebiliriz. 

Dengeli kalkınma stratejisinin bir gereği olan ithal 

ikamesi döneminin; uygun, bilinçli politikalarla kısaltıl

mağa çalışılması ve ihracatı teşvik tedbirleri ile destek-

lenmesi gerekir • .Aksi halde ekonominin ;;içe kapalı:: hl.:r.· 

ekonomi olma tehlikesi vardır. Bu teşvik tedbirleri üreti

min bir kısmının "dışa dönük" olmasını sağlar. 

Bu stratejinin uygulamaya konması sırasında ekonomi

nin doğal kaynaklara bağlı ihracatı devam eder. Sanayi ürün

leri ihracı ise yurtiçi piyasanın dayurulmasından sonra or-

taya çıkar. Yeter ki, kurulan kapasiteler buna izin versin. 

Söz konusu stratejiyi be:ıimseyen ülkelerin amaçlarına ne 

ölçüde ulaşabilecekleri, sanayileşme süreci ilerledikçe 

artacak döviz miktarının sağlanmasına bağlıdır. 

(10) Vo Savaş, Sanayileşme;:_!., ........ , s.ll. 
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C. İHRACATA YÖNELİK SANAYİLEŞME 

Bu stratejiyi uygulayan ülkeler temelde, belirli bjr 

s~nai yapıya ve dolayısıyla ileri sayılabilecek bir geliş

mişlik düzeyine ulaşmış olan ülkelerdir. Bu ülkelerde kali

fiye işgücü, teknolojik bilgi ve organizasyon düzeni, ulus

lararas~ rekabetin gerektirdiği iktisadi ve kurumsal nite

liklere uygun sayılabilir. öte yandan sözkonusu stratejiyi 

benimseyen ülkelerin hemen hemen hepsinde yabancı sermaye

nin rolün~n çok büyük olduğu görülebilir. 

Japonya, HG.ng-kong, İsrail, Yugoslavya, Güney Kore 

gibi bu stratejiyi uygulayan ülkelerin ortak amacı, imalat 

yönünde olmuş tur(ll). 

Böyle bir stratejinin başarılı olabilmesi için her

şeyden önce iç talebin karşılanmış olması gerekir. öte yan

dan yukarıdaki açıklamalardan anlaşılacağı gibi, bunun için 

en azından ülkede, ithal ikamesinin yoğun bir biçimde uy~ 

lanmış ve ekonominin sanayi ürünlerinde ir_racata yönelecek 

bir aşamaya gelmiş olması gerekir .. 

(ll) Bu stratejinin ilk uygulayıcısı 1920-1930 döneminde 
Japonya olmuştur. Tamamen dışa dönük bir sanayileşme 
stratejisi izlemiş ve önemli bir ihracat geliri elde 

etmiştir. 
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D. STRATEJİLERİN GENEL DE~ERLEMESİ 

Her ülke, içinde bulunduğu ekonomik, sosyal ve siya

sal koşullara göre belirlenen bir kalkiruna stratejisi uygu

lamaktadır. İlkel ürünlerde uzmanıaşma ve ithal ikamesi uy

gulandıkları ilk yıllarda hızlı bir gelişme sağlıyabilirler. 

Ancak sonra ~~racat yapısının sanayi ürünlerine ve ithal 

ikamesi'nin de yatırım mallarına koyması biçimindeki yapı

sal dönüşümlere sıra geldiğinde ülkelerin zorlandığı görül

mektedir(l2). İthal ikamesinde, sanayinin geliştirilmesi 

için; yüksek gümrük tarifeleri, miktar sınırlamaları, kamu 

yatırımları gibi araçlarla iç piyasa için üretim, ihracata 

oranla daha k~rlı hale getirilir ve böylece üretimin "içe 

dönük" olması saglanır. Bu arada ihracat gelirlerinin aı·t-

tırılınası içinde, çeşitli teşvik tedbirleri uygulanarak, 
-

üretimin bir kısmının "dışa dönük" olmasına çalışıl!.r. tire-

timin 11 içe dönük" hale getirilmesi ile ndışa dönük" geli

şim arasında sağlıklı bir dengenin kurulabilmesi önemli bjr 

noktadır(l3). 

İhracata yönelik sanayileşme az l'astlanan bir başlan- . 

gıç noktasıdır. Çünkü bu stra"Lejinin ilk aşaması, hızlı bir 

(12) E. Han, Jürkiye'de Sanayileşme Süreci ve Stratejisi, 
Eskişehir 1978, s.30. 

(13) Üretimde içe dönüklük ve dışa dönii.lc gelişim arasındaki 
çelişki; "içe dönük" poli tLl{ araçlara öncelik verilerek, 
önce yaygın ve güçlü bir sanayinin kurulması ve daha 
sorıra sanayi ürünü ihrac:uıa geç il nıesi şeklinde gideri
lebilir. 



14 

ithal ikamesi uygulanmasını gerektirir. Azgelişmiş ülke

lerde ise, bu politikanınbaşarı ile tamamlanmasında olduk

ça büyük güçlüklerle karşılaşılır. Yukarıda sözü edilen 

_denge kurulsa bile hem iç pazarın önemli ölçüde büyük ol-

ması, hem de döviz imkanlarının elverişli olması gerekir. 

Halbuki döviz imkanları ithal ikamesi stratejisinin uygu

lanmasını büyük ölçüde sınırlar. Ancak, önemli bir noktayı 

da belirtmek gerekir ki; bazı ülkeler bugün sanayi ürünle

ri ihracatında uzmanlaşmış ve "dışa dönük" bir yapıya kavuş

muşlarsa, bunun kalkınmalarının ilk yıllarında niç pazar" a 

dayalı bir sanayileşmeye ağırlık vernıelerine borçludurlar 

(14). öte yandan ihracata yönelik sanaj~leşme stratejisini 

"tutunmak'1 ve bu yoldan döviz gelirini arttımıale gittikçe 

zorlaşmaktadır(l5)• 

III. TARIMA DAYALI SANAYİLEŞME 

A. TARI~1A. DAYALI SliJHı.YİLEŞMEliJİN TAHDU 

Azgelişmiş ülkelerde kalkınma programlaruıın, büyük 

ölçüde sanayileşmeye dayanmasının temel nedeni, ülkenin 

(14) Örneğin İsrail 1958'e kadar ithal ikamesi ve tarımın 
geliştirilmesi stratejisini uygulamış, 1958 1den sonra 
yabancı sermayeye bağımlılığını azal·tarak, sanayi ürün
leri j_hracatını her yJ.l % 20 oranında artırınayı başar

mıştır. 

(15) V. Savaş, Sanavilesmemiz Acısınd.arı ... ~., s.lB. _,., ... ___________ _ 
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mevcut kaynaklarını en iyi şekilde kullanarak kişi başına 

düşen geliri, clevamlı bir artış sağlayacak şekilde yükselt

mek tir. Ancak ekonomiyi geliştirecek olan sanayi yatırım

larını finanse etmek için çok büyük gelir kaynaklarına ih

tiyaç vardır(l6). Bu yüzden çabaları bü~rok ölçüde sanayileş

meye yöneltmeden önce, tarım dalında köklü bir iyileşme ve 

geliştirmeye yöneltmek ve böylece ekonomik yapıyı, ileride 

başlıyacak olan sanayileşmeyi besleyecek düzeye çıkarmak 

·gerelanektedir. 

Azgelişmiş ülkelerde başka gelir kaynağının tarım 

sektörü olması nedeniyle kalkınabilmak için başlangıç hare

keti ıtarımdan gelmelidir. :Su arada, tarıma gereken ilgiyi 

mal ve hizmetlerin fiyatlarının ~dkselmesine neden olacağı 

için enflasyonist etkilerin dağınasına yol açabilecektir. 

Çalışmanın ileriki bölümlerinde ayrıntılı olara~ or

taya konulduğu gibi, azgelişmiş ülkelerin sahip oldukları 

özellikler nedeniyle, tarım sektörü ekonomide büyük önem 

taşır. Bu yüzden kalkınma çabası çerçevesinde, tarıma daya-

lı sanayileşme tercihinin önemle ve ayrıntılı bir biçi.mde 

ineelemnesi gerekir. 

Tarıma dayalı sanayileşme en basit deyimle, daha çok 

tarımsal üretimle bütünleşebilen sanayileşme tercihidir. 

(16) I~. Serin, Türkive'nin ••••• , s.?-8. _..._ ............ 
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Geniş anlamda ise; tarım sektöründen sağlanan bitkisel, 

hayvansal ve orman hammaddelerine dayalı bir sanayileşme 

olduğu kadar; bizzat tarım sektörünce talep edilen verim-
' 

liliği arttırıcı, modern girdi ve araçların üretimine ağır-

lık veren bir sanayileşme olarclc tarımlanabilir. Başka bir 

deyişle, bu tür sanayileşmeda ekonomide yaratılan sanayinin 

belirgin özelliğinin; tarımsal girdi kullanan sanayiler ile 

tarıma sınai girdi sağlayan sanayilerce oluşturulmasıdır. 

Buna göre; imalat sanayinin alt sektörleri dikkate alındı

ğında, bir yandan gıda, işçi, tütün, dokuma ve giyim, orman 

ürünleri, kağıt, deri ve kösele, sanayii gibi tümüyle yada 

çok büyük oranda tarımsal girdi kullanan zektörler, tarıma 

,:ıntoı".,.~-ı., ~~Y\.-,.,.T.; 1 ~,.......; f'"\1,ıt":"+ı.,,_,.ıı,....1 4!:\,.... T.t,., r::':"C.l"ı.; -ır~ 1 o..,....; ...-o.~-i c-o1 'ho)(. __ _ --"',. ___ --··----~--- .... - ---·":5"..., ....... _____ • -- --·--ıı-----, o------ --o 

lılık yönünde tarıma dayalı sanayiler olarak tanım.lıyabili

riz. öte yandan da, yine imalat sanayiinin; özellikle gübre, 

kimya (tarımsal mücadele araçları), tarım alet ve makinelee i 

gibi alt sektörleri, hemen hemen tümüyle çıktılarını tarım 

sektörüne girdi olarak veren sanayilerdir. Dolayısıyla bu 

sanayileri de önsel bağlılık yönünden tarıma dayalı sanayi

ler olarak tanımlıyabiliriz(l7). 

(17) Azgelişmiş ülkelörin kiminde, önsel ve gerisel bağlılık
lar doğrultusunda tarıma dayalı olma özelliği sürdürü
lürken, kimilerinde de dar.ı.a başka kriterler dikkate 
alınmaştır. (Nitekim, Türkiye'nin Birinci sanayi pla
nında büyü};: ölçüde tarıma dayalı olma özelliği dikkate 

alınırken: örneğin Güney Kore'de ihracata yönelme kri
teri göz önünde tutulmuştur. 
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Tarıma dayalı sanayileşmede sistemli bir gelişme, 

bir sanayileşme sözkonusudur. :Buda; tarım sektörünü geliş

tirerek tarım üretimini ve verimi artırmak, tarım ürünle-

rini en iyi_şekilde.değerlendirecelc sanayiler kurmak şek

linde olacaktır. 

B. TARIMA DAYALI SANAYİLEŞMENİN ANLAMI 

Azgelişmiş ekonomiler, tarımsal yapıdan sanayileşmiş 

bir yapıya ulaşmak için bilindiği gibi genellikle ithal 

ikamesi stratejisini izlemişlerdir. Ancak bu strateji çer

çevesinde yaratılmaya çalışılan sanayilerin temel özellik

leri farklı olabilmiştir. Bu ülkelerin sahip oldukları ortak 

latılması, daha sonra da belirli bir gelişmişlik düzeyine 

ulaşılmasında, çalışmanın daha sonraki kıs~larında ayrın

tısı ile üzerinde durulduğu gibi, tarıma dayalı sanayileş-
-

menin belirgin üstünlükleri vardır. Bunac:göre, tarıma dayalı 

sanayileşmenin temel amac::ı.; tarım ile sanayi a.rasındaki kar

§J.lıklı ilişkinin yeterli bir tüketim ve sanayinin kendi 

kendini besieyebilmesi için gerekli sermaye birikiminin 

9Ptimal bir büyqmeyi sağlayacak biçimde kurulmasıdır. 



İKİ UCİ 13ÖLÜM 

f>.ZGEIJİŞMİŞ ÜLKELERiN ÖZELLİKIJERİ ÇERÇEVESİNDE 

TA1IWıA DAYALI SAIJAYİLEŞTI1E 

Yu1car::ı_CJ.a tanımı YerilBn ve anlamı üzerinde durulan 

tarıma dayalı sanayi:eşme tercihinin, birçok azgelişnüş 

ülke için uyguıı olup olmayacağının çeşitli yönlerden ele 

alınması gerekecektir. Bu amaçla, aşağıda önce azgelişmiş 

ülkelerin başlıca özellikle:ci ele alınmış, sonra böyle bir 

tercihin ileri sürülebilecek dayanakları ortaya konmEş, 

daha sonra da bir karşılaştırma yapılmıştır. 

Azgelişmiş ülkeleri: kişi başına düşen milli gelir~, 

gelişmiş, ileri sanayi lilkelerinin kişi başına düşen milli 

A"i-JJ,f)OLG '~: ~ ;::~_~: . A 

.H,{~~~~ 
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gelirine oranla düşük olan ülkeler olarak tanımlıyabiliriz. 

Yapılan bu tanımı da..Yıa da güçlendjrmek ve azgelişmiş ülke

leri değişik açılardan kavrayabilmek için, ayrıca çalışma

mızın konusu ile ilişkili olması nediniyle; adı geçen ülke

lerin ortak sayılabilecek bazı özelliklerine değinmekte 

yarar vardır. 

A. EKONOMİK ÖZELLİKLER 

Azgelişmiş ülkelerde genellikle nüfusun büyük bir 

kısmı (% 70-90) tarım kesiminde bulunur(l8). Eu kesimde 

aşırı işgücünün bulunması -tarım dışı kesimlerde istihdam 

imkanının azlığı nedeniyle- gizli işsizliğe yol açar. Kişi 

başına düşen gelır çok. düşük olö.uğu. i~lu, htt1k:ı..rı. bliyük bil' 

kısmı hiç tasarrufta bulunamaz. Harcamalar, genellikle zo

runlu tüketim mallarından oluşur. Kişi başına dış ticaret 

oranı da düşüktür. İşgBcü bol ve ucuz olduğu halde tarım 

kesiminde, tarımsal prodükti vi t'e yetersizdir. Çünkü kulla

nılan teknikler, gelişmiş ülkelere oranla ilkel olduğu gibi; 

iyi tohum, gübreleme ve bakım yönünden hemen hemen hiçbir 

modern teknikten yararlanılmamaktadır. ö·te yandan, nüfus 

artışının hızlı olması nedeniyle ekim alanı sürekli olarak 

genişletilmektedir. Bu durum da; elveri?li olmayan toprak

lar üzerinde ekim yapılmasına, sonuç olarak ortalama prodük

tivitenin düşük olmasına yol açmaktadır. 

( 18) V. Savaş, Ka.lk . .;::ı;;;,;;n;;;;m=a~ ...... ·..;..•..::.• ..... ·'""""' s .15. 
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B. DR.llliO GRAF İK ÖZELLİKLER 

Bilindiği gibi azgelişmiş ülkelerin en belirgin özel

liklerinin başında hJ..zl:ı. nüfus artışı gelmektedir. Bu dt.ı.rum 

yüksek bir doğum artış oranından (% ı::-40) kaynaklanmaktadır.

Aynı biçimde yüksek bir ölüm oranı ve ortalama ömür kısa 

olduğu halde; sağlık önlemlerindeki olumlu gelişmenin, ölüm 

oranını azaltması, bu ülkelerde nüfus artışının yine yüksek 

olması sonucunu doğurmaktadır. Hızlı nüfus artışı; bol ve 

ucuz işgücü kaynağı olması nedeniyle, önceleri üretimi ar

tırsa bile sonraları kişi başına ya da işgücü başına düşen 

sermaye ve toprak miktarı azalacağından üretimde düşmalere 

yolaçacaktır. 

c. TEKNOLOJİK ÖZELLİKLER 

Azgelişmiş ülkelerde işgücü bol ve ucuz olduğu halde, 

özellilı;:le tarım kesiminde, dönüm taşına gerçekleştirilen 

üretim çok düşüktür(l9). Verirnin düşük olması; öncelikle 

. kullanılan tekniklerin ilkel camasından kaynaklanır. Nüfus 

artışının hızlı gelişimi nedeniyle tarıma elverişli olmayan 

alanların ekilmesi de aynı şekilde ver:i.mi düşürmektedir. 
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II. ~ARIMA DAYALI Sru~AYİLEŞME TERCİHİNİN DAYANAKLARI 

Ekonomik gelişme ya·da sanayileşme için gerekli ser-

maye, deney ve bilgi birikimini zaman içinde yaratan ülke-

ler, gelişmenin ileriki aşamaları için gerekli olan dina

mizmi elde edebilmişlerdir. Ancak yeterli sermaye, yeterli 

deney ve bilgi birikimini sağlayamamış günümüz azgelişmiş 
-

ülkeleri, bu eksikliklerini gidermenin yollarını aramakta 

ya da kendileri için uygun gördükleri kalkınma yolunu izle

mektedirler. Bu yollardan birisi de kalkınmanın tarıma da

yalı bir sanayileşmeyle gerçekleştirilmesidir. Gerçektende 

tanımı ve anlamı üzerinde önceki bölümde durduğumuz tarıma 

dayalı sanayileşme, azgelişmiş ülkelerin lcalkınma amacına 

w.a.şmalarında ya da kalkınma sür~uiwle u1:1l.i1·l.i b.i.ı: V.i~:ut::;y·.:: 

gelebilmelerinde en akılcı seçim olabilir. Böyle bir seçi

min yapılması için azgelişmiş ülkelerin akla yatkın gelen 

gerekçeleri vardır. Aşağıda bu dayanaklar çeşitli açılardan 

ortaya konulmuştur. 

A. MEVOUT T.ARIMSAL POTANSİYElıDEN YARARLANMA 

Bilindiği gibi azgeli~miş ülkelerin ortak özellikle-· 

rinden en önemlisi, ekonomilerinin temelde - geri olmakla 

birlikte- tarımsal bir yapıya dayalı olmasıdır. Bu yüzden 

toplam üretimin büyük bir kısmı tarım alanında gerç.ekleş-

tiriliro Dolayısıyla gayrisafi milli hasıla içinde tarımsal 

üretimin payı oldukça büyiiktür. Azgelişmiş ülkelerde; üre-

tim artışlarının sağlanması ve modern üretim ;ırörıtemlerinin 
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uygulanabilmesi, düşük sermaye yatırımları ile mümkün ola

bilmektedir. Bu durum; -az gelişmiş ülkelerde sermaye biri

kimi yetersiz olduğu için- gözardı edilmemelidir. 

Bu tür ülkelerde; tarımın, toplumun esasen büyL~ bir 

kesiminin alışageldikleri üretim aJ.a nı olması nedeniyle, 

kısa bir süre içerisinde iyi bir organizasyon ve yönlendir

me ile verimliliğin arttırılması ve kalkınma hareketinin 

başlatılabilmesi mümkün olabilir. Tarım alanında yapılacak 

olan organizasyon ve yönlendirme ile verimliliğin arttırıl

ması çalışmaları; çıktılarını tarım sektörüne girdi olarak 

veren gübre, kimya, tarım alet ve makineleri gibi sektör

lerde de talep yaratarak, sonuçta iktisadi nitelikle sanayi 

hız kazandırılabilecektir. 

B. SANAYİ GİRDİLERİNİN UCUZ OLARAK ÜLKE İÇİNDEN 

TEMİN EDİLl\IJES İ 

Bu başlık altında tarım sektörüne 11gerisel bağlılık" 

gösteren saniyeler söz konusudur. Nitekim bu saniyeler: un 

ve unlu maddeler sanayii, et ve r.ıamulleri, süt ve mamulleri, 

sebze ve meyve sanayii, bitkisel yağ sanayi, şeker sanayii, 

yem sanayii, çay sanayiinden oluşan gıd~~anayii ile içki 

§anayii, ~ütün mamulleri sanayi, dokuma ve giyim sanayii 

gibi genellikle tüketim malı üreten sanayiler ile orman 

ürünleri işleme sanayii ve kagıt sanayii gibi genellikle 

ara malı üreten sanayilerden oluşmaktadır .. Bu sanayi dalla-
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rının hepsinin hammaddesi tarım kesiminden elde edilmekte-

dir. Azgelişmiş ülkeler, belli bir tarımsal potansiyele 

sahip oldukları için, tarıma dayalı sanayi kollarına ge~~~. 

rekli olan hammaddeler ülke içinden kolaylıkla ve nispeten 

ucuz olarak temin edilebilir durumdadır. Bu yönden tarımsal 

üretimin; azgelişmiş ülkelerde, kalkınmanın ilk aşamaların

da sanayileşmeyi kolaylaştıracak sermayeyi teşkil ettiğini 

söyliyebiliriz(20). Çünkü adı geçen sanayi kolları için; 

bol, ucuz ve giderek kaliteli girdi temini güvence altına 

alınmış olur. 

C. MillCAYESELİ ÜSTÜNLÜK YARATill~~si 

?!ul~~~rcscli üatünlük: her üll~c11.in s~'lip 

faktörü yoğun bir biçimde kullanarruc üretimde bulunması ve 

bol olan faktör fiyatının diğer faktörlere oranla düşük ol

duğu varsayımı ile ulaşacaği üstünlükti~. Ülkelerin oransal 

üstünlükleri olan alanlarda üretimde bulu~~ası, uzmanıaşması 

ve birbirleri ile ticarete girmesi son derece yararlı ola

caktır(21). Azgelişmiş ülkelerde, ticaret yaparak kalkınma-

(20) "İktisadi Kalkınmanın Zirai Cephesi", Ekonomik ve Sos
yal Etüdler Konferans Heyeti, İstaubtli 1964, s.l2. 

(21) Her ülkenin fizik imk~nları diğerlerine göre farklı ol
duğu için, üretimde de farklı faktör prodüktiviteleri 
söz konusudur. Ülkeler arasrr:nda, yukarıda değinilen 
türde uzmanıaşma olması, dünya kaynaklarının da etkin 
kullanımını sağlayacaktl.r6 
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larını sağlayabilmek için, nispeten üstün olanakları, ta

rımsal sanayi alanında uzmanıaşarak dış ticarete yönelme

lidirler. Sınai girdi ithalatın~n azgelişmiş ülkeler için 

önemi gözönüne alınacak olursa, hammaddesi iilke içinden 

nispeten ucuz olarak temin edilebilen tarıma dayalı sanayi 

kollarının, uluslararası ticarette sahip olacakları mukaye

seli üstünlük göz ardı edilmeyecek kadar büyüktür. 

D. YAYGIN SANAYİLEŞMENİN PARALI OLMASI VE TARIMA 

DAYALI SANAYİLEŞMEDE DÖVİZ GEREGİNİN DÜŞÜK OLMASI 

Tüm sanayi alanlarında sanayileşmeyi öngören yaygın 

sanayileşmenin büyük miktarlarda yatır~ ve girdi için döviz 

gerektirdiği bilinen bir gerçektir. 

- Tarıma dayalı sanayileşme tercihinde herşeyden önce 

tarım üretimindeki verimi artırmak önemli olduğuna göre, 

ilk aşamada doğrudan tarım kesimine yatırım yapmak gereke

cektir. ft~cak bu yatırım miktarı, yaygın sanayileşmenin 

gerektirdiği ölçüde olmayacaktır. Nüfus baskısı, enerji, 

eğitim ve sosyal altyapı yetersizliği, iç ve dış pazarla

rın darlığı gibi etmenler yaygın sanayile9meyi en az ser

maye birikimindeki yetersizlik kadar olumsuz etkiler. Buna 

karşın tarıma dayalı sanayileşmenin tercih edildiği azge

lişmiş ülkelerde, hammadde büyülc ölçüde ülke içinden temin 

edildiği için döviz gereği düşük olacaktır. Dış ödeme zor

luğu çeken azgelişmiş ülkelerin bu gerçeği dikkate alarak, 

sanayileşmelerinde, en azından sürecin başlangıcında döviz 
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gereği çok düşük olan tarıma dayalı sanayinin kurulmasına 

öncelik vermeleri gerekir. 

E. İHRACATIN ARTTIRIL1~ İMKANININ DAHA FAZLA 

OLMASI 

Bütün ülkeler dış ödemeler dengesini sağlamak için 

ihracatlarını artırmak isterler ve bu konuda çeşitli yolla

ra başvururlar. İhracatı gerçekleştirebilmenin temelde iki 

şartı vardır. İlki; kaliteli mal ürete.bilmek, diğeri bu 

mala dünya pazarlarında en karlı fiyatı bulabilmektir(22). 

Özellikle, azgelişmiş ülkeler, durmadan artan bir ihracat 

yapısı elde etmelidirler. Bu ülkelerde kurulu sanayinin 

onemli bir kısmının tarıma dayalı faaliy~t göst6~m6öi ıaa-

yonel olacaktır. Çünkü önemli olan tar~sal üretimi gerçek

leştirmek değil, yüksek verim almak; ham tarım ürünü ihraç 

etmek· değilt··işlerımiş halde tarım ürünü ihraç etmektir. öte 

yandan bu ülkelerde döviz, genellikle tarıma ve-doğal kay

naklara bağlı maddelerin ihraç edilınesi ile sağlandığından 

ihracatın arttırılması, birim başına giderek daha fazla 

satın alma gücü yaratacaktır. 

Tarıma dayalı sanayileşmenin amacı; önce tarımda 

verimliliği arttırmak, kaliteli ürün üretmek ve bunları 

işleyerek satmak, bunları işleyecek sanayi tesislerini 

(22) Dünya Dos;y_ası 37, 24 Eylül 1984 Pazartesi, s.243o 



26 

kurmaktır. Azgelişmiş ülkelerin ihracata verdikleri önem, 

tarıma dayalı sanayi kollarının dış pazarlara yönelik çalış

masını bir zorunluluk haline getirecektir. 

F. İS TİRDAM SORUNUNUN ÇÖZÜMÜNDE ETKİiıİ OLMASI 

Kalkınma çabası içinde bulunan azgelişmiş ülkelerde 

istihdam hem sosyal, hem de ekonomik açıdan büyük bir sorun 

niteliğindedir. Tarımda küçük işletmelerin yaygın bulunması 

ve bir süreden beri görülen makinalaşma, teknolojinin değiş

mesi, azgelişmiş ülkelerde işgücünün değerlendirilemernesi 

sorununu ortaya çıkarmıştır. 

İşletmelerin aile işgücü ile çalışan ekonomik ünite

ler olması nedeniyle ve aile işgücünün bir üretim faktörü 

olarak bölünmezliği, mevcut işgücüne işletme ve tarım dışında 

çalışma fırsatı temin etmenin zor oluşu, tarım kesiminde gizli 

işsizliğe yol açmaktadır(23). 

Toplumlarınnüfus artışı hızlandıkça, ekonomik ve 

sosyal gelişmeleri genellikle düşme göstermektedir. Örneğin 

gelir ve bw~a bağlı olarak eğitim düzeyi yükseldikçe doğum 

oranları düşme göstermektedir. Dolayısıyla eğitim düzeyinin 

(23) Nüfus artışı; bir üretim fruttörü olan işgücünün kayna
ğını oluşturduğundan, aile bireylerinin kendi jŞ.etme
lerinde çalışmaları, gizli işsizliğe yol açarak ülke
lerin istihdam sorununu ağırlaştırmructadır. 



27 

düşük olduğu kırsal kesimdekinüfus artışı; kentlere oranla 

daha fazladır. Bu yüzden üretim yapısının özellikle kırsal 

alanlarda yaşayanların gelirlerini artırıc~ ve istihdam 

imkanlarını geliştirici biçimde düzenlenmesi, kısacası ta- · 

rımsal faaliyetin yoğunlaştırılması gerekmektedir. öte yan

dan tarımsal yapının düzenlenmesi, tarım sektöründe altyapı 

hizmetleri ve üretim yatırımları gibi iktisadi faaliyetleri 

artıracağından, işgücü talebide bundan olumlu yönde etkile

necektir. Bu arada sınai kuruluşların hammadde kaynaklarına 

yak~n yerlerde kurulması, hem işgücü talebini arttıracak, 

dolayıs~yla yeni iş imkanları doğuracak, hem de kentlere 

göç edilmesini engellayerek sağl~ksız bir kentleşmeyi önle-

vecekt.tr. 
V 

G. İLERİ TEKNİK BİLGİ GEREKSİNİMİNİN OLNUU~SI 

Az gelişmiş ülkelerin sahip old~~ları tarımsal potan

siyelin geliştirilmesi sadece iklim ve toprak koşullarının 

değerlendirilmesi ile mümkün olmamructadır. Bu potansiyelin 

geliştirilmesi üretim aşamasından, pazarlama aşamasına kadar 

yeni önlemlerin alınmasını gerektirmektedir. Ulaştırma, am

balajlama, depolama, tohum ıslahı, verim artırıcı yeni tek

niklerin uygulanması, büyük entegre tesislerin kur-~' lması 

zorunludur. Ancak bu gereklilik; yaygın sanayileşmenin ge-

rektirdiği kadar değildir. Sanayi üretimi belirli bir giri-

şim yeteneği, ileri düzeyde yönetim ve teknik bilgi gerek

tiriro Bu arada kalifiye işçi de çok önemlidir. Buna karşnı, 

tarlll.1a dayalı sanayileşmede bu gereklilik aynı düzeyde değildir 
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III. TARIMA DAYALI S.ANAYİLEŞMENİN D.AYANA..T<::L.ARI İLE 

.AZGELİŞI'.1İŞ ÜLKELERİN ÖZELLİKJ..ıERİNİN İLİŞKİLENDİRİLMESİ 

Yukarıda tar~a dayalı sanayileşmenin dayanrurları 

açıklanırken, aslında bu tür bir sanayileşmenin ne gibi 

ülkelerde uygulanabileceği konusunda bazı ipuçları da veril

miş.olmaktadır. 

Azgelişmiş ülkeler sahip oldukları tarımsal potan

siyeli bilinçli bir şekilde harekete geçirir ve bundan ya

rarlanırsa; tar~ dayalı sanayileşme, kalkınma sürecini 

en iktisadi biçimde, -en azından kısa ve orta dönem için

başlatabilecek ve ekonomik gelişmeyi belirli bir hıza lcavuş-

tu:cauiltH.:tjk tir. 

İkinci bölümün ilk iki kısmında; azgelişmiş ülkele

rin özellikleri ve tarıma dayalı sanayileşme tercihinin da

yanakları incelenmiştir. Bu kısımda ise; söz konusu özellik

ler ile dayanaklar birlikte ele alınacaktır. Temel amaç, 

kalkınmalarını sanayileşme ile gerçekleştirmek durumunda 

olan azgelişmiş ülkelerin, bunu en iktisadi biçimde tarıma 

d,ayalı sanayileşme tercihi ile gerçekleştirecekleri konu

sunda olumlu noktaları ortaya ke.;Ymaktır • 

.A. TARIMSAL POTANSİYELDEN YARARLAm1~ 

Azgelişmiş ülkelerde belirli bir- tarım potans1yeli

nin bulunduğu önceki kJ..sımlarda ortaya konuL"lluştur. Nüfusun, 
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toplam istihdamın ve toplam üretimin, büyük bir bölümünün 

tarı.msal nitelikli olması, sözkonusu ülkelerin en önemli 

ekonomik özelliklerinden birisidir. Sorun, tarım kesiminde 

aşırı işgücü bulunması nedeniyle ortaya çıkan gizli işsiz~ 

ve gerek işgücü sonucunda, gerekse uygtın üretim teknikleri

nin kullanılmaması nedeniyle tarımsal verimliliğin oldukça 

düşük kalmasıdır. Buna karşı, tarıma dayalı sanayileşmenin 

en büyük ve önemli dayanakları olan tarımsal potansiyelden 

yararlanma ve hammaddelerin ülke içinden temin edilmesi; 

adı geçen sanayileşme tercihinin, iyi bir organiZasyon ve 

yönlendirme çalışmaları ile kalkınma hareketini kısa bir 

sürede başlatabileceği, verimliliği artıracağı, sonuçta 

işsizlik sorununa da belli ölçüde çözüm getirebileceği ile-

ri sürülebilir. 

Azgelişmiş ülkelerin sanayileşme çabasında sahip · 

oldukları bu potansiyelden yararlanmaları, bir yandan tarım

sal üretimin verimliliğini artırabilecek, öte yandan verim-

lilik artışları ile büyüyen tarımsal çıktıları kullanacak 

sanayilerin kurulmasını sağlayacaktır. 

B. DIŞ TİCA...ıtET KAZ.AJITÇL.ARINDAN YARARLANivL~ 

Bilindiği gibi döviz s.zgelişmiş ülkeler için kıt bir 

kaynaktır. Kalkınmanın ilk aşamalarında, bir yandan ihracatı 

artıraralt döviz gelirlerini çoğal tmak, öte yandan sanayileş

menin gerektirdiği ithal girdilerinin neden olacağı döviz 
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giderlerini azaltmak önemli bir amaçtire Ne var ki bu ülke

lerin önemli ekonomik özelliklerinden birisi de ihracatla

rının genellikle tarımsal ürünlerden; ithalatlarınin ise 

sınai g~dilerden oluşmasıdır. 

Tarıma dayalı sanayileşme tercihinde en belirgin 

amaçlardan birisi, ülke iç~nden temin edilen hammaddeleri 

işleyecek sanayileri kurmak, böylece döviz giderlerini 

minimize etmek; ayrıca, ilgili sanayilerce işlenen ve büyük 

ölçüde mamul hale getirilen ürünleri ihraç ederek öncekine 

kıyasla elde edilecek döviz gelirlerini maksimize etmektir. 

Böylece başlatılan sanayileşme ve ekonomik kalkınma dış 

ticaret yönünden de iktisadi nitelikte olacaktır. Nitekim, 

bu ülkelerin genellikle tarımsal hammadde ve bundan da öte 

ele aldığımız kalkınma roadelinde tarımsal ürün ihracatında 

uluslararası pazarlarda sahip oldukları mukayeseli üstün

lükten yararlanmaları da mümkün olacaktır. 

C. TEKNİK BİLGİ VE GİRDİ GEREtHNİN DÜŞÜK OLMASI 

Tarıma dayalı sanayileşme, geleneksel sanayi dalla

rının geliştirilmesi olarak düşünülebilir. Dolayıöıyla bu 

tür bir sanayileşmeda ihtiyaç duyulan teknik bilgi, giri

şimci yeteneği, yeni üretim yöntemleri ve üretim girdilerJ . .;. 

modern sanayi dallarının geliştirilmesine dayalı bir sanayi

leşmeye kıyasla daha düşille düzeydedir. Bu nedenle, tarıma

dayalı sanayileşmede, ihtiyaç duyulacak yeni yöntem, bilgi 
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ve girdiler iyi bir planlama ile kısa sürede ve daha düşük 

masrafla sağlanabilir. Örneğin küçük çapta, basit sulama 

olanaklarının yaratılması, iyi tohumluk seçimi, gübreleme 

ve kullanılan tarımsal araçların geliştirilmesi gibi önlem

ler, tarımsal üretimi birkaç katına çıkarabilir(24). Nite

kim, tarımın sahip olduğu önemden dolayı, devletin azgeliş

miş ülkelerde tarımla yakından ilgili olması, daha önemlisi, 

geniş bir tarımsal organizasyona sahip olması ve öteden 

beri tarımsal üretimi gerçekleştiren yoğun bir nüfusun bu

lunması da tarıma dayalı sanayileşme tercihini güçlendiren 

noktalardır. 

D• YATIRIM GEREGİNİN DÜŞÜK OLMASI 

Tarıma dayalı sanayileşmeyi, bir yandan tarımsal 

girdi kullanan, öte yandan tarıma modern girdi sağlayan 

sanayilerin kurulup geliştirilmesi olarak tanımlamıştık. 
-

Sanayileşme hareketinin özellikle başlatılmasında ve sür-

dürülmesinde gerek tarımsal girdi kullanan sanayilerin, ge

rekse tarıma girdi sağlayan sanayilerin kurulmasında gere

ken yatırım miktar~, modern sanayi dalıarına kıyasla daha 

düşüktür. Başka bir deyişle tarımsal sanayi dallarında ser

maye-hasıla katsayısı -en azından kısa ve orta dönemde-

öteki sanayi dalıarına kıyasla daha düşüktür. Bu durum, 

.(24) s. Vural, Kalkınma ~····' s.l34. 
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kalkınmanın başlatılmasında döviz gibi kıt olan sermayenin 

en iktisadi alanlarda kullanılması demektir. Adı geçen sa

nayi alanlarına yapılan bir birim yatırımın yaratacağı ha

sılanın yüksekliği yanında belli ölçüde de işgücüne istih

dam olanağı sağlayacağı açıktır. 

Yukarıda yapmış olduğumuz değerlemeler ışığı altında 

özet olarak şunları söyliyebiliriz. 

Tarıma dayalı sanayileşme, azgelişmiş ülke ekonomile

rinin genellikle sahip oldukları tarımsal yapıyı harekete 

geçirmektedir. Bu, temelde sanayileşme amacına eldeki po

tansiyelden yararlanarak ulaşma durumunu ifade etmektedir. 

Böylece hic mevcut olmayan bir yapıdan değil, elverişliljk 

gösteren bir potansiyelden yararlanılmaktadır. Bu yönü ile 

tarıma dayalı sanayileşme tercihi iktisadi bir seçimdir. 

Sorunun kıt kaynakları kullanma yönüne baktığımızda da, ge

rek döviz ve teknik bilgi, gerekse sermayenin, tarıma daya

lı sanayileşmede, öbür kalkınma tercihlerine kıyasla, daha 

düşük düzeyde kaldığı ortaya çıkmaktadıro Buna göre kalkınma, 

kıt kaynakları olabild_iğince az ktil lanarak mümkün olabilecek 

en yüksek sonuçları sağlayacak biçimde başlatıp, sürdürülmüş 

olacaktır. Bu arada, tarımsal kesimde sağlanan gelişmeler, 

kırsal kesim nüfusunun iktisadi ve sosyal durumunu da iyi

leştirecektir. Böylece hem azgelişmiş ülkele~in gelişme 

sürecinde ortaya çıkan kırdan kente aşırı iç göç yavaşla

tılmış, hem de bu kesj.mde artan verimlilik sonucu kişi 
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başına gelir düzeyi yükseltilmiş olacaktır. Bu gelişmenin 

kalkınmanın ileriki aşamalarında gerek sermaye birikiminin 

iç kaynaklarla arttırılması, gerekse aşırı kentleşmenin ne

den olacağı demografik yatırım harcamalarını önlemesi biçi

minde çok önemli yan etkileri de ortaya çıkacaktır .. 



ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

TÜRKİYE 'DE PLANLI DÖ:Iı1EMDE İZLENEN 

SANAYİLEŞME STRATEjiLERİ ÇERÇEVESİNDE 

TARI!VIA DAYALI SANAYiLEŞMENİN YERİ 

Bu bölümde ilk başta 1963 yılından itibaren uygu

lanan kalkınma planlannda öngörülen sanayj.leşme strate

jileri, çalışmanın amacına uygun bir biç:imde k::ı.sa ve öz 

olarak ortaya konulmaya ça.lışılmaktadırQ Bölümün ikinci 

kısmında, birinci ve ikinci bölümlerje ele alınan tarıma 

dayalı sanayileşmenin Türkiye'de izlenen sanayileşme stra

tejilerindeki yeri incelenecektir. 
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I. PLANLI DÖNENIDE İZLEN"EN SANAYİLEŞME STRATEJİLERİ 

A. BİRİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANnmA SANAYİLEŞME 

STRATEjİSİ 

Birinci Beş Yıllık Kalla.nma Planmın "Hedefleri ve 

Stratejisi"nin konumuzla ilgili bölümlerinde "Türkiye 'de 

kalkınma dar imkanl.arın uzu.n bir devre içinde en çok ve

rimli sahalara yatırılması ile gerçekleşecektir. Türkiye 

gibi milli gelirinin yarıya yakın kısmı tarımdan gelen ve 

nüfusunun dörtte üçü köylerde yaşayan bir memlekette tarım 

ile sanayi arasında yatırımlar bakırnından tercihin, ya hep 

ya hiç olarak değilt marjinal ayarlamalar şeklinde düşünül-

mesi icap ede.r"(25) denilmektedir. 

Öte yandan Birinci Plaiım t:ar:ı:.m..:sanayi ilişkisi 

hakkındaki görüşü ise şöyledir. "Onbe~ yıllık hedeflerimiz 

tarım ve sanayi arasında dengeli bir geli_şme esasııla da~ 

yanmaktadır. Türkiye'nin uzun süreli gelişmesi daha çok 

sanayileşme yönünde olacaktır. Ancak sanayi sektörünün 

gelişebilmesi için tarimda belirli ve ileri hedeflere ula

şılması da gerekmektedir •••• n(26). 

(25) Devlet Planlama Teşkilatı, Birinci Be§ Yıllık ~~k~~ 
Rıanı, Ankara 1963, s.527. 

(26) DPT, f!.•g_$1f .. , s.J9. 
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Söz konu.su planda; ilk beş yılda daha çok daha son

raki dönemlerde ihraç ürünlerinin dış pazarlarda rekabet 

edebilecek bir duTuma getirilmeRi için çaba gösterileceği 

belirtilmektedir. Bu arada ihracat yapısının çeşitlendi

rileceği ve özellikle toprek ve su ürünlerinde, sanayileş

miş ülkelere göre "emek bolluğu" ne d eniyle üstü n olduğuinu.z 

ileri sürülerek, mamul mal jhracatının geliştirileceği 

açıklanmaktadır. 

Sektör programlarının hazırlanmasında, çeşitli sek

törlerdeki gelişme imkanları gözönünde bulundurularak ik

tisadi ve sosyal hedeflerin dengeli bir gelişme ile nasıl 

gerçekleşebileceği ara.ştırll mıştır. Sektör programları 

bakımından; tabii kaynaklar ın, yatırılmış sermayenin ve 

insan gücüilin en verimli şekilde kullanılması ilk hedeftir. 

Ayrıca hızla gelişeceği tabmin edilen bir sektörlin hammad

desini üretecek sektör veya sektörlerin de bu gelişme 

hızına ayak uydıu--ması içi.'.ı gereken tedbirler düşünül:rıiiş

tür. Çeşitli sektörlerin dengeli gelişmeleri ve gayrisafi 

milli hasıle.da yıllık ortalama yi.i zde 7 'lik bir s.rtış sağ

lamal ... :ı..rı için, kamu ya tırırrJ..arı ile özel yatırımlar tey

lamının 59,65 milyar olması gerekmektedir(27). Toplam ya

tırımların ar,a se k tör le re göre dağJ.lımı Tablo 1 'de gös te

rilmektedir. 

(27) DPT, a.gok .. , s.lJ6. 
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Tablo 1 

Gayrisai'i Yatırım (1963-1967) 

Sektörler Milyon 1L 
1961 Fiyatlarıyla 

(1) 

Gayr:Lsafi yatırım 
Toplamı Ylizdesi Olan 
- ~2) Sektörl~~·-------

Tarım 

Madencilik 

İmsla t Sanayi 

Enerji 

Ulaştırma 

Hizmetler 

1\omı+. 

Eğitim 

Sağlık 

Turizm 

T o p 1 a ın 

10.548,4 

3.233,0 

10.089,2 

5.134,0 

8~159,4 

3.965,9 

1?~ 116 J> 

4,227,0 

1.346,9 

827,0 
-----

59.646,8 

Kaynak: BBY[CP, s .. J6, Tablo: 49/1 

17,7 

5,4 

16,9 

8,6 

13,7 

6~6 

?0;3 

7,1 

2,3 

1,4 --
100,0 

T·ablo 1 'den gö.rülcU.iğU gibi tarm sektörüne nisbi 

olarak oldukça yüksek yatırım yapılması öngörülrnüştüro Ta-

rım yatırımlarırı.ın yük se k tutulmasında, bugüne kadar tarı-

ının ihmal edilmiş olması, gizli işsizlik gibi çözümü zor 

sorunların bu sektörde yer .·.lm9.sı ve sanayi_leşmenin bs şa-

rılı olması için ta.!"ımda bir Urün :fazlası "t.:ıeklenmesi gibi 

,:ı ı . . . .. . . , ~ \.. :ıl 1 " . ı . . . . ·ı ı . , . 
nel~en e.rın goz orıunae ı.,u·.,ı c ugu ı eı~:L sur:.:ı.ı..me c-cec.ı.ır. 



Sektörler 

Tarım 

Madencilik 

imalat Sanayii 

Enerji 

Ulaştırma 

T o rı 1 A m 

Tablo 2 

Uretim Hedefleri 

(1961 fiyatlarıyla, milyon TL) 

1962 
(l) 

34690,0 

2341,4 

18203,5 

648,0 

337872 

592h1:.J 

l963 
~-(2) 

36470,0 

2583,9 

~)0°67 1 ~ u s--

729,1 

3744~9 

(ı Lt 37 5 /) 

1967 
(3) 

435.60 ,o 

3577,4 

31462,1 

1187,7 

3340,2 

851?7:4 

1967 
Endeksi 

1962=100 
(4) 

125,6 

:!.52 ,8 

172,8 

183,3 

158,1 

1-4-J ~7 

Kaynak:BBlXP, s.140, Tablo: 52/1 
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Yıllık 
Artış 

% 
(;!)_ 

4,7 

8,7 

11~5 

12,8 

9~6 

7:5 

Tablo 2 ekonominin üretim hedeflerini gösterrr,r2ktedir. 

Carım sektöxtinde üretim hedefleri tesbit edi}j_rken, kalkın-

m.anın gıda sanayiinde ve tar:ı...11sal ürünleri işleyerı sanayi-

lerde meydana getireceğj_ değişme ler dil:ke-~'3 s.lınnıış tı;.:::- (28). 

:Birinci Planın sonunda ekonominin bünyesi önemli 

G.eğişmeler gösterecektir .. Tarımın gay.eisafi millJ. hasıla 

içindeki yeri 1962 yılında% 43,8 iken, 1967 yılında% 38,3'e 

(28) DPT, fug .. k •. , s.l38. 
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inecektir. Tarıma büyük önem verilmesine rağmen milli 

hasıla içindeki yerinin küçülmesi, öteki sektörlerin go.u 

lişme hızları ile ilgilidir. Örneğin; Tablo 3't~ görJl

dUğü gibi imalat sanayii' nin, gayrisafi milli hasıla için..; 

deki payı 1962 yılında% 12,8 iken, ~1967 yılında% 16,7'ye 

yükselecektir. 

Tablo 3 

Sektörlerin Gayrisafi Milli Hasıla İçindeki Yerleri (%) 

Sektörler 196L ..J:lli._ _!967 

Ta.nm 43,8 A.3,0 38,3 

Wıade ne il ik 3,2 3,3 3,6 

İmalat Sanayii - 12,8 13 '5 16,7 

Enerji 0,8 0,9 1,1 

Ulaştırma. 3,9 4,1 4,6 

Kaynak: BBYKP, s.l41, Tablo: 53/1 

Birinci pla.."ll.n vurgulanacak en önemli stratejik 

tercihi, kalkınmanın sana;y'i.leşme ile s;.ğlanabileceğini 

öngörmesidir(29). Bu arada, izlenecek sanayileşme strate

jisinde özellikle ~maye m~lla~ı ~eti.mi ile 1braç ola

ne . .klarııu genişletecek sanayilere yatıı .. ıııı önceliği tanın-

m:ı.şt J.r. 
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B. İKİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANINDA SANAYİT..ıEŞME 

S~f:RATEjİSİ 

İkinci Eeş Yıllık Kalkınma Planının iz.leyeceği sana-

yileşme stratejisinin komımuzla ilgili özellik gösteren 

yanlarını şöyle özetieyebil iriz. İkinci planın ana hedefi, 

yüksek düzeyde bir gelişme hızı sağl~ak ve bunu devam 

ettirmektir. Adı geçen plan tarım-sanayi ilişkisini şöyle-

ce ortaya koymaktadır. n Türk ekonomisi nde sanayileşme ta

ı~mdaki verimliliğin artmasını, tarım ürünlerinin değer-

le ndirilrne s ini sağlayıcı yönde gerçekleştirilecek, böylece 

tE~rım sektöri.1 ele sağlarn b:ir bUnyeye b:rvuşmuş olacaktır" 

denilmek-te ve lmrulacak olan ağır sanayii tes.rtılerinjn ise; 

hem tarım sektörürii n modernleş tirilmesi, hem tarım sektö-

ründen sanayi sektörline kaynak aktarımırıa yardmcı olacağı, 

ayrıca küçük sanayinin gelişmesine el veriş li bir ortam 

yaratılacağı :ileri. sürülmekted.ir. öte yandan te.r:ımsal 

ürünlerin işlenerek ihraç edilmesine VB ihracat yapısının 

sanayi ü.r·ünleri yönünde değiştirilrnesino önem verileceği 

de belirtilmektedir., 

Planda seçilen dengeli kalkınma stratejisi uygule-

ması genel geliş;::ıeyi hızland:.racak, arıcak tüm sektörlerde-

ki ür et im artışı Hynı orcıu.'1.da olmays.caktır. Bu dönemde sa-

nayi sektörü, sü rLikleyici sektör olaı~ak seçilmi§tir .. Ve 

ülkenin s dı. ip olduğu knyna1r.ları.n hızJ.ı bir se.nayileş:neyi 

karşılaştırmalı üstü nlükl2r :i lke si ne göre sağl:ı..yatile ceği 

ileri sUr:.:ilmektedü'. 
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İkinci plan döneminde gayrisafi milli hasılada 

y:ı.llJ.k % 7 'lik artışJ.n ve çeşitli sektCi.rJ.zrde öngö.r-ü1en 

gelişınele rin sağlanı.11ası için toplam olarak stoklar hariç 

111,5 milyar yatırım yapılması gerektiği hesaplan.'1lıştır(30) .. 

Bu mil:ı::tarJ.n ana sektörlere dağılıını Tablo 4 'de gös-

terilmiştir. 

Tablo 4 

Yatırıroların Sektörlere Göre Dağılımı 

Sektörler 

Tarım 

Madencilik 
İmala t Sanayii 
Enerji 
·uıaştırma 

Konut 

Eğitim 

Sağlık 

Turizm 

Diğer Hizmetler 
Ktükınma Fonu 

T o p ı a m 

------

(1965 Fiyatlarıyla) 

(Milyon TL) 

1968 
TOJ2lam 

16.900 
4 .• 100 

25.,000 
8.900 

18.000 
20.000 

7 .. 500 
2o000 
2 .. 600 
6 .. 100 

400 

111.500 

Kaynak: İ3YKP, s.297, Tablc: 147. 

------

- 1972 

2E 

15,2 

3,7 
22,4 

8,0 
16,1 
17,9 

6,7 
1,8 

2,3 
5,5 
0,4 

100,0 

ANADOUJOltiviMI;t\:ıw.;l 
Me~~~a&zrtı' r 
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Uzun vadede ekonomik kalkın.l1lanın sürLikleyici sek

törü olması öngörülen imaJa t sanayinin yatırımıarına ön

celik verilmiş ve ikinci plan döneminde bu sektöre 1963-1967 

döneminde gerçekleşen yatırım tutarının yakleşıle olarak iki 

katı değirinde 25 milyarlık yatırım yapılması plogramlan

mıştır. Nitekim, yatırımların dağılımında imalat sanayi 

birinci sırayı, tarım ise dördüncü sırayı alm:ı.ş tır. Başka 

bir deyişle imalat sanayii ve tarım sektarleri, bir:inci 

plana benzer bir biçimde yatırımlardan aslan payını almış

lardır. 

,,.Tarım sektörü için % 4,1 'lik bir gelişme hızı öngö

rülmüş ve bu hızın; yükselen gıda talebini yurtiçi üretim

le karşılamak, tarm ürünleri ithalatına yol açmamak, · 

tarım sektöründe çalışanların hayat standartlarını yük

sel tmek ve tarımdan tar:un dışı sektörlere kaynak trans

feri sağlamak için zorunlu olduğu belirtiL~iştir.~ 

İkinci plan döneminde öngörülen 34,3 milyar gayri

safi milli hasıla artışının yüzde 38,6 gibi yüksek bir 

payı imalat sanayii üretim artışları ile sağlanacaktır., 

İmalat sanayii gelişmelerinde ara ve yatırım malı üreten 

alt sektörlere büyük ağırlık verilmiştir. Tarımın gayri

safi milli hasıla içindeki ye~i küçülmekte ve sanayiinin 

payı hızla artmaktadır. Sektörlerin gayrisafi milli hasıla 

içindeki payları Tablo 5'te görUlmektedir. 
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Tablo 5 

Sektörlerin Gayrisafi Milli Hasıla İç:Lndeki Payları (1) 

(Yüzde Olarak) 

Sektörler '...1-.i§.g_ ...1267- .ıug_ 

Tarım 36,4 30,4 26,6 

Sanayi 22,8 25,5 30,7 

İnşaat 5,0 ~,3 5,4 

Ulaştırma 7,1 7,4 7,5 

Konut 4,2 4,5 4,3 

Diğerleri 25,0 26,2 24,9 

n ..... J;a.l~~ Ccli,rlcri rı ı::;. (\ '7 rı c. 
.V .... ';( ~,,/ V' f 

...,,..., 

T o p 1 am 100,0 100,0 100,0 

Kaynak: İBTI<P, s.296, Tablo: 146 

(1) Piyasa fiyatları :i.le ka tma-değer payları. 

C. ÜÇÜNCÜ BEŞ YILLIK KALKI1-JMA PLANINDA SANAYİLJı~ŞIVT.E 

STRATEjİSİ 

İlk dilimini üçüncü plan döneminin (1973-1977) 

oluşturduğu "uzun dönemli kal kınına &"'laçları" şöyle sıra-

lanabil ir. 

- Yaşama düzeyinin yükseltilmesi 

- Sanayileşme 
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- Dış kaynaklara bağlılığın azaltılması 

- İstihdam sorununun çözümlenmesi 

- Gelir dağılı.ının:tn iyileş t:i.rllmesi. 

Üçüncü planın sanayileş m.s konusundaki görüşü şöy-
rlY 

ledir(31). 11 Türk toplumurru.n yaşarrı.a düzeyini hızla yüksel-

tecek bir ekonomik büyüme, sanayinin milli gelire gittikçe 

artan oranda katkıda bulunmasıni gerektirmektedir. Yaşama 

düzeyinin ;yükselmesi ile doğacak olan sınai ürün tal~.p

lerinin karşılanması, dış ticaretle ilgili sor~nları çözüm

leyecek ölçüde ihracat ve i thal ikanE si yapabilmesi, is

tihdam olanaklarının kararlı ve sürekli olarak arttır:,lma

sı, tarımda modernleş t irme nin hızlandırılması, kır-kent 

arasında gelir bölüşürrnnün iyileştirilmesi, toplarnun tUtUn 

kesimlerinde verimliliğin artırılması, kısaca kalk~nma, 

ancak sanayileşme ile gerçekleştirilebilir." 

Üçüncü planın; seçilen sarrayile şme modelinin bulun

duğu aşamayı gösteren j_fadesi ırsanayileşıne deyimi, bileşiı11i 

ne olursa olsun, sadece sınai has:ı.lanın artması demek de

ğildir. Sana:>~ileşme amacı daha çok tüketim malları sana

yilne dönük, nispeten geri üretim teknolojileri h."U:ı.lane.n 9 

genellikle küçük üretim birimlerinden kurulu Türk sanayi

inde yapı~~l bir değişikliği ifade etmektedlı~o Bu yapısal 

değişiklik, ileriyi ve geriyi besleme etkisi güçlü ara 

malı sanayileri ile teknoloji üretiminde itici ve özendi-

, s.l20. 
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rici bir niteliği olan, aynı zamanda uzun dönemde dış kay

naklara bağlılığı hafiflete n yatırım malı ve mühendislik 

sanayilerine ağırlık verilerek, bu dallardaki üretimin 

toplam sanayi üretimi içindeki payının artması ve bunla

rın dış .rekabet olanak verecek niteliklerde kurulup geliş

ti.rilmeleri ile sağlanacaktır •••• 11 şeklindedir(32). 

Yukarıdaki ifadeden de anıaşildığı gibi, Üçüncü 

plana göre Türkiye, tüketim malları sanayii, aramalları 

sanayii, yatırım malları sanayii aşamaJa rından ()luşan 

geleneksel sanayileşme sürecinin ikinci aşamasındn, üçüncü 

aşamasına geçiş döneminde bulunmaktadır. 

Plan~ tarım kesimine ya.p1.la c~:~.k yatJ.r-ırnı ı:t'Y'fl~ s b'J. (il) 

kesim üretiminin hava koşullarına olan bağlılığını azalt

ınayı amaçlamaktadır. Ayrıca n •••• Tarım yatırımlarında 

öncelik, beslenme ihtiyaçlarının karşılanması yanında, ih

racatın geliş tirilmesini de yakından ilgilendiren hayvan

cılJk, balıkçılık ve sebze-meyve alanlarında üretimi ar

tıracak yatırımlara ve sanayiye hammadde veren üret~n kol

Iarına verilecektir." _xdenilerek, tarımın genel ekonomi 

içinde alacağJ. yer ortaya koru lmaktadır (33). 

Adı geçen pla~ döne~inde toplam sabit sermaye yatı

rımlarının% 11,7'si tarım,% 3l,l'i imala·t sanayii sek-

(32) DPT, ~' s.l20 

(3.3) DPT, fug .. k., s.897. 
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törüne yapılacaktır. Yatırımların sektörlere göre dağılımı 

Tablo: 6•da gösterilmiştir • 

. Tablo 6 

tt çUncü Plan Dönemi. nde Yapılacak Sabit Sermaye · 

Yatırımların ın Sektörlere Göre Dağılımı 

Milyar TL Toplam İçinde Yüzde 
Sektörler (1) (2) 

Tarım 33,0 11,7 

Madencilik 16,3 5,8 

İmalat Sanayii 87,7. 31,1 

Ulaştırma 40,6 14.5 

Ticaret+ Mali K. 5,0 ,1'~8 

Turizm 4,5 1,6 

Konut 44,0 15,7 

Enerji 24,0. 8,5 

Eğitim 14 ,o 5,0 

Sağlık 4,0 1,4 

Kamu Hizmeti 8,.0. 2,9 __ .. _ 
T o p 1 a m 281,1 100,0 

Kaynak: ÜBYKP, s.l70, Tablo: 104. 

Yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi ikinci plana 

benzer biçimde imalat sanayii, yatırıınlarJ.n dağJ..lımında 
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en yüksek payı alırken, tarı.rn sektörü dördüncü sıradadır. 

Bu açıdan ikinci plan için söylenenleri bu.rada da tekrar·-

layabiliriz. 

Tarım sektörü üretiminin Üçüncü Plan döneminde yıl

da ortalama % 4,6 hızla artması öngörülmüştür. Sanayi 

üretimi toplam olarak yılda ortalama % 11,9 hızla, bu 

sektörün alt dal larından olan imalat sanayii ise, yılda 

% 11,7 hızla gelişecektir. Üretimin tarımı ve sanayi sek

törlerine göre dağılımı Tablo 7'de verilmiştir. Tablo'da 

Tablo 7 

Üretimin Sektörlere Göre Dağılımı 
(1971 Fiyatlarıyla, Milyon U) 

1972 
Yuzde 

Sektörler Üretim Payı 

Tarım' 71012 22,7 

Bitkisel Üretfuı. 44322 14,1 

Hayvanc.+Su ürün.24642 

Orma...'1.c ılı k 

Sanayi 

Madencilik 

İmalat Sanayi 

Enerji 

Hizmetler 

2048 

121883 

4507 

113448 

3928 

7,9 

0,7 

38,9 

1,4 

J6,2 

1,3 

Toplam .·13060 100 ,O 

Kaynak: ÜBl1\P, s .. l62, Tablo: 99. 

1977 
Ytizde 

Üretim Payı 

88710 18,5 

54032 11,2 

31513 

3165 

213674 

9169 

197~-27 

7078 

6,6 

0,7 

44,5 

. _ı' 9 

41,1 

1,5 

480486 100,0 

Yuzde Artış 
Yıllık 

Yıllık Ort. 

24,90 4,6 

21,90 4,0 

27,88 

54,54 

5,0 

9,1 

75,31 11,9 

103,44 15,3 

74,00 11,7 

80,19 12,5 

53,48 8.,9 
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görüldüğü gibi sektörlerin tümünde üretna artışı hedeflen

miştir. Ancak samyi sf:ktörUnde, özellikle alt St?ktörü 

olan imal at sanayiindeki ür eti m artışım n diğer sektör

lere oranla daha fazla olduğu gözlenmektedir. imalat sa

nayiinde bu dönemde ulaşıln:ıak istenen düzey, doğal kaynak

ları değerlendiren ve üranleri diğer sanayiler tarafından 

girdi olarak kullanılan ara malları sanayileri üretiminin 

artırılması yanında, Türkiye' nin yabancı kaynaklara bağlı

lığını hafifleten, onu dış pazarlarda güçlü bir ticaret 

ortağı durumuna getirecek yatırım n~lları sanayilerinin 

kurulması için uygun bir gelişme ortamı hazırlamaktır. 

Üçüncü plan döneminde gayrisafi milli hasıla 1972 'de 

191.2 mi l;tcr TL' d.s..ü., yılda Grts.l&.ı'ila % 7, 9 hızla artaı·:ak, 

1977 yılında 279,5 milj~r n•na ulaşacaktır(34). 

Üçüncü plan döneminin baz yalı olan 1972 'yılında 

tüm imalat sanayi ii içinde tüket im malları üretiminin payı 

% 46,6 iken bu pay 1977 yılında% 38,3'e düşecek, ara ve 

yatı.r:ı..m n:e.lları üretimlerinin yapı ise 1972'de% 53,4'den, 

1977'de% 61,7'ye yükselmiş olacaktır(35). 

D. DÖRDÜNCÜ BEŞ YILLIK KALKD~l;IA PLANINDA SJ:.NAYİLEŞivffi 

STRATEjisi 

Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı hedefleri ve 

(34) DPT, f,.g,,_}f.!-, Sol59. 

(35) DPT, a.v.k., s.ı6o. 
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stratejisinde temel darboğazları önlemek, gidermek ve 
• 

kaynakların rasyonel kullanıı-nını sağlamak esastır .. ÇünkU 

üçüncti plan dömminde başta altyapı olmak üzere, ekonomi 

önemli darboğazlara girmiştir. Sözkonusu döne.~ de, yatırım-· 

larda za:nan zaman dağınık lık, gecil::Jneler, üre tirnde ve 

ihracatta düşmeler ile enerji bunalımları görülmüştü{36). 

Üçü:ncü planın en önemli hedefi, sanayinin ekonomi

deki paymın büyümesi ve bumuı toplumda yapısal bir değiş

meyi sağlayacak boyuta erişmesiydi. Plan döneminde bu yön

de gelişmeler olmuş, ancak bu ::lar sanayide yapı değişik

liğini gerçekleştirecek bqyutlara ulaşamrunıştır. Dördüncü 

planda bu amaç yeni bir çerçeve içinde ele alınmıştır. 

- r"- ,_,... ,.....r"' "tT_, ı r\,....,.., lfl"' 
(,..(.~..L.,.J....i. 1..:t~J~..a..'-4V"""'.ı.lı.. 

bir i thalat artışı görülmemesine rağmen, yükselen dünya 

fiyatlarının etkisiyle Türkiye'nin dış ticaret hadlerinde 

belirgin bir bozulma olması, dördüncü plan döneminde, üre-

tim hedefleri ve gelişme politikaları bakımından, ülke 

avantajlarını kısa sürede artıracak politika seçenekleri-

nin saptanması zorunlu görülmüştür. 

Dördüncü planda öngörülen hedeflere ulaşabilmek 

için 1978 yılında 228,1 milyar lira olan toplam yatı.rım

ları n % 12, 5 d olayları nda artarak 1983 yılında 4J.G, 5 

(36) Devlet Pıanlama Teşkilatı, Dördüncü Ee§__l:];).J:_2.k K.al-

1-anma P~~.2., Ankara 1979, So 201 

i_::, •. ~,: .. ~ _ _, A:~:~Il.J~~JL/Lr -.:~.-.-~~- ~-=-~ 

lt;~~EJ -~C!l~ J:-~7."JffF~J'Galf 
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milyar lira düzeyine çıkması gerekmektedir. Böylece beş 

yılda yapılacak toplam yatırım tutarı 1.647,7 milyar lira 

olacak tır ( 37). 

Öngörülen yat ır:ı.nılar gerçekleştiğinde toplam yatı

r:ı.mlax·ın gayrisafi milli hasıla içerisindeki payı 1978 'de 

Tablo 8 

Sektörel Sabit Sermaye Yatırımları 

(1978 Fiyatlarıyla, Milyar U) 

Sektörler Toplam 

Tarım 191,6 

Ivia<ie rı•_dlih 96,3 

İmalat Sanayii 432,3 

Enerji 166,8 

Ulaştırma 256,8 

Turizm 18,3 

Konut 229,9 

Eğit:im 75,6 

Sağlık 21' 5 

Diğer hizmetler 86_(1 

Pay 

12,2 
, -
b,.L 

27,4 

10,6 

16,3 

1,2 

14,6 

4,8 

1,4 

5,5 

Toplam ı. 575,8 100,0 

Kaynak: DBYKP, s.215, Tablo: 123 

(37) Bu miktarın ı. 575,8 milyar lixnsı sabit sermaye yatı

rımlarından, 71,9 milyar lirası ise stok artışlarından 
oluşm.aktadır. 
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% 19,9 iken, 1983'te% 24,4'e yükselecek ve gayrisafi 

milli hasıla beş yılda top lan olarak % 46,9 dolaylarında 

artmJ.Ş olacaktır. Sektörel s ab it sermaye yatır:ımları Tab

lo 8'de görülmektedir. 

Tablo 'da görüldüğü gibi ya tı.r:ımların dağıl:ı.mında 

en büyük payı imalat sanayii almaktadır. İkinci sırayı 

ulaştJ.rma sektörü, üçüncü konut sektörü, dördüncü sırayı 

da tarım sektörü almaktadır. 

Tablo 9 

Üretimin Sektörlere Göre DağJ.lırnı 
i1978 Fiyatlarıyla, Milyar n) 

Sektörler 

Tarım 

Bitkisel Üretim 

Sektör-
1978 içi 

Üretim YUzde 
Değeri DağJ.lım 

382,8 100,0 

236,8 61,9 

Hayvanc. ve Su ür.130,5 34,1 

OrmancJ.lık ürü nı. 15,5 4,0 

775,4 

Madencilik 36,3 

İmala t Sanayi 715,9 100,0 

Enerji 23,3 

Hizmetler 721,9 

T o p ı a m 1880,1 

Sektör-
1983 içi 

Üretim Yuzde 
, Değefi Dağılım 

:Y"ıllık 
er talama 

Yuzde 
Artışı 

501,3 

302,6 

176,6 

22,1 

1347,9 

76,4 

1226,9 

44,6 

1088,1 

2937,3 

100,0 5,5 

60,4 5,0 

35,2 6,2 

4,4 7,4 

11,7 

16,0 

100,0 11,4 

13,9 

8,6 

9,3 

Kaynak: DBYKP, s~207, Tablo: 116. 
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Tablo 9 'da sektörleri n üretim hedefleri verilmiştire 

Bütün sektörlerde üretim art ışı hedeflemili ş, sanayide ya

pısal bir değişimi ve dönüşümü gerçekleştirme fu~cına yö

nelik olarak imalat sanayii içinde ara ve yatırım malları 

üreten sanayilerin öncelikle geliştirilmesi öngörülmüştür .. 

Dördüncü Plan Dönemi nde Gayrisafi milli hasıla 

piyasa fiyatlarıyla % 8,0 oranında artarak 1978 yılında 

1145,2 milyar liradan 1983 yılında 1682,6 milyar liraya 

ulaşacaktır. Piyasa fiyatlarıyla 537,4 milyar liralık 

artış sonucunda kişi başına gelir 1978'de 25796 liradan 

1983 'de 35275 liraya çıkacak ve kişi başına gayrisafi 

milli hasıla % 5, 7 oranında artacaktJ.r(J8). 

E. BEŞiNDi BEŞ YILLIK KALKINl\llA PL.A1ITlillA SANAYiLEŞI~ 

STRATEjisi 

Beşinci Beş Yıllık Kalkınma. Planının temel amaçle.rı 

planda "Iftir, medeni ve güvenli bir ortamda Türk milletinin 

refahının artırılması, verimlilik ve ihracat artışını teş

vik eden, mevcut birikimi değerlendiren ve geliştiren, 

tarımsal gel~şme potansiyelini ve milli savu~~ gerekle

rini gözeten bir yapı içinde sınai üretimin payınL~ yük

seltilmesi, is tihdarr...ın artır:ü ması, genç işsizliğin azal

tılması, gelir dağılımının düşük gelirli gruplar lehine 

(38) DPT, a.g.k~, s.205. 
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değiş tirilmesi, kalkınmada öncelikli yörelerde gelişmenin x 

hızlandırılması 'Ve ekonomik ve sosyal alt yapırı...ın geliş-

tirilmesidir" şeklinde ifade edilmektedir(39). Aynı planda 

üretimin yapısının, Türkiye'nin mevcut maddi ve beşeri 

kaynak birikimi, tabii kaynakları, insan gücü pc·tansiyeli, 

coğrafi durumu, kalkınmada öncelikli yörelerin özellikle 

ve milli güvenlik gerekleri ile dış rekabet imkanları, 

dünya dış ticaretinin şartları dikkate alınarak ve mal 

kı tlıklarına ;y-ol açılınıyacak şekilde belirleneceği ileri 

sürülmektedir. 

Beşinci Plan hedeflerini gerçekleştirebilmek için 

1984 yılında 2. 373,2 milyan lira olan toplam yatırımların 

yılda ortalama % 8, 5 civarında artarak 1989 yılında 

3.975,3 milyar lira seviyesine çakmmsı gerekmektedir. 

Plan döneminde yapılacak 15.123,7 milyar liralık toplam 

yatırımın l4.4l2,9 milyar lirası basit sermaye yatırımı, 

710,8 milyar lirası ise stok artışlarından meydana gelmek

tedir. Tablo lO'da sektörel sabit sermaye yatırımlarının 

da~ılımı görülmektedir. 

oL Plan döneminde taı'ım sektörü üretiminin piyasa fj.

ya tlarıyla y:ıl lık ortalama ax·tış hızının % 3ti·6 , sa:.·9.yi-

nin% 7,5, hizmetlerin ise% 6t4 olması hedef alırı .. Jrııç;t:ı.r. 

(30) De·v-let rıan1a.ma Teşkilatı' _;§~ci.J3~~: Y.2.Jl:2:1E.J~a}:}::_:ıd_1-

ma...1:2!:l..l!l' Arıkara 1985, s o 1. 



Sektörler 

Tarım 

Madencilik 

İmala t 

Enerji 

Ulaştırma 

Turizm 

Konut 

Eğitim 

Sağlık 

Hizmetler 

T o p 1 a m 

Tablo 10 

Sektörel Sabit Sermaye Yatırımları 

(1983 Fiyatlarıyla, Milyar TL) 

·Toplam Iti_?;de Pay 

1.639,1 11,37 

882,4 6,12 

2.015,7 20,82 

2.145,3 14,89 

2.677,2 18,57 

123,6 0,86 

2.190,4 15,20 

339,7 2,36 

144,3 1.oo 

1.255,2 8,71 

14.412,9 100,0 

Kaynak: BBYKP, s.lO, Tablo: 8. 
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Bu gelişmelere göre; taı"'J.m sektörünün 1984 yılında 

toplarn üretim payı% 15,8'den, 1989 yılında% 13,7'ye 

düşecek, sanayi sektörünün payı ise 1984 'de % 47 ,8'den, 

1989'da% 50'ye yükselecektir. Hizmetlerin payı ise 

% 36,4 iken, 1989'da% 36,3 ciYarında kalacaktı.r(40). 

(40) DPT, a.g~~' s.5. 
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Tablo ll'de Ana Sektörler itibariyle üretimin gelişimi 

yer almaktadır. 

.Tablo ll 

Ana Sektörler İtibariyle Üretimin Gelişimi 

(1983 Fiyatlarıyla Milyar n) 

Sektörler 

1984 
Üretim 
pe ğer i 

TarJ.m .· 3428,6 

Bitkisel Üretim 2008,4 

liayvanuılık 1129,2 

Ormancılık 245,3 

Balıkçılık 45,7 

§anayi 

Madencilik 

İmalat Sanayi 

Enerji 

Hizmetler 

Toplam 

10399,6 

419,4 

9505,0 

475,2 

7928,6 

21756,8 

Sektör-
içi 1989 

Yüzde Üretim 
D~ğılımı Değeri 

100,0 

58,6 

7,2 

1,3 

4092,3 

2322,7 

285,5 

66,4 

14901,8 

596,2 

100,0 13497,2 

808,4 

100,0 10832,6 

29826,7 

Kawnak: BBYKP, s.4, Tablo:4. 

Sektör- Yıl lık 
içi Ortala. 

Yüzde Yüzde 
DM1~ı Artış 

100,0 

56,8 

7,0 

1,6 

100,0 

100,0 

3,6 

3,0 

4. 7 
t 1 

3,1 

7,7 

7,5 

7,3 

7,3 

11,2 

6,4 

6,5 

Beşinci Pfuan Döneminde gayrisafi milli her3ılacla 

yılda o.rtalarr.a% 6,3'lük bir bü;;/Jme öngörülmüştür. Buna 
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göre 1984 yılı nda 12050,8 m:il yar 1t olan gayrisafi milli 

hasıla 1989 yılında 16348,1 milyar n seviyesine ulaşicak

tır(41). 

II. PLANLI DÖNEJ!.[DE TtİRK. SANAYİLEŞI\ffi STRATEnLERİNDE. · 

TARIMA DAYALI SANAYİ LEŞIVIENİN Yl!."'Rİ 

::·Tarıma dayalı sanayileşmenin en belirgin özelliği

nin; tarımsal girdi kullanan sanayiler ile tarıma girdi 

sağlayan sanayilerce oluşturulması olduğunu daha önceki 

bölümlerde belirtmiştik. Bilindiği gibi imalat sanayii'nin 

alt sektörleri olan gıda, işçi, tütün, dokUma ve giyim, 

orman ürünleri, kağıt, deri ve kösele sanayii gibi sektör-
. . 

ler tarımsal girdi kullanırlar. Öte yanda n yi nP. ;mB.1B.t 

sanayii' nin gübre, kimya (sadece tarımsal mücadele ilaç

ları), tarım alet ve makineleri gibi alt sektörleri, hemen 

hemen tümüyle çıktılarını tüket im mal ları sanayii, ara 

ımlları sanayii ve yatır:un malları sanayiinden oluşur. 

Tüket im malları sanayii' nin tüm alt sektörleri tarımsal 

girdi kullanmaktadır. Ara malları sanayiini oluşturan alt 

sektörlerin büyuK bir kısmı yine tarımsal girdi kullanır. 

Gübre ve kDnya sanayii tarıma girdi sağlayan sektör1erdir. 

Yatırım malları sanayiinde ise tarım alet ve malöneleri 

alt sektörü tarıma girdi sağlar. 
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Planlı döremde tarıma dayalı sanayileşmenin genel 

sanayileşme stratejisi içinQeki yerir~ vo eğırlığını gös

terebilmek için, türk imalat sanayii' ne v-e bunun içinde 

yer alan tarıma dayalı sa.::ıayilere, planlı dönemde verilen 

stratejik önemi ortaya koymak gerekir. Bu runaçla aşağıda, 

196.3 yılından bu yana hazırlanan beş kalkınma planının 

konu ile ilgili hedefleri, çeşitli bijy,üklükler açısından 

ele alınmıştır. Ne varki kalkınma planlar:unızın, zaman 

içerisinde meydana gelen çeşitli sosyal ve ekonomik geliş

meleri ortak bir paydada karşılaş t:ı..rma yapmaya olanak ver

mediği bilinmektedir. Bu konuda, örneğin kullanılan sabit 

(kimi zaman cari) fiyatlar, tanı.mlar, sektör sınıflandır

maları ve dolayısıyla kapsamları bel:Lx·tilebilir .. Nitekim, 

konum.uzla ilgili olarak, aslJ.nda kullanıııak istediğimiz 

imalat sanayii alt sektörleri itibariyle katma değer, ih

racat ve istihdam rakamları tüm planlar için yeterince 

ve sağlıklı bir biçimde elde edilememiştir • .Ayrıca gübre 

ve ta.nm alet ve makineleri alt sektörleri, üçüncü plana 

kadar sırasıyla kimya ve makine imalat sanayii içinde 

gösterilmiştir. Bu ve benzeri durumlarda karşılaş tırm'3.lar:ı. 

zorunlu olar ak e lde edebildiğimiz ver:· ler le yaptık., 

Tarıma dayalı sanayileşmenin, sanayileşme stratejisi 

içindeki yeri ve ağırlığı her kalkınına planı için o.r·tak 

olan; planların baş ve so n yılları itibariyle imalat sana

yii üretim hedefleri büyüme h::..zla.rı, toplam üretim içindeki 

paylar:ı ve ihracat (Birinci plan dış:ı.nda) hedefleri t2me

linde ortaya konulmaya çalışılmı..::; tır .. 
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DAYALI SANAYİLEŞiüENİN Y15Rİ 
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Tablo 12'de, Birinci Beş Jil~ık Kalkınma PlanEDın 

(1963-1967) imalat sanayii'ne ilişkin üretim hedefleri, 

üretim payları ve büyüme liı.ızları alt sektörler itibariyle 

verilmiştir. 

Tablo 12'nin incelenmesinden de anlaşılacağı gibi 

1967 yılı üretim hedefi içerisinde tarıma dayalı sanayi

lerin payı toplam olarak % 61,28'dir. Görüldüğü gibi, 

toplam imalat sanayii üretiminin % 60 'dan fazlasının bu 

sanayilerce gerçekleştirUmesi öngörülmektedit'. Ayn'ı sa

nayi dallarının 19'2 vılındaki payları toplamı ise~ % 72!7~ 

oranındadır. Buradan planın, dönem sonunda tar:ımsal girdi 

kullanan bu sanayilerin toplam imalat sanayii içerisinde

ki paylarını düşürmeyi amaçladığı anlaşılmaktadır. 

Yine Tablo 12'nin incelenmesinde adı geçen tarıma 

dayalı sanayi kollarının beş yıllık plan dönemi sonucunda 

orta:ı..ama olarak yaklaş:ık % 78 'lik bir üretim artişı sağla

maları öngörülmüştür. Oysa, t0plam imalat sanayiinde aynı 

dönem için üretim artış hızı yaklaşik % 73 olarak hedef

lenmiştir. Buna göre tablo ile ilgili olarak şu noktalar 

belirtilebilir: Birinci Plan dönemi sonunda tarımsal girdi 

J.cullanan sanayilerin, imalat sanayii içerisindeki peyının 

% 72,75'den, 9'~ 61~28'e düşmesi, ancak adı geçen sar.ll..:ıyile-

·.·-:"···,~·.~.-St 
_ ·,-. ~ 1 I.J' J 'Jt .:J1"· 1. j. 

' . ;,.,.," ........ ~"'-'-"' 
~ •. -.~ .•. l_.,tJ.J..,ılf.:l'~~· 



Tablo 12 

imalat Sanayii tiretim Hedefleri, 

Ür-tı· ....... P,...y., ~·.,:ı. v~ ~-. .ı..- •• TT~ ~"'a·--
1;; Jil U .J..CU. v .tU: II.J. 1i] .l:.l.l.Lı..l.. • .t.·..ı.. 

(1961' Fiyatlarzy la, Milyon TL) 

1967 
tlretim 

Sektörler 1~62 1261 
Payları 

~%2 

:x: Gıda, işçi, tütün 7517,7 11241,6 J6·->45' ' . -

x Dokuma ve giyim 5270,0 7380,0 23,94 

x Ağaç ve mantar mamul. 43,8 121,5 0,40 
T[ V .ı.. x ı.ag:ııı 101,1. 145s-6 0,48 

Kauçuk 181,5 786,3 2,55 

Kimya 11]0,0 2364,0 . ., ,_'7 
1 f u 1 

Metaiden başka mamul. 488,9 711,5 2,31 

Metallere mütaallik 
'§s as sanayii 1128,3 2229~9 7,24 

Madeni eşya 943,0 1347,0 4,36 

rtakine {el mak .. lıari ç) 327,0 1994,4 6,46 

Elektrik makineleri 189,6 519,8 ~ ,..8 
..ı.,o 

Toşıt araçları 215,0 1184,2 )p84 

Diğe.r(plastik sanayi)_<24_J.Q__ o,....§lQ..ı.,Q._ --~~~~g 

T o p 1 a J)1 .,77'"'r:. 6 J.. J :ı' 30835,8 100900 
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Plan 
Dönemi 
Artış 
Hızı 

0,49 

0,40 

1,77 

0:44 

3,33 

ı.og 

0,45 

O:t97 

0,42 

5,09 

1,74 

4~50 

_.?_ıll. 

0~73 

Kaynak: 1962 ve 1967 Ure tim değerleri BBl'KP, s, 207, Tablo: 
84 'den G.lınmış, son iki sütu;ı te.raf:ı.mızdan b.esap-

lamnıştır. 

:>.: Tarımsal girdi }:ullanan ta;-J,m.::::ı. d.EıynlJ. sanayj.1er 

.tıeJ.er:L sanay:LJ.c::ri, o:.~j inal kt=.L;ynakta FJyrıca göste
ri.1mem.:l.şt ir .. 
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rin, topla'll i:1ıa1at sana~rii Uretimi artış b.:ızından (% 73), 

üaha ;;rUksek bir t:;rtı§ hızı (% 78) gi5stermesi (.ingörUJ.rri1ştü.r, 

g:ı..ı.•dJ. kullanı:.ı.n sanayiler aleyhine değiştirilmesi öngörU-

lUrken.; aynı sanayilerin gelişme dinanıiğinin toplam :Lmalat 

sanayiinden daha yüksek olduğunu göstermektedir .. 

Bu arada tabloda yer alınamakla birlikte, Birinci 

Plan dönemi sonu itibc:.riyle tal"ını alet ve makineleri üre-

timin:tn % 230 gibi oldukça yUksek tir artısı g,.)stermesinil1 

amaçlanmış oJ.ması, tarıma girdi veren tarıma dayalı sana-

yilere verilen stratejj_k ön.cr;1i gösterr:ıektedir (42)., 

}3., İKİJ:JC:t BEŞ YILLIK KALKIRMA PLAHismA TJ'ı.RIM.A 

DAYALI SAN.A.YİLEŞMENİN YERİ 

izlediğimiz yolu, İkinci Beş YıJ.b .. k Ka1kJ .. nrıa Planı (1968-

., 972' . . ı . ı '-'. ·s ., " " m 1 ı - 3 .-_ · _-) ıçın c:..e :ız_eyecegız ... u. fu"11G.Ç..ı.a aşagıcca ..Lao o .L ve-

Tablo'daki verilere gBre imalat sanayiinin 1972 

y1l:ı. 
.. • 1 • u :;~·0., -c :ı .. m ' ,:ı .!' • 

.neu.e.ı. ı içeris:i.nd.e tarıma clayal:ı. f',anayiler in 

payı toplaii1 olar<::ı.k % 54,46 1 dJ.Y' • Aynı na.nayi dallarının 

rhı.dır... Bi.r i. ne i P1a:.:ıda öng(~ı·i.ilen JUşrne eğilimi, İk ine i Plan 
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Tablo 13 

imalat Sanayii U.r.etim Hedefleri, Uretim Payları, Artış Hızları 
(1965 Fiyatlarıyla, Milyon Tı.) 

1972 II. Plan 

S e k t ö r 1 e r 

x Tütün ve sigara 
X İçki 
x Gıda 
x Dokuma ve giyim 
x Orman ürünleri 
x Kağıt 
Basım 

x Deri ve kösele işleme 
Lastik 
Plastik 
Kimya 
Petrol ürünleri 
Seramik 
Cam 
Çimento 
Fişmiş kil 
Demir çelik 

.Madeni eşya 
Makine imalat 

xx Tarım alet ve maki. 
Elektrik makineleri 
Elektronik 
Karayolu taşıtları 
Demiryolu taşıtları 
Gemi inşaatı 
Uça k bakım ve onarımı 

T o p 1 a m 

1967 

2. 440 
647 

17.041 
7.900 
1.920 

370 
450 
300 
980 
360 

2.220 
2, 997 

112 
467 
682 
540 

2.520 
"?(">/"\ 
1 uv 

2.060 
1.315 

373 
518 
212 

1.87 4 
310 
140 

16 

49.444 

Ürt:tim 
1972 Payları (%) 

2.890 
927 

22.860 
12.060 

2.851 
889 
830 
440 

1.590 
800 

5.800 
4,816 

206 
808 

1.540 
786 

4.500 
, A C("\ 
..ı.. • ..,.vv 

3,920 
3.500 

885 
1.352 

515 
3,320 

450 
420 
30 

80.335 

3,59 
1,15 

28,44 
15,00 

J, 54 
1,10 
1,03 
0,54 
1,97 
0,99 
7,21 
5,99 
0,25 
1,00 
1,91 
0,97 
5,60 
1,81 
4, 87 
4,35 
1,10 
1,68 
0,64 
4,01 
0,56 
0,52 
0,03 

100,00 

Yıllık 

Artış (%) 

3, 4 
7,5 
6,0 
8,9 
8,2 

19,1 
12,9 
7,9 

10,2 
17' 3 
21,2 
9,9 

17,6 
8,0 

13 
13 
ı), 7 
21,7 
18,8 
21,2 
19,4 
ll, 4 
7,8 

24,5 
14, 4 

13,5 (a) 

Kaynak: 1967 ve 1972 üretim değerleri Ö.B.Y.K.P., s.207, Tablo:l97'
den alınmış; yıllık artışlar sektörlerd~n bulunmuş, üretim 
payları tarafımızdan hesapJ.aı:mıştır. 

x Tarımsal girdi kullanan tarıma dayalı sanayiler 
xx Tarıma girdi veren tarıma dayalı sanayiler 

(a) İmalat sanayii üretiminin yıllık ortalama artış hızı plana 
göre% l2,4'tür. Bu oranın, alt sekttı·lerin üretim payları 
ağırlıkları ile elde edildiei akla yatkındır. Aynı. oranı 
basit arl.tmetik ortalama ile% 13,5 olarak elde ettik. Aynı 
yöntemle elde edilen tarıma dayalı sanayilerin üretim artış 
hızlarıyle karşılaştırma yapabilmek için, bu ikinci oranı 
(% 13,5) kullandık. 



için de söz konusudur. Yinede ilgili sanayi dallarının 

toplam imalat sanayii üretimi içindeki payları % 50'den 

fazladır. 
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Üretim artış hızıarına gelince; İkinci Plan dönemin

de imalat sanayiinin yıllık ortalama % 12,4'lük bir hızla 

artması öngörülürken; tarıma dayalı sanayilerin ortalama 

olarak yıllık artış hızları % 9,98 civarındadır. Görüldü§~ü 

gibi bu, Birinci Planın tersine, toplam imalat sanayiinin 

ortalama artış hızından düşüktür. Bu arada, kağıt ve özel

likle tarıma modern girdi sağlayan ve bir yatırım mali nite

liği taşıyan tarım alet ve makinelerindeki artış hızı orta

lamanın ·:istündedir. 

İmalat sanayiinin üretim 3rc,rJısı ve dinamiği ile il

gili bu verilere dayanarak, Türk Sanayiinin İkinci Plan 

döneminde; genel sanayileşme stratejisine uygun olarak ge

leneksel sanayilerin aleyhine bir süreç içine sokulmasının 

amaçlandığı söylenebilir. Nitekim, çalışmanın önceki bölüm

lerinde de belirttiğ:imiz gibi, özellikle tarınısal girdi 

kullanan tarıma dayalı sanayiler bilinçli bir sanayileşme 

stratejisinin ilk dönemlerinde önem kazanmak~.a ve sanayi

leşme hareketini kolaylıkla başlatabilmektedir. Türkiye'de

ki ı:.anayileşme hareketinin buna uygun olduıru görülmeı·.ı-edir. 

İkinci Planın imalat sanayiinde ihracat tahminlerire 

gelince; aşağıdaki Tablo 14'den yararlanarak şu sonuçlar 

ortaya konulabilir. 1972 yılı itibariyle tarıma dayalı 



Tablo 14 

İmalat Sanayiinde İhracat Tahminleri 

(1965 Fiyatlarıyla, Milyon Tı.) 

S e k t ö r 1 e r 

x Tütün ve sigara 
X İçki 
X Gıda 
x Dokuma ve giyim 
x Orman ürünleri 
X Kağıt 
Basım 

x Deri ve kösele işleme 
Lastik 
Plastik 
Kimya 
Petrol ürünleri 
Seramik 
Cam 
f"'.;man+rt .--- ........... 
Pişmiş ki.l 
Demir-çelik 
Demirden başka metaller 
Madeni işya 
Makina imalat 

xx Tarını alet ve makinaları 
Elektirik makinaları 
Elektronik 
Karayolu taşıtları 
Demiryolu taşıtları 
Gemi inşaatı 
Uçak bakım ve onarımı 

Toplam 

1967 

ae6,o 
5,0 

1 253,3 
68,0 
10,0 

2,0 
7 4,0 

35,0 
28,2 
2,1 

22,9 

T 
200,0 

5,0 
14, o 

26,0 
4,5 

ı, o 

2 577 ,o 

1972 

980 
16 

ı 385 
350 

50 

5,5 
120 

110 

1),5 
40 

480 
40 
84 

100 
lO 

12 

3 821 

6) 

1972 
İhracat 
Payları(%) 

25,6 
o, 41 

)6,24 
9,15 
1,30 

0,14 
3,14 

2, 87 

o, 35 
ı, 04 
o,.Gj 

12,56 
1,04 
2,19 

2,61 
0,26 

o, 31 

100,00 

Kaynak: 1967 ve 1972 ihracat tahminleri, İ.B.Y.K.P., s.369, Tablo: 
l98'den alınmış, ihracat payları tarafımızdan hes&.plarunışhr. 

x Tarımsal girdi kullanan tarıma dayalı sanayiler 
xx '..:.'arıma girdi veren tarıma dayalı sane.yile.r· 
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sanayilerin imalat sanayii toplam ihracatı içindeki oranı, 

plan hedefi olarak % 75,84'tür. Bu oran 1967 itibariyle 

% 86,78'dir. İhracat rakamları içerisinde kağıt ve tarım 

alet ve makineleri gibi ara ve yatırım malları bulunmazken, 

en yüksek payı gıda sanayii almaktadır. Başka bir deyişle 

Türkiye'nin İkinciPlan dönemi itibariyle sınai ürün ihra

catının yaklaşık 3/4~ü tarımsal girdi kullanan sanayilerce 

sağlanmaktadır. 

İmalat sanayiinin gerek üretim yapısı ve gelişme 

dinamiğine, gerekse ihracatın yapısına bakıldığında; bu 

iki büyüklüğün, izlenilen.sanayileşme stratejisine uygun 

bir biçimde birbirlerini tamamladıkları görülmektedir. Ta-

rıma dayalı sanayiler tüm imalat sanayii içerisinde önemini. 

korumakta; ancak bu, zaman içerisinde modern sanayi dalları 

lehine azalmaktadır. 

C. ÜÇÜNCÜ BEŞ YILLIK KALKIN11'1A PLANINiıA TARIMA DAYAll 

SMfAYİLEŞMENİN YERİ 

Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı (1973-1977) döne

minde imalat sanayiinin üretimle ilgili hedefleri Tablo 15'te 

verilmiştir. 

Üçüncü Plan dönemi sonu olan 1977 yılında toplam 

imalat sanayii üretimi içerisinde tarıma dayalı sanayiler:in 

payının % 48,44 olması öngörülmüştür. Aynı sanayi dallarının 

1972 yılındaki toplam payı ise, % 55,63 oranındadır.· Tarıma 
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Tablo 15 

imalat Sanayii Uretim Hedefleri, tiretim Payları, Artış Hızları 

(1971 Fiyatlarıyla, Milyon ~) 

S e k t ö r 1 e r 

Tüketim malları 
X Gıda 
X İçki 
x TUtUn 
x Dokuma ve giyim 

Ara malları 
x Orman ürünleri 
x Kağıt 

Basım 

1972 

(52 815,4) 
28 169,0 
ı 419,0 
4 527' 4 

18 700,0 
(44 675,0) 

3 934,3 
ı 609,5 
ı 130,0 

x Deri ve 
Lastik 
Plastik 

deri mamulleri 2 251,0 
ı 590,0 
ı 100,0 

Kimya 
Petro kimya 
Petrol ürünleri 

Çimento 
Pişmiş kil 
Cam 
Seramik 
Demi!'- çe li k 
Demir dışı metaller 
Yatırım malları 

Madeni eşya 
Mak i ne imalat 

xx Tarım alet ve mak. 
Elektrik makineleri 
Elektronik 
Karayolu taşıtları 
Demiryolu taşıtları 
Gemi inşa 

Toplanı 

6 914, 5 
491,9 

lO 288,8 
l 005,7 
ı 972,0 
ı 138,7 
ı 202,2 

358,2 
7.884,1 
ı 794,1 

(15 960,0) 
3 500,0 
2 500,0 
ı 49 4, o 
ı 235,0 
1 108,0 
5 2 48, o 

540,0 
335,0 

113 450, 4 

1977 

(75 501,0) 
38 153,0 

2 350,0 
6 798,0 

28 200,0 
{87 308,0) 

6 055,0 
3 140,0 
2 262,0 
4 232,0 
2 500,0 
2 500,0 

12 881,0 
2 861,0 

19 254,0 
J 442, c 
3 016,0 
ı 830,0 

. 2 016,0 
646,0 

15 881,0 
4 792 'o 

(34 618,0) 
7 200,0 
7 140,0 
3 329,0 
3 057 'o 
2 880, o 
9 )69,0 

945,0 
698,0 

197 427 'o 

1977 
U retim 

Pa;v1 arı ( %) 

( 38, 23) 
19,32 
ı, 19 
3,44 

14,28 
( 44, 14) 

3,06 
1,59 
1,14 
2,14 
1,26 
1,26 
6,52 
1,44 
9, 75 
ı, 7 4 
1,52 
0,92 
1,02 
o, 32 
8,04 
2' 42 

( 17' 48) 
3, 64 
3,61 
1,68 
1,54 
ı, 45 
4, 7 4 
o, 47 
0,35 

100,00 

Plan Dönemi 
Artış 

Hızı (%) 

(7' 4) 
6,3 

10,6 
8,5 
8,6 

(14,3) 
9,0 

14,3 
14,7 
13,4 
57' 2 
17' 8 
13,3 
42,3 
1.3,4 
25,0 
8,4 

10,0 
10,9 
12,5 
15,0 
21,7 

( 16' 8) 
15,5 
23,4 
17' 4 
19,9 
21,0 
12,3 
11,8 
15,8 

16,9 ( a) 

Kavnak: 1972 ve 1977 ür9tim de~erleri, yıllık artışlar; U.~.Y.K.P., 
s.292-293, Tablo: 189 'dan alınmış. üret:Lrn payları tarafı

nuzdan he~3:~planmıı;;tı r·. 

a % 16,9 oranı basit aritmetik c.rta1arna ~; i ::ı 
..ı.. ...... ,_ elde edilmişti.r. 

x Tarımsal girdi ku]lanan tarıma dayalı sunayilc~ 

xx Ta.:-,ma girdi Vf>ren tar.:.ınfı dayg,lı sa.na.rLi.er. 
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dayalı sanayiler genel olarak, imalat sanayii üretimi için

deki düşme eğilimini sürdürmektedir. % 48,44 olan pay yine 

de önemli sayılabilir. 

Uçüncü Plan döneminde imalat sanayiinin alt sektör 

büyüme hızlarının basit ortalaması olarak, yılda % 16,9'lük 

bir büyüme göstermesi hedeflenmiştir. Aynı dönemde tarıma 

dayalı sanayilerin yıllık büyüme hızı, ilgili sektörlerin 

basit ortalaması olarak, % 12,9'dur. Burada da, İkinci 

Plan'a benzer biçimde genel olarak, tarıma dayalı sanayi

lerin ortalama büyüme hızı, imalat sanayiinin ortalama bü

yüme hızından daha düşüktür. Ancak, tüketim malları sanayii

lerini oluşturan tarıma dayalı sanayilerin büyüme hızları; 

gerek imalat sanayiinin, gerekse adı geçen sanayi grubunun 

ortalamasından düşük, ara malları sanayiilerinden olan 

kağıt, deri ve deri mamulleri ve gübre sanayi_ileri ile, 

yatırım malları sanayilerinden kabul edilen tarım alet ve 

makineleri sanayiilerinin büyüme hazları, adı geçen sanayi 

grubunun ortalamasından yüksektir. Ayrıca, gübre ve tarım 

alet ve makineleri sanayiilerinin üretim artış hızları, 

imalat sanayiinin artış hızından daha yüksektir. Bu sonuç

lara göre tarıma dayalı sanayilerin, imalat sanayiinin bü

;~me hızından daha düşük bir hız göstermeleri; modern ta

rıma dayalı sanayilerden değil, genellikle tü.ke tim Iiıalları 

sanayini oluşturan geleneksel sayılabilecek sanayilerde, 

ileri gelr:ıelctedir. Bu durum, Türk ekonomisinin Üçüncü Plan 



Tablo 16 

İmalat Sanayiinde İhracat Tahminleri 

(1971 Fiyatlarıyla, Milyon ~) 

Sektörler 

Tüketim malları 
x Gıda 
X İçki 
x Tütün 
x Dokuma ve gıyım 

Ara malları 
x Orman ürünleri 
X Kağıt 
Baş~m 

x Deri ve kösele 
Lastik 
Plastik 
Kimya 
Petrokimya 
Petrol ürünleri 

xx Gübre 
Çimento 
Fişmiş kil 
Cam 
Sera:uik 
Demirçelik 
Demir dışı me~aller 
Yatırım mal 1 arı 
Madeni eşya 
Makine imalat 

xx Tarım alet ve makineleri 
Elektrik mak. 
Elektronik 
Karayolu taşıtları 
Gemi inşa 
Demiryolu taşıtları 
Uçak yapım ve onarımı 
Diğerleri 

Toplam 

1972 

( 4853, 3) 
27 35,0 

18,3 
1~oo,o 

600,0 
( 1096, 4) 

65,2 
29,9 
5,1 

252,0 
15,0 
5,0 

168,0 
3,8 

182,0 

84,0 
4,6 

56,8 

78, o 
147 ,o 

(126,5) 
22,0 
30,0 
0,5 

11,0 
7,0 

13,0 
8,0 

35,0 

6076,2 

1977 

(7003, 2) 
37 48, o 

75,2 
1500,0 
1680,0 

( 3195, 6) 
280,7 
109,7 
10,6 

583,0 
140, o 
10,0 

594,6 
113,2 
234,0 

15,0 
124,8 

980,0 
(845,0) 

45,0 
200,0 
10,0 

314,0 
110,0 
73,0 
23,0 
70,0 

11043,8 

67 

1977 
İhracat 

Payları (%) 

( 63, 4> 
33,93 
0,68 

13,58 
15,21 

( 29, 45) 
2,54 
0,99 
0,09 
5, 27 
1,26 
0,09 
5,98 
1,02 
2, ll 

0,13 
1,13 

8, 87 
(7' 60) 
o, 40 
1,81 
0,09 
2,84 
0,99 
0,66 
0,20 
0,63 

100,00 

Kaynak: 1972 ve 1977 ihracat tahminleri Ü.B.Y.K.P., s.295, Tablo: 
191'den alınmış, ihracat payları tarafımızdan hesaplanmıştır. 

x Tarımsal girdi kullanan tarıma dayalı sanayiler. 

xx Tarıma girdi veren tarıma dayalı sanayiler. 



68 

döneminde amaçladığı sanayide yapısal dönüşüm stratejisine 

uygundur. 

Üçüncü Plan döne~i~deki imalat sanayii ihracat tah~ 

minlerine baktığımızda, yine bir tablo yardımı ile amaca 

uygun sonuçlar çıkarabiliriz. Tablo'ya göre, 1977 yılı iti

bariyle tarıma da;yalı sanayilerin toplam imalat sanayii ih

racat tahmini içindeki payı % 72,29'dur. Bu pay, Üçüncü 

Planın baz yılı olan 1972 yılı için% 85,59 olarak hesaplan

mıştır. Sanayideki yapısal değişim öngörüsüne uygun olarak 

toplam sınai mal ihracatı içerisinde, özellikle geleneksel 

nitelikteki tarıma dayalı sanayilerin payının azaltılması 

akla yakındır. İkinci Plandaki azaltılma eğilimi, burada da 

görülmel~tea.ir. 

Esasen tarıma dayalı sanayi ürünleri ihracatının 

% 63,4'lük kısmını tüketim malları sanayileri oluşturmak

tadır. Geleneksel sanayileşme stratejisi çerçevesinde sana

yileşme hareketini başlatan bu faaliyet alanları, giderek 

ihracata yönelmekte ve yapısal dönüşüm için gerekli ara ve 

yatırım malları sanayilerinin dış kaynak ihtiyacının, belli 

ölçüde de olsa karşılanmasına katkıda bulunmaktadır. 

D. DÖRDÜNCtJ BEŞ YILLIK KALKINllA J'LAl:iHTDA TARIIıiA 

DAYALI SAl\AYİ.lıBŞMENİH YERİ 

Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı (1979-1983) döne

minde imalat sanayiinin üretimle ilgili hedefleri Tablo 

17'de gösterilmiştir. 
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Tablo 17 

imalat Sanayii Üretim Hedefleri, Üretim Payl(irı, Artış Hı::ları 

(1978 Fiyatlarıyla, Milyon ~) 

Sektörler 

Tüketim malları 
X Gıda 
X İçki 
x '!'ütün 
x Dokuma ve giyim 

Ara malları 
x Orman ürünleri 
X Kağıt 
Basım 

x Deri ve mamulleri 
Lastik 
Plastik 
Kimya 
Petro kimya 
Petrol ürünleri 

xx Gübre 
Ç'i!l!e~tc 

Pişmiş kil 
Cam 
Seramik 
Demir çelik 
Demir dışı metaller 
Yatırım malları 

Madeni eşya 
Makine imalatı 

xx Tarım alet ve makinel. 
Elektrikli makineler 
Elektronik 
Karayolu taşıtları 
Demiryolu taşı t.Ları 
Gemi inşa 
Uçak 
Meslek, Bilim ve Kont. 
aletleri 

Toplam 

1978 

(301 648, 7) 
158 986,0 
ll 604,3 
31 589,4 
99 469,0 

(293 824,3) 
37 544,0 
10 448,5 
12 042,9 
15 632,7 

8 260,0 
6 600,0 

.36 545,5 
18 018,7 
55 559,0 

5 862,6 
12 2 47 '7 

9 560,1 
b 129,9 
3 756, 4 

38 953,0 
lb 658,3 

(120 452, 8) 
.30 670, o 
18 300,0 

9 050,0 
15 324,0 
7 500,0 

30 725, o 
2 963,1 
4 408,7 

814,0 

698 o 
715 925,8 

1983 Plan Dönerui 
Üretim 

1983 Payları(%) 

( 451 957, 5) (36, 8) 
232 135,6 18,9 

15 624,3 1,2 
47 62 4, 6 3, 9 

ı 56 57 3, o 12' 8 
(531 056,5) (43,3) 

58 678,0 4,8 
16 676,5 1,4 
lb 65.3,9 1,4 
27 572' 3 2, 2 
15 500,0 1,3 
lO 400,0 0,8 
59 292,9 4,8 
36 652,0 3,0 
99 570,0 8,1 
13 020,3 1,1 
21 46c,ı ı,e 
16 388,8 
ll 673,6 

6 7 38, 5 
83 44?,0 
.37 334,6 

(243 896,2) 
60 ooo,o 
39 000,0 
22 400,0 
.32 868,0 
14 000,0 
56 313,0 
7 090,2 
9 500,0 
ı 450, o 

ı 275. o 
1226 910,2 

1,3 
1,0 
0,5 
6,8 
3,0 

( 19, 9) 
4,9 
3,2 
1,8 
2,7 
1,1 
4,6 
0,6 
0,8 
c.,1 

e.ı 
ıoo,oo 

Ar h ş 
Hızı ( %) 

( 8, 4) 
7,9 
6,1 
8,6 
9,5 

(12,6) 
9,3 
9,8 
6,7 

12,0 
13,4 
9;5 

10,2 
15,3 
12,4 
17 t 3 
, , n 
.,~,._.._' J 

11,4 
13,8 
12,4 
16,5 
17,5 

(15,2) 
ı 4, 4 
16,3 
19,9 
16,5 
13,.3 
12,9 
19,1 
16,6 
12,2 

12,8 
12, 9( a) 

Kaynak; 1978 ve 1983 üretim de~erleri, a~tış hızları ve Uratim pay
ları D.B.Y.K.P., s.232-233, Taolo: l39've Tablo: 140'tan 
al ı nır.ı ş t 1. r. 

(a): 1?,9 cranı, basit aritmetik ortalama ile elde edilmiç~ir. 
x Ta.rurısaJ girdi kul larıa:-ı sanayi ler. 

xx : TarımB gird~ ver~n sa~ayiler. 
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Plan döneminin son yılı olan 1983 yılında toplam 

imalat sanayii üretimi içerisinde, tarıma dayalı sanayile

rin payının % 48,10 olması öngörülmüştür. Aynı sanayi dal

larının Dördüncü Planın baz yılı olan 1978 yılındaki toplam 

payı ise, % 53,10 oranındadır. Tarıma dayalı sanayilerin 

genel olarak, imalat sanayii üretimi içerisinde payının 

düşürülme eğilimi sürmektedir. Ne var ki, üçüncü Plana göre 

Dördüncü Planda tarıma dayalı sanayileri oluşturan çeşitli 

tüketim malları, ara ve yatırım mallarının, tarıma dayalı 

sanayi içindeki payıarına bakıldığında; tüketim malları 

üretenlerin tarıma dayalı sanayi içindeki payları azalırken, 

ara ve yatırım malı üretenlerin payının arttığı gözlenmek-

tedir( 43). 

Üçüncü Planın son yılı olan 1977 yılındaki % 48,44'-. 

lük tarıma dayalı sanayi üretimi öngörüşünün, Dördüncü Plan 

sonu için de hemen hemen aynı (%48,10) olması, bilinen ne

denlerle gerçekleştirilemeyen sanayide yapısal dönüşüm ol

gusunu, başka bir açıdan da göstermektedir. 

Yine Tablo 17'ye göre, Dördüncü Plan döneminde ima

lat sanayiinin, alt sektör büyüme hızla:;:·ının basit ortala

ması olarak elde edilen yıllık % 12,9'luk bir hızla büyüme

sinin hedeflendiği anlaşılmaktadır. Aynı dönemd2, tarıma 

(43) Bu konuda elde edilen oranlar ayrıntıya girmernek için 
verilmemiştir. 
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dayalı sanayilerin yıllık ortalama büyüme hızı; ilgili sek

törlerin basit ortalHması olarak, % 11,2'dir. Görüldüğü 

gibi, Dördüncü Plan döneminde de tarıma dayalı sanayilerin 

ortalama yıllD{ büyüme hızı, imalat sanayiinin ortalama 

büyüme hızından düşüktür. Bu durum, İkinci ve Üçüncü Plan 

eğilimlerine uygun düşmektedir. 

Ancruc eğilim saptamasını tarıma dayalı sanayileri, 
' 

alt sektörler i tibariyle ele alaral{ yapmakta yarar vardır. 

Nitekim, tüketim malları sanayilerini oluşturan tüm tar.ıma 
~ ~ 

dayalı sanayilerin üretim artış hızları, gerek tarıma da-

yalı sanayiler ortalamasından, gerekse toplam imalat sana

yii ortalamasından düşüktür. Buna karşın, özellikle gübre 

-v-a ·i;&l':UTı 11.J.ı:: i.:_ ve makineilerinin üretJ.In artış l:!.ızları, hel"' 

iki grup ortalamalarından oldukça yüksektir. Alt gruplar 

itibariyle de elde edilen bu sonuç, İkinci ve Üçüncü Plan 

eğilimlerine uygundur. 

İkinci, Üçüncü ve Dördüncü Planların; sanayide yapı-

sal dönüşüm hedefleri, Türk ekonomisinin sanayileşme süre-

cinde, ara ve yatırım malları sanayiilerine ağırlık verme 

aşamasında olducunu göstermekte; bilinen bu durum, kon~~uz 

açısından özellikle gübre ve tarım alet ve mru{ineleri sana-

yiilerinin, genel olara':e imalat sanayiinin büyüme hızından 

daha yüksek bir oranda büyürnesinin öngörülmesi ile önem 

kazanmaktadır. Başka bir deyiçle; tarımsal girdi kullanan 

sanayilerin degil, tarıma modern girdiler saglayan sanayi-



Tablo 18 

İmalat Sanayii İhracat Tahminleri 

(1978 Fiyatlarıyla, Milyon~) 

s e k t ö rı e r 1978 1983 

X Gıda ll 494,0 21 671,8 
X İç ki 235,6 650,0 
X Tütün 6 038,8 8 000,0 
x Dokuma ve giyim 6 501,0 19 002,3 
x Orman ürünleri 60,0 600,0 
X Kağıt 252,5 
Basım 9,1 28,0 

x Deri ve mamulleri ı 534,7 7 426, o 
Lastik ı, o ı 539,0 
Plastik 60,0 300,0 
Kimya 732,2 5 ıoı,o 
Petro-kimya 778,4 3 586,0 
Petrol ürünleri ı 204,0 4 838,6 

xx Gübre 
Çimento 6n1,3 ı O?? () ..;--,-
Fişmiş kil 16,9 850,0 
Cam 630,8 2 405,2 
Seramik 86,5 382,0 
Demir-çelik 490,3 5 615,8 
Demir dışı metaller 7 47 ,o 2 533,2 
Madeni eşya 266,0 ı 500,0 
Makine iır.ala t 375,0 3 193,0 

xx Tarım alet ve makineleri 15,0 2 305,0 
Elektrik mak iiıı&leri 26,0 335,0 
Elektronik 75,0 550,0 
Karayolu taşıtları 247, o 4 602, o 
Demiryolu taşJ. tları 104,5 ı 069,5 
Gemi inşa 127' ı 700,0 
Ölçü aletleri 11,0 214,0 
Uçak imalat 2 8 50 o 

T o p ı a re. 32 471, o 101 222,6 
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1983 
İhracat 

Payları ( %L 
21,41 
0,64 
7,90 

18,77 
0,59 
0,24 
0,02 
7,33 
1,52 
0.29 
5,03 
3,54 
4, 78 

ı, 89 
0,83 
2, 37 
o, 37 
5, 54 
2,50 
1,48 
3,15 
2,27 
0,33 
o;54 
4, 5 4 
1,05 
0,69 
0,21 
0104 

100,00 

Kaynak: 1978 ve 1983 ihracat ~ahminleri; D.B.Y.K.P., s.236, Tablo: 
141 1 den alınım.ş, ihr&.-::at pay1a.!':ı. tarafımızdan hesaplanmıştır. 

x : Tarımsal girdi kullanan sanayiler. 

xx Tarıma girdi veren sanayiler. 
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lerin, kalkınmanın bu aşamasında öncelikli bir konuma sahip 

oldilleları anlaşılmaktadır. 

Dördüncü P]_an dönemindeki imalat sanayii ihracat 

tahminlerine ilişkin bazı eğilimleri Tablo 18'den çıkara

biliriz. 

Tablo 18'e göre, 1983 yılı itibariyle tarıma dayalı 

sanayilerin toplam imalat sanayii ihracat tahmini içindeki 

payı, % 59,15'dir. Bu pay, Dördüncü Planın baz yılı olan 

1978 için % 79,70 olarak hesaplanmıştır. İhracat yapısında, 

plan dönemi başı ile sonu arasındaki bu gelişme eğilimi, 

İkinci ve Üçüncü Plan eğilimlerine uygundur. Daha önce de 

belirttiğimiz gibi, sanayideki yapısal dönüşümün iç görünümm 

ile bu değişimin dışa yansıyan yanı, birbirini tamamlar 

niteliktedir. 

E. BEŞİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANINDA TARIMA 

DAYALI SANAYİLEŞNrENİN YERİ 

Son olarak Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (1985-

1989) döneminde, imalat sanayiinin üretimle ilgili hedef

leri Tablo 19'da verilmiştir. 

Tablo'ya göre, plan dönemi son yılı olan 1989 yılın

da toplam imalat sanayii üretimi içerisinde, tarıma dayalı 

sanayilerin payının,% 52,85 olması hedeflenmiştir. Aynı 

sanayi dallarının, BeŞinci Planın baz yılı olan 1984 yılın

daki toplam payı ise % 55,05 oranındadır. 
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Tablo 19 

1ma1s.t Sanayii Uretim Hedefleri, Uretim Payları, Artış Hızları 

(1983 Fiyatlarıyla, Milyon ~) 

Sektörler 

Tüketim malları 
X Gıda 
X İçki 
X Tütün 
x Dokuma 
x Hazır gişim 
x Ağaç mobilyıa 
x Ayakkabı 

Ara malları 
x Çırçırlama 
x Ağaç ve Mantar ürün. 
X Kağıt 
Basım 

x Deri ve kürk işleme 
Lastik 
Plastik 
Kimya. 
Petro-kimya 
Petrol ürünleri 

xx Gübre 
Çimento 
Pişmiş kil 
Cam 
Seramik 
Demir-çelik 
Demir dışı metaller 
Yatırım malları 

Madeni eşya 
Elektriksiz makine 

xx Tarım makineleri 
Meslek Bil. Ölçü 
Elektrikli makineler 
Elektronik 
Karayolu taşıtları 
Demiryolu taşıtları 
Gemi inşa 
Uçak imalat 

Toplam 

1984 

(( 4. 347. 913) 
2. 7 33. ~41 

119.004 
226.770 
638.582 
304.87 3 
304.873 
103.593 

(3.883.729) 
126.750 
346.623 
68.488 
89.475 
89.348 

103.712 
110.930 
362.640 
206.799 

1.151.728 
145.873 
140.381 
121.617 

82,715 
28,617 

535.789 
172.253 

(ı. 27 3. 350) 
291.500 
196.000 
107.919 

8.660 
185.948 

85.52 4 
326.700 

35.536 
33.267 
2.296 

9.504.992 

1989 Pla.n Dönemi 
tiretim Artış 

_....;1;;;..:9"""8:;.::9 __ Payları(%) Hızı(%) 

(5.937.469) 
3. 698.646 

150.327 
283.810 
856.546 
515.831 
295.455 
136.954 

(5.532.261) 
137.500 
464.545 
92.210 

109.550 
128:.001 
144.108 
155.590 
522.380 
308.7 40 

1.653. 450 
198.900 
224.748 
153.350 
114. 480 

44,515 
839.600 
240.594 

(2.027.439) 
409.000 
298.000 
176.990 
13.350 

295.163 
153.500 
563.020 

60.991 
53.57 5 

3.850 

13.497.169 

( 43, 99) 
27' 40 
1,11 
2,10 
6,35 
3,82 
2,19 
ı,oı 

( 40, 99) 
1,02 
3,44 
0,68 
0,8 
0,95 
1,07 
1,15 
3,87 
2,29 

12,25 
ı, 47 
1,67 
1,14 
0,85 
0,33 
6,22 
ı, 78 

(15,02) 
3,03 
2,21 
1,31 
0,10 
2,19 
ı, 14 
4,17 
cı, 45 
:) , ·~O 
0,03 

100,00 

(6, 4) 
6,2 
4;:.8 
4,6 
6,0 

11,1 
5,9 
5,7 

(7' 3) 
1,6 
6,0 
6,1 
4,1 
7,5 
6,8 
7,0 
7,b 
8,3 
7,5 
6,4 
9,9 
4,7 
6,7 
9,2 
9,4 
6,9 

(9,7) 
7 
8,7 

10, 4 
9 
9,7 

12,4 
11,5 
11,4 
ı, o 

10,9 

7, 4( a) 

Kaynak: 1984 ve 1989 üretim deferleri, üretim payları ve artış hız
ları; B.B.Y.K.P., s.69, Tablo: 40'dan alınmJ.ştır. 

(a): 7,4 oranı, basit aritmetik ortalama ile elde edilmiştir. 
x Tarımsal girdi kullanan sanayilAr. 

xx : Tarıma girdi veren sanayiler. 
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Beşinci Planın hedef ve politikalarının büyük ölçüde 

önceki planlardan farklı olduğu bilinmektedir. Nitekim ön

ceki planlarda, toplam imalat sanayii üretimi içerisinde, 

tarıma dayalı sanayilerin payının, bir önceki plana kıyas~ 

giderek düşürülmesinin hedeflenmesine karşın; Beşinci Pla

nın hedeflemiş olduğu oran, Dördüncü, hatta Üçüncü Plana 

kıyasla daha yüksektir. Gerçi baz yılının oranından (% 55,05) 

daha düşük bir oran(% 52,85) belirlenmekle birlikte, süre

gelen düşüş hızı eğiliminin tu plan döneminde aynen görül

mediği söylenebilir. Başka bir açıdan; Beşinci Plan~n, top

lam imalat sanayii üretimi içinde tarıma dayalı sanayilere 

verdiği önem, Üçüncü ve Dördüncü Planlardan daha yüksektir. 

Oranı yükselten sanayi dallarının özellikle, tüketim malla

rı sanayiilerinden olması, sanayileşme süreci ve stratejisi 

açısından ilginçtir. Esasen bu durumun, Dördüncü Plan döne

minde izlenmesi amaçlanan kalkınma, sanayileşme ve dış ti

caret politikalarının doğal bir sonucu olduğu söylenebilir. 

Yine Tablo 19'a göre Beşinci Pıan döneminde imalat 

sanayiinin alt sektör büyüme hızlarının basit aritmetik 

ortalaması olarruc elde edilen yıl~ık % 7,4'lük bir hızla 

büyümesinin öngörüldüğü anlaşılmaktadır. AJTiı dönemde tarıma 

dayalı sanayilerin, yıllık ortalama büyüme hızı, ilgili 

sektörlerin basit aritmetik ortalaması olarruc% 6,3'tür. 

Beşinci Plan döneminde de tarıma dayalı sanayilerin ortala

ma yıllık büyüme hızı, imalat sanayiinin ortalama büyüme 
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hızından düşüktür. Bu konudaki öneelci eğilim aynen sürmek

tedir. Buradaki göze çarpan özellL~ ise, Beşinci Planın her 

iki grup sanayi için önceki planlaı~dan oldukça düşük bir 

büyüme hızını öngörmüş olmasıdır. Bu durtun da, Beşinci Pla

nın amaç önceliklerine uygun düşmektedir. Başka bir deyişle 

Beşinci Plan, Türk plan uygulamasından, yalnızca sanayi

leşmenin içeriği itibariyle değil, dinamiği açısından da 

önemli ölçüde farklı bir nitelik göstermektedir. 

Tarıma dayalı sanayileri oluşturan alt sektörler 

itibariyle büyüme hızları dikkate alındığında şöyle bir 

durum ortaya çıkmaktadır: Hazır giyim dışında, tüketim mal

ları sanayilerini oluşturan tüm tarıma dayalı sanayilerin; 

ara malları sanayilerini oluşturan deri ve kürk işleme dı

şında tüm tarıma dayalı sanayilerin -özellikle öncekilerin 

tersine gü u re sanayiinin-, büyüme hızları imalat ı:ıanayii 

ve tarıma da;-7alı sanayilerin -gübre dı~ında- büyüme hızı 

ortalamalarından düşüktür. Buna karşın hazır giyim ve tarım 

alet ve mrucineleri sanayiilerinin bü~tme hızları imalat 

sanayii büyüme hızından önemli ölçüde ;yiJ.ksel;:tir. 

Beşinci Plan dönemindeki imalali sanayii ihracat tah

minlerinden de bazı eğilimleri ortaya koymak, özellikle bu 

plan açısından yararlı olacaktır. 

Tablo 20'ye göre, 1989 yılı itibariyle tarıma dayalı 

sanayilerin, toplam imalat sanayii ihracat tahmini içindeki 

payı % 6B,l'dir. Planın baz yılı olan 1984 için bu pay 

% 67,8 olarak hesaplanmıştır. 



Tablo 20 

İ mal at Sanayii. İhracat Tahminleri 
(1983 Fiyatlarıyla, Milyon 'll) 

Sektörler 

Tüketim malları 
X Gıda 
X İçki 
x Tütün 
x Dokuma 
x Hazır giyim 
x Ağaç mobilya 
x Ayakkabı 

Ara malları 
x Çırçırlama 
x Ağaç ve mantar ürün. 
x Kağıt 
Basım 

x Deri ve kürk işleme 
Lastik 
Plastik 
Kimya 
PAtro-kimya 
Petrol ürünleri 

xx Gübre 
Çimento 
Fişmiş kil 
Cam 
Seramik 
Demir-çelik 
Demir dışı metaller 
Ya tın m malları 
Madeni eşya 
Elektriksiz makine 

xx Tarım makineleri 
Meslek bil. ölçü 
Elektrikli makineler 
Elektronik 
Karayolu taşıtları 
Demiryolu taşıtları 
Gemi inşa 
Uçak imalat 
Diğerleri 

T o p 1 a m 

1984 

(751. 258) 
255.589 

2.617 
72.808 

206.524 
20).684 

7.169 
2.868 

(395. 38b) 
55.680 
10.890 

8.014 
1.696 

896 
ll. 202 

6,280 
27.070 
.35. R71=; 

57.473 
6. 573 

2 4. 836 
6.356 

2 4. 7 37 
3.517 

96.369 
17.922 

( 130. 623) 
2 4. 520 
19.043 
28.185 

500 
22.403 
ı. 456 

25.793 
67 

5.814 
o 

2. 843 

ı. 277.267 

1989 

(ı. 323. 710) 
446.62 4 

4. 705 
80.472 

320.782 
446.198 
19.329 

5.601 
(557.691) 

55.680 
21.189 
14.085 

3. 464 
2.688 

14.472 
14-448 
56.059 
5R,)R9 
65.789 

o 
33.345 
8.961 

35.845 
5. 247 

141.139 
26.884 

(269.520) 
61.671 
36.983 
49.871 
1.300 

46.643 
7.050 

47 .046 
224 

12.322 
o 

6. 409 

2.150.922 
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1989 
İhracat 

Payları (%) 

( 61, 54) 
20,76 
o, 21 
3, 7 4 

14,91 
20,7 4 
0,89 
0,26 

(25,93) 
2,58 
0,98 
0,65 
0.16 
0,12 
o, 67 
0,67 
2,60 
2, 7 I 
3,05 
o 

1,55 
o, 41 
1,66 
0,24 
6,56 
1,24 

(12, 59) 
2,86 
ı, 71 
2,31 
0,06 
2,16 
0,32 
2,18 
0,01 
o, 57 
o 

0,51 

100,00 

Kaynak: 1984 ve 1989 ihracat tahminleri, B.E.Y.K.P., s.70, Tablo: 
41' den alınmış, ihracat pay lan tarafTmv:d2.r. hesap1 anmı~: tır. 

X Tarıınsal girdi ku:~ lanan samw iler. 
xx Tarıma girdi veren sanayi.:le:·. 
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Beşinci Planın tarıma dayalı sanayi ürünleri ihraca

tının baz yılına göre daha yüksek tahmin edilmiş olması, 

önceki plan eğilimlerine uygun değildir. Başka bir deyişle, 

Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, tarıma d<:ıyalı sanayi 

ürünleri ihracatının, toplam imalat sanayii ürünleri ihra

catı içerisindeki payını artırmayı amaçlamıştır. 

Nitekim, yukarıda da ortaya konulduğu gibi, toplam 

imalat sanayii üretimi içinde özellikle tüketim malı sana

yiilerini oluşturan tarıma dayalı sanayilere verilen önemin 

nedeni, bu ürünlerin daha yüksek oranlarda ihraç edilebil

meleri gereğinden doğmaktadır. Başka bir açıdan bakıldığın

da Beşinci Plan özellikle tüketim malı sanayiilerini oluş

turan tarıma dayalı sanayilerin ihracatına, toplam imalat 

sanayii ürünleri ihracatı içerisinde, en azından bir eği

lim olarak, daha fazla önem vermiş görünmektedir. Bu durum 

da, Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planını öncekilerden ayıran 

önemli göstergelerden birisi olarak kabul edilebilir. Bu 

tercih, bir yandan özellikle tüketim malları ihracatını 

arttırma iste€tini yansıtırken; öte yandan da cy gulamak is

tenen genel kalkınma politikasının bir gereği olarak anla

şılabilir. 



S O N U Ç 

Bilindiği gibi kalkınma, üretimin ve kişi başına dü-

çe~ gelirin a!"'ttı!'ıl!!!ası j.]_e bi.r1_j ktA ~ ekonomi_k, Ro-syal ve 

kültürel yapının da değiştirilmesidir. Aneale azgelişmiş-ül

kelerde kalkınınayı zorlaştıran; nüfus baskısı, yetersiz 

sermaye birikimi, ikili yapı, dış ticaretin geriletici et

kisi gibi faktörler vardır. 

Kalkınma sorunun içeriği ve kalkınma süreci hemen 

hemen tüm azgelişmiş ülkeler için sanayileşme olgusu ile 

özdeştir. Ancak kalkınmanın temel aracı olan sanayileşme 

tipinin nasıl olacağı konusunda cleJtü;ik görüşler vardır. 

Çünkü her ülkede ı.2.cığal kaynak durvmu, serr.:ıaye birikimi, 

eğitim ve teknik bilgi düzeyi, iç piyasanın büyüklüğü, döviz 

girişinin durumu ve kalkınma politikaları farklıdır. 
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Uygulanan sanayileşme stratejilerinden; ilkel ürün

lerde uzmanıaşma ve ithal ikamesi uygulandıkları ilk yıl

larda hızlı bir gelişme sağlarlar. Ancak yapısal dönüşüm

lere sıra geldi~inde - ihracat yapısının sanayi ürünlerine, 

ithal ikamesinin de yatırım mallarına kayması gibi- ülkeler 

zorlanır. İhracata yönelik sanayileşmede ise, daha işin 

başında hızlı bir ithal ikamesinin uygulanmış olması ge

rekir. Azgelişmiş ülkelerde, bunun başarı ile tamamlanması 

çok zordur. Çünkü en önemlisi, döviz imkanları bu strateji

nin uygulanmasını kısıtlar. 

Azgelişmiş ülkelerde kalkınma programlarının sanayi

leşmeye dayanmasının en önemli nedeni, ülkenin mevcut kay-

nakl~:ı.rını er..ı. iyi şekilde kullw:ıarak kiı;ıi başına düşen p-pj -i,;..; u_, ____ -

artırmaktır. Bu tür ülkelerde başlıca gelir kaynağı tarım 

olduğundan, kalkınmadaki ilk hareket t::;ı.rımdan gelmelidir. 

Tarımsal üretimle bütünleşebilen bir sanayileşme tercihi 

olan tarıma dayalı sanayileşme, bu yüzden büyük önem taş::ıır. 

Tarıma dayalı sanayiler, hem tarımsal girdi kullanan sana-

yilerden, hem de tarıma gj_rdi veren sanayilerden oluşur. 

Tarıma dayalı sanayileşmedeki gelişim seyri; tarım sektö-

rünü geliştirerek tarım üretimini ve verimini artırmak, ta-

rım ürünlerini en iyi şekilde değerlendirecek sanayiler 

kurmak şeklindedir. Tarıma dayalı sanayileşmede elverişli

lik gösteren bir potansiyelden yararlanılarak, en azından 

kısa ve orta dönem için kalkınma süreci başlanabilecek ve 

ekonomik gelişme belirli bir hıza kavuşturulabilecektir. 
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Türkiye'de de, Planlı dönemde değişik sanayileşme 

stratejileri izlenmiştir. Birinci Beş Yıllık Kalkınma Pla

nında vurgulanabilecek en önemli stratejik tercih; kalkın

manın sanayileşme ile sağlanabileceğinin kabul edilmesidir. 

Ancak sanayi sektörünün gelişebilmesi için tarımda belirli 

ve ileri hedeflere ulaşılması gerektiği de ileri sürülmek

tedir. Fakat bu amacın arkasında, çok önemli bazı üretim 

mallarını iç kaynaklardan sağlamak mümkün olamayacağından, 

bu malların, tarımsal ürünler ve hammadde ihracatından elde 

edilecek döviz gelirleri ile ithal edilmesine çalışmak yat

maktadır. İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı da, ilk plan 

ile benzerlik göstermektedir. Sanayileşme, tarımdaki verim

liliği artırarak, tarım ürünlerinin değerlendirilmesini sağ

layıcı yönde gerçekleşecektir. Böylece tarım sektörünün 

sağlam bir bünyeye kavuşturulması amaçlanmıştır. Ayrıca 

kalkınmanın sanayileşme ile olacağı açıkça vurgulanmaktadır. 

Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planının, tilleetim malları sana

yiini iç ve dış talep koşullarına uydurmaya, ara malları 

sanayiini verimli kılmaya ve yatırım malları sanayiini 

kalk:ı.nman:ı.n motoru durumuna getirmeye yönelik politikası; 

bir yandan geleneksel sanayileşme sürecinin gereklerini 

yerine getirmeye çalışan, öte yandan da önceki sa~lıksız 

gelişmelerin sakıncal,:.. ... ~ını gidermeyi amaçlayan bir görünüm 

taşımaktadı!". 

İlk üç plan döneminde bazı politika değişmeleri ol

masına ra§:)nen, örneğin i thal ikoınesi her dönemin değişmez 
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politikası olmuştur. Üçüncü Planın en önemli hedefi, sana

yiinin ekonomidekipayının büyümesi ve bunun toplumda yapı

sal bir değişmeyi sağlayacak boyutta olmasıJrdı. Dördüncü 

Beş YıllL~ Kalkınma Planında bu amaç yeni hir çerçeve için

de ele alınırken, üçüncü Plan döneminde Türkiye'nin dış 

ticaret hadlerinde belirgin mr bozulma olması; Dördüncü 

Plan döneminde, ülke avantajlarını kısa sürede artıracak 

politika seçeneklerinin saptanmasını zorunlu kılmıştır. 

Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planında üretim yapısının; do

ğal kaynakları, insangücü potansiyeli, coğrafi durum, dış 

rekabet imkanları ve dünya dış ticaretinin şartları dikka

te alınarak, mal kıtlıklarına yol açmayacak şekilde belir

leneceği ileri sürülmektedir. Başka bir deyişle, Beşinci 

Plan, ülkenin mevcut ekonomik yapı ve potansiyelini kısa 

dönemde iç ve dış koşullara uygun bir duruma getirecek bir 

kalkınma politikasını temel almıştır. 

Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planında, dönem boyunca 

toplam imalat sanayii üretimi içinde tarıma dayalı sanayi

lerin payı düşme göstermektedir. Bu düşme eğilimi İkinci 

B.Y.K.P., Üçüncü B.Y.K.Po ve Dördüncü B.Y.K. Planında da 

sürmektedir. Ancak Beşinci Planda, bu düşme eğilimi önce

kilere oranla çok daha azdır. Birinci Planda, Tarıma dayalı 

sanayilerin ortalama yıllık artış hızı, imalat sanayiine 

oranla yüksektir. Ancak sonraki Plan dönemlerinde bu durum 

tersine dönmektedir. Tarıma dayalı sanayilerin ortalama 

yılllic artış hızı, imalat sanayii artış hızından düşüktür. 
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Fakat söz konusu planlarda, birinci planın aksine ortalama 

yıllık artış hızı, imalat sanayii artış hızından düşük ol

masına rağmen, özellikle ara ınalları ve yatırım malları 

sanayiilerinden olan tarıma dayalı sanayi kollarının yıllık 

artış hızları, imalat sanayii artış hızından yüksektir. 

Tarıma dayalı sanayilerin büyüme hızlarının, imalat sanayi 

büyüme hızından düşük olması; modern tarıma dayalı sanayi

lerden değil, geleneksel, tarımsal girdi kullanan sanayi

lerden ileri gelmektedir. Gerçekten de tarımsal girdi kul

lanan tarıma dayalı sanayiler bilinçli bir saniyeleşme 

stratejisinin ilk dönemlerinde önem kazanmakta, sanayileşme 

hareketini başlatabilmektedir. 

İhrn~at durlli7ıU da, üretiml~ birtiri~i tw~nml~r du-

rumdadır. Titinci Plan döneminde sınai ürün ihracatının yak

laşık 3/4'ü tarımsal girdi kullanan sanayilerce sağlanmak

tadır. Ancrut ihracatın azaltılma eğilimi vardır. Bu eğilim 

Beşinci Plan'a kadar aynı şekilde sürmektedir. Ayrıca, sa

nayideki yapısal değişim öngörüsüne uygun olarak, toplam 

sınai mal ihracatı içinde, özellikle geleneksel nitelikteki 

tarıma dayalı sanayilerin payının azaltılması sözkonusudur. 

Ancak Beşinci Planda; tarıma dayalı sanayi ürünleri ihraca

tının, toplam imalat sanayii ürünleri ihracatı içerisindeki 

payının artırılması amaçlanmıştır. Bu nedenle Beşinci Plan

da büyük bir farklılık göze çarpmaktadır. Bu farklılı[tın 

uygulanma~-~ istenen genel kalkınma poli tilmsından ka;ı,rnaklan-

dığı ve bu politikaya uyp,un düştüf~ü anlaşılr:tal{tadır. 
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Sonuç olarak, Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planında, 

İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planında, Üçüncü Beş Yıllık Kal

kınma Planında ve Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planındaki 

tarıma dayalı sanayilerin, toplam imalat sanayi üretimi 

içindeki düşme eğiliminin devam etmesi, aynı eğilimin ihra

catta da sürmesi, ancak Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planın

da tarıma dayalı sanayi ürünler ihracatının, toplam imalat 

sanayii ihracatı içindeki payının artırılmasının amaçlanma

sı ve tarıma dayalı sanayilerin büyüme hızlarının, imalat 

sanayii büyüme hızından genel olarak düşük olmasına rağme~ 

özellikle tarıma girdi veren tarıma dayalı sanayilerin 

büyüme hızlarının, imalat sanayii büyüme hızından yüksek 

olması, Türkiye'deki planlı dönemde tarıma dayalı sanayi

leşmenin gelişim aşamalarını ortaya koymaktadır. 
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