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GIRI Ş  

Bu araş tırmamada önce küçük sanayinin tan ımı , ve donan ı m 
özellikleri verilecektir. Donan ı m özellikleri olarak da sermaye yap ıs ı , 
teknik yapı , iş  bölümü, bilgi düzeyi, personel durumu ve alt yap ı  du 
rumları  açıklanacakt ır. Ikinci olarak küçük sanayinin bugünkü duru-
mu kapsamında küçük sanayii yaratan ko şullar, diğer iş  alanlar ından 
ayrı lığı  gösterilecek vebu bağ lamda küçük sanayinin büyük sanayiden 
farkı  ve ev sanayinden fark ı  belirtilecektir. Ayr ıca küçük sanayinin 
faaliyet alanlar ı  ve haksız rekabet konular ına değ inilecektir. 

I- Küçük Sanayinin Yap ısı  

Ülkemizdeki geleneksel küçük sanayi d ışı ndaki küçük sanayi i ş -
yerleri, giderek geli şmekte olan bir teknoloji düzeyinde nispeten dü-
şük maliyetle ucuza, sinirli imalât yapan ve tutunmaya çal ış an iş  yer-
leridir. Bir k ısmında aile iş letmesi olmak inıkân ı  yan ında atıl kapasite 
.de vardır. Küçük sanayi giderek geli şen teknoloji düzeyinde emek yo-
ğun olarak varl ığı nı  sürdüren ve bazan garaj ve tamir, bak ım yerlerin-
de olduğu gibi, sanayinin bir tamamlay ıc ıs ı  olarak faaliyet gösteren., 
bazan da teknolojisini geliş tirmek olana ğı n ı  bulan bir kuruluş  türüdür 
(Arlı , 1978, s. 23). 

Küçük sanayi te şebbüsleri orta ve büyük sanayi i ş letmelerine ben-
zerler. Küçük sanat te şebbüslerinden fark ı , iş letmede i ş  bölümünün 
gerçekleşmesi ve imalâtta makina ve teçhizat ın payının mesleki maha-
ret ve kabiliyetin, şahsi mesainin pay ını  geçmesidir. Küçük sanayi 
teşebbüslerinde büyük sanayi te şebbüslerindeki kadar olmasa bile, 
büyük sanayidekine benzer bir teknik i ş  bölümü vard ı r. Küçük sanat 
teşebbüslerinde de imzan i ş  bölümüne rastlansada bu daha ziyade 
"mesleki bir i ş  bölümü"dür. Küçük sanayide, üretim faaliyetinin sa- 
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nat niteliğ i yoktur. Üretim harc ı  alemdir. Mamuller için bir örneklik 
ve kalitenin önemi büyüktür. Seri imalât tekni ğ i, ; ş letme faaliyetinin 
esas ını  teşkil eder. Üretim faaliyeti ücretle tutulmu ş  işçiler taraf ından 
yürütülür. Patron usta olmaktan, i şçi çırak olmaktan ç ıkmış t ı r. Sürek-
li çalış ma sözkonusudur. İş faaliyeti sermayenin süratle devri ve müm-
kün mertebe az masrafla imkân nisbetinde fazla has ıla elde edilmesi 
amac ı nı  güder (Küçük Sanayi ve El sanatlar ı , 1969, s. 12)..  

Küçük sanayi sektörünün dahil olduğu bütün faaliyet alanlar ında 
orta ve büyük sanayi i ş letmelerine nazaran i şgücü yoğ unluğu sermaye 
yoğ unluğundan çok yüksektir. Kurulu ş  yerleri rastgele da ğı lmış  ve 
yaygın olan küçük i ş letmelerin iş  yerleri de çok küçüktür, üretim ara-
cı  olarak 1-2 tezgah bulunur. Üretim daha çok el eme ğ ine dayan ır. 
İş letme sahibi bütün sorumluluğu üzerine almış tı r. Yan ı nda bir veya 
birkaç usta 2-3 ç ırak çal ış tırın İş  yerleri ve i şçi sayısı  bak ım ından sana-
yi içinde geni ş  yer tutmalar ına rağmen toplam üretimleri bu ölçüde ge-
niş  değ ildir. Sermayeleri s ın ırlı , teknik bilgi ve te şkilattan yoksundurlar. 
Teknik i ş  bölümü yapabildiklerinden harc ıalem mal üretir ve bu yön-
leri ile de büyük sanayinin rekabetine maruz kal ırlar. Özellikleri bu 
durumda olan küçük sanayi i ş letmelerini iki gruba ay ırmak mümkün-
dür (M.P.M. Endüstri Şubesi, 1969, s. 12). 

1. Bir büyük sanayi tesisinin baz ı  mamül, yarı  mamül inputlar ını , 
ara mallar ını  üretmek için sanayi merkezlerinin etraf ında yer alan kü-
çük sanayi. Bu durumda küçük sanayinin mü ş terisi büyük sanayidir. 
Çünkü büyük sanayi için baz ı  ara mallar ın ve imputlarm hepsinin 
üretimi her zaman ekonomik olmad ığı ndan, bunların sat ın alınmas ı  
üretilmek için yard ımcı  tesis kurmaktan daha ucuz olur. 

2. Bu gruptakiler, küçük kapasitedeki tesisler ile üretim yaparlar, 
nüfus yoğunluğunun ve nüfus ba şı na üretim seviyesinin az oldu ğu böl-
gelerde yer al ırlar. Bu tip küçük sanayide bir baraka içinde imalât 
yap ı ldığı  görülür. Bu duruma göre küçük sanayi sermayeden çok i ş  
gücü yoğ unluğu olan ve coğ rafi bak ımdan yayg ın küçük çapta sanayi, 
ev sanayi ve küçük sanat faaliyetini kapsayan bir sektördür. 

1. Küçük Sanayinin Tan ım ı  

Ülkemizde "Küçük Sanayi" deyimi, sadece küçük sanayi tesis-
lerini değ il, ayni zamanda 'Küçük Sanatlar ı  ve El Sanatlar ı"nı  da ifade 
etmek için k ullamlagelmektedir. Di ğer ülkelerde de küçük sanayinin 
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belli bir tanımını  ortaya koymak yerine, özelliklerini belirterek ve s ı -
n ırların ı  çizerek büyük sanayi ve el sanatlar ından ayrı lmas ına çal ışı ld ı -
ğı  bilinmektedir. Üstte büyük sanayi ve altta küçük sanayi için belli 
bir tan ım vermeyi ve s ınırların ı  çizmeyi güçle ş tir ınektedir (Küçük Sa-
nayi ve El Sanatlar ı , 1969, s. 1). 

Birleş miş  Milletler taraf ından 1958 yı lında yay ı nlanan (The deve-
lopment of manufaçturing industry in Egypt, Israel and Turkey) ba ş -
lıklı  raporda 10'dari fazla i şçi kullanan bütün i ş letmeler "orta ve bü-
yük çapta" i ş letme olarak tammland~a göre, "10'dan az i şçi kulla-
nan" sanayi i ş letmeleri, "Küçük Sanayi" te ş ebbüsü olarak kabul edil-
mi ş tir. 

Küçük sanayi için belli k ı staslarla bir "tavan" tespit etmek, bü-
yük sanayi ile küçük sanayii ay ırmak nispeten kolay isede, "taban" 
tespiti oldukça güçtür. Küçük sanayinin alt simi -ini tespit için kullan ı -
lan en uygun metod, bu güne kadar küçük sanayi ile birlikte mütale 
olunan küçük sanatlar, el sanatlar ı  gibi sektörleri küçük sanayiden a-
yırmak, bir arkla ına yapmak en uygun olan ıd ır (Küçük Sanayi ve 
El Sanatlar ı , 1969, ss, 11-12). Küçük Sanayi sektörünün kapsam ı  de-
ğ iş ik görüş lere göre farkl ı  ş ekillerde aç ıklanmış tır. En geni ş , ş ekli ile 
ş u gruplar ı  ihtiva etmektedir (Kurtkan, 1962, s. 5). 

a) Küçük Çaptaki Sanayi 

b) Ev Sanayi 

c) Küçük El Sanatlar ı  
Küçük sanayi sektörü çe ş itli yard ımcı  faaliyet dallar ına yap ı sında 

yer verdiğ inden, küçük sanayinin genel bir tarifi bu yard ımcı  faaliyet-
lerin ancak ortak taraflar ını  aksettirecektir. Fakat bütün özelliklerini 
tan ıtacak etrafl ı  bir bilgi vermeyecektir. 

Halk Bankas ının tan ı m ı : "Küçük Sanayi i ş letmeleri, kendi el eme-
ğ ini ve gücünü ortaya koyarak, tezgâh ı  başı nda fiilen çal ış an, berabe-
rinde ç ırak ve kalfa bulunan, i şçi say ıs ı  tezgâhs ız atelyelerde 10 ki ş iyi 
bulabilen, tezgahh atelyelerde ise 5 ki ş i civar ında olan, imalâttan ziya-
de tamire önem veren, tezgah gücü çok s ınırl ı  olup, prodüktif bir 
imalata henüz geçmemi ş  atelyelerdir (Küçük Sanayi ve El Sanatlar ı , 
1969, s. 13). 

Küçük sanayi kavram ı nın tan ı mlanmasın ı n güçlüğ ü iki alanda 
kendini gösterir. Birinci olarak ılygulay ı c ı lar taraf ı ndan kolayl ı kla öl- 



278 	 NECMETTIN ÖZERKMEN 

çülebilecek göstergelerin (i şçi sayı sı , sermaye miktar ı , ciro vb.) belir 
lenmesiyle ilgili güçlüktür. İ kinci olarak sanayi politikas ının genel amaç 
ları  ve sektörel politikalar aç ı sından ölçek göstergeleri üzerindeki kü-
çük-büyük s ınırların ı n sektörler aras ında farkhla ş t ı rı lması  ve gerekti-
ğ inde ek sektöre! göstergelerle desteklenmeleriyle ilgili güçlüktür. Ül-
kemizde kamu kesiminde iki ayr ı  küçük sanayi tan ımı  kullanılmakta-
dı r. Bunlardan Türkiye Halk Bankas ına tahsis edilen küçük sanayi 
tesis ve i ş letme kerdilerinin uygulanmas ında kullan ı lan tan ım; diğ eri 
ise D.I.E'nde yap ılan sanayi anket ve saynnlar ında kullan ılan tanım-
d ır. Türkiye Halk Bankas ı , küçük sanayi tesis ve , iş letme kredilerinden 
yararlanacak giri ş imcilerde 1981 y ı lı  sonuna kadar ş u özellikleri ara-
ma,ktad ır : Çal ış tırı lan ücretli i şçi sayı sı nın en çok dört olmas ı , arsa ve 
bina d ışı nda sabit sermaye değ erinin belirli bir düzeyin alt ında olmas ı , 
i ş letmenin şah ıs firmas ı  ş eklinde kurulmu ş  olması  gerekmektedir. (Bul-
dam, 1981, ss. 3-4). 

Küçük sanayi tarifinin yeniden yap ılmas ı  konusunda Dördüncü 
Beş  Y ı llık Kalk ınma Plan ı  ile 1979 ve 1980 y ı l ı  programlar ında yer 
almış tır. Ba ş langıçta D.P.T. sonra da Sanayi ve Teknoloji Bakanl ığı  
Koordinatörlüğünde konuyla ilgili kamu kurumlar ının da katı lmasıy-
la yapılan çal ış malar sonunda şu tanım benimsenmi ş tir: En çok 25 ki ş i 
çaliş tı rarak bilanço de ğeri 20 milyon liraya kadar makina park ına sa-
hip, üretim yöntemleri k ısmen deneye dayanah i ş letmeler, küçük sa-
nayi i ş letmeleridir (13uldam, 1982, s. 5). 

Türkiye Halk Bankas ı , Küçük Sanayi Tesis ve i ş letme Kredileri-
nin tahsisinde 1982 y ı lı  ba şı ndan itibaren bu tarifi kullanmaya ba ş la-
mış tır. Böylece bu kredilerin tahsisinde kullan ılan küçük sanayi tari-
finde.işçı  say ı sı  4'den 25'c, makina park ı  bilanço değ eri 15 milyondan 
20 milyon TL. na  yükseltilmi ş  olmaktad ır. Daha önce kredi alamayan 
Komandit, Kollektif, Limited ve Anonim ş irketler de kredi alabilir 
duruma gelmektedir. Devlet Istatistik Enstitüsü Tarifi 1950,1963,1970 
ve 1980 y ı llarında yapılan sanayi say ımlarında ayrı  sayım teknikleri 
uygulamak üzere sanayi i ş  yerleri küçük ve büyük olarak ikiye ayr ı l-
mış tır. Her dört say ımda da 10'dan az i şçi çalış t ı ran iş letıneler, küçük 
sanayi i ş letmesi olarak al ınmış tır. Bu ayrımda çevirici güç kullan ıp kul-
lan ılmamasma bakılmamış , ancak kullan ılan çevirici güç 1950'de 10 
beygir gücü, 1970'de ise 50 beygir gücünü a şan i ş  yerleri çal ış tırılan 
işçi say ısı  10'dan az da olsa küçük sanayi kesimi d ışı nda bırak ı lmış tır 
(13uldam, 1982, ss. s. 6). 
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2. Küçük Sanayinin Donan ım Özellikleri 

Küçük sanayi te ş ebbüsünün üretim yapabilmesi için, i ş letmeyi ku-
rabilmek ve yürütebilmek için gereken elemanlara ve bu elemanlar ın 
niteliklerine, donan ım özellikleri denir. Bu elemanlar şunlard ı r: ser-
maye, makina donan ım ı , iş  bölümii, bilgi düzeyi, personel durumu ve 
i ş  yerinin alt yap ı sından ibarettir. Ş imdi bu elamanlann durumlar ın ı  
tek tek belirlemeye çal ış aca ğı z. 

2.1. Sermaye yainy ı : Küçük sanayinin sermaye yap ı s ını  tespit 
edebilmek ve konuya aç ıkl ı k kazand ırabilmek için örneklemimiz olan 
260 küçük sanayiciye anketimizde ş u sorular yöneltilmi ş tir: " İş inizi 
kurarken hangi kaynaklar ı  kullandmız ? İş  yeri kendinizinmi yoksa 
kiramı ? Iş iniz için imkânlann ız yeterlimi ?" Al ınan cevap yüzdeleri 
her soruya ayr ı  ayrı  ş öyle bir dağı lı m göstermektedir: İş  yerini kurar-
ken kullan ı lan kaynak bak ımından % 20, O'si 52 ki ş i kredi kulland ığı n ı , 
% 80, O'ni 208 kiş i ise kredi kullanmadiğı nı  belirtmi ş , buna karşı l ık 
yakın akraba, e ş -dost ve kendi kaynaklar ın ı  birleş tirerek borç-harç 
iş  yerlerini açt ıklarını  söylemiş lerdir (Özerkmen, 1985, s. 58). 

İş  yeri sahipliğ i açı sından % 20,0'si 52 ki ş i iş  yerinin kendisine,  ait ol-
duğunu, % 80'unin ise 208 ki ş i i ş  yerinde kirac ı  olarak bulunduğunu 
söylemiş lerdir. İş  için imkânlarmın durumu bakımından ise % 66,2'si 
172 kiş i yetersiz, % 30,0'u 78 ki ş i yeterli ve % 4,0'ü 10 ki ş i ise kısmen 
yeterli cevab ı nı  vermi ş tir. Çizelge l'de al ınan cevaplann da ğı l ımı  gö-
rülmektedir. (Özerkmen, 1985, s. 59). 

Çizelge 1. Küçük Sanayicilerin Kulland ıkları  Kaynaklar, 
İş  Yeri Sahipliğ i ve İş  İçin Imkan Durumlar ı . 

Verilen 	j 
Cevaplat 	ıf 

Kredi 
% 

Kulland ım 
Say ı  

Iş  Yeri 
% 

Kendimin 
Sayı  

Imkanlar ı m 
% 

Yeterli 
Say ı  

Evet 20.0 52 20.0 52 34.0 88 
Hay ır 80.0 208 80.0 208 66.0 172 

Toplam 100.0 260 100.0 260 100.0 260 

Bu üç soruya karşı lık verilen cevaplara dayanarak "Küçük Sa-
nayi" de sermaye durumunun yetersiz oldu ğunu söyleyebiliriz. Çünkü, 
iş  yerlerini kurarken ço ğunluğun kendi kaynaklar ına dayandığı nı , kira 
ödediklerini ve i ş  için imkânlar ının yetersiz olduğunu görmekteyiz. 
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2.2. Teknik Yap ı : Yaptığı mız gözlemlere göre i ş  için imkanlarm 
s ın ı rl ı  ve iş  yerlerinin dar oldu ğu küçük sanayi i ş letmelerinde teknik 
donanım da düşük ve k ı sı tlıdır. Genellikle 3-5 tezgah, 1-3 mekanik 
makina ve beygir gücü dü ş ük elektrik ve patlarl ı  makina donan ımına 
sahiptir. Tamir ve bak ım niteliğ i taşı yan iş  yerlerinde ise bu durum bir 
tak ı m tezgah ı  ve bir-iki mekanik kald ıraç makinas ını  geçmez. Ancak 
imalat nitelikli küçük sanayi i ş letmelerinde teknik donan ım (makina 
donan ımı) say ı  olarak daha fazla oldu ğu gibi üretimde makina a ğı r-
Umm fazlal ığı  görülmektedir (Özerkmen, 1985, s. 59). 

2.3. Iy Bölümü: Küçük sanayi i ş letmelerinde teknik ve idari bir 
iş  bölümünün olup olmadığı nı  ortaya ç ıkarmak için ş u iki soru yönel-
tilmiş tir: "I ş  yerinizde i ş  bölümü varm ı ? Teknik ve idari i ş  bölümü 
gerek duyuyormusunuz?" Al ınan cevap yüzdeleri şöyledir: % 41,2' 
si 107 kiş i iş  bölümünün var oldu ğunu ve % 58,8'zi 153 ki ş i ise iş  bö-
lümünün olmad ığı nı  belirtmi ş tir. Teknik ve idari - iş  bölümüne gerek 
duyulup duyulmadığı  konusunda da ayn ı  sonuçlar al ınmış tır. Sonuç-
ların dağı lım ı  çizelge 2'de görülmektedir. 

Çizelge 2. Küçük Sanayi I ş letmelerinde İş  Bölümü. Varm ı d ır- 
Teknik ve idari I ş  Bölümüne Gerek Varm ıd ır? 

Verilen 
Cevaplar 

ı  İş  Bölümü Vard ır Gerek Vard ı r 
Say ı  % Say ı  

Evet 
Hay ır 

41.2 
58.8 

107 
153 

41.2 
58.8 

107 
153 

Toplam 100.0 260 100.0 260 

Al ınan bu sonuçlara göre küçük sanayi i ş letmelerinde yüzdesi 
oldukça yüksek bir i ş  bölümü, teknik ve idari bir ayr ılma olduğu söy-
lenebilir. Ancak daha henüz büyük ço ğunluk i ş  bölümüne, teknik ve 
idari aynlmaya gerek duymamaktad ır. İş letme sahibi, iş letmenin bir-
çok meselesini kendisi çözmek ve u ğ ra şmak durumundad ır. Teknik ve 
idari i ş  bölümünün olmad ığı  iş letmeler, tamir ve bak ım türünden i ş  
yerleri iken, teknik ve idari i ş  bölümüne gitmiş  ve bu durumun gereğ i-
ni kabul eden i ş letmeler imalat yapan ve makina donan ımı  fazla olan 
iş  yerleridir (Özerkmen, 1985, s. 60). 

2.4. Bilgi Düzeyi: Küçük sanayicilefin bilgi düzeylerini kendi bil-
gi seviyelerini yeterli bulup bulmad ıklarını  ve bilgi edinme kar şı sın- 
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daki tutumlar ın ı  aç ıklayabilmek için kendilerine şu sorular yöneltil-
mi ş tir: "Tahsiliniz nedir? Kendi i ş inizde, kendinizin bilgi seviyesini 
yeterli buluyor musunuz? Ba ş kas ından teknik bilgi talep etmek zoru-
nuza gidermi? "Al ınan cevaplar ın yüzde durumlar ı  s ı ras ı yla ş öyle da-
ğı lmaktad ı r: 1,2'si 3 ki ş i tahsilsiz, % 67,3'ü 175 ki ş i ilkokulu bitir-
diğ ini, % 12,7'si 33 ki ş i ortaokul, % 8,0^i 21 ki ş i lise, %10,8'i meslek 
lisesi ve % 3,9'unun yüksek okul mezunu olduklar ı n ı  söylemi ş lerdir. 
Tahsil durumlar ı na göre küçük sanayicilerin büyük ço ğ unluğunun 
"Ilkokul tahsili"ne sahip oldu ğunu görmekteyiz. Çizelge 3'te küçük 
sanayicilerin tahsil durumlar ı n ı  daha aç ı k görebiliriz (Özerkmen, 
1985, s. 60). 

Çizelge 3. Küçük Sanayicilerin Tahsil Seviyeleri 

Verilen Cevaplar Say ı  

Tabsilsiz 1.2 3 
Ilkokul 67.3 175 
Ortaokul 12. 	7 33 
Lise 8.0 21 
Meslek Lisesi 10.8 28 
Yüksekokul 4.0 10 

Toplam 1 00. 0 260 

Küçük sanayicilerin kendi alanlar ında kendilerinin bilgi seviye-
lerini yeterli bulup bulmama konusunda ise % 35,4'ü 92 ki ş i yeterli 
bulduklar ın ı , % 62,3'ü 162 ki ş i yetersiz ve % 6,2'si 16 ki ş i de k ısmen 
yeterli bulduklar ı nı  söylemi ş lerdir. Ba ş kas ından teknik bilgi talebi ko-
nusunda, % 64,6's ı  168 ki ş i "komplexlerinin olmad ığı n ı , rahatl ı kla 
başkalarının bilgisine ba şvurduklarını  belirtirken, % 35,4'ü 92 ki ş i 
baş kalar ından bilgi talep etmediklerini, etmeyeceklerini söylemi ş ler-
dir. Bu rakam sonuçlar ına göre küçük sanayicilerin bilgi seviyelerinin 
düşük olduğunu, çoğunluğun kendilerini kendi alanlar ında yetersiz 
oldUunun fark ında olduğunu ve bilgi edinme konust ındaki tutumlar ı-
nm olumlu ve her türlü bilgi al ış veri ş ine aç ık oldukların ı  göstermekte-
dir. Özellikle görüşmelerimizcle kendilerinin de ifade ettikleri gibi 
"Teorik (Teknik alanda) bilgi dan ış manlığı na (mühendislik) ihtiyaç 
dudyuklann ı " belirtmi ş lerdir. Diğer oranlar da küçümsenecek ra-
kamlar değ ildir. Gerek kendi alanlarmdaki bilgileri "meslek s ırrı " 
gizlemek gerekse de kendilerinin i ş  piyasas ında olumsuz reklamm ın 
yap ılmasın ı  engellemek için ba ş  vurmad ı klarını  söylerni ş lerdir. Bu 
aç ıdan tipik "Lonca" meslek erbapları  gibi kapal ı  bir geleneğ i sür- 
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dürdükleri söylenebilir. "Kazanç da sanat da s ı rd ır". gibi bir yakla-
şı mlar ı  vard ır (Özerkmen, 1985, s. 61). 

2 . 5 . Personel Durumu 

Küçük sanayide çal ış an personel say ı s ın ı  tespit etmek için şu soru 
sorulmu ş tur: "I ş inizde kaç ki ş i çalışı yor?" Al ınan cevaplar ın grup-
lanm ış  yüzde da ğı lımı  çizelge 4'te gösterilmi ş tir. 

Çizelge 5. İş  Yerinde Çal ış anlar ın Say ı ları  ve Dağı l ı m ı  

işyerinde 
Çal ış an Kiş i 

işyeri 
Say ı s ı  % 

1-2 88 34.0 
3-4 112 43.0 
7-10 42 16.2 
10 18 6.8 

Toplam 260 100.0 

Çizelgede de görüldüğ ü gibi küçük sanayide i ş  yerlerinin çal ış tır 
dığı  personele say ı sı  3-5 ki ş i arasında daha fazla bir yığı lman ın var ol-
duğunu göstermektedir. Küçük sanayi sektörünün fazla personele da-
yanmadığı n ı , çok az bir personelle i ş lerin döndürülebildiğ ini söyleye-
biliriz. On ve üzerinde personel çal ış tıran i ş  yerlerinin say ı sı  18'dir 
Bu işyerlerinin makina donan ımları  fazla ve i ş  bölümünün de gerçek-
leşmiş  olduğu i ş  yerleridir. 

İş  yerlerinde çalış an personelin niteliğ ini sorduğumuzda örnek-
lemimizdeki 260 i şyerlerinde çal ış an 980 ki ş inin % 72,6'sı  706 ki ş inin 
vas ı fsız, % 28,4'ünün 274 ki ş inin ise vas ıflı  olduğunu görüyoruz. 
Vasıfsı z i ş  gücünü talep edi ş lerinin sebebi soruldu ğunda, "teminin ko-
laylığı  ve ucus oluşu"nu söylüyorlar. Esasen vas ıflı  iş  gücüne ihtiyaç-
larının olduğunu, fakat bu i ş  gücünün maliyetini kald ıracak imkanlara 
sahip olmad ıklarını  belirtmektedirler. Sanat okulu ve teknik yüksek 
okul mezunlarının da sadece teorik bilgiye sahip olduklar ını , işe yarar 
duruma gelebilmeleri için zaman ve deneye ihtiyaçlar ının olduğunu be-
lirtmiş lerdir. Yine bu okullardan mezun olanlar ın ne ucuza çal ış maya 
.ne de kendilerinden pratik bilgi almaya yana ş madıklarm ı  söylemi ş ler-
dir. Bu tespitlere göre mesele hem bir ekonomik i ınkân meselesi hem 
de eğ itim meselesi olarak kar şı m ıza ç ıkmaktad ır. Okullar deney ek-
sikliğ i içinde, i ş  yerleri teorik bilgi eksikli ğ i içinde birbirlerini tamam- 
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layamamakta ve sanayide üretim bak ımından beklenen ileri ad ımları  
atamamaktad ı r (Özerkmen, 1985, s. 62). 

Küçük sanayi sektöründe özellikle tamir ve bak ım işyeri sahip-
leri, çekirdekten i şgücünü kendileri yeti ş tirmek ve eğ itmek teorik bil-
gi eksikliğ i ile beraber gerçekle şmektedir. Bu bak ımdan küçük sanayi-
nin en örte ıı-ili problemi yetişmiş  insan meselesidir. 

2.6. Alt Yap ı : Küçük sanayi i ş  yerlerinin bulunduğu yerler, ve i ş  
yerinin kendisinin kurulu ş  açısmdan birçok noksanl ığı  ve yetersizliğ i 
vardir. Ankara'da Ostim sanayi merkezinde k ışı n yağmur-çamur, ya-
zın toz-toprak içinde bulunduklar ı , yolların yetersiz ve bak ımsızlığı  
yanında i ş  yerine gidi ş  geli ş lerde güçlükler çekildiğ i belirtilmi ş tir. Yine 
iş  yerlerinin so ğuğ a ve s ıcağa kar şı  korunmas ının yetersizli ğ i yan ında, 
temizlik ihtiyaçlar ının karşı layacak sularının olmadığı , bu ihtiyaçlar ını  
ama kendilerinin ama ba ş kalarının ta şı dıkları  su ile karşı ladıklarını  . 
söylemislerdir. Ayn ı  durum Iskitlerdeki sanayi i ş  yerlerinde çok daha 
bakımsız, derme-çatma, dar ve yetersiz i ş  yerlerinde ya şanmaktad ır. 
Yaptığı mız gözlem, inceleme ve görü şmelerde küçük sanayi i ş  yerlerin-
de alt yapm ın olmadığı nı  ve olsada çok yetersiz şartlar içinde çal ış an 
bir sektör olduğunu söyleyebiliriz (özerkmen, 1985, s. 63). 

II- Küçük Sarıayrnin Bugünkü Durumu 

Ülkemizde küçük sanayinin büyük bir yaygn ı lık gösterdiğ i, sana-
yi içinde önemli bir yeri oldu ğu ve günden güne say ılarında bir art ış  
meydana geldiğ i gözlenmektedir. Bugün ülkemizde tüm i şyerlefinin 
% 93'ü küçük iş letme, % 7'si büyük i ş letme durumundad ır. 1980 sana-
yi saynn ına göre de 177000 küçük sanayi i ş letmesinin varl ığı  tespit 
edilmi ş tir. Bu iki rakam bile ülkemizde küçük sanayinin durumu hak-
k ında bize bir fikir verebilir ( İ stanbul Küçük Sanayi Kapasite Kulla-
nım Ara ş tırmas ı , 1983, s.1). Elimizde bugün yeterli istatistiki veri bu-
lunmamakla beraber, küçük i ş letme sayı sının "esnaf, sanatkâr ve kü-
çük sanayici" ile birlikte 2,5 milyonu ast ığı  tahmin edilmektedir. 1981' 
de 50 milyona varan nüfusumuz içinde aileleri ile birlikte 15 milyonu 
bulan say ılanyla tarımdan sonra ikinci en büyük kesimi meydana ge-
tirmektedirler (Ulusoy, 1981, s. 242). 

1. Küçük Sanayii Ya şatan Koşullar 

Büyük sanayie engel olan baz ı  faktörler küçük sanayinin kurul-
masına engel olmamaktad ır. Örneğ in sermaye k ıtlı 'ğı  küçük sanayide 
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bir rol oynamaz, çünkü küçük sanayi tesisi nispeten ucuzdur. Bunun 
yan ında küçük sanayide büyük çapta makina kullan ılmadığı  için ener 
ji fiyatlar ının yüksekliğ i sanayi mamülleri yaln ızca yerel mahaldeki 
müş terilere sat ı ldığı  için, ula şı m masraflar ınm mamullerdeki maliyeti 
yükseltmesi de sözkonusu olamaz. Ancak küçük sanayide, teknik bilgi-
lere olan ihtiyacın sinirliliğ i ve kredi ihtiyaçlar ı  geli şmeye engel olacak 
sebeplerdir. Hükümetlerin fiyat siyaseti, küçük sanayinin ya ş ama-
sını  mümkün kılmış tır. Hükümetlerin ötedenberi çok a ğı r gümrük 
himayesi sayesinde bütün sanayi mamullerinin fiyat ını  yüksek tutmu ş -
tur. D ış  rekabete kar şı  korunan sanayi mamulleri fiyatlar ı  yüksek se-
viyede kalm ış , maliyeti yüksek olan küçük sanayi müesseselerinin ya-
şamalarına da imkân vermi ş tir (Cillov, 1962, s. 285). 

Vergiler ve sosyal mevzuat da ülkemizde küçük i ş letmeyi te şvik 
eder bir mahiyet ta şı maktad ı r. 1957 yı lında yürürlükten kalkan mua-
mele vergisi küçük i ş letmelerden alnımamaktadır. Öte yandan sanayi 
müesseselerini birçok sosyal tedbirler almaya sevk eden i ş  kanunu:da 
çalış tırılan işçi sayı sı  5'den a şağı  durumda olan müesseselere uygulan-
mış tır. İş te bu iki kanun kapsam ı  içine girmemek için ve baz ı  sorum-
luluklara muhatap olmamak için birçok mai müesseseler büyümekten 
adeta kaçmm ış lardır. Zevklerin ve ihtiyaçlarm standardize edilmemi ş  
olması  da küçük ve çe ş itli prodüksüyonla çal ış an küçük sanayinin ya-
şamasını  mümkün kı lmış t ır. Örneğ in A.B.D'de (6-10) tipten ibaret 
olan erkek ayakkab ısmın Türkiye'de yüzlerce çe ş idi vard ır, giyimde 
de aynı  durum sözkonusudur. Durum böyle olunca her çe ş itten az 
miktarda üretmek gerekiyor ve bu üretim şekli de küçük sanayii te ş -
vik etmektedir (Cillov, 1962, s. 286). 

a) Ortadan kalkmaya mahkum küçük sanayi 

b Tehlikeyle yaşayan küçük sanayi 

c. Tehlike dışı nda kalan küçük sanayi 

Açıklamak gerekirse örne ğ in; tekstil küçük sanayi büyük sanayi kar şı -
sında kaybolmaya mahkumdur. Ağaç iş leri ve ayakkab ı  imalatı  küçük 
sanayii ayn ı  konuda büyük sanayi ile rekabet halindedir. Büyük sana-
yinin hammaddesi veya ara mal ı  üreticisi karakterinde olan küçük sana-
yi ise tehlikesizce ya şayabilecek bir durum göstermektedir. 

Büyük ölçekteki i ş letmelerin ço ğalması , teknolojik gelişmelerin 
hızlanmas ı  ve hatta sermaye birikiminin art ık göstererek çok üyeli ş ir-
ketlerin kurulmas ı  v.b. sebeplerden dolay ı  küçük sanayinin ekonomik 
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büyüme içindeki katk ı  oranı  gittikçe düş me eğ ilimi gösterecektir. An-
cak bu geli şmelere rağmen küçük sanayinin yap ısal değ iş iklik göster-
mesi sayesinde, ekonomik anlamda ya ş aması  ve etkili bir rol oynamas ı  
da mümkündür. Bilhassa k ırsal alanlarda küçük sanayinin üretim im-
kanlarıyla, önemli ölçüde bölgesel talebi kar şı layabilecek yap ı  ve faa-
liyet içinde geli şmesi ve ihtisasla ş ması  lazımdır. Tehlike dışı nda kalan 
küçük sanayi daha çok el emeğ inin, artistik sanat ve kabiliyetin hakim 
olduğu ve bu karakterin kolayca de ğ iş me ihtimalinin bulunduğu faa-
liyet alanlarıdır (Keten, 1971, s. 67). 

Toplumun mevcut ihtiyaçlar ı  ile geliş meye paralele olarak ortaya 
çıkan yeni ihtiyaçlardan büyük çapta üretime uygun ve karl ı  olmayan-
ların küçük sanayi tarafından karşı lanmas ı , yeni iş  imkanları  yarat-
maktadır. Bu ise özellikle konu de ğ iş tirme elastkikiyeti olan i ş letmeler 
aç ı sından oldukça büyük önem ta şı makta olup tali mütahitlik anla ş -
malar ı  gerçekle ş tirilmektedir (Keten, 1971, s. 68). 

Ülkemizdeki geleneksel küçük sanayi d ışı ndaki küçük sanayi i ş -
yerleri, giderek geli şmekte olan bir teknoloji düzeyinde nisbeten dü şük 
maliyetle, ucuza, sınırlı  imalat yapan ve tutunmaya çal ış an işyerleridir 
(Arı , 1978, s. 23). 

Küçük sanayi halinde çal ış mak ülkenin sosyal yap ı sına daha uy-
gun gelmektedir. Fabrika i şçisi, genellikle küçük sanayi i şçisinden daha 
fazla ücret al ır. Buna rağmen birçok küçük sanat Mensuplar ı  düşük 
gelire kanaat ederek ücretli i ş çi olarak çal ış mayı  kabul etmez. Bu dü-
ş ünce ve davran ış  ülkemizde küçük sanatlar ın yaşamas ını  mümkün 
k ı lmaktad ır (Cillov, 1962, s. 286). 

Büyük şehirler, süratli, ucuz ve yoğun ulaşı m araçları  fabrika ile 
ev sanayiini, yani büyük üretimi, büyük sürümü te şvik ediyorsa, bu-
nun aksine olarak köy, kasaba ve küçük şehir hayatı  da küçük sana-
yiin geli şmesine yard ım etmektedir. Balkan memleketleri ve ülkemizde 
küçük sanatlar, nüfus yo ğunluğunun aşı rı  derecelere vard ığı  ülkelere 
göre çok fazla geli ş meye imkan bulmu ş lardır. Büyük sanayiin kendisi 
bazı  küçük sanat alanlar ının doğmasına yol açmış tır. Örneğ in, tamirat, 
tesisat i ş leri, elektirikçilik ve montaj i ş leri, karasöri imalat ı  v.b. göste-
rilebilir. Buna kar şı lık bisiklet, otomobil, telefon, sabun, i ğne v.b. gi-
bi harc ıalem standart e şya ve mamuller yalnız büyük i ş letmelerin 
konusuna girebilir. Mamullerini yeni ihtiyaçlara uyum sa ğ latarak ve 
fabrikalar tarafından açık bırakılan alanlar ı  doldurmak suretiyle de 
küçük sanayi varl ığı nı  sürdürebilir (Tuna, 1950, s. 25). 
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Bu gün küçük sanayinin baz ı  türleri büyük sanayi kar şı sında ya-
şama şansını  sürdürebiliyorsa, sipari ş  yerine haz ır mal imalk ına geç-
miş  olmasmdand ı r. Yine bazı  küçük sanayi, büyük sanayinin hem mü ş -
terisi hem de mütahidi ş eklinde çalış ma gösterdiğ inden varl ığı nı  koru 
maktadır. Modern hayatın ihtiyaçlarının değ işmesi kar şı sında baz ı  kü-
çük sanayi kollar ının fonksiyonların ı  ortadan kald ı rmaktad ı r (Ke 
ten, 1971, s. 66). 

Ekonomik gelişme sonucunda küçük sanayiin sadece büyük sa-
nayi ile müş teri ve mütahit fonksiyonu görenleri varl ığı nı  sürdürecek-
tir. Küçük sanayiinin çökme kanunlar ını  ara ş tıran bilim adamlar ına 
göre şu tasnif verilmektedir (Sav, 1950, s. 58). 

Küçük sanayinin şu an yada gelecekte i ş  piyasas ında tutunma du-
rumlarına açıklık kazand ırmak için kendilerine yönelttiğ imiz sorulara 
şu cevaplar al ınmış tır. " İş  payasasmda rekabet içindemisiniz?" soru-
suna % 80,0'ni 208 ki ş i evet, % 20,0'si 52 ki ş i hayı r cevabın ı  vermiş tir. 
"Rakipleriniz büyük sanayimi yokSa ayn ı  iş i yapan küçük sanayici-
lermi T" sorusuna %93,0'ü 242 ki ş i "ayn ı  iş i yapanlar" cevab ını  verir-
ken, % 6,9'u 18 ikisi ise "büyük sanayi olarak cevaplarrn ş lardır. Yine 
bu, konuda bir ba şka soru "Sizin için ş u an yada gelecekte piyasadan 
silinmek tehlikesi varm ı ? sorusuna % 42,0'si 112 ki ş i evet, % 47,3'ü 
123 kiş i hayır ve '% 11,7'si 29 ki ş i ise kısmen şeklinde cevap vermi ş tir 
(Özerkmen, 1985, s. 67). 

Alınan bu sonuçlara göre küçük sanayi i ş  piyasasında rekabetin 
olduğunu, ancak bu rekabetin kendi aralar ında ayn ı  iş i yapanlar ara-
sında bulunduğunu görüyoruz. Büyük sanayi ile rekabet durumunun 
çok düşük bir oranda olmas ı , küçük sanayinin konular ını  büyük sana-
yinin konuları  dışı ndan seçmeye özen gösterdi ğ ini söyleyebiliriz. Tabii 
ki seçimin de akı llıca yap ıldığı  söylenebilir. Ancak küçük sanayi i ş let-
melerinden % 42,0'sinin gelecekte piyasadan silinmek tehlikesi içinde 
olması , oldukça büyük bir rakamd ır, azımsanacak bir oran de ğ ildir. 
Fakat bu durumun ayn ı  iş i yapanların çokluğundan, bir ba şka deyi ş le 
piyasaya fazla i ş  yada hizmet sunulmakta fakat buna kar şı lık iş  ve hiz-
met talep edenin az olmas ı  ve piyasan ın bu fazla yükü kaldıramamasm-
dan kaynaklanmaktad ır. Buna göre iyi i ş çilik yapan, ucuza maleden, 
faaliyet alan ı  seçimini doğ ru yapan, büyük sanayii bütünleyecek ko-
numda olan ve imkânların ı  yerinde kullananlar ayakta kalacak ve di 
ğerleri piyasa kanunlarma göre silineceklerdir. Küçük sanayide şu an-
% 47,0'sinin piyasadan silinme tehlikesinin olmamas ı  da bu alanda 
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seçimini iyi yapm ış  iş letmelerin çoğunluğu meydana getirdiğ i söylene-
bilir (Öıerkmen , 1985, s . 67). 

2. Küçük Sanayinin Diğer iş  Alanlarından Ayr ılığı : 

— Küçük sanayide i şçi sayısı , fabrika sanayine göre sm ırlıdır. 
— Küçük sanayide makina ve motordan istifade, fabrika sanayii-

yiine göre sm ı rlıdır. 
--- Küçük sanayide teknik i ş  bölümünün fabrika sanayiine göre 

sın ırlı  olmasına karşı , bu sanayi şeklinde ekonomik iş  bölümü yoktur. 
- Küçük sanayide sermaye, fabrika sanayine göre s ınırlıdır 
-- Küçük sanayide ekonomik hürriyet var olmas ına kar şı , ev 

sanayiinde bu serbesti yoktur. 
Bunun yan ında küçük sanayide fabrika sanayiinin tersine olarak, 

bir i şçi sın ıfının bulunmamas ı ; sınıf çelişkisinin ve dolayı sıyla smıf 
mücadelesinin olmay ışı , birincisinde yaln ız nitelikli i şçilerin (kalfala-
rın), diğerinde ise nitelikli, yarı  nitelikli ve niteliksiz i şçilerden meydana 
gelen bir s ın ıfın varlığı  iki sanayi sistemini ay ırmak bak ımından yar-
d ımcı  unsurlar olarak dikkate al ınmalıdır. Küçük sanayi usta, kalfa ve 
çıraktan meydana gelen bir meslek s ınıfı  ve bir sınal te şkilât şekli olup, 
kural olarak küçük i ş letme esas ına dayanan ve sermayeden ibaret sana-
yi sistemine zı t olan organik bir sanat ş eklidir. Küçük sanayide duruma 
göre bazı  makinalar ın kullanılmasına rağmen, insan çal ış mas ının özel 
karakteri ön safta yer al ır. İş letme idarecisi olan usta kendi mesle ğ inin 
bütün teknik-ticari ve tecrübesine hakimdir ve bütün smai faaliyetleri 
sürdürecek durumdad ı r. Fabrika sanayive küçük sanayii birbirinden 
ayırmada sadece rakamlar yeterli değ ildir. Makina kullan ı lıp kullan ıl-
maması  keyfiyeti de bir ölçü olmaktah uzakt ır (Tuna, 1950, ss. 54-55). 

İş  bölümü, iş letme sahibinin bizzat çal ışı p çalış maması , sipariş  
veya piyasa için irnalattâ bulunup bulunmamas ı , stok üzerine çal ış -
ma meselesi, ticari defter tutman ın varlığı  veya yokluğu, çıraklarm ye-
tiş tirilmesi i ş inin gerçekle ş tirilip gerçekle ş tirilmemesi, küçük sanayiin 
bilhassa vasıflı  i şçiler yeti ş tirmesi noktası  tek başı na zorunlu, bir ölçü 
olarak göz önünde tutulmas ve özellikle el i ş inin imalatta temel bir rolü 
olduğunun kabul edilmesidir (Tuna, 1950, ss. 61). 

2.1. Küçük sanayinin büyük sanayiden fark ı : 

— Ustan ın meslekten yeti şmesi ve küçük sanayie has e ğ itim gör-
müş  bir sanatkâr olmas ına karşı lık, fabrika müte şebbisi genellikle bir 
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tacirdir. 13irincisinde ba şarı  ustanın kabiliyetine, ikincisinde ticari bil-
gi ve piyasayı  yakından takibine bağ lıdır. 

— Küçük sanayide, usta-kalfa-ç ırak smai faaliyette ayn ı  iş  şart-
lar ı  altında kat ı ldığı  halde, fabrika sanayiinde giri ş imcinin idari faa-
liyeti ile işçinin icrai faaliyeti birbirinden aynlm ış tır. 

— Küçük sanayide ustalar ya yaln ız yada aile fertleri ve ba ş kala-
nyla sınırl ı  sayıda kimse ile çal ışı rken; fabrika sanayiinde ne yaln ız 
çalış ma ne de s ınırlı  sayıda iş çi ile çalış ma durumu vard ır. 

— Küçük sanayide belli bir dalda usta, ç ırak ve kalfa yeti ş tirip, 
bütün i ş lerin ayrım gözetilmeksizin herkezce yap ılabilmesi sözkonusu 
iken; fabrika sanayinde idari teknik ve icrai ayr ı m ve uzmanl ıklar söz-
konusudur. 

— Küçük sanatlar ı  seyyar bir şekilde dahi icra etmek mümkün 
iken, fabrika sanayiini sabit tutmak zorunlulu ğu vardı r. 

— Küçük sanayi s ını rlı  miktarda beygir gücüne ihtiyaç gösterir-
ken, fabrika sanayii çok miktarda beygir gücüne sahip makina ve mo-
torlara ihtiyaç gösterir. 

2.2. Küçük sanayiin ev sanayiinden fark ı : 

— Küçük sanayide ustalar ekonomik olarak tamamen serbest 
ve bağı msız olduklar ı , istedikleri ile anla şma yapt ıkları , gerek sipari ş  
gerekse piyasa için imalat yapmakta ba ğı msız uldukları  halde; ev sa-
nayiinde sırf sipari ş  üzerine çal ışı lır ve ev çal ış anlarını n piyasa ile ala-
kalan yoktur. 

— Küçük sanayi ustas ı  meslekten yeti şmi ş  bir sanatkar oldu ğ u 
halde, ev sanayii müte şebbisi kesin olarak bir tacirdir. 

— Ev sanayii genellikle küçük sanayiin teknik bünyesine ba ğ l ı  
kalmış  fakat sürüm sahas ı  geni ş tir. 

— Küçük sanayiin ev i ş inden fark ı  ise ev imalât ı  aile ihtiyac ının 
karşı lamak için ailecek yap ılan imalatt ı r. Küçük sanayi ise geçimini 
temin için başkalarına üretimde bulunmak sorundad ır (Tuna, 1950 
s. 62). 

3. Küçük Sanayi'nin Faaliyet Alanlar ı  ve Haks ız Rekabet: 

Küçük sanayi ülkemizde oldukça yayg ın ve sanayiin büyük bir 
kısmı  küçük sanayi mahiyetindedir. 1950 sanayi ve i şyerleri say ımı na 
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göre nüfusu 2000'den fa7la olan yerlerdeki küçük sanayi i şyerlerinin 
sayı sı  80 bine yakla ş makta ve bu imalâthanelerde çal= şanları n sayı sı  
312 bin ki ş iyi aşmaktad ı r. Çalış anların 187 bini yani ortalama olarak 
% 55'i motor gücü 10 beygir gücünü a şmayan ve 10'dan az i şçi çalış -
tıran küçük müesseselere dü ş mektedir. Bu nisbet baz ı  sanayi dallarında 
daha da yükselmektedir. Nitekim küçük madeni e şya sanayiinde istih-
dam edilen i ş çilerin sayı sı  o dalda çalış anlar toplummın % 80'ini, ma-
kina sanayiinde % 83'ünü, deri sanayiinde % 88'ini, mobilya sanayiin-
de % 92'sini ve giyim eşyası  sanayiinde ise % 96'sm ı  kapsamaktad ı r 
(Istatistik Y ı llığı , 1954, s. 283). 

Tamircilik, bütün ileri sanayi ülkelerinde bile yine küçük müesse-
seler taraf ı ndan icra edilmektedir. Bizde dikkat çekici olan şudur: 
Başka ülkelerde büyük sanayiin rekabeti kar şı sında küçük sanayi yı-
kılmış  bulunduğu halde biz de çe ş itli iş ler hala küçük sanayi  
yapı lmakta devam etmektedir. Bu i ş ler şunlard ır: Kundurac ı lık, ek-
mekçilik, giyim e şyas ı  ve madeni e şya imalatı , hatta dokumac ılık bile 
yaygın şekilde el tezgahlar ında ve küçük sanayi halinde yap ılmakta-
dır. Yine ileri sanayi ülkelerinde, yerini çoktan büyük sanayie terk 
etmi ş  olan trikotaj i ş leri, bizde küçük sanayi taraf ından yapı lmakta-
dır (Cillov, 1962, s. 283). 

Bugün küçük sanayi, büyük sanayinin karl ı  bulmadığı  standart 
eşya üretiminin olmadığı  alanlarda faaliyetini sürdürmektedir. Bu 
alanlar da ki ş isel isteğ i tatmin edici bölgesel özelli ğ i taşı yan bir talebi 
göstermektedir, yada büyük sanayinin tamamlay ıcı sı  olarak tamirat, 
bak ım elektrikçilik, montaj i ş leri, karasörü imalat ı  gibi iş lerdir. Bir de 
büyük sanayie ara mal ı  üreterek bir mütahitlik hizmeti şeklinde büyük 
sanayii tamamlayan ve varl ığı nı  sürdüren küçük sanayi faaliyet alan ı  
vardır (Tuna, 1950, s. 26). 

Yaptığı mı z anket soru ş turmas ına göre tespit edilen 44 tür küçük 
sanayi faaliyet ş eklinen % 46's ı  119 i ş  yeri sadece tamir, bak ım ve 
onarı m hizmeti gören i ş  yerleriyken. diğer 54'dü 141 i ş  yeri ise bü-
yük sanayiin alanına girmeyen ufak çapta imalat yada büyük sanayinin 
ara mal ı  üretimini yapan i şyerleri durumundad ır. Bkz., s. 122 Küçük 
sanayi meslek dağı l ım ı  (Özerkmen, 1985, s. 71). 

Küçük sanayi i ş  piyasasında haks ız rekabet ve kazanc ın olup ol-
madığı n ı  tespit etmek için kendilerine ş u sorular yöneltilmi ştir: "Hak-
sız kazanç ve rekabet kendi i ş  piyasan ızda varm ı ? Bu duruma kar şı  
alınmış  mesleki tedbirler varm ı ? Bu konuda siz ne dü şünüyorsunuz? 
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Alınan cevap yüzdeleri ş öyle bir dağı lım göstermektedir: % 58,5'i 
150 kiş inin haksız kazanç ve rekabetin var oldu ğunu, % 42,2'si 110 
kiş inin hayır, yok diye cevaplad ığ un tespit ediyoruz. % 100'lik bir ka-
tılımla da bu duruma kar şı  alınmış  bir tedbirin olmad ığı nı  belirtmiş -
lerdir. Kendilerinin bu durumu düzeltmek için ne dü şündükleri konu-
sunda % 65,2'si 169 ki ş i kanun yoluyla bir çözümü isterken, % 24,4'ü 
62 kiş i örgütlenme yolunu, % 4,0'dü 10 ki ş i kalitenin art ırılmas ını , 
% 6,4'dii 16 ki şi hiçbir şey derken, % 1,0'i 3 ki ş i eğ itim yolunu öner-
miş tir (Özerkmen, 1985, s. 71). 

Alman bu sonuçlara göre küçük sanayi i ş  piyasasında a şı rı  bir 
yığı lmanın olduğunu ve bu yüzden de haks ı z kazanç ve rekabetin orta-
ya çıktığı nı  söyleye iliriz. Müş teri çekebilmek için kaliteyi dü şürerek, 
ucuz malzeme, kot i şçilik ve az zaman ay ırarak ınaliyetleri düşür-
meye çalış arak piyasada tutunmaya çal ış tıkları  ortaya ç ı kmaktadır. 
Burada önen-ı li olan, bu duruma kar şı  hiçbir tedbir al ınmamış  olması  
yanında çözüme yönelik giri ş imlerinin de da ğı nıklık göstermesi ve 
çözümü devletten beklemeleridir. Problemin fark ında olmalarına ve 
kendilerine ait bir problem oldu ğ unu görmelerine ra ğmen, kendilerinin 
katı lımı  ile ilgili gerçekçi bir çözüm yolunun tutulrnamas ı , gereken 
giriş imlerde bul ımmamaları  teşkilatlanma durumlarının zayıflığı n' gös-
termektedir. Bu duruma göre küçük sanayi i ş  piyasas ında, bu alanın 
kald ıramayaca ğı  oranda ayn ı  türden iş  yapan küçük sanayicinin faa-
liyet gösterdiğ i, faaliyetin marjinalle ş tiğ i "Esnaflaşma" durumu söz 
konusudur (Özerkmen, 1985, s. 71). 

SONUÇ.  

Küçük sanayi sektörü çe ş itli yardımcı  faaliyet. dallar ın ın yapısın-
da yer verdiğ inden tan ım yapmada güçlükler vard ır. Küçük sanayiin 
genel birtan ımı  bu yardımcı  faaliyetlerin ancak ortak taraflarm ı  yan-
sıtabilir. ama bütün özellikleri tan ıtarak ayr ıntılı  bir, bilgi veremez. 
Küçük sanayinin donan ım özelliklerinden sermaye yapısı  bakımından 
yetersiz olduğu tespit edilmiş tir Teknik yap ı  (donanımı) düşük ve kı-
sıtlıdır. İş  bölümü aç ı sından oldukça yüksek bir i ş  bölümü, teknik ve 
idari ayı-lin-la gözlenirken henüz büyük ço ğunluk iş  bölümüne, teknik 
ve idari ayrılmaya gerek duynıamaktad ır. Bilgi düzeyleri aç ısından teo-
rik bilgi daruşmanlığı na ihtiyaç duyduklar ını  belirledik. Bu bak ımdan 
pratik olarak mesleki bilgilerin olduğunu ama teorik aç ıdan yetersiz 
olduklarını  söyleyebiliriz. Personel durumu bak ımından, çok persinele 
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ihtiyaç duymadan i ş lerin döndürülebildiğ ini söyleyebiliriz. Son olarak 
alt yapı  bakımından alt yap ın ın olmadığı n ı , ve olsada yetersiz oldu-
ğ unu söyleyebiliriz. 

Küçük sanayinin bugünkü durumuna gelince tar ımdan sonra 
ikinci en büyük kesim olduğ u tespit edilmi ş tir. Ayrıca değ iş en ko ş ullara 
kendisini kolayca uyarlamas ı  ve büyük sanayii tamamlayan alanlarda 
faaliyet göstermesi ya ş ama şansını  art ırmaktad ır. Bu bakımdan piya-
sadan silimnek ş öyle dursun gün geçtikçe değ işen ko ş ullara göre fark-
hlaşmakta ve say ı ları  artmaktad ır. Küçük sanayi birçok bak ımdan 
büyük sanayiiden ve ev sanayiinden farkl ı  olduğu belirlenmi ş  ve ampi-
rik verilerin sonuçlarma göre küçük sanayii i ş  piyasas ında a şı rı  bir 
rğı lmanın olduğunu ve bu nedenle de haks ız rekabet ve haks ı z kazanç 
ortaya ç ıktığı m söyleyebiliriz. Sonuç olarak küçük sanayi alan ında bu 
piyasan ın kald ıramayacağı  oranda ayn ı  türden i ş  yapan küçük sanayi-
cinin faaliyet gösterdi ğ i bir "Esnafla şma" durumu vard ı r. 
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