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ÖNSÖZ

Araştuma konusu kendi alanında ilk sayılır ve ben bu çorak tariayı değcricndir-

mcye çalışüm. Araşürmaya başlarken hiçbir tezin doğruluğunu göstermek için kanıt

aramaya çalışmadım, önce verileri toplayıp sonra da analiz ederek doğruyu aradım.

Doğruyu arama. Cumhuriyet dönemindeki tüm verilerin yanısıra, yer yer Os¬

manlı İmparatorluğu dönemine ait verileri de inceleyip değerlendirmeyi zorunlu-
laştırdı. Önce sadece cndUsu-inin günümüzdeki yapısını incelemeyi, doğrusu uzun bir

makale yazmayı planlamıştım.

Sonuç ortada ve araştırma, bugüne dek alışık olmadığımız, kendim de dahil,

ekonomik-poliük sonuçlar ortaya çıkardı ve bugüne dek gözlem sonucu doğru

görünen pek çok şeyin yanlış olduğunu gözler önüne serdi. Kürt politikası, böylece

gözlem düzeyinden kurtarılıp maddi bir zemine dayandırılarak bir teorik çerçeveye

sahip olma olanağına kavuştu.

Kürt poltükasının net ve maddi bir zeminde kalması için bilimsel araştu-maların

sürekli olarak yapılması ve yeni gelişmelerin sonuçlannın sapümması gereklidir,

çünkü toplumsal yaşam statik değil, dinamiktir.

Bu araşurmanın yapılması sırasında arkadaşım Sait Aydoğmuş'un bana çok

yardımlan oldu. Kardeşim Ali Tuku ile tüm konulan tartıştım. O, araştırmayı oku¬

du, eleştiri ve öneriler yaptı. Kendisine teşekkür ediyorum. Araştırma çalışmalan

boyunca Kızlarım Medya veRojin beni anlamaya çalıştılar, yemek yememi ve kah¬

ve içip enerji toplamamı bana düzenli hatırlaımakuın yorulmadıUu-. Araştırmamı bu

iki ''arikar"mıa sunuyorum.

Bu araştırmamın ilk basımının Avrupa'da yapılması planlanmıştı. Değişik ne¬

denlerden dolayı Avrupa baskısı gerçekleşemedi. Şcrafctlin Elçi, Zeruh Vakıf Ahme-

toglu ve Bayram Ayaz'ın bana yardımlan oldu. DOZ Yayınları çalışanlan da kitabın

bir an önce çıkması için çok çalıştılar. Kendilerine teşekkür ediyorum.

Ömer TUKU

Köln, Mart 1990
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Devlet Sanayi ve İşçi Yaurım Bankası

Devlet İstatistik Enstitüsü

Devlet Planlama Teşkilau

Devlet Su İşleri

Et ve Balık Kurumu

Eleku-ik İşleri Etüd İşleri

Garp Linyit İşletmesi

Hidro Elektrik Santralı

İktisadi Devlet Teşekkülü

Kamu İktisadi Teşebbüsü

Kanun Hükmünde Kararname

Kilo Watl

Kilo Watt Saat

Mega VVatt

Milyon Kilo Watt Saat

Makina Kimya Endüstrisi Kurumu

Maden Teknik Arama Enstitüsü

Türkiye Petrol Kurumu

Süt Endüstrisi Kurumu

Türkiye Büyük Millet Meclisi

Türkiye Elektrik Kurumu

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı

Türk Petrol Ofisi

Toprak Mahsulleri Ofisi

Teşvik-i Sanayi Kanunu

Türkiye Sanayi Kalkınma Bankası

Termik Santral

Türk Sanayicileri ve işadamları Demeği

Türkiye Zirai Donatım Kurumu

Yem Sanayi TAŞ.

Yol. Su ve Elektrik Genel Müdürlüğü
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BİRİNCİ BÖLÜM

GİRİŞ

Bu araşürmada. "KÜRDİSTAN'DA TÜRK ENDÜSTRİSİ, gelişim ve sömürü",

endüsüiyel gelişimin bir analizi yapılarak değerlendiriliyor; bunun ışığmda sömürü

mekanizması üzerinde duruluyor ve böylece Kürdistan'm geri kalmışhğınm nedenleri

saptanmaya çalışılıyor.

Birinci Bölüm'de maden. Üçüncü ve Dördüncü Bölümlerde ise enerji sektörü

üzerinde duruluyor. İmalat endüstrisinin sektörel gelişimi Beşinci-Onbirinci

Bölümlerin konusudur. Sonra Onikinci Bölüm'de imalat endüstrisinin genel yapısal

gelişimi incelenerek, Türkiye ile de karşılaştırılıyor. Endüstrinin analizi ışığında

sömürü ve kaynak aktanmı mekanizmasının analizi ve değerlendirilmesi. Onüçüncü

Bölüm'de yapılıyor. Tek tek endüstri sektörlerinin "özet ve sonuç"u alt başlddan

altında sözkonusu sektörlerin spesifik özellikleri üzerinde durulurken, Ondördüncü

Bölüm'de tüm araştırmanın genel sonuçlan çıkanlıyor ve bu sonuçlara uygun Kürt

politikasınm yenileşmesine ilişkin tezler geliştiriliyor.

Endüstrinin yapısı yanında KİT'lerin gelişimi ve onlara ilişkin yasalar de

değerlendirildi. Değerlendirme endüstriyel gelişimin analizi ve objektif bir yorum

için gerekliydi.

Araştırmada kullandan tüm kriterlerin ve başvurulan metodolojinin açıklaması

yapılıyor. Buna rağmen kimilerini açıklamakta yarar var.

Araştırmanın coğrafik kapsamı, 19 Kürt bölgesi veya illeriyle, yani Türklerin

egemenliği altındaki Kürdistan parçasıyla sınırlanmıştır. Tersi belirtilmedikçe

"Türkiye ortalaması" olarak verilen veriler. Cumhuriyetin resmi sınırlan içindeki

bölgeleri - Kürdistan dahil- kapsıyor.Urfa'nm "Şanh", Maraş'm "Kahraman" ve An-

teb'in "Gazi" vasıflan stili bozduklan için çizildiler. Kürtler her övgüye layıktu- ama

sömürgecilerinkine değil.

1-9 kişilik işyerleri küçük, 10-24 kişilik işyerleri orta ve 25. ve daha fazla kişi

çalıştıran işyerleri büyük olarak kabul ediliyor. DPT ve DİE'nin getirdiği bu kriterler
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gerçekçidir. Kaüna değer veya yeni değer, geniş anlamda, yıl.^çinde yaraülan değerin

parasal ifadesidir. Üretim değerinden (çıktıdan) girdinin (haımriadde, yan-ürün, enerji)

çıkanlmasıyla elde edilir. Ücreüerin katma değer veya üretim değeri içindeki payı,

bölüşümün; çalışan başına katma değer, verimliliğin ve beygir gücü ise teknolojinin

bir göstergesi sayıhyor.

Araştırma öncelikle birincil kaynaklara dayanılarak yapıldı. Kürdistan verileri

DtE, DPT yaymlannda genellikle diğer bölgelerin içine serpiştirilerek verildiğinden,

bu durum araşürmayı zorlaştırdı ve uzun sürmesine neden oldu. 1970'li yıUann ilk

yansına dek yapılan endüstri sayımı sonuçları uluslararası ölçülere uygun

yayınlanmadığı için bu verilerin karşılaşünlması, epey güçlüklere neden oluyor ve

araştırmacının esaslı istatistiki bilgileri ve kurallan bilmesini zorunlu kılıyor.

Veriler, bibliyografyada verilen DlE ve DPT'nin kaynaklanndan alındı. Yurt An¬

siklopedisi, TÜSlAD yayınları, Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi vb. kay¬

naklardaki verilerle eksiklikler giderilmeye çalışıldı, ama buna rağmen kimi yıllara

ilişkin veriler elde edilemedi. Bibliyografya'da sadece bu araştırma için kullanılan

spesifik kaynaklar veriliyor.

Türk ekonomisüeri, araştırmalannda endüstrinin bölgesel dağüımı üzerine çok az

eğiliyorlar. Bu konunun onlann ilgi alam dışmda kaldığı ortada.

Genel olarak tek tek bölümlerin içeriği üzerine veri yetersizliği yüzünden kimi

uzlaşmalara gidildi. Doğrusu bazen metodolojiden daha çok, verileri optimal

değerlendirme yolu seçildi. Oysa endüstri, daha değişik metodolojiyle de incelenebi¬

lirdi.

Kaynak eksikliği ve parça parça toplanmalan, araştırmanm uzamasını beraberinde

getirdi. Araştırma, yaklaşık beş yd sürdü. Ama değişik nedenlerle bazen çalışmasına

ara verildi. Bazı bölümler 1985 yılında (petrol, elektrik, orman ve mobilya)

yapılırken, bazı bölümler ise 1990 yılında (metal, sömürü ve kaynak aktanmı)

yazıldı. Sonunda araştırmanın tümü tekrar gözden geçirilerek, kimi veriler

güncelleştirilmeye çahşıldı ve verilen sayısal verilerin pek çoğu; onlarca, hatta kimi¬

leri yüzlerce hesaplama adımı sonucunda elde edildi. Tüm klasik kontrol kurallanna

rağmen bazı yanbşlıklann olması olasıdır. Ama hiçbir yanlışldc, ne sonucu ve ne de

yorumu değiştirecek düzeyde değildir.
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İKİNCİ BOLUM

MADEN ENDÜSTRİSİ
Bir endüstri sektörü olarak madencilik, her çeşit madenleri arama, çıkarma ve kul¬

lanıma kazanma işlerini kapsar. Ham petrol kazanımı madencilik kapsamına giriyor,

ama önemi açısından ayn bir bölüm halinde incelendi. Kazandan madenlerin fiziksel

veya kimyasal metodlarla aynştu-ılma ve işlenebilme düzeyine yükseltilme işlemleri,

imalat endüstrisinin kapsamına giriyor.

' Madenler değişik kavramlarla sımflandmlu-lar. Örneğin iki devlet kuruluşu olan

DPT ile DİE'nin sınıflandırması bile farklıdır(l). Prensip olarak ikisinin de

sınıflandırması doğrudur. ^Analizin daha iyi anlaşdması için şu sımflandu-ma

yapılacaktu-: Kömürler (enerji kaynağı), metal ve metal olmayan madenlerin üretimi.

Madenciliği incelemek için veriler boldur, ama bunlar bölgesel olarak verilme¬

diğinden analizi güçtür. Analiz, DlE ve DPT verilerine dayanarak yapılacaktır. Ancak

bunlar diğer verilerle tamamlanacaktır.

I. Madenlerin Arama ve Çıkarılmasına İlişkin Yasal
Düzenlemeler

Madenciliğin önemli bir yanı, onun arama ve çıkarılmasının hukuksal

düzenlenmesidir. Madencilik yasalarını incelemeyen bir araştırma sağlıkh sonuçlara

varamaz, eksik olur.

Osmanlı İmparatorluğu döneminde, maden arama ve çıkarılma işlemleri

şeriat kanunlarına göre düzenlenirdi. Maden işletmeleri, kazanılan madenin %25'ini

hazineye verirdi.

Osmanhlar, doğrudan, madencilik ile ilgili ilk yasal düzenlemeye 1861 tarihli

"Maadin Nizamnamesi" (Maden Yasası) ile başladılar. "Maden Nizamnamesi", 1810

Fransız Maden Yasası'ndan esinlenerek çıkarıldı. Bu yasanın en önemli bir özelliği,

toprak mülkiyetinden bağımsız bir maden işletme hakkı, yani tüm yeraltı zenginlik¬

lerini devlet mülkiyetine ahnayı getirmesidir. Her ne kadar bundan önce madenlerin

mülkiyetine ilişkin 1858 tarihli Toprak Yasası (Arazi Nizamnamesi) ile konuya;

açdddc getirildi ise de (Madde 107) bu böyledir. Diğer özelliği de yabancılara Os¬

manlı vatandaşlarınca kurulan maden işletmelerine ortak olabilme hakkını

tianımasıdu". Ve 1867 yılında yabancı şirketler, Hicaz vilayeti hariç, gayrimenkul
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(mal edinme) iznine; 1869'da başka bir yönetmelikle maden arama ve çıkarma konu-

lannda Osmanh vatandaşlanyla eşit haklara kavuştular.

Maden yasası, 1870 yıhnda buna uygun değiştirildi. Aynı yasa 1887, 1906 ve

1908 yıllannda da değişen koşullara uyarlanmak üzere yine değiştirildi.

Bu dönemin en önemli özelliği 1850 yılından sonra madenlerin yabancı

şirkeüerce işletilmesidir. Çünkü, bu dönemden önce yabancı şirkeüerin madencilik

sektörüne ilişkin faaliyetleri, maden çıkarmaktan çok . imtiyaz fermanlannı ahp on-

lan yüksek karla devretmekten ibaretti.

Osmanh döneminin madenciliği düzenleyen yasalan bunlardı. Cumhuruyet'in

madencilik sektörüne ilişkin yasal düzenlemelerine gelince; 1925

yıhnda çıkarılan 608 Sayılı Yasa ile "Madencilik Nizamnamesi" değiştirildi. Getûi-

len yeni hükümler, Türk olmayan personelin çalıştmlmasını ve uluslararası serma

yenin madencilik sektöründe yayılmasını önlemeyi ve Türk şirketlerinin madencilik

alanına girmesini amaçlıyordu. Değişiklikler şunlardı: Terk edilmiş veya yeni bulu¬

nan madsnler, ya bizzat devletçe ya da devlet ile Türk olan tüzel kişilerin kaülacağı

ortaklıklar veya sermayesinin %5ri Türklere ait olan şirkeüerce işletilir. Tüık vatan-

daşlan arasında bulunmayan teknisyenler çalıştu-ılabilinir, ama buna karşdık bir Türk

genci yetiştirilir.

Madencilik alanı için "Sanayi ve Maden Bankası" kuruldu, ancak bir varlık

gösteremeden yerini 1932'de başka kuruluşlara bıraktı.

Lozan Antlaşması'nm getirdiği hükümlerin kalkmasından sonra devletin ekono¬

mik çalışmalan hızlandı. Maden sektörüne Birinci Beşyıllık Sanayi Planı, 1934

ydmda ağırlık vererek madencilik politikasının hedefini şu sözlerle ifade ediyordu:

"Mcvzuaümız bir sürü resmi muamelata rağmen şahıslann maden haklanm kolaylıkla

vermektedir. Kanuni muamelatı ifa ettiren herkes maden taharri ruhsatnamesine, ma¬

den imtiyazına salıip olabilir... Bir maden taharri ruhsatnamesinin meriyet müddeti

haddi zatında bir seneden ibaret iken, resmi muamelelerin uzaması, temdidi

müddetler yüzünden, ekseriya hükmü beş on sene devam etmektedir. Bu müddet

zarfmda ruİısatname sahibinin kendisine tahsis olunan sahada ne yaptığım, madeni
nasıl aradıgmı sormak kimsenin aklından geçmemiştir. İmtiyaz sahiplerinin vaziyetle¬

ri (ne gelince) ... herhangi bir imtiyazın sahibi senede bir iki gün madeninde birkaç

amele çalıştırdığı taktirde kanunen imtiyazın feshine imkan görülmemektedir. Herke¬

sin taharri ruhsaüiamesini, maden imtiyazım istihsal edebilmesi memleketimizde ma¬

den üstünde pek kuvvetli spekülasyonlara sebep olmuş ve olmaktadır... Ecnebilerden

de kendilerine sermayedar süsü veren birçok kimseler türemiştir. Bunlar ellerine

geçirdikleri maden haklarını hariçte satabilmek için birçok oyunlara başvurmuşlar;

birçok ecnebi sermayedar guruplarım izrar etmişlerdir." (2)

Plan, madencilik sektörünün devletieştirilip tüm çalışmaların devletin eline

geçirilmesinin önemini vurguluyor. Bu ekonomik politika, 1930'lu yıUann ikinci

yansmda yürürlüğe konuldu. Bu dönemde devleüeşürme ile maden arama ve işletme

faaliyeüerini düzenlemek içiü kanunlar çıkarılıp yürürlüğe kondu. Bir taraftan 2804

Sayılı Yasa ile Maden Teücik Araşürma Enstitüsü (NTTA) ve 2805 sayılı yasayla

Etibank, 14 Haziran 1935'te kurulurken, diğer taraftan 2818 saydı yasayla Maden

Nizamnamesi ve 608 sayılı kanun aynı günde değiştirildi.
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MTA'nm başlıca görevleri: işletmeye elverişli tüm madenleri ortaya çıkarmak;

işletilenlerin daha verimli ve modem bir biçimde üretim yapabilme olanaklannı in¬

celemek; gerekli jeolojik etüt ve madencilik denemeleri, çeşidi harita, plan ve

dökümanlan hazırlamak ve burada çalışacak Türk jeolog, mühendis, teknisyen, uz¬

man ve işçileri yetiştirmektir.

MTA'ya yukarıdaki görevler verilirken, maden işletmelerini yürütmek için Eti-

bank'm görevleri şöyle saptandı:

"Maden cevherleri, madeni hammade ve malzeme alıp satmak ve alım saümına tavas¬

sut etmek. Muhtelif madenler ve petrol için araştırma ve tirelim ruhsatlan çıkarmak.

Elektrüc santralleri kurmak ve elektrik üreünek; elektrik veya elektrikle ilgili diğer

malzeme, alet, makine imal edecek tesisler kurmak. Bizzat veya iştirak halinde yuk-

anda sayılan işleri görecek ticari teşekküller kurmak. Banka muameleleri yapmak.

MTAE'nin tespit ettiği ve işletmeye elverişli gördüğü madenleri ve taşocaklannı

işletmek. Etibaûık elde edeceği maden ve elektrüc üretim, nakil ve dağıtım imtiyaz ve
ruhsatnamelerini kendisine bağlı tüzel kişiliği haiz kurumlara devreder. Bu kurum¬

lar, hükümetin önerisi ve Etibank Genel Kurulunun kararıyla şirket haline de getiri-

lebihr.Bu halde, hisse senetleri nama muharrer ve hisedarlar Türk olacaktır. Eti¬

bank, avans ve kredi muamelelerini, ancak kendi kurduğu veya iştirak ettiği

kurumlara yapabilir." (3)

Bir süre sonra Etibank'tan demir, kömür ve elektrik üretimi ve dağıtımı

işletmeciliği alındı ve bu görevler sırasıyla-yeni kurulan Demir ve Çelik işletmeleri

Kurumu ve Türkiye Elektrik Kurumu'na (TEK) bağlandı.

Etibank yasası ile aynı gün çıkanlan 2818 sayılı yasayla Maden Nizamnamesi

ve 608 sayıh yasa değiştirildiler. Yeni hükümler, maden arama ve işletmeciliğini

sıkı devlet denetimine alıyoriardı. 2818 sayılı yasa. maden arama süresini iki yıla in¬

direrek hak sahiplerinin madenleri sürekli işleme koşulunu getiriyordu. En önemlisi,

aldıklan imtiyaz veya ruhsat sahalarını işlemeyip başkasına kiralayanların tüm hak-

lanna devletin elkoymasını öngörmesiydi. Maden arama izninin başkalarına devredil¬

mesi de resmi izne bağlandı.

Almanlann Elazığ Bakır ve Krom Maden Işletmeleri'ndeki hisseleri devlet¬

ieştirilip Eübank'a devredildi. Türk Burjuvazisi İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra

önemli miktarda sermaye biriktirmişti ve devletin karlı duruma gelen ekonomik alan¬

lardan geri çekilmesini istiyordu. Bunun için hükümeti zorluyordu.

O dönemde bu ekonomik politika hem CHP. hem de 1950'de iktidara gelen DP

tarafından ilkesel olarak benimseniyordu; aralarındaki görüş aynlıkları ayrıntılara

ilişkindi. CHP. devlet kuruluşlarının (örneğin Etibank) şirket haline getirilerek, özel ,

sektöre satjlmasım yasalaşturoışü.

Karlı duruma geçen tüm alanlar, madencilik dahil, özel girişime açıldı ve devlet

kuruluşlanyla eşit işlem görmeleri kabul edildi. 1954 ydında çıkardan 6309 sayılı

Maden Kanunu'yla (Madde 13 ve 62). madenlerin devletçe işletilmesi ilkesi terk edil-
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erek. özel ve devlet şirkeüeri için eşit haklar hükmü getirildi.

Ecevit Hükümeti, madencilik alanında bazı yasal düzenlemelere başvurdu. Ve 4

Ekim 1978'de çıkanlan 2172 sayılı yasa ile özel firmalann işlettiği birçok madeni

devleüeştirdi. Devleüeştirilen başlıca madenler; demir, bor tuzlan, magnezit, asfatit

idi. Bu önlemlere enerji sorunu ve demirin önemi gerekçe gösterildi.

"24 Ocak Kararlan" ismi verilen yeni ekonomik politikanın esprisi gereği 1980'li

ydlann ilk yansında madencilik yeniden düzenlendi. Devletin madencilik alamndaki

çalışmalan asgariye indirildi ve özel girişime öncelik verildi. Önce 2172 saydı yasa

yürürlükten kaldmldı, sonra Haziran 1983'te 2840 saydı yeni bir yasayla bu yasa ip¬

tal edildi. Böylece eskiden devleüeştirilen maden sahalan eski sahiplerine geri verildi.

Kısaca bu anlayış, 14 Haziran 1985'teki 3213 sayılı kararname ile en son biçimini

aldı ve bir gün sonra Resmi Gazete'de yayınlandı. Kömür ve demir, cevherini arama

ve işleme serbestleştirilirken, stratejik madenlerin devleüeştirümesi kanun hükmüne

bağlandı. Bu anlayış 5. BYKP (1985-1989) ile uygulamaya geçirildi.

İL Maden Üretimi

I. Kömürler

Linyit ve asfalüt kömürleri tüm bölgelerden, az veya çok miktarlarda çıkarılıyor

ve enerji kaynağı olarak tüketiliyor. Diyarbakır'da yılda 5000 ton civarında çıkarılan

kömürü saymazsak, taş kömürü ocakları işletilmemektedh-. Kömürler kati enerji

kaynağı olduğu gibi ticari enerji kategorisine de girer. Bu yüzden kati enerji kaynağı

olarak da adlandırıhrlar.

Katı enerji kaynaklarının sömürüldüğü başlıca bölgeler Erzurum, Maraş, Sürt ve

Van'dır. En büyük ve en çok sayıda ocak bu bölgelerde işletiliyor. Bu bölgelerin

yanısıra küçük veya büyük illerin çoğunluğunda linyit kömürü ocaklan vardır. (4)

Erzurum linyiüerini Doğu Linyitleri işletmesi çıkarıyor. 1980'de 2.532 kişi

çalıştu-an işletme, 590.000 ton kömür üretim ölçeğine sahipti. Aynı yd düşük ka¬

pasiteyle işledi. 1969 yılında 302 ve 5 yıl sonra 486 kişinin çalıştığı işletmede

30.700 ve 54.600 ton linyit kömürü çıkarıldı. Kömür ocaklan Aşkale, Horasan-

Pencik, Oltu-Sütkans, Ispir-Karakan, Oltu-Balkaya ve Hınıs'ta bulunuyor. Aşkale

Ocağı, 1936 ydına dek Nusret Bey adlı kişi ve kükürüü linyit ocağı ise 1953-1958

arasında Şark Linyitleri Limited Şirketi tarafından çalıştmldılar. işletme hakkı,

1968'de Doğu Linyiüeri Işleünesi'ne devredildi. Yurt Ansiklopedisi'ndeki bilgilere

göre, bu kuruluş, Erzurum'da biriket kömür yapımını sürdürüyor ve ona bağh Erzin-

can-Çilkoz Deliktaş sahasında gerçekleştirilen üretimin yardımıyla fabrikada daha kal¬

iteli briket kömür yapma olanağı elde edilmiştir. (5)
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Maraş'ta 3,2 milyar ton linyit rezervleri bulunuyor. Rezervler 1960'h yıllann

ikinci yansında saptandı. Linyit yataklan Afşin-Elbistan arasındaki 100 kilometre

karelik alana yayılıyor ve doğuda Kışlalıköy, babda Afşin ve ortada Çöllolar'a uza¬

nan üç damardan oluşuyor(6). Maraş linyit alanı, sadece Kürdistan'm değil.

Türkiye'nin de bilinen en büyük linyit alanıdır. Afşin-Elbistan Linyit işletmesi.

1980'de 750 civannda kişi çalıştırmıştır ve üretim kapasitesi iki yıl sonra 700.000

ton linyitti. Afşin-Elbistan Termik Santralı'nm kömür gereksinimini karşdamak için

kapasitenin 1984'te yılda 16,7 milyon tona çdcanlması planlanmıştı. 1985'te

işletmenin çahştu-dığı işçi sayısı 2.700'ü geçiyordu.

Van'da 3 milyon ton rezervU linyit yataklan olduğu tahmin ediliyor. Rezervler

Erciş'in Şehmanis Köyü ve Zilan Vadisi yöresinde bulunuyor. İşletilen bu yataklarda

240 işçi istihdam ediliyor ve 100.000 ton kömür üretiliyor.

Siirt-Şımak ve Mardin-Silopi yörelerinde ekonomik asfalüt yatakları işletiliyor.

1980'de 200 kişinin çalıştığı Şırnak Ocaklarında yılda 600.000 ton asfaltit

çdcanlıyor. Silopi'deki ocaklarda ise 170 kişi çalışıyor. Açdc işletme yöntemiyle

çıkanlan asfaltiüer, Kürdistan'da ve metropol illerde yakacak olarak satdıyor.

Siirt-ŞuTi^ Ocaklannm üretimi 1965'te 5.300 ton ile başladı. Üretim 1972'de

168.000 ton ve 1975'te ise 457.000 tona yükseldi. Ocak sayısı, 1-4 arasında

değişiyor.

ŞuTiak ve Silopi yörelerinde yoğunlaşan asfaltitler. Güneydoğu Anadolu Asfaltit

ve Linyit İşletraesi'nce çıkanlıyor.

Yörede 34 milyon ton görünür ve 16 milyon ton olası olmak üzere 50 milyon

ton rezerv saptanmıştır. Rezervlerin yaklaşık 14 milyonu Şunak'ta bulunuyor.

Bu en büyük kömür işletmelerinden başka 60-100 arasında kişinin çalıştığı

kömür ocaklan Bingöl, Diyarbaku-, Tunceli ve Adıyaman'da sömürülüyor.

2. Metal Madenler

Sömürülen en önemli metal madenler bakır, krom, demir, manganez, kurşun ve

çinko'dur.

En önemli ve eski bakır maden ocakları Ergani'de işletiliyor. Ergani

Bakır Yataklan'nda bakır çdcarma tarihi, yaklaşık 4000 yıl önceye uzanıyor. Fenike-

liler'iıi bu yatakları lÖ 2000 yıhnda çalıştu-dığına dair bulgulara rasüanmıştu-. Ergani

yataklan'ndan Asarlar, Romalılar, Bizanslar, Araplar ve Osmanlılar tarafından da

bakır çıkanlmıştır.

Osmanhlarm, Ergani Bakır Madenlerini 1850'de işletmeye başladığını birçok kay¬

nak belirtiyor. M. Bülent Varlık, bir konsolosluk raporuna dayanarak, 1836'da Erga¬

ni'de bakırcddda uğraşan ailelerin durumunu açıklıyor. Bu aileler, kışın madencilik

yapar ,yazın da çıkanlan bakın işlerdi. 1836'da burada 743 hane yaşardı. Bunların

300'ü Türk, 270'i Rum ve 173'ü Ermeni idi (7). Bu tarihten 20. yüzyılın başlanna

kadarki zamana ilişkin veriler bulunamadı.

20 yüzydın ilk çeyreğinde Rus, Alman ve Fransızlar Ergani Bakır Yataklan'nın

işletme imtiyazlarını ellerine geçirmeye çalışıriar. Çünkü Osmanlılann işlettiği bu
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madenler, dönemin dünyada bilinen büyük ve yüksek tenörlü madenleri sayılır. A. D.

Noviçev, Çar'ın İstanbul'daki elçisi Gris'in raporlanndan yararlanarak bunu açıklığa

kavuşturuyor (8). Rus uyruklu Mavrokordato kardeşler, çok kazançh koşullar alünda

Ergani Bakır Madenleri'nin işletme imtiyazını alırlar, çünkü bu dönemde Osmanhlar.

yanm milyon sterlin bulmak için büyük tavizler vermeye razıydı. Gris, Movrokorda-

to kardeşlere bu meblağı sağlamalarmın Rusya'nın çıkarlanna uygun düşmediğini

bildirir. Bu durum karşısmda iki Rus kardeş sözleşmeden vazgeçer.

Almanlar ve Fransızlar, bu gelişmelerden sonra Berlin'de Ergani Madenleri'ni kap¬

mak amacıyla görüşmeye başlarlar. Ruslar tekrar bir pay almak isterler. Fransızlar.

Almanlara küçük pay verilmesi amacıyla Ruslann da bir pay alma çabalarını destek¬

ler. Ama Almanlar. Rusların katdımına karşı çıkarlar. 1914 yılında pazarhk

sonuçlanın Ergani Madenleri işletmesinin %55'ini Almanlar, %20'sini ise Fransızlar

alır. Aynı yıl başlayan 1. Dünya Savaşı. Rusların Ergani Maden işletmesi 'ne

katılma girişimine son verir.

Birinci Dünya Savaşı sırasında maden yataklarının işletilmesi kesintiye uğrar.

Savaştan sonra; Türk Hükümeti, Deutsche Bank (Alman Bankası) ile görüşmelere

başlayarak ortaklaşa Ergani Baku- TAŞ'ı kurîu-lar. 3 Milyar lira olan şirket sermaye- .

sesinin yansını adı geçen Banka, bir milyonunu Türk Hükümeti ve gerisini de Milli

Kredi Bankası finanse eder (9). 1928'de toplam 250.200 hisSe senedinin % 59,73'ü

Deutsche Bank, % 39.37'si hükümet ve diğer hisse seneüeri Celal Akif. Necmettin

Molla, Ahmet Muhtar, Mahmut Nedim, Sezai Ömer, Sivas Mebusu Rasim, Trabzon

Mebusu Şefik ve Konsdos Richard Stökel arasında eşit (yüzer) dağıhyordu. (10)

1929'da başlayan uluslararası ekonomik kriz, Ergani Bakır TAŞ'm üretimini de

sarsar. Türk Hükümeti, bu fırsattan yararlanarak hisse seneüerinin önemli bir paketi¬

ni satmalır, nihayet tüm işletmeyi 1936'da devleüeştirir. Devletin payı, önce Sanayi

ve Maadin Bankası ve bir süre sonra Sümerbank tarafından idare edilir. Ergani Baku-

TAŞ'nin devleüeştirildiği yılda kurulan Etibank, bu görevi devralır.

DPT verilerine göre Etibank Bakır Tesisi, madencilik bölümünde 200'den fazla

kişi çalıştınr ve 350.000 ton bakır cevheri, 2.200 ton sülfirik asilin yanısıra,

132.000 piritin konsantre üretim ölçeğine sahiptir (11). Aynı tesiste 1951 ydında

150.000 ton cevher ve 14.000 ton blister bakır üretilirken, 1968'de üretim 377.000

ton ham cevhere ve 35.000 ton konsantre bakıra yükselmişti.

Ergani Bakırları on yıllarca Türkiye'nin önemli bir döviz kaynağı olduğu gibi

bakır ihtiyacını da tek işletme olarak sağladı. Bugün en önemli üç işletmeden biridir.

Bilindiği gibi, bakır elektrik endüstrisinde, inşaaüarda, mühendislik işlerinde ve

diğer alanlarda kullanılır.

Krom madeni, başta Elazığ olmak üzere Antep, Erzincan ve Erzurum

bölgelerinde çıkanlıyor. Krom metah, stratejik bir öneme sahiptir, metalürji, refak-

ter ve kimya gibi birçok alanda kullanılıyor.

Elazığ krom yataklarının sömürülmesi, bakır kadar eski sayılır. Elazıg-Guleman

Krom Yataklan, 1915 yılında bulunmuştur ve 1936'dan beri Etibank tarafından

aralıksız işletilmektedir. Türkiye kromit rezervleri'nin %70'inin Elazığ bölgesinde
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olduğu tahmin ediliyor.

1980 yıhnda Elazığ Krom Tesisi, yılda 124.000 ton kef ve 39.000 ton sori kon¬

santresi üretim ölçeğine sahiptir ve aynı yılda 1465 kişi çaltşürarak. 125.000 ton

türenam, 100.000 ton ham kromit. 20.000 ton sori ve 120.000 ton kef konsantresi

üretimini gerçekleştirmiştir (12). Yaklaşdc Türkiye krom üretiminin %25'i Elazığ'da

elde ediliyor.

1936-1976 yılları arasında tesiste 5.51 milyon ton krom ve konsantre krom

çıkanlmışür. Bunun 171.000 tonu konsantre kromdur. Bugün ise üretimin %85'ini

ham ve gerisini de konsanu-e kromit oluşturuyor. 1976 yılma kadar üretimin %90'ı

ihraç edilirken, geriye kalan %10'u ise içpazara sürülürdü. Son yıllarda ihracat payı

%40'a düşerken, içpazar payı ise %60'a yiUcseldi. (13)

Başka önemli bir krom yatağı da Erzincan'da Istanbul-Demir Çelik Sanayi AŞ ta¬

rafından işletiliyor. Firma, bu işletme hakkını 1956-1962 arasında Erzincan Krom

Ocaklannı işleyen Kromit Limited Şirketi'nden 1963 yılında devraldı. Üretim bilgi- .

lerini gizleyen şirket 1975'te 24.100 ton krom üretti.

Erzincan bölgesinde 20 civarında kromit ocağı vardır. Kapdag ve Tercan

yörelerindeki 20 kromit yatağında 1.5 milyon ton kromit rezervinin bulunduğu

sanılıyor. (14)

Erzurum'daki iki krom yatağından yılda 75 ton krom elde edilir. Antep'te de krom

bulunur. Buradaki krom yatakları küçük olduğundan ancak dünya krom fiyaüan

yükselince verimli bir biçimde işletilebiliniyor. İkinci Dünya Savaşı'nda fiyaüarm

yüksehnesiyle Antep kromlan çıkanlmaya başlandı ve yıllık krom üretimi 500-1400

ton arasmda değişti. 1963 yılmda Sovyetlerin dünya pazarlanna yaygın krom sürmesi

yüzünden fiyatlar düştüğü için Antep Krom işletmeleri üretimini durdurmak zorunda

kaldı. ABD'nin 1971 'de Rodezya kromlanna ambargo koyması. Antep kromlannın

tekrar işletilmesini ekonomikleştirdi (15).

Kurşun ve Çinko: Kurşun ve Çinko metal madenleri. Elazıg-Simli yöresinde

çıkanlır. Bakır gibi bu maden yataklarının da işletilmesi eski olup 19. yüzydda

başlamışür. M. Bülen Vark'ın konsolosluk raporianna dayanarak verdiği bilgilere

göre, 1836'da 400-500 aile bu alanda çalışıyordu ve genellikle Türkler yönetici,

Ermeniler usta, işçi veya sanatkar, Rumlar ise vasıfsız işçi idiler (16).

Bugün Etibank Simli Kurşun Işletmesi'nde, kurşun ve çinko üretiyor. İki maden

de endüsüinin önemli girdileri arasındadu-. örneğin kurşun konsantresi akü ve pil

yapımında, petrol türevlerinde, kristal cam üretiminde, iletişim araçlan yapımında,

inşaat ve boya endüstrisinde kullandır. Elde edilen maddenin bir kısmı Kayseri,

diğer kısmı ise Belçika'ya gönderilip külçe metal durumuna getirilir. (17)

Simli Kurşun işletmesi. 1980'de 452 kişi çalıştırarak yılda 50.000 ton tüvenan

cevher, 4000 ton kurşun ve 3500 lon çinko konsantresi üretebiliyor. Aynı yılda

lOOO'er ton konsantre üretildi. (18)

Manganez ve Demir: Manganez ve demir, sömürülen önemli metallerdendir.

Manganez Antep ve Eruzurum'da çıkarılıyor. Manganez hem demir-çelik

endüstrisinde kullandır, hem de kimya, cam ve seramik üretiminde.
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Türkiye'nin toplam manganez rezervlerinin %9,5'i nin Erzincan bölgesinde

olduğu tahmin ediliyor. Erzincan manganez rezervlerinin 70.000 tonu Tercan,

100.000 tonu da İliç yöresinde bulunuyor.

Erzincan manganezleri iki özel firma tarafından çıkarılıyor. Bunlardan biri

İstanbullu Ahmet Oğuz Akal, diğeri Kemaliye'deki Hasan Yılmaz'a ait firmalardır.

1975'te ilki 505 ton, ikincisi ise 150 ton manganez çdcarmıştır. Bu miktariar

Türkiye'nin toplam manganez üretiminin %2'si kadardır. Antep Manganez Yataklan

Kilis yöresinde bulunuyor. Krom gibi bu maden de uluslararası pazar fiyaüan

yükseldiği dönemde üretilir.

Demir madeni Malatya ve Sivas'a bağh Divriği kazasında çıkanlıyor. Türkiye'de

bilinen demir madeni rezervlerinin %90'ı Divriği ve Maİatya-Hekimhan'dadu-.

Malatya-Hekimhan'daki demir ocaklannm bir kesimi Bilfer Ticaret ve Sanayi

Limited Şirketi'nce işletiliyor. Bu şirket özel sektöre aittir. Çdcanlan demir cevheri

Karabük ve EreğU Demir Çelik Fabrikalarına saülıyor. 1970'lerde yılda yarım mil¬

yon ton demir cevheri elde ediliyordu.

19 Mayıs 1938 yılından beri işletmeye açdan Divriği Demir Yataklan, araldcsız

sömürülmektedir. Divriği demir cevheri, Türk ekonomisi ve demir çelik endüstrisi

açısından yaşamsal bir önem taşıyor. l960'lı yılların sonunda yapılan jeolojik

çalışmalara göre, demir rezervleri 100 milyon ton olarak belirlendi. Divriği demir

madeni, zenginlik ve büyüklük bakımından dünyanın en büyük demir yataklan

arasında saydıyor.

Genellikle bu yataklarda açdc işletme biçimiyle demir cevheri çdcanlıyor. Devlet

firmalannm yamsıra beş büyük özel firmaca da demir ocaklan işletilip sömürülüyor.

Divriği Madenleri Müessesi (DDMM), 1980'de yaklaşdc 1200 kişi çahştu-arak

1,1 milyon ton demir cevheri çıkarmışü. DDMM, Türkiye Demir Çelik Işleüneleri

Genel Müdürlüğü'ne bağlıdu-. Çıkanlan tüm demir cevheri işlenmek üzere Karabük

ve Ereğli Demir Çelik Fabrikalan'na gönderiUyor.

3. Metal Dışı Madenler

Üretilen metal dışı madenler fosfatlar, betonit, manyezit, periit ve barittir.
Mardin'de fosfat, Antep'te ise fosfat tuzu çıkanlıyor. Fosfaüar en çok azot ve po¬

tasyumla birlikte gübre endüstrisinde kullanıhyor. Ayrıca kimya, petrokimya,

çimento, boya ve cam gibi alanlann da hammaddesini teşkil ediyor.

Antep-Kilis yöresinde 1966'dan beri yaklaşık ydda 1000 ton fosfat tuzu

çdcanlıyor. Maraş'taki bir değirmende işlenen bu fosfat tuzu, bölgede gübre olarak

satm almıp tüketiliyor. Mardin-Mazıdağı yöresinde saptanan ekonomik nitelikli fos¬

fat yatakları 1974'ten beri Etibank'a bağlı Güneydoğu Fosfaüan Işletmesi'nce

işletilip sömürülüyor. 1980'de bu kuruluş 350 kişi çalıştırarak ydda 100.000 ton

cevher ve 21.000 ton konsantre fosfat üretti. Bu konsantre fosfaüar kamyonlarla met¬

ropoldeki Azot Sanayii TAŞ ve Karabük fabrikalanna taşımyor.

Barit madenleri Maraş ve Muş bölgelerinde çdcanlıyor. Bant madeni petrol sondaj

işlerinde kullanıldığı gibi cam, boya, plastik, fotoğraf kağıtlan, seramik, şeker, deri
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gibi endüstri dallannda aranan bir girdidir. Baryum, tuz ve bileşiklerinin de hammade-

si olarak değerlendirilir.

Barit gereksinimi yıldan" yıla çok değişir Bu nedenle barit üretimi sürekli dalga¬

lanır. Maraş'taki barit üretimi 1972'de 26.000 tonu aşarken, 1974'te 12.000 ton,

1975'te 8.500 tona düştü. Maraş Barit yataklanndan 1970'te toplam Türkiye barit

üretiminin %87'si sağlanırken bu pay 1972'de %40'a, iki yıl sonra %25'e indi,

1975'te ise %50'ye yükseldi.

Muş'taki barit yataklan çok ortakh Emaş Endüstri Mineralleri AŞ'ce işletiliyor.

Fabrikanın yıllık üretim ölçeği 61.500 ton barit madeni üretmeye kadar vanyor.

1980'de 93 kişinin çahştığı fabrikada 6160 ton barit çıkanldı. (19)

işletilen manyezit ve perlit yataklan da Erzincan'dalar.Refahiye ve Çayırlı

yörelerindeki 1,5 milyon ton manyezit rezervi Türkiye'deki rezervin %20'sidir. Ma -

latya ve Erzincan yöresinde de PerUt çıkanlıyor ve çdcanlan perlitin yıllık üretim ka¬

pasitesi 100.000 tona ulaşıyor. Bu madde, yapılarda ısı-ses yahtım hammadesi ola¬

rak kullamlıyor. Ayrıca filtre, macun yapımıyla dökümcülük ve gübre endüstrisinde

de kullamlıyor.

III. Maden Endüstrisinde İstihdam, İşyerleri

Sayısı, Mülkiyet ve Sonuç

1. İstihdam ve İşyeri Sayısı
İstihdam üzerine verilen sayılar işleyen en büyük işyerlerine aittir.

1927 Sânayi ve işyerleri' Sayımı'na göre, Kürdistan'da 59 işyeri vardı ve bu

işyerlerinde 847'si ücretii olmak üzere 909 kişi çalışıyordu. (20)

1927'de lO'dan fazla kişinin çalıştığı işyeri sayısı 23'tür. Bu büyük işyerlerinin

13'ü Erzurum'dadu-. Bunlardan 1 l'i, 1 1-50 kadar kişi çalıştırırken, 3'ü de 51-100 ka¬

dar kişi çalıştınyordu. Dikkati çeken bir başka nokta ise lOO'den fazla kişinin

çalıştığı tek işyerinin Siirt'te olmasıdır. Yine aynı ilde 21-50 kişilik 6 işyeri daha

vardu-.

1963 yılına ait aynntılı verilere gelince; işyerlerinin ikisi küçük olup 2 kişi

çalıştınyor. Diğer beşi ise 64 ve daha fazla kişiliktir. Diyarbakır'daki bir bakır

işyerinde (Ergani olsa gerek) 1960 kişi çalışırken, Elazığ'daki üç işyerinde çalışan

işçi sayısı 2600'e ulaşıyor. Malatya'daki bir demir cevheri ocağında ise 64 işçi

çalıştınlıyor. (21)

1985 Nüfus sayımı verilerine göre, Kürdistan'da madencUik sektöründe (Divriği

hariç) 1 1.065 kişi çalıştırdıyor (22) ve çalışanlann tümü (%99) ücreüidir. Bölgelere

göre de durum farklı değüdir.Bu sayılara tuzlalardaki istihdam da dahildir. Çünkü

DlE, bu işyerlerini dö madencilik sektörü olarak sınıflandırmaktadır.

2930 kişiyle Maraş en fazla kişinin çalıştırıldığı il durumundadır. Maraş'tan son-

27



ra 2.147 kişiyle Erzurum ve 1202 kişiyle Adıyaman geliyor. Bu illeri 891 Ue Malat¬

ya, 669 ile Elazığ, 617 ile Diyarbakır izliyor. Geriye kalan illerdekilerin sayısı

250'inin altına düşüyor.

Adıyaman ve Diyarbakır'dakiler ham petrol ve doğal gaz çdcanlmasmda

yoğunlaşıyor. Bu sayı Adıyaman için 1.033 ve Diyarbaku- için 147'dir. Erzurum ve

Maraş'taki işçilerin hemen hemen tümü Linyit kömür ocaklarında çalışıyor.

Elazığ'daki işçi sayısının düşüklüğü, verilerin sadece maden cevheri çıkaran işçileri

kapsamasından kaynaklanınaktadu-.

Maden ocaklarının tümü kırsal bölgelerde bulunuyor. İstihdam edilenlerin

önemli bir kesimi köyde oturmaktadır. 1981 Köy Envanter Etüdleri bu ve benzeri

işyerieri üzerine bilgiler veriyor (23). Bu verilere göre ku-sal kesimdeki faal 76

işyerinde yaklaşdc 3.506 işçi çalışıyor.

En fazla maden ocağı Erzurum'da (18) bulunuyor; daha sonra 17 işyeri ile Elazığ

geliyor. Buna karşılık Elazığ ocaklannda 1.240 kişi, Erzurum'dakilerde 818 kişi

çalışıyor. Elazığ'daki ocakların 7'sinin Palu'da olması ve bunların toplam 500 kişi

çalıştırmaları hemen göze çarpıyor.

Bingöl'deki 5 ocağın biri Karlıova ve 4'ü Genç ilçesinin köylerinde bulunmak¬

tadır. Karlıova'da 50, Genç'teküerde ise toplam 120 kişi çalışmaktadu-. Tunceli'deki 4

işyerinde 145 kişi çalışırken, Mardin-Silopi yöresindeki tek işyerinde de 120 kişi

çalışıyor.Van'daki 5 işyerinde 213, Siirt'teki 2 işyerinde 200 ve Erzincan'daki 12

işyerinde 375 kişi çalıştu-ılıyor.

2. Mülkiyet İlişkileri Üzerine
İşletmelerin mülkiyeti ağıriıkla devlete ait bulunuyor. Bu durum hem üretim

miktan için geçerlidir, hem de istihdam için.

Demir cevherinin çıkarılmasında özel sektör firmalan da faaliyet gösteriyorlar.

Divriği'de 5 büyük özel firma faaliyet halindedir. Yine Erzincan bölgesinde işletilen

tüm maden ocaklan (krom, manganez ve perlit) özel sektörün elindedir.

Etibank, Demir Çelik işletmeleri ve Kömür İşletmeleri madencilik sektöründe

faaliyet gösteriyorlar.

Demir cevherleri,' Demir Çelik İşletmesi'ne bağlı Hekimhan ve Divriği Madenleri

Müesseleri tarafindan işletilirier. Bu ocaklardan çıkanlan demir cevheri, işlenmek

amacıyla meuopolde kurulan demir çelik fabrikalarına aktanlıyor. Demir Çelik

İşletmesi, 1980'de 35.000 milyar TL sermayeye sahipti. Karabük ve iskenderun

Demir Çelik Fabrikalan ile Ereğli Demir Çelik Fabrikası toplam 53 milyar TL ser¬

mayenin %25,50'ini elinde bulunduruyordu. Aynı yılda Ereğli Demir Çelik Fabrikası

sermayelerinin %37,91'i özel sektöre, %25.50'si Sümerbank'a %10,26'sı

DESlYAB'a ve %0,83'ü iş Bankası'na aitti. Bu fabrUcanm toplam sermayesi 600
milyar TL idi. (24)

Kömürler, Türkiye Kömür işletmesi'ne bağlı kuruluşlarca işletilmektedir. Bu ku¬

ruluşun 1980'de 50 milyarldc TL olan sermayesinin %13,06'sı özel kesime, %10'u

Şeker Fabrikalan AŞ'ne, %0,14'ü ise Pancar Ekicileri işletmeleri Kooperatifi'ne ve
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%14'ü ise Anadolu AŞ'ne aittir. (25)

Kömür ve demir cevheri dışındaki diğer madenleri çdcaran Etibank, 1984 ydmda

113.382 milyar TL sermayeye sahip olup, 137 mUyar TL gelk sağlamışü ve yak¬

laşdc 26 bin kişi çalışünyordu (26). Kürdisian'daki madenleri çıkanp metropole ak¬

taran Etibank, orada fabrika kurarak özel şirkeüere ortak oluyor.

Kürdisian'daki maden cevherieri önemli bir döviz kaynağıdır. Başbakanldc ta-

rafmdan Ahnanca ve diğer dillerde yayınlanan "Nevvspot" gazetesi (27) verilerinden

yararlanarak konunun bu yönünü de tahlil etmekte yarar var.

1980'den önce Türkiye'nin maden cevherleri ihracaü en fazla 182 milyon-dolara

vanyordu. 1950-1980 ydlan arasında maden cevherinin toplam ihracat içindeki payı

%6 dolayındaydı. 1980'den sonra maden cevheri ihracatı hızla yükseldi ve 1985'te

250 milyon dolara yaklaşU

Kromun maden ihracaündaki.payı %3 civarında değişiyor. Krom ihracaündan

1980'de 31 milyon dolar gelir sağlanırken, 1982'de 23 milyon dolar, 1983'te 28 mil¬

yon, 1985'te 46 milyon ve 1986'da 40 milyon dolar gelir sağlandı. Barit ihra¬

caündan ise 1983'ten beri yılda 13 milyon dolar gelir sağlanmaktadu-. Manyezit'in

payı ise toplam maden cevheri ihracaümn %3'ü (7,4 milyon) civannda bulunuyor.

Türkiye'den en çok krom alan devlet Çin Halk Cumhuriyeti'dir (%21). 1986'da

Çini suBSiyla Romanya (%16). ABD (%12). Yugoslavya (%10) ve Federal Almanya

(%8) izliyorlar. Avusturya Türk manyezit üretiminin %25'ini iüıal ediyor. Baritin en

önemli müşterileri ise Sovyetler Birliği, Mısu", Irak ve Libya'du".

İşletmelerin çıkardığı maden cevherinin değerini saptamak zordur. DİE'nin

yayınladığı, "Maden İstatistikleri" adlı yayınlarda bölgesel veriler verilmiyor. Eti-

bank'ın kendi istatistiklerinde tek tek maden işyerlerine ilişkin veriler var. Ancak bu

bilgüere ulaşdamadı. Daha önce de görüldüğü gibi, asfaltit, demir, kurşun ve fosfat

madenleri (devlete ait) sadece Kürdistan'da çdcanlıyor. öyleyse DlE'nin yayınladığı

"Maden istatistikleri 1977"verilerinden yararlanarak bu konuya açdchk getirUebilinir.

Sımak ve Silopi asfaltit kömürlerini çdcaran devlete ait iki işyeri, 1977'de 377

kişi çalışürarak üretim yapmış ve üretim satışından 12.765,4 mUyar TL gelir elde

etmiştir. Bu gelirin %9,5'i çalışanlara ödenen maaş ve ücretier ile sosyal yardımlara

(28). %7,5'i de yıl içinde saünalınan malzeme ve enerji ile sabit kıymeüer için har¬

canmıştır.

1977'de demir cevherinin çıkarılması alanında 8 işyeri faaliyet halinde olup bu

işyerierinde toplam 2.187 kişi çalıştırılmaktadır. Bu sekiz işyerinin aynı yılda

üretim saüşlanndan elde ettiği gelir 50.302,7 milyar TL kadardu-. Bu gelirin %29,4'ü

çahşanlar için yapılan ödemelere ve %65,8'i de yıl içinde saün alman malzeme ener¬

ji ve sabit kıymeüer için harcanmışür.

Kurşun alanında bir, fosfat alanında ise iki devlet işyeri faaliyet gösteriyor. Birin¬

cisi 82 kişi. ikincisi ise 385 kişi istihdam ediyor. Kurşun alanındaki işyeri üretim

saüşmdan 1.954.8 milyar TL. diğeri 529.1 milyar TL gelir sağlamıştır. Kurşun

işyeri bu gelirin %9.7'sini çalışanlar için öderken, gelirin %23.8'ini yıl içinde
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satınaldığı malzeme enerji ve sabit kıymetler için ödemiştir. Bu oranlar iki fosfat

işyeri için su-asıyla %273.8 ve %95.6'dır. (29)

IV. Sonuç
Bu sayılar neyi ifade ediyor?

Burada iki durum kısmen göze çarpıyor: Şırnak ve Silopi asfaltit kömür

işletmeleri karla işliyoriaı-. Satış gelirinin %83'ü metropole aktanlıyor. 1985 yılı

için bu oran %89 civanndadır (30). Buna göre gelirin sadece %9,5'i (çalışanlar için
yapdan ödeme) bölgede kalıyor.

Üretimin sürdürülmesi için yapılan harcamalar da genellikle metropole akmak¬
tadır. Bu kalemdeki giderlerin çoğunluğunu makina ve benzeri malzemeler
oluşturuyor.

Kurşun işletmelerinde çahşanlara yapılan ödemeler aynı düzeyde kalıyor. Yalnız

üretimin sürdürülmesi için yapılan harcamalann üretim saüşmdan sağlanan gelir

içindeki oranı %24'e yaklaşıyor. Ve bunun için meü-cpole nakit olarak aktarılan

meblağın oranı %66,5'tir. Demir madenleri alanında meüopole aktanlan nakit meb¬

lağının oranı %5 civannda kalıyor. Fakat ilk bakışta işyerierinin büyük zararla

işlediği anlaşılıyor. Bu yüzeysel bakıştan kaynaklanan bir yanılgıdır. BelirtUen ta¬

rihte, Mazıdağı (Mardin) Fosfat Işleüneleri henüz yeni işletmeye geçtiğinden yalnız

bina yapımı için aynı yılda (1977) 18 milyon liradan fazla harcama yapılmıştır ve
çalışma kapasitesi henüz çok düşüktür.

Bu veriler, diğer olgulardan kopanlarak yalnız başlanna degeriendirilmemelidir.

Maden işleünelerinin nasıl bir mal ürettiği ve bu mallan nasd pazarladığı gibi olgu¬

ları da gözönünde bulundurmak gerekir. Şırnak ve Silopi Asfaltit kömürleri,

Kürdistan'da da pazarlanmaktadır. Bu kömürlerin bir kesimi devlet kurumlarına

saülırken, diğer kesimi yakacak gereksinimini karşılamak üzere halka saülıyor.

Kömür. Kürt işçilerince düşük maliyede üretilerek. Kürt alıcılara pahalı, ordu ve

diğer devlet kuruluşlanna ise ucuza saülıyor. Bu işyerlerindeki karldığm esas nedeni¬

ni özellikle halka yapılan bu saüşlar teşkil ediyor. Kurşun, aynı zamanda demu- ve

fosfat endüsüisinin de girdisidlr. Kurşun işletmelerine ait veriler, bu işyerlerinin ve¬

rimsizliğinden daha çok, devletin endüsüiye ucuz girdi sağlamak amacıyla kurşun

fiyaüanm oldukça düşük tutma politikasından kaynaklanıyor.

Demir cevherini çıkaran işyerieri, aynı zamanda demir ve çelik fabrikalannın

bağlı olduğu kuruluşun birer tesisidirler.Türk ekonomicileri, sadece istatistiki verileri

değeriendirerek bu alanlarda üretim yapan işyerierinin zararla işlediğini iddia ederek,

sömürgecUik tezine karşı çıkıyoriar. Bazı Kürtler de yalnız devlet işletmelerinin bu

verilerine dayanarak Kürdisian'daki bu işleünelerin üretim düzeyinin geri olduğunu

ve işletihnelerinin fazla ekonomik olmadığını ileri sürüyoriar.

Bu her iki sav da yanhştır. Bu işyerierinin zararla işletildekileri doğru ise -ki bu

doğru değildir- o zaman bir talan veya kaynak aktanmınm maddi dayanağı kalmaz,

böyle bir tez bilimsel olmaz, işletmelerin zararla işlemesi, onların geri üretim tek-
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niğinden değil, Türk hükümeüerinin, özel Türk endüsüi işleünelerine ucuz girdi

sağlama amacından kaynaklanıyor. Yani zararlar, normal özgür pazar mekanizması

koşullannda oluşmuyor, belirtilen politika nedeniyle planlanıyor. Resmi dilde buna
"görev zaran" denir.

Devletin ürettiği ara malları, üretim fiyaü veya zaranna özel sektöre saunası,

sermaye aktanmınm bir yoludur. Tersi veya ara çözüm yollan da olabihyor: Devlet

bazen fiyaüan yüksek tutarak kar sağlıyor, sonra bu kan daha değişik yollarla özel

kesime aktarabiliyor. Bazı maden cevherierinin dünya pazanndaki fiyaüan, iç

üretimden daha ucuza düştüğünde, Antep'teki krom yataklan örneğinde olduğu gibi,

bu madenlerin çdcanlması çalışmalan durduruluyor. Bu nedenlerie her alanı, bulun¬

duğu çok yönlü ilişkiler çerçevesinde ve özgül durumuna göre incelemek gerekir.

Tüm maden alanları için aynı politika izlenmiyor. Kürdisian'dan meüopole kaynak

aktanmınm -duruma göre- en optimal yolu seçUiyor.

Maden sektörünün incelenmesinden çıkarılması gereken önemli bir sonuç daha

var: Elazığ'da çıkanlan maden cevherleri artık eskisi gibi hammadde olarak ak-

tanlmıyor. yarı mamul (örneğin baku-) durumuna getirüdikten sonra aktanlıyor.

Diğer madenler halen hammadde biçiminde meüopole taşmıyor. Bu madenlerin

üretildikleri bölgelerde işletilmesine pazar darlığı gerekçe olarak gösteriüyor. Bu ob¬

jektif bir gerekçe değildir. Fosfatlar gübre üretiminin en önemli girdisidir. Kürt

tanmcdann kimyasal gübre gereksinimleri de biliniyor. Ama buna rağmen Mazıdağı

fosfaüan. işlenmek üzere meüopole taşmıyor ve cüzzi bir kesimi gübre olarak

Kürdistan'da pazarlanıyor. Oysa bu fosfatların bölgede işletilerek pazarlanması için

hem gerekli talep vardü, hem de böylesi daha ekonomUctir. Bu sadece bir örnektir.

Diğer alanlar için de bu örnek genelleştirilebilir.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

ELEKTRİK ENERJİSİ ENDÜSTRİSİ

Eleküik enerjisi ekonomisi, endüsüinin bir sektörü olarak görülüyor ve tüm e-

nerji üretim faaliyetlerini, dağıüm ve tüketimini içeriyor.

Enerji endüsrisi analizi diğer bölümlerinki gibi DİE ve DPTnin yayınladığı ista¬

tistiklerden yararlanarak yapıldı. Bu birincil kaynaklara ek olarak, diğer kaynaklara da

başvuruldu.

Bu bölümde konuyu teorik olarak koyduktan sonra, primer (birincil) ve sekunder

(ikincil) enerjinin üretim, dağıüm, tüketim ve mülkiyet ilişkilerinin aynnülı bir

analizi yapdarak sonuçlar çıkanhyor.

Enerji, primer ve sekunder olarak ikiye ayrılır. Esas niteliği değiştirilmeden,

doğal biçimiyle kullanılan kömür, ham petrol, odun vs. gibi enerji kaynakları

primer; bazı işlemlerle doğal nitelikleri değiştirilerek farklı nitelikte bir enerji türü

durumuna getirilen eleküik. havagazı vs. gibileri de sekunder enerji şeklinde

tanımlanmaktadır. Enerjininin diğer bir ayınmı ticari ve ticari olmayan biçimindedir.

Ticari enerji kömür, peüol. doğal gaz. jeotermal gibilerine denilir. Ticari olmayan e-

nerji ise tezek gibi hayvan dışkısından elde edilendir. EndüSüileşmeye paralel olarak

ticari enerjinin tüketimi artarken, ticari olmayan enerjinin tüketimi ise azalıyor. Do¬

layısıyla enerjinin bu yapısı, gelişmenin bir kriteri olarak da görülüyor.

I. Elektrik Enerjisi Üretiminin Gelişimi
Sekunder enerji olan eleküik enerjisinin bugünkü üretim, dağıüm ve tüketim du¬

rumunu incelemeden önce, eleküik enerjisinin ülkemizdeki tarihsel gelişme süreci

üzerinde biraz durmak önemli görünüyor. Bu, enteresan olmanın yanısu-a, bugünkü
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durumun daha iyi kavranılması için de gereklidir.

Kürdistan'da eleküik enerjisinin üretimi iki biçimde gelişti. Eleküik tesislerinin

bir kısmı, şehirlerin eleküik talebinin karşılanması için iller Bankası tarafindan ku¬

ruldu ve sonra belediyelere devredildi. Diğer kısmı ise özel veya kamu sanayii firma¬

larınca kendi enerji gereksinimini karşılamak amacıyla kurulmuştu. Dolayısıyla

Kürdistan'da eleküik enerjisi üretimi bu iki biçimde, belediyelerin ve firmalann öz

üreücen eleküik tesisleriyle başlayıp gelişti.

Birkaç şehrin eleküifikasyonunıı inceleyerek ülkemizde elektrik enerjisi üretiminin

nasıl geliştiğini izleyelim.

Erzurum'da 1960 yılında. Tortum Sanüalı işletmeye geçinceye dek, eleküik

üretimi belediyenin dizel sanüallanndan ve sanayi firmalannm özüreücen sanüal-

lanndan sağlanıyordu. Orada ilk dizel sanüalı 1939'da kurulmuş ve iki yıl sonra da

buna iki eleküojen eklenerek, artan enerji talebi karşdanmaya çalışdmışür.

Erzincan ilinde eleküik enerjisi ihtiyacı, Girvelik ve Tercan tesisleri kurulmadan

önce, belediyenin işlettiği 1616 KW'lık dizel eleküojen ile gideriliyordu. Sümerbank

Bez Fabrikası, 240 KW'hk, Şeker Fabrikası 130 KW'lık ve Mercan Un Fabrikası da

300 BG'lük kendi tesisleriyle eleküiklerini üretiyoriardı. Un Fabrikası aynı zamanda

Mercan kasabasına da eleküik veriyordu.

Mardin şehri de eleküiğini (Çağ-Çağ Sanüalı'ndan önce), 1953 ydında Qurs suyu¬

nu kullanarak 440 BG'ndeki iki üübinli bir hidroeleküik sanüalmdan alıyordu. Halen

bu tesiste, yılda 2,7 milyon Kwh^lik eleküik üretilrncktedir.

Malatya'da da kurulan sanayi tesisleri, örneğin Pamuklu Dokuma Sanayii de

özüretken eleküik üretip aynı zamanda şehire de enerji veriyordu. Aynı şekilde,

1955'te açılan Batman Rafinerisi de tüm şehire eleküik vermeye başlamıştı.

Ülkemizin ilk ve en eski sanüalının kurulduğu Antep şehrinin de eleküiklendiril-

mesini inceleyerek, eleküik enerjisinin gelişme sürecini bitirelim. Antep'te 1917

yılında, bir italyan Firması'nca büyük bir eleküik tesisi kurulmuştu. Aynı Firma'ya

1932'de daha büyük bir eleküik tesisi kurdurtularak, şehrin artan eleküik gereksinimi

giderilmeye çalışıldı. Sonra 1939 yılında, bu iki elektrik tesisi devleüeştirilerek

belediyeye devredildi. Antep 1968 yılında Çukurova Hidroeleküik Sanüalı'nm

dağıüm ağına bağlanıncaya dek eleküik ihtiyacını bu ve diğer özüreücen tesislerden

'sağlıyordu.

Kısacası, diğer şehirlerin eleküifikasyonu da yukanda durumunu incelediğimiz

şehirlere benzer bir süreçten geçmiştir. Şehirler, kasabalar ve endüsüi firmalan, bu

küçük termik ve hidroeleküik santrallerinden eleküik enerjilerini sağlıyorlardı.

Bugün de, bu sanüallar, önemli olmasa da şehir ve kasabaların yanısıra, endüsüi fir¬

malarının enerji tüketiminde belli bir rol oynamaktalar.

imalat sanayiinde özüreücen enerji üretimine ilişkin 1971 ydı verileri, 1 No'lu

Tablo'da verilmiştir. Tablo'daki veriler, özel ve kamu endüsüi tesislerine aittir.

Özüretken eleküik enerjisi üretiminin nedenleri arasında yeterli eleküiğin olmayışı

veya fiyaüarm çok yüksek olması sayılabilinir.
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TABLO 1-' 197rde imalat nndüsırisinde Satın Alınan, İşyerinde Üretilen Elektrik Enerjisi, Dışarıya Satılan veya

Bağlı Birimlere Verilen Elektrik, Elektrik Motor ve Jeneratörlerinin Toplam Gücü

İller

Adıyaman

Antep

Bitlis <

Diyarbaku

Elazığ

Erzincan

Erzurum

Kars

Malatya

Maraş

Siirt

Urfa

Van

TOPLAM

işyeri

Sayısı*

2

80

3

10

9

10

20

4

X

13

4

2

6

171

Satır

Milyon

Kwh

0.35

27.18

0.12

4.41

35.70

'6.20
5.82

0.33

2.58

4.71

0.17

0.09

3.50

91.16

Alınan

Değer-

(Milyon

TL)

0.08

10.28

0.08

1.15

13.34

1.60

1.60

0.13

1.16

1.31

0.05

0.06

0.83

31.62

İşyerince Üretilen

Milyon

Kwh

4.25

28.39

0.23

0.28

19.11

5.90

6.04

0.03

30.60

2.49

5.64

0.46

10.69

114.11

Değer

(Milyon

TL)

3.14

9.99

0.43

0.14

9.31

1.52

0.14

0.00

5.58

1.71

9.17

0.46

4.28

45.87

Dışarıya Satılan

Milyon

Kwh

-

0.07

0.19

-

1.52

0.02

0.10

-

9.33

-

0.27

-

0.25

11.75

Değer

(Milyon

TL)

-

0.18

0.17

-

0.81

0.07

0.02

-

2.38

-

0.08

-

0.12

120.94

Eleklxik

Motor larınm

Toplam Gücü

(Bin BB)

2.20

16.51

0.20

1.82

32.10

5.13

11.86

0.08

11.08

23.41

8.75

1.08

6.72

120.94

Jeneratörlerin

Toplam Gücü

(Kwh)

5720

5820

177

500

479

237

335

134

612

46

>

_

273

14333

Kaynak : DlE, Yıllık imalat sanayii Anketi (iller) 1971, Tablo 8/A ve 9/A'dan yararlanılarak hazırlandı.

Kaynakta değer ve Kwh için "Bin TL ve Kws" yazılmıştır. Biz bunu bin TL ve bir Kwh kabul

ederek Tablo'yu hazırladık.

* : 10 ve daha fazla kişi çalıştıran işyerlcridir.

işletmelerin önemli bir kesimi, bir yandan elektrik enerjisi saün alırken, diğer ta¬

raftan da işyerinde eleküik üretmektedir. Önemli bir kesimi diyoruz, çünkü her ne

kadar Tablo l'de öyle görünüyorsa da, esas kaynakta böyle değildir. Yer darlığı nede¬

niyle tablolan birleştirip özeüemek durumunda kaldık. Kürdistan'da 1971 yılında im¬

alat endüsüisi üüafmdan 91,16 milyon Kwh eleküik saün almırken. aynı yd 114,11

milyon Kwh civarında eleküUc enerjisi üretilmiştir. Ve bu, imalat endüsuisinde

üretilen 11,75 milyon Kwh, yani o günkü fiyatıyla 3,75 milyon TL değerinde elek¬

üik dışarıya veya bağh birimlere verilmiştir. Eleküik motorlarının veya jene¬

ratörlerinin toplam gücü sırasıyla 120; 940 BG'lük ve 14,33 Kwh civarındaydı.

(Tablo 1)

En fazla eleküiğin satın alındığı Elazığ, Antep, Erzurum ve Van Uleri, aynı za¬

manda işyerlerinde en fazla eleküiğin üretildiği iller arasında sayılırlar. Beş ilin

dışında diğer tüm illerde dışarıya veya bağlı birimlere eleküik verilmiş, bunun

%79,4'ü Malatya'da gerçekleştirilmiştir.

işyerlerinde eleküik üreten ve saün alan işletmeleri, kamu ve özel ayırımı yaparak

değerlendüdiğimizde, durum şöyledir: Genellikle özel sektör, kendisi için gerekli e-

nerjiyi saün almaktadır. Bu nedenle bu sektörün eleküik üretimi içindeki payı 0,002

mdyon Kwh gibi çok düşük bir düzeydedir.

işyerinde üretilen ve satın alınan eleküik miklan arasındaki fark, Antep'te çok az
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iken, Malatya'da ilki 2,58. diğeri 30.60 milyon Kwh civanndadır. 197rde eleküik

enerjisi üretimi Elazığ'da diğer illere nazaran görece daha fazla geliştiğinden,

işyerlerince saün alman eleküik miktarı 16,59 milyon Kwh daha fazladır. Bu

saydann, daha doğrusu dengesizliğin nedeni açık. Eleküdc enerjisi üretiminin art¬

masına paralel olarak sanayi tesisleri, maliyetinin yüksek olması nedeniyle eleküik

üretimini durduruyor ve devletin ürettiği eleküik enerjisini daha ucuza kullanıyorlar.

Endüstri firmalanndaki özüretken elektrik enerjisi üzerine son veriler bulunamadı.

Ama bugün özüretken eleküUc enerjisinin, tüketilen toplam eleküik içindeki

oranının çok düştüğünü söyleyebiliriz. Günümüzde arük bu tür enerjinin belirleyici

bir ağülığı yoktur. Zaten bunun tersi, verimli bir işletmecUiğin doğasıyla çelişiyor.

Nitekim 1975'te Türkiye Eleküik Kurumu (TEK) ve diğer büyük eleküik sanüalleri,

Türkiye'deki toplam kurulu gücün %87'sini ellerinde bulunduruyoriardı. Buna

karşılık, 422'si belediyelerin ve 296'sı sanayi firmalarının elinde olan toplam 718

santral ise, kurulu toplam gücün sadece %13'ünü oluşturuyordu. (1)

II. Elektrik Enerjisinin Bugünkü Üretimi, Dağıtımı
ve Tüketimi Üzerine

l.Üretim ve İstihdam
Kürdistan'm nehirleri, hidroeleküik üretimine çok elverişlidir. Ülkemizin akarsu

havzalarinın hidroeleküik potansiyeli Tablo 2'de görülüyor.

Kürdistan akarsulan eleküik enerjisi üretimine elverişli olup bu konuda

dünyadaki en önemli akarsular arasında sayılırlar. Devlet Su Işleri'nin (DSl)-Kasım-

1977 ydmda Fırat. Dicle. Araş ve Van üzerine yapüğı bir hesaplamaya göre, bu dört

akarsunun ekenomik potansiyel olarak kurulabilir gücü 1 1.000 megavvatt, üretilebilir

eleküik 66.000 milyon Kwh civanndadu-. Akarsulann gerek ekonomik olarak kuru¬

labilir gücü ve gerekse de yılda üretebilecekleri eleküiğin %78'i Fırat Havzası'nda

yoğunlaşmıştır. Fırat da dahil. Akarsu havzalan kurulabilir gücü, tüm Türkiye'nin

%30,62'si civanndadır. (Tablo 2)

Akarsu havzalannın ekonomik potansiyelinin dökümünden sonra ülkemizdeki ter¬

mik ve hidroeleküik sanüallannın durumunu inceleyelim.

Türk devleti, mettopol kenüerindeki endüsüinin hızla artan enerji gereksinimini

karşılamak için, ülkemizin akarsulan üzerinde en elverişli termik ve hidroeleküik

sanüallan kurdu veya yapımlarını sürdürüyor. Değişik kaynaklardan yararlanılarak

hazırlanan Tablo 3'te bunların bir dökümü yapılmışür.

Tablo'daki veriler ne endüsüi firmalarının özüreücen tesislerini, ne de İller Ban-

kâsı'nca kurulup belediyelere devredilen yüzlerce eleküik üretim tesisini kapsıyor.

Tablo'daki elektrik tesislerinin "hizmete girdiği yıl"a ilişkin verileri

değerlendirerek analizi sürdürelim. Tablo'daki ilk tarih, sanüalın işletmeye girdiği

yıh ve sonraki tarihler de sanüalın kapasitesinin genişletilmesini ifade ediyor.

Buna göre kurulu güç ve yıllık üretim bakımından ülkemizin en önemli eleküik
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sanüallannın 1965'ten sonra işleüneye açıldıklan görülüyor. Mardin, Antep ve Urfa

illerine enerji veren Çağ-Çağ Hidroeleküik Sanüah. 1968'de Fransa teknolojisi ithal

edilerek kurulmuştur. Bu tesisin çok önemli başka bir görevi de ülkemizi bölen Su¬

riye ve Türkiye arasındaki sınm eleküiklendirmesidir. Birkaç yıl sonra genişletilmiş

ve bir de Hazar I-II sanüallan kurulmuştur: Bu üç tesisin dışındaki diğer tüm büyük

tesislerin yapımı. 1975 ve sonrasındaki yıllarda bitmiş ve işleüneye açılmışlardır.

Böylece gerek kurulu güç ve gerekse de yılldc fiili üretim bakunmdan 1975'ten önce

kurulan sanüallann önemi oldukça azalmış ve ekonomik olarak verimli olmayan

lokal belediye ve fabrikalann eleküik jeneratörlerinin ülkemizdeki eleküik enerjisi

üretimi içindeki payı hızla öneinsizleşmişür. Tüm iller, büyük eleküik dağıüm ve

iletim ağına bağlanmışür.

TABLO 2- Kürdistan'da Ekonomik Su Gücünün Akarsu Havzalanna Göre Dağılımı

Akarsu

Havzası

Fırat

Dicle

Araş

Van

TOPLAM

Ekonomik Olarak

Kurulabilir Güç

(MW)*

8273

2579

89

57

10995

Yılda Üretilebilir

Enerji

(Milyon Kwh)**

35638

9645

298

223

45804

Kaynak : Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi 3. Cilt, istanbul, sf. 709 ve TIP,

Demokratikleşme için Plan, İ978-82 İstanbul, Aralık 1978, sf.693

* : MW= Milyon Watt= Megawatt

** : Kwh= Kilowatt x Saat

Tablo 3'te görüldüğü gibi, ülkemizdeki tüm eleküik enerjisi tesislerinin

mülkiyeti, bü iktisadi Devlet Teşekkülü (IDT) olan TEK'e aittir. TEK'in sermayesi,

500 milyar TL olup tümü devletindir. Zaten özel Türk firmalarının böylesi büyük
yaünmlan gerçekleştirmeleri olanaklı değildir. Çünkü barajlar, hidroeleküik ve ter¬

mik sanüaller, büyük miktarda sermaye yaünmı gerektiren bir yaünm alanıdır. Elek-

üifikasyon, sanayi ve toplumun sosyal yaşamı için zorunlu altyapıdır. Aynca bu a-

landa yapdan yaünmlar. kendisini ancak uzun bir dönemde refinanse edebilir.

Dolayısıyla eleküik enerjisi tesisleri, bugün özel sennaye için cazip değildir ve dev¬

let firmalan tarafından kurulmaktadü.

Ülkemizin tüm eleküik enerjisinin üretim, iletim ve dağıümını elinde tutan TEK
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nasıl kuruldu? TEK'ten önce, Eleküik işleri Etüd idaresi (ElEl), enerji kaynaklarının

araşünlması ve eleküik üretiminin merkezi planlamasıyla görevliydi. ElEl, 1935
ydında kurulmuştu. Bugün EİEl, TEK'e danışmanlık görevi yapıyor. Belediyeler
için bölgesel sanüallar ve dağıüm ağını kurma görevi de iller Bankası'na verilmiştir.
Mevcut kurumlar arasındaki koordinasyonu sağlamak amacıyla 1957'de Sanayi Ba-
kanhğı Dairesi oluşturuldu. Daha sonra, 1964 ydında Enerji ve Tabii kaynaklar Ba¬
kanlığı kurularak tüm enerji kuruluşlan bu bakanlığa bağlandı.

TAIÎLO 3- Hidroelektrik ve Tenııik .Saıurallann Adı, Rıılıındııgu İl, Bağlı Olduğu l'irma, Mizmele
Girdiği Yıl, Toplanı Kurulu (iiıç. ^ kajıasite, 1981-85'deki Fiili Üretim v'e Islihdam

Santralın

Adı

IIay.;ırl-ll

1 la/iif*

Keban

1 ercan*

(jirvelik

1 orlıım

Karakaya

fıldır

Kiti

Kemek

Çağ-Çağ

Alşin-r.lbi.stan

l5ol;ın

r-:nı,'ii

l'.rciş

TOPLAM

Samralın

lîul Ululuğu

11

l-:iazı2

[•la/.ıC

l-;ia/.ığ

[-Ir/.iııcan

l-j/incan

l:r/.ıırum

lir/.urunı

Dis'arbakır

Kar.s

Kars

Malalva

Maıa.s

Siin

Van

Van

IJağlı

Olduğu

I-'irma

ti-;k

ti:k

ti;k

•rı-:K

rı-;K

ti-;k

TliK

ti:k

ti;k

ti:k

l'l-K

ti;k

■ii;k

ti-:k

ti-:k

lliznıeıc

(lirdiği

Yıl

19.57

197^

197'!

1978

19.5.1-63-71

1960-72-81

1987

1980

1960

1964

1 9(ı8

1984

1957

197.5

1968

toplam

Kurulu

(jiiç

fMNV)

30.00

30.00

1330.00

1 5.00

3.00

26.20

1800.00

15.40

2.80

0.83

14.40

1360.00

1.60

16.20

0.80

1646.23

Yıllık

Kapasite

(IVIKwlı)

160.80

75.00

4960.00

48.50

17.30

78.00

7800.00

44.00

32.00

2.20

48.40

***

7.00

14.00

2.80

13290.00

1980-S5'lcki

Fiili

Üreüm

(IVIKwlı)

160.80

90.00

4600.00

30.00

17.30

70.00

44.00

2.20

48.40

2283.82

7.00

14.00

2.80

7402.32

İstihdam

1980

92

*

102

*

33

*

36

8

26

28

430

19

*

37

811

Kaynak : Cumlıuriyel Oöııemi Tiirki\e Ansiklopedisi, 3. Cill, tslanbul 1983; Yurt Ansiklopedisi,
İlgili İller, Islanbul 1982-198); Cıımhıu-iycl Diinonıi Türkiye likonomisi 1923-1978,
Akbank Kültür Yayını, Isianhul l'JSO; 1985 \eiilcri için bk/.. TFK DergLsi .Sayı 49-50
likim-Marı 1985-86

DPT: İller llibariyle Sanayi Tesisleri ve (i/.ellikleri, Cill 1, Ankara, 23 Fkim 1981
*Yapımı sürüyor veya _\ a/.area lespil eılıleıııedi.

M\V : Megawall=; Milyon \Vaii

Mkwlı : Milyon KilowaU saai

1970 yılına doğru eleküik enerjisi faaliyeüeri yoğunlaşü. Büyüyen eleküik enerji¬
si faaliyeüerini tek bir merkezde toplama gereksinimi üzerine, 1970'te, 1312 sayılı

kanunla TEK kuruldu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na bağlandı. Eleküik
enerjisiyle ilgilenen tüm kurumların TEK'e bağlanmasından sonra, tüm eleküik ener¬
jisi faaliyeüeri TEK'te merkezileşü.

TEK'in yapısı, kanun hükmünde bir kararname ile 10.10.1983 tarihinde yeniden
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düzenlendi. Buna göre TEK, tüzel kişüiğe sahip, faaliyeüerinde özerk ve sorumlu¬

luğu sermayesiyle sınırh bir iktisadi Devlet Teşekülü'dür.

DSl-Genel Müdürlüğü, su kaynaklarının eleküik üretimi amacıyla etüd, planlama

ve inşaat projesini TEK ile koordinasyon içinde hazırlayarak bitirdikten sonra elek¬

trik kesimine tekabül eden maliyeti TEK'e devrediyor. (2)

Bugün sekunder enerjinin en fazla geliştiği veya gelişebileceği iller Elazığ, Maraş,

Diyarbakır ve Urfa illeridir. (Tablo 3)

Keban Hidroeleküik Sanüalı, bugün, yalnız ülkemizin en büyük Hidroeleküik

Sanüalı (HES) değil, Türkiye'nin de en büyük hidroeleküUc santtalıdır. Keban

HES'nın yapımına 1963 ydında başlandı ve 1974'te işletmeye açddı. 3 No'lu Tab¬

lo'da görüldüğü gibi, Keban HES'nın toplam kurulu gücü, yani eleküik enerjisi

üretim yeteneği 1240 MW'dır. Bu HES'nın 8 mevcut triibininden dördü, 1974 yılında

işleüneye açıldı. 1980 verilerine göre, Keban HES 'da, Türkiye'nin toplam eleküik

üretiminin %24'ü ve TEK'in hidroeleküik enerjisi üretiminin %56'sı gerçekleşmiştir.

Bugüne dek Keban'da 20 milyar Kwh civarında eleküik enerjisi üretildi. Uzmanlar,

Keban HES'nın 150 yd boyunca eleküik enerjisi üretebileceğini belirtmektedirler.

Elazığ ilindeki diğer sanüaller, Hazar-I ve II HES'leri ve Hazar Termik Eleküik

Tesisleridir. Hazar-I, 1957'te Hazar Gölü üzerinde Etibank tarafindan yapılmıştır.

1967'de tevzi edilen Hazar-I, 20 Mw kurulu gücünde olup, ydda 121 milyon Kwh ci-

varmda eleküik üretiyor. Hazar-II de aynı şekilde Etibank tarafından yapılmış ve 10

Mw kurulu gücü olup, ydda 40,2 milyon Kwh eleküik üretimi gerçekleştiriyor. Bu

iki tesiste 95 kişi istihdam ediliyor.

Yine Hazar'da, 1974'te motorin yakıüı 30,0 MW'lik bir termik sanüal kurul¬

muştur.

Belediye ve sanayi tesislerine ait özel eleküik jeneratörlerinin gücünü saymazsak

bile, sadece bu üç sanüalde, toplam olarak 1390 MW kurulu güç vardır ve yıllık ka¬

pasitesi 5.195,8 milyon Kwh'dır (Tablo 3)

Demek ki, Elazığ'da, kişi başına (1985 Nüfus Sayımı'na göre) 10.392 Kwh elek¬

üik üretiliyor. Bu rakamın çok yüksek olduğunu söylemeye bile gerek yok.

Dünyanın gelişmiş endüsüi bölgelerinde bUe kişi başına bu düzeyde eleküik enerjisi

ancak üretilebiliyor.

Başhca bir büyük tesis de Güneydoğu Anadolu Projesi'nin (GAP) bir parçası ola¬

rak yapımı 1987'de biten Diyarbakır'daki Karakaya HES'dır. Aynı yılda üretime

geçen Karakaya HES'ın, 1800 MW kurulu gücü ile toplam 7800 milyon dolayında

Kwh eleküik üreteceği hesaplanmaktadır. Böylece 1985 Nüfus Sayımı'na göre, Diy¬

arbaku dinde, sadece Karakaya tesisinde, yılda kişi başına 1910,8 Kwh eleküik ener¬

jisi üretiminin gerçekleşmesi bekleniyor.

Ülkemizin Maraş bölgesindeki zengin linyit yataklarının sömürülmesi için,

1973'te Afşin-Elbistan Termik Sanüalı'nm yapımına başlandı. Türkiye'nin en büyük

termik sanüalı olarak planlanan bu sanüal iki bölümdür, ilk bölümünün yapımı bit¬

miştir. Biten bu bölümün dört ünitesi vardır ve toplam gücü 1200 MW'ür.

Afşin-Elbistan Termik Sanüalı'nda kullanılacak olan linyit, açık işletme siste-
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miyle çdcanlıyor ve toplam rezervlerin 60 yıl içinde tüketileceği hesaplanıyor.

Yapdan hesaplara göre TEK, sanüalde üretilen eleküiği satarak, 1983 fiyatlarıyla

yılda 62,1 milyar TL gelir sağlayacakür (3). Daha başlangıçta sanüahn yapımı için

1983 yılma kadar 900 milyon dolar ve 73 milyar TL yatmm gerçekleştirileceği

öngürülüyor (4). Bu rakamlar, sömürgeci burjuvazinin hangi pervasızlıkla

ülkemizin kaynaklarını sömürdüğünü, sömürmeye çalıştığını gösteriyor. 1985'te

sanüalda 2.283,8 mUyon Kwh eleküik üretUdi

Ülkemizin gerek kurulu güç ve gerekse elektrik üretimi bakımından diğer önemü
birtesisi de Tortum Hidroeleküik Sanüah'dır. Tortum HES, 121,2 MW güç ile ydda

70 milyon Kwh civarında eleküik üretiyor. Tortum Gölü üzerinde 1960 ydında iki

ünite olarak işleüneye geçen bu sanüala, 12 yıl sonra dci ünite daha eklenerek, gücü

25,2 MW'a çıkanlmışür. Daha sonra aynı sanüal, Ege Üniversitesi ve ElEl ta¬

rafından yapılan 96 MW gücünde bir ünitenin dalıa eklenmesiyle bölgenin önemli bir

enerji merkezi durumuna getirilmiştir.

. Diğer önemli HidroeleküUc sanüalleri Erzincan'daki Tercan, Kars'taki Çıldu- Gölü

üzerinde kurulan Çıldü, Mardin'deki Çağ-Çağ ve Van'daki Engil sanüallandır.
(Tablo 3)

Afşin-Elbistan ve Hazar hariç, gerek kurulu güç ve gerekse.yılhk üretimi kapasite¬

si bakımından büyük tesislerin tümü hidroelektrik sistemiyle eleküik üretiyoriar.

Linyit, motorin vs. gibi primer enerji kaynaklannı kullanan tesislere termik, elek¬

üik enerjisi tüketenlere de hidroeleküik adı verilir. Eleküik ve termik arasındaki fark,

ilkinin eleküüc enerjisi, ikincisinin ise ısı enerjisi olarak gerçekleşen üretimleri ni-
telemesidir.

Ülkemizde elektrik enerjisi üretiminin kapasitesi ve kurulu gücü oldukça
yüksektir. (Tablo 3) İnşa halindeki Atatürk Barajı üzerindeki HES ve Afşin-Elbistan

Termik Sanüalı'nm ikinci bölümü ile belediye ve endüsüi işleünelerinin eleküik

jeneratörlerini saymazsak, ülkemizdeki termik ve hidroeleküik sanüallerinin toplam

4646,23 MW'ldc kurulu gücü bulunmaktadu-. Bu güçle yılda kapasitesi 13.290 mil¬

yon Kwh üzerinde eleküik üretilebilinir. Sadece 3 No'lu Tablo'nun verilerine göre

1985'te tesislerde yılda kişi başına 1329 Kv/h eleküik enerjisi düşmektedir. 1980

Nüfus Sayımı'na göre, Kürdistan'da, aynı yılda, kişi başına 564 Kwh eleküik enerjisi

üretilmiştir. (Tablo 3)

GAP'm bir parçası olarak Urfa'daki Atatürk barajı üzerinde büyük bir HES'nın

yapımı daha planlanmışür. GAP'ın birer parçası olarak Fırat ve Dicle nehirleri

üzerinde yapılacak bu hidro eleküik sanüallan işleüneye geçtiği zaman, 7620 MW

güç ile yılda 22 milyar Kwh eleküik üretilecektir. Bunun 1800 MW'ı 7,8 milyar

Kwh'ı Alarürk Barajı eteğinde yapımı başlamış olan sanüalde gerçekleştirilecektir.

Kürdistan'da. 1985'te toplam 4646,23 MW kurulu güç vardu-. Bu güçle ydlık

13.290 mUyon Kwh eleküik üreünek mümkündür. 1980'de, tüm Türkiye'deki 23,2

milyar Kwh eleküik üretiminin %22'si ve hidroeleküik üretiminin ise %45,3'ü

Kürdistan'da yapıldı.

Kürdisüm'daki eleküik enerjisi endüsüisi devletin elinde olduğu için, bu alanda

40



çalışanların tümü ücreüidir.

1980 yılında on eleküik sanüalmda istihdam edUenlerin sayısı 811 kişidir. Tablo

3'te görüldüğü gibi, 430 kişiyle en fazla işçi Afşin-Elbistan Termik Sanüalı'nda

çalışmaktadır. Bunu, 102 işçi ile Keban ve toplam 80 işçi ile Hazar sanüallan izü-

yor.

istatistiklerde, elektrik enerjisi sektöründe çalışanların sayısı, gaz ve suda

çalışanlarla birlikte aynı kategori içinde verilmektedir. Dolayısıyla bu veriler aynı

şekilde verildi.

1963 Sanayi ve İşyerleri Anketi'ne göre, toplam 24 işyerinde 675 kişi çalışıyordu

ve çalışanların %98'i ücreUiydi. 13 işyerinde çalışanların sayısı, 10 işçinin

üzerindeydi. Bunlardan, Erzurum'daki bir firmada 221 işçi, Antep'teki iki firmada ise

277 işçi çalışıyordu. Bu üç eleküik enerjisi üretim, dağıüm ve nakil firması, bu a-

landa tüm çalışanların %74'ünü istihdam etmişti. Siirt ve Van'da da 30'dan fazla

kişinin çalışüğı birer firma vardı. (5)

Elimizde daha sonraki yıllara ilişkin aynnülı veriler bulunmamaktadır. Ancak

Diyarbaku, Erzincan ve Antep'te, 1975 yılında aynı sektörde toplam 1 143 ücretii

çalışıyordu (6).

Nüfusu 10.000'in üzerinde olan şehirlerde, 1984'te DlE tarafından yapılan bir an¬

ketin sonucuna göre, Kürdistan'da eleküik, gaz ve su sektöründe çalışanların sayısı

2303 civarındaydı (7).

2. Dağıtım ve Tüketim

Eleküik enerjisi endüstrisinin buraya kadar yapdan analizi, Türk rejiminin

Kürdistan politikasına ilişkin yeterli bilgi vermiyor. Oysa eleküik enerjisi

tüketiminin analizi yapıldığında, durumun böyle olmadığı ortaya çıkıyor. Eleküik e-

neıjisi, sadece modem bir enerji değil; onun tüketim düzeyi, üretimi, üretim ilişkileri

ulusal gelir ve yaşam standarü için bir kriter durumundadu-.

Elektrik tüketimi ile ilgili olarak daha aktüel veri olmadığından bh-az eskileriyle

yetinmek durumundayız.

Tablo 4'te Türkiye ve Kürdistan'm tüm eleküik enerjisi tüketim oranları veril¬

miştir.

Tablo'dan da izlendiği gibi, Kürdistan'da tüketilen eleküiğin her yıl yükseldiği

görülüyor. Bu arüş sırasıyla 1975'te %17 ve 1976'da %13,2'dir. İki ydldc arüş oranı

ise %32,14 civanndadu-. Bu, yalnız başına alındığında, eleküik enerjisi tüketiminde

küçümsenmeyecek bir gelişmedir. Ancak bu, madalyonun sadece bir yüzüdür.

Şimdi madalyonun diğer yüzüne dönelim ve Kürdistan'da üretilen eleküik enerjisi¬

ni gözönünde tutarak Türkiye ile karşılaştıralım. O zaman bu arüşın yeterli ol¬

madığını, Türkiye ile Kürdistan arasındaki enerji tüketimi dengesizliğini giderme-

digini, tersine daha da ağülaştu-dığım görürüz.

Kürdistan'm, tüketilen toplam eleküik enerjisi içindeki oranı, 1974 ydında %5,64

iken, iki yd sonra %5,29'a düşmüştür. Dolayısıyla Türkiye'nin toplam tüketim

içindeki payı büyümüştür. Bu, tüketimin yılldc arüş oranı için de geçerlidir. Yıllık

41



arüş oranı sırasıyla 1975'te %18,2 ve 1976'da %19,8'in üzerindedü. İki ydlık arüş

oranı ise %41,6'dır.

TABLO 4- Elektrik Tüketiminin Türkiye ve Kürdisian'daki Dağılımı (1974-75-76)

Tüketim: Milyon Kwh

Bölgeler

Kürdistan*

Türkiye

TOPLAM

1974 Yılı

Mutlak

630.80

10559.80

11190.60

%

5.64

94.36

100.00

1975 Yıh

Mutlak

737.90

12481.50

13219.40

%

5.58

94.42

100.00

1976 Yıh

Mutlak

835.40

14957.40

15792.80

%

5.29

94.71

100.00

1975 Yıh

Kwh/Kişi

97

382

328

Kaynak : TIP, Demokratikleşme için Plan 1978-82, İstanbul, AraliK 1978, sf. 664 Türk Böl¬

geleri 'Türkiye" ve Kürt bölgeleri de "Kürdistan" bölgesi olaı. ' birleştirildi ve 1975

yılı Kwh/kişi istatistiksel kurala uygun olarak hesaplandı.

* Kürdistan, "Doğu ve Güneydoğu Anadolu " bölgelerini kapsıyor.

Nüfusa göre tüketimde büyük bir dengesizlik vardır. Kürdistan'da kişi

başına, 1975'te 95 Kwh eleküik tüketilirken, Türkiye'de ise bunun ikibuçuk kaündan

daha fazladır. Kürdistan'da TC sınırlan içindeki toplam nüfusun %19'u yaşadığı

halde, üretilen toplam eleküikten alman pay %5 dolayındadır. Diğer bir ifade ile

Türkiye'nin toplam nüfus içindeki payı %81 iken, üretilen toplam eleküikten aldığı

pay ise %95'tir (Tablo 4). Bu rakamların dili oldukça açık. 1975'te Kürdistan'da

tüketilen eleküik, Ege Bölgesi'nin tükettiğinin iki kaü. istanbul'un tükettiğinin ise

üçte biri civanndadır. Bu dengesizlik 1955-62 döneminde 2,4-3,2 kat iken, Ege

Bölgesi'nde29,3-47,2 Kwh dolayındaydı. Aynı dönemde, istanbul'da aynı sırayla

258,2-333,2 ve Ankara'da 68,8-108,6 Kwh'ü. (8)

1976'da, kişi başına eleküik tüketiminin en düşük olduğu on ilden sekizi

Kürdistan'daydı. Bu sekiz il içinde 6 Kwh ile Bingöl en az, Kars 41 Kwh Ue en fazla

elektrik enerjisi tüketiyordu. (9)

Elektrik enerjisinin endüstride tüketimi ise şöyledir: 1955'te,

endüstride kişi başına 0,3 Kwh eleküik tüketilirken, beş yd sonra bu, 1,7 Kwh'e

yükselmiş ve 1962'de ise 1,2 Kwh'e düşmüştür. (10)

Daha sonra 1971 yılında endüsüide tüketilen eleküik toplamı 193,5 mUyon

Kwh'e ürmanarak, kişi başına 26,5 Kwh eleküik tüketilmiştir (11). Üç yıl sonra

bu, kişi başına 55,6 Kwh'e yükselmiştir (12). Toplam 448 Kwh olan bu tüketim,

197rde tüketilen eleküik enerjisinden üç kat daha fazladır. 1982 yılında eleküik
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tüketimi, muüak olarak artarak 478,2 milyon Kwh'e yükselmesine karşılık, kişi

başına 52,6 Kwh'e düşmüştür (13). Özetle Türkiye'de (Kürdistan dahil), endüsüide

tüketUen eleküiğin 1971'de %4,2'si, 1974'le %5,3'ü Kürdistan'da kullanddı.

Köylerin Elektrifikasyonuna gelince; toplumumuzun bugün bu modem e-

nerjiden çok az yararlandığını söyleyebiliriz. Tablo 5'te, TEK'in 1981 verilerine göre

köylerin eleküifUcasyon durumu:

TABLO 5- 1980'de Elektrikli ve Elektriksiz Köy Sayısı*

iller

Adıyaman

Ağn

Bingöl

Bitlis

Diyarbakır

Elazığ

Erzincan

Erzurum

Hakkari

Kars

Malatya

Maraş

Mardin

Muş

Siirt

Tunceli

Urfa

Van

TOPLAM

Elektrikli

Köyler

65

43

55

28

70

231

117

388

-

151

114

169

137

26

54

40

37

58

1783

Elektriksiz

Köyler

272

514

262

242

615

357

449

661

143

635

405

327

582

346

445

395

655

508

7812

Kaynak : DPT, Sosyo-Ekonomik Yönleriyle Kalkmmada Öncelikli iller (25 il), Ankara,

Mart 1982, ilgili iller.

* : Antep verileri Tabloya dahil değil.

Kürdistan'da, toplam köylerin %23'ü eleküiğe kavuşmuştur. Bu oran, Türkiye'de

%54 dolayındadır. Eleküiğe kavuşan köylerin üçte biri merkez ilçelere bağlıdır.

1974'ten beri Keban gibi büyük bir hidroeleküik sanüalı işletmeye geçmesine

rağmen, ancak Elazığ ilinin %65'ine eleküik götürülebihnişür.

Erzurum'da köylerin %59'u, Mardin'de %24'ü, Erzincan'da %26'sı eleküiklendiril-

mişken. 1980'de Urfa'da köylerin sadece %6'sı eleküiğe kavuşmuştu; Hakkari'de ise

henüz hiçbir köy eleküiklendirilmemişü. Elimizde daha aktüel veriler olmamakla

birlikte bugün çok daha fazla köyün elcküiklendirildiğini söyleyebiliriz. V. Beş

Ydldc Kalkınma Planı'na ait dönem sonunda, yani 1989'da, tüm köylerin eleküifî-
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kasyonunun bitirilmesi planlanmıştır. Türk hükümeüeri, planlarda saptanan hedefleri

genellUde gerçekleştiremiyorlar, ama son yıllarda Kürdistan'da, yeni ve çok büyük

sanüallann üretime geçtiği düşünülürse, bu yönde önemli bir mesafe katettikleri

açdc. Diğer bir gerçek de şu: Ülkemizde bol eleküik üretildiği halde, köylerinin

önemli bir kesiminin eleküifikasyonu halen tamamlanmamıştü.

III. Sonuç

Buraya kadar yapüğımız eleküik enerjisinin üretim, tüketim ve mülkiyet

ilişkilerinin analizinden şu sonuçlar çıkmaktadu-:

Kürdistan'da. ilk eleküUc üretimi belediye ve endüsüi firmalannm kurduğu sanüal-

larda başlamışür. Bu küçük ve orta çaplı sanüaller, sadece kurulu bulundukları şehir

nüfusuna ve işyerlerine eleküik veriyoriardı. Bu sanüaUer, büyüyen eleküik enerjisi

ihtiyacını karşılayamadı. Özellücle 1970'li yıllarda barajlar üzerinde kurulan hidroe¬

leküik sanüallerinin işletmeye geçmesine paralel olarak, belediye ve firmaların

işlettiği sanüallann, eleküik üretimi ve tüketimi içindeki önemi hızla azaldı. Bu nor¬

maldir, çünkü hidroeleküik santrallerinde üretilen elektrik daha ucuza malolmaktadır.

Bugün Kürdisian'daki hidroeleküik sanüalleri, modem bir teknolojiyle üretim ya¬

pan, her yönüyle büyük kapitalist işyerleri niteliğindedir.

Kişi başına eleküUc tüketimi, 1970'li ydlarda hızla yükseldi. Bugün tüm şehirler,

merkezi eleküik dağıüm haüna bağlanmış durumdadu-. 1980 verilerine göre, ancak

köylerin %23'ü eleküiğe kavuşmuş durumdadu.

Kürdistan'da kişi başına tüketilen eleküik, halkın eski yaşam tarzı ve üretim

ilişkileri üzerine yapısal bir etki yapacak düzeydedir. Bu, belli ölçüde üretimin daha

modern bir teknolojiyle yapılmasını sağlıyor ve onun toplumsal karekterini

güçlendiriyor. EleküUcle birlikte halk radyo, televizyon, buzdolabı vb. eleküUcli ev

eşyalarmı kullanma imkanına kavuşuyor; aile yaşîunma değişüc bir kültür giriyor ve

sosyal hayat tarzı hızla değişiyor.

Elektrik enerjisinin gelişme hızı, tüketiminin gelişme hızından daha yüksektir.

Kürdistan'da, kişi başına eleküik üretimi yüksek olduğu halde, kişi başına elektrik

tüketimi düşüktür. Bunun nedeni, Kürdistan'da üretilen eleküiğin Türk meüopol

kentlerinde tüketUmesidir. Devlet, bu elektriği Türk sanayicUerine çok ucuz bir fiyat--

la satarak, Kürdisian'dan Türk bölgelerine sürekli kaynak aktanyor. Kimilerince iddia

edUdiği gibi, bunun kapitalizmin eşitsiz gelişme yasasıyla bir ilişkisi yoktur; tersine

bu, kapitalist sömürgeci-sömürge ilişkisinin bir sonucudur.

Kürdistan'da üretilen yoğun eleküik enerjisine rağmen Kürt köylerinin halen elek-

triklendirUmemesi veya şehir ve bazı köylerin yıllarca sonra eleküiğe kavuşması,

özeüe üretime göre tüketimin çok düşük düzeyde bulunması, başka neyle

açddanabUir ki?...
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

PETROL ENDÜSTRİSİ

Kürdistan, zengin peüol yaudclanna sahiptir. En önemli peüol yatakları Siirt,

Ljiyarbakır ve Adıyaman yörelerinde bulunuyor. Toplam peüol rezervlerinin 57 mil¬

yon ton dolayında bulunduğu tahmin ediliyor (1). T.C sınırları içinde elde edilen pet¬

rolün tümüne yakını, bu üç yöreden çıkarılıyor.

I. Yasal Düzenlemeler

Peüol üretiminin dummunu açıklamadan önce, peüolün elde edUmesine ne zaman

ve nasd başlandığını ve bu alanda faaliyet gösteren işletmelerin niteliği üzerinde bi¬

raz duralım. Kürdisian'daki peüol yaiaklanmn sömürülmesi için 1926'da "Peüol^e

Alünı İşleüne Kanunu" çıkarıldı. Fakat peüol arama çalışmaları esas olarak o za¬

manın Ekonomi Bakanlığı'na bağlı olan Peüol Arama ve işletme Dairesi'nce

1933'te başlaüldı. Bu yetici, iki yıl sonra, yani 1935'te kurulan Maden Teücik ve

.Araştırma Enstitüsü.'ne (MTA) verildi. Bu sektördeki çalışmalann artması üzerine

peüol arama, bulma ve üretme işleri için, 1954 yılında 6327 Sayılı Kanunla Türkiye

Peüolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğü (TPAO) oluşturuldu. Peüol

ürünlerinin ticaretiyle Türk Peüol Ofisi AŞ. (TPO) görevlendirildi.

TPAO'nun durumu, 24 Ocak 1980' de alınan "Ekonomik İstikrar Tedbirleri" pa¬

ketinin esprisine uygun olarak, 1983'te bir Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile

yeniden düzenlendi. Bu KHK'ye göre TPAO, yeni adıyla Türkiye Peüol Kurumu

(PETKUR), tüzel kişiliğe sahip, işlerinde özerk ve sorumluluğu sermayesiyle sınıriı

bir iktisadi Devlet Teşekülü'dür ve sermayesi 500 milyar TL'dır.(2)

PETKUR'un amacı, KHK'nin 3. maddesinde, "Yurt içinde ve gerektiğinde yurt

dışında peüol arama, keşfetme, üretme faaliyeüeriyle peüolün ithali, iç ve dış pazar¬

laması, rafine edilmesi ve elde edileni dengeli bir şekilde dağıtarak pazarlamasını

sağlamak" olarak belirtilmiştir. (3)

Tablo l'de görüldüğü gibi, 1960'tan 1979'a kadar, peüol sektöründe faaliyet
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gösteren şirkeüerin sayısı düşmüştür. 1980 Yılı'nda bu alanda 5 fimıa faaliyet
göstenrken, bunlann sayısı, 1982 yılında 33'e yükselmiştir. Bu finnalardan 10 tanes¬
inin Türk Fınnası olması, tekellerin peüol zenginlUclerini sömümıek için yanş ha¬
linde olduklannı gösteriyor.

TABLO 1- Yıllara Göre Petrol Sektöründeki Şirket Sayısı (1960-1982)

Şirketler

Türk

Çok Uluslu

TOPLAM

1960

2

59

61

YIL LAR

1970

3

20

23

1979

2

3

5

1980

4

5

9

1981

5

14

19

1982

10

23

33

Kaynak : Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi'ndeki verilerden yararlanılarak
hazırlandı.

1960'lı ydlarda da çok sayıda şirkete peüol arama izni verilmişti, ancak görüldüğü

gibi 1979'da arama, sondaj ve pazarlama alanında ikisi Türk firması olmak üzere,

dört firma ön plana çıkmışü. 1982'de artan firma sayısı yine arünışü, ama firma

sayısının yine azalacağını şimdiden söyleyebiliriz. Zira peüol rezervleri ve pazar
sımj-lı bulunuyor.

Aynca özel sektöre ait çok sayıda Türk ve yabancı uluslararası şirket de peüol

sektöründe faaliyet gösteriyor. Bu şirkeüere, 24 Ocak 1980'de alman "Ekonomik

istikrar Tedbirieri"nin esprisine uygun olarak yeüci verilmiştir. 30 Nisan 1983'te
yürüriüğe giren 2808 Sayılı Yasa, çokuluslu şirkeüere karada çdcaracaklan peüolün

%45'ini ihraç eüne ve ihracat gelirini dışarıda tutma hakkını tanıyor. (4)

V. Beş Yılldc Kalkınma Planı'nda ise özel sermaye üzerine şu belirtiliyor: "Yurt

içi peüol üretiminin artünlması amacıyla ham petrol arama ve üretiminde özel

sektöre ve dış kaynaklara ağu-lUc verilecek, bu alandaki faaliyeüer teşvik olunacaktü

(5)

II. Petrol Üretimi ve Şirketler Arasmda Dağılımı
İlk peüol kuyusu, MTA tarafından 20 Nisan 1940'ta Batman-Raman'da

açılmışûr. 1361 meüe derinliğinde olan bu kuyudan günde 11 ton ham peüol elde e-

dilmiştir. Kuyu, dört yıl sonra tükenmiştir, işleüneye elverişli diğer bir peüol kuyu¬

su da, yine Raman'da, 1945'te açılmışür. Bu kuyuda da önceleri günde 28 ton peüol

üretilmiş ve 1948'de yapılan asilleme ile verim günde 70 tona yükseltilmiştir. Bu
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kuyuda 1970'lere kadar peüol üretimi devam eünişür.

Yine 1948 yıln^Ja Bat un'da açdan ba.şka bir kuyuda da günde 40-50 ton peü-ol

üretilmiş ve bu ku unun verimi asilleme sonucu 70 tona çUcanlmıştu-.

195 l'de Siirt-Garzan'da yapdan sondajlar sonucu 1500 meüe derinliğindeki bir

kuyuda peüol bulunarak, günde 50 tonun üzerinde peüol elde edilmiştir.

Raman ve Garzan'da 1946'da 544 ton olan peüol üretimi, 1948'de 2,9, 1949'da

16, 1950'de 17.5 ve 1954'te 58 bin tona yükselmiştir.

Diyarbakır yöresinde iUc peüol üretimine 1961 yıhnda uluslararası bir şirket olan

Shell. Karaköy'de bir kuyu açarak başlamıştır. TPAO ise bu yörede 12 yıl sonra

peüol üretimine geçebilmiştir.

Ham peüol üretimi böylece başlayıp gelişti. Tablo 2'de. ham peüol üretimi ve

bunun firmalar arasındaki dağılımı verilmiştir. Buna göre., ham peüol üretimi 1955

yılında 178.6 bin ton iken, bu açık bir üend (eğilim) Ue yükselerek, 20 yıl içinde

3,6 milyon tona ulaşmışür. 1973'ten sonra gerileyen üretim 1986'da 2,1 milyon

tona düşmüştür.

TABLO 2- Ham Petrol Üretimi ve Firmalar Arasındaki Dağılımı (Bin Ton)

Yıllşr

1955

' 1962

1965

1969

1970

' 1972

1975

1978

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1989

1990

Genel

Toplam

178.60

595.40

1534.10

3590.70

354(1.50

3388.20

3095.50

2736.30

2330.20

2362.60

2363.00

2314.00

2089.60

2109.40

_

-

Özel Finnaların Toplam

Üretimi ve Bunun toplam

Üretim içindeki Payı

Mutlak

84.70

832.80

2488.50

2477.90

2447.60

1981.20

1744.10

-

-

-

.

947.20

1079.20

-

-

%.

14.20

53.30

69.30

69.90

72.20

64.40

63.70

.

.

-

-

-

-

-

-

Özel Firmaların

Petrol Üretimi

Ersan

41.30

49.60

56.80

82.00

12.90

11.00

-

-

-

-

-

-

-

-

Mobil-

Panoıl

51.80

443.30

608.40

447.40

493.20

352.30

356.60

-

-

-

-

-

-

-

-

Shell

32.90

348.20

1830.50

1943.80

1872.30

1628.90

1376.50

1119.40

-

-

-

-

-

-

Kamu Firmalarımn Üretimi

ve Üretim içindeki Payı(TPAO)

Mutlak

178.60

510.70

701.30

1102.30

1066.50

940.60

1101.60

992.20

-

-

-

-

1142.40

1030.20

1800.00

2700.00

%

100.00

85.80

44.70

30.70

30.10

27.80

35.60

36.30

-

-

-

-

-

-

-

"

Kaynak : Memduh Yaşa, (Ed.), Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ekonomisi 1923-1978, sf. 245; Cumhuriyet

Dönemi Türkiye Ansiklopedisi 5. Cilt, sf. 1340-41; DtE, Maden İstatistikleri 1985, Ankara,

Mayıs 1982; DPT, 5. BYKP 1985-89 Tablo: 72, sf. 110; Ncwspot, 20 Aralık 1990, sf. 5

Resmi istatistiklere göre, 1982 yılma kadar toplam olarak 52,8 milyon ton ham

peüol üretilmiştir. Hürriyet Gazetesi 1981 ydı sonuna kadar üretilen ppüolün 59,6

mUyon ton olduğunu , geriye rezervlerde 25,1 milyon ton ham peüolün kaldığını ve

bunun da çdcanlabilir peüolün % 13'ü olduğunu yazıyordu. (6)

Ham peüolün tümü, biri kamu ve üçü özel olmak üzere, dört firmaca üretiliyor.

TPAO, 1960 ydına kadar üretilmekte olan peüolün tümünü üretirken, bundan sonra-
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ki yıllarda üretimdeki payı hızla azaldı. 1960 ydmda üretUen toplam 0,4 milyon ton

civanndaki peüolün %96,6'sı TPAO'ya aiücen. bu pay, 1962'de %85.8'e ve 1965'te

ise %44.7'ye düşmüştür. TPAO'nun payı. süreç içinde düşmeye devam ederek. 1972

yıhnda %27.8 gibi minimum bir düzeye inmiştir. 1955-1970 yıllan arasında. TPAO

tarafından üretilen peüol, mutlak olarak yükseldiği halde, toplam üretim içindeki

payı azalmıştır.

Buna karşılık, 1960'ta peüol üretimine geçen özel şirkeüer, üretimlerini düzenli

bir biçimde arttırmış bulunuyoriar. Zamanla, bu şirketlerin üretimdeki paylan hem

göreceli hem de muüak olarak artmışür. Özel şirketlerin toplam peüol üretiminden

aldıklan pay, 1960'ta %3.4 iken, 1962'de %14,2'ye, 1965'te %53,3'e ve 1970'te

%69,9 ile maksimuma varmıştır. Sonraki yıllarda, sözkomisu şirkeüerin üretim pay¬

lan gerilemişse de bu, %60'ın alıma düşmemiştir.

Özel firmalar arasında peüol üretimini en çok artoran Shell'dir. Shell, ilk peüol

üretimini 196rde 1334 ton ile gerçekleştirmiş olup, bunu 1967'de bir milyon ton ve

1973'te ise iki milyon tona çıkarmışür. 1965 ydından bugüne dek, toplam ham pet¬

rol üretiminin yarısından fazlası Shell tarafından gerçekleştiriliyor. 1972 yılından

sonra bu şirketin de üretimi azaldı, ama bir milyon tonun alüna düşmüyor.

Mobil'in üretim payı 1960'lı yıllarda 0,5 milyon ton sınınnı aşüysa da, sonraki

yıllarda (1971 yılı hariç), bu sınırın alünda kaldı.

TPAO'nun yanısıra, ERSAN isimli özel bir Tjirk firması da peüol üretimi yap¬

maktadır, Kahta (Adıyaman) yöresinde peüol çıkaran bu firmanın toplam üretimden

aldığı pay, diğerlerine göre çok azdu-. Ersan, ham peüol üretimini sürekU arttu^utık.

1972'de 82 tona vardırmış, ama daha sonra bu miktar azaldı.

Özel sektörün ham peüol üretiminden aldığı pay, düzenli olarak artmasına

karşıldc jeofizUc, jeolojik ve sondajlar içindeki payı ise süreç içinde azalmıştü.(7)

Özel sektörün jeolojik alan etüdlerindeki payı, 1962'de %62 iken, on

yıl sonra %30'a ve 1977 yılında ise %2 dolayına indi. Jeofizik alan etüdlerinde de

özel sektörün payı, 1958'de %86 gibi yüksek bir düzeyde iken, 1978'e kadar düzgün

olmayan bir üendle %13'e ve 1980'de ise %5'e düştü.

Özel sektörün sondajlar içindeki payı da süre içinde azaldı. Ancak bu azalma jeol¬

ojik ve jeofizUc alanlarındaki etüdler kadar hızlı değildir. Sondajlarda özel sektörün

payı. 1962'de. %35 iken. 1966'da %73'e tırmanmışsa da. sonraki yıllarda düzgün ol¬

mayan bir üend Ue 1978'de %28,8'e inmiştir. Hüniyet Gazetesi'nin 26 Şubat 1983'te

bildirdiğine göre, 1981 Ydı sonuna kadar 238'i çokuluslu şirkeüere ait olmak üzere,

562 arama kuyusu açılmıştır. Kuyu sayısı, 1983'te 613'e yükselmiştir. Her kuyunun

maliyeti 3,5 milyon dolardü. Buna göre, TPAO aramalannm mali porüesi, 1983'te

50 milyon dolar, diğerlerinin ise 2,5 milyon dolar civanndaydı.

Bu veriler gösteriyor ki, özel sektör, 1960'lı yıllarda jeolojUc ve jeofizik alan

etüdleri ve sondajlar konusunda yoğun bir çalışma gösterirken, sonraki dönemde

çalışmalan azalmışür.

Özel sektörün az sayıdaki peüol kuyusu ile, daha çok kuyuya sahip olan kamu

sektöründen daha fazla peüol üretmesinin nedeni, daha verimli alanlara sahip ol-
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maşıdır. 198rde, ekonomüc bakımdan en karlı olan 48 peüol alanının 28'ine TPAO,

16'sına Shell, 2'sine MobU, birer tanesme de ERSAN ve Alaaddin Middleast firma¬

lan sahiptir (8). Tablo 3'te firmalann sahip olduğu petrol alanlan veriliyor.

TABLO 3- Petrol Sahaları ve İşletmeci Firmalar

Sahalar İşletmeci Firmalar

Raman, Garzan. B. Raman. Magrip, Beyçayır.

SUivanka. Adıyaman. Oyuktaşı. Saricak. YenUcöy,

K. Osmancdc. Deve-Tatagı, G. SancUdı. İkiztepe,

G. Karaköy. Çamuriu. Sezgin , ÇeUkli TPAO

Kahta ~ ERSAN

Şelvo Mobil

Karaköy, Kürtan, Beyhan, B. Kayaköy, Şahaban,

Piyanko, Maltepe Katin, Barbaş, Sebyan, D. Yaür,

Çobantepe, G. Gürkan , D. Yeniköy Shell

Kaynak : M. Şen, Enerji Kaynaklanmız ve Enerji Sorunu, 1978, Aktaran: Cum¬

huriyet Dönemi Türkiye AnsUclopedisi, 3. CUt, sf. 707

Tablo'ya göre peüolün üretildiği alanlar Siirt, Diyarbakır ve Adıyaman illerinde-

dir. Adıyaman bölgesinde ERSAN ve TPAO faaliyet gösterirken, Siirt'te TPAO,

Mobil ve Shell, Diyarbakır'da da Shell ve TPAO peüol üretiyorlar. En verimli

kuyular, Shell'in elinde bulunuyor. 1980'de kuyu başına günlük ortalama verim 15,3

ton iken, Shel'in kuyulannda 29,6 ton idi. Bu oran, TPAO'nun Diyarbakır'daki

kuyulannda, aynı ydda, 12 ton civanndadu-.

Diyarbakır hariç peüol üretiminin şirketlere göre bölgesel dağılımıyla ilgili

aynnülı istatistUder bulunamadı. ERSAN firması, sadece Kahta'da üretim yapüğına

göre, O'nun bölgesel faaliyetini Tablo 7'deki verilerden yararlanarak saptamak

mümkündür. Aynı şekilde yalnız Siirt'te üretim yapüğı için Mobil'inki de hesapla-

nabUir. Yine Tablo 2'deki TPAO verilerinden Diyarbakır'daki TPAO peüol üretimi

çdcanlırsa. Siirt TPAO peüol verileri elde edilir. Şüphesiz bu yöntemin, istatistik¬

sel olarak doğru olmasına rağmen, şu veya bu şekilde bazı eksUclikleri vardır.

Çünkü, TPAO Adıyaman'da, ve Mobil Adana'da da peüol üreünektedü-ler. Ne var ki,
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andan yerlerdeki üretim çok az miktarda olduğundan sonucu eücilemez. Başlıca peüol

üretimi, Diyarbakır ve Siirt bölgesinde yapılıyor. Diğer Uci peüol bölgesiyle

karşılaşünldığı zaman, bugün en fazla ham peüolün üretildiği Siirt Ui değil, Diyar¬

bakır ilidir. Oysa peüol üretimi denilince akla Uk Siirt üi geüyor.

Diyarbaku-'da ilk peüol üretimi 1961 Ydı'nda başlamasına rağmen, 1955-1980

yıllan arasında elde edUen toplam ham peüolün %48'i bu ilimizde üretilmiş bulu¬

nuyor. Diyarbaku-'ın, üretilen toplam ham peüoldeki üretim payı , 1973'te %61,2,-

I976'da %57,1 ve 1980'de %55,6 idi.

Tablo 4'te görüldüğü gibi Shell, 1961-1980 yıUan arasında, Diyarbakır'da, toplam

23 milyon ton peüol üretmiştir. Buna karşılık 1973'te üretime geçen TPAO'nun

ürettiği peüol ise 1,7 mUyon ton dolayındadır.

TABLO 4- Shell ve TPAO'nun Diyarbakır'daki, Ersan ve Mobil'in Siirt'teki Petrol Üretimi

YıUar

1955 -197

1973

1974

1^75
1976

1977

1978

1979

1980

TOPLAM

Genel

Toplam

28211.00

3511.20

3309.00

3095.50

2595.20

2713.00

2736.30

2831.40

2330.20

51138.00

D iy aı

TPAO

135.10

263.50

239.30

232.20

285.70

181.60

1697.00

bakır

Shell

11213.00

2014.10

1766.00

1629.00

1250.00
'

'

1382.90

1113.40

22957.30

Ersan

1963-1978

485.30

42.80

26.20

12.90

13.20

3.70

11.00

595.20

Siirt

TPAO

11598.40

8^1.60
847.80

862.30

797.90

-

-

MobU

1961-1978

4633.10

Aİ1%

405.50

352.30

301.90

426.00

356.70

Kaynak : Memduh Yaşa (Ed.), Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ekonomisi 1923-78, sf. 24;

Yurt Ansiklopedisi 3. Cilt, sf. 2273

*' : Tespit edilemedi.

ERSAN adlı özel Türk firması, 1963-78 döneminde 0,6 milyon ton peüol üretimi

gerçekleştirmiştir. Bu firmanın ydlUc üretimi düzenU bir üendle düşerek, 1978'de 1 1

bin tona inmiştir ve diğerlerine göre üretim içindeki payımn önemi çok azdu-.

Elimizdeki 1978 verilerine göre, Siirt bölgesinde üretilen peüolün hemen hemen

tümü TPAO ve Mobil firmalarınca üretiliyor. Genel toplam'dan Diyarbakır ve ER¬

SAN firmasının üretimi çUcanldığında, Siirt verileri yaklaşık olarak bulunur. Buna

göre Siirt'in toplam peüol üretimi içindeki payı 1973'te %37,6 iken, 1976'da

%42,4'e yükselmiştir.
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TPAO, 1960 yılma dek Siirt'te üretilen peüolün tümünü üretirken, bu oran

1973'te %67,6'ya ve 1976'da ise %72,6'ya düşmüştür. Mobil'in Siirt peüol üretimi

içindeki payı 0,5 mHyon tonun alımda kalmıştır.

Şimdi de elde çdilen ham peüolün nerede rafine edildiğini ve bunun Türk ekono¬

misi içindeki önemini tahlil edehm.

III. Petrolün Rafine Edilmesi

önceleri Kürdistan'da üretilen ham peüolün tümü rafine edilmek üzere karayolu

ile Türk meüopol bölgelerine aklanlıyordu. Ancak peüol üretimi artınca, karayolu

ile nakliyat pahalılaşü. Bunun üzerine 1966'da uzunluğu 494 km ve çapı 45,7 cm

olan Batman-Dörtyol BOru Halü döşendi. Maliyeti 400 milyon TL olan bu hatun

kapasitesi, yılda 3,5 milyon ton dolayındadır.

"Hatun başlangıç ve bitiş noktaları arasmdaki güzergah, Diyarbakır'm güneyinden,

Urfa ile Adıyaman arasından, Gazianteb'in kuzeyinden ve Osmaniye'nin hemen

batısmdan geçmektedir. Aynca Boru Hattı TPAO, Shell ve Mobil'in Sürt-Diyarbakır

Uleri arasmdaki istihsal sahasma taü haüarla bağlanrmş bulunmaktadır. Hattın geçiş

yolu Adıyaman, G.Antep ve Adana'da bulunması muhtemel görülen petrolün hak¬

linde kullanılmasına imkan verebilecek mahiyettedir.

''Batman-Dörtyol Boru Hattı, başlangıçta kurulan pompa istasyonlarıyla günde 70 bin

varil, yani 3,5 milyon ton ham petrol nakline imkan vermektedir, ilave pompalarla

bu kapasite günde 110 bin varU, yılda 5,5 milyon tona çıkanlabUir. (...) Hatta hem

yabancı şirketlerin hem TPAO'nun bölgeden elde ettikleri ham petrol geçmekte, bi¬

rincisi ATAŞ, diğeri de İPRAŞ ve ALlAÖA Rafinerisinde Dörtyol'dan denizyolu ile

taşınmaktadır." (9)

Batman-Dörtyol Boru Hatü ile Kürt peüolü, düzenli olarak rafineri edilmek üzere

IPRAŞ Rafinerisi'ne pompalanmaktadır. Sadece bu Boru Hatü ile 1967'de 12,2 mil¬

yon varil, 1972'de 18 milyon varil ve 1980'de 10,2 milyon varil peüol pompa-

lanmıştır. Karayolu nakli ile UgUi olarak veri elde edilemedi, fakat Baünan'a giden¬

ler, petrol taşıyan tankerlerden sızan peüol ile yol kenarlannın kendUiğinden bir nevi

asfalüandığını bilirler. Sanırız bu durum, saydann dili kadar açdcür.

Kürdistan'da sadece Baünan'da bir rafineri bulunmaktadu. Bu Rafineri, bugün 1,1

milyon ton ham peüol işleyebiüyor. Tablo 5'le, Baünan Rafinerisi'nde işlenen ham

peüolün ve bu işlem sonucunda üretilen peüol ürünlerinin, işlenen toplam ham pet¬

rol ve üretilen peüol ürünleri içindeki oranları görülüyor.

Baünan Rafinerisi, 1955'te AmerUcan Ralp Parsons Firması'nca 400 milyon TL

karşdığında kuruldu. Deneme üretiminden hemen sonra TPAO'ya devredilen bu mod¬

ern Rafineri, Tablo 5'te de görüldüğü gibi, yılda 73.000 ton ham peüol işleyebilen

bir kapasiteye sahipti. Rafineri'nin ham peüol işleme kapasitesi, 1957'de 0,3 milyon

ve 1962'de ise 0,6 milyon tona çUcanlmışür. Rafineri'nin kapasitesi, üretilen toplam

ham peüolün 1956'da %24 ve 1957-1962 yılları arasında ise %100 dolayında olan

Batman Rafinerisi, tam kapasiteyle işletilmemiş ve buna "pazarın darlığı" gerekçe

gösterilmişitir (10). işletmeye geçmesinden 11 yıl sonra (1966) Rafineri'ye yüksek

oranüh benzin ve sıvılanchnlmış peüol gazı (LPG) üretmek üzere yeni birimler ek-
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lenmiş ve kapasitesi 0,7 milyon tona çdcardmışür. Bu da üretilen ham peüolün

%42,4'üdür. Rafineri'ye 1972'de yeni bir peüol ünitesi eklenerek kapasitesi 1,1 mil¬

yon tona çdcanldı (11). Bugüne dek Rafineri'nin bu ham peüol işleme kapasitesi bir

daha büyütülmedi. Bu nedenle Rafineri, şayet tam kapasiteyle çalışünlu-sa, üretilen

ham peüolün ancak %50'sini işleyebUmektedir. istanbul Sanayi Odası'mn verdiği

verilere göre Türkiye'de, bu sektördeki ortalama kapasite kullanunınm tartıh oram

1982'de %69,8. 1983'te %72.9 ve 1984'te de %71,1 idi. Aynı yıllarda, kapasite kul¬

lanımının tartısız oranı ise %58 dolaymdaydı (12). Kapasite kullanımı ile ilgili bu

rakamlar da gözönünde bulundurulursa. Kürdistan'da üretilen peüolün yansından

çoğunun işlenmek üzere meüopole aktanldığı ortaya çıkar.

Baünan Rafinerisi'nin ham petrol işleme kapasitesinin büyümesine paralel olarak,

normal benzin hariç, diğer peüol ürünlerinin üretimi ve çeşitliliği artmış bulunuyor

(Tablo 5).

TABLO 5- Batman Rafinerisinin İlam Petrol işleme Kapasitesi ve Rafineri'de işlenen Pet¬

rolün Türkiye Toplamına Oram ve işlem Sonucu Sağlanan Petrol Ürünleri (Bin Ton)

Ham Petrol işleme kapasitesi

Ve Petrol Ürünleri

Ham Petrol işleme Kapasitesi

Rafineri Yakıt Gazı

LPG

Nafıa

Normal Benzin

Gazyağı

Motorin

Fuel-OU

Asfalt

Solvent

1956*

Muüak

73

-

-

-

525

-

16

138

51

%

23.90

1958*

Mutlak

300

66

28

172

42

%

91.30

^

1976**

Mutlak

1100.00

10.90

11.20

34.90

94.00

29.00

181.90

464.30

7.10

%

42.40

Kaynak : * Yurt Ansiklopedisi. 9. Cilt, sf.6707-6708

* * TİP, Demokratikleşme için Plan 1978-82, sf. 706 (TABLO 333)

*** DİE, Maden istatistikleri; DPT, 5. BYKP'ı Döneminde Sektörel Gelişme¬

ler 1985-1989, Ankara, Ocak 1985, sf. 120

1956'da 525 ton normal benziıı üretilirken, 1976'da sadece 94 ton üretildi. Aynı

dönemde motorin üretimi 11,4 kaüna ve fuel-oil (yakıt yağı) üretimi ise 3,4 kaüna

çıkmıştu:.

1980 Yılı'nda, Batman Rafinerisi'nin ham peüol antan iki birimi ( biri eski,

diğeri yeni), birer termal katalitik kraki (TCC) ve LPG, reformer ve kimyasal

antma birimleri vardı. TCC'nin yıUık kapasitesi 200 bin ton, reformerin 50 bin ton,

LPG'nin 18 bin ton ve asfalt biriminin ise 220 bin ton idi. Bugün Türkiye'deki ra-

finerUerin toplam kurulu kapasitesinin %4,5'i Kürdisüm'da bulunuyor. (13)
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IV. Petrolün Türk Ekonomisi îçin Önemi

Kürdistan'da üretilen peüolün Türk ekonomisi içindeki önemini saptamak için,

yerli üretimin tüketimdeki payını ve değerini, idıal edilen peüolün değerine ve bu¬

nun üuacattan sağlanan döviz içindeki payına bakarak görmek olanaklıdü. Tablo

6'da sunulan verilerin değeriendirmesini yapmadan önce, Kürdistan'da üretilen pet¬

rolün değerinin nasd hesaplandığını açıklamak gerekir. Kürdistan'da üretilen ham

peüolün fîyaünı, iüıal edilen ham peüol miktan Ue fiyaü verilerinden yararlanarak

bir bUinmeyenli bir denklemle hesaplandı. Bu hesaba göre, yerli üretimin fiyaü ile i-

thal peüolün fiyaü eşit oluyor.

Tablo 6'ya göre, yerii peüol üretiminin, toplam tüketim içindeki payı, 1969

yılına dek yükselmiş ve sonraki yıllarda düzenli olarak düşüyor. Yerli peüol

üretimin tüketim içindeki payı. 1963-69 ydlan arasında %20,5'ten %55,6'ya

yükselirken, 1970'te %50'nin alüna, 1974'te %25,4'e, 1976 ve 1977'de %19'a ve
1984'te ise %14,9'a kadar düşüyor. Buna karşılUc yerii üretimin fiyaü, düzenli ol¬
mayan bir üendle yükseliyor. 1968'de 38,3 mUyon dolar değerinde (karşılığında) pet¬

rol üretimi yapılırken; bu, üç yıl sonra 75,6 milyon dolara çıkmış ve 1975'te ise,
yanm milyar dolar sınmnı aşmışür. Yerü peüolün üretim değerinin yükselmesinin

nedeni, peüol üretiminin arünası değil. OPEC'in peüol fiyaüanm yükseltmesidir.
Bu. Kürdistan'da üretilen peüolün Türk Ekonomisi içindeki önemini arttüiyor. Zira

yerli peüol üretimi gerçekleştirUmeseydi. aynı fiyat üzerinden, içerde üretilen mUctar

kadar ham peüolün iüıal edilmesi gerekirdi.

İç peüol üretiminin Türk ekonomisi içindeki önemini göstermek üzere iüıal edi¬

len peüolün değeri Ue yerii peüol üretiminin değerini Türk üıracaü Ue karşdaşürmak

gerekir.

1968 ydında ihracat yoluyla sağlanan dövizlerin %8.6'sı peüol ithalinde kul-

lanıhrken. bu oranl97rde %14.4'e. 1975'te %51,3'e ve 1977'de ise %65.7'ye
yükseliyor (Tablo 6). 1975 Ydı'ndan bu yana ihracattan elde edilen dövizlerin %50'si

ham peüol iüıali için kuUandmaktadır. Bu. Türk ekonomisi için çok ağu- bir yüktür.

Zaten yerli peüol üretimi de olmasaydı, iüıal edUen peüol için daha fazla döviz har¬
canırdı. Yerli peüol üretiminin olmaması halinde ihracattan sağlanan döviz gelirieri-

nin %60.7'sini. hatta 1977'de %81'ni peüol iüıali emecekti ki. yükü zaten ha hayli

agü olan Türk ekonomisinin bunu taşıyamayacağı açUcür.
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TABLO 6- Yıllara Göre Yerli ve İthal Petrolün Tüketimdeki Paylan ve Bunların

Değerlerinin İhraaılla Sağlanan Dövizlerden Aldıklan Pay

Yular

1963

1964

1965

1966

1967

1968

1969

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1983

1984

Toplam

Yerli Petrol Üretiminin

Tüketim Payı

%

20.50

20.60

33.50

39.60

47.30

47.60

55.60

48.00

38.70

29.80

27.40

25.40

24.30

19.00

21.00

16.20

14.90

Değeri

Milyon Dolar

38.30

45.70

45.30

61.40

52.70

75.50

236.60

230.70

231.70

268.00

275.80

526.10

503.80

2591.6

İthal Petrolün

Tüketim Payı

%

79.50

79.40

66.50

60.40

52.70

52.40

44.40

52.00

61.30

70.20

72.60

74.60

75.70

81.00

81.00

79.00

83.80

85.10

Değeri

Milyon n.jlar

42.60

36.50

49.10

97.20

124.00

200.10

693.60

718.10

1002.50

1151.60

1043.50

3242.20

3373.20

_,

İhracat Payı

%

.

8.60

6.80

8.30

14.40

14.00

15.20

45.30

51.30

51.50

65.70

45.60

56.60

47.30

Yerii ve İthal

Petrolün İh¬

racattaki Payı

%

16.30

15.30

16.00

23.40

20.00

20.90

60.70

67.70

63.00

81.00

57.70

65.80

54.40

Kaynak : Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ekonomisi 1923-1978, sf. 240 ve 246; istanbul Sanayi

Odası, 1985 Yıh İlk Yansında Türkiye Ekonomisi, Ekim 1985, sf85

Görülüyor ki Kürdistanda Tablo 6'daki veriler vasıtasıyla sadece 12 yılda üretilen
ve değeri 2,6 milyar dolar olarak tespit edilen ham peüolün bile Türk ekonomisi
için yaşamsal bir önemi vardu-. Eğer bu yerli peüol üretimi gerçekleşmesiydi, Türk
Ekonomisinin bugün vardığı düzeye ulaşması olanaksızdı.

Tablo 7'ye göre 1985'te Kürdistan'da ham peüol üreten 49 işletme bulunuyor ve
bu işleünelerde toplam 840 işçi istihdam ediliyor. Yıl içinde çalışanlara 3377,3 mil¬

yar TL brüt ödeme yapılmışür. Bu, ücretii başına ayda 335 bin TL brüt ödeme de¬

mektir. Üretimin gerçekleştirilip sürdürülmesi için de 3.666,9 milyar TL malzeme,
enerji (eleküik, akaryakıt, makina yağı) saün alınmışür. Aynı şekilde sabit

kıymeüer için 23.935,5 milyar TL yâtmm yapılmışür. Buna karşılık 135.235,5
milyar TL değerinde ham peüol üretilip saülmıştır. Görülüyor ki, 1985 yılında,
üretilen tüm değerierin %23'ü ödeme ve yaünmlar için harcanırken, %77'si bu

şirkeüerin kasalarına kar olarak aktarılmış bulunuyor. Kamu kesiminde bu oranlar,
%20 ve %80; özel kesimde ise %25,7 ve %74,3 dolayında bulunuyor.

Ödenen maaş ve ücreüer ile sosyal yardımlann saüşlar içindeki payı %2,7 dor
layında bulunuyor. Demek ki, ham peüol üretiminde gerçekleştirilen değerin ancak
%2,7'si maaş ve ücreüer olarak bölgede kalıyor, diğerleri bölge dışına aktarılıyor.
Üretimde çalışanlara yapılan toplam brüt ödemelerin, toplam saüşlar içindeki oranı
ise %2,5'i büe güç buluyor.
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TABLO 7- 1985'te Ham Petrolün Çıkanlmasmda İşyerleri, Çalışanlar, Ödenen Maaş ve
Ücretler ile Sosyal Yardımlar, Yıl içinde Satm Alman Malzeme, Satm Alman

Sabit Kıymeüer ve Yıllık Saüşlar (TL: Milyar)

Sektör¬

ler

Kamu

Özel

Toplam

işyeri

Sayısı

27

22

4$

Çalış¬

tırılan

işçi

Sayısı

401

439

§46

Ödenen Maaş ve Ücreüer ile

sosyal Yardımlar,

Toplam

(TL)

1293.60

2306.00

359^.60

Üretimde ça¬

lışanlara öde

nen (TL)

1198.30

127.00

^37130

Sosyal

Ödenek¬

ler (TL)

95.30

127.00

222.30

Yıl içinde

Satmalman

Malzeme,

Enerji

(TL)

1137.90

2532.00

56Ö^.6Ö

Satmab-

nan Yıllık

Kıymeüer

(TL)

10175.30

13760.30

23935.50

YıUık

Saüşlar

(TL)

62987.20

72248.30

135235.50

Kaynak : DİE, Maden istatistikleri 1985, Ankara Mayıs 1987

V.Özet ve Sonuç:
Peüol yataklan Siirt, Diyarbaku ve Adıyaman illerinde bulunuyor. Ham peüolün

çıkarıldığı bu üç il karşdaştmldığı zaman, en fazla ham peüolün Diyarbakır'da

üretildiği anlaşılıyor. Diyarbakır'ın, üretilen toplam ham peüol içindeki payı %55

dolaymda bulunuyor.

Bu üç ildeki peüol kaynaklan TPAO, Mobil ve Shell firmalarınca işletiliyor.

TPAO bir iktisadi Devlet Teşekülü, diğer ikisi ise çokuluslu özel birer şirkettirier.

Bunların yamsura, son yıllarda onlarca Türk ve çokuluslu firma sondaj, jeolojik ve

jeofizUc alanda faaliyette bulunduklan halde, üretim ve dağıümdaki paylannın istatis¬

tiksel bir önemi yoktur.

özel sektörün elinde az kuyu bulunmaktadu. Ama elde bulunan az sayıdaki kuyu¬

nun verimli olması nedeniyle ham peüol üretimindeki payı, 1965 yılından beri

%60'ın alüna düşmemiştir. Özel sektör arasında en fazla peüol üretimini Shell

gerçekleştirmektedir. SheU'in toplam üretim içindeki'payı %50'yi aşmaktadır.

Kürdistan'da üretilen ham peüol rafineri edUmek üzere Türk meüopol bölgelerine

aktanlıyor. Önce karayolu ile meüopol bölgelerine nakil edilen peüol, sonra ham

peüol üretiminin artması nedeniyle döşenen Batman-Dörtyol Boru Hatü ile rafineri

edilmek üzere IPRAŞ Rafinerisi'ne nakledUnıeye başlandı.

Kürdistan peüolünün bir kısmı da Batman Rafinerisi'nde işletiliyor. Rafineri'nin

kapasitesi, bilinçli bir politika sonucu 1,1 milyon ton civarında tutularak

büyütülmüyor. Batman Rafinerisi, tam kapasite ile çahşsa bile, Kürdistan'da

çıkanlan peüolün ancak %50'sini işleyebUir. 1989 ve 1990 verilerine göre ancak %

25'ni İşleyebUir, çünkü bu iki yılda sadece TPAO'nun üretimi 2,7 mdyon tona

ulaşü. Buna gerekçe olarak bölgede, rafineri edilen ham peüol ürünlerine olan tale¬

bin az olması gösteriliyor. Ama bu gerekçe ne gerçektir ne de objektiftir. Çünkü

bugün bölgede, sözkonusu ürünlere olan talep oldukça yüksektir. Diğer taraftan ham
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peüol yerine rafineri edilen ürünler, Baü'dan pazara sürülmek üzere nakil edilebiünir.

Asıl neden, Kürt peüol zenginliğinin metropole, yani Türk bölgelerine ak-

tardmasıdu-.

Bu sektörde üretim sürecinde yaraülan değerin Türk meüopol bölgesine aktanlan

mUctannı yalın bir şekilde saptamak olanaklıdü. Üretim sürecinde yaraülan değerin

%2,7'si maaş, ücreüer ve sosyal yardımlar ohüak bölgede kalırken, gerisi yani

%96,3'ü Türk bölgesine üansfer ediliyor.

Türk ekonomisinin bugünkü gelişme düzeyine erişmesinde Kürdistan peüolünün

önemli bir payı bulunuyor. On yıUardü Türkiye, peüol tüketiminin %20-55'i

arasında değişen bir müctanm Kürt peüolünden sağhyor. 1975 ydından beri iüıal edi¬

len peüol için üıracattan elde edUen dövizlerin %50'si harcanm^tadır. Kürdistan pet¬
rol üretimi olmasaydı, Türkiye'nin teknoloji iüıali bir yana, sadece ham peüol gerek¬

sinimini karşılamak için gerekli dövizi bulamıyacaktı. Açıktır ki, Türk

ekonomisinin yükü ve dolayısıyla krizi daha da ağırlaşırdı.

Üretim ilişkilerine gelince... Bu sektör kapitalist üretim ilişkilerinin en fazla
geliştiği bir sektördür. Bu alanda çalışanlann tümü ücreüidir. Üç-dört büyük tekel

ham peüol üretimini gerçekleştirmektedir. Bunlar (1985 yılı verilerine göre), 49

işyerinde 840 işçi çalışünyoriar. Çalışanlara, yılda, 3599,6 milyar TL brüt ödeme

yapılmaktadır. Gerek çahşünlan kişi ve gerekse üretim kapasitesi bakımından bu

işyerleri modem şirkeüerdir.



BEŞİNCİ BÖLÜM

GIDA, İÇKİ VE TÜTÜN ENDÜSTRİSİ

Yiyecek ve içecek ürünlerini işleyip üreten işletmelerin tümüne "Gıda, İçki ve

Tütün Endüsüisi" denir. Bu sektör, tarım ürünlerini işler. Bazı ekonomiciler, bu

sektöre "Gıda Endüsüisi" ismini de veriyoriar. Burada, yerine göre, arasıra birinci

veya ikinci kavram kullamlacaktü. Gıda, içki ve tütün endüsüisine ilişkin veriler,

diğer endüstri sektörieriyle karşılaşünldığında, daha yaygmdü. Bu bölümde. Devlet

İstatistik Enstitüsü (DlE) ve Devlet Planlama Teşkilau (DPT) verilerine dayanarak,

gıda endüstrisinin gelişimi ve bugünkü durumu analiz edUiyor.

1.1920 - 1989 Yılları Arasında Gıda, İçki ve
Tütün Endüstrisinde İşyerleri ve

İstihdamın Bölgesel Dağılımı

1920'li yıllardaki gıda, içki ve tütün endüstrisinin durumu üzerine 1927 Sanayi

ve İşyerleri Sayımı'nda veriler var.

1930-1960 ydlan arasmda sadece 1950'de bir Sanayi ve İşyerleri Sayımı yapıldı.

Bu sayunm yayınlanan sonuçlarında bölge veya U verileri verihniyor ; Bu nedenle

bu sayımdan yararlanılamaz. İllere ilişkin bilgiler, 1963 Sanayi ve işyerieri Temel

Anketi, Yılldc İmalat Sanayi İstatistikleri 1971 (iller) ve 1980 Genel Sanayi ve

İşyerleri Sayımı'nın yayınlanan sonuçları bölgesel veriler içeriyor. DlE'nin

yayınladığı bu verilere dayanarak gıda, içki ve tütün endüsuisinde işyerleri ve

çahşanlar sayısının ve bunlann illere göre dağılımının genel bir analizi yapılacaktır.

Bu başlık aUındaki incelemenin yıllara göre ayrdması. ekonomik sektörün

yapısındaki gelişimden değil, eldeki kısıdı verilerin farklı niteliğinden kaynak¬

lanıyor..
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1. 1923 - 1950 Arasındaki Durum

Bu sektörün 1920'lî yıllardaki durumuna ilişkin veriler 1. Tablo'da özeüenerek

veriliyor. Sözkonusu veriler. 1927 Sanayi Sayımı'ndan alındı. Bu sayım, sektörün

değişUc kolları üzerine bilgi vermeyip, sadece işyerlerinin yeri ve çalışanlarıyla ilgili

bilgiler kapsıyor. Bu nedenle işyerierinin hangi gıda ürünlerini işlediğini öğrenme

olanağından yoksunuz.

TABLO 1- 1927'de Tarıma Dayalı ( Zliraat. Balıkçılık, Av) Endüstride istihdam, işyeri

Sayısı ve Çahşanlara Göre işyeri Büyüklüğünün illere Göre Dağılımı

Ûler

Antep

Biüis

Diyarbakır

Doğubeyazıt

Elazığ

Erzincan

Erzurum

Kars

Malatya

Maraş

Mardin

Urfa/

Siirt

Van

TöPLaM

İstihdam

Çalışanlar

Ortalaması

5284

240

11^9
30

783

214

915

394

1094

1126

1464

1035

276

74

14088

ücret ve

Maaşla

Çalışanlar

3819

97

635

4

410

123

318

267

458

392

931

494

59

17

8024

işyeri

Sayısı

1117

84

^4İ

16

317

138

357

82

430

432

338

İ14
137

32

4İÖ2

Çalışanlara Göre işyeri Büyüklüğü

llşçi

, 208

23

' 83
1

140

' (56
119

19

178

138

16

'1)0
80

9

İİ5.'5

2-5

518

56

217

9

163

6§
222

55

233

258

216

181

57

23

2275

6-10

320

4

41

13

i
11

5

14

32

102

17

562

11-20

67

3

1

1

5

2

i

4

4

3

^İ

21+

4

1

i

-

'

-

-

4

3

-

-

i

-

-

li

Kaynak : DlE, Compe-Reydu du Recensement Industriel de 1927, Angora 19, ilgili İller

1927'de gıda endüsuisinde 14.088 kişi çalışüran 4.202 işyeri vardı. Orta ve

büyük işyerlerinin sayısı azdü. 13 işyeri, 21-50 arasında kişi çahşürırken, 51-100

arasında kişi çalışüran işyerlerinin sayısı 3'ü geçmiyordu. Yalnız Urfa'daki bir işyeri

lOO'den fazla işçi çalıştu-ıyordu. Diğer işyerlerinin 1255'i birer kişi, 2.275'i 2-5 kişi,

562'si 6-10 kişi ve 92'si 11-20 kişi çalıştu-ıyordu.

Çalışanlara göre ortalama işyeiri büyüklüğü 4'ün alündaydı. Ücredilerin çahşanlar

içindeki oranı yaklaşık %57'ydi. Antep dışındaki diğer illerde ücredilerin sayısı

lOOO'i geçmiyordu. riler incelendiğinde, birkaç büyük işletmenin dışında, aile

emeğinin yoğun olduğa hemen görülüyor.

Hem çalışanların hem de işyerlerinin dağılımında, Antep iUc su-ayı alıyor. Top-
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lam işyerlerinin % 26,6'sı ve çalışanların %37,5'i Antep'tedir (Tablo 1). Buna

karşılık bu ilde 50'den fazla kişi çalıştıran işyeri bulunmuyor. İlde 21-50 arasında

kişi çalıştıran 4 işyeri, ve 11-20 arasında kişi çalıştıran 67 işyeri var. Diğerlerinin

tümü, en çok 10 kadar kişi çalıştmyor ve bu işyerleri, ildeki işyerlerinin %93,6'sım

teşkU ediyor. İşyerlerinin %88,5'i merkez ilçe ve Kilis'te bulunuyor. Merkez ilçede

bulunan 622 işyerinde 2.474 kişi, Kilis'teki 366 işyerinde ise 2.013 kişi çalışıyor.

Bu ise toplam çalışanların %85'i yapmakladır.

Diğer iUerle karşılaşünldığında Kars'ın ayn, bir özelliği görülüyor. Bu ilde işyeri

sayısı az olmakla beraber, orta ve büyük işyeri sayısı 6'ya ulaşıyor. Bunlardan ikisi

11-20 arasında, üçü 21 - 50 arasında ve biri de 51 - 100 arasında kişi çalışünyor.

Malatya'daki işyeri sayısı Kars'ın 5 kaünm da üzerindedir; ama buradaki büyiik

işyerlerinin sayısı ancak Karş'ınki kadardu-; Diyarbaku-'daki işyerlerinin ise sadece 5'i

lO'dan fazla kişi çalıştınyor. Bunların da üçü 11-20 kişi ve Ucisi 21-50 kişiliktir.

Erzurum'da sadece 5 işyeri 11-20 arasında kişi çalıştırüken, diğer işyerleri daha az

kişi çalışünyor.

Urfa'da toplam 1035 kişi çalıştu-an 374 işyeri var. Bu Ude lOO'den fazla kişinin

çahştığı bir işletme bulunuyor. Bu, Urfa'yı diğer Ulerden ayıran önemli bir

özellücür. Aynı ilde 21-50 ve 51-100 arasında kişinin çalışüğı birer işyeri bulun¬

maktadır. Geriye kalan 371 işyerinin 3'ü 11-20 arasında , diğerieri de 10 ve daha az

kişi çalışünyor. Urfa'daki işyerlerinin 266'sı merkez ilçede, 56'sı Siverek'te ve 46'sı

Bbrecik'te bulunuyor.

Malatya, Diyarbaku ve Erzurum'daki işyerlerinin büyük kesimi de merkez

ilçelerde faaliyet gösteriyor. Bu oran süasıyla %34, %81 ve %86'dır. Aynı durum,

işyerlerinde çalışanlar için de geçerlidir.

1927 Sanayi Sayımı verilerinde çalışanların yaşı üzerine de bilgiler veriliyor.

1927'de Gıda endüsuisinde çalışanların %8'i, yani 1.160'ı 14 yaşından küçüktür.'

418 çocuk ile Antep ilk su-ada yeralu-ken, bu ili 208 ile Mardin, 158 ile Diyarbaku

ve 144 ile Malatya izUyor. Diğer iUerde ise çahşünlan çocuk sayısı lOO'ün alünda

bulunuyor. Bu verUer değeriendirildiğinde, 1920'li yıllarda çocuk emeğinin yaygın

bir biçimde kullandıp sömürüldüğü anlaşılıyor'.

1927 Sanayi Sayımı'na göre, gıda endüsuisinde faaliyet gösteren 6 işyerinin

paüonu Türkiye vatandaşı değildir. Bu işyerlerinin üçü Maraş, Ucisi Erzurum ve

diğeri Van'dadır.

Anılan sayımda, işyeri mülkiyetinin devlete mi, özel sektöre mi ait olduğu

üzerine bUgi verilmemektedir, işyeri çalışanları memur, işçi ve paüon olmak üzere

üç kategoriye ayrılıyor. Memur çalışüran işyerlerinin devlete ait olması gerekiyor.

Buna göre. 63 memur ile Kars başı çekiyor. Bu Ui; Urfa 20. Antep 26. Erzincan 19

ve Diyarbakır 9 memur ile izliyor. Diğer illerin işyerierinde çalışan memur sayısı

4'ü geçmiyor.

Bu sektörün 1930-1950 yılları arasındaki durumuna Uişkin bilgiler çok sınıriıdır.

Bu yirmi ydda en fazla merkez ilçelerde un değirmenleri işleüneye girmiştir. 1930'lu

yıllarda Biüis ve Malatya Sigara fabrikaları faaliyete girdiler. 1940'lı yıllarda ise
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Diyarbakır içki Fabrikası. Antep'teki Şarap Fabrikası ve Elazığ Tekel Şarap Fabri¬

kası kuruldular, işletmeye açılan bu yeni işyerlerinin hemen tümü orta

büyüklükteydiler. Un fabrikalan 5-10 arasında işçi çalışünrken. diğerleri genellikle

en fazla 50 kadar kişi çalıştu-ırdı. Un fabrücalan özel, diğerleri ise devlet sektörüne

aitti.

1930-1950 dönemiyle karşdaştu-ıldığında, 1950'li yıllarda, bu sektörde önemli bir

gelişme olduğu görülüyor. Bu dönemde, Kürdistan'da dört büyük şeker fabrikasmınm

yanı sıra, Erzurum'da ilk et kombinası kuruldu. Aynca yine Erzurum'da bir yem

fabrikası da işleüneye girdi, özel kesime ait Elazığ Yağ Fabrikası ve diğer illerde ku¬

rulan un fabrikalan bunlan izledi.

2. .1950-1989 Arasındaki Durum

1963 Sanayi ve işyerleri Temel Anketi verilerine göre, bu dönemde en az 16'sı

büyük olmak üzere 2295 işyeri faaUyet gösteriyordu. 1963 Sanayi Sayımı'ndan ya¬

rarlanarak, bu dönemi daha aynnülı analiz etmek olanakhdu-. 16 Büyük işyerinin 4'ü

Erzincan, Erzurum, Elazığ ve Malatya Şeker Fabrikalandır. Bu dört şeker fabrUcası,

yaklaşdc 5025 kişi çalışünyordu. Diğer büyük işyerlerinin Ucisi sigara, bükaçı içki

ve diğer gıda ürünleri tesislerinden oluşmaktadır. Küçük işyerlerinin sayısı yaklaşık

2.279 civarmdadü.

İşyeri sayısı, Antep hariç, hiçbir ilde 200'e ulaşmıyor. Antep'teki işyerlerinin

sayısı 610 civanndayken, Diyarbakır, Erzurum, Malatya, Maraş ve Urfa illerindeki

işyerlerinin sayısı 150'yi aşıyor.

1963'te istihdam durumuna gelince; tüm işyerlerinde çalışan 14.798 kişinin

6.506'sı 16 büyük fabrikada, diğerleri, yani 8.289'u ise küçük işyerlerinde çalışırdı.

Küçük işyerlerinde çalışanların yaklaşık %57'si ücreüiydi. Görülüyor ki, küçük

işyerlerinde ücretii olmayan emek %43 Ue önemli bü: paya sahiptir. Bu oran illere

göre değişiyor. Antep'te bu oran, %35'e, Urfa'da %30'a düşerken; diğer tüm illerde

yükseliyor.

1960'lı ydlardaki gelişimi, DlE'nin Ydldc imalat Sanayi İstatistikleri 1971 (iller)

adlı yayınından da izleyebiliriz. Bu verilere göre, belirtilen dönemde, büyük

işletmelerin sayısı 40'ın üzerine çıkü. Bunların yansından fazlası özel kesime aitti.

Devlet sektörüne ait olanlann sayısı 18 kadardı. 10 ve daha fazla işçi çalıştıran

işyerlerinin 24'ü Antep'teydi. Antep ve Erzurum'da üçer işyeri bulunurken; Malatya,

Elazığ, Biüis ve Diyarbakır'da ikişer, Urfa, Kars, Adıyaman ve Erzincan'da ise birer

işyeri faaliyet gösteriyordu.

Bu 42 işyerinde toplam 7.186 kişinin 6.709'u devlet işletmelerinde ve 477'si

özel işletmelerde çalışıyordu. Özel sektöre ait işletmelerde çalışanların %90'ı

ücreüiydi. Çalışanların 1900'ü Malatya, 1248'i Erzurum, 1262'si Antep'teydi. Diğer

iUerdekUerin sayısı lOOO'in altında kalıyordu.

1960'lı yıUarda açılan yeni devlet tesisleri, Antep, Urfa ve Elazığdaki üç yeni et

kombinası, Kars Süt İşleme Fabrikası vb.dir. Malatya ve Antep'te yeni işletmeye

açdan fabrikalar içki, makarna, un vs. gibi gıda endüsüisinin daha alt dal-
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larmdayddar.

DlE'nin yayınladığı Yılldc imalat Sanayi istatistikleri 1971 (İller), 1960'lı

yıllardaki küçük işyerleri ile ilgili verileri içermiyor. Dolayısıyla bu işyerierine

ilişkin lyr değerlendirme yapamıyoruz.

1970 - 1980 arasındaki döneme ilişkin veriler, 1980 Genel Sanayi ve işyerleri

Sayımı ile YıUdc İmalat Sanayii İstatistikleri 1983 Sonuçlan'nda verUiyor. DlE'nin

yayınladığı 1983 Yıllık imalat Sanayi IstatistUderi'nde 25 ve daha fazla kişiyi

çalışüran işyerlerinin sayısı, bu sektörde yaklaşdc % 75 oranında yükselmiş. Dev¬

lete ait işyerierinde çalışanliann sayısı verilirken, 10 özel işyerine ait bilgiler. 219

Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin aüfla bulunduğu 53 Sayılı Kanun gereği

"gizlilUc" iUcesine uymak amacıyla verilmemiştir.

1983'te 25 ve daha fazla kişinin istihdam edildiği toplam 75 işyerinin 47'si dev¬

lete ve 28'i de özel sektöre aittir. Devlet sektörü 12.519 işçi çalışünrken, verileri ve¬

rilen 18 özel sektör işyeri 1.371 kişi çalıştınyor.. Özel sektör işletmelerinin ll'i

Anteptedir. Erzincan, Diyarbakır ve Malatya'da 3'er özel sektör işleünesi faaüyet

gösteriyor. Devlet Işleüneleri ise hemen hemen tüm illere dağdmıştu:. Beşer devlet

işleünesiyle Elazığ ve Diyarbakır Uk şurayı alıyoriar.

1980 Genel Sanayi ve işyerleri Sayımı (Geçici sonuçları) verilerine göre, 10 ve

daha fazla kişinin çalışüğı işyeri sayısı 315'e varıyor. Bu işyerierinin 122'si Antep

ve 36'sı Erzurum'dadır. Van. Maraş ve Malatya'da 10 ve daha fazla işçi çalışüran

işyeri sayısı 20'yi. Diyarbakır, Elazığ ve Erzincan'dakilerin sayısı 15'i aşarken,

Kars'ta 12, Urfa'da ise 11' dir. Diğer illerdeki benzer işyeri sayısı lO'un alünda

kalıyor.

Bu dönem (1970-1980), 1-9 arası kişi çalışüran işyeri sayısı yaklaşık 2.518'dir.

Maraş'takiler hariç, bu işyerierinin 798'i 1-2 kişilik. 747'si 3-4 kişUUc ve 629'u ise

5-9 kişilUctir. Maraş'taki işyerlerinin 50 tanesi 1 kişilik ve 164 tanesi ise 1-9
kişilUctir. Küçük çaplı işyerlerinin dağılımında da Antep ilimiz ilk sırayı alıyor.

İşyerlerinin %27.4'ü bu ilde yoğunlaşu-ken. Urfa'nın payı sadece %10.7 ve Maraş'ın

%8.5 idi. Diyarbakır. Malatya ve Elazığ illerinin %6 Ue %7.4 arasında değişiyor.
'l980'de bu küçük gıda endüsuisinde, toplam 13.890 kişi çalışıyordu.

Çalışanlann bu sayısı, sınıf ortalaması üzerinden hesaplanarak, buna Antep verileri

eklendi. Buna göre, Antep Uinin çalışanlar içindeki sayısı 2.534 dolayındadır. Bu ise

toplam çalışanların %18.2'si yapıyor. Diğer illere ilişkin oranların bu hesaplama

yöntemiyle verilmesi sağlUclı olmaz.

İşyerlerinin üretim alt dallarına gelince; yaklaşık 18 işyeri içecek ürünleri dalında

çalışırken, diğerierinde değişUc gıda ürünleri elde ediliyordu. İçecek işyerierinin 7'si

Urfa. 5'i Antep, 2'si Malatya 'da iken, diğer kimi Ulerde de birer tane bulunuyordu.

II. Gıda Endüstrisinin Alt Dalları

Buraya dek gıda, içki ve tütün endüsuisinde, işyerieri ile bu işyerierinde

çalışanların genel bir gelişim ve bölgesel dağılımının analizi yapıldı. Bu analiz,
sektörün alt dallarının bir analiziyle tamamlanmalıdır. Bu, bizi daha sağlıklı bir
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değerlendirme yapma olanağına kavuşturur, içki ve tütün işleme endüsüisi ayrı

başlUdar alünda incelenecektir.

1. Mezbaha Ürünleri Endüstrisi
Kürdisian'daki yaygın hayvan varlığı, buna ilişkin ürünleri işleyen endüsüi tesis¬

lerinin gelişmesine elverişlidir. Hayvansal ürünler devlet ve özel sektör tarafından

yaygın bir şekilde işlenmektedir. Et ve et ürünlerinin endüsüiyel işlenmesi, iUc ola¬

rak, devlet tesislerince gerçekleştirildi. Devlet, Kürdisian'daki hayvan varlığını

sömürmeye önemle eğildi. Devlet tesisleri ile UgUi veriler. Tablo 2'de özedenmişlir.

Tablo: DPT, Milliyet Gazetesi ve bizzat Et Balık Kurumu'nun belgelerine day¬

anılarak hazu-landı.

TABLO 2- Dlere Göre Et Kombinalarında istihdam, YıHık Kapasite, Yıllık Fiili Üretim
ve Üretimfe Başlandığı Yıl

Öler

Ağn

Adıyaman

Antep

Biüis /Tatvan

Bingöl

Diyarbakır

Elazığ

Erzurum

Hakkari A'.Ova

Kars

Malatya

Mardin

ürfa

Van

TOPLAM ,

işyeri

sayısı

14

I s ti hd ar

Toplam

215

21

155

183

49

284

241

394

55

202

89

70

245

199

2402

işçi

169

İl
118

142

49

22

190

336

55

153

65

64

194

14^
1927

Memur

46
*

37

41

*

62

51

58
*

49

İ4
6

51

50

475

Yıllık

Kapasite

1000 Adet

B:Büyükbaş

K:Koyım

40 B; 400 K

- 6; SÖl K

15B; 120K

42B;315K

)3 6; ÖÛl k
45 B; 450 K

68 B; 337 K

84 B; 462 K

73 B; 801 K

63B;315K

146 B; 728 K

73 B; 728 K

45 B; 337 K

42 Ö; 462 K
867 B;6937 K

Yıllık FİUİ

Üretiml980

1000 Adet

BrBüyükbaş

KrKoyun

8 B; 25 K
**

1 B;145 K

3B;8K
**

5 B; 51 K

27 B; 26 K

32 B; 89 K
**

10B;64K
**

**

2B; 34 K

9 B; 28 K

96 B; 325 K

Üretime

Başladığı

Yd

1972

1971

983/84

1974

1968

1953

1986/87

1974

985/86

1985/86

1968

19lif)6

Kaynak : Milliyet, 28 Temmuz 1987;

Et ve Balık Kurumu Kayulan, 30.9.1984 itibariyle Çalışan Personel Durumu;

DPT, İler İtibariyle Sanayi Tesisleri ve özellikleri. Cilt: 1, Ankara, 23.10. 1981
* : Saptanamadı

** : 1980'de henüz üretime başlamamıştı.

Bugün Kürdistan'da Et ve Balık Kurumu'na bağlı 14 et kombi¬

nası kuruludur. Et kombinaları, yaklaşık 1.927'si işçi ve 475'i memur olmak

üzere toplam 2.402 kişi çahştınyor. Çalışanlar arasında memuriann sayısı %20 gibi

yüksek bir orandadır. Çalışanların sayısı sık sık değişmektedir. Örneğin Urfa Et
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Kombinası'nda. 1968'de 235. 1973'te 271. 1975'te 310 kişi çalışırdı. Çalışanların

sayısındaki değişUdUc. bir yandan hükümeüerin istihdam poUtikalanndan. diğer yan¬

dan da kesim kapasitesinin kullanım oranmm değişiminden kaynaklanıyor.

Erzurum Et Kombinası. 394 kişi ile en fazla kişi çalıştıran kombina durumun¬

dadır. Bu Kombina'yı 284 kişiyle Diyarbakır izliyor. Urfa, Kars, Van, Elazığ ve

Ağn kombinalannda çalışan kişi sayısı, 200 ile 250 arasında değişiyor. Diğer kom-

binalann çalıştüdığı kişi sayısı ise 200'e ulaşmıyor.

Yapımı 195rde biten Erzurum Et Kombinası, sadece Kürdisuın'ın değil,

Türkiye'nin de bu alandaki ilk devlet tesisi sayılu-. Önce, 11 Temmuz 1953 ydmda.

Toprak MahsuUeritOfisi'nin bir kuruluşu olarak üretime başlamış, birkaç ay sonra

kurulan Et ve Balık Kurumu'na bağlanmışür.

Et ve BalUc Kurumu, 1968'de Urfa ve Elazığ'da da birer et kombinasını işletmeye

açü. 1970 ve 80'li yıllarda diğer illerdeki et kombinalannın kuruluşu bunları izledi.

Kesim kapasitesi açısından da Erzurum Et Kombinası Uk süayı almaktadır. Ma -

latya Et Kombinası, yeni faaliyete geçtiği için daha deneme üretimindedir ve

çâlışürdıgı kişi sayısı Erzurum'un dörtte «biri kadardır. Erzurum'dan sonra en fazla

kesimin yapıldığı et kombinaları Kars ve Elazıg'du". Van, Urfa ve Ağn et kombina-

lan, Erzurum'a göre orta büyüklükte sayılırlar. Üretime yeni geçen Hakkari

(Yüksekova). Bingöl, Adıyaman ve Mardin (Kızıltepe) et kombinalannın da kesim

kapasiteleri yüksektir. Bu kombinaların yıllık kesim kapasitesi 73.000 büyükbaş,

800.000 küçükbaş hayvan kadardır. 14 et kombinasının toplam yıllık kapasitesi

867.000 büyükbaş ve 6.937.000 küçükbaş hayvan civanndadu-. 1980'de işleyen 8 et

kombinasında toplam 96.000 sığır ve 325.000 koyun kesilmiştir. Toplam kesim

kapasitesine göre, bu rakam yetersizdir ve et kombinalarının çok düşük kapasiteyle

çalışügmı göstermektedir. Düşıik kapasiteli çalışmaya değişik nedenler gösteriliyor:

Van, Kars ve Biüis (Tatvan) gibi sınu- illerinde, İran'a yasal ve yasa dışı yollardan

hayvan saüşı, saptanan fiyaüarm çoğunlukla pazar fıyâümn alünda olması, hayvan

sahiplerine yapılması gereken ödemelerin zamanında yapdmaması, köylülerin hay-

vanlanm göreceli yüksek fiyat ödeyen tücarlara satması vb.

1980 ydının kesim düzeyine bakarak, kesim kapasitesi üzerine bir değerlendüme

yapmak doğru değildir. Erzurum Et Kombinası'nın yıllarca kapasitesinin üzerinde

işlediği biliniyor. Örneğin 1977'de Erzurum Et kombinası'nda 63.000 büyükbaş,

277.000 küçükbaş hayvan kesimi yapdmıştır. 1975'te Kars, büyükbaş hayvan

varlığı ve kesim potansiyeli bakımından birinci, Erzurum ise ikinci su-ayı alıyordu.

Erzurum'un küçükbaş hayvan varlığı ve kesim potansiyeli, Türkiye'de, Konya ve

Ankara'dan sonra 3. Süadadü. (1)

1970'te toplam 30.381, 1979/80'de 33.230 ve 1984'te 58.831 ton et üretimi

Kürdistan'da gerçekleştirildi. Bu, kişi başına su-ayla yılda 4,2 kilo, 3,7 kilo ve 5,5

kilo et yapmaktadır. Gerek devlet kurumları ve gerekse ekonomiciler, hayvan

variığına göre bunun düşük bir rakam olduğunu belirtiyoriar . Çünkü DlE'nin

yayınladığı Tanmsal Yapı ve Üretim istatistikleri, kaçak et kesimiyle kırsal alanda

yapılan kesimleri kapsamıyor.
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Et kombinalan değişik et çeşiüeri üretiyorlar. Urfa Et Kombinası'nda ağırldda

stek, file ve kıyma üretilirken, Erzurum Et Kombinası'nda bu et ürünlerinin

yanısıra hayvan etinden günde 1000 kg. sucuk ve 10 ton gulaş (kuşbaşı) et

üretUiyor. Antep Et Kombinası ,sadece et üreünektedir. 198 l'de toplam 88,5 mUyon

dolar tutanndaki et ihracatmm 6,5 milyon dolan Antep üzerinden ihraç edilmiştir (2).

Urfa Et Kombinası, ürünlerinin bir kesimini Ankara ve İstanbul'da pazarhyor; diğer

kesimini ise Suriye ve Kuveyt'e ihraç ediyor. Stek, file ve kıyma gibi ürünlerin bir

kesimini de Adana üzerinden Libya'ya saüyor. (3)

Erzurum Et Kombinası, üretiminin bir kesimini ihraç ediyor; diğer kesimiyle de

ordu ve diğer resmi ve özel kurumların ihtiyacını karşılıyor. Yurt AnsUcIopedisi'nin

yazdığına göre, kombina'nın ildeki satışının %80'i ordu biriiklerine, geri kalan

bölümü ise öteki kuruluşlara yapılıyor. Kombina, toplam üretiminin %90'mdan

fazlasını İstanbul ve Ankara'da, geri kalan kesimini de Konya'da saüyor.Van Et

Kombinası'nda 1982'de üretilen 2.900 ton eüen 600 tonu İstanbul. Ankara ve Bur-

saya gön^riürken. 1620 tonu da İran'a ihraç edilmiştir. (4)

Et ve Balık Kurumu'nun Kürdisian'daki et kombinalanna ilişkin verilerinin ince¬

lenmesi, bu devlet kurumunun et üretimi ve saüşınm büyük bu- kesimini konüol

ettiğini gösteriyor. Devlet, bu kurum vasıtasıyla Kürdistan'm zengiıf hayvan

varlığını sömürüyor. Et kombinalannın kurulmasıyla ilk olarak ülkede et üretiminin

büyük fabrikalarda işlenmesine geçUdi. Bu durum, ÜUcenin uzak kırsal bölgelerinde

ticari hayvimcıhgın gelişmesine ve bazı bölgelerin belli hayvan türleri üzerinde uz¬

manlaşma sürecinin hızlanmasına neden oldu. Böylece kırsal alanda hayvancdıkla

geçinen köylüler pazarla, yani kapitalist ekonomiyle yaygın ilişki içine girdiler.

Önceleri köylülerin hayvanlan tücarlarca saün ahnıp, meüopole canlı olarak na-

kü ediliyordu. Bu canlı hayvan nakü hem düzensiz oluyordu, hem de pahalı. Bugün

hayvan zenginliğini değerlendirme ve sömürme biçimi değişmiştir. Meüopole canlı

hayvan nakli , önceye göre önemini yitirmiştir. Canlı hayvan nakli, yerini et

ürünlerine bırakmışür. Kürt köylülerinden saün alınıp kesilen hayvan ürünleri, ya

meüopole naklediliyor ya da ihraç ediliyor. Ürünlerin cüzzi bir kesimi de

Kürdistan'da haUca saülmak üz,ere pazarlanıyor.

Bir devlet kurumu olan Et ve Balık Kurumu, 1953 yılında 40 milyon lira ser¬

maye ile kuruldu ve bu sermaye. 1980'de 5 milyar liraya ulaşü. Bu kurum. 1964'te

bir üctisadi devlet teşekkülü haline getirildi. Kürdisian'daki 14 et kombinasına ek ol¬

arak, Kurum'un meuopolde (istanbul, Ankara, Bursa vs.). 1974'te 24 et kombinası

var.

Özel sektörün canlı hayvan kesimi. Kürdistan'm bazı şehir ve kasaba-

lannda küçük mezbahalarda gerçekleşmektedir. Birkaç işyeri dışında özel kesime ait

işyerleri aile emeğinin ağırlıkta olduğu küçük işleünelerdir. Aynca. özellikle

şehirlerde, belediyelere ait mezbahalar da bulunmaktadır. Kombinaların kurul¬

masıyla bu mezbahalann önemi gittikçe azalıyor. Bu mezbahalann sayısı ve üretim

durumuna ilişkin aynnülı bir analiz yapmak, veri yetersizliği nedeniyle güçtür.
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Bunlar arasında özel kesime ait olan Uci büyük işyerinden biri Erzincan, diğeri de

Kars'tadır. Kars'ın Ardahan Uçesinde bulunan KARSET, daha üretime geçmemiştir.

Üretime geçtiğinde, ydda 20.000 büyükbaş, 180.000 küçükbaş hayvanı kesebilecek¬

tir. KARSET'te ayrıca yılda 400 ton sucuk, 200 ton sosis, 200 ton salamura, 67 ton

kavurma, 184 ton jöle işkembe, 50 ton ciğer ezme, 100 ton pastırma, 100 ton jam¬

bon, 5 ton förme dil üretilecektir. KARSET sermayesinin %20'sine Türkiye Sanayi

KaUanma Bankası sahiptir. (5)

Van'da çok ortaklı bir şirket olan Van Et Entegre Tesisi'nin yapımı 1980'de

sürmekteydi. Tesisin yılda 20.000 büyükbaş, 180.000 küçükbaş canlı hayvan kesim

kapasitesine sahip olması planlanmışür. (6)

Özel kesimin bu alandaki en büyük işletmesi, Erzincan Gıda Maddeleri Sanayi ve

Ticaret A. Ş. (ERSAN)'dır. Yurt Ansiklopedisi, ERSAN şirketi üzerine geniş bilgi

veriyor.(7) ERSAN, sadece Kürdistan'da değil, Türkiye'de de özel kesimin et ve et

ürünlerine ilişkin en büyük işletmesidû-. ERSAN, 1974'te 23 ortak tarafından 1

milyon TL sermaye ile kurulmuş, 1978'de bir bölümü ve 1980'de ise tüm bölümlü

üretime başlamışür.. Orüüc sayısı 1980'de 993'e, sermayesi ise 40 milyon TL'ye

yükselmiştir.

ERSAN'm besi ahuları, yeni depolan , işçiler için sosyal tesisleri, şok tünelli

soğuk hava depoları, günde 200 büyük, 400 küçükbaş kapasiteli et kombinası,

şarküteri üretim tesisi, et-kemUc unu üreten renderig tesisi ve frigofirik terUerleri var.

Tüm bu tesisler modem bir makina parkına sahiptir. ERSAN'm üretim kapasitesi

yılda 7.500 dana ve 50.000 koyun besisi, 6.300 ton gövde et, 1000 ton pakeüenmiş

et, 600 ton suculs, 200 ton salami, 60 ton hazır jöle işkembe üretimi ve işletmenin

7.500 ton soğutma hacmi var.

ERSAN, 1980'de çok düşük bir kapasiteyle faaliyet göstermiş. Örneğin, et kom¬

binası bölümünde yalnız 12.992 canlı hayvan kesimi gerçekleşmiştir. Bu duruma,

işletmenin sermaye sdanüsı içinde bulunması ve kredi faizlerinin sürekli yükselmesi

gösteriliyor. ERSAN, 1980 yılında 226 milyon TL borçluydu. Tesis, ürünlerinin

hem yurt dışında hem de Türkiye ve Kürdistan'da pazarlanması için İstanbul, Anka¬

ra, Van, Elazığ gibi Ulerde baş bayilUder açmışür.

2. Şeker Fabrikaları

Şeker fabrikalan, tanma dayalı endüsüinin çok önemli bir alt kesimidir. Türkiye

Şeker Fabrikalan A. Ş.. üretilen şeker pancarını işlemek amacıyla 1956 yılında Er¬

zurum, Elazığ, Erzincan ve Malatya'da birer şeker fabrUcasmı işleüneye açü,

Erzincan ve çevresinde üretilen pancan değerlendirmek üzere 2 AralUc 1953'te "Er¬

zincan ve Civan Pancar Ekicileri Kooperatifi" kurulmuştu. Bu kooperatif ve Türkiye

Şeker FabrUcalan AŞ, 1954'ün sonuna doğru birlikte Erzincan Şeker Fabrikası'nm

yapımını başlatarak, 30 Eylül 1956'da işletmeye açtdar. Yurt Ansiklopedisi'nin

yazdığına göre. Fabrika, Erzincan'ın merkez, Kemaliye, Refahiye, Tercan,

Gümüşhane'nin merkez, Kelkit, Şirvan, Sivas'ın Suşehri ve Divriği' ilçelerinde
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üretilen pancan işlemekledir. lUc kampanya, 1956 yıhnda 4763 çiftçinin 3018 hektar

alanda pancar ekip 44 ton pancar üretmesiyle başladı. Bu ilk üretim ydında. Fabrika,

54 devamlı, 25 geçici memur ve 1240 geçici işçi çahştırarak 7000 ton şeker üretti (8).

Malatya Şeker Fabrikası'nm yapımına 1954 yılı sonuna doğru başlanmış ve 1

Ekm 1956'da işleüneye açılmışür. Fabrika, ilk üretim yılında 106 sürekli, 1.466

geçici olmak üzere toplam 1572 kişi çalıştüdı ve 21.200 ton pancar işleyerek 2.700

ton kristal şeker üretti.

Aynı yılda işletmeye açılan diğer iki fabrikanın iUc üretim ydına ilişkin verUe-

ri bulunamadı, ama 1963 Sanayi ve işyerleri Temel Anketi'nde bu fabrikaların

çâlışürdıgı işçi sayısı verilmiştir. Buna göre, dört şeker fabrikasında toplam 5.025

kişi çahşmaktaydı. Çalışanların 1.774'ü Erzurum, 1.204'ü Malatya, 1.068'i Elazığ

ve 979'u Erzincan'da idi. (9)

1971 İmalat Sanayi Anketi, dört şeker fabrikasına ilişkin daha aynnülı veriler

sunmuştur. Bu veriler Tablo 3'te özetieniyor.

TABLO 3- 197rde tilere Gfire Şeker Fabrikalarında İşyeri Sayılan, tlcretle Çalışanlar Ortalaması, Çahşan¬

lar Ortalaması, t)cretle Çalışanlara Yapılan Ödemeler, Çevirici GSç, Sabit Sermayeye Yıl İçinde

Yapılan Gayri San Uaveler Girdi, Çıktı ve Katma De£er

tUer

ElazıS

Erzincan

Eızunun

Malatya

Toplam

İşyeri

sayısı

İstihdam ve Ödemeler

Ücretle
çalışanlar

Ortalaması

783

463

764

847

2857

Çalışanlar

Ortalaması

783

. 463

764

847

2857

Ücretle Çalışan¬

lara Yapılan öde

meler (Bin TL)

14872

10852

14905

14777

55406

Yıl Sonun¬

da Çevirici

GQç kapasi¬

tesi (BG-HP)

6070

3002

7800

4986

21858

Sabit Sennayeye

Yıl içinde Yapı¬

lan Gayri Safl

ilaveler (Bin TL)

4503

80

520

5103

Girdi

Bin TL

47994

38215

69774

89300

245283

Çıktı

Bin TL

84759

92707

200166

149589

527221

Katma

Değer

Bin TL

36765

54492

130392

60289

281938

Kaynak : DİE, Yıllık imalat Sanayi (İller) 1971

197 l'de çalışanlann sayısı 1963'e göre 2.000 azalmışür. Bu büyük farkın, bir

baskı hatasından mı veya başka bir nedenden mi olduğu saptanamadı.

Bu dört şeker fabrikasının toplam girdisi 245,3 milyon ve çıküsı 227,2 milyon

liradır. Belirtilen yılda yaklaşık 282 milyon Tl. katma değer yaraülmışür. işçi

başına düşen yılhk katma değer 100.000 lû-aya yaklaşıyor. 197 l'de bu toplam kat¬

ma değerin %46,3'ü en fazla kişinin çalışünldığı Erzurum Şeker Fabrikası'nda ya-

ratddı. Çalışan kişi başına yaratdan kaüna değer verimliUğin bir ölçüsü olarak kabul

edildiğinde, Erzurum ve Erzincan Şeker Fabrikalan, Elazığ ve Malatya FabrUca-

ları'ndan daha verimli işlemişlerdir. Erzurum' da kişi başına yaraülan katma değer
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17 i .V. lira iken, bu Eı : . .'da. 1 18.000 TL, Malatya'da 71.000 TL ve Elazığ'da

47.0C L dü :yındadir.

E; uört şeker f kası, modern bir teknolojiyle üretim yapıyor ve toplam

çevii ci güç kapasite; .ı 21.858 beygir gücüne (BG) ulaşıyor. Buna göre, çalışan

başına yıklaşık 7,7 BG düşmektedir. 7.800 BG ile Erzurum Şeker Fabrikası en faz¬

la, 3.002 BG ile Erzincan Şeker Fabrikası da en az BG'ne sahiptir.

Stok değişimleri, 57.126 milyon lira sabit sermayeye yapılan gayri safı Uaveler

5.103 milyon lira dolaymdadır. ÖzellUde sabit sermaye ilavelerinin düşük olduğu

görülüyor. Elazığ'da hiç Uave gerçekleştirUmemiştir.

Ücreüe çalışanlara yapılan ödemeler 55,4 mUyon lira üzerindedir. Bu, işçi başına

ydda 19.400 lira yapıyor. Ücreüe çahşanlara yapdan toplam ödemeler, ancak katma

değerin %19,7'sine vanyor. Yüksek ücretle çalıştırılan personelin ücreüeri buna da¬

hildir. Buna rağmen ücreüerin katma değer içindeki oranı düşüktür.

1980'de büi Muş'ta ve diğeri Ağrı'da olmak üzere Uci yeni şeker Fabrikası deneme

üretimine geçti. DPT verilerinden yararlanarak, bu iki fabrika da dahU, diğer fabrUca-

larm 1980'dcki yapdan üzerine bilgiler Tablo 4'te veriliyor.

Muş ve Ağrı fabrikalarının yılldc kapasiteleri, veri yokluğundan dolayı üretilen

şeker miktarı üzerinden değil, günlük pancar işleme miktarı üzerinden saplanarak ve-

rUmiştir. Üretime geçmesine rağmen Ağn Fabrikası ile ilgili verileri edinemedik.

Ağn ve Muş fabrikalarının günlük pancar işleme kapasiteleri 600 tona vanyor.

Muş Şeker FabrUcası 1983'te 36.000 ton pancar işleyerek 400 ton kristal şeker, 200

ton kuru küspe ve 150 ton melas ürettti. Aynı yılda 1.400 kişi istihdam edUiyordu.

Ağn ve Muş fabrUcalan hariç diğer fabrikalar tam kapasite Ue çalışıyor.

Şeker endüsuisinde 1980'li yılların başında 4.736 kişi çalışarak, yaklaşık

147.000 ton şeker ve 29.000 ton kuru küspe' üretimi gerçekleştirildi. Bu miktar,

aynı yıUarda 1 milyon ton olan tüm Türkiye şeker üretiminin %14,7'si dolayındadır.

En fazla şeker üretiminin gerçekleştirildiği il Malatya'dü. Malatya'yı yaklaşdc

37.000 ton ile Erzurum izliyor.

Şeker fabrikaları, üretim kapasitelerini kullanmak için pancar üreticileriyle sıkı

Uişkiler halindeler. Fabrücalar, ya pancar üretici kooperatifleri ya da doğrudan pancar

üreticileriyle ilişkiye geçip ürünlerini saün alıyor; onlara kredi ve tarım araçlan

sağlıyorlar. Böylece onbinlerce pancar üreticisi, kapitalist pazar ilişkilerine girip

şeker fabrikalan için hammadde girdisi sağlıyor. DenUebUir ki, üretici daha üretimini

gerçekleştirmeden, onu nasıl ve kime salacağı belirlenmekledir. FabrUcalar, bir taraf¬

tan üreticilere verdUderi kredi ve tanm araçlanyla onlan borçlandınrken, diğer taraf¬

tan da kooperatiflerdeki temsilcileri vasıtasıyla üreticileri konüol ediyor. Türkiye

Şeker Fabrikaları A.Ş dışında pancar alıp işleyen kurupı yoktur. Bu tekelci durum

bir yasayla düzenlenmiştir. Böylece şeker fabrikalan hem pancar, hem de şeker fıyat-

lannı konüol edebUiyor.
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TABLO 4- 1980'de illere Göre Şeker Fabrikalan, Çalışanlar Sayısı, Üretim Kapasitesi ve

YıUık Üretim

Üler

Agn*

Elazığ

Erzincan

Erzurum

Malatya

Muş**

TOPLAM

işyeri

Sayısı

1

1

1

1

1

1

6

Çalışanlar

Sayısı

183

665

715

852

831

1490

4736

Üretim

Kapasitesi

(Ton)

Günde 3000Ton pancar

işliyebiliyor.

25000 ton şeker

30000ton şeker

37000ton şeker

65000 ton seker

Günde 3000Ton pancar

işliyebiliyor.

157000 ton şeker ve gün¬

de 6bin ton pan. işi. kap.

Yıllık Fiili Üretim

Âna ürün
Şeker(Ton)

25000

30000

36975

54408

400

146783

Yan Ürün

KüspeCTon)

12000

5000

6000

6000

350

29350

Kaynak
*

: DPT, Uler itibariyle Sanayi Tesisleri ve özellikleri, CUt 1, ilgili üler

: 1980'de Ağn Fabrikası henüz deneme üretimindeydi.

; Muş Şeker Fabrikası verileri 1983 yılına aittir (kapasite hariç) ve Yurt Ansiklo-

Ijedisi'nden alınmıştır.

Prof. Dr. Nazif Kuyucuklu, pancar üreücUeriyle Türkiye Şeker FabrUcalan AŞ.

arasındaki ilişkiler üzerine şunlan söylüyor:

" GUnllmtlzde Türkiye Şeker Fabrikalan A. Ş.' oluşturduğu bSlge şeflikleriyle 'Pancar Kooperatifleri' arasında,

dolayıyuıylc Uıetidleılc doğnıdan bir işbirliği gerçekleştumiştir. Pancar Kooperatifleri burada, aracı duıumun-

dadıdar. Üreticiler kooperatife Uye olm^la, kooperatifler de Şeker Fabcikaııyla ilişki kurmaktadırlar.

" Şeker Fabrikalan, Üreticilerle sözleşme yaparak özel hukuk kurallanna göre bağlantı yapmaktadır. Ancak

lirctidler belirli sayıda üyeden kümeler biçiminde oluşturularak verilecek kredilerden dolayı birbirlerine

'müteselsil kdU' durumuna getirilmekte ve verilecek krediyi (nakdi veya ayni) aralarında dağıtmak için, bu

kümece aralarından birinin seçilmesi islenmektedir. Böylece Şeker Fabrikalan A.Ş. hangi bölgede pancar tanmı

yapılacağmı, pancar üreticilerinin uyacaktan beliıli koşullan baştan daha sözleşme ile kabul ettirmiş olmak¬

tadır. Bu ana çerçeve içinde .Şeker Fabrikalan üreticiye gerekli girdileri sağlamaktadır. Bir kere, bölge belirlen¬

dikten ve ekim için tarla hazırlandıktan sonra, pancar tohum ve ekimle ilgili olarak mibzer ve öteki araçlan

Şeker Fabrikalan sağlamaktadır. Sulamayla ilgili araçlan Şeker Fabrikalan, bölge şeflikleri aracılığıyla

üreticilere düşük fiyatla sağlamaya çalışmaktadır. Çapalama ve rekolteyle ilgili belirli krediyi de temin etmekte¬

dir. Bunlann yetersizliği durumunda üreticiye isteği karşısmda, bölge tarutı müdürünün uygunu, küme temsil¬

cisinin kefaleti, fakat en önemlisi üreticinin mal varlığmm tüm bu harcamalan karşılayabilmesi koşuluyla ek

kredi verildiği belirtilmektedir. Bu yola şeker pancan üretiminde tüm üretim aşamalannm Şeker Fabcikalarmm,

daha somut olarak da bölgedeki Şeker Fabriİcası'mn denetim altmda tutabildiğine değinilmektedir, öyle ki.

Şeker Fabrikalannm nomıal çalışma sürelerini sürdürebilmeleri için Eylül aymdan Kasım ayına kadar işleme

kapasitesine göre hangi yörelerde ne kadar pancar söküleceği dahi Şeker Fabrikalannca belirlenmektedir. Kasım

ayında ise, artık üreticinin sökümü yapıp bunu fabrikaya vennesi istenir ve fabrika da bunu işlemek üzere de-

ptdama yoluna gider. (...)

"tlreticinin hangi bitkiyi üreteceği, çok doğal olarak onun flyatına bağlı olarak belirlenmektedir, özellikle, to-

praklatm çeşitli kullanım olanaklarmın bulunduğu ve üreticinin eğitim düzeyinin oransal olarak yüksek bulun¬

duğu yerlerde bu durum çok daha böyledir. Bu dunımda, bizde uzunca bir süredir pancarda da uygulanmakta olan

fiyat politikası bu konuda çok önemli olmaktadır. Çünkü pancarm bir özelliği de, bunu sadece tekel dummun-

da oUn TUıkiye Şeker Fabrikalan A. Ş. taıafmdan satmaUp işleyebilecek heıhangi bir kurum yoktur. Bu dur¬

um, yasayla böyle düzenlenmiştir. Bu nedenle de Şeker Fabrikalan, Üretimde planlanan hedefi
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geıçeklcştirebilmesi ve bu alanda karadılığı (istikrar) koruyabilmesi için, üreticiye belirli bir bedeli ödemesi ge¬

rekmektedir, bunu yapmah ki, üretim alanlan öteki seçeneklere kaymasm. Uygulamada da şeker Fabrikalan A.

Ş'nin bu amacı gerçekleştirdiği söylenebilir." (10)

Pancar üreticisinin üretünini pamuk vs. gibi diğer seçeneklere kaydüması, belir¬

tilen nedenlerle çok güçtür. Bu, hem yeni araçlan hem de üretim bilgi ve deneyimi¬

ni gerektiriyor. Bk işleünenin üretim paletini değiştirmesi ekonomik değUdir ve bu¬

nun için yeni sermaye ve know-how gerekiyor. Bu nedenle küçük ve orta ölçekli

köylü üreticilerin, örneğin pancar üretiminden pamuk üretimine geçmesi, gerçekçi

değildir. Onlar, ürünlerini Türkiye Şeker FabrUcalan AŞ. tarafından saptanan fıyaüa

teslim etmek zorundalar. Üreticilerin büyük bir kesimi, pancar üretiminden (yak¬

laşık bir yıl) önce şeker fabrikalanna borçlanıyor ve hukuksal anlaşmayla ürünlerini

Şeker Fabrikalanna saunayı taahhüt ediyoriar.

Pancar üreticileriyle Türkiye Şeker Fabrikalan AŞ. arasmdaki ilişkinin incelen¬

mesinden sonra bu tekelin mülkiyet ilişkileri üzerinde de durmak gerekir.

Türkiye Şeker Fabrikalan A.Ş. 1982'de, Türkiye'nin en büyük 500 şirketi içinde 6.

şurayı alarak, aynı yılın üretim satışlarından yaklaşık 73 milyar TL. gelir elde

eüniştir (11). Bu tekel, 1981 yılında 9 milyar TL sermayeye sahipti. Bu sermaye¬

nin %86.66'sı Hazine'ye (yani devlete), % 0,37'si Sümerbank'a, %11.11'i Ziraat

Bankası'na, % 1,86'sı İş Bankası'na ve geri kalanı özel kesime aitti (12). Türkiye

Şeker Fabrikalan A. Ş. sermayesinin yarısından fazlası özel kesimin konüolünde

olan kimi işleünelere de ortak olmuştur. Örneğin, Yeni Çeltek Kömür ve Madenci¬

lik AŞ., TEMSAN, TÜMAS, Tat Konserve vs. (İ3). Böylece Kürt pancar

üreticisinden alman sermaye, bu ortaklıklar yoluyla meüopoldeki kimi Türk

şirketlerine aktanhyor.

3. Yem Fabrikaları

Bugün tüm illerde hayvan yemi üreten fabrikalar .kurulmuştur. Yem Fabrika¬

larının büyük çoğunluğu devlete aiuir ve bunlar bk KlT olan Yem Sanayii

TAŞ'ine bağlıdırlar.

Bu alanda en eski tesis 1959'da Erzurum'da kurulmuşüır. Diğerlerinin hemen he¬

men tümü 1970'li yılların ilk yansından sonra işleüneye girmiştir.

Bugün 15'i devlet ve 5'i özel sektöre ait olmak üzere Kürdistan'da toplam 20 yem

fabrUcası bulunuyor (Tablo 5). Erzurum ve Van'da Udşer yem fabrikası bulunurken,

diğCT İUerde birer fabrika bulunmaktadu-.

Devlet sektörüne ait tesislerin herbkinin yıllık üretim kapasitesi, 16.000 ton

hayvan yemi dolayındadır. Devlet sektörünün Kürdistan Ulerindeki toplam yıllık

yem kapasitesi ise 211.000 ton dolayındadır. Fabrikalar düşük kapasiteyle işliyor.

1980'de devlet fabrUcalarmın yem üretimi 72.178 ton olarak gerçekleşmiştir. Bu ise

toplam kapasitenin %35'i civanndadu. Düşük kapasite kullanımının nedeni olarak

hammadde yetersizliği gösteriliyor.

Belirtilen tarihte devlet Işleüneleri arasinda, Urfa (Hüvan), Erzurum ve Elazığ

Fabrikalan tam kapasiteyle üretim yapmışlardü. Erzurum ve Elazığ'daki fabrUcalarda
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14.000'er ton, Urfa'dakinde ise 12.000 ton yem ,..i. Böylt,ı„c . o de\lct

sektöründe gerçekleştkUen toplam üretimin %55'i bı ; fabrikada üret- ...

Devlete ait 15 fabrikada toplam 571 işçi çalışım Pab-' cjlaıın r ıluğu 50

ve daha fazla işçi çalışürmaktadır. En fazla kişinin ça. !.';brika 7* .vişi ile Er¬

zurum'dur.

Özel sektöre ait işyerlerine gelince; bu beş işyerinin isi Erzincan, birer tanesi

de Kars, Malatya ve Maraş'tadü.

Kars'taki Fabrika çok ortaklıdü. 1980'de 15.000 ton üıctim kapasitesi olan fabri¬

ka, 6.000 ton yem üreüniştir.

1974'te kurulan Maraş Yem Sanayi A. Ş. (Maryem), 1980'de üretime geçmiştir.

Bu fabrikada, 1982'de 23 kişi çalışmaktaydı. Fabrika, beliı •ilen tarihte oldukça düşük

bir kapasiteyle çalışarak 2000 ton yem ürelmişik.

TABLO 5- 1980'de illere Göre Devlet ve özel Sektöre Ait Yem Fabrücalannın Sayısı, IstUı-
dam. Yıllık Kapasite, YUhk Fiüi Üretim ve Üretime Başladıkları Yd

lUer

Adıyaman

Agn

Biüis (Tatvan)

Diyarbakır

Elazığ

Erzurtım

Maraş

Mardin

Muş

Sürt

Tunceli

Van

(Urfa(Hilvan)

Erzincan

Kars

Malatya

Maraş

TOPLAM

Mülkiyet

Durumu

Devlet

Devlet

Devlet

Devlet

Devlet

Devlet

Devlet

Devlet

Devlet

Devlet

Devlet

Devlet

Devlet

Özel Sekt

Özel Sekt

Özel Sekt

Özel Sekt

işyeri

Sayısı

. 20

istihdam

45

55

57

57

47

85

36

52

*

48

23

43

23
***

***

40

23

634

Yıllık

Toplam Ka¬

pasite (Ton)

18000

16006

16000

16000

16000

15500

16000

16000

16000

16000

16000

17500

16000
***

15000

25000

34600

250600

Fiili

ÜretimCTon)
***

2054

2548

4383

13479

30121

710

1230

***

739

1900

3014

12000

19200

5983

6000

710

103071

Üretime Baş¬

ladığı Yıl**

***

1984

1978
***

1^70

1959

1980
***

**Ke

1976

1979
***

***

1980
***

1972

1974

Kaynak : DPT,Iller itibariyle Sanayi Tesisleri ve Özellikleri, CUt 1, ilgili iUler

* : 1980'de, henüz yatırım halindeydi.

** : Veri bulunamadı.

*** : Veriler Yurt Ansiklopedisinden Almdı.

Erzincan'da Etüdaş Yem Fabrikası'nda 1980'de yaklaşdc 19.200 ton yem

üretilmiştir. Erzincan'da bk yem dağıüm ve depolama kooperatifi de bulunuyor. Beş

70



kişinin çalışüğı tesis, 1980'de 7.000 ton yem depolamıştü. 40 kişinin çalışüğı

Mayatya'daki tesiste ise 1980'de 6000 ton yem üretilmiştir.

Özeüe, 1980'de 20 özel ve kamu işyerinde yaklaşdc 634 kişi çalışarak, 103.071

ton yem üreüniştk. Üretimin %3ri özel sektör, %69'u kamu sektörü tarafından

gerçekleştirildi.

Devlete ait işleüneler. Yem Sanayii TAŞ. (YEMSAN)'a bağlıdır. YEMSAN'ın

1980'de 400 milyon lira sermayesi vardı. Bu sermayenin %76,50'si hazineye,

%15,54'ü Zkaat Bankası'na, %5,15'i Toprak Mahsulleri Ofisi'ne, %1,86'sı Et ve

Baldc Kurumu'na, %0,18'i Yapağı-TiftUc A.Ş.'ne, %0,06'sı Güneş Sigorta'ya aitti

(14). TÜSlAD, 1984'te YEMSAN'ı öncelikle özelleştirilmesi gereken KİT'ler

arasında sayıyordu (15). YEMSAN'ın ödenmiş sermayesi, 1984'te 2 milyar üraydı.

Aynı yılda YEMSAN 21,8 milyon lira gelir ve 1,1 milyon lira faaliyet kan elde

etmişti. (16)

YEMSAN, diğer devlet kurumlan gibi Türk özel sermayesiyle iştirakler

vasıtasıyla yoğun Uişkiler kurmuştur. Metropolde sermayelerinin %50'den fazlası

özel kesime ait olan bir çok yem fabrikasının iştirakçilerinden bki de YEMSAN'dm

Ömeğm, 1986 verilerine göre, Tavşanlı Yem Fabrikası'nm %11'i, İsparta Yem Fab¬

rikası'nm %15'i, Manisa Yem FabrUcası'nın %12'si YEMSAN'a aittir (17). 1986 ve¬

rilerine göre, Kars Yem Fabrikası'mn %45'i özel kesime aittk. Kalan bölümünün

%30'u YEMSAN'a ve %25'i Sınai ve KaUcmma Bankası'nındu-.

4. Süt îşleme ve Yağ Endüstrisi

Süt Endüstrisi Kurumuna bağlı tesisler ve bu endüsüi dalında özel sektöre ait

fabrikalar, Kürdistan'm tüm illerinde faaliyet göstermektedkler. Bu fabrUcalarda süt

işlenerek peynk, yağ, yoğurt gibi sütten mamüUer üretiliyor. Bu bölümde, önce Süt

Endüsüisi Kurumu (SEK), sonra da özel sektöre ait süt tesisleri incelenecektir.

SEK'nun Kürdisian'daki tesislerine ilişkin veriler Tablo 6'da veriliyor. Bugün

SEK'nun yaklaşdc 16 süt işleme fabrikası vardır.

Yem Endüsüisi gibi Süt FabrUcalannın büyük çoğunluğu da 1970'li yılların

Udnci yansından sonra kuruldular. Urfa ili sınırian içinde Uci, diğer tüm Ulerde ise

birer süt fabrikası bulunmaktadu-.

Devlet, ilk süt işleme tesisini 1967'de Kars'ta işleüneye açü (Tablo 6). Ydda

21.000 ton süt işleme kapasitesine sahip Kars Süt FabrUcası, 1980'de 156 kişi

çabştüarak 300 ton süt işledi. FabrUca, çevre ilçelerde süt toplama merkezleri kura¬

rak, kendisi için gerekli sütü toplamaya çalışıyor, işlenen sütten pastörize süt, te¬

reyağı, süttozu, kaşar peynki üretiliyor. Diğer eski bk tesis de Elazığ'dadü. 31 işçi

çalışüran Elazığ Süt Fabrikası, 4.635 ton işlenmiş süt mamulleri üreterek, kapasi¬

tesinin yaklaşık % 62'sini kuUanmıştü. Aynı yılda Diyarbaku- Süt FabrUcasmda 76

kişi çalıştmlarak 1.750 ton işlenmiş süt ürünleri (ÖzellUde peynk ve tereyağı) elde

edihniştik. Tesis, süt yetersizUği nedeniyle kapasitesinin ancak %30'unu kullanabil¬

miştir. Tablo 6'da görüldüğü gibi, tüm tesisler düşük kapasiteyle işlemektedirier.
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Buna gerekçe olarak da süt üreticilerinin dagındc ve şirkeüerin sütü toplamadaki zor¬

lukları gösteriliyor. İşletmelerin bk kesimi, genellikle yağ ve peynir üretirken
(Diyarbakır, Urfa gibi ), diğer kesimi de tüm süt ürünlerini üretiyor.

Toplam 17 süt Fabrikası'nda 756 kişi çalıştınlıyor. Çalışanlara göre ortalama

işyeri büyüklüğü 45 kişidir. Fabrikaların çalıştırdığı kişi sayısı sık sık değişiyor,
ama bugün de yaklaşık 756 kişinin çalışüğı söylenebilk.

Kürdistan'da, SEK'nun tesislerinin yanısıra özel sektörün de birkaç yağ ve süt
fabrikası bulunmaktadu.

1950'U yıllarda özel kesimin kurduğu Elazığ Sun-Ova Yağ Fabrikası, 1980'de 65
kişi çalıştırarak 1.999 ton rafine pamuk yağı, 12.825 ton küspe, 239 ton suap stok

ve 288 ton linter üretmişti (18). 1968'de Köy Kalkınma Kooperatifi, Erzincan-
Işdq)inar Süt Mamulleri İşleünesini kurdu, işletmenin günlük olarak işleyebileceği
süt miktarı 5 tondur.

TABLO 6- 1980'de Ulere Göre Süt İşleme ve Yağ Fabrikalannm istihdam. Yıllık Toplam
Kapasite, FiUi Üretim ve Üretime Başladığı Yıl (Devlet Sektörü)

Üler

Adıyaman

Bitlis (A.Cevaz)

Diyarbakır

blazığ

Erzincan

Erzurum

Hakkari

Kars

Maraş

Mardin (M. Dağ)

Muş
Siirt

Tunceli

Urfa (Siverek)

Van

TOPLAM

işyeri

Sayısı '

istihdam

37

47

44

76

31

46

55

42

156

26
**

41

26

32

40

57

Ydlık Toplam

Kapasite (Ton)

7500

6000

15ÖÖ
600

7500

6000

15000

7500

21000

7500

17500

6000

7500

7500

21000

6000

756 232000

1 Yülık FİUİ

Üretim
işlenmiş Süt

Ürünü (Ton)

100

630

4ÖÖ

1750

4635

4ÖÖ

750

140

300

**

**

İİÖ
400

400

140

400

10995

Üretime
Başladığı

Yıl*

**

**

**

1976

1970

1974

^
1974

1979
l^6l
1977

**

1^74
1982

1979

1976

1976

. Kaynak : DPT, iller İtibariyle Sanayi Tesisleri ve özellikleri Cilt 1, ilgili iller, 23 Ekim
1981, Ankara

* : Yurt Ansüdopedisi'nden alındı.

* : Veri bulunamadı.
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Erzurum Doğu Yağ Sanayi Fabrikası, 1980'de 40 işçi çahşünp yılda 16 ton yağ

üreüne kapasitesine sahipti. Çok ortaklı olan Dciğu Yağ Sanayi Fabrikası, aynı

ydda 17.668 ton yağ üreterek tam kapasiteyle çalışmışür (19). Malatya Süt Fabri¬

kası, 1977'de üretime başladı ve günde 25 ton süt işleme kapasitesine sahiptk.

1980'de toplam 7,5 milyon lira olan sermayesinin %40'ı SEK'na ve %46,66'sı ise

özel kesime aitti. 1982'de 30 kişi çalıştu-an fabrika, süt yetersizliği nedeniyle ancak

3 ton süt işleyebilmiştk (20). Antep ve Maraş iUerinde zeytinden yağ elde ediliyor.

Nizip ve Kilis ilçelerinde zeytinyağı üretimi yaygındır. Kamu-özel kesim or¬

taklığına ait olan Ülfet Zeytinyağı Fabrikası, 150 işçi çalışürarak, 80 ton zeytin

işliyor. FabrUca, 10 büyük prese sahip bulunmaktadır. Üretilen zeytinyağının büyük

bk kesimi Izmk tüccarlannca satmalınıyor ve italya'ya ihraç edUiyor.

Maraş'ta, zeytinyağı anüna tesisleri, gıda sanayisinin yaygın bk alt kolu sayılu-.

Bu ilde 1982'de 3 zeytinyağı arıtma tesisi, 7 deterjan imalaüıanesi ve toplam 60 ton

kapasiteli 30 tuz öğütme tesisi bulunuyordu.

Maraş'ta biücisel yağ üreten 3 büyük yağ fabrikası da var. 1968'de işletmeye

açılan Maraş Yağ Sanayii ve Ticaret AŞ, 1982 yılında 44 kişi çahşünyordu. Tesis,

günde 9 ton yağ üretme kapasitesine sahiptir. Bu fabrikadan üç yıl sonra üretime

başlayan Yeni Yağ Sanayii'sinin günlük üretim kapasitesi ise 8 ton idi. Tesis,

1982'de 41 kişi çahştmyordu. Çığtaş Yağ Sanayii ise 1974'te işletmeye açıldı.

Günlük üreüm kapasitesi 6 toaolan bu tesis, 1982'de 31 kişi çalışünyordu (21).

özeüe bu üç yağ fabrikasının günlük üretim kapasitesinin toplamı 23 ton olup

116 kişi çalıştmyor.

Bu büyük yağ fabrikalan ve süt işleme tesislerinin yanısu-a özel sektöre ait onlar¬

ca küçük işletme de Kürdistan'da faaliyet gösteriyor. Ancak burada sadece görece

büyük işyerlerinin durumu üzerinde duruldu.

Özetlersek; süt işleme ve yağ endüsuisinde, devlet fabrikalarının yanısu-a özel

sektöre ait olan büyük işletmeler de bulunuyor. Belirtilen alanda, 26 kadar görece

büyük fabrika bulunmaktadır ve bu fabrikalarda toplam 1200 kişi çalışturılıyor. Bu

fabrikalann 9'u özel sektörün, diğerleri de Türkiye Süt Endüsüisi Kurumu'nundur.

Bu Kurum, 1983'te, bir KHK ile Tarım Ürünleri Kurumu yapısına alındı. (22)

SEK'nun, 1980'de 3 mUyar İka olan sermayesinin tümü hazineye aittir. Kurum,

hem meuopolde, hem de Kars'ta özel sektörün de ortağı olduğu bkçok işleüneye

kaülmışür. Toplam sermayesi 1980'de 250 milyon İka olan Kıbrıs Türk sanayi

İşletmesi Holding Şirketinciait sermayenin %5'i SEK'na aittk. Yine SEK, Konya

ve civan Süt sanayii AŞ'ne %11, Turhal Süt ve Yem Sanayü TAŞ'ne ise %25 ser¬

mayeyle iştkak eünişür

Süt işleme fabrikalan, sütü, ya doğrudan üreticilerden, ya da süt saüş kooperatif¬

lerinden saünalıyor. SEK, gerekli sütü almak için, değişik bölgelerdeki temsilcileri

aracılığıyla üreticilerdep sütü satmalıp topluyor. Pancar üreticilerine göre süt
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üreticilerinin göreceli bk seçme olanağı bulunmaktadu-. Süt işleyen özel sektör

işleüTieleri de sütü saünalmaktadırlar. Üreticiler ile işletmeciler arasında gezici

mandıra kuran tüccarlar, üreticilerden saünalıp topladığı' sütü SEK tesislerine belli

bk karla saüyorlar.

Süt işleme tesisleri, gerekli sütü sağlamak için tarsal kesimdeki onbinlerce süt

üreticisi köylüyle ilişki içine gkip, onlan sermaye pazarına bağlıyor ve böylece

iketicüer, pazar için veya doğrudan anlaşma yapüğı süt fabrikası için süt üretiyorlar.

Pamuk veya şeker pancan gibi bk klasUc sanayi hammaddesi ohnayan süt, böylece

en fazla aranan bk endüsüi hammadesi durumuna geüyor. '

5. Un ve Unlu Ürünler Endüstrisi
Un ve unlu ürünler, gıda endüsüisinin önemli ve en yaygın bk alt sektörü

sayılır. Gıda sektörünün bu alt kısmı değkmenler, modem kavramıyla un fabrikalan

ve makama, bisküvi vb. gıda ürünlerini üreten fabrikalardır.

Un ve unlu ürünler; daha endüsüiyel olarak işlenmezken, Kürdistan'da su ve yel

degkmenleri vardı. Köylüler, tahıhnı su ve yelle işleyen değirmenlere götürüp un

yapardı. Bk Uci kişinin çalışüğı bu değirmenler çok yavaş çalışüdı. Değirmenlere,

önceleri para yerine tahılın bir kısmı verilirdi. Sonradan bu, genellikle paraya

dönüştü. Bulgur, şehriye vb. gibi gıda ürünleri, köylülerin çok daha ilkel imalatha¬

nelerinde elde edilirdi. Sonradan su ve yel değirmenlerinin yerini motor gücüyle

işleyen değirmenler almaya başladı

Bugün Kürdistan'da, kimi köylerde hala su ve yel değirmenleri bulunmakla bera¬

ber büyük köylerde ve kasabalarda modern değkmenler var. Köylerde bulunan su ve

yel degkmenleri, ticari amaçtan çok, sözkonusu mezra veya köyün un üretimini

karşılamak için işletilmektedk. Çünkü, su ve yel degkmenleri, arük hem motor

gücüyle işleyen değirmenler, hem de un fabrikalanyla yanşmaktan oldukça uzaktü.

Bunlar, değirmen sahibi için ek gelir getirme işlevini yitirdiler. Ağa veya zengin

köylünün mülkiyetindeki bu değkmenler, en az bk kişi çalıştmlarak işletilk. Bugün

değirmenden elde edilen gelir, artık çalışan kişinin de asgari geçimini

saglayamamaktadü.

1981 Köy Envanter Etüdü verUerine göre, Kürdistan'da 714 motorlu değirmen,

3514 su değirmeni ve 51 yel değirmeni bulunmakta ve işlemektedk. (Tablo 7).

İşlemeyen motorlu değkmen sayısı 7, su degkmeni sayısı 1 17 ve yel değirmeni

sayısı ise 10 tane kadardır. Bu durum daha önce beürttiğimiz nedenlerden ötürü nor-

maldk. Motorlu değirmenler köy ve küçük kasabalarda halen belli bk verimlilikle

işliyorlar. Bugün bk motorlu değkmen büyük bk sermaye gerektiriyor.

Köylüler şehriye, bulgur vb. ürünleri ilkel araçlarla üretiyorlardı. Un ve unlu

ürünler, bk taraftan kırsal bölgelerede su ve yel değirmenlerinde üretiliricen, diğer ta¬

raftan da şehklerde yer yer modem un fabrikalan işleüneye açdıyordü.

Kürdistan'da unun endüsüiyel üretimi, daha Cumhuriyetten önce Antep'te üç un

fabrikasının kurulmasıyla başladı. 1932 yılına doğru Antep'teki un "fabrikalannın
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sayısı 8'6 çdcmışü. 1934-1940 arasmda Pürefa, Metanet ve Ömek adlı üç uri fabri¬

kası daha faaliyete geçti. Pürefa, 1934'te, Metanet 1935'te ve Ömek ise 1940'ta ku¬

ruldular. Bu un fabrUcalan dönemin modern fabrikalan arasında sayılıyorlardı.

1930'lu yıllarda Antep, verimlilik bakımından Türkiye'de dördüncü sırada yer

alıyordu. 1954'te Ude Uci yeni un fabrUcası daha kumldu. Antep'teki un fabrikalannm

ortalama günlük un üretimi 55 ton civarmdaydı.

Cumhuriyetin ilk yıllarında Kürdistan'da işleüneye açılan un fabrikalannm

sayısını saptamak oldukça zordur. Ancak Yurt Ansiklopedisi'nde, 1927'de yürürlüğe

gken Teşviki Sanayi Kanunu'ndan (TSK) yararlanan işyerlerinin sayısı veriliyor

(23). Bundan yararlanarak o dönemdeki un fabrUcalannm sayısı saptanabilk.TSK'dan

yararlanan un işyerlerinin sayısı 1930 ve 1931 yularında bker tanedir. 1932'de 19

işyeri bu teşvikten yararlanırken, 194rde ise 15 işyeri sözkonusu teşvUcten yararlan¬

arak işletmeye açılmıştır. 1932'de kurulan 19 un fabrikasmm 8'i Antep, 3'er tanesi

Maraş ve Diyarbakır, iki tanesi Biüis, birer tanesi de Van, Kars ve Erzurum'daydı.

1941 ydında faaliyete giren 15 un fabrUcasının 6'sı Antep,3'ü Erzumm, 2'şer tanesi

Van ve Diyarbakır, birer tanesi de Van ve Elazığ'daydı. Yine 194 l'de Agn'da da bk

un fabrUcası kurulmuştur.

Bu dönemdeki un fabrikaları, çalıştırdıkları işçi sayısına göre

değerlendkildUclerinde, küçük imalathane durumundaydılar. Diyarbaku-'daki üç un

fabrUcası, 1932 ydında toplam 19 kişi, Erzincan'daki (Tercan) un fabrikası 1937'de

10 kişi, Erzurum'daki un fabrikası 1932'de 5 kişi, aynı ydda Kars'taki un fabrUcası

10 kişi çahşürmaktaydı. 194rde Van'daki" iki un fabrikasında 12 kişi ve 1932'de

Mardin'deki üç un fabrikasında 19 kişi çalışıyordu (24). Bu un fabrUcalannm bk

kesimi .askeri gereksinim için ( Erzincan, 1935'te Bitlis Eşrafınının kurduğu un fa¬

brikası da daha sonra orduya saüldı.), diğerleri de pazar için üretim yapıyordu.

Kars Un FabrUcası 1932'de 20.523 lira katma değer yaraürken, aynı yılda Mar¬

din'deki üç un fabrikasında yaraülan üreüm değeri 199.020 liraya vanyordu. Yurt

Ansiklopedisi'nin bUgilerine göre, bu fabrikalann 2'si merkez ilçede ve diğeri de

Midyat'taydı. Merkez ilçedekiler çevirici güç olarak 15'er, Midyat'taki ise 10 beygk

gücüne sahipti.

1950'li ydlara kadar un endüsüisinin dummu budur. Sonraki döneme Uişkin ve-

rüer. Tablo 8'de verilmektedk. Bu tablo, DPT, Yurt AnsUclopedisi ve Hürriyet Gaze¬

tesi (31 Mayıs ve 2 Hazkan 1987) verilerine dayanarak çizildi. Tablo, tüm un

fabrikalannı içermemekle birlikte, un endüstrisinin bugünkü durumuyla ilgili yeterli

bUgi veriyor.

Tablo'daki verilere göre, Kürdistan'da 50'den fazla un ve makama fabrikası faaliy¬

et gösteriyor. En fazla un ve makama fabrikasının bulunduğu il Antep'tk. Antep di¬

ni 6 un fabrikasıyla Malatya, 5 un fabrUcasıyla Maraş, 4 un fabrikasıyla Adıyaman,

Erzumm ve Van izliyor. Diğer illerdeki un fabrikalarının sayısı 1 ile 3 arasında

değişiyor.

Tüm un ve makarna fabrikalarında çalışanlann sayısı 1120 civarındadır.

Adıyaman, Antep, Malatya ve Maraş'ta çalışanlann sayısı lOO'ü geçerken, diğer iller-
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TABLO 7- 198rde Köylerde Bulunan Motorlu Değirmen, Su ve Yel Değirmenleri ile Fırm

Sayısı (A: işleyen B: işlemeyen)

İller

A

Adıyaman B

A

Ağn B

A

Antep B

A

Bingöl B

A

Biüis B

A

Diyarbakır B

A

Elazığ B

A

Erzincan B

A

Erzurum B

A

Hakkari B

A

Kars B

A

Malatya B

A

Maraş B

A

Mardin B

A

Muş B

A

Siirt B

A

Tunceli B

A

Urfa B

A

Van B

A

TOPLAM B

Moturlu

Değirmen

49

3

90

1

5

1

, 2

21

2

86

1

34

İİ

1

14

1

1

64

74

55

25

57

44

25

714
7

Su

Değirmeni

131

1

126

. 9

20

1

21.9

14

İ6
1

24

5

164

İÜ
2

761

30

1İ8

302

19

226

10

199

1

90

7

73

12

152

5

12İ2

18

183

3514

117

Yel

Değirmeni

1

1

-

-

3

:

1

3

-

2

-

1

-

30

8

4

1

4

-

2

-

51

10

Fırm

1

1

14

4

-

8

7

42

1

li

-

lÖ

5

37

oS

5

3

1

10

1

l7Ö

1

Kaynak : Köy işleri ve Kooperatifler Bakanlığı, DlE Köy Envanter Etüdleri (1981), ilgili iller
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dĞkilerin sayısı 24 ile 100 arasında değişiyor. Çalışanlara göre işyerinin ortalama

büyüklüğü 22 kişidk. FabrUcalarm toplam yılldc kapasitesi 859.044 ton un do¬

layındadır. Malatya'daki 6 işyerinin, Antep'teki 10 işyerinden daha fazla kapasiteye

sahip olduğu dUckat çekiyor. Bunun, Tablo'yu hazırlarken bk yanlış hesaplamadan

kaynaklanması muhtemeldk. Zka Malatya'daki işyerlerinin kapasitelerine Uişkin ve¬

riler bulunduğu halde Anteptekiler için, Tablo'nun dipnotunda belirtilen yöntemle,

kendimiz tahminde bulunduk.

Un fabrikalarının üretim kapasitesini gerçekçi bir değerlendirmeye tabi tuünak

için, buğday iketimi ile karşdaşürmak gerekir. DtE verilerine göre, Kürdistan'da

1950'de 907.000 ton, 1960-62 arasmda 1.713.000 ton, 1970-72 arasında 2.043.000

ton. 1978-80 arasında 3.166.000 ve 1984'te 2.719.400 ton buğday üretUmiştir. (25)

Buna göre ,un fabrikalan Kürt iUerinde üretUen buğdayın yaklaşdc %27'sini (1978-

80) işleme kapasitesine sahiptirier . Bu büyük un fabrikalarının yanı süa onlarca

küçük un ve bulgur imalaüıajıesi dç buğday alıp işliyor. Onbinlerce buğday üreticisi,

sadece bu un fabrikalan vasıtasıyla doğrudan veya dolaylı olarak endüsüi sermaye¬

siyle ilişkiye giriyor, pazar için üretim yapıyor. Un fabrikalarının buğday

üreticUeriyle ilişkileri çok yönlüdür. Bunların bir kısmı köylüden doğrudan buğday

saünalüken, diğer kesimi de tüccar veya kooperatifin topladığı buğdayı almaktadır.

TABLO 8- İllere Göre Büyük Un ve Makama Fabrikalann Sayısı, istihdam. Yıllık Kapasitesi,

Üretime başladıkları Yd (1980-1983)

iller

Adıyaman

Antep

Bidis

Diyarbakır

Elazığ

Erzincan

Erzurum

Kars

Malatya

Maraş

Mardin

Muş

Siirt

Van

TOPLAM

işyeri

Sayısı

4

10

1

3

3

3

4

1

6

5

3

1

i
4

51

istihdam

140

200*

60*

05
60*

75

80*

20*

148

113

60

24

45

80

1120

Yıllık

Kapasite

(Ton)

60000 Un*

150000 Un*

31200 Un

52900 Un

45000 Un

52000 Un

60000 Un*

15000 Un*

162944 Un

57720 Un

45000 Un*

21840 Un

55000 Un

50440 Un

859000 Un

Üretime

Başladıkları

Yıl
**

**

1978
** .

1937

**

**

**

1954-1982 Arası

1924-1975 Arası
**

1983

976-1985
**

Hı*

Kaynak : DPT, iller itibariyle Saııayi Tesisleri ve Özellikleri, CUt 1 ve Yurt Ansiklopedisi,

Ugili iller
* . : Bu rakamlar, yaklaşık 20 kişiyi çalıştıran bir fabrjkanm yılda 15.000 ton üretebileceği

ölçü almarak hesaplandı.

** : Saptanamadı.
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Un endüsüisini diğer endüsüi kesiminden ayu:an spesifik özeUik, un fabrUca-

larınm tümünün özel sektöre ait olmasıdır. Sadece bunlardan birkaç tanesi

Kürdistan'da bulunan Türk Ordusu'nun ihtiyacını karşılıyor. Büyük çoğunluğu ise

bulunduğu bölgedeki Kürt şehir ve kasabalarının un ihtiyacını karşılıyor, ekmek fa¬

brikalan ile fmnlara un saüyor.

Un endüsüisinin en fazla geliştiği Antep ilinde Makama fabrUcalan da vardır.

1976'da faaliyet gösteren üç makama fabrikasının yılhk üretim kapasiteleri 25.000

tona ulaşıylordu. 198 l'de iki yeni fabrika daha üretime geçerek, ilin makarna

üretim kapasitesini 40.000 tona yükselttiler. Bu, Türkiye'deki toplam kapasitenin %

15,4'ü kadardır. (26)

6.TuzIaIar

Kürdistan'da Tekel tarafından bkçok tuzla işletiliyor. DPT verilerinden yararlana¬

rak, 1980'de işletilen tuzlalara ilişkin veriler Tablo 9'da özeüendi. Bazı ekonomiciler,

tuzlalan maden veya kimya sektörüne dahil ederek inceliyorlar. Kürdisian'daki tuzla¬

larda üretilen tuzun küçük bir kısmı debehane gibi işyerlerince tüketilkken, büyük

kısmı gıda olarak tükelUiyor. Bu nedenle tuzlalar gıda endüsüisine dahil edildi.

TABLO 9- 1980'de Tekele Bağh Tuzlalar, istihdam, Ydlık Kapasite ve Fiili Üretim

lUer

Ağn

Erzincan

Erzurum

Kars

Muş

Siirt

Tunceli

Van
TOPLAM

işyeri

Sayısı

1

7

9

2

1

7

3

1

31

istihdam

Devamlı

3*

40

66

77

5

35

. 3*

3

, 232

Mevsimlik

lO"

53

216

230

20*

1979

15*

10

2533

YıUık

Kapasite

(Ton)

300

3000

16530

14000

8000

5200

1200

270

48500

Yıllık

FİUİ Üretim
(Ton)

300

3414

18125

23214

7800

5522

1200*

140

59715

Kaynak : DPT, lUer itibariyle Sanayi Tesisleri ve OzeUikleri, CUt 1, UgUi üler

: Veriler tahmin edUdi.

Yaklaşdc 31 tuzla işletiliyor. Bu tuzlalarda 232'si devamh, 2.533'ü mevsimlUc

olmak üzere toplam 2.765 işçi çalışünlarak, ydda 60.000 ton tuz üretiliyor. Tuzla¬

lar, tam kapasiteyle işliyorlar. Geçici olarak çalışanların işçi, devamlı çahşanlann ise

bk kısmı işçi, diğerleri memurdur. Devamlıların en fazla çalışüğı Erzurum ve Kars

Ulerinde, memuriann sayısı, sırasıyla 26 ve 14'e vanyor. Bu Uci bölgeyi en fazla de¬

vamlı işçi sayısıyla Erzincan (40) ve Siirt (35) izliyor. Buna karşdık Sikt Tuzlası,
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mevsimlUc işçi bakımından 1979 işçi ile Uk su-ayı alıyor. Sikt'i Kars ve Erzurum iz¬

liyor, işyeri sayısının en fazla olduğu U Erzurum'dur. Erzurum'u 7'şer işyeriyle Siirt

ve Erzincan izlerken, diğer illerdeki işyeri sayısı 1-3 arasında değişiyor.

En büyük üretim kapasitesine sahip Kars ve Erzurum tuzlalan, 1980 ydmda top¬

lam tuz üretiminin yaklaşık %70'ni gerçekleşürdUer. Üretimin geriye kalan %30'luk

kesimi ise diğer 20 tuzla arasında dağıhyor.

Bû tuzla kaynaklannın bk kısmı Osmanlı döneminden, diğerleri ise Cumhuriy¬

et'in ilk yıUanndan bugüne dek işletiliyorlar.

Tuzun dağıüm ve saüşı Tekel tarafından düzenleniyor.

7. Diğer Gıda Ürünleri Endüstrisi
Buraya dek analiz edilen gıda endüsüisi alt dallannın dışında kalan diğer tesislerin

birkaçı hariç, tümü küçük işletmeler sayılır. Kayısı kurutma ve işleme tesisleri,

Malatya gıda endüsuisinde önemli bk yer tutuyor. Bu alt dalda faaliyet gösteren çok

^sayıdaki tesisin yanısıra I. Baki Özhan Kaysı işletmesi bulunmakladır. Bu kumluş,

1979'da 54 kişi çahştırarak üretime başladı. Kaysı işleüne kapasitesi 2.250 ton olan

kumluşta, 1982'de 1000 ton kaysı işlendi. Bu dalda Adil Kanat ve Oğullan KoUektif

Şkketi Ue Abdullah Elmaz Kaysı işletmesi de faaliyet gösteriyorlar, ilkinin günde

10 ton kapasitesi olup, 198rde 66 kişi çalışünyordu. Diğeri de 1982'de 13 kişi

çahşürarak; 2.100 ton kaysı işledi. Bu üç kuruluş da ihracata yönelik üretim yap¬

maktadırlar. (27)

Erzincan'da, günlük kapasitesi 15 ton olan bir salyangoz fabrUcası bulunuyor,

yaklaşık 180 kişi çalıştıran tesis, kurulduğu 1970 yılında 1.500 ton üretim

yapmışü. (28)

Antep'te fıstık, pekmez ve üzüm işleme tesisleri var. İlde yaklaşdc 19 tane mev¬

simlik olmayan pekmez imalathanesi üzüm işleyerek, 7000 ton pekmez üretiyordu

(29). Aynı şekilde Antep ilinde fısük işleme imalathaneleri yaygın olup, işlenen

fısüklar üUce içinde ve Avrapa'da pazarlanıyor.

Biber işleme tesisleri, Maraş gıda endüsüisinide önemli bir yer tutuyor. Yak¬

laşık 90 kişiyi çalışüran 30 kadar biber işleme imalathanesi bulunmaktadu-. Bunlar,

198rde 4.000 ton çöplü kırmızı biber işleyerek, 3.200 ton toz kırmızı biber

üreünişlerdi. Güneydoğu Kırmızı Biber Tarım Saüş Kooperatifleri Birliği'ne bağh

bir Toz ve Yaprak Biber Fabrikası da faaliyettedir. Bu fabrUca, 1976'da işletmeye

açdarak, 1980 yılında 551 ton kırmızı biber, 29 ton biber tohumu ve biber arükları

üretmiştir. Günlük kapasitesi 2,5 ton olan bu kuruluş, 1982'de 66 kişi

çalıştmyordu. Maraş'ta elde edilen biber, hem içerde pazarlanıyor, hem de Suriye ve

Suudi Arabistan gibi devleüere ihraç ediliyor.

III. Alkollü ve Alkolsüz içki Endüstrisi
Bu bölümde ilk önce devlete ait alkollü içki tesislerinin ve sonra da özel kesime

ait şarap ve alkolü olmayan içki tesislerinin durumu inceleniyor.
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ülkemizde hem alkollü hem de aUcolsüz içkilerin endüsüiyel üretimi yenidk.
Önceleri Ermenilere ait olan bkkaç imalaüıane vardı. Bunlar da Antep'teydi. Diğer

bölgelerdeki alkollü içki üretimi, Ermenilerin kendi içki tüketimiyle smırhydı. Os¬

manh döneminde aUcoUU içki üretimi, dini nedenlerle ya tamamen yasakü ya da sıkı

bk denetim altına ahnmışü. Bu duruma rağmen Şemsettin Sami, 1896'da yayınlanan.

Kamus-ul Alam'da, Antep'te 8 içki fabrikasının bulunduğunu belktiyor. (31)

1920'de İçki üretimi saüş ve kullanımı tamamen yasaklandı. Ancak Cumhu¬

riyetin kuı-ulmasıyla bu yasak 1924'te kaldmlarak, alkollü içki üretiminin saüş ve

kullanımına izin verüdi. iki yd sonra, 1926'da çıkardan bir yasayla ispktolu

içkilerin üretim, iüıal ve satışı devlet tekeline alındı.

İçki üretiminin bk canlanma göstermesi olanaksızdı, çünkü geleneksel içki

üreticileri olan ErmenUer ya öldürülmüştü ya da Kürdistanı terk eünişlerdi. Antep'te

1930'da Müslim Ağa isimli bir şahıs tarafından büyük ölçekU bk rakı fabrikası ku¬

ruldu. Fabrikanın yıllık kapasitesi 250.000 liüeydi. Bu, Türkiye'nin 1930'lardaki

toplam içki üretiminin %4'ü yapıyordu. 1942'de bir yasayla içki üretiminin

tümüyle devlet tekeline alınmasıyla bu içki fabrikası da devleüeştirildi. (32)

DPT verilerinden yararlanarak alkollü ve alkolsüz içki endüstrisinin bugünkü

durumunu inceleyelim.

Tablo lO'da görüldüğü gibi Kürdistan'da devlete ait 6 fabrUca faaliyet halindedir.

Malatya'daki fabrUca ispirto, Diyarbakır'daki rakı ve diğerieri ise şarap üretiyor.

TABLO 10- 1980'de illere Göre Devlete Ait içki Fabrikalan, istihdam, YUlık Toplam
Kapasite, Üretim ve Üretime Başladığı Yıl.

lUer

Diyarbakır

Elazığ

Urfa

Antep*

Malatya

TOPLAM

işyeri

1

'l

1

12

1

6

istihdam

348

55

36

434

45**

918

Ydlık

Kapasite

Bin litre

430 İt. Rakı

500 İt. Şarap

3225 İt Şarap

2000 İt. Şarap

15 ton liam

45 ton saf ispirto

6155 İt. Al. içki

1,5 ton ham isp.

4,5 ton saf isp.

YUlık

Üretim

Bin litre

4570 İt.

603 İt. şarap

1350 İt şarap ve

668 İt sirke

1,5 ton ham ve

4,5 ton saf isp.

65523 İt şarap

668 İt. sirke

1 ,5 ton ham isp.

4,5 ton saf isp.

üretime

Başladığı

Yıl

1941

1942

Kaynak : DPT, iller itibariyle Sanayi Tesisleri ve özellikleri. Cilt 1, Ugili iller.

* : Antep iline Uişkin istUıdam sayısı, 1980 Genel Sanayi ve işyerleri Sayımı'ndan,

kapasiteye ilişkin veri ise Yurt Ansiklopedisi'ndcn aktarıldı.

** : Yazar tarafmdan talimin edildi..
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Malatya İspirto FabrUcası, ydda 1500 ton saf ispkto üretiyor. Tam üretim kapa¬

sitesiyle işlemeyen tesis, Türkiye Şeker Fabrikalan AŞ'ne bağhdü. Şeker FabrUcalan

AŞ, 198rde Erzurumda yeni bir alkol fabrUcasmı kurdu. Fabrika, iketime geçtiğinde,

yılda 9.000 liüe aUcol üretimi gerçekleştkebUecektk.

Diyarbaku içki Fabrikası, kumlduğu 194rden beri üretimini aralıksız olarak

sürdürüyor. Tesis, 1963'te 229 işçi çalışünrken, (33) 1980'de çift vardiya halinde

348 işçi çalışünyordu ve yılda 430.000 liüe rakı üreüne kapasitesine sahipti.

1980'de tesisin nakli ve kapasitesinin 3.500.000 liüe rakıya çdcanlması çahşmalan

sürüyordu. 5. Beş ydlık kalkınma Planı verilerine göre bunun 1985'te tamamlan¬

ması gerekiyordu (34). 1979'da tesiste 1.140.000 liüe suma, 2 milyon dökme rakı

üretilmişti. 1980'deki üreüm 4.570.000 liüe dolayındaydı. Buna göre, Türkiye rakı

üretiminin %10'u bu tesiste üretiliyor.

Elazığ, Urfa ve Antep'teki tesisler şarap üretiyor. Yalnız son bkkaç ydda Antep

içki FabrUcası rakı da üretmeye başladı. ı

Urfa Şarap Fabrikası, 1980'de 36 kişi çalışürarak 1.350.000 litre şarap ve

668.000 liüe sirke üretti ve tesisin toplam kapasitesi 3.225.000 liüe idi. Tesiste

rakı üretiminin de gerçekleştkUmesi için 1984'te çalışmalar sürüyordu.

Tekel'in 1942'de kurduğu Elazığ Şarap Fabrikası, 1980'de 55 kişi çalıştu-arak

6030 Uüe şarap üretti. Tesis, halen 500.000 liüe Buzbağ markasıyla Şarap üreüne

kapasitesine sahip bulunuyor. Tekelin, biri Antep merkez ilçede, diğeri KUis'te ol¬

mak üzere genelHkle şarap üreten Uci fabrikası bulunuyor. 1980 verilerine göre mer¬

kez Uçedeki fabrikada, yaklaşık 434 işçi çahşıyordu ve fabrikada aynı yd 2 mUyon

litre şarap üretildi.

Devlete ait içki tesisleri. Tekel Genel Müdürlüğü'ne baghdu-lar. Bu 6 tekel fabri¬

kasında, yaklaşık 918 kişi çalışıyor. Toplam kapasiteleri 500.000 liüe rakı, 5,2 mU¬

yon liüe şarap ve 6 ton ispirto olan kuruluşlar, tam kapasite ile işliyorlar.

Elimizdeki 1971 yılı verileriyle Tekel fabrikalannın üretim durumlannı, diğer

bir ifade Ue verimli işleyip işlemediklerini inceleyehm. (Tablo 11)

Tablo'dan da izlendiği gibi, 197rde üç fabrUca, 712 kişi çalıştüarak, 149 milyon

TL katma değer yaraimıştu-. Bu, çalışan başına 209.000 TL yapıyor. Ücretle

çalışanlara yapılan ödeme, kaüna değerin sadece %8,4'ü ve çıkünın ise %6,6'sı ci¬

varındadır. Diyarbakır Fabrikası'nda aynı ydda sabit sermayeye hiç ilave

yapdmazken, Elâzığ'da sadece 21.000TL ve 1,1 mUyon TL gayrisafi ilaveler

yapdmışür. Kann tümü devlet bütçesine aktardmıştü.

Antep içki FabrUcası'nın 1980 verUeri, geçen süre içinde dummun işçUer lehine

iyileştiğini gösteriyor. Bu verilere göre, aktanlan sermaye yükselirken, işçi

ücreüerinin katma değer içindeki oranı yükselmiştir. Antep içki FabrUcası, 1980'de

434 kişi çalışünyordu. Fabrikanın girdisi 335,1 ve çıküsı 590,6 milyon TL'dir.

Yaklaşık 255,5 milyon TL katma değerin yaraüldıgı bu kuruluşta, sabit sermaye

yatmmlan hiç gerçekleştirUmemiştir ve ücreüe çalışanlara yapılan ödemeler 111,1

müyon TL'dk. Ücretlere yapılan ödemelerin katma değere oranı %43,5 veya çıküya

oranı %18,8 civanndadır (35). Darbeden sonra çahşanlann aleyhine değişen bu dur-
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um tekrar 1970'lerin düzeyine indkildi.

TABLO 11- 1971'de Dlere Göre Tekel içki Fabrikalan, Ücreüe Çalışanlar Ortalaması, Ücretle

Çalışanlara YapUan ödemeler. Gayri Safi ilaveler. Girdi, ÇUcü ve Katma Değer

nier

Antep*

D.Bakır

Elazığ

Toplam

işyeri

sayısı

1

1

1

3

istihdam ve Ödemeler

Ücreüe
Çahşanlar

Ortalaması

368

299

45*M

712

Ücreüe Çalı-

şarUara YapUan

Ödemeler Bin TL

6789

4641

1008

12438

Sabit Sermayeye

Yd içinde Yapı¬

lan Gayri Safi

ilaveler Bin TL..

1047

_

21

1068

Girdi

Bin TL

27109

10530

1125

38764

Çıktı

Bin TL

lE+05

79451

6674

2E+05

Katma

Değer

Bin TL

74259

68921

5549

148729

Kaynak : DlE, YUlüc imalat Sanayi Anketi 1971 (iller), ilgili iller.

* : Antep iline Uişkin istihdam sayısı 1980 Genel Sanayi ve işyerleri Sayımı'ndan almdı.

** : Yazarca tahmin edildi.

Devlet sektörünün durumu bu. Özel sektör tesisleri, devletinki kadar

gelişkin değildir. Birkaçı dışında, özel sektöre ait meşrubat (içecek) tesislerinin

tümü küçük ölçeklidir.

ÇifÜUc Meyve Tesisi, 1963'te Erzincan'da üretime geçerek 3 kalite meyve işliyor.

Yaklaşık 60.000 şişe meyve suyunun elde edildiği tesiste 15 kişi çahşıyor. (36)

Özel Sektörün bir diğer içecek imalathanesi, 197 l'de Malatya'da işletmeye

geçmiştir. Bu tesis, 1982'de 13 kişi çalıştırıyordu. Aynı yılda üretim kapasitesi

65.000 kasa olan Kaysı Kola Mevsim Gazoz Atölyesi, ancak yarı kapasiteyle

işlemiştir. Ayrıca Antep'te de birkaç tesis bulunmakladır. Bunların en büyüğü,

1977'de kurulan ve 2,5 milyon liüe kapasiteli Burç Şarap Fabrikası'dır. Diğer tesis¬

lerin ürettiği şarap mücüu-ı yılda 700.000 liücdk.

1981 Ydı Köy Envanter Etüdleri verilerine göre, Mardin'in Savur ilçesinde bir

şarap fabrUcası bulunmaktadır. Bu fabrika, 1981 yılında 25 kişi çahşürmakuıdır (37).

DPT'nin verUerine göre bu fabrika 717.100 liüe şarap üretme kapasitesine sahip¬

tir.

1971 yılında Antep'teki özel kesimin üç işyerinde, 51'i işçi olmak üzere toplam

55 kişi çahşmakladır. Bu üç işyerinin girdisi 1 .920.000 ve çıküsı ise 4.059.000 li¬

raya vanyordu.. 2.139.000 lira kalma değerin yaraüldıgı bu üç tesiste, ücreüe

çalışanlara 1.099.000 lira ödendi. Ücretlerin katma değer içindeki oranı %51,4 ve

üretkn içindeki oranı da %27,1 civarındaydı. (38)

Bu rakamlar neyi gösteriyor ve ne anlama geliyor?

Yukarıda, aynı yılda devlet sektörünün, işçilere üretimden ödediği pay hesaplandı.
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Bu pay, özel sektörün kat kat gerisindeydi. 197rde ücreüerin, devlet sektöründe ya¬

raülan katma değer içindeki payı %8,4 ve üreüm değerindeki (çdcü) payı %6,6'ydı.

1980 yılında ise bu pay sırasıyla %43,5 ve %18,8'e yükseldi. Buna karşılık özel

sektörün Antep tesilcrinde bu pay 197rde %51,4 ve %27,1 civarındadır. Demek ki

özel sektörün yıl içinde yapılan üretimden veya yaraülan yeni değerden ücreüUere

ödediği pay, devlet scktöründekindcn bir hayli yüksekti, hem de 10 yıl gerisiyle.

içki endüsüisi, gerekli hammade olan üzümü, üzüm üreticilerinden ya doğrudan

doğruya ya da dolaylı (tüccar veya saüş kooperaüfleri) saün alıyor. Üzüm üreticileri,

kendi özel tüketiminden ziyade pazar için üretim yapıyorlar. Onlar, ya doğrudan

doğruya ya da pazar üzerinden dolayh olarak endüstri sermayesiyle ilişki içine giriy¬

orlar. Bu pazar taleplerine cevap vermek durumundadırlar. Bunu yapmayan üretici

iflas ediyor ve ne devletten ne de bu alandaki endüsüiden yardım alabiliyor. 5. Beş

Yıllık Kalkınma Planı'nda "Güneydoğu Anadolu"da şaraplı üzüm çeşiüerinin

yaygmlaştırdması hedef olarak belirlenmiş ve şaraplık üzüm üreticilerine teknik ve

mali yardım sağlanması, ilke olarak saptanmışür. (39)

IV. Tütün İşleme Endüstrisi
ÜUccmizde tütün ekimi ve işlemesinin uzun ve köklü bir geleneği var. Siirt ve

Biüis bölgelerinde çok yüksek kaliteli tülün. yetiştirilir. Kürdistan'da yetiştirilen

tülün, bugün dünyada en beğenilen ve en fazla içilen "Vkjinya" türü tülüne çok ben¬

ziyor.

Cumhuriyetin kurulmasıyla tülün alımı, işlenmesi ve saüş faaliyetleri devletin

tekeline alındı. Tekel, 1938'de çdcanlan "Tütün ve Tülün Tekeli inhisarı Kanunu" ve

1969'da çıkanlan "Tülün ve Tülün Tekeli Kanunu"na göre tütünle Ugili tüm işleri

yürütmekteydi. Özal hükümeti döneminde özel kesimin de bu dalda faaliyet

göstermesine izin verildi.

Böylece üUcede tülün işleyen Kürt kasaba ve köylerindeki geleneksel tülün işleme

atölyeleri uımamen yasaklandı. Bu geleneksel tülün atölyelerinin bulunduğu Kürt

köy ve kasabalarını jandarmalar sıkı konüol alUna aldılar, belirtilen kanuna uyma¬

yanlar tutuklanarak cezalandırıldılar. Tülün kaçakçılığı, 1960'lı yılların sonuna dek

Kürdistan'da yaygın bk faaliyetti.

Tülünün endüsüiyel işlenmesi, Malatya ve Biüis sigara fabrikalanyla ba.şladı.

Son bkkaç yıla dek Kürdisian'daki tütünün hemen hemen tümü bir devlet kuruluşu

olan Tekel Genel Müdüriügü'nce saün alınıyordu.. Değişik Kürt şehir ve kasaba¬

larında faaliyet halinde olan tülün bakım evlerinde toplanan tülün, ya fabrikalara

gönderiliyor, ya da doğrudan ihraç edUiyordu.

DlE verilerine göre, Kürdisian'daki tütün üretimi 1950'de 2.412 ton idi .Tütün

üretimi, 1960-62'de 2.000 tona düşerken, 1970-72'de 11.821 tona ve 1978-80'de ise

32.125 tona yükselmişti. 1980'de 11 lon ile en fazla tütün Siirt ilinde elde edil¬

mişti. Siirt'i 8.000 ton ile Adıyaman, 6.000 ton ile Diyarbakır, 4.000 lon ile

Malatya, 2.000 ton ile Biüisizliyordu. (40)
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Bugün bUe Kürdistan'da tütün alım ve işlemesinm hemen tümü Tekel tarafından

yürütülüyor.Tekel'in Biüis ve Malatya'da birer sigara fabrikası; Adıyaman, Biüis,

Diyarbaku, Hakkari, Muş, ve Siirt'te "Yaprak Tütün ve Bakım İşleme Evleri

YTBIE" faaliyet gösteriyor. Önce YTBIE'nin sonra da sigara fabrikalannın durum¬

lannı tahlU edelim.

Yaprak Tütün ve Bakırn İşleme Evleri'ne Uişkin bilgUer, DPT verilerine day-

andarak Tablo 12'de özede veriliyor

TABLO 12- Tekel'in Yaprak Tütün Bakım ve işleme Evleri, istihdam, YıUık Toplam

. Kapasite (1980-1984)

lUer

Adıyaman

Biüis

Diyarbakı

Hakkari

Malatya

Muş

Siirt

TOPLAM

işyeri

Sayısı

3

1

1

1

1

1

6

13

istihdam

1047

502

522

40*

500*

500*

2500

5611

YUlık Kapasite

Metre Kare Bakım

Ton işleme

2970 0 m. kare ve 14760 Ton

14174 m. kare ve 2700 Ton

6000 m. kare ve 6000 Ton

750 m. kare

14000 m. kare ve 14320 Ton

10500 m. kare ve 2600 Ton

46650 m. kare ve 13100 Ton ve 7500 Balya Depolama

121774 m. kare ve 53480 ton ve 7500 balya depolama

Kaynak : DPT, iller itibariyle Sanayi Tesisleri ve özeli ikleri,CUt 1, UgUi iUer, Beldeler,
Diyarbakır ve Siirt Uleri.

* : Bu sayılar yazar tarafından tahmin edUdi.

AçUdarna : Yaprak Tütün ve Bakım Evlerine tütün balyalar halinde gelir ve tütün bakımı

metre kare, tütün işlemesi ton ile ölçülür.

Tütün bakımı ve işlenmesi için Tekele bağlı 13 Yaprak Tütün Bakım ve İşleme

Evi kurulmuştur. Yalnız bunlardan Sikt'tekilerin 2-3 tanesi 1985'te daha tam

işletmeye açılmamışü. Bu tesislerde yaklaşık 5.600 kişi çalışıyor. Ama bu tesisler,

yılda 5-6 ay tam kapasiteyle çalışıyorlar. Dolayısıyla bu 5.600 ücreüinin yansından

fazlası mevsimlik işçi olarak çahşürdıyor.Yaprak Tütün Bakun ve işleme Evleri'nin

yılhk toplam bakım kapasiteleri (yatmm halindekiler dahil) 121.774 meüe kare ve

işleme kapasiteleri ise 53.480 ton civanndadır. Bu kapasite, 1980'de yaklaşdc 32.000

ton civannda olan tütün üretiminden daha yüksektk, ama Siirt dindeki yatüım dum-

munda olan tesislerin kapasiteleri çıkarıldığında mevcut kapasite 1980'deki tütün

üretiminin düzeyine düşüyor. Yaprak Tütün Bakım ve İşleme Evleri, iUerde üretUen

tütün üretimine göre dağılıyor. Adıyaman ve Siirt illerinde toplam şçilerin %63.2'si,

bakım kapasitesinin %62,7'si ve tütün işleme kapasitesinin de %52-r yoğunlaşıyor.

Adıyaman'daki üç işletmenin biri merkez ilçede, diğer ikisi Besni ve Kahta'dadu-.

84



Siirt'tekiler ilin çeşidi ilçelerine (Sa.son, Kozhık, Beşiri, Kurtalan, Batman ve Bekir-
han) dağılıyor.

Sigara üreten iki tabrikadan biri Bitlis, diğeri Malatya'dadır.

1939'da kurulan Malatya Sigara Fabrikası, ilk üretim yıllannda 720 ton değişik

filüesiz sigaralar ve laüı-sert tütün üretiyordu. Yurt Ansiklopedisi verilerine göre,
fabrikanın kapasitesi genişletilip 197()'lcrin ilk yansında 4.000 lon "Birinci"',
"ikinci", "Üçüncü", "Doğu", "Asker", "Bafra" gibi filtresiz sigara üretildi. 1970'te
Fabrika fılüeli sigara üretimine de geçerek, aynı ydda 49.606 tonluk "Türkiye Siga¬

rası" ve işlenmiş tülün üretiminin %12,3'ünü üreüi. Tesis, 1980'de 1800 işçiyi var¬

diyalı olarak çalıştırdı ve 6400 ton filtreli sigara ile 1250 lon filüesiz sigara üretti.

Aynı yıl 1000 lon işlenmiş tütün üretimini de gerçekleştirdi. Bu üretim mikuırhu-ı,

aynı yıl 47.041 ton olan Türkiye filtreli sigara üretiminin %13,6'sı ve 15.215 ton

olan filüesiz sigara üretiminin % 8,2'sine ve 1.612 ton olan çeşidi işlenmiş tütün

üretiminin %62'si yapıyordu. (41)

Biüis Sigara Fabrikası, 1936'da Tekel tarafından kuruldu, ilk üretim yıllannda

150 kadtu- işçi çalıştırıyordu. Fabrika'da "Doğu", "Asker" ve "Köylü" marka filtresiz

sigara üretilirdi. Kapasitesi genişletilen işletme, 1980'de çift vardiye işleyerek 400

ton, 1981'de ise 477 ton sigara üretmişti (42). Beldeler (Biüis) adlı yayının bilgile¬

rine göre, 1556 ortaklı Biılis Entegre Su Tarım Sanayii AŞ, Eylül 1982'de "Best"

markalı sigara fabrikasını üretime geçirerek bk yıl sonra Türkiye'de ilk sigara ihraç

eden firma olntuştur. Bu tesis, uım kapasiteyle üretime başladığında, 1000 kişiye is¬

tihdam olanağı sağlanacaktır. (43)

DPT verilerine göre, Diyarbakır ve Erzurum'daki birer sigara fabrikasının yapımı

sürüyor. Erzurum Pasinler Sigara Fabrikası'na 200 milyon lira harcanmış, daha sonra

bu fabrikanın yapımı, hammadde uzaklığı gerekçe gösterilerek durdurulmuştur. (44)

Bu Tekel işletmelerinin Kürt tütün üreticileriyle olan

ilişkilerine gelince; son birkaç yıla dek kanunla tülün alımı ve işlenmesi dev¬

letin tekelindeydi. Yani devlet adına Tekel, tülünün tek alıcısıydı ve taban fiyatını is¬

tediği gibi saptıyordu. Her yıl bölgelere göre tütün taban fiyaüan saptanırken,

Kürdistan için en düşük fiyatın saptanmasının ne kadar adaletsiz olduğunu burada

uzun uzun irdelemeye gerek yoktur.

Onbinlerce Kürt tülün üreticisi, yıllardır bu şekilde sömürülüyor. Üreticiler,

sömürgeci kapitalist devletin denetiminde olan tütün endüstrisiyle zorunlu bir

biçimde ilişki kurarak, tütününü onun beliriedigi fiyat üzerinden saüyor. Bazı eko¬

nomiciler, seçim motifini gerekçe gösterip özellikle tütün uıban fiyaünın yüksek be¬

lirlendiğini ileri sürüyoriar. Kürt tütün üreticileri için bunun hiçbir dayanağı yoktur.

Devletin Kürt tülün üreticilerine yönelik politikası, ondan ucuza toplayıp

Türkiye'ye, Türk sermaye çevrelerine aklarmaktadır.

Kürt tütün üreticilerinin, tülün endüstrisiyle girdiği diskinin düzeyini anlamak

için Siirt ve Bitlis'te tütün eken köy ve aile sayısını aktaralım. "Beldeler" (Biüis)

adh yayının verilerine göre, 1982'de Bitlis'in 112 köyünde, 4957 çifçi ailesi 2000

ton tütün üretti. Yurt Ansiklopedisi, Siirı'in 202 köyünde 8.911 tütün üreticisinin
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(ailenin), 1980 yılında 10.383 ton tütün ürettiğini yazıyor (45). Yurt Ansiklopedisi

Siirt'in 202 köyijnde 8911 tütün üreticisinin 1980 yılında 10.383 ton tütün

ütettigini yazıyor (46). Bu sayılar Kürt köylüsünün endüsüi sermayesinin

sömürüsüyle girdiği iUşkileri açıklayacak nitelUctedk.

V. Gıda, İçki ve Tütün Endüstrisinin Yapısı
Buraya dek gıda, içki ve tütün endüsüisi alanındaki işyerierinin, çalışanların ve

bunlann bölgesel dağılım ve gelişimlerinin bir analizi yapıldı. Bu başlık altında geri-

nel ekonomik ölçüler ışığında, tüm sektörün gelişim ve yapısının bk analizi

yapılıyor.

AnaUz, DlE'nin bUgilerinden yararlandarak hazırlanan Tablo I3'deki verileri esas ,

alıyor.

197 l'de, gıda alanında 24'ü özel ve 18'i devletin olmak üzere toplam 24 işyeri

vardı. 1983'te özel sektöre ait işyeri sayısı 28'e, devletinki ise 47'ye yükselmiştir.

Tablo 12'nin dipnotunda da belirtildiği gibi, 1978 verileri 10 ve daha fazla kişiyi

çalıştu-an işyerlerine ait bilgileri içerirken, 1983 verileri sadece 25 ve daha fazla işçi

çalışüran işyerierinin bilgilerini kapsıyor. 10-25 arasında işçi çalıştıran işyerieri

üzerine aynnülı bölgesel veriler elimizdeki DlE yayınlarında bulunmamaktadır.

1980 Genel Sanayi ve işyerleri Sayımı (Geçici Sonuçları), 10 ve daha fazla kişinin

çalışüğı işyerlerinin sayısını yaklaşık 315 olarak veriyor. (47)

Çalışanlara göre işyeri büyüklüğü, endüsüinin yapısını analiz edebilmek için en

önemli bk ölçü sayılır. 1971'de işyeri başına 171 işçi düşerken, bu sayı, 1983'te

yaklaşdc 214'e çıkmışür. Arüş oranı %25.2 civarındadır (48). işyeri başına düşen

kişi, özel sektör işleünelerinde 19'dan 76'ya çıkarken, devlet sektöründe 373'ten

266'ya düşüyor. Devlet sektöründeki bu düşme, yeni üretime geçen işleünelerin, es¬

kiye göre daha küçük çaplı olmalarından kaynaklanıyor.

Üretim teknolojisinin önemli bir ölçüsü sayılan çevirici güç, 1971-83 ydlan

arasmda 30.966 beygk gücünden 121.621 beygk gücüne çUcmıştu-. Beygir gücündeki

yükselme yaklaşık 4 kattü.

Özel sektör işletmelerindeki çevirici güç 4,4 kat artarken, devlet işletmelerinde

3,9 kat arünışür. 197rde toplam çevkici gücün %9'u özel sektör işletmeleri arasında

dağdırken, devlet sektörü işletmelerinin payı ise yaklaşdc %91 idi. 1983'te bu oran¬

lar sırasıyla %9,6 ve %90,4 civarındaydı. Süreç içinde, çevkici güç dağılımında, özel

sektör lehine 0,6 puanlık bir gelişme olmakla beraber, bu fazla önemsenecek bk

gelişme sayılmaz. Bu dönemde, çalışan başına çevkici gücün 4,3'ten 8,8'e çıkması,

üretim teknolojisinde önemli bir gelişme olduğunu gösteriyor.

Ücreüe çahşanlara yapdan ödemenin kaüna değer ve üretim değeri (çıktı) içindeki

payı, bölüşümün önemli bir kriteri sayılır. 1971'de, tüm işyerierinin toplam girdisi

960 mUyon İka ve çUcüsı 1.467,7 milyon lira civanndaydı. Bunların farkı olan kat¬

ma değer, 607,8 milyondu. ÜcreüUere yapUan 117,1 milyon liranın çUcü içindeki

oranı yaklaşık %8'e ve kauna değer içindeki oranı da %19,3'e varıyordu. Bu oranlar,

özel sektör işletmelerinde sırasıyla %3 ve %23,5'ti. Devlet işletmelerinde ise %8,5
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ve %19,2 civarındaydı. 197rde ydda özel sektör işletmelerinde 8.899 İka, kamu

setöründe ise 16.887 İka kişi basma ücret ödemesi yapıldı.

1983 yılında gkdi 67.775,5 milyon İkaya, çıkü ise 106.913,3 müyon liraya

yükselerek, tüm işletmelerde 39.137,8 milyon Ura kaüna değer yaraüldı. Ücreüilere

yapılan ödemenin çıkü içindeki payı %9,2 ve kaüna değer içindeki payı %25,2 do¬

layındaydı. Bu oranlar, özel sektör işleünelerinde %6,5 ve %45,3 Ucen, kamu

sektöründe %8,3 ve %22 dolaymdaydı. Özel sektör işletmeleri, ücretli başına ydda

554.060 İka, devlet Işleüneleri ise 731.248 İka ödeme yapıyordu.

Bu veriler neyi gösteriyor? 197rde özel sektör işletmeleri, devlet sektörü ile

karşdaşünldığmda, ücreüilere oldukça düşük ücret ödüyorlardı. Devlet işletmelerinin

ücretUIere yaptığı ödeme, özel sektörün iki kaü kadardı. 1983'te bu durum değişmiş;

devlet işleünelerinin üretim değerinden ve katma değerden ücreüilere verdiği pay faz¬

la değişmezken, özel sektörün payı yaklaşık iki katma yükselmiştk. Devlet

sektöründe kişi başına yapılan meblağın özel sektöre göre yılda 177.188 lira daha

fazla yüksek ohnası fark etmez, çünkü devlet sektöründe yd içinde işçiler daha fazla

üretim yapmışlardır. Aynca devlet işletmelerinde çoğunluğu Türk asıUı olan mene-

cerlere ödenen yüksek ücreüer de hesaba kaülmalıdü.

Sabit sermayeye yd içinde yapdan gayri safi Uaveler, makina ve teçhizat, ulaşım

araçlan, bina, arazi ıslahı ve diğer inşaat, arsa ve arazi için yapılan ödemelerin

tümünden oluşuyor. Bu brüt sermaye yatırımlan, 197rde 24,1 milyon lira ve

1983'te ise 2.598,4 mdyon İka civarındaydı. Yani, 1971-1983 ydlan arasmda

% 107,8 kat artmıştu-. Özel sektör işleüneleri, bu brüt yaünmlarmm %14,5'unu

197rde ve %30,2'sini de 1983'te gerçekleştkdi. Aym ydlarda devlet sektörünün payı

%85,5 ve %69,8 idi. 1971-1983 ydlan arasında özel sektörün brüt yaünmlan 224,3

kat, devlet sektörünün brüt yatırımları ise 88 kat artmışür. Bu yatınmlar net değil,

ama özel sektörün devlet sektörüne göre oransal olarak daha fazla yatmm yapüğını

gösteriyor, örneğin, 1983 yılında özel sektör brüt yatu-ımlannın katma değer

içindeki oranı %50'ye vanrken, kamu sektörünün %5'e zor çıkıyordu. Devlet

işletmeleri vasıtasıyla Kürdistan'da yaraülan değerleri meüopole (Türkiye'ye) ak¬

tanyor. Kürdistan'm zengmliklerini sömürme, sadece bu endüsüi sektörüne özgü

değil, diğer endüstri ;sektörlerinde de görüleceği gibi, endüstrinin ortak bk özelliğidk.

Daha önce de safitandıgı gibi, 25 ve daha fazla kişiyi istihdam eden 10 özel sektör

işletmesine ilişkin veriler gizli tutulmuştu. DPT'nin verilerinden yararlanarak bu ve

benzer (49) işleünelerin yapısmı anaUz etmek olanaklıdır. Yalnız veriler, 1980 ydma

aittir ve bu istatistikJere daha küçük işyerlermin verileri de dahUdk.

DPJ verilerine göre, 1980'de toplam 148 kadar olan işyerlerinde yaklaşık 4.393

kişi çalışıyordu. Ç'alışanlann 8'i mühendis ve teknisyen, 3926'sı usta ve işçi olup,

geri kalan 364 kişi ise idarede çahşmaktaydı. işyerlerinin çalışanlara göre ortalama

büyüklüğü 30 kişilikti ve yaklaşdc 1.008 milyon İka sermayesi bulunuyordu. Bu

ise, çalışan kişi ba^şma 229.456 lira yapıyordu.

Elimizde, tüm bölgelerin 1-9 kadar kişinin çahşügı işyerlerine ait verileri bulun-
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muyor. DlE'nin, küçük imalat sanayisinin 1980' verilerini' içeren "Türkiye ve

Seçilmiş 10 il" adlı yayınında, Antep Ume ait verüer de bulunmaktadır.(50)

Bu il örneğinde küçük gıda endüstrisinin 1980 yılındaki yapısı şöyledk: Toplam

700 imalaüıanede, I240'ı ücretii ohnak üzere, 2.534 kişi çahşıyordu.(5l) Çalışanlar

içinde ücreÜUerm oranı, yaklaşık %50'ye vşrıyordu. 5-9 arasında kişinin çalışüğı

210 gıda imalathanesinde ücredilerin oranı %55 idi. Bu oran, 7-9 arasında kişi

çalıştıran 98 imalaüıanede ise %72'ye vanyordu. Görülüyor ki, 5-9 kişUik imala¬

thanelerde ücreüi emek kullanımı, çalışanların yansını aşmışken, bu, 7-9 kişilUc

imalathanelerde yaklaşık çalışanlann üçte ikisini kapsamaktadır. Bu durum, sayısı

650 civannda olan 5-9 kişilüc gıda imalaüıanelerinin tümü için geneUeştirUebilk.

Gkdisi 1,5 milyar İka ve çUcüsı 1,8 milyar Ura olan 1-9 kişUUc Antep imalaüıa-

nelerinde yaklaşık 277,3 milyon lira katma değer yaraülmıştır. imalathanelerin

çevirici gücü 6.174 beygir gücü kadardu-. Gerçekleştirilen töplam brüt sabit sermaye

yaünmı 714.000 liradır ve bir kişilik işyerlerince gerçekleştirilmiştk. Ücreüilere

yapılan ödeme, toplam 65 milyon İkadü ve bunun üretim değeri içindeki payı %3,6,

katma değer içkideki payı ise %23,4'tür. Bu durum, işyerlerinin çok düşük bir verim¬

le çalıştdclan anlamma geliyor.

Küçük gıda endüsüisi imalaüıanelerinde ücretUIere oldukça düşük ücret ödeniyor.

Örneğin Antep'teki knalaüıanelerde 1980'de ücreüi kişi başına ödenen yılldc ödeme

52.158 liradır. Küçük imalathanelerde sermaye birikimi ve yaünmınm çok düşük

olduğu görülüyor.

Bu sektörde istihdam edilenlerin tümünün sayısı, sektörün her alt dalında

çalışanlann sayısı da dahil, saptanmaya çalışddı. Ne ki, veri eksUdiği nedeniyle

çalışanlann sayısı eksUcsiz hesaplanamadı. DlE'nin "Genel Nüfus Sayımı, Nüfusun

Sosyal ve Ekonomik Nitelikleri 20 Ekim 1985" adlı yayınında aym tarihte bu

işkolunda çalışanlann sayılan veriliyor. Buna göre, Kürt illerinde toplam 38.625

kişi gıda, içki ve tütün endüsuisinde çalışmaktadır. Çalışanlann 32.460'ı yani

%84'ü ücretli durumundadır. Bu sayılar, imalat endüsüisi verilerinden yararlandarak

hesaplanan verilerle karşılaşünldığında gerçekçidk.

VI. özet ve Sonuç
Gıda, içki ve tütün endüsüisi, endüsüinin en fazla gelişmiş ve yaygın sektörü

saydu-. Büyük fabrikaların çoğu bu sektörde olduğu gibi en çok işçi çalışüran sektör

de budur.

Bugün gıda sektöründe 25'i özel ve 45'i devlet sektörüne ait olmak üzere 75

büyük fabrika faaüyet gösteriyor. Çalışünlan 38.625 kişinm yaklaşık 19.000'ini 25
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ve daha fazla kişinin çalışüğı fabrikalarda yoğunlaşıyor. Sekiz fabrika, 500-1000

arasında işçi çalışünyor. 1980'de 10 ve daha fazla kişinin çalıştınldığı firma sayısı,

3 lO'u geçiyor.

Buraya aktanlan veriler, önceki sayım bilgileriyle karşılaştırıldığında, küçük ima¬

lathanelerin sayısının azaldığı, orta ve büyük fabrika sayısının yükseldiği ortaya

çıkıyor. Şöyle: 1927'de küçük imalathanelerin sayısı 4.092 idi. 1963'te bu imalatha¬

nelerin sayısı yandan fazla azalarak 2.279'a düşüyor. 1980'de ise bu sayı 2.518 'dk..

Küçük imalathaneler, 1927'de 11.874 kişi, 1963'te 8.289 kişi ve 1980'de ise

8.650 kişi çalışünyor. Aynı yıllarda çalışanların sırasıyla %49'u (5.810), %57'si

(4.682) ve %50'si (sadece Antep'te) ücretii durumundadır (52). 1927'de orta

büyüklükteki (11-20 kişi) işyerierinin sayısı, 92 ve büyüklerinki 17'dir. 1963'te

büyük işyeri sayısı artmamış ama, 6500 üzerinde işçi çalıştu-arak üretim ölçeğini

büyütmüştür. I97rde, sayıSı 42'ye yükselen işyerleri 7.136 kişi çalışürmaktadır.

Bu veriler neyi gösteriyor ve ne anlama geliyor? 1920'li yıllardan bugüne dek,

küçük gıda imalathanelerinde işyeri başına çalıştırılan kişi sayısı yükselmiş, ama

aile emeği önemini olduğu gibi koruyor. 1963'teki %7 puanlUc fark, bu yılın bilgi¬

leri içinde bkkaç orta büyüklükteki işyerinin olmasından kaynaklanıyor. Eldeki ve¬

rilerin sunuluş biçiminden ötürü bu orta büyüklükteki işletmeleri çıkanp bir hesap¬

lama yapılamadı.

Mülkiyet,ilişkileri bakımından büyük fabrikaların çoğu devlete ait olmakla bera¬

ber, özel sektörün de küçümsenmiyecek sayıda yatırımlan bulunuyor. Tütün, şeker,

et ve ispirtolu içki dallarında faal olan işyerlerinin tümü devlet sektörünün tekelinde¬

dir ve son bir iki yıla dek devlet sektörünün tekeli kanunla güvence alüna alınmışü.

Son birkaç yıldır Biüis'te bir sigara atölyesinin işletmeye açılması ve Erzincan'daki

et işleyen ERSAN Fabrikası, devletin bu alandaki fiili tekelini yıkmıyor. Süt işleme

ve yağ endüsuisinde, devlet fabrikalarının yanı sıra özel sektör işletmeleri de üretim

yapmaktadır.

Un ve unlu ürünler alanında başka bir durum mevcuüur. Sektörün bu alt

dalındaki fabrikaların tümü özel sektörün mülkiyetindedir. Tüm illerde, bu dalda

modem ve enerjUc tesisler faaliyet halindcdk.

Devlet sektörü. Şeker Fabrikalan, Et ve Balık Kurumu, Tekel, Süt Endüsüisi

Kurumu, Yem Sanayii gibi Devlet iktisadi teşekküllerince yürütülüp idare edUiyor.

Tekel hariç, diğer kuruluşların 1980-198rde toplam yaklaşık 17,4 milyar lira ser¬

mayesi vardı. Bu kuruluşlar, Kürt üreticilerin ürünlerini ucuza alıp işliyoriar.

Yasaya dayalı olarak tek alıcı durumunda olan tütün ve şeker fabrikaları, tütün ve

şeker pancarının taban fiyatını da istedikleri gibi, üstelik Kürdistan'dakini
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Türkiye'dekinegöi-e çok daha düşük olarak, beliriiyoriar. işlenen tütün ve şeker

pancan ürünleri olan sigara, şeker vb. gibi ürünlerin fiyaünı da istedikleri gibi belk-

leyip pazara sunarak gerçekleştirdikleri karı meüopole (Türkiye'ye) akUüiyoriar.

Gıda, içki ve tütün endüsüisinin kollarını incelerken de görüldüğü gibi,

Kürdisüın'dan meüopole kaynak aktanmınm en yaygın ve ince yöntemi budur.

Kürdistan'da biriktirilen sermaye, Türk burjuvazisine, özel şirkeüere yapılan

işüraklerie, ucuz girdi sağlamakla, sübvansiyonlarla, alt yapı tesisleri yapımıyla vb.

yoUarla aktanlıyor.

Türk hükümeüeri Kürdisian'daki ziraatçıların ürünlerini işleyerek, ülkelerine

kaynak aküu-dabileceğini çok erken gördüler. Tarım ürünlerini, genellikle meüopole

üışımakla değil, bunları yörede işleyip mamul olarak aküu-ma yolunu kendileri için

daha karlı bulmaktalar. Kürt ziraalinin ürettiği mallan, endüsüiyel işleme sürecini

devlet 1930'lu yıllarda başlalü. Diyarbakır içki, Malatya ve Biüis Sigara Fabrika¬

dan, başlaülan bu sürecin iUc adımları saydabilk. Süreç 1940'lı ydlarda Antep ve

Elazığ içki fabrUcalanyla sürdürüldü.

Türk hükümeti, 1950'li yılların ilk yarısında Erzurum Et Kombinasıyla hay-

vancdık ve ikinci yarısında, 4 şeker fabrUcasıyla (Malatya, Elazığ, Erzincan, Erzur¬

um) şeker pancarı alanına da gkdi. 1960'lı yılların sonuna doğru üç yeni et kombi¬

nası işletmeye açddı. 1970'li yılların Ucinci yarısında, süt işleme ve yem tesislerinin

işleüneye açılmasıyla devlet, Kürt ziraatçılarının ürettiği başlıca üu-ımsal ürünlerin

endüsüiyel işleme sürecini tamamladı.

Belktilen bu gıda sektörünün, sözkonusu alt dallarının dışında, devletin bir

yaünmı olmadığı gibi, yatu-ım yapma çabası içinde de değUdk. Devlet, devam eden

projelerini tamamlama, üretim kapasilelirinden yararlanma oranını yükselüne çabası

içindedir ve yeni yaünmlar yerine, "hammadde arzının düzenlenmesi, piyasa istik-

rannm sağlanması, denetim, eğitim, araşürma ve sanayii yönlendirme faaliyeüerine

agıriık " verme, iç ve dış pazar üUeplerlni karşılayan gerekli ve zorunlu özel sektör

yaünmlan dışında, yeni yaünmlan özendkmeme politikasını yürütüyor. (53). Gazet¬

elere yansıdığı kadarıyla 6. BYKP'nda da bu politikanın sürdürülmesi planlanmıştır.

Bunun anlamı basittir: Devlet, gıda maddelerini işleyen yeni yaünma giünediği gibi,

özel sektör girişimlerini de sübvansiyonlarla desteklemek istemiyor. -

Niçkı? Devlet işletmeleri, faaliyetgösierdUcleri alanlarda yerii girişimcilerin, yani

Kürt kapitalisüerinin yaünm yapmasını istemiyor. Devlet işleüneleri faaliyet halin¬

deler ve üretim ölçekleri Kürt üreticilerinin ürettiği mallan işlemeye yetiyor.

Türk hükümeti, kamu iktisadi teşekküllerinin bk kesimini özelleştiriyor. Hisse

seneüerinin büyük payını Türk holdinglerine çok düşük fiyaüa satılması planlan-
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lanmışür. Türk devletine karşı loyal tutum içinde olan Kürt girişimcileri de hisse

seneüerinm küçük bk kesimini alabilkler. Devlet, işleünelerinm üretim ölçeklerinin

daha verimli duruma yükseltilmesi amacıyla özel sektörün, daha doğrusu Kürt

gkişimcilerin aynı alanda yaünm yapmasını istemiyor. Tütün, şeker ve ispktolu

içkiler, yasayla koruma alüna almmışür. Tütün işleme alanı üzermdeki tekel, bkkaç

yü önce kaldmldı, ancak bu, kısa bk sürede fiili durumu değiştiremez.

Büyük gıda firmalan, tüm pazara hakim olduklan gibi, yüzbinlerce Kürt zkaat

üreticisini pazar ilişkileri veya doğrudan endüsüi sermayesine bağlıyorlar. Bu, uzak

kırsal bölgelerdeki Kürt nüfusunun farkhlaşması sürecini hızlandmnışür. Hayvan

yetiştiricisi, şeker pancan, buğday, tütün vb. gibi üreticiler, pazar için üretim yap¬

maktadırlar. Bu durum, bir taraftan kapitalist pazar şarüanna uygun üretim

yapmayan köylüleri ve küçük gıda işleme imalaüıanelerini iflasa sürüklerken, diğer

taraftan da kırsal kesimdeki zkai üretimin uzmanlaşmasını, verimin artmasını

sağlıyor. Büyük gıda, içki ve tütün endüsüisi, gkdisini tüm bölgelerden sağladığı

gibi, ürünlerini de tüm bölgelerde pazarlıyor . Bu, hem devlet, hem de özel sektör

firmalan için geçerlidir.
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ALTINCI BÖLÜM

DOKUMA, GİYİM ÜRÜNLERİ VE DERİ
ENDÜSTRİSİ

Yün ve pamuk ürünlerinin işlenerek kumaş ve hah durumuna getirildiği dal

dokuma endüsüisi; kumaş ve deriden giyim mallarını üreten dal ise konfeksiyon

endüsüisi olarak tanımlanıyor.

Dokuma giyim ürünleri ve deri endüsüisi, analizmde sektörün tarihsel gelişimi

esas alınıyor. Bu tarihsel metod, eldeki verilerin optimal analiz edilerek

değerlendirilmesi için daha uygundu. Bu bölümde, sektörün önce Osmanlı

tmparatörlugu, sonra da Cumhuriyet dönemi incelenerek sonuçlar çdcanlıyor.

I. Osmanh İmparatorluğu Dönemi
Dokuma, giyim ürünleri ve deri endüsüisi. Kürdistan'da endüsüinin en eski

sektörleri arasında sayılır. 19. yy.'da kentsel tekstil imalaü ve siparişi. Diyarbakır.

Antep, Urfa ve Maraş şehklerinde gelişmişti ve bu iller, Osmanlı İmparatoriuğu'nun

en önemli merkezleri arasında sayılıyoriardı. Bu şehirlerdeki dokuma tezgahlanmn

sayısı yüksekti. (1)

Bu gelişme için değişik nedenler öne sürülebilir. Ama en önemli nedenleri

arasmda şunlar olsa gerek: Bölgeden ipek Yolu gibi dönemin en önemli üansit ti¬

caret yolu geçiyordu. İpek Yolu, Van, Biüis. Diyarbakır, Urfa, BirecUc. Adana ve

Konya üzerinden istanbul'a uzanıyordu. Diğer bir üansit ticaret yolu da kuzey

bölgesinden (Erzurum, Erzincan ve Ankara üzerinden istanbul'a) geçiyordu (2). Bu.

bir taraftan bölgedeki şehirleşmeyi hızlandırırken, diğer taraftan ticareti
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yaygınlaşünyordu. Şevket Pamuk, 19. yy. öncesinde, istanbul hariç, en yüksek

şehirleşme oranının "Güney Doğu Anadolu" ile "Kuzey Suriye"de olduğunu belk¬

tiyor. (3)

Bu döneme ilişkin ayrıntılı veriler çok sınırlıdır. Dolayısıyla dokuma

atölyelerinin üreüm düzeyi ve pazarlaması üzerine kesin sonuçlara varmak kolay ol¬

muyor. Ama Şevket Pamuk'un ingiliz belgelerine dayanarak verdiği şu verUer,-

sınırlı da olsa, dokuma atölyelerine ilişkin bazı bilgiler edinmemizi sağlıyor:

"1850'lerde Diyarbaku- dolaylarında tüccarlar, köylü kadınlara Uci bkim elde eğrilmiş

ipUk karşılığında üç bkim ham pamuk veriyoriardı. (...) Birinci Dünya Savaşı'ndan

önceki altmış yıllık dönemde, ingiliz Konsolosluklarının ticaret raporiarında,

dokumacılUclaki sipariş sistemi üzerine çok az sayıda açık ve dolaysız değinmeye ras-

lanmaküıdır. Erzurum'dan 1870'te yollanan ve bu konuda en aynnülı bilgilerin yer

aldığı raporda, Erzurum-Diyarbakır bölgesinde standart, kaba pamuklu bezin do¬

kunmasında sipariş sisteminin çok yoğun olduğu belirtilmektedir. Raporda,

bölgedeki pamuklu kumaş dokumacılığında, 1560 kenüi dokumacı ile tamgün

çalışmayan 8240 köylü dokumacının istihdam edildiği tahmin edilmektedk. Sipariş

sisteminin egemen olduğu bir alan, 1880'lcrdcn sonra Avrupa sermayesi tarafından

yaygın bir biçimde örgüüenen halı dokumacılığıydı. Ne var ki, malın niteliğinin,

daha ileri teknolojinin benimsenmesine elverişli olması, bu örneğin önemini sınırlı

kılmaktadır. (...) 1850'lerin ikinci yansında, Diyarbakır vilayetinin kentsel

alanlarında, elde eğrilen iplik hala önemli bir yer tutuyordu. Sınırlı miktarda yün ih¬

racaü dışında, uzak pazarlarla fazla bir ilişkisi olmayan Van'da ise, evlerde iplik

eğirme faaliyeti 20. yüzydın başlangıcında bile varlığını sürdürüyordu. Bunun bir

nedeni de, iran'dan ham pamuk sağlayabilmesiydi." (4)

Yurt Ansiklopedisi'nin verilerine dayanarak Kürdisüm'da Tekstil ve halıcılığın

Osmanh imparatorluğu dönemindeki durumunu incelemeyi sürdürelim.

Elazığ ilinde hemen hemen tüm evlerde pamuk ipliği üretimi için kullanılan

çıkrUdar ve "dokuma kuyusu" denilen el tezgahlan bulunurdu. Bu tezgahlarda "çuha"

adı verilen bir bez, şahsi tüketim için dokunurdu. Bazı yerierde çuha üzerine baskı

yapılarak bölgede pazara sürülürdü.

Halı dokumacılığı da Elazığ'da yaygındı.. Evlerde yoğun bk halı dokumacdığı

yapılırdı. Diğer yaygın bir faaliyet de ipek böcekçiliği ve ipek dokumacılığıydı.Yurt

Ansiklopedisi'ne göre koza ve ipekli kumaşUu-, Rusya ve Avrupa devleüerine

saülıyordu. Bu ev işletmeciliğinin yanısıra, 35 el tezgahı olan bk ipek fabrikası da

vardı. "Hüsrev'in ipek FabrUcası" diye anılan bu işleünede, devamlı 65 kişi ve ipek

mevsiminde ise 350 kişi çalışıyordu. (5)

19. yüzyılda dokumacılığın yaygın olduğu Erzurum ve Kars'a gelince; Er¬

zurum'da sericüik ve kürkçülük işletmeciliği yaygındı. Ürünler hem çevre illerde

hem de Rusya ve iran'da pazarlanırdı. Kars'ın da özellikle Tiflis'le ekonomik

Uişkileri yoğundu. Oraya pamuk gönderilerek, karşılığında işlenmiş ürünler alınırdı.

Mardin ve Urfa da dokumacılığın yaygın olduğu vilayetlerdendi. 1. Dünya

Savaşı'ndan önce Mardin'de, 3000 civarında dokuma tezgahı vardı. Mardin ipliğinin
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niteliği halep dokumacdan düzeyindeydi. Dokumacılık en fazla Midyat ve Ha-

sankeyfte yogurla^mışü. Özellikle Hasankeyf kumaşları Osmanlı Saraylarında

beğeniyle kuUandıyordu. Urfa'daki el tezgahlannda bez, abalUc kumaş, şal ve kilim

gibi ürünler dokunurdu. Çıkrıkla iğrilen yapağıdan yün ipliği üretilerek kon (çadır)

yapılıyordu. Van ve çevresindeki el tezgahlarında yapılan haklar, 19. yüzyıl

sonlannda Iran halılanyla yarışacak düzeye gelmişti.

Maraş üinde dokuma ve deri atölyeleri yaygındı. 20. yüzyıl başında Maraş'ta 33

deri işleme atölyesi ve 300'e yakın depo vardı. Maraş Ticaret Odası'mn Cumhuri¬

yet'in 10. yıldönümü nedeniyle yayınladığı rehbere göre, bu imalaüıaneler lOOÖ usta

ve işçi çalışünrdı. Yılda yaklaşık 70.000 sığır ve manda derisi ve 130.000 keçi ve

koyun derisi işlenirdi. Sığır ve manda derisinden kösele, koyun ve keçi derisinden

meşin ve sahtiyan üretilkdi. Bu malların 2/3'ü Halep'e, diğeri Kayseri, Sivas ve Ada-

na'ya gönderilerek saüşmdan 65.000 alım gelir sağlanıyordu, imalathaneler, 30.000

altın İka sermayeye sahipti.

T927 Sanayi ve işyeri Sayımı ile 1963 Sanayi ve işyeri Temel Anketi verile¬

rinden faydalanarak bu endüsüi sektörünün Cumhuriyet dönemindeki yapısını ince¬

leyelim.

II. Cumhuriyet Döneminde Dokuma Endüstrisi

Bu dönemde hem özel sektör, hem de devlet, dokuma ailanmda faaliyet

gösteriyordu. Önce özel sektörün analiziyle başlamakta fayda var, çünkü devlet

sektörünün özel kesime göre, Kürdisian'daki faaliyeüeri yeni sayılır.

1. 1923-1962 Dönemi

1923-1963 döneminin analizi için 1927 ve 1963 sayımlarının yayınlanan

sonuçlannda verilen bilgilerin yanısıra, diğer kaynaklardan da yararlanacağız.

1927 Sayımı'nın verileri Tablo l'de verilmiştk. Tablo'da da görüldüğü gibi, bu

endüsüi sektörüyle UgUi veriler, üretimin çeşiüiligine göre değil, işyerlerinin bu¬

lunduğu yer ve çalışanlara göredir. Dolayısıyla bu verilere dayanarak üretimin

çeşidiligi üzerine bk değerlendirme yapılamaz.

1927'de toplam 1854 işyeri bulunmaktaydı. Tablo I'deki verilere göre, en fazla

işyerinin bulunduğu vilayet Antep'tir (426). Antep'ten sonra sırasıyla Mardin,

Malatya, Diyarbakır ve Urfa vilayeücri geliyor. Diğerlerindekilerin sayısı 100 ci¬

vannda veya bunun da alünda kalıyor. Tüm işyerlerinin %72'si Antep, Diyarbaku-,

Malatya, Mardin ve Urfa'da bulunmakladır.

Toplam işyerlerinin 1821 'i, yani % 98,6'sı 1-10 arası ve 27'si, yani %I,4'ü

lO'dan daha fazla kişi çalıştırıyor. Bu da işyerlerinin çok küçük atölyeler olduklarım

gösteriyor.

Büyük işyerlerinin 10 ümesi Siirt'tedir. Siirt'teki bu 10 büyük işyerinin bk tane¬

sinde lOO'den fazla ve 9'unda ise 51-100 kişi arasında işçi çalışünyor. 21-50 arasında

kişinin çalışüğı 3 işyerinin 2'si Diyarbakır, diğeri ise Malatya'dadu-.
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TABLO 1- 1927 YUmda Dokuma Endüstrisinde istihdam ve Çalışanlara Göre işyeri

Büyüklüğü

Fabrikamn

Bulımduğu

Yer

Antep

Biüis

Diyarbakır

Doğubeyazıt

Elazığ

Erzincan

Erzurum

Kars

Malatya

Mardin

Maraş

Siirt
Urfa
Van

Töi^LaM

Istüıdam

Çahşaıüar

Ortalaması

1282

47

957

14

179

56

237

58

668

1040

270

437

425

38

5708

Ücreüe

Çalışanlar

697

6

683

4

52

31

33

16

282

490

135

327

205

15

2968

işyeri

Sayısı

426

30

199

6

103

22

123

29

266

291

109

115

151

16

1886

Çahs

-1-

113

19

22

2

67

8

47

12

110

9

60

7

42
6

^24

anlara

2-3

ılı
9

47

3

27

. 7

^8

13

113

174

25

38

^1

6

112

Göre I

4-5

102

2

63

1

4

7

4

4

23

68

11

35

29

4

361

syeri Büyüklü

6-10

33

-

63

5

4

18

38

13

25

7

-

206

11-20

7

-

2

-

-

-

-

-

1

2

-

-

i

-

14

F"
21+

-

-

2

-

-

-

-

-

1

-

-

-

lÖ

-

,13

Kaynak : DlE, Sanayi ve işyerleri Sayımı 1927, Ankara, 1928 (Fransızca Baskı)

11-20 arasında kişinin çalışüğı 14 işyerinin yarısı Antep'tedir. Aynı

büyüklükteki işyerlerinden Mardin, Diyarbaku- ve Urfa'da 2'şer ve Malatya'da ise bk

tane bulunmaktadu.

Tüm işyerlerinde toplam 5.708 kişi istihdam edilmektedk. İstihdam edilenlerin

2.968*i, yani % 52'si ücretle çalıştmlmaktadü. Tablo l'e alınmayan 1927

Sayunt'nın aynnülı verilerinde, çalışanlann önemU bk kısmının 14 yaşından küçük

çocuklar olduğu görülüyor ve bu çocuklann sayısı 830'u aşıyor. Çocuklann ücreüe

çalışanlar içindeki oram % 28'e ulaşıyor. Antep'te çalışanlann 226'sı çocuktur. Bu

sayı Diyarbakır'da 165, Malatya'da 74, Mardin'de 167, Urfa'da 95 ve Siirt'te 24'tür.

Geri kalanı, diğer Ulere aittk.

Pu analizi, dokuma endüsüisinin üretim farklılaşmasına ilişkin bk analizle ta¬

mamlarsak, bu sektörün durumu hakkında daha gerçekçi bir degerlendkme

yapılmasını sağlamış oluruz.

Diyarbakır'daki işyerlerinde ipekli dokuma önemli bir yer alır. Dicle Nehri

kıyısındaki dut ağaçları ipekçiliğin esas kaynağıydı. Atölye ve evlerdeki el tez¬

gahlarında çeşiüi ipekli kumaşlar, pusu, ipekli baş örtüleri ve mendiller, pamuklu

çitari bezlerin tüm türleri, kilim ve aba dokunurdu. Diyarbakır'da ipekli kumaşlara

"kutumi gazeliye" ve "mantin" isimleri verilirdi. Dokumacılık, tarıma dayalı

endüstriden sonra ikinci önemli faaliyet dalıydı, işletme sayısında görüldüğü gibi
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hem ipekli dokuma hem de halıcılık işleüneciliği eskiye göre gerilemiştir. Aynı

durum Erzurum için de geçerlidk. 19. yüzyılda yaygın olan dokumacılık, 1927

Sayımı'na göre gerilemiş ve ondan fazla işçi çalışüran işyeri kahnamıştu- (Tablo 1).

237 kişinin çalışüğı 123 işyerinde yünlü, pamuklu, ipekü kumaşlar ve halı dokun¬

maktadır. En yaygın üretim türü halıcıldc ve dericilüctir. Halılar evlerdeki el tez¬

gahlarında dokunmaktadır. Önceleri bölgedeki koyun yünü, halı boyası ile

kaynaülarak kaliteleri yüksek, solmayan haklar üretilkdi. Daha sonra halı kalitesini

düşüren yapay boyalar kullanılmaya başlandı. Bu durum halıcılığın gerilemesine

neden oldu. Erzurum'da çok sayıda atölye, deri işlemektedk. Merkez Uçede bulunan

bir atölyede kösele, vaketa, taban astan, sahtiyan ve deri üretilmektedk.

Maraş ve Urfa vilayeüerinin 1950'ye kadarki durumuna gelince; Maraş'ta, 1926'da

100 kadar olan dokuma tezgahı, 1933'te 800'ü aşıyordu (6). Bu dönemde

Maraş'taki tezgahlarda üretilen dokuma ürünleri, ilin talebini karşılıyordu. Bu

ürünler, 1930'Iarda çevre illerin pazarlanna sürülüyordu ve ev endüsüisinin yanısıra

çok sayıda el tezgahma sahip işleünelerde dokunuyordu, il imalat sanayiinde de-

ricUUc önemli bk alt-sektör durumunâaydı.

1940'lara gelmdiğmde. Agn'da, merkez Uçeye bağh 100, Eleşkkt'te 80, Tutak'ta

30 dokuma el tezgahı vardı. Bu tezgahlarda kilim, şal ve çadü bezi dokunuyordu,

özellikle Tutak'da kadınlar, yün ve tiftikten çok nitelikli halı kilim dokuyup
çoraplar örüyordu. Dönemin ekonomi bakanı, Ağn'ya 100 kadar tezgah gönderdiyse

de ilde dokumacılığın daha fazla ilerlemesi sağlanamadı.

Mardin'de bulunan işyerieri arasında halıcıldc ve deri işletmeleri önemli bir yer

tuünaktadü. Mardin'in içinde, Midyat, Gercüş, idil ve Şenyurt'taki el tezgahlannda

halı dokunurdu, iplik ve lif, halıcılığa bağlı olan yaygın bir üretim çeşididir.

Midyat'ta özellikle dantel ve tiftik battaniye üretimi oldukça gelişmişti. Atölyelerkı

başka bk kesimi deri işleyerek, kösele ve yemeni üretiyordu, önceleri geri bk üretim

metodu ile işleyen bu işyerlermde, dokuma dalı eskiye göre önemini yitkerek tezgah

sayısının birkaç yüze düşmesine neden oldu. 1930'larda dokumacılık gelişmeye

başladı ve bunun sonucunda tezgah sayısı yaklaşdc 900'e yükseldi.

En fazla büyük işyerierinin bulunduğu Siirt ili ile ilgili veriler çok smırlıdu-.

Sikt'teki işyerierinin önemli bk kesiminde tiftik yününden yapılan Siirt battaniy¬

eleri üretiliyordu. Battaniyecilik,.Sikt'in en önemli geleneksel el sanaü sayılu-.

1965'te. Siirt'te 200 tezgah olup bu tezgahlarda 120 ton tiftik işlenerek 35.000 bat¬

taniye dokunmuştu. Tezgah sayısı zamanla azaldı. Siirt ilinin başka bk dokuma

türü. şal-gapik yapımında görülen Şırnak salcılığıdır. Şırnak şalı, özel tezgahta

dokunuyor. 1965'te, Şırnak şalı dokuyan 70 tezgah vardı. Bugün bu tezgahlann

sayısı 40'a düşmüştür. Her tezgahta ayda 8-12 takım arasında şal dokunmaktadü.

1927 Sayımı'na göre Antep'te dokumacılık tanma dayalı endüsüiden sonra geli -

yordu. Kürdistan'm diğer bölgelerinde olduğu gibi Antep'te de dokumacdık faaliyeti

geleneksel el tezgahlanyla sürdürülüyordu.

Yurt Ansiklopedisi, 1930'lu yıllarda Antep'te dokuma endüsüisinin hem işyeri

sayısı, hem de kalite bakımından geliştiğini şu verilere dayanarak sapüyor: 1930'da
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toplam 1200 tezgahta 6000 işçi, 219 ton dokuma üretirken; 1937'de tezgah sayısı

3000'e, işçi sayısı 15.000'e ve ve üretim de 1.185 tona yükseldi. 1930'da, işçi başına

üretim 36,5 kg iken; bu miktar 1937'de, işçi başına 79, tezgah başına 395 kg'a

yükseldi. Bu yıllardaki verimUlUc arüşı, hem modem teknolojinin kuUanılması, hem

de emek üreücenliğinin arünasından kaynaklanıyor. Çünkü belktilen süre içinde

üretim mUctan yaklaşık 5,5 kaüna uhışırken, işçi sayısı sadece 2,5 kat arünışür. (7)

Bu dönem, aynı zamanda Kürdistan'da özel kesime ait Uk modem dokuma fabrUca

lannın Antep'te kurulmaya başlandığı dönemdk. Bunlardan biri, Ömer Şefik'e ait
Yüzbaşı Mensucat Fabrikası, diğeri Veliç IplUc Fabrikası'dü. Yurt Ansiklopedisi,

bu Uci fabrUca üzerine aynnülı bUgiler veriyor. (8) Ömer Şefik Ersoy, Yüzbaşı Men¬

sucat FabrUcası'nı 1928'de az sayıdaki tezgah ile kunnuş, ama Uci yıl sonra tezgah

sayısını 48'e yükselüniştir. işleünede 150 işçi, çift vardiya ile çalışarak, yılda 50 ton

iplUc işliyordu. Fabrika astar, renkli dokumalar, yalak örtüleri, yazlık kumaşlar vs.
üreünekteydi. Fabrika, 1937'de 2.350 iğlik bir iplik bölümü eklenerek tekrar

büyütüldü. Arük işçiler üç vardiya halinde çalışünlıyordu. Bu yeni bölümde yılda

575 ton pamuk işlendi. Fabrikanın iplUc bölümü eleküUc, dokuma bölümü ise buhar

enerjisi ile işliyordu.

Veliç IplUc FabrUcası ise 1933'te CemU Alevli tarafindan kuruldu. Tesisin iğlik

sayısı, daha sonra lOOO'den 2200'e çıkarülarak, üretim kapasitesi büyütüldü. Fa¬

brika'da işçiler üç vardiya ile çalışarak, işlenen 300 top pamuktan 300 ton iplik

üretiyorlardı. Fabrikanın çırçır bölümü de vardı ve burada 200 işçi istihdam edi¬

liyordu. FabrUca, enerji ihtiyacını 130 BG olan kendi gazojen motoru ile sağhyordu.

Dokuma endüsüisi, 1950'lerde Antep imâlat endüsuisinde en önemli yeri işgal

eüneyi sürdürüyordu. Büyük tesislerin çoğunluğu iplik üretiyordu. Antep'te, 1954

yılında üç pamuk ipliği fabrikası vardı ve bu üç işleünede 14.000 iğlik ve 7000

işçiyle yaklaşdc 355.000 paket iplik üretiUyordu. Bu tesisler, işlemek üzere toplam

450.000 paket iplik saün alıyorlardı.

Bunlardan başka iki tane yün ipliği fabrUcası vardı. 1953'te merkez ilçede kurulan

bk yün iplUc fabrikası, 70-80 üretim ölçekli olup, kilim üretiminde kuUanılan yün

ipliği üretiyordu. Diğeri ise 3 numaralı Dokumacılar Kooperatifi'ne aitti ve günde

100 kg yün ipliği üretecek bk kapasiteye sahipti. (9)

Görüldüğü gibi, sözkonusu dönemde, Antep'te bazı tesisler modern fabrika

üretimine geçmiş, ama buna rağmen el tezgahlarında yapılan geleneksel dokumalar,

halen egemen üretim biçimiydi. Fakat el dokumalan, giderek fabrUca dokumalarının

göreli ucuz rekabetine dayanamayarak, ellerindeki pazarı hızla kaybettiler. Doğal

olarak bu durum el tezgahlarının hızla azalmasına neden oldu. 1941-1945 yıllan

arasında Antep'te 8000 el tezgahı varken, bu sayı 1954'te 1500'e düştü. Kimi küçük

üreticUer, eUerindeki son pazar paylarını da fabrUcalara kapürmamak için, geleneksel

el tezgahlanm modem otomatik dokuma tezgahlanna çevkdiler; buna rağmen üç-beşi

hariç, diğerleri küçük üreticilUc.düzeyini aşamadılar. 1954 yıhnda Antep'te 550.000

meüe çeşitli dokuma üreten Uci fabrUca vardı.

İpekli dokumacılar da aynı akıbete uğradılar. Bunlann da hiçbiri küçük üreticilUc
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düzeyini aşarak, büyük ölçekli üretime geçmeyi başaramadı. 1952'de 90.000 meüe

ipekli dokuma imal edUdi.

Kilim dokumacılığı, Antep'te diğer bk yaygın dokumacılık faaliyetiydi.Kilim

dokuma tezgahlarında ydda ortalama 6000-7500 balya (çift katiı) kilim üretiliyordu.

Gelişmeler karşısında, tüm küçük üreticUerin kaderini kihm dokumacdan da pay-

laşü. 1952'de 2500 üretici varken, bu sayı Uci yıl sonra 1750'ye düştü. (10)

2. Planlı Dönem

a) 1960-1970 Yıllarında Küçük Dokuma Endüstrisi

1963 Sanayi ve işyerleri Temel Anketi verilerine dayanarak bu endüsüi

sektörünün özel kesime ait tahlilini sürdürelim. Sözkonusu sayım hem özel hem de

devlet mülkiyetinde bulunan işyerlerinin tümünü kapsıyor. Özel sektör

mülkiyetindeki işyerieri ile ilgili bilgilerin özeti Tablo 2'de veriliyor. 1963

Sayımı'nda verilen diğer veriler de değerlendkiliyor, ancak onlar için ayn bk tablo

yapdmasına gerek görülmedi.

özel kesime ait 7.81 1 işyeri vardı. En fazla işyerinkı (% 24) olduğu yer Antep'ti.

(Tablo 2) Antep'i sırasıyla Urfa 914, Malatya 675. Maraş 627 ve Erzurum 582

işyeriyle izUyor. Diğer illerin işyeri sayısı, 500'ün alünda kahyor.

Tüm işyerierinde 18.184 kişi çalışıyor ve bunların % 44'ü ücreüidk. Geriye ka¬

lanlar, iş sahipleriyle ücretsiz aile işçileridk. Bu üreticiler arasında. Antep ve diğer

illerdeki özel kesime ait büyük tesislerde çalışanlar da dahil olduğu hesaba

kaüldığmda. 1963 yılında küçük endüsüi işletmelerinde ücreüi işgücü kullanma

oranınmçok daha düşük olduğu ortaya çıkar.

Antep'teki işyerleri arasında, 15 civarında büyük endüsüi tesisinde, ortalama

1.152 işçi istihdam ediliyordu. Erzincan ve Elazığ'da da bker büyük işyeri bulun¬

maktaydı. Erzmcan'daki Çeltik LaslUc imalaüıanesi, 1958'de kurulmuş, 15-20 kadar

işçi çalışürarak, yılda 70.000 çift lastik ayakkabı üreünekteydi. Elazığ'daki tesis ise

1950'lerde özel kesimce kurulan bk pamuk ipliği fabrikasıydı ve 12 işçi çahştıru-dı.

(11). Erzurum'da 14'ü ücreüi olmak üzere 22 kişi çalışüran bk debbaghane ve deri

perdahlama atölyesi vardı. Ayrıca pamuk mensucat dalında işleyen 7 tesiste, 135'i

ücretli olmak üzere, 149 kişi çahşmaktaydı (12). Bu işyerlerinin dışındaki

diğerlerinin tümünde 1-2 veya hiç ücreüi işgücü kullanımı gerçekleşmiyordu.

İşyerlerinin farklılaşmasına gelince; işletmeleri, üretim türüne göre,

örneğin giyim eşyası (kundura hariç) dokumacılık, kundura ve deri gibi faaliyet

kollarına ayümak olanaklıdır. 1963 Sayımı, bu farkldaşma ile ilgUi bilgi

içermektedk.

Kundura dışındaki giyim eşyasını üreten terzi atölyeleri, işyerlerinin ep önemli

kesimini oluşturuyordu. Terzihaneler, toplam işyerlerinin % 42'sinden fazla olup,

yaklaşık 3600 'ün üzerinde işçi çalışünyorlardı. Bu, tüm çalışanlann % 45'ini

kapsıyordu.
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TABLO 2- 1963'te illere Göre Dokuma Giyim Eşyası ile Deri Endüstrisinde işyerleri ve
Isühdam (Özel Sektör)

Uler

Adıyaman

Ağn

Antep

Bingöl

Bitlis

Diyarbakır

Elazığ

Erzincan

Erzurum

Hakkari

Kars

Malatya

Maraş

Mardin

Muş

Siirt

TunceU

Urfa

Van

topLaM

işyeri

Sayısı

290

108

1873

61

^^

503

474

300

607

15

304

675

627

419

69

248

89

914

136

7811

istihdam

Ücreüe

Çalışanlar

241

62

3719

23

İM

294

354

130

374

6

318

505

470

327

52

132

26

704

100

7941

Çalışanlar

Ortalaması

664

211

6056

99

231

937

951

516

1220

24

744

1390

1360

^
139

477

135

1827

294

18184

Kaynak : DlE, 1963 Sanayi ve işyerleri Temel Anketi, Ugili Ulcr.

Dokuma imalaüıanelerinin (halı hariç) sayısı, ancak 975'e ulaşıyordu ve bu

işyerylerinde 2465 işçi çalıştırılıyordu. Bu ise işyerlerinin ancak % 13'ü ve

ÜreticUerin % 3rine ulaşıyordu. Antep'te bulunan 538 dokuma atölyesinde (faaliyet

halindeki işyerlerinin % 55'i) toplam 1819 işçi , yani işçUerin % 74'ü çalışıyordu.

Kars'taki 10 işyerinde ise 141 işçi çalışıyordu.

423 halı atölyesinde çalışan 1500 kişinin 937'si ücreüiydi. Bu işyerlerinden %

83'ü ve ücreüe çahştmlanlarm % 89'u Antep'teydi.

1964'lerde Elazığ'daki geleneksel iplik dokumacılığı büsbütün yok olmuştu.

Diyarbakır'da ise 6 aile üyesinin çalıştığı 4 işyeri vardı. Mardm'de lO'u ücreüi olmak

üzere 1 1 kişinin çalışüğı 1 ve Antep'te 183'ü ücreüi olmak üzere 324 kişinin

çalışüğı 123 ipekli dokuma imalathanesi vardı. Birer kişinin çalışüğı üç işyeri ise

Urfa'daydı. \

1963 sayımı verilerinde terzihanelerden sonra kundura imalaüıanelerinin gelmesi,

dückati çekiyor. Sayısı 1375 olan kundura imalaüıanelerinde yaklaşık 2430 kişi

çalışıyordu ve bunların 925'i ücreüi işçiydi. Diğer üretim türlerinde olduğu gibi en
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fazla işyerinin yoğunlaşüğı bölge Antep'ti ve payı, işyerlerinde % 25'e, çalışanlarda

% 32'ye ve ücreüüerde % 39'a ulaşıyordu. Bu oranlar sırasıyla Urfa içm % 9,35. % 9

ve 6.8 iken, Elazığ için % 7.4, % 7*ve % 6 idi.

Deri imalathaneleri hem sayı olarak azdı, hem de en az ücreüi çalıştmyorlardı.

Toplam 530 işyerinde 940 kişi çalışıyordu ve bunlann yaklaşdc 200'ü ücreüiydi. An¬

tep'teki 174 işyerinde ücredilerin % 45'i ve çalışanlann % 34'ü çalışıyordu. Er¬

zurum, Elazığ ve Diyarbakır'daki imalaüıanelerin sayısı 30'a yakındı. Bunlardan Er¬

zurum'daki Uci imalaüıanede 22 kişi (14'ü ücreüi) çalışıyordu.

b) 1980'li Yıllarda Küçük Dokuma Endüstrisi

1980 Sanayi ve işyerleri Sayımı verUeri. Tablo 3'te görülüyor.Tablo'daki verilere

göre. en fazla işyeri yine Antep'te bulunuyor. Antep'teki küçük endüstri işyerlerinin

687'si 1-2. 541'! 3-4 ve 236'sı 5-9 kişi arasında işçi çalışünyor. Bu işyerlerinin

686'sı dokuma, 524'ü ayakkabı dışındaki giyim eşyası ve 209'u da ayakkabı üretimi

alanında faaliyet gösteriyorlar. Bunların büyük kesimi merkez ilçede (Antep'te)

kurulu bulunmaktadır. Antep'ten sonra 486 işyeri ile Urfa geliyor. Urfa'daki

işyerlerinin sadece 34'ü 5-9 arasında kişi çalıştmrken, diğerleri 5'ten daha az kişi

çalıştmyor. Malatya'nın durumu Urfa'ya çok benziyor. Diyarbakü'da bulunan 300

civannda işyerinin 14'ü 5-9, 82'si 3-4 kişi arasında işçi istihdam ediyor. Mardin'de 5-

9 kişilik işyeri sayısı 10 iken, bu sayı Siirt'te 9'a, Erzurum'da 5'e ve diğer illerde

3'ün alüna iniyor. Kısaca 3 Nolu Tablo'da görüldüğü gibi, toplam işyerlerinin %68'i

1-2, % 24,4'ü 3-4 ve % 7,6'sı 5-9 arasında kişi çahşünyor.

1980 verilerkıe göre, Elazığ'daki işyerierinin 195'i. Eızurum'dakUerin 147'si, An-

tep'tekUerin 203'ü merkez ilçededir. Mardin'deki işyerlerinin 34'ü Kızdtepe'de, 42'si

Cizre'de ve 54'ü merkez ilçede bulunmaktadır. Urfa'dakilerin 4ri Vkanşehir, 52'si

Siverek ve 191'! merkez ilçe'dedir. Siirt'teki işyerlerin ise 42'si Batman ve 7ri

merkez ilçe'ye yerleşmiştk.

İşyerleri, üretim çeşidine göre sınırlandırıldığında, en fazlasının

ayakabı dışındaki giyim eşyası alanında faaliyet gösterdiği hemen görülüyor.

Bunlann. tüm 4710 işyeri içindeki oranı yaklaşık % 66'ya ulaşıyor. Buna karşdık

dokuma endüsüisi % 20,5, kundura % 10,5, ve deri % 3 dolaymdadü. Ayakkabı,

dışındaki giyim eşyası imalathaneleri (daha doğrusu terzihaneler) hemen hemen

Kürdistan'm tümüne dağılmış durumdadırlar. Terzihanelerin sayısı, Antep'te 525,

Urfa'da 360. Diyarbakır'da 240, Erzurum'da 210. Elazığ'da 250 ve Mardin'de 185 ci¬

vanndadır. TerzUıanelerin yaklaşık 100 tanesi 5-9 arasında kişi çahşünrken, geri ka-

lanlan 5'ten az kişi çalışünyor. Ayakabı üreten tüm imalathanelerin sayısı 500'e

yaklaşıyor. Bunlardan 74'ü 5-9 arasında kişi çalışünrken. geri kalanlan 4 ve daha az

kişi çahştmyor. Bu işleünelerin % 42'si Antep'tedir. Bu işyerlerinden 56'sı Urfa'da,

22'si Diyarbaku-'da, 60'ı Malatya'da, yaklaşık 20 tanesi de Erzurum'dadu.

5-9 kişi arasında işçi çalışüran ayakkabı imalathanelerinin sayısı Antep'te 60,

Malatya'da 10, Erzurum'da 2, Urfa'da 1 kadardı. Diyarbakır'dakilerin tümü ise 5'ten az

kişi çalıştmyor.
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TABLO 3- 1980'de illere Göre Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri Endüstrisinde Çalışanlara
Göre işyeri Büyüklüğü (Özel Sektöre Ait Küçük Lnalat)

tiler

Adıyaman

Ağn

Antep

Bingöl

Bidis

Diyarbakır

Elazığ

Erzincan

Erzurum

Hakkari

Kars

Malatya

Mardin

Maraş

Muş

Siirt

Tunceli

Urfa

Van

Toplam

işyeri

Sayısı

211

105

1464

46

78

294

293

142

255

18

191

451

219

20

64

183

32

486

158

4710

Çalışanlara Göre işyeri Büyüklüğü

1-2

188

91

687

42

63

198

25ı

133

214

13

161

296

164

17

51

144

30

355

123

3201

3-4

21

12

541

3

13

82

40

8

36

5

28

118

45

2

13

30

2

117

34

1150

5-9

2

2

236

1

2

14

2

1

5

2

37

10

1

-

^

-

34

1

359

Kaynak : DİE,1980 Genel Sanayi ve işyerleri Sayımı 2. Küçük imalat Sanayi

Dokumacıhk dalında faaliyet gösteren işyerlerinin sayısı, halı ve kilim de dahU,

960 civarmdadü ve bunların % 72'si Antep'te yoğunlaşıyor. Urfa ve Malatya hariç,

diğer illerdeki dokumacılık imalathanelerinin sayısı 50'yi geçmiyor. Dokumacılık

imalathanelerinin sadece 170 ümesi 5-9 arasında kişi çalıştmyor. Diğer işyerlerinin

çalıştüdığı kişi sayısı 4'ü geçmiyor.

Deri işletmelerinin sayısı ise 150 dolaymdadü-. Bunlann 45'i Antep'tedk. Geriye

kalaıüar, diğer Uler arasmda dağılıyor.

1980 Genel Sanayi ve işyerleri Sayımı'na göre, bu küçük endüsüi sektöründe

imalathanelerin yaklaşık % 3 l'i Antep'te bulunuyordu. Özel kesime ait bu küçük

endüstri sektörünün,endüsüi coğrafyasını, kendi içmdeki üretim farkldaşmasmı in¬

celedik. Sözkonusu işyerierinin üretim ölçeğine ve verimliliğine ilişkin verileri.

Antep örneğinde inceleyelim. Bu, küçük üretitilere uişkin daha objektif bk

değerlendirme yapılmasını, kolaylaşünr.

Antep'teki 1464 işyerinde 1944'ü ücreüi olmak üzere 4128 kişi çalışıyor. (13)
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Ücreüilerin % 55'i 5-9 arasında kişinm çalışüğı işyerierinde çalışıyor. 5-9 kişilik

işleünelerde ücreüilerin tüm çalışanlara oranı % 73'tür. Bu oran, sözkonusu

işleünelerde ücreüi işgücünün yoğun olarak kuUanddığmı gösteriyor.

. Tüm işyerlerinin 7116 BG çevirici güç kapasitesi bulunuyor. Çevirici güciin

%73'ü 5-9 kişi çalışüran işyerleri arasında dağılıyor. Bu, 1-4 arasında kişinin
çalışüğı imalaüıanelerin çok az, ama 5-9 kişinin çalışüğı imalaüıanelerin yaygın

motorlu modem tezgahlarla üretim yapüğına işaret ediyor,
Imalahanelerin gkdisi 1İ80 milyon, çıküsı 1758 milyon ikadır. 578 mUyon lüa

kaüna değer yaraülarak, ücreüUere 112.3 mUyon lira ödenmiştir. Yd içinde sabU ser¬

mayeye yapdan gayri safî ilaveler, 80,3 müyon liraya ulaşıyor.
Antep ilinin bu 1980 verilerini, tüm küçük dokuma endüsüisi için ge-

neUeştinnek doğru olmaz. Çünkü diğer Ulerdeki imalathaneler, Antep iUndeki kadar
makinalaşmamışlardü. Bk yandan bu verilerin genelleştirilmesi sınıriandmlırken.

diğer yandan da Antep'te bulunan imalathanelerin toplam işyerlerinin % 55' ı

olduğuna dUdcat edilmesi gerekk.
Antep'te bulunan dokuma işyerleri, 1980'de U'deki tüm küçük (1-9 kışı

çalışüran) işleünelerin % 31'ini oluşturarak, kaüna değerin % 25'ini yaraünıştı.

Aynı işyerierinde çalışanların sayısının tüm çalışanlar içindeki payı ise % 28'e

ulaşıyordu. . .,.,.,. -i
Sanayi istatistiklerr, şehirlerde bulunan dokuma tesıslenne dışkın bilgilen

içerkken, köylerdekini kapsam dışı tutuyor. Kırsal kesimdeki, yani köylerdeki
dokuma atölyeleriyle iligUİ olarak da 1981 Köy Envanter Etüdleri'nde venlen bU-
gUeri degeriendireüm. Bu sektöre ilişkin bilgiler. Köy Envanter Etüdlerinde üç (men¬
sucat dericilUc ve halı-kilim) sınıfa aynlmıştü. Mensucat dalında 15 işyen bulun¬
maktadır ve bunlann da tümü Urfa iUnin Halfeti ilçesine bağh köylerdedk. Yalnız bu
15 işyerlerinde ücreüe çalışan yoktur. Dericilik dalında bker kişinin çalışüğı Uci
işyeri vardır. Bu iki işyeri de Maraş il merkezine bağlı köylerde bulunmaktadu.
Halı-krlim dokumacılığı yaygındır. Bu dalda toplam 1495 işyeri bulunmaktadır ve
bu işyerlerinde 2779 kişi çalışmakladır. En fazla dokuma atölyesinin bulunduğu üler
Malatya ve Kars'ür. Kars'taki 484 atölye'de 921 kişi çalışıyor. Atölyelenn 180'nı
Arapçay. 203'ü Selim, 80'i Kağızman ilçelerine bağlı köylerde bulunuyor. Göle'dekı
bk atölyede 12 kişi, Selim'dekilerde ise toplam 760 kişi çalışıyor. Malatya'da bu¬
lunan 740 atölyede 1240 kişi çalışıyor. Bu atölyelerin 200'ü Akçadağ, 55'ı Arapkü,
485'i Hekimhan'dadır. Arapkir ve Hekimhan'dakilerde sırasıyla 55 ve 925 kışı
çahşıyor. Adıyaman'daki 50 işyerinde 100, Mardin'deki 54 işyerinde 135 ve Van'daki
12 işyerinde 47 kişi çalışıyor. Adıyaman'daki 4 işyerinin tümü Kahta'ya bağlı
köylerdeyken, Van'dakilerin tümü merkez ilçeye bağlı köylerd(îdk. Mardin'dekUenn
50 tanesi SUopi köylerine yerleşmiştir. Midyat'taki üç atölyede 40 kişi çalışırken,

Gercüş'teki bk atölyede ise 20 kişi çalışıyor. . or, ı

Diyarbaku-'ın Lice ilçesine bağlı köylerde bulunan bk atölyede de 20 kışı
çahşmaktadü. Erzincan'da halı atölyeleri Kemaliye'dedir. Burad^dd 50 atölyede "eğm"
adı verilen haldar dokunuyor. Kars ve Malatya halılannın dışmda diğer bölgelerde
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dokunan halılar fazla tanınmıyorlar. Ama bu iki ilde dokunan halılar Avnıpa pa¬
zarında bile yaygın bk şekilde görülmektedk. Yine aynı pazarda Van ve Adıyaman
halılarına da rasüanır. Sözkonusu atölyelerin üç-beş tanesi hariç diğerierinin
tümünde aUe emeği yaygın olup ev sanayü özelUğindedkler.

c) Küçük Dokuma Endüstrisinin Yapısal Gelişimi
Buraya dek özel sektöre ait olan dokuma endüsüisinin mUcroekonomüc bk anal-

ızmı yapük. Bu analizi bk makroekonomik anahzle tamamlamak lazım. 1927 1963
ve 1980 ydlarmdaki veriler Tablo 4'te özeüenmiştir. Burada esas önemü olaıl Kürt
küçük üreticilerinin 1927'den bugüne kadarki gelişme sürecininin
değeriendınhnesıdü. Özel kesime ait büyük işletmelerin durumu ortadadu-.

TABLO 4- 1927, 1963 ve 1980'de, Özel Sektöre Ait Dokuma Giyim Eşyası ve Deri Endüst-
nsmde işyeri ve Istüıdam (Küçük İmalat)

Istihtam

1927*

1827

6609

1963**

7771

16979 11196

Kaynak : DİE, 1927,1963 ve İ980 yıUararıyla UgUi sanayi sayunlan.
: Çahşanlann sayısı, 10 kişi çahştrran işyerieri dahü, sınıf ortalaması üzerinden
hesaplandı.

: Antep'teki büyük işyerierinin verUeri dahil değUdir.
": Çalışanlar sayısı, sınıf ortalaması (1-2, 3-4, 5-9)) kuralma uygun olarak ve
Antep tekıler de eklenmek suretiyle hesaplandı.

işyeri sayısı, 1927'de 1827 iken, 1963'te 7771'e yükselmiş, ama 1980'e ge¬
lindiğinde 47I0'a inmiştir. Benzer bk gelişme istihdam edilenlerin sayısında da
görülüyor. 1927'den I963'e dek çalışanlann sayısı, yaklaşdc üç kat artarken 1963-
1980 arasında % 35'î (1/3) aşkın bk oranda azalmıştü.

Bu veriler neyi gösteriyor? Yoksa bu endüsüi sektörü yok mu oluyor"» Cumhu-
nyet'm ük yıllarından sonra büyümeye başlayan tekstil şirketleri, henüz
Kürdistan daki pazara uzamp, oralan eüne geçkmiyordu. Kürt küçük meta üreticileri
sınırh da olsa. yörelermde bulunan pazarlarmı konıyordu. Küçük meta üreticileri ve
el zanaatçıları, smırlı da olsa, yaygmlaşıyordu. Gerek meuopolde büyük üretime
geçen özel sektör fabrikalannın ve gerekse de Sümerbank'm Kürdistan'da kurduğu
fabrdcalarm arünasma paralel olarak, küçük imalathanelerin çoğunluğu, pazar
paylanm göreceli okırak pazara ucuz mal süren büyük fabrikalara karşı konıya-
mayarak iflas ettiler. lEl emeğine dayanan küçük üreticilerin bk kesimi (özeUUde An¬
tep te) el tezgahlarmı otomatik tezgaha çevkerek kendilerini kommaya çalışülar Fa¬
kat bunlar da büyük fabrikalann bk türevi oldular. Bugün Ktkdistan'daki büyük
ımalaüıanelenn çoğuınluğu, büyük ölçekli fabrikalarla rekabet etmek yerine, bu
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fabrikalara ürün ve ara mal sağlayan bk eklenti gibi çalışıyorlar. Örneğin,

fabrikalann bez veya ipIUcIerini işleyerek mal üretiyorlar. Giyim eşyası üreten terzi¬

haneler ve kundura üreticilerinden üç-beşi hariç, diğerlerinin tümü, büyük konfek¬

siyon ve kundura fabrUcalarma pazarlannı kapürarak iflas ettüer. Zaten üretim yapan

terzihanelerin de hemen hemen tümü. meuopolde üretilen tekstilleri girdi olarak

kuUanıyor. Bu nedenle onlar da dolayh olarak büyük tekstil tekellerinin bk uzanüsı

durumundaki ev sanayime dönüşmüş durumdadırlar. Manifaktür durumunda olanlan

çok azdır.

Antep Ticaret Odası da yukanda saptanan tespiti yapıyordu. Oda'ya göre. Antep'te

1941-1945 yıllan arasında bulunan 8000 el tezgahının 1954 yılında 1500'e düşmesi,

yerel dokumalann yerini Sümerbank mallarının ahnası sonucuydu. (14)

3. Büyük Özel Sektör İşletmelerinin Durumu Üzerine
1971 yıb imalat Sanayii Anketi. 10 ve daha fazla kişinin çalışüğı işyerleriyle

ilgili verileri veriyor. Bu verilere göre Antep ilinin dışında özel kesüne ait işyerine

rasüanmamaktadır. 10 ve daha fazla kişinin çalışüğı işyerlerinin tümü kamu

sektörüne aittir. Bu sayıma göre. Antep'te 10 ve daha fazla kişi çalıştıran 25 işyeri

bulunuyordu. Bunlardan bk tanesi deri, diğer 24'ü de dokuma üretimi yapıyordu. Deri

üretimi yapan işletmeye ilişkin veriler, 52 Nolu Kanun nedeniyle sözkonusu An-

ket'te gizleniyor.

24 dokuma işletmesinde ise 1405'i ücretli olmak üzere toplam 1454 kişi

çalışıyoridu, İşyerlerinin toplam girdisi 62,2 milyon lira ve çıküsı 107,4 milyon

ikaydı. Bu işyerlerinde aynı yılda 45,2 milyon lira katma değer yaraülarak, 9,2

mUyon ika sabit sermayeye gayri safi ilaveler yapılmış ve çalışanlara 12,3 milyon

lira ödeme yapdmıştü. işyerlerinin toplam 5.548 BG çevirici gücü bulunmaktaydı.

Her işletmenin ortalama 60 kişi çalışürması ve çalışan başına yaklaşık 4 BG ve

31.087 lira kaüna değer düşmesi, bu işleünelerin büyük olduğunu gösteriyor.

özel sektöre ait büyük firmaların sayılan, son on yılda arünaya başladı, özel

sektör işletmelerinin çoğunluğu dokuma, birkaç tanesi de giyim ve dericUUc alanmda

faaliyet gösteriyor.

DPT verilerinden yararlanılarak özel sektör işletmelerinin durumu üzerine der¬

lenen verilerin özeti Tablo 5'te görülüyor. Veriler, çoğunlukla 1980 yılma aittk.

Tablo'daki verilere göre Kürdistan'da toplam 19 büyük işyeri var. Bu

işleünelerde çalışan toplam 2796 kişinin % 3,9'u mühendis ve teknisyen. % 91*1

üretimde çahşan usta ve işçi, geri kalam da idari işlerle uğraşan personeldk.

Elazığ'daki 5 işleünede 578 kişi çalışırken, Maraş'taki 2 işleünede 812, Urfa'daki

bk işletmede 440 kişi çalışmaktadu. Maraş ve Malatya'daki şirkeüerin sermayesi

400 milyon lirayı , Elazığ'daki 5 şirketin sermayesi de 230 milyon lirayı

aşmaktadır.. Urfa'daki şirketin sermayesi 130 milyon TL'yi aşarken diğer Uç ilde-

kilerin (Van. Mardin, Erzurum) sermayesi ise 100 milyon Uramn alüna düşüyor.

Çalışanlara göre işyeri büyüklüğü 44 Ue 440 kişi arasında değişiyor (Tablo 5).

İşletmelerin tümü çok ortakh kuruluşlardır.
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TABLO 5- İllere Göre Dokuma, Giyim Eşyası ve Dctİ Endüsuisinde işyerleri, Isühdam ve

Çahşanlara Göre işyeri Büyüklüğü (Antep hariç)

iller

Elazığ

Eızincan

Erzurum

Malatya

Maraş

Mardin

Urfa

Van

Toplam

İşye¬
ri Sa¬

yısı

3

i
3

5

i

2

1

1

19

İstihdam

MüKencTıs ve
Teknisyen

34

2^
16

10

l2

1

4

5

108

Usta

ve işçi

269

İM

319

440

775

78

411

48

2544

idari

Personel

29

1^

20

16

15
9

25

5

144

Toplam

Çahşanlar

322

246

355

466

812

88

440

57

2796

Çalışanlara

Göre İşyeri

Büyüklüğü

111

125

118

93

406

44

440

57

147

Toplam

Sermaye

(Milyon TL)

203

29

70

439

412

45

130

49

1377

Kaynak : Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Sicil Dairesi, aktaran: DPT, İUer İtibariyle
Sanayi Tesisleri ve OzeUikleri, Kalkınmada Öncelikli (25) il, CUt 1, ilgUi iUer.

DPT ve Yurt Ansiklopedisi verilerine (15) dayanarak (1980 Sayımı'nda bu

işletmelere ilişkin hiçbir bilgi bulunmamaktadır.) özel sektör işleünelerinin

özcllUdermi değerlendirelim.

Erzurum'deki 3 işletme. Derentaş Deri FabrUcası. Deri Konfeksiyon Fabrikası ve

Ispk Ayakkabı Fabrikası'dır. Çok ortaklı olan Erzurum Deri Fabrikası. 1980'de 154

kişi çalışünyordu; 65.000 adet konfeksiyon deri ve 450.000 deri işleme kapasitesine

sahipti. Aynı yılda 2250 deri işleyerek, 720.000 astarlık deri üreüniştk. 64 kişi

çalıştıran Erzurum Er-Yün Fabrikası, yılda 1 milyon meüe kumaş üretim ölçeğine

sahiptir.

Elazığ Agın'daki Deri Fabrikası, 1980'de 240 kişi çalışünyordu. Fabrika,

600.000 adet deri işleme ve 60.000 adet deri giysisi üreüne kapasitesine sahipti. (16)

Malatya'daki en önemli işyerleri Ipraş, Yifaş ve Malatya Bez Fabrikası'ydı. 34

kişinin çalışüğı Bez Fabrikası, 1980'de 218.436 meüe bez üreüniştir. Diğer iki

iplik fabrikası, dokuma geleneğinin hayli eski olduğu Yeşilyurt'ta bulunmaktadırlar.

1976'da işleüneye açılan IPAŞ iplik FabrUcası, 1980'de 369 işçi çalışürarak, 375

ton pamuk ipliği ve 880 ton sentetik iplik üretmişti. FabrUca yılda 4000 ton

üretebUecek ölçeğe sahipti. 1972'de kurulan 1445 ortaklı YlFAŞ IpIUc Fabrikası'nm

yapımı 1982'de devam ediyordu. Tesis, üretime geçtiğinde, 277 kişi çalıştırarak ydda

40.000 adet yelekli takım elbise üretebilecektir. Tesisin 40 mUyon TL sermayesinin

% lO'u DESlYAB'a (Devlet Sanayi ve işçi Yaünm Bankası AŞ) % 15'i TSKB'na

aittk. 1982'ye dek fabrUca için 400 milyon TL yaünm yapılmışü.

Maraş'ta bulunan iki sanayi tesisinden bki Çırçır-Pres, diğeri iplik FabrUcası'dır.

Çukobkük Çırçur-Pres Fabrikası 1960'ta kuruldu ve 1983'te 140 kişi çalışünyordu.

FabrUca, günde 140 ton pamuk işleme kapasitesine sahiptk. Diğeri ise 1980'de
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üretime geçen çok ortaklı Marteks Tekstil Fabrikasıdır. 1984'le 384 (1980'de 452)

kişinin çalıştığı fabrika, yılda 2700 ton pamuk ipliği üretiyor.

Tablo 5'te verilmeyen bk başka tesis, 1977'de kurulan BOSSA iplik
Fabrikasıdır. BOSSA, 1982'de işletmeye açılarak 395 kişi çalıştırmaktadır. Ydlık

üretim ölçeği 3000 tondur.

Urfa Pamuk ipliği' Fabrikası (UPISAŞ), 1973'te çoğunluğu tüccar ve çiftçi olan

292 ortak Uüaftndan 17.200;000 TL sermaye ile kuruldu. Nisan 1975'te deneme

üretimine geçti ve aynı ydm eylül ayında işleüneye açıldı. Tesis, yılda 4146 ton ve

20 karde iplUc üretme kapasitesine sahiptir. Daha sonra FabrUcaya, 100 ton küüü pa¬

muk işleyebilen bk çırçır birimi eklendi. UPISAŞ, 1983'te 430 kişi (1980'de 411

kişi) çalıştüarak, 1980'de 1078 ton pamuk ipliği üretti.

Urfa'daki öbür tesis. Yapağı Yıkama ve Yün ipliği Fabrikası'dü.1000 ton yapağı

işleme kapasitesine sahip olan fabrika, 1979'da işleüneye geçti. 1983'te 28'i mev¬

simlik olmak üzere 50 kişi çalışüran tesis, aynı yılda ancak 200 ton yapağı

işleyebilmiştir. (17)

Van İplUc Fabrikası, 1975'te, 200'ü aşkın ortak tarafından 22 milyon TL sermaye

ile kuruldu. Üretim kapasitesi, yılda 650 ton hah ipliği ve 150.000 Uıne battaniye
işleyecek kadardu. 1980'de 57 kişinin çalışüğı Fabrika, 266 ton halı ipliği ve 8040
tane batümiye üretti. Bunun dışında 1-2 üıne yün yıkama-boyama tesisi de vardır.

Mardin/Kızıltepe'deki KlDAŞ tesisi, 1974'te, 1200 ortak u^afindan kuruldu ve

yılda 533 ton ^üayhgarn yün ipliği ve 847 ton kamgam yün ipliği ile 235 tane bat¬

taniye ve 25.000 meüe kare Hereke tipi halı üreüne kapasitesi mevcuttur. 1983'te

yalnız yün ipliği birimi üretime başlamışü ve bu birimde yılda 200 ton yün ve

sentetik iplUc üretiliyordu.

Nusaybin'de biri ÇukobiriUc'e bağlı Çırçır-Pres, diğeri NÜKTAŞ-Nusaybin Pa¬

muk ipliği ve Dokuma fabrikaları bulunmaküıdır. 1980'de 43 kişinin çalışüğı Çüçü-

Pres Fabrikası'nda 200 ton pamuk preslendi.

NÜKTAŞ, 1975'te 85 milyon sermaye ile kurulan çok ortaklı bir tesistir. 1984

yılında Fabrika'da 90 kişi çalışıyordu.

Hakkari'de yıllık kapasitesi 100 ton olan bk iplik Fabrikası bulunmaktadır.

Fabrika'da üretilen iplik, yöre halkının elinde bulunan 1500 tezgahta dokunarak,

yılda 20-30 bin arasında kilim üretiliyor. Kilimlerin toplam fiyaünın 150-200
milyon TL olduğu üıhmin edilmektedk (18). DPT verilerine göre 1980'de Hakkari
ve Uçelerinde 5 halı dokuma kooperatifi kurulmuş ve her kooperatifin 36 tezgah ile
işlemesi planlanmıştü. Fizikî yapılan 1980'de biten tesisler üretime geçtiğinde 200

kişiye iş olanağı sağlayacaktü.

Büyük dokuma tesislerinin en yaygın olduğu il Antep'tir. Antep'te dokuma

endüsüisinin en önde gelen fabrikalan, Veliç iplik Fabrikası, Gatek-Gaziantep

Tekstil FabrUcası ve Sanko Konfeksiyon FabrUcası'dur. Dokuma dalında çalışanların

% 50'den fazlası bu üç tesistedir. 1980 Sayımı'na göre, bu ilde 44 tane büyük işyeri
bulunmaküıdır. Toplam 3458 kişinin çalıştığı bu 44 tesiste, üreticilere 593,2
milyon TL ödenerek, 936,5 milyon TL kaüna değer yaraüldı. Girdisi 1.952,6,
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çdcüsı 2.889 mUyon TL olan bu fabrücalar, 1980'de toplam 1.073,1 milyon TL sab¬
it sermaye yaürunı gerçekleştirmişlerdi. Bu meblağın % 97'sine yakını makina ve
teçhizata yaünhrken, geriye kalanı ulaşürma aracı (5 milyon) ve kka (38,2 milyon)
için harcandı. Aynı ydda büyük ünalat endüsuisinde çalışanlann % 47'si Antep'te
çalışüken, yine kaüna değerin % 29'u ve sabit sermaye yaünmlannın % 92'si bu
sektörce gerçekleştirihniş bulunuyor. (19)

Antep'te. 1964'te dokuma dalındaki 15 büyük işyerinin, yaraülan toplam kaüna
değer içmdeki payı % 30 kadardı. Aradan geçen 25 yıUdc süreye rağmen toplam kat¬
ma değer içindeki oranın değişmemesi, dokuma sanayi sektörünün, gelişme

göstermeden yerinde saydığı anlamına gelmez. Bu durum, daha çok çimento ve

benzeri diğer sektörlerin de hızla gelişerek, bk bütün olarak muüak meblağı eskiye

göre çok arünış bulunan kaüna değerden pay almalanyla açddanmalıdır. Aslında

dokuma endüsüisi, Antep'te çok dinamiktir ve hızla gelişmektedk. Büyük işleüne
sayısı 1964'te 15 iken, 1971'de 25'e, 1979'da 37'ye ve bk yıl sonra. 1980'de 44'e

yükselmiştk, 1964'te büyük işleünelerde çalışan kişi sayısı 1152 iken, 1971'de
1 .454'e. 1979'da 2823'e ve bk yıl sonra 3458'e çıkmışür.

4. Dokuma, Giyim ve Deri Endüstrisinde Devlet
İşletmeleri

Devlet işleünelerinin tümü büyük ölçekli fabrikalardır. Sümerbank'm
Kürdisüm'daki işletmelerine Uişkin veriler. Tablo 6'da veriüyor. Tablo, DPT verile¬
rinden yararlandarak hazülandı. Tablo'daki veriler 1980 yılma aittir.

Malatya, Diyarbakır ve Erzincan fabrikalan dışındakiler yeni sayılıriar.

Sümerbank Malatya Pamuklu Dokuma Sanayii Müesesesi, devletin Kürdistan'da
kurduğu ilk fabrUca sayılır. Bu fabrika 1936'da Sümerbank, Ziraat Bankası ve iş
Bankası tarafmdan 3 mUyon TL sermayeyle kuruldu. Daha sonra sermayesi 5 milyon
liraya yükseltildi. Tüm sermayenin %34'üne Sümerbank sahipti. Sümerbank,
1946'da iki bankanın hisselerini 9 milyon TL'ye saünalarak, fabrikanın tek sahibi

oldu. (20)

îlk üretim döneminde fabrikada 438 tezgahla yılda 3 milyon meüe dokuma
üretiliyordu (21). Sonradan fabrikanın tezgah sayısı 752'ye çdcarülarak, üretim ka¬

pasitesi büyütüldü. 1980'de üretim kapasitesi 18,4 milyon meüe dokuma olan

fabrika, aym yılda 13,4 mUyon meüe dokuma ve 3 ton iplUc üretimi gerçekleştirdi.
Fabrikada 2.652 işçi çalışıyordu.

Diyarbakır'da Ud dokuma fabrUcası bulunuyor: Yünlü Dokuma ve Hah FabrUcası,
1952'de Yünlü Dokuma ve Şayak adı alünda üretime başladı ve 475 civannda işçi
çalışünyordu. Sümerbank, fabrUcayıaskeri giyim ihtiyacını karşdamak için kurdu.
İUc kurulduğu yıllarda genelükle askeri giyim eşyası için kumaş dokurdu. Fabrika'ya
1972'de bk halı dokuma bölümü eklenerek büyütüldü ve ismi "Yünlü Dokuma ve
Halı Fabrikası" olarak değiştirildi.

Fabrika, 40 tezgah ve 540 iğ'e sahip olup, yılda 432 ton yünlü iplüc ve 250.000

meüekarelik halı dokuyabiliyor. Fabrikada 335 işçi çalıştmlıyor. Tablo 6'da
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görüldüğü gibi fabrika, 1980 yılında 224 ton yün iplUc üretmiş ve 94.(X)0 meüekare

yün halı dokumuştur. Bu, toplam kapasitenin ancak yarısının kullanıldığını^

gösteriyor.

Diğeri, yani Diyarbakır Dokuma Fabrikası, 1975'te üretime geçti ve 418 işçi

çalıştırmaktadır. FabrUcanm 27.144 iğ'i olup, yıllık iplik üretme kapasitesi 3.703

tona ulaşıyor. Ne ki kapasitenin tümü kullandamıyor. örneğin, 1980'de kapasitenin

ancak %2ri kullanılabihniştir.

Sümerbank Maraş Pamuklu Dokuma Sanayi TAŞ, 1965'te üretime başladı. Fa¬

brUca 11.632 iğ ve 588 dokuma tezgahına sahiptk. 1980'de 1953 top iplik ve

737.000 meüe dokuma üretimi gerçekleşürmiştk.

Bu tesis, 1981 yılında Türkiye'nin 500 büyük şirketi arasında 263. sırada yer

alarak. Üretimi 1,4 mUyar, bilanço kazancı 15,5 mUyon TL civanndaydı.

Sümerbank Erzincan Bez Fabrikası, 1954'te üretime başladı, ilk kuruluş

ydlannda 1.800 ton iplik üretiyordu. 10 yıl sonra fabrUcaya bk dokuma bölümü ek¬

lendi. Dokuma bölümü, 321 tezgahla yılda yaklaşık 10,5 mUyon meüe kalın bez do¬

kuyordu. FabrUca, 1964-1967 yıllarında 8 milyon meüe ham basmaldc, pazenlUc ve

kaput.bez de üretti. 1967'de şeker ve tohum torbalan için kaim bez dokumaya başladı

ve şimdi tesiste ağırldda şeker torbalan üretiliyor. Buna gerekçe olarak 95 cm'lik

tezgahlann kalın bez üretimine daha uygun olması ve bu alanda talebin artması

gösteriüyor. Şeker fabrikalan, üretilen tüm torbalan saün alıyor. Bugün 948 kişiyi

istihdam eden fabrika, 29.500 iğ ve 321 tezgahla yılda yaklaşdc 3.788 ton iplik ve

12,8 müyon meüe bez dokuyabiliyor, ve genellUde tam kapasiteyle işliyor.

Maraş Şirketi gibi bu şirket de, 1980 yılında Türkiye'nin 500 büyük fkması

arasında 261. sıradaydı. Aynı yılda 959 milyon TL mal satarak, 55 milyon kar elde

etti ve 144.000 dolar ihracat yapu.

Sümerbank'm başka bk tesisi 1981 yılında Erzurum'da işletmeye girdi. Yine bir

devlet kuruluşu olan Yapağı-Tifük Aş'nin de Erzurum ve Urfa'da bker tesisi vardır.

Erzurum'daki Yapağı Yıkama Tesisi, 147 milyon TL'ye mal olup, yılda 1.375 ton

yapağı yıkama kapasitesine sahiptir. Urfa'daki Halı ve Yün ipliği Fabrikası, 1980'de

124 kişi çalışünyordu. Aynı yılda fabrikada 242 ton yapağı yıkanarak, 45 ton

boyama yapıldı; 717 ton süaygan ve 31 ton boyah iplUc üretilip 8 meüekare deneme

halı dokundu

Bu tesislerin dışında, Sümerbank'm Erzincan (Tercan), Van ve Kars

(Sarıkamış)'ta bker ayakkabı fabrikası da bulunuyor. Hem Kars, hem Van ayakkabı

fabrikalannm yıllık birer milyon çift erkek ayakabısı üreüne kapasitesi bulunuyor.

Erzincan tesisinde ise yılda 1 milyon çift kadın iskarpini üretilebiliyor.

Buraya kadar devlet tesislerinin mikro ekonomik çözümlemesi yapddı.

DlE'nin yayınladığı sanayi istatistiklerine dayanarak Tablo 7 oluşturuldu. Ko¬

nuyla İlgUi olarak 1963'ten önceki yıllara ait genel ekonomik veriler bulunamadı.

Bu Tablo'daki veriler ışığında devlet sektörünün dönemsel ve genel

ekonomik verilerini değerlendirelim.

1963'te üç işyeri vardı ve bu işyerlerinde toplam 4.180 ücreüi işçi çalışıyordu.
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1971'de işyeri sayısı üç kaüna yükselkken, çahşanlann sayısı bk kat bile artmıyor.

Bunu nasd değerieudkmek gerekk? Yeni üretime geçen fabrUcalar, diğerleri kadar işçi

çahşürmıyorlar. Ücreüilere yapdan ödemelerin 12 yılda 87 mUyondan 4.901 müyon
TL'ye fırlaması, daha çok Türkiye'deki yüksek enflasyonla açıklanabUk. Kürdistan'la

ilgili bilgisi olan herkes, bu 12 yıl süresince işçi ücreüerinin reel olarak 55 kat
yükselmediğini iyi bilir. Belktilen sürede çalışanların yaşam düzeyi bu kadar

iyUeşmedi tersme reel olarak gerUedi.
Tablo'ya göre, süre içinde çevirici güç de %62 yükselmiştir. Bu dönemde yeni

kurulan fabrikalar modemdi ve eskUeri de rasyonelleştirildir. Tek tek fabrikalardaki
geüşmeyi çözümlerken de bu görülmüştü. Zaten yeni işleünelerde daha az işçinin

çahşünlmasmın önemü bir nedenin de bu olması gerekir.
Bu süre içinde (1971-1983) kaüna değer 42 kaüna yükselkken, sabit sennayeye

yapılan gayri safi ilaveler ise 39 kaüna çıkıyor. Aynı dönemde girdi 70.2 kat ve
çUcü, 54 kat artıyor. Bu durum, göreli de olsa bir gelişmenin olduğunu gösteriyor,
ama bu gelişme üUcenin Uıtiyacma cevâp vermekten çok uzakür. Ne 197 l'de, ne de
1983'te sabit sermayeye yapılan gayri safi ilaveler, kaüna değerin düzeyine

çdcmamıştü.

Devlet teşekküllerinin mülkiyet ilişkileri üzerinde de durmakta

yarar var. Bu tesislerin ikisi, Türkiye -Yapağı Tiftik AŞ'ye ve diğerieri de

Sümerbank'a aittir.

Bu üd kuruluş da resmi tanımla birer iktisadi Devlet Teşşekkülü olup, sermaye¬

lerinin tümü devlete aittir ve ekonomUc alanda ticaret esaslarına uygun olarak faaliyet

gösteriyor. .
Türkiye Yapağı-Tiftik Kuruluşu, 1956 yılının başmda 16 milyon lua sennaye de

kuruldu. Kumcuları; Zkaat Bankası, Sümerbank, Et ve Balık Kurumu gibi devlet
kumluşlanydı. Türkiye Yapağı-Tiftik AŞ, ülke düzeyinde yün alımı ve satımı,
koyunculuğun geliştirilmesi, girişimcilere kredi verip kooperatiflerde örgüüenmesr

ve dokuma endüsüisine hammadde sağlanması gibi görevleri yerine getkiyor.

Bölgesel temsilcUikleri ise yün üreticileriyle doğrudan ilişkiye geçerek yün saün

ahyorlar. Tiirkiye Yapağı-Tiftik AŞ'nin 1982'de 0,5 milyar TL sennayesi vardı. Bu
sermayenin %95'i hazineye, diğeri Sümerbank (%3), Devlet Üreüne Çiftügi ( %0,8)
gibi devlet kuruluşlarına aitti. Ama Türkiye Yapağı-Tiftik AŞ'nin de bağh
Ortaklıkları var. Örneğin Burdur-Yeşilova Halı Yün iplik Fabrikası TAŞ'nin
sennayesinin %20 oranında bu kuruluşa ait iken. %61,32 oranda da özel kesime

aittk. 	 _
Sümerbank. 1982'de yaklaşık 25 milyar TL sermaye bırıktınnışü. Bu ser¬

mayenin tümü hazinenin, yani devletindir. Sümerbank. Türkiye'de (meuopolde) ser¬
mayesinin çoğunluğu özel kesime ait olan veya özel kesimin de ortağı olduğu bir
dizi firmaya iştkak eünektedir. Örneğin; BASF- Sümerbank Sanayi AŞ (Sümerbank
payı %40), Bahkesk Pamuklu Dokuma Sanayi TAŞ (Sümerbank payı %21), Aydın
Tekstil (Sümerbank payı %25.5). Kıbns Türk Sanayi işleüneleri Holding ŞTİ

(Sümerbank payı % 13)... (22)
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Buna karşdık Sümerbank, Kürdistan'da kurulan hiçbk özel kesime ait işletmeye

ortak' olniadıgı gibi, Kürtdistan'daki hiçbir tesisine de Kürt burjuvazisini ortak et¬

miyor. Bunun sebebi gayet açıkün Kürdisian'dan Türkiye'ye kaynak aktarmak. Zka

sermaye aktarımının en yaygın ve en "çağdaş" biçimi, Sümerbank gibi devlet

kuruluşlannın meüopoldeki ortaklan üzerinden oluyor. Kürüerin yaratüğı değerler,

Türk burjuvazisine, işte böyle aktarılıyor. Bu konu, daha sonraki bir bölümde özel

olarak işleneceği için, burada daha fazla açUdamaya gerek yoktur.

Devletin dokuma alanında faaliyet gösteren şirkeüeri, en başta Yapağı-Tiftik,

Kürt yün üreticileriyle modem pazar ilişkileri içine gkmiş ve giderek bu ilişkilerini

yaygınlaşünp kendisine bağlıyor.

Devlet işletmelerine ilişkin buraya dek yaptığımız analizi

özetlersek; Sümerbank gibi devlet kuruluşlarına bağlı tesislerin sayısı 12'ye

vanyor ve 1980'de yaklaşık 7.500 işçi istihdam etmektedkler.

Bu 12 fabrikanın üçü deri, diğerleri (9'u) yünlü veya pamuklu mallan işleyip

üretmektedk.

Kadın ve erkek ayakkabısı üreten üç fabrikanın yılldc toplam kapasitesi 3

milyon çift ayakkabı dolayındadır. Tablo 6'daki alü dokuma fabrUcasmın yılda

107.096 iğ ve 1.701 tezgahla 10.894 ton iplik, 41,3 milyon dokuma ve 250.000

meüekare halı dokuma kapasiteleri mevcuttur. Adıyaman Pamuklu Dokuma

Müessesesinin yılda 10,8 milyon adet iç çamaşır üretme kapasitesi var. Er¬

zurum'daki iki ve Urfa'daki bir tesisin kapasiteleri de buna eklenmelidir.

Sümerbank'm alü dokuma ve giyim fabrikası, 1980'de 11.468 ton iplik üreterek

9.411 meüekare halı ve 32.456 milyon değişUc bezler dokumuşlarda-.

III. Sonuç

Kürdistan'da küçük dokuma imalathaneleri azalmaktadü. Geriye kalan imalaüıa¬

neler (küçük dokuma atölyeleri, terzihaneler, kunduracılar), büyük dokuma ve giyim

fabrikalanyla bir rekabet içinde değildir, onların ürettiği mallan gkdi olarak kullanıp

birer uzanülan duramuna gelmişlerdir.

Hah dokumacılığı dışında, kırsal bölgelerde dokuma ve deri işleme atölyeleri he¬

men hiç kalmamış, bu son pazar parçasını da büyük >fabrUcalar kapmışlardır. Çünkü

fabrUcalar hem kaliteli, hem de daha uzuca mal üretiyorlar. Halıcılık atölyeleri,

Malatya ve Kars'la pazar için halı dokumakladır.

Bugün 11.196 kişinin çalıştığı 4.710 işyerinin %3ri Antep'tedk. Bu küçük

dokuma ve giyim işyerlerinin önemli bir bölümünde ücretii işgücü kullanımı

ağülUctadü. Ücreüi işgücü kullanımı, 5-9 kişinin çalışüğı Antep imalaüıanelirinde

%73'e varıyor. Bu durum, sözkonusu imalathanelerin kapitalist manifaktür

özeUiğine işaret ediyor.

iddia edUdiği gibi, Kürdisian'daki dokuma giyim ve deri endüsüisi, sadece aramal
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üreüniyor. Bugün Adıyaman'da bk iç çamaşü, Erzumm'da biri ayakkabı diğeri deri

konfeksiyon olmak üzere Ud fabrUca, Maraş'ta bir tekstü, Antep'te bk konfeksiyon

fabrikası vs. bulunuyor.

Bu endüsüi sektörünün diğer önemli bk özeUiği, büyük devlet fabrUcalannm

yanısüa. özel kesime ait bk dizi büyük mcxlem fabrUcanm da bulunmasıdır. 300'den

fazla işçinin istihdam (xlildiği fabrika sayısı 8'e vanyor. Sadece Antep'teki üç fab-

rUcada (Veçiç iplik, Gateks Tekstil ve Sanko Konfeksiyon) 2.000, Urfa'daki

UPlSAS'ta 450, Malatya'daki iPAS'ta 383, Maraş'taki Ud fabrikada (Borsa Ipük ve

Marteks Tekstil) 779 işçi çalışıyor. Kısaca özel kesime ait 45 firmada yaklaşık

6.898 işçi çalışıyor. Ne girdi-çıkülan, ne de yıl içinde yarattddan kaüna değer,

devlet sektörünün ğerisindedk.

Dokumacılığın Kürdisüm'da geleneği eskidk. Buna rağmen özel kesimin fabri¬

kasyon üretime başlaması daha yeni sayılır. Bu durumun değişik nedenleri var:

ÖzeUUde TC'nin kuruluşundan sonra Kürt dokumacılann ilişkileri Kürdistan'm diğer
parçalarıyla kesildi, hinterlandlannı yitirdiler. Antep ve Maraş'ta bulunan çok

sayıdaki işyeri, bu geleneksel pazarın kaybedilmesi nedeniyle iflas etti. Meuopolde

üretilen tekstil ve konfeksiyon ürünleri, yoğun bir şekilde Kürdistan pazarına

sürüldü. Kürt üreticileri, modern tezgahlarla üretim yapan ve devletin her türlü

desteğine sahip Türk sanayicilerinin rekabetine dayanamayarak iflas ettUer. Bazılan

ellerindeki tezgahları otomatikleştkmek istediği halde, kendilerine ne tezgah iüıal

eüne olanağı tanmdı, ne de Bursa'da üretilen tezgahlar saüldı. Çok azı uzun bk bek¬

lemeden sonra Bursa'da tezgah alabildi. O dönemde devletçe alınan "muamele vergisi"

de, küçük üreticilerin tezgâhlarını birieşürip fabrikasyon üretime geçmesini önleyen

önemli engellerden biriydi. Kısacası Kürt küçük üreticilerin fabrikasyon üretime

geçememesinkı esas nedenleri bunlardı. Kaçakçıhğm buna neden olarak gösterihnesi

objektif değıldk.
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YEDİNCİ BÖLÜM

Orman Ürünleri ve Mobilya Endüstrisi

önce sorunun teorUc olarak nasıl konulması gerektiğine bakalım. OrmancılUc

Endüsüisi, odunun saüş için kesUip işlenmesidk.

Eskiden köylüler, kendi kişisel üretimlerini karşılamak için odun kesiyorlardı.

Endüsüileşme ve şehirleşmenin gelişmesine paralel olarak yapacak ve yakacak

ürünlerine olan talep artükça odun bir meta olarak pazara sürülmektedir. Pazara

sürülen odunlann bk kısmı yakacak odun olarak saülırken, diğer bk kısmı da

yapacak odun olarak tüketiliyor, yani mobilya, inşaat vs. gibi endüstri sektörlerinin

iketici tüketkninde kuUanılıyor.

Kürdistan'da ormanlar, tüm illere eşit bk biçimde dağılmamış; daha çok

Erzurum, Bingöl, Elazığ, Maraş gibi Ulerde yoğunlaşmıştır. Maraş il alanının %

37'si, Erzumm'un %8'i, Elazığ'ın %25'i, Bingöl'ün %41'i ve Erzincan'ın %9'u

ormanlUcür (1). Bu oran Türkiye genelinde % 26'du-. Türkiye ormanlannm %13,8'i

Kürdistan'dadır. Kürdisian'daki Ormanların bir kısmının askeri amaçlarla

sömürgeciler tarafından yakdması, geri kalan kesknden de yıllık büyümenin üstünde

ürün alınması (kesim yapılması), zengin orman varlığımızın tahribine yol açmıştü.

Genel Sanayi ve işyerleri Sayımı'nın 1927, 1963 ve 1980 yıllarındaki isuıtistik-

lerinden yararlanarak hazu-lanan Tablo l'den işyerlerinin sayımını ve üretim Uişki ve

biçimleri bakımından durumlarını inceleyelim. Tablo'yu bu biçime getirmek için

1927 Sayımı'ndaki 4-5 kişi arasında işçi çalışüran işletmelerin tümü bkleştirilip 5

üzerinden hesaplandı. Yoksa Tablo'yu bkleştkip yıUara göre karşılaşürmayı yapmak
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olanaksızdı, istatistiksel açıdan birleştirme yöntemi, doğru olmamakla birlikte, bu

yöntemin yaratüğı durumun araşurmanın sonucu üzerinde fazla bir etkisi yoktur.

TABLO 1- 1927,1963 ve 1980'de Orman Ürünleri ve MobUya Endüstrisinde istüıdam işyeri,

ve Çahşanlara Göre işyeri Büyüklüğü

YıUar

1927

1963

**1980

istihdam

Çahşanlar

Ortalaması

1935

4284

6709

Ücreüe

Çalışanlar

558

1219
*

işyeri

Sayısı

901

2113

2933

Çalışanlara Göre

işyeri Büyüklüğü

1-4

Kişilik

792
*

2730

5-9

KişUik

109
*

203

Kaynak : 1927,1963 vel980 Genel Sanayi ve işyerleri Sayımları

* : Eldeki veri eksiliğinden dolayı hesaplanamadı.

** : Bu yılda istihdam edilenler, yazar tarafmdan smıflarm ortalaması alınıp Antep

ve Diyarbakır verileri eklenerek hesaplandı.

Tablo'dan da izlendiği gibi süre içinde işyerieri sayısında büyük bk artış vardır.

1927 yılında işyeri sayısı 901 Ucen, 1963'te 2II3 ve 1980'de 2918'e yükselmiştir,

ilk ve son sayım arasındaki uzun zaman dönemi göz önüne alınarak bir

değeriehdirme yapılırsa, bu yükselmenin çok yavaş olduğu açıkür. 1963'ten 1980

ydma kadar, işletme sayısının %39 arünası yeterli değUdk.

1927 Sanayi Sayımı, işletmelerin ilişkileri üzerine önemü bilgiler veriyor.

Buna göre, işletmelerin çoğunluğu il merkezlerindedir. Aynı şekilde bu atölyeler,

çoğunlukla ücreüi emek kuUanmaküıdu-lar. Dikkati çeken diğer bk konu da, işçilerm

%24'ünün 14 yaşından küçük olmasıdır. Diyarbakır'da bu oran %21, Antep'te %17

ve Mardin'de %16'dır. Tüm veriler, bu 14 yaşından küçük işçilerin marangoz

atölyelerkıde çırak olarak çalışan gençler olduğunu ortaya koyuyor.

1927 sayımına göre Kürdistan'da 5 ume büyük işletme mevcuttur. Bunlardan üçü

2750 kişiliktir ve Diyarbakır, Maraş ve Urfa illerinde bulunmaküıdıriar. 51-100

kişilUc olan bir tanesi de Kars'ladu-.

1927'den 1963 yılına kadar işletme ve çalışan sayısı yükseldiği halde,

işletmelerde ücretii emek kullanımı bakımından hiçbir nitel değişme olmadığı

görülmektedir, ilginçtir: Tam 36 yıl geçmesine rağmen işleünelerde çalışanların

ortalaması alındığında, bk degişUdiğin olmadığı görülüyor. 1927'de ücreüilerin tüm

çalışanlara oranı %28,8 iken, bu oran 1963'le %28,5'e düşüyor.

1963 Sayımı'na göre Urfa, Kars, Erzincan, Diyarbaku ve Ağn'daki işletmelerin

%93'ü bıçkıhane ve kereste atölyelcridk. Diğer illerdeki 'işleünelerin yarısı marangoz
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atölyeleridk. 1963'teki ormancılık ürünleri ve mobilya endüsüisi alanındaki

işletmelerin, ücreüi emek ve üretim hacmi bakımından manifaktür niteliğindeki

küçük atölyeler olduğunu gösteriyor. 1980 Genel Sanayi ve işyerleri Sayımı'na göre

2933 işyerinde töplam olarak 6709 kişi istihdam ediliyor. Bu işletmelerin %5,9'u

5-9 kişilik ve geri kalanı da 1-4 kişiliktk. 5-9 kişilik işletmelerin 98 tanesi

Antep'tedk.

Öyleyse Antep ili işleüneleriyle ilgili ayrıntılı veriler, bize bu işleünelerin

niteliği üzerine bilgi edinme olanağ'mı veriyor. 5-9 arasında kişinin çalışüğı 98

işleünede toplam olarak 560 kişi çalışıyor ve bunlann 462'si, yani %82,5'i

ücreüidk. Bu 98 işletmenin girdisi 33,3 milyon TL, çUctısı da 67,2 milyon TL

olup, bu işleünelerde toplam 33,9 milyon TL kaüna değer yaraülmışür. Aynı yıl

işçilere, toplam 21,6 milyon TL ödeme yapdmıştü. Yine 3-4 kişinin çahştığı

işleünelerde çalışanlann %40,4'ü ücreüidir. Tüm verUer, 5-9 kişilUc işlemıelerin orta

çaplı kapitaüst niteükli işletmeler olduklarını gösteriyor.

1980 yılındaki işletmelerin %8ri ağaç ve mantar ve %19'u da mobilya ve

döşeme koluna aittir. Mobilya atölyeleri Antep, Elazığ, Erzurum ve Malatya ille¬

rinde yoğunlaşmışlardır. Tüm mobilya işleünelerinin %30'u Antep ve %15'i

Erzurum'da bulunuyor. Antep'teki bk kaç işleünenin dışında diğer tüm işleünelerin

çâlışürdıgı işçi sayısı lO'u geçmiyor. 5-9 kişilik 84 mobilya atölyesinin hemen

hemen tümü merkez ilçelerdedir. Bunlardan 23 tanesi de 7-9 kişiliktk. Malatya'da

150 milyon TL sermaye ile kurulan MOMAŞ şirketi, 1983 ydına kadar sermaye ve

talep yetersizliği yüzünden üretime geçmedi., MOMAŞ tesisinin ydda 2500 yatak ve

1500 oturma odası takımıyla 1000 yemek odası takımı üreünesi planlanmışür.

Orman işleüneleri. Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı olan Orman işleüneleri

tarafından işletiliyor. Kürdisian'daki ormanların sömürülmesi içm Erzurum, Elazığ

ve Maraş Bölge Baş Müdüriükleri kurulmuş ve diğer illerdeki işleüneler de onlara

bağlanmışür. Tablo 2'ye dayanarak bu işleünelerin dummunu irdeleyelim.

Bu üç Baş Müdüriüğe bağlı kurum ve tesislerde toplam 10327 kişi istihdam

edilerek, yılda 35521 meüe küp tomruk, direk ve 2.324.000 meüe küp yakacak

odun elde ediliyor. En az kişinin istihdam edildiği Elazığ işletmesinde en çok

yakacak odun, en fazla kişkıin istihdam edildiği Maraş işletmesinde ise en çok

yapacak odun üretiliyor.

Tüm illerde üretilen yapacak ve yakacak odun miktarına ilişkin veriler bulu¬

namadı. Bingöl'de 1980 yılında baltalUdardan 3.760.000 stem ve koruluklardan da

265.000 meüe küp ürün elde edilmiştir. Erzurum'da ydda 42.000 m3 yapacak odun

ve 20.000 stern yakacak odun üretiliyor. Maraş'ın 1978 yılında Türkiye'de
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omıancıIUc sektöründe yaraülan gayri safi hasıla payı %1,5, 1980'de Erzumm'un

payı bmde 8 ve Elazığ'mki binde 5,6 civarmdachr. (2)

Tablo 2- 1980'de Erzurum, Elazığ ve Maraş Orman işletmelerinde İstihdam ve Üretim

işletmenin

Büyüklüğü

Erzurum

Elazığ

Maraş

TOPLAM

Bağh olduğu

Yer

Orman

Bakanhğı

Orman

Bakanhğı

Orman

Bakanlığı

istihdam

4122

1226

4979

10327

Üretim

14795 m.küp Tomruk, dkek

ve 970.000 stem Odun

4 530 000 stem Yakacak

Odun

109 413 m. küp tomruk,

direk ve 1354000 sm. odun

35521708 m. küp tomruk,

direk ve 2324000 stn. odun

Kaynak : DPT, lUer itibariyle Sanayi Tesisleri ve OzeUikleri, 1. Cilt, Ankara,
23 Ekim 1981. UgUi üler

Yine Erzumm'da 256 kişinin çalışüğı ve toplam sermayesi 118,8 milyon TL

olan özel sektöre ait bk tesis vardü. çalışanlann ikisi mühendis ve 196'sı da işçi ve

ustalardan oluşmaktadır. Geri kalanlar ise tesisin idari bölümünde istihdam edUmek-

tedkler. (3)

1981 Köy Envanter Etüdleri'ne göre, Kürdislan köylerinde ağaç işleriyle ilgili

138 işyeri bulunuyor. Bu işyerierinde toplam 424 kişi çalışıyor. Ağaç işleri

imalaüıaneleri ormancılığın ileriediği Maraş, Malatya, Kars ve Erzurum illerinde

yoğunlaşmıştır. Tüm ağaç işleri imalathanelerinde çahşanlann %72,2'si ve

işleünelerin %59,4'ü Maraş ilinde bulunuyor.

Ormancılık, orman içinde olan köylüler için önemli bir gelir ve işyeri kay¬

nağıdır. Ormancüdc Araştırma Enstitüsü'nün 1980 verilerine göre, Erzurum ve

Erzincan'da orman köylerinde yaşayan faal nüfusun %4'ünü işliyor. Bu oran

Hakkari'de %2 civanndadır. (4)

Üretilen yapacak ve yakacakların bir kısmı direkt olarak devletin ihtiyaçlan için
tüketilkken, bk kısmı da haUca satılıyor. Maraş'ta, kamu işleüneleri tarafından

üretilen yapacak odunun %10'u ve yakacak odunun tümü köylülere satdıyor.

Erzumm ormanlannda üretUen odunlann bk kısmı maden dkeği, tobmk ve sanayi

odunu, diğer kısmı da yakacak odun olarak tüketiliyor.

Ormanlardan üretilen yapacak ve yakacak odun ürünlerinin gerçekleştirilmesi

için, tüm şehklerde sadece kereste ve inşaat malzemelerinin ticaretini yapan

işleüneler kumlmuşutur. Sadece Diyarbakır'da kereste ve inşaat malzemesinin
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toptan ticaretini yapan 6 şkket vardü. iki şirket 1970'te kumlmuştur ve işleüne

sermayesi toplam 5 milyon TL'nin üzerindendir. Bu il'de, kereste ve inşaat malze¬

mesinin perdende ticaretini yapan 80 işletme bulunmaktadu ve bunlarm 36 tanesi
1970'te kumlmuştur. 11 Şkketin işleüne sermayesi 5 mUyon TL üzerindedk. Aynı

ilde yakacak maddelerinin perakende ticaretini yapan 38 şkket vardır ve 10 şkketin

işleüne sermayesi 5 mUyon TL'nin üzerindedk. (5)

Diyarbaku ili örneğinde görüldüğü gibi, orman ürünleri kişisel tüketim için

değil, pazar için üretiüyor. Pazara sürülen metalar, toptan veya perakende saüş yapan

ticaret şkketleri tarafından tüketicilere götürülüyor.

Orman ürünleri endüsüisi, mobilya endüsülsinden daha fazla gelişmiştk. Orman

ürünleri endüsüisi, 1927'den 1970'li yıllara dek pek ileriememiş, küçük üretici

niteliğini kommuştur. Bu işleünelerde üretim ağülıkla tüketim için yapılmışür.

Şehkleşme ve endüsüileşmeye paralel olarak orman ürünlerine ihtiyaç artü ve bu

ürünler, şehk pazarlannda saülmak üzere üretildi. Yakacak ve yapacak odun toptan

ve perakende ticareti üzerine verdiğimiz istatistikler bu saptanıamızı güçlendkiyor.

Orman ürünlerine olan talebm arünasma paralel olarak kamu sektörü ormancdığa

eğilmiş ve bu alanda kendisini geliştirmiştir. Bugün, 10.300 civannda kişi, kamu

sektörüne ait orman işleünelerinde istihdam edUiyor.

Bu işyerleri, gerek üretim hacmi gerekse çâlışürdıgı işçi sayısı bakımından

büyük kapiüdist işleünelerdk. Bu saptama. Erzumm'daki özel orman tesisi için de

aynen geçerlidk. 5-İ6 kişilik civanndaki 80 işyeri de orta çaph, ücreüi emeğin

ağüIUcta olduğu işletme niteüğindedir.

Mobüya üreten 560 civanndaki atölyelerin çoğuna henüz aile emeği egemendir.

Fakat Antep'teki iki işleüne ile ve 5-9 kişUik işletmelerin %83'üne ücretii işgücü

egemendk. 7-9 civarmda kişinin çalışüğı 25 şirkette de aUe emeği yok denecek kadar

azdır.

119





SEKİZİNCİ BOLUM

KAĞIT-KAĞIT ÜRÜNLERİ ENDÜSTRİSİ

Geneî olarak, selülozdan kağıt ve kağıttan da torba, karton vb. gibi ürünleri

üreten işleünelere "Kağıt-Kağıt Ürünleri Endüsüisi" deniliyor. Matbaa ve cUÜeme

işletmeleri de "Basın Endüstrisi" olarak tanımlanıyor.^ Bunun ikisi de "Hafif

Endüstri" sektörüne gkiyor.

Kürdistan'da endüsüinin en geri kaldığı, daha doğmsu en geri bırakılan sektörü,

kağıt-kağıt ürünleri ve basın endüsüisidk. Genellikle teknolojik kapsam olarak daha

manifaktür aşamasında olan bu sektör üzerine bir inceleme yoktur. Konu Ue Ugiü is-

tatististUder de çok geneldir. 1927, 1963 ve I980.Sanayi ve işyerleri Sayımlannm

verUerine dayanarak kağıt-kağıt ürünleri ve basın endüsüisi incelendi.

Tablo l'de görüldüğü gibi, geçen süre içinde işleüne sayısında önemü bk arüş

sözkonusudur. işyeri sayısı 1927'de 12 iken, 1963'te 127'ye ve 1980'de de 190'a

yükselmiştir. 1927 yılında toplam işletmelerden 15'i Erzumm ve 12'si Diyar-

baku-'daydı. 1963'te ise işletmelerin I7'si Erzurum'da, 17'si Antep'te, 13 tanesi

Malatya'da ve 13 tanesi Diyarbakır'da bulunuyordu. Bunlardan en fazla kişinin

çalışünldığı iller, sırasıyla 93 kişiyle Erzurum, 76 kişiyle Antep, 63 kişiyle

Malatya ve 56 kişiyle Diyarbakır'dır. Enteresan olan 1963'teki işletmelerin

çoğunlukla matbaalardan oluşmasıydı. . 1980 ydmdaki sayıma göre işletmelerin

%30'u Antep," %10'u Malatya, %8'i Elazığ ve %6'si Diyarbaku ilinde bulunmak¬

tadır, işletme sayısına paralel olarak istihdam edilenler de artmışür. Geçen süre

içinde, çalışanların işletme başına orüdaması bakımından nitel bk arüş olmamakla

birlikte 10 ve daha fazla işçi çalışüran işletmelerin sayısı artmıştır. Malatya'daki

Kağıtsan işleünesi 198rde açılarak, 1982'de 175 kişi çalışünyordu. Kapasitesi

24.500 ton kağıt ve karton üretiminden oluşuyordu. Tesis, aynı yıl yaklaşık tam ka¬

pasite ile işliyordu. (I)
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TABLO 1- 1927, 1963 ve 1980'de Kağıt-Kağıt Ürünleri ve Basm Endüstrisinde İşyeri
Sayısı, İstUıdam ve Çalışanlara Göre işyeri Büyüklüğü

YUlar

1557

1963

1980

istihdam

Çalışanlarm

Ortalaması

49

571

785

Ücreüe
Çahşanlar

30

358

işyeri

Sayısı

n

127

190

Çalışanlara Göre işyeri büyüklüğü

14

Kişilik

,162

5-10

KişUik

26

10-1-

Kişilik

Kaynak : DİE, 1927,1963 ve 1980 Genel sanayi ve işyeri sayımları

* : Eldeki veri eksikliğinden dolayı hesaplanamadı

** : 1980 Yılında istihdam edilenler smıf ortalaması üzerinden hesaplandı ve buna
Antep verileri de eklendi.

Endüsüinin en fazla geliştiği Antep ilinde kağıt-kağıt ürünlerini üreten üç özel

işleünede 1980'de 99 işçi çalışmaktadu. Aym yılda, bu üç işletmede 5,1 milyon TL

sabit sermayeyle yaürun yapılarak 64,6 milyon TL kaüna değer üretilmiştik. Gkdile-

ri 206 ve çıkülan da 271 milyon TL olup, işleünelerde ücreüe çalışanlara 14 milyon

TL ödeme yapılmışür. Tüm veriler, bu üç işletmenin küçük çaplı üretimi aşıp

büyük çapü üretime geçtiklerini gösteriyor.

Antep'te ortalama olarak 5 kişi çalışüran 57 işleünenin toplam girdisi 51 ve

çıküsı da 87 milyon TL'dir. Buna göre bu işletmeler, 1980 yılında toplam 37 mil¬

yon TL kaüna değer üretmişlerdir. Bu veriler gösteriyor ki, küçük işleüneler bile ve¬

rimli çahşıyoriar. Bu işletmelerde 171 kişinin ücreüe istihdam edilmesi ve 1980

yılında işçilere 12 milyon TL. ödeme yapılması, yukarıdaki saptamayı
güçlendkiyor.(2)

1963 yılında tüm işleünelerin % 97'si sektörün basm koluna aiücen, 1980

Genel Sanayi ve işyerieri Sayımına göre bu oran % 89'a düşüyor. Bu doğaldü, çünkü
kağıt-kağıt ürünleri endüsüisi için daha fazla teknoloji gereklidk.

İller İtibariyle Sanayi Tesisleri ve OzeUikleri adlı kitaptaki verilerden yararlana¬
rak hazülanan Tablo 2'de Kürdisüm'da özel sektörün bu alandaki yaünmlan üzerme

önemli bilgiler verUiyor.

Tablo'ya göre Kürdistan'da kağıt-kağıt ürünleri endüsüisine ilişkin 14 işleüne

bulunuyor ve bu işleünelerde toplam 205 işçi çalışıyor. Tüm işleünelerin toplam

sermayesi 210,4 milyon TL'dir. Buna göre çalışan başına 1 milyon TL sermaye

yaürdmış oluyor. Gerek sermaye yatkımı ve gerekse çalıştu-ılan işçi sayısı

bakımından Elazığ, Malatya ve Mardin'deki işleüneler, küçük çaplı üretim yapan te¬

sisler değil, büyük çaplı üretim yapan fabrUcalardu". Bu fabrikalarda çalışanlann bk

kesimi usta ve 6 tanesi de mühendis ve teknisyendk.
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TABLO 2- 1980'de Kağıt - Kağıt Ürünleri Endüstrisinde işyeri Sayısı, Istüıdam, Çalışanlara

Göre işyeri Büyüklüğü ve Toplam Semıaye (1980)

lUer

Diyarbakır

Elazığ

Malatya

Maraş

Mardin

Urfa

Van
TOPLAM

işyeri

Sayısı

1

3

i
2

1

2

i

14

İstihdam

Mühendis

Teknisyen

Usta ve I^çi

4

99

52

^
10

-

6
179

idari

Personel

10

7

2

3

3

1

26

Çalışanların

Toplamı

2

109

59

11

13

3

6

205

Çalışanlara

Göre işyeri

Büyüklüğü

4

36

20

6

13

2

3

85

Toplam

Sermaye

MUyon TL;

1.10

87.50

103.30

6.50

9.40

1.60

I.ÜO

210.40

Kaynak : DlE, 1980 Genel sanayi ve işyerieri Sayımı ikinci Aşama Sonuçlan Türkiye ve
Seçilmiş 10 il, Ankara, Ağustos 1984

Sonuç olarak şunu saptamak gerekir:

Birincisi, ağülıkla manifaktür aşamasında olan bu işleünelerin bazdan bu duru¬

mu aşarak büyük çaplı üretime geçmişlerdir. Diğer sanayi sektörlerine göre l?u

sektördeki yaünmlann çoğunluğu özel girişimcilerce gerçekleştirUmiştk ve tümü de

kağıt-kağıt ürünleri kolandadır.

ikincisi. Bu sektörün geri kalmasının nedenleri arasında Kürt ulusuna yönelUc

asimilasyon politikasını ve bunun sonucu olarak Kürtçe yayın yapma üzerindeki ya¬

sakları saymak gerekk. Bu politika, anılan endüsüi sektörünün Türk meüopol

şehklerkıde yoğunlaşmasını bklUcte getirmiştir. Bu alanda gerçekleştirilen yatmmlar

istanbul, Ankara, Adana vb. meüopol şehirlerindeki güçlü tekellerle yanş edemeye¬

rek hedeflerine ulaşamadılar.
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DOKUZUNCU BÖLÜM

KİMYA ENDÜSTRİSİ

Kimya Endüsrisi, endüsüinin tabiat yasalan vasıtasıyla organik ve inorganik

maddeleri yüksek kalitik ürünlere maddesel olarak dönüştüren sektördür ve kendi

içinde değişUc dallara aynlır.

Kürdisüm'daki kimya endüsüisi peüol, (peüol endüsüisi ayn bir bölüm olarak

incelendi.) plastik, sabun gibi temizleme ürünleri ile gübre ve gaz alanında

gelişmiştir. Bu bölümün analizi DlE'nin verilerine dayanılarak yapılıyor. Zira

kimya endüstrisinin Kürdisian'daki gelişimini özel olarak inceleyen bir araşürma

henüz mevcut değildir. Bu nedenle konuyu, elimizdeki DlE'nin verileriyle

değerlendireceğiz.

I. Kimya Endüstrisinin Yapısal Gelişimi Üzerine
1927 Sanayi Sayımı, 1963 Sanayi ve işyerieri Temel Anketi ve 1980 Genel Sa¬

nayi ve işyerleri Sayımı verilerinden yararlanarak hiazüladığımız Tablo I'deki verilere

göre; bu işkolundaki işleüne, sayısı önce azılmış, sonra 1980'de hızla çoğalmıştır.

1980 yılındaki işleüne sayısı, 1963'tekinin 3,5 katı yükselmiştir. Tabloya göre

çalışanlarm sayısı da hızla yükseliyor. 1980 Sayımı'nın tüm illeri kapsayan sayısı

yoktur, ancak sadece Antep ilinde 50'den fazla büyük kimya işletmesinde 1000 ci¬

vannda kişi çalışıyor. Yine aynı Udeki 180 işyerinde de 774 kişi çalışıyor.

1927 Sanayi Sayımı'na göre. işyerlerinin 58'i Antep'te bulunuyor. Anteb'i

sırasıyla 36 işyeri ile Malatya, 24 işyeri ile Mardin ve 15 işyeri Ue Diyarbakır iz-

üyor. işleünelerin çoğunluğu merkez ilçelerde (il merkezi) bulunuyor. Erzumm ilin¬

deki işleünelerin neredeyse tümü merkez ilçede bulunurken, buna karşılık Antep'teki

işleünelerin 39'u merkez ilçede, geri kalanlardan 8'i Kilis ve 5'i Nizip'te bulunuyor.
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Diyarbakü'daki toplam 15 işleünenin 5'i ÇermUc'tedk. Mardin'de ise 9 işleüne mer¬
kez ilçededir, diğeriçrinin 8'i Gercüş ve Ucisi Nusaybin ilçelerinde bulunuyor.

TABLO 1-1927,1963 ve 1980'de Kimya sektöründe, işyeri Sayısı, istihdam ve Çalışanlara
Göre işyeri Büyüklüğü (Petrol Hariç)

Ydlar

1963

♦*1980

İşyeri

Sayısı

156

128

449

İstihdam

Çahşanlar

Ortalaması

589

920

***2225

Ücret ve

Maaşla Ça-

hştınlanlar

380

711

-

Çalışanlara Göre işyeri Büyüklüğü

M

118

-

33Ö

5-10

28

-

67

11-24

9

-

-

25-1-

1

.

-

Kaynak : DlE, 1927 Sanayi Sayımı, 1963 Sanayi ve işyerieri Temel Anketi,1980 Genel
Sanayi ve işyerleri Sayımı

(-) : Veri bulunamadı.

* : Bkkaç işletme 5-10 kategorisine dahil edildi.

* : Maraş üi dahU değU

** : Antep iUnin sayısıyla diğer illerin smıf ortalaması üzerinden saptandı.

1963 Sayımı Sonuçlarına göre, bu sektörün işletme sayısında azalma görülüyor.

Bu, 1963 yriına ait isüıtistUc verilerinin değerlendirilmesindeki bir hatadan kaynakla-

nabilk; ancak biz bu kanaatte değiliz. Zira işleüne sayısınm arünadığını saptamak

mümkündür. Buna neden olarak hem Türk meüopol bölgesinde üretilen kimya

endüsüisi ürünlerinin hem de ithal edilen kimyasal ürünlerin Kürdislan pazarına

sürülmesi ve bu rekabete dayanmayan işyerierininin iflas eünesi gösterilebilk.

1980 yılındaki işletme sayısına gelince : bu sayılar, Antep hariç, sadece 9 kişi

çalışüran işyerlerini kapsıyor. Buna rağmen işyeri sayısında bk çoğalma var ve

önceleri olduğu gibi, toplam işyerlerinin % 50'si Antep'te yerieşmiş bulunuyor. An¬

tep'i Süasıyla 38 işletmeyle Mafaş, 7 işleüne ile Elazığ ve 4 işleüneyle Erzurum iz¬
liyor. ,

işleüne sayılarına ilişkin bu azalma, tüm Uler için de geçeriidk. Ama yine de
toplam425 işleünenin %60'ı Antep ilinde bulunmaküıdır. Bu ili*Süasıyla 11 işletme

ile Maraş, 7 işletme ile Elazığ ve 6 işletme ile Diyarbakır, Mardin ve Erzurum ve 22
işletme ile Malatya izliyor.

1927 Sayımı verilerinde işletmelerin kimya endüsüisinin hangi dalda üretim

yaptıklarına ilişkin bilgi verilmiyor. Antepli sabun girişimcisi Yetkin'in

yazdıklarına göre, çoğu sabun gibi temizlik malzemesi dalında üretim yapdmıştü

(2). 1963 yılında, üretim dallarında bk çoğalma sözkonusudur. işleüneler, geneUikle

değişUc kimyasal oto lastikleri ve kauçuk ürünleri dalında üretim yapmakmdu-lar. An-
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tep ve Erzummdaki tüm işleüneler, kimyasal ürünler dalında işliyorlardı. Bunlar,

tüm işletmelerin %65'i civarındaydı. Geriye kalan işleünelerse, ağırlıkla oto lastik¬

leri ve değişüc plastik ürünler dalında üretim yapıyordu. Baünan'da TPAO'ya ait bk

işyerindeyse oksijen üretiüyordu.

1980 yıhrida da- bu yapı fazla değişmiş değildi. 1980'de işletmelerin %60'ından

fazlası lastUc ürünleri üretiyordu. Antep'teki işyerlerinin •%50'si, Urfa, Elazığ, Diyar¬

baku, Mardin Ulerindeki işyerlerinm tümüne yakını da bu alanda üretim yapıyordu.

Değişüc kimyasal maddeler dalmdaysa Antep'te 48 civannda işletme vardı. Aynı ilde

ana kknyasal maddeleri üreten işletme sayısı ise 20 civarındaydı.

Batman Rafinerisi'nin kimyasal arıtma bkiminde genelükle ürünlerin niteliğini

iyileşlkmek, kötü kokuları ve aşındırıcı maddeleri gidermek, kükürt bileşkelerini

azalünak, oksijenli ve reçineü maddeleri ayırmak gibi işlemler yapılıyor. (2)

Çahşanlann sayısına gelince; 1927'de istihdam edilenlerin sayısı,

işletmelerin sayısına uygun dağılıyordu. Çalışanlarm %50'sinden fazlası, yani 312'si

Antep'teki işletmelerde çalışıyordu. Bu ilde, çalışanlara göre işletme büyüklüğü 6-10

arasında olan 3, 11-20 arasında olan 9 firma vardı. 20'den fazla kişi çalışüran firma

sayısı ise bk idi. Mardin'de 6-10 kadar kişinin çalışüğı 8 ve Erzurum'da 4 firma

vardı. Nizip'teki beş firma 76 kişi, Kilis'teki 8 firma ise 86 kişi çahştüiyordu. Mar¬

din'in merkez Uçesindeki 9 fkmada 53, Nusaybin'deki 2 firmada 14 ve Gercüş'teki 8

firmada ise 23 kişi çalışıyordu. Antep'teki işyerlerinde 248 kişi ücret veya maaşla

çalışu-ken; bu sayı Mardin'de 62, Erzurum'da 32, Elazığ'da 23 idi. Tüm işleünelerde

İstUıdam edilen 598 kişinin 380'i ücreüidk. işleünelerde, 1927'de, ortalama 4 kişi

çalışıyordu, işleüne başına düşen ortalama ücreüi işçi sayısı ise iki kişiden fazladu".

1963'te ücreüi emek kullanımı daha da yaygmlaşmışür. Antep'teki 63 firmada

564 kişi çalışırken, Erzincan'daki bir firmada 17, Sikt'teki iki firmada 62 kişi

çalışmaktadu-. Aynı yılda şkkeüerin çalışanlara göre ortalama büyüklüğü 7 kişiden

fazladır. Yine her şirkette ortalama olarak 6 ücreüi kişi çahşmaktadü. 1927'ye göre

işletme başına orüılama ücretti işçi sayısındaki bu gelişme hızı, aradaki 35 yılldc

dönem göz önünde tutulduğunda oldukça yavaşür.

1980 Sanayi ve işyerleri Sayımı sonuçlarına göre, istihdamdaki geüşme

sürüyor. 1980 yılında,tüm işletmelerde, toplam olarak 2.225 kişi istihdam edilmek¬

tedk. Istihtam edilenlerin %75,5'i, yani 1680'i Antep'teki işyerlerinde çalışıyor.

istihdam edilenlerin 1242'si ücreüi işçi süıtüsündeydi. Çalışanlara göre işleüne

büyüklüğü lO'dan fazla olan firmalann %52'si yine Antep'te bulunuyor. Bu fkmalar,

ortalama olarak 15'er ücreüi kişi istihdam eüncktedirler. Tüm Kürdistan'da 5-9 kadar

kişinm çalışüğı 67 işleüne var.

II. Kimya Endüstrisinin Kürdistan'daki Bölgesel

Dağılımı ve Gelişimi Üzerine
DPTnin "iller itibariyle Sanayi Tesisleri ve ÖzellUderi ve Kalkınmada öncelikü

Üler (25 U)" adlı yayınından yararlanarak bazı sanayi tesislerinin özellUclerini daha
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aynnülı bk şekUde inceleyebUkiz (Tablo 2).

Erzumm'da çok ortaklı ERGAZ ve Şeker Şirketi AŞ'ne ait bk alkol tesisi bulun¬

maktadu. ERGAZ tesisi, 500'ü yurtdışında bulunan 700 civannda orüdc tarafından ku¬

mlmuştur. 40.000 ton peüol gaz dolumu kapasitesi olan bu tesiste 1980'de 44 kişi

çalışmaktadır. Aynı yılda 7 milyon LGP tüp doldumlmuştur. Alkol tesisi ise,

1980'de daha yatu-ım halindeydi.

Elazığ'da bk Süper Fosfat , bir Plastik Boru ve bk Soda FabrUcası bulunuyor.

Yılda 220.000 ton gübre kapasitesi olan Süper Fosfat Fabrikası, 1980'de 60.000 ton

gübre üreüniştir. Bu üretim miktarı, fabrikanın toplam kapasitesininin % 27'si do¬

layındadır, FabrUcanm düşük kapasiteyle işlemesininin nedeni, özellikle üretim için

gerekli dışahmm yapılamaması sonucu olarak gkdi yetersizliği gösterilmektedk. Te¬

siste 580 işçi çalışmaktadır. Bu sayı Yurt Ansiklopedisine göre 650'dir. (3)

TABLO 2- 1980'de Erzurum, Elazığ ve Malatya'daki Bazı Kimya Tesislerinin OzeUikleri

Oretim Çeşidi

Normal

Fosfat Fab.

Plastik

Boru Fab.

Soda Fabrikası

Ergaz

Alkohol Tesisi

İşyerinin

Bulunduğu

11

Elazığ

Elazığ

Elazığ

Erzurum

Erzurum

işyerinin Bağh

Olduğu Kuruluş

Azot Sanayi

Gn. Müd.

Keban Holding

Keban Holding

Çok Ortaklı

Şeker Şirketi

A.Ş.

istihdam

(1980)

580

174

169

44

YUlık

Kapasite(Ton)

220 N. Sü. Fos.

6 Boru

10 Sod. Baku- ve

5,4 Sod. Sülfat

40 P. Gaz.

Tüp Dol.

9/18 Lit. Üretim

FİUİ

Üretim

60000 Ton

N. S. Fos.

2624 Ton

Boru

Yatınm

Halinde

6912 Ab.

LGP Tüp D.

Yatırım

Halinde

Kaynak : DPT, lUer İtibariyle Sanayi Tesisleri ve özeUUcleri, Kalkınmada öncelikli (25 il)
Cilt 1, 23 Ekim 1981

PlastUc Bom FabrUcası'nın yıllık kapasitesi 6000 boru dolayındadır. Aynı ydda

fabrika %50'nin alımda bir kapasite ile işleyerek, 2624 bom üreüniştir. Fabrika'da

124 işçi istihdam edilmektedir. Soda Fabrikası ise Keban Holding'e bağlı olup 169

ortaklı bk tesistir ve 1980'de daha yatırım halindeydi. Bu nedenle tesiste henüz 169

işçi çahşmaküıdır. Bu fabrUca, işletmeye açıldığında yılda 10.000 ton sodyum sülfat

üretecek bk kapasiteye sahip olacakür.

Malatya'da biri peüol depolama (kimya hizmet sektörü) diğeri de boya dalında

işleyen üd tesis vardır. Ekincisi TPAO AŞ.'ne ait olup 26.500 meüeküp kapasiteli

bk tesistir ve tam kapasiteyle çahşmaktadü. BOYATAŞ adlı diğer fabrika ise 1976'da

işletmeye açılmış olup yılda 5000 ton boya üretim kapasitesine sahiptir. 1980'de

2.200 ton boya üreten fabrUcada 90 işçi çalışmakladır.
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Siirt ve Muş Bölgelerinde doğal yetişen meyan kökünü işlemek amacıyla Siirt ve

Muş'ta birer meyan kökü eksüasyon fabrikası kuruldu. Kısa adı SlSTAŞ olan

Siirt'teki şirket yılda 2.000 ton meyan balı ve 3.000 ton selüloz lifi üretim kapasi¬

tesi olup, 26 kişi çalıştırıyor.

Muş'taki şirket de aynı üreühı kapasitesine sahiptk. Meyan kökünden meyan

suyunun yanısıra, genelükle ilaç hammadesi üretilir.

iki şirket de çok orüüdıdır. TÜSlAD'm verilerine göre, Ucisinin 1980'de 24'er

mUyon İka sermayeleri bulunuyordu. Şeker Fabrikaları, Muş'taki şirket sermayesi¬

nin %20,8'ine, Muş il Özel idaresi, %10,52'sine ve iş Bankası %10'una sahipken,

özel sektör geriye kalan sermayenin (%58,68) tümünü elinde bulunduruyordu. Özel

sektör SiSTAŞ sermayesinin %51,45'ini elinde bulundururken, geriye kalan sermaye

Şeker Fabrikaları (%20,8), Siirt il Özel idaresi (%17,75) ve iş Bankası (%10)

arasmda dağdıyordu(4). SISTAŞ* sermayesi, 1985'te 875 milyon İkaya yükselmişti

(5). 1983'le Baü Almanya şirketleri, Aver ve Zucker, SiSTAŞ özel kesim payının

%39'u ve Muş'takinin %26'10'unu konüol ediyoriardı. (6)

Tablo 3'tcki verilere dayanarak, Antep ilinin kimya endüsüisindeki yerini ince¬

leyebUkiz. Tablo'daki verilere göre, on yılda her alanda önemli bir gelişme kayde¬

dilmiştir. Gelişme, işletme sayısı için geçerli olduğu kadar istihdam için de

geçerlidir. Belktilen süre içinde işletme sayısı 8'dcn 232'ye firiamıştu-. Çalışanların

sayısı 1971'de 332 iken, 1980'de 1680'e yükselmiştir. Çalışanlara 1970'te 3 milyon

ödeme yapılmıştır. Sabit sermayeye yıl içinde yapdan gayri safi ilavelerin 1,2 mil¬

yon TL'ndan 35 milyon TL'na yükselmesi, Antep kimya endüsüisinin oldukça dina¬

mik bk yapı içinde olduğunu gösteriyor. Benzer bir geüşme; girdi, çıkü ve katma

değer için de geçerlidk.

TABLO 3- 1971 ve 1980'de Antep Kimya Sanayiinde işyeri Sayıları, Ücretle Çalışanlar

Ortalaması, Ücretle Çalışanlara Yapılan Ödemeler, Sabit Sermayeye YU içinde

Yapdan ödemeler. Girdi, Çıktı ve Katma Dcğer.(TL:Milyon)

YUlar

1971

1980

işyeri

Sayısı

8

232

Istihdar ve ödemeler

Ücretle

Çalışanlar

Ortalaması

317

1242

Çalışan

1ar Orta¬

laması

332

1680

Ücretle Çalışaı

lara Yapılan

Ödemeler

2.90

104.90

Sabit Serma¬

yeye Yıl

içinde Yapı¬

lan Gayri

Safi İlaveler

1.20

34.80

Girdi

22.90

2253.20

Çıktı

31.50

2714.20

Katma

Değer

8.70

461.20

Kaynak : DlE, 1980 Genel Sanayi ve işyerleri Sayımı ve Yıllık imalat Sanayi Anketi (tiler)

Antep kimya endüsüisi kendi içinde de farklılaşıyor. 1971'de faaliyet gösteren 8

tesisin 7'si kimyasal ana maddeler üretiyordu ve sadece birisi özel sektöre aiui.

* Yuıt Ansiklcpodsi"negöccSlSTAŞ 1983 yansındı işlcmiyadi Hcz, age, sf 6708

129



1980'de ise 10 ve daha fazla işçi çalışüran 52 işletmenin 18'i boya, ilaç ve sabun;

üçü lastik ürünleri, ve 33'ü de başka yerde sınıflandmlmamış plastik ürünleri

alanında işliyorlar. Sözkonusu kaynakta lO'dan fazla kişinin çalışüğı işyerlerine
ilişkin bilgi verilmiyor.

Antep'te 1980 yılında, kimya sektöründe çalışanlann %54'ü, 10 ve daha fazla

kişinin çalıştığı 52 fabrika arasında dağılıyor. Yine yatınmların %69'u, girdilerin

%51'i, çıkünın %54'ü ve katma dağerin %67'si bu fabrikalarca gerçekleştiriliyor.

Oysa bu fabrikalar sözkonusu sektörde üretim yapan tüm işyerierinin %22'sini

oluşturuyoriar. Çalışanlara göre işyeri büyüklüğü 1-9 arasındaki işyerlerinin tüm

çalışanlarının %59'u ücrcüiyken, bu oran, 10 ve daha fazla kişi çalışüran işyerlerinde

%86'nın üzerindedir.

Bu durum büyük işyerierinin daha verimli olduğunu ve daha fazla ücreüi işgücü

satın aldığını gösteriyor.

Antep'te çalışanlara göre işyeri büyüklüğü 1-9 arasında olan toplam 180 işyerinin

durumlan farklıdır. Böylesi 99 işyerinde çalışanların %30'u ücrcüiyken, 5-9 arasında

kişiyi çalıştıran toplam işyerierinde i.se ücretii işgücü kullanım oranı %75'tk. Dik-

kaati çeken diğer önemli bir moment şudur: Çevirici gücün ve sermaye

yaünmlannın hemen hemen tümü, çalıştu-dığı işçi sayısı bakımından büyüklüğü 5-9

arasında olan işyerierinde yoğunlaşmıştır. Örneğin, toplam 156,5 milyon TL olan

katma değerin %70'i bu işyerlerince yaraülmışür.

Tablo 4'te 1980 yılında özel sektörün Kürdisian'daki tesislerine ilişkin bilgiler

veriliyor. Tablo, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Sicil Dakesi'nin 1980 yılına

ait kayıüarından yararlanılarak düzenlendi. GenellUde slandarüaştınlmış endüsüi ista¬

tistiklerinde verilmeyen bilgiler de Tablo'da yeralıyor. Örneğin, 1983 Yıllık imalat

Sanayi istatistikleri verilerinde Elazığ ilindeki özel sektörün bu tesislerine ilişkin

bilgiler, 219 saydı Kanun Hükmünde Kararname'nin aüfla bulunduğu 53 sayılı Ka¬

nun gereği gizli tutulmuştur. Bu nedenle bir kesimi diğer veriler arasında bulun¬

mayan bu verilerin de değerlendirilmesi önemlidk.

Bu verilere göre Urfa, kimya endüsuisinde, işyerieri bakımından iUc sırayı alıyor.

Urfa'yı sırasıyla Maraş (9), Elazığ (5) ve Malatya (4) izliyor. Diğer illerin işyeri

sayısı 3'ü geçmiyor, işçi sayısının en yüksek olduğu il Elazığ'dır. Elazığ'daki

işyerierinde toplam 1943 kişi çalışıyor. Bu ise işçilerin %74'üdür. 119 mühendis ve

teknisyenden 83'ü yine Elazığ'daki 5 kimya fabrUcasında istihdam ediliyor. Elazığ'ı

209 işçiyle Maraş izliyor. Maraş'tan sonra en fazla işçinin istihdam edildiği il

Urfa'dır. Çalışanlara göre en büyük işyerleri yine Elazığ'dadu-. Elazığ'ı 63 işyeri ile

Sürt ve 28 işyeri ile Erzurum izliyor. '

Diğer önemli bir moment i.se istihdam edilenlerin mühendis, teknisyen ve işçi

gibi vasıf belirleyen kategorilere ayrılmasıdır. Çalışanların %50'sinin mühendis ve

teknisyen olması, Kürdislan şarüanna göre kimya endüsüisinin özel sektörde bile bk

ilerleme gösterdiğine işaret ediyor, işyerlerinin sermayesi yüksek bir meblağa

ulaşıyor, işyeri başına 16 milyon' TL ve çalışan kişi başına ise 0,3 milyon TL

yaünm yapılmıştu". Sermayenin %68'i Elazığ'daki işyerlerinde yatınlmışür. Geriye
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kalan sermaye ise diğer işyerleri arasında dağılıyor.

PlastUc mamuUeri endüsüisine gelince; Erzurum hem işyeri sayısı, hem sermaye

hem de istihdam edilenlerin sayısı bakunmdan başı çekiyor. Bu sektörde faaliyet

gösteren 38 işyerinin ll'i Erzurum'dadu. Çalışanlann %44'ü ve mühendislerin %68'i

by tesislerde çahşıyor. Ayrıca sermayenin %46'sı da Erzurum'daki işyerlerine aittk.

Erzurum'dan sonra Elazığ ve Malatya geliyor. Elazığ'daki 3 işyerinde 200,

Malatya'daki 6 işyerinde ise 130 kişi istihdam edilmektedir.

Tesislerin çalışanlara göre büyüklüğü, yalnız kknya endüstrisindeki 2 ve plastUc

endüsüisindeki 15 işyeri bariç, lO'un alüna düşmüyor. Zaten bu 17 işyerinde 79

kişi, yani tüm çalışanların %8'i çalışıyor. Tüm 79 işyerinde çalışan 3415 kişinin

150'si mühendis ve teknisyendir. Her işyerinde ortalama 43 kişi istihdam edUiyor.

TABLO 4- 1980'de lUere Göre Kimya ve Plastik Ürünleri Endüstrisinde işyeri Sayılan,

istihdam, Çahşanlara Göre Büayüklüğü ve Toplam Sermaye (Özel Seiktör)

Uler

1 -Kimya

Adıyaman

Elazığ

Erzincan

Erzurum

Malatya

Maraş

Muş

Siirt

ürfa

Van

Toplam: 1

2-Plastik

Ürünler

Biüis

Diyarbakır

Elazığ

Erzincan

Erzurum

Malatya

Siirt

Urfa

Van

Toplam: 2

Toplam: l-t-2

işyeri

Sayısı

1

5

1

3

4

9

2

1

14

1

41

4

6

3

3

11

6

1

1

3

38

79

istihdam

Mühendis

1er ve Tek¬

nisyenler

1

83

-

6

3

7

3

11

3

2

119

,......_^...

5

3

21

1

1

31

150

Ustalar

ve İşçUer

4

1856

5

74

79

180

14

40

170

10

2432

9

26

171

34

262

123

6

4

13

648

3080

idari

Personel

4

1

5

22

22

2

12

10

1

79

3

3

30

2

62

9

1

1

111

190

Toplam

Çalışanlar

5

1943

6

85

104

209

19

63

183

13

2630

12

29

201

39

345

132

8

6

13

785

3415

Çalışaıüa-

ra Göre

Büyüklüğü

5

389

6

28

26

23

10

63

13

13

3

5

67

13

31

22

8

6

4

Toplam

Sermaye

(Milyon TL)

1

457

3

24

47

*

66

50

20

2

670

2

7

79

9

149

61

13

4

2

326

996

Kaynak : DPT, Uler itibariyle Sanayi Tesisleri ve Özellikleri Kalkınmada öncehkU

(25) İl, CUt 1, 23 Ekim 1981; DPT, Sosyo-Ekonomik Yönleriyle Kalkınmada

Öncelikü Uler (25 il). Mart 1982

* : Veri bulunamadı.
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Bu verUer neyi ifade ediyor? Bu iUerde özel sektöre ait kimya ve plastUc ürünleri

tesislerinin %79'u, yani 62 tanesi büyük veya orta dereceli fabrikalardır ve bunlar,

yoğun bk şekUde ücreüi işgücü satın almaktadırlar. Bu tesislerde, aile veya sahibinin

emeği belkleyici degildk. Diğer tesisler ise, aile emeği belirleyici olduğundan, daha

manifaktür işletme durumundadırlar. '

DlE'nin 1983 yılına ait Yılldc imalat Sanayi Istiitistüderi'nde Elazığ, Erzumm

ve Antep'teki 25 ve daha fazla kişinin istihdam edUdiği işyerleri üzerine bilgiler veri¬

liyor. Yalnız Elazığ'daki iki özel işyeri Ue ilgili bilgiler, 53 Sayılı Kanun nedeniyle

sözkonusu istatistiklerde bulunmuyor. Anılan bilgileri sadeleştirerek 5 nolu

Tablo'da topladUc.

TABLO 5- 1983'te lUcre Göre Kimya Endüsuisinde işyeri Sayısı, Ücreüe Çalışanlar Ortala¬

ması, Çalışarüar Ortalaması, ücretle Çalışanlara Yapılan ödemeler, Çev. Güç,

Sabit Sermayeye yıl içinde Yapılan Ödemeler, Girdi, Çıktı, Katma Değer
(T: Toplam; Saat: Bin; TL:MUyon)

Uler

Elazığ*

Erzurum*

Antep**

Toplam

işyeri

Sayısı

1

1

8

10

Istihdi ödemeler

Ücretle
Çahşanlar

Ortalamas

555

70

249

874

Çalı¬

şanlar

ört.

555

70

263

888

Ücretle Çalı¬

şanlara Yapı

lan ödcmele

350

53

75

478

Yü So¬

nunda Çe¬

virici Güç

Kapasitesi

BG-HP

294

1635

1929

Sabit Ser¬

mayeye YU

içinde Yapı

lan Gayri Sa¬

fi ilaveler

392

392

Girdi

536

185

2152

2873

Çıktı

463

257

2625

3345

Katma

Değer

-74

72

473

472

Kaynak : DlE'nin 1983 Yılhk imalat Sanayi Istatisrikleri'nden faydalamlarak hazırlandı.

Açıklama : Kesirler tama dönüştürülmüştür.

* : Devlet Sektörü

** : özel Sektör

Tablo'da görüldüğü gibi , Elazığ'da, kamu sektörüne ait bk işyeri bulunmaktadır.

Bu ilde gizü tutulan özel sektöre ait işyerlerine ilişkin bilgileri 4 nolu Tablo'da

vermiştik. Kamu sektörüne ait olan bu işyerlerinde 555 kişi çalışmaktadır ve işçilere

yapılan yıllık ödeme 350 milyon TL'dir. Erzurum'daki kamu sektörüne ait

işyerlerinde ise 70 kişi çalışmakladır ve bunlara yapılan ödeme 53 milyon TL'dir. Bu

işyerlerinde 72 milyon TL'dan fazla kalma değer yaratılmıştır. Bu, işçi başına bir

milyon TL'dan daha fazladır. Ayrıca tesisin 294 BG'ü vardu-.

Antep'teki özel sektöre ait 8 işyerine gelince; bu fabrikalarda çalışan 263 kişinin
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%95'i ücreüidk. Ücreüilere 1983'te 75 milyon TL dolayında ödeme yapılmıştır. Bu

8 işyerinde 1635 BG'ü vardır, işçi başına 7 BG'ünün düşmesi, motor gücünün

yüksek olduğunu gösteriyor, işyerlerinin girdisi 2.152 ve çıküsı da 2.625 milyon

TL'sına ulaşıyor. Bu işyerierinde toplam 473 mUyon TL katma değer yaraülmıştü.

Bu da çahşan işçi başına 2 müyon TL'dir.

Bu verUer, Elazığ'daki kamu sektörüne ait işyerierininkiyle karşdaştınldığmda,

Antep'teki özel sektörün daha verimli üretim yaptığı izlenimini veriyor. Ama bu

yanıltıcıdır ve tam doğru.değildir. Kaüna değerin çalışan başına %100 yüksekliğinin

en önemli kaynağı, özel sektörün ücretiilere yaptığı ödemenin %100 düşük ol¬

masından kaynaklanmaküıdır. Elazığ'daki işyerierinde,üçreüi işçi başına, yılda 0,63

milyon TL ödeme yapılırken, Antep'te bu oran 0,3 milyon TL'dir. Erzurum'da bu

oran 0,74 milyon TL'ye ulaşıyor. Aynı yılda Batman Peüol Rafinerisi'nde ise; bu

oran 1,3 milyon TL'du-.

III. özet ve Sonuç
Buraya kadarki tahlillerimizi sonuçlandıru-sak;

Kimya endüsüisi sektörüne, peüol hariç, devlet fazla yaünm yapmamışür. Bu

endüsüi sektörünün bir özelliği, üç-beş işletme dışında, diğer işleünelerin özel

sektöre ait olmasıdır.

Yarım yüzyd boyunca 1920'li yıllarda çoğunluğu manifaktür durumunda olan

işyerieri gelişmemiş, hatta giderek daha da küçülüp azalmışlardır. 1963 Sayımı'na

göre işyeri sayısı azalmış; çalışanların sayısı ise, geçen süre gözönünde tu¬

tulduğunda, çok azalmıştır.

Kimya endüsüisnin gelişmemesi, halta gerilemesinin nedeni üzerine çok şey

söylemek olanaklıdır. Ama nedenlerin en önemlisi, Türk meüopol bölgelerinde

üretilen ve ithal edilen kimyasal ürünlerin Kürt pazarına sürülmesi sonucunda yerii

kimya işleünelerinin iflas etmesi veya gcüşmemesidk.

Bu, kimya sektörününün 1960'lı yıllara dek olan iUc dönemi sayılır. Bundan son¬

raki ve günümüze dek olan dönem ise bir sektörel gelişme dönemidir. Tanmda maki-

nalaşmanın gelişmesine paralel olarak kimya sektöründe oto iç lastikleri, plastik

ürünleri, gübre vs. işleüneleri gelişip çoğaldı. 1970'li yıllarda kimya sektöründe bir

farklılaşma görülüyor. Ana kimya, gaz, gübre, boya ile sabun gibi temizlik metalan

üreten işletmelerin sayısı arüüak, az da olsa, Kürdistan'da kimya sektöründe üretimin

farklılaşarak çeşiücnmesini sağlıyor. Özellikle nicel düzeyde bk gelişme olmuştur.

Hem çalışanlar, hem de kapasite bakımından büyük ve orta boy fabrika sayısı

artmışür. I980'de, sadece Antep'te 10 ve daha fazla kişinin çalışüğı işletme sayısı

50'yi geçmektedir. Tüm Kürdistan'da 25 ve daha fazla kişiyi istihdam eden 20'yi

aştan fabrUca bulunuyor.

Elazığ'data Fosfat Fabrikası 600 civarında, diğer iki fabrUca da 1 50'den fazla kişi

çalışürmaktadır. Antep'te 50'şer kişi çalışüran 10 fabrika bulunuyor. 1980'de 5-9

arasında kişinin çalışüğı işyeri sayısı 70 dolaymdadü-.

Tüm bu işletmeler kapitalist niteliklidir. Çünkü 5-9 arasında kişinin çalıştığı
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işleünelerde ücreüi işgücünün oranı %75'tk. 10 ve daha fazla kişinin çahştığı
işleünelerde, işleüne sahibinin işgücü payı önemsiz derecede azdır. AUe emeği 1-4
kişinin çalışüğı işyerlerinde büyük bir pay oluşturuyor. Bu tür işletmeler, aile
emeğmkı daha bk ağu-lUcla olduğu (%70) küçük işletmelerdk.

Kürdistan'daki kimya sektörü, günümüzün modem kimya işleüneleri ile
karşdaşünhnayacak derecede geridk. Bu, hem üretim teknolojisi, hem de ürünlerin
niteliği için geçerüdk. Üç-beş modern işletmenin bulunması kimya endüsüisinin bu

niteüğmi değiştirmez.
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ONUNCU BOLUM

TAŞ VE TOPRAĞA DAYALI
ENDÜSTRİ ÎLE İNŞAAT

Taş ve toprağı işleyerek, onlardan çini porselen, cam, çimento, kkemit-tuğla,

kkeç, alçı ve beton bom gibi ürünleri üreten sanayi dalına "Taş ve Toprağa Dayalı

Endüstri" adı veriliyor. Diğer bölümlerde olduğu gibi, bu endüsüi sektörünün analizi

de, DlE ve DPT'nm yayınlanan verileri esas alınarak yapılacaktu. Zaten bu sektöre

ilişkin başkaca da veri olmadığı gibi yapılmış özel bir araştuma da sözkonusu

değUdk.

I. Taş ve Toprağa Dayalı Endüstri

Bu sektörü iki kısma, çimento ve diğer (çini porselen, tuğla-kiremit, kkeç, cam

vs.) ayüarak mceleyeceğiz. Bu, analizin daha ayrmülandınlmasım ve böylece daha

iyi anlaşılmasmı sağlar.

1. Çimento Endüstrisi

Hem 1927, hem de 1950 Sanayi ve işyerleri Sayımlarında, Kürdistan'daki

çimento işyerlerine ilişkin hiçbk bilgiye rastianmamaktadü; çünkü böyle bk işyeri

yoktu. Ancak 1963 Sanayi ve işyerleri Temel Anketi'nde bu alt-sektör üzerine, yeter¬

siz de olsa, bilgiler veriliyor.

1963 Sanayi ve işyerleri Temel Anketi'ne göre Kürdistan'da iki tane çimento

fabrikası bulunmaktadu. Bunlardan bki Elazığ, diğeri de Antep'tedk ve Ucisi de devlet

sektörüne aittk. Elazığ Çimento FabrUcası'nda 1963'te 306 kişi çahşıyordu (1). Bu

çimento fabrUcası, 1954 ydında Türkiye Çimento AŞ. ve Türkiye Emlak ve Kredi

Bankası tarafmdan kumlmuştur. Kuruluşundan beri ydldc üretim kapasitesi 350.000

tondur. 196rde üretime geçen Antep Çimento Fabrikası, 304 işçi çalıştu-arak, 1964

yılında Elazığ'da, imalat sanayiinde yaraülan katma değerin %22'sine sahip

olmuştur. (2)

Bu Ud büyük çimento işleünesinin dışında Maraş'ta özel sektörce işletUen ve bki

işyeri sahibi ohnak üzere üç kişi çalışüran küçük bk işletme bulunmaktadır.

10 yıl sonra, 1970'lerin başında, Van'da da bir çimento fabrikası üretime geçti.
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Bu üç fabrUcaya Uişkin aynnülı veriler, DlE'nin 1973 ydma ak imalat Sanayi Anke¬

ti'nde verilmiştir. Ankete göre 1971'de (3) 1637 işçinin çalışüğı çimento
işleünelerinde, 77 milyon TL üzerinde kalma değer yaratılmıştır, işçilere 26 milyon
TL ödenerek, yıl içinde sabit sermayeye 25 milyon -TL gayri safi ilaveler

yapılmışür. Üç fabrikanın toplam çevirici gücü 18560 BG dolayındadır. Süasıyla
fabrUcaların gkdi ve çıküsı 1 10 ve 187 milyon TL'nı aşıyordu.

Antep Çimento FabrUcası, en fazla işçi çalıştırdığı halde, Elazığ'daki fabrika kadar
kaüna değer yaratamamıştır. Çevirici gücün en azına Antep Çimento Fabrikası (%3)

ve en fazlasına ise Elazığ'daki Fabrika (%60) sahiptir. Sabit sermaye ile net olmayan
ilavelerin %90'ı Antep Çimento Fabrikası Uu-afından gcrçeklcşürilmiştir.

Bugün, Kürdisüm'daki şehirlerin çoğunda, modern çimento fabrikaları faaüyet ha¬
lindedir. Kürdistan'daki bu 10 çimento fabrikasının çahştırdığı işçi sayısı 4000'e ve
toplam kapasiteleri ise 5 milyon ton çimentoya ulaşıyor. Alü fabrUcanm kapasitesi
600.000 ton civarındadır. Diğerlerinin kapasitesi ise bunun alüna iniyor (Tablo 1).

TABLO 1- 1980'de lUere Göre Çimento Fabrikalarmın Bağlı Oldukları Kuruluş, istihdam
Toplam Kapasite, Fiili Üretim ve Üretime Geçiş Yılı

İUer

Adıyaman

Diyarbakır

Elazığ

Antep

Kars

Mardin

Siirt

Urfa

Van

Erzumm/Aşkalı

Toplam

İşyerinin

Bağh olduğu

Kuruluş

Çim. San. TAS.

Çim. San. TAŞ.

Karma

Çim. San. TAŞ.

Çim. San. TAŞ.

Karma

Çim. San. TAŞ.

Çim. San. TAŞ.

Çim. San. TAŞ.

Çim. San. TAŞ.

istihdam

365

365

390

600

324

4a)

365

400

324

324

Toplam

Kapasite

Ton-Yıllık

620000

610000

350000

600000

250000

525000

580000

580000

215000

347000

4677000

Fiih Üretim

Ton-Yılhk
*

*

181000
*

250000

520000
*

*

217000

350000

Üretime Geç¬

tiği/Geçeceği

Yıl

1983

1985

1954

1961

1972

1984

1985

1986

1972

1971

Kaynak : DPT, iller itibariyle Sanayi Tesisleri ve özellikleri Kalkınmada öncelikü
(25 II); DIE, Yıllık bnalat Sanayi Anketi (iller) 1971 ; Yurt Ansiklope¬
disi; DPT, 5. BYKP Döneminde Sektörel Gelişmeler.

* : Veri Bulunamadı.

En fazla işçi çalıştıran Antep Çimento Fabrikası, Türkiye'de devlete ait tüm

çimento fabrikalarının toplam kapasitesinin % lO'unu, devlet ve özel sektöre ait

fabrikalann toplam kapasitesinin de %3'ünü oluşturuyor. Hammadde, tesisin

yanıbaşmdaki (500 metre) kalker ve kil ocaklanndan sağlanıyor. Üretilen

çimentonun büyük bk kısmı (%90) içpazara sürülüyor. Tesis, 1971 ydından beri ih-

T36



racat da yapmaktadır. Örneğin, 197rde üretimin yaklaşdc %10-15'i Oruı-Doğu dev¬

leüerine saülmışür.

Erzurum'un Aşkale ilçesindeki tesis, 197 l'de deneme üretimine başlayarak,

1973'le 159.000 ton porüand çimento üretmiştir. 1980'de tevsii edilen tesis, tam ka¬

pasiteyle, işleyerek 350.000 lon çimento üretmiştir. Tesisin ürünü Gümüşhane, Er¬

zincan, Erzurum, Artvin gibi bölgelerin çimento gereksinimini karşılamaya

yönclmektedk.

Van'daki Çimenio Fabrikası, ilin en önemli bir endüsüi kuruluşudur. Fabrika,

324 kişiye iş olanağı sağlayarak, yılda 217.000 ton çimento üretmiştir. Bu tesis de

Aşkale'deki gibi bölgede (Muş, Hakkari vs.) ürünlerini pazarlıyor, aynı zamanda

iran'a da ihracat yapıyor.

400'ü aşkın kişinin çalışüğı Mardin Çimento Fabrikası, ydda 525.000 ton port-

land çimento üretip Orta-Dogu devletlerine de ihracat yapıyor.-

Adıyaman, Urfa, Diyarbakır-Ergani ve Siirt çimento fabrikalarının üretime

geçişleri yeni sayılıyor. Bu fabrikalar, hem üreüm kapasiteleri hem de çalışürdıkları

işçi sayısı bakımından üUccnin en modern fabrikalarını teşkil ediyorlar.

Elimizdeki verilere göre, Mardin hariç. Çimento endüsüisinin tümü Türkiye

Çimento TAŞ'nin mülkiyetindedir.

Çimento fabrikalarının mülkiyet durumunu bir bir açUdamadan önce, Türkiye

Çimento Sanayi TAŞ'nin durumunu inceleyelim:

8 Hazkan 1984'te ve 233 nolu Kanun Hükmünde Kararname'nin 2. maddesinin 2.

fUcrasına göre: "iktisadi Devlet Teşekülü 'teşekkül'; sermayesinin Uımamı devlete

ait, iktisadi alanda ticari esaslara göre faaliyet göstermek üzere kurulan kamu iktisadi

teşebbüsüdür. " (4)

Tablo 2'de, Türkiye Çimento Sanayi TAŞ'nin 31.12.1980'deki ortakları, ser¬

maye payları görülüyor. Şirketin toplam sermayesi 7 milyar TL'dir. Bunun 6.900

milyon TL'si, yani %98,57'si Türkiye Çimento Sanayi TAŞ'ne aittir Diğer orUdc-

ların sermayesi %re bile ulaşmıyor. Ortaklık payı %0,5 üzerine çıkan

Sümerbank'm tüm sermayesi ve Türkiye Emlak Kredi Bankası sermayesinin

%98,35'i 1980 ydı sonu itibariyle Devlet Hazincsi'nin elinde bulunuyordu. (5)

Görülüyor ki, Türkiye Çimento TAŞ, bir Kamu iktisadi Teşekülü'dür (KlT) ve

ekonomik olarak ticaret kurallanna uygun işlediği için, bk iktisadi Devlet Teşekkülü

(IDT) süılüsüne sahiptir.

Türkiye Çimento Sanayi TAŞ'nin 1984 yılında 45.907 müyon TL"ödcnmîş ser¬

mayesi vardır. Aynı yılda toplam 7000 kişi çalışüran şkketin yıllık geüri 81 milyar

TL ve faaliyet kan da 11 milyar TL'ye ulaşıyordu. Piyasadaki çimento payının

%33'üne, toprak ürünlerinin %20'sine sahip olan bu tekelin 20 çimento ve 4 toprak

ürünleri fabrikasının yanısıra, digcr aUı çimento tesisindeki (Çukurove, Konya,

Bolu, Mardin vs.) iştirak payı %45'i aşıyor. (6)
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TABLO 2- 1980'de Türkiye Çimenıo Sanayi TAŞ'nin Ortaklan, Sermaye Payı ve
Sermaye Oranları (%)

Ortaklığın ismi '

Türkiycş Çimento

Sanayii TAŞ.

Toplam

Ortaklar

1. Hazine

2. Sümerbank

3. Ankara Çim. San.

4. Ankara Çim. San. .

5. T. İş Bankası

Sermaye Payı

(Bin TL)

6900000

45000

44000

100

10000

7000000

Sermaye

Oranı (%)

98,572

0,643

0,641

0,001

0,143

100

Kaynak : TÜSlAD, KlT Raporu, İstanbul, 3 Mayıs 1982, sf. 111

Karma müUdyeÜi olan Elazığ-Alünova ve Mardin Çimento tesislerinin dummu-

na geünce... Aslında Elazığ-Alünova'daki tesisin mülkiyeti karma sayUmaz. Çünkü

aynı ydda toplam 150.000.000 TL sermayesinin sadece 629.000 TL'si, yani %419'u

özel sektöre aitti. Sermayenin kalan bölümü, sırasıyla %99,578 ve %90,003'ü

Türkiye Çimento TAŞ ve Türkiye Emlak Kredi Bankası'na aittir. Mardin Çimento

Fabrikası'nm mültayeti gerçekten karmadu-. Toplam sermayesi 175 milyar TL olan

bu tesiste %48,22'si ile en büyük paya Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) sahip-

tiir. Geriye kalan payın %46,23'ü Türkiye Sanayi TAŞ'ye %5,55'i özel sektöre ait-
tk.(7)

Ordu Yardımlaşma Kurumu, bu iştirak payı için, sadece 1983 ydında

144.157.157 TL kar sağlamıştır. Bu bk ydlık kar, yaürdığı sermayenin %170,83'ü

kadarda-. (8)

Tek başına bu ömek bUe, Kürdislan'data çimento endüstrismin meüopole zengm

bk kaynak aktarma aracı olduğunu gösteriyor.

Antep Çimento Fabrikası'nm sermayesinin tümü, Türkiye Çimento Sanayi

TAŞ'nin etinde bulunuyor. Toplam 17.000.000 TL olan tesis sermayesinin

%9I,9I'i Türkiye Çimento Sanayü TAŞ 'e, %1,50'si belediyelere, %0,09'u Ticaret

ve Sanayi Odası'na, %0,03'ü Türkiye Emlak Kredi Bankası'na ve %6.47'si ise özel

sektöre aittir. (9)

1983 ydına ilişkin Adıyaman, Antep, Elazığ, Erzumm ve Kars iüerindeki

çimento fabrikalarının üretim verileri. Tablo 3'te verilmiştir.

Bu beş çimento fabrikasında, toplam 1779 işçi çahşıyor. En fazla işçinin
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çalıştığı tesis Antep, en az işçinin çalıştığı tesis ise Adıyaman'dır. Tüm işçilere

yapılan yıllık ödeme 1,3 milyar TL'sını aşıyor. Tesislerde çalışanlara yapılan

ödemedeki dengesizlik, en bariz biçimiyle Antep ve Elazığ'da görülüyor. Elazığ tesi¬

sine göre Antep daha fazla işçi çalıştırıyor; buna rağmen işçilere 10 milyon TL do¬

layında daha az ödeme yapıyor. Bunun nedeni Elazığ tesisinin daha yüksek ücret

ödemesidir. Çünkü Elazığ tcsininin işçileri aynı yılda hem daha az çalışmış, hem de

daha yüksek ücret almışlardır. Elazığ'da kişi başına düşen ödeme 898.462 TL ve

çalışılan saat 2433 dolayındadu". Antep'te bu miktar, sırasıyla 724.681 ve 2.555'tir.

Yaratılan toplam 2.686 milyon TL kamıa değerin %47'si Antep işleünesinde ya-

ratdmış bulunuyor. Bunu, belki de tesisin verimliliğinden daha çok, işçilere ödenen

düşük ücretle açıklamak, bize daha gerçekçi geliyor. Zira beş tesiste, ücreüe

çalışanlara yapılan ödemenin kalma değer içindeki oranı, Antep'te 27 de en düşük

düzeydedir. Aynı oran, Elazığ'da %73'ü, Karst'a %158'i aşıyor. Tüm tesislerin ortala¬

ması da %48,43 dolayında bulunuyor.

Ortalama olarak işçi başına 733.141 TL ödeme yapdmıştır. Antep işletmesinin

çevü-ici gücü Kars ve Erzurum fabrikalannmkinin toplamı kadardır. Sabit sermayeye

yapılan gayri safi ilavelerin tümüne yakını Antep tcsisince gerçekleştirilmiş bulu¬

nuyor. Beş tesisin girdi ve çıklılanlannm toplamları, sırasıyla 8.590 ve 11.276

milyon TL civanndadu".

2. Kiremit-Tuğla, Keramik ve Metal Dışı

Endüstrisi

(Çini Porselen ve Diğer Endüstri)

Taş ve toprağa dayalı endüstrinin diğer bir kesimi de kiremit-tuğla, porselen vs.

gibi işletmelerdir.

1927 Sanayi ve işyerleri Sayımı, bu kesime ilişkin hiçbir bilgi içermiyor. Bu

durum, aynen 1950 Sayımı için de gcçcriidir. Bu endüstri dalına ilişkin bilgiler,

1963 ve sonraki yıllarda yapılan sayımlarda verilmeye başlanmıştır.

Bu verilerin döküm ve analizini yapmadan önce, bu kesimin Kürdistan'daki dum¬

mu üzerinde biraz duralım.

Eskiden Kürdisüm'da, bu alanda, binlerce küçük çaph imalathane vardı. Evlerde

bulunan kimi kap-kacak gibi eşyalar, bu tür imalaüıanelerde yapılırdı. Ayrıca taş

ocakçılığı da yaygındı. Tahtalardan rengarenk kaşıklar yapılırdı. Kürüerin bu el sa-

naücarlıgı, günümüzde turislik amaçlarla sınırlansa da, hala her yerde görülmektedir,

topraktan testi ve diğer ev eşyaları (kavanoz, küp, süs eşyalan vs.) yapan sanaücarlar

vardı.

Kiremit-tuğla bulunmadan önce Kürtler, evlerini ya çamurdan yapılan kerpiçten,

ya da yontulmuş taşlardan yaparlardı. Çamurdan kerpiç yapmak büyük bir beceri ge¬

rektirmiyordu, ama, taş yontmak (yöreye göre beyaz veya siyah) hem zor hem de

belli bir beceri gerektiriyordu. Özellikle Süryani'lerin yaşadıkları Midyat ve diğer

yörelerde hayranlık uyanduacak zengin bir kültür; güzel ve zarefcün parlak bir örneği
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olan evler inşa ediliyordu. Ne yazık ki, bugün bu tür evler artık çok nadiren

yapdıyor.

Yaygın o!.an diğa bir işleünecilik de beyaz taşların ocaklarda yakılıp kireç haline

getirilmesiydi. Kirecin yerini giderek plastik boyalar almaktadır. Bugün Kürdistan'm

bazı bölgelerinde taş ocakçılığı hala devam etmektedir.

1981 ydında yapdan Köy Envanter Elüdleri'nin verilerine dayanarak taş

ocakçılığının durumunu değeriendirelim: Bu verilere göre Kürdistan'da o

dönemde 207 taş ocağı bulunuyor ve bu ocaklarda toplam 854 kişi çalışıyor. (10)

Diyarbakır, Antep ve Maraş'taki beşer taş ocağında, su-asıyla 53, 58 ve 111 kişi

çalışmaktadır.Malalya'daki 121 işyerinde 126 kişi çalışırken, Erzurum'daki 24

işyerinde 148 kişi, Maraş'taki 53 işyerinde 97 kişi ve Bitlis'teki 18 işyerinde 70 kişi

çalışmaktadu-.

Bu sektöre ilişkin daha ayrıntılı bilgiler, 1963 Sanayi ve işyerieri Temel Anke¬

ti'nde verilmiştir. Bu Anket'tcki veriler, 1960 Nüfus Sayımı'na göre, nüfusu

2000'den fazla olan bucak merkezleri ile köyleri kapsarken, nüfusu 2000'den az olan

kırsal yerleşim bkimlerinin yericrini kapsamamakladu-. (11)

1963 Sanayi ve işyerleri Temel Ankct'indcki verilere göre bu alanda, çimento

hariç, yaklaşık 116 işyeri vardır ve bu işyerierinde toplam 767 kişi çalışmaktadu-.

Elazığ'daki 2 ve Malatya'daki 6 tuğla-kircmil işyeri, hariç, diğerierinin tümü mani¬

faktür düzeyindeki küçük imalathanelerdir. Bu küçük işletmelerin yaklaşık yansı,

tuğla-kü-emit alanında, diğer yarısı da değişik alanlarda faaliyet göstermektedir. An¬

tep'teki toplam 36 işletmeden 2'si optik cam, 4'ü de çini porselen üretmektedir.

En fazla işyerinin faaliyet gösterdiği il, 37 işyeri ile Antep'tir. Bunu 20 işyeri ile

Erzurum, 16 işyeri ile Malatya ve 10 işyeri ile Elazığ izlemektedir. Diğer illerin

işyeri sayısı 4'ü geçmiyor, illere göre en fazla ücreüi işçinin çalıştınldığı yer 222

kişi Ue Malatya, 1 10 kişi ile Erzurum, 98 kişi ile Diyarbakır ve 90 kişi ile Erzin-
can'du-. Bu alanda ücreüi çalışanların toplam çalışanlar içindeki oranı .%79'dur.

Yukarıdaki oran çok yüksek görünüyor ama, 4 Nolu Tablo'da birkaç büyük

işletmenin ücreüe çalışürdıkları işçiler, toplam çalışanlardan çıkarıldıkları zaman,

ücreüi işgücünün payı önemli ölçüde düşüyor. Malatya'daki 6 tuğla-kiremit

işletmesi 200 işçi çalıştmrken, Elazığ'daki diğer iki işletmede 90 işçi

çalıştırmaktadır. Diyarbakır'da bulunan 4 işletme ise 98 işçiye iş olanağı

sağlamakladır.

Bu 12 işletmede, 388'i ücreüi olmak üzere toplam 421 kişi çalışmaktadu-. Tablo

4'te görüldüğü gibi, bu işyerierinde aile emeği önemsizdir. Hem bunlar hem de diğer

küçük işyerlerinini tümü özel sektöre aittir.

Tablo 5'e göre 1980'de taş ve toprağa dayali endüstride toplam 353 işyeri bulun¬

maktadu-. Antep'teki 5 ve Elazığ'daki 1 işyeri hariç, geri kalanlann tümü taş ve top¬

rağa dayalı alanda üretim yapmaktadırlar. Antep ve Elazığ'daki 6 işyeri ise cam ve

cam ürünleri üretiyor. Bu 353 işyerinin %90'ı 10 kişiden daha az işçi

çalışürmaktadır, diğer %10'u da 10 ve daha fazla kişi çalıştmyor. 5-9 arasında

kişinin çalıştığı işyeri oranı %22 dolayındadır. Diğer endüstri dallannda olduğu gibi,

141



bu dalda da en çok (%39) işyerinin bulunduğu il Antep'tir. Anteb'i Maraş, Elazığ,
Malatya ve Erzurum izliyor. 10 ve daha fazla kişinin çahşüğı bu 34 işyerine 1980'de
üretime başlayan bazı çimento fabrUcalan da dahildir.

TABLO 4- 1963'te Blere Göre Taş ve Toprağa Dayalı Büyak Endüstride (Çimento Hariç)
İşyerleri ve istihdam

Ûler

Diyarbakır

Elazığ

Malatya

Toplam

Sektör

Özel

özel

özel

işyeri

Sayısı

4

2

6

12

istihdam
Ucrede

Çalışanlar

98

90

200

388

Çalışanlar

Ortalaması

110

96

215

421

Kaynak : DlE, Sanayi ve işyerleri Temel Anketi, 1963 verüerinden yararlandarak
hazırlandı.

1-9 arasında kişi çalışüran Antep'teki işyerlerine ilişkin daha aynntılı veriler

var. Bunlara ilişkin olarak yapacağımız analiz, aynı zamanda bu alandaki işletmelerin

niteliği üzerine daha gerçekçi bir değeriendirme yapılabilmesini sağlayacıkür.

Antep ilindeki 1-9 kişi arasında kişinin çalıştığı 132 işyerinde toplam 420 kişi

çalışmış olup 27,4 milyon TL katma değer yaraülmışür. Bu işyerierinin girdisi 48,1

ve çdcüsı 75,5 milyon TL dolayındadu". 5-9 arasanda kişinin çalışüğı 24 işyerinde

ücreüi işgücü satınalınmıyor; yani işçi çalışünlmıyor. Bu işletmelerin yaratüğı
toplam katma değer 3 mdyon TL'sına bile ulaşmıyor. Hem ücreüilerin tümü (84

kişi), hem kaüna değerin %87,4'ü bu işyerierinde yaraülmış bulunuyor. Toplam 696
BG'nün %9ri, 3-6 arasında kişinin çalıştığı işyerlerine aittir. (12)

DPTnin, Yurt Ansiklopedisi'nin ve 1981 Köy Envanter Elüdleri'nin verilerinden
(13) faydalanarak bu kesimin yapısını daha aynnülı incelemek mümkündür.

Tuğla-kiremit üretimi, 1950'lerden beri fabrika düzeyinde yapdıyor. Elazığ'daki

kiremit fabrikası, 1950'den bu yana üretim yapmaktadır. Mardin-Kızıltepe'de toz
kireç üreten 215 ortaklı bir işyeri bulunmaktadır. Tesis'te, 1980'de 180 kişi

çalışmaktaydı. Bu işyeri, tam kapasiteyle işleyerek, 72.000 ton torbalanmış toz kireç

ve 46.390 ton mıcır üretti. Aynı yerde, bir de asbesüi çimento boru üreten bir tesis

bulunmaktadır. Bu tesiste 1 15 kişi çalışmakta ve yılda yaklaşık 25.000 ton aşbesüi
çimento boru üretilmektedir. Toplam 200 milyon TL'ldc sermayesinin %20'si Sınai
ve Kalkınma Bankası'na aittir.



TABLO 5- 1980'de îllere Göre Taş ve Toprağa Dayalı Sanayide Çalışanlara Göre işyeri

Büyüklüğü

iller

Adıyaman

Ağn

Antep

Bingöl

Biüis

Diyarbakır

Elazığ

Erzincan

Erzurum

Kars

Malatya

Maraş*

Siirt

Urfa

Van

Toplam

işyeri

Sayısı

11

6

136

14

1

12

23

6

16

17

22

60

1

24

4

353

Çalışanlara Göre İşyeri Büyüklüğü

1-2

5

3

18

-

-

2

9

4

5

-

9
**

1

10

-

67

3-4 .

5

2

57

7

1

7

7

-

5

8

5
**

-

12

1

117

5-9

1

1

52

7

-

1

-

-

2

6

2
**

-

2

1

75

IOh-*

-

-

9

-

-

1

7

2

4

3

6
**

-

-

2

34

Kaynak : 1980 Genel Sanayi ve işyerleri Sayımı, 2. Küçük İmalat Sanayi (Geçici sonuçlan)

* : Bu sımf ile Maraş verileri Yurt AnsUdopedisinden alındı.

** : Sınıflara uygun verUer yoktu, ama bu 60 işyerinin 12'si 1 kişilik, diğerleri ise

2-9 kişi arasındadırlar.

Batman'daki Çimento Tuğla-Kiremit Tesisi'nde 56 kişi çalışünlarak 1982'de 6

milyon tuğla üretilmiştir. Van'da, 40 ortaklı Tuğla Fabrikası'nda 92 kişi çalışmakta

ve yılda 20 milyon adet blok tuğla üretilmektedir.

Afşin - Elbistan Termik Santralı'nm yapımına paralel olarak Maraş'ta taş ve

toprağa dayalı sanayi gelişmeye başlamıştır. Maraş'ta, iki tane tuğla-kiremit fabri¬

kası bulunmaktadır, bunlardan 178 ortaklı Milsan Tuğla Fabrikası, 1 98 l'de üretime

başlamıştır ve 28 kişi çalışürmaktadır; toplam üretim kapasitesi 10 milyon adet

tuğla dolayındadır. Diğeri ise 1979'da kurulmuştur. Bu tesis de, 1982'de 84 kişi

çalışürmaktadu- ve yılldc kapasitesi 9 milyon tuğla civarındadır.

Malatya'da, iki tuğla-kiremit fabrikası bulunuyor. Bunlardan biri olan Solmaz

Tuğla ye Kiremit Fabrikası, 1974'te kurulmuştur; 1982'de 57 kişi çalıştmyordu ve

yılhk kapasitesi 4,8 milyon tuğla dolayındadı. Bu fabrika, 1982'de 2,5 milyon tuğla

ve kiremit üreüniştir. Diğer tesis ise Uçak Tuğla ve Kiremit Fabrikası'dır. 1982'de

üretime geçen bu tesis, aynı yılda 25 kişiyi istihdam ederek, günde 15.000 adet tuğla

ve kiremit üretimi gerçekleştirmiştir. Tesisin günlük kapasitesi 20.000 adet tuğla-

kiremit civanna vanyor.
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Aynı Ude 1982 yılında üretime geçen Teksan Kireç Sanayii tesisinde de 35 kişi

çahşmaktadır. Yılldc kapasitesi 90.000 lon söndürülmüş toz kireç dolayındadır. Bu

tesis üretiminin bir bölümünü ihraç eüııektedir.

Erzincan'da özel sektöre ait olan Agaoglu Tuğla Fabrikası, 1965'te kurulmuş ve

üretim döneminde 60 kişi çalıştu-arak, yılda yaklaşdc 4 milyon tuğla üretiyor. Aynı

ilde 1968'de kurulan Karınca Tuğla Fabrikası, 1960'lı yıllarda, ilin en büyük özel

sektör yatmmıydı. Bu tesisle 50-80 kişi çalışarak, günde 50.000, yılda ise 10 mil¬

yon tuğla üretiliyordu. Ağıriıkla yurt dışında çalışan işçilerin girişimiyle 1975'te

kurulan DOöUSAN'ın (DOĞUSAN Asbest Boru FabrUcası), toplam 1400 ortağı bu¬

lunmaktadu-. Tesis, üretime başladığında 300 civarmda kişi çalışûrabilecek ve yılda

25 bin ton asbestli boru eklentileri üretecek bir kapasiteye sahip olacaktır. Tesisin

1982 fiyatlarıyla değeri 4 milyar liraya ulaşıyor. Bu sermayenin %30'u iller Ban-

kası'nm, %28'i DOĞUSAN Halk Holding'in, %4'ü il Özel Idaresi'nin, %27,3'ü de
yöredeki küçük tasaruf sahipleri ve yurt dışındaki işçilerin elinde bulunuyor.

1981 Köy Envanter Etüdleri verilerine göre de, Kürdistan'da tuğla-kiremit üreten

90 civarında işyeri bulunmakla ve bu işyerierinde toplam olarak 768 kişi istihdam

edilmekledir. Elazığ köylerindeki işyerlerinin toplamı, köylerdeki toplam

işyerlerinin %34'ü iken, bu işyerierinde çalışanhu-ın toplam çalışanlara oranı ise

%65 civarındadır. Biüis'te 16, Antep'te 14, Erzincan'da 12, Adıyaman'da ise 7 işyeri

vardır. Bu işyerierinde sırasıyla 105, 56, 40 ve 18 kişi çalışıyor. Muş'taki bir

işyerinde ise 15 kişi çalışıyor.

imalathanelerin çoğu şehir pazannâ yakın olmak için merkez ilçeye bağlı

köylerde kurulmuştur. Erzincan, Elazığ ve Biüis imalathanelerinin tümü merkez

ilçeye bağlı köylerdedir. Adıyaman'da imalalhanelcrin %5'i Besni'nin köylerinde bu¬

lunurken, Antcp'lckilcrin %3'ü Araban'm köylerinde idi.

Özeüe tuğla-kiremit ve asbestli çimento boru tesislerinin durumu budur. Şimdi

de seramik, cam ve metal dışı ürünleri üreten tesislerin yapısını inceleyelim:

Bu konudaki verUer oldukça kıuır. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Sicil

Dairesi'nin 1980 yılı verilerine dayanılarak hazırhman Tablo 6, başlıca verilerdir.

Tablo'ya göre en fazla işyerinin bulunduğu il Van'dır. Van'ı sırasıyla 7 işyeriyle

Malatya ve 6 işyeriyle Elazığ izliyor. Diğer illerdeki işyeri sayısı 4'ü geçmiyor.

Van'daki 8 işyerinde 400 kişi çalışırken, Eiazığ'dakilerde 843, Erzurum'dakilerde

680 ve Mardin'dckilerde 434 kişi çalışıyor.Tüm tesislerde çalışan 2896 kişinin

%3,2'sinin mühendis veya teknisyen olması çalışanların kalifiyeli olduğunu

gösteriyor. Kürdistan şartlarına göre bu oran yüksektir. Mühendis ve teknisyenler en

fazla Elazığ (29) Erzincan (24) ve Van (20) işletmelerinde yoğundurlar. Çalışanlara

göre en büyük işyerierinin bulunduğu il Erzurum'dur. Erzurum'dan sonra 217 kişi ile

Mardin ve 141 kişi Ue Elazığ geliyor. Diğer illerdekilerin toplanı çahşanlan lOO'ün

altında kalıyor, iki il hariç, digcr illerdeki işyeri büyüklüğü 50'nin alüna inmiyor.

Ortalama işyeri büyüklüğü ise 83 kişiye yaklaşıyor.
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TABLO 6- 1980'de illere Göre Seramik, Cam ve Metal Dışı Ürünler Endüstrisinde işyeri
Sayısı, istihdam, Çalışanlarm Ortalamasına Göre işyeri Büyüklüğü ve Toplam

Sermaye (özel Sektör)

Üler

Elazığ

Erzincan

Erzurum

Malatya

Maraş

Mardin

Urfa

Van

TOPLAl

işyeri

Sayısı

,6

3

3

1
4

2

i
8

35

İstihdam

Teknisyen

ve Mühendis

. 29

6

24

3

6

5

20

93

Usta

ve işçi-

712

94

565

203

75

370

114

383

2516

İdari

Personel

102

6

91

14

13

58

3

289

Toplam

Çalışanlar

843

106

680

217

91

434

122

403

2896

Çalışanlarm

ortalamasma

Göre işyeri

Büyüklüğü

141

35

227

31

23

217

61

50

83

Toplam

Sermaye

(Mil. TL)

176

24

298

75

303

313

9

201

1400

Kaynak : Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi SicU Dairesi, aktaran: DPT, İUer itibariyle
Sanayi Tesisleri ve özellikleri, KaUcınmada Oncelüdi iller (25) il, CUt 1.

Bu illerdeki işyerlerinin toplam sermayeleri oldukça büyüktür. En fazla sermayesi

olan tesisler Mardin ve Maraş iUerindedir. Mardin'de toplam işyerierinin %5,7'si bu¬

lunurken, bu işyerleri, toplam sermayenin %22,4'üne sahip bulunuyor. Bu oranlar

su-asıyla Erzurum'da %8,6'ya karşıldc %21,3 ve Maraş'ta %1 1,4'e karşıldc %2I,6 ci¬

vanndadu-. Tüm işyerlerinin sermayesi 1,4 milyar TL'ye ulaşarak, çalışan başına

yanm müyon TL ediyor.

II. inşaat Endüstrisi

DİE'nin 1927 Sanayi Sayımı bilgilerine göre, 1927'de 123 işyeri vardı ve toplam

1.055 kişi çalışıyordu. Çalışanların %61'i ücreüidir. işyerierinin çoğunluğu

küçüktür. Biri 11-20, 4'ü 21-50 ve 5'i 51-100 arasında kişi çalışünrken, diğerlerinin

tümü 10 ve daha az kişilUcti. Büyük işyerierinin 7'si Diyarbakır'da birer tanesi Elazığ

ve Erzurum'da bulunuyordu. Büyük işyerleri merkez dışındaydı. Diyarbakır merkez

ilçedeki 13 işyerinde 122 kişi, Çermik'teki 8 işyerinde de 445 kişi çalışıyordu. Hem.

Elazığ hem de Erzurum illerinin en büyük işyerieri merkez Uçede değildi. Elazığ'daki

Maden'de, Erzurum'daki Pasinler'deydi. Ilkinkide 82 kişi, ikincisindeki Uci işyerinde

ise 46 kişi çalışıyordu.

Kadın ve çocuk emeğininin sömürüsü, inşaat sektörünün 1920'li ydlarda önemli

bir özelliğiydi. Örneğin, Diyarbakır'da çalışanların 152'si 14 yaşından küçük ve

182*si de kadındı. Çocukların sayısı, Elazığ'da 8 ve Mardin'de 24'tü. (14)

1980'e dek yapılan Sanayi ve işyerleri Sayımlarında inşaat sektörüne ilişkin bil¬

giler bölgesel olarak verilmiyor. 1980'dekilerin bölgesel bUgilerine ulaşılamadı.
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inşaat endüsirisinde istihdama ilişkin bilgiler "1985 Nüfus Sayımı Nüfusun Sos¬
yal ve Ekonomik Nitelikleri" kiuıpçıklarında veriliyor. Bu bilgilere göre, 1985'le

inşaat ve bayındıriık işlerinde toplam 108.254'ü ücretii olmak üzere 113.804 kişi is¬

tihdam ediliyor. İşverenlerin .sayısı 1981 olarjk veriliyor; geriye kalanlar "kendi hesa¬

bına "/'ücretsiz aile işçisi" veya "bilinmeyen" sınıfına dahildirier. Hem bunlann hem

de işverenlerin sayısının loplam içindeki payı %5'i geçmiyor.

Maraş'ta 12.422 kişi, Diyarbakır'da 12.353 kişi, Antep'te 13.337 kişi ve Urfa'da

i.se 10.362 kişi çalışıyor. Çalışanlıınn %4 1 ,7'si bu dört ilde yoğunlaşırken, diğer il¬

lerde çalışanların sayısı lO.OOO'inin altına düşüyor. Erzurum'da çalışanlar 8.763,

Malatya'da çalı.'janUır 7.756, Mıııdin'dc 6.516, Elazığ'da 6.1İ0, Van'da 5.876 ve Er¬

zincan'da 5.207'dir. Geriye kalan ilicıde çalı.'janlarm sayısı, 1.850 ile 5000 arasında
değişiyor.

"İşverenler" sayısı işyeri olarak görüldüğünde, Erzurum 235 işyeriyle birinci,
Hiikkari 50 işyeriyle sonuncu il durtınnındadır. Diyarbakır, en fazla işyerinin faaliyet

gösterdiği ikinci yerdir. Digcr illerdeki i.'jyeri sayısı 2()0'ün altına düşüyor. Örneğin,

Malatya'da 172'ye, Elazığ'da 143'c, Anıcp'ıe 1 1 9'a, Mardin'de 115'e Urfa'da lll'e ve

Maraş'ta 101 'e iniyor.(l 5)

DİE'ce yayınlanan 1985 Inştuıt Isuıtisliklcri'ndc inşaat sektörüne ilişkin diğer bil¬
giler veriliyor. Tablo 7'dc illere gcirc bina sayısı, yü-zölçümleri ve değerleri veriliyor.

Bu verilcrie in.şaal endüstrisinin en önemli bazı özelliklerini değerlendirmek

mümkündür. Yol, baraj ve lıclctliycsi olıvıayan kırsal bölgelerdeki inşaat faaliyetleri

bu verilere dahil değildir.

4.233 inşaat (yapı kullanma i/.in kuğularına göre) 1985 yılında Uimamlanmışiır.

Antep 605 ile başı çekerken, onu 53 1 ile Maialya izliyor. Bu illeri 394 ile Maraş,

266 ile Adıyaman, 224 i lo Urla vo 220 ile Siin izliyor. Geriye kalan illerdekilerin

sayısı 200'ün alıma iniyor.

İnşiuıt sayısı fazla bir anlam ifade çimiyor. E.sas önemli olan inşaauıi yüzölçümü

ve değeridir. Aym yılda 6().991 milyon lira değerinde 1.431.709 m^ inşaat lamam--,
lanmıştır.

1.431.709 metrekare yupının en fa/.la.sı Antep'te gcrçcklcştirilmişiir. (%17,3) An¬

teb'i %15,6 İle Erzurum, %13,4 ile tvhıhııyii, %10,8 ile Elazığ izliyor. Digcr illerin

toplam içindeki payı %l()'un allına dü.şüyor. Bunlar arasında %7,8 ile Maraş, %6,8

ile Van ve %6 ile Diyarbakır bulunuyor. Göze ili.şcn başka bir durum Hakkari'de bir

yıl boyunca inşaat .sektörünün KKK) nıciıckaıcnin çok allında kalmasıdır.

İnşa edilen tüm yapılarııı değeri yaklaşık 41,8 milyar lira üzerindedir. Bu değerin

10,6 milyarı (% 1 7,4) Anıcp'ıe gCıçckle.'jiirilmişlir. Sonra en fazla değerin

gerçekleştirildiği iller sımsıyla Eıztınım (%15,8), Malatya (%13,5), Elazığ %10,9)

ve Maraş'lır (%8,2). Bu ınchlag, diğer illerde 5 milyarın altında kalıyor. Özel kesi¬

min loplam içindeki payı %68,6 ve yapı ko()fXM-alinerinin ise %23,] civanndadır.

Bazı illerde yapı koopcrali İleri hiçbir laaliycı göstermezken, Erzurum ve Erzin¬

can'da i.se yapı koopcraLİClcrinin pııyı özel kesiminkini aşıyor. Kooperatiflerin faaliy¬

eti Antep ve Malatya'da 2 milyar lira Lİvanruladır.
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TABLO 7- 1985'te Öler itibariyle Tamamen veya Kısmen Biten Yeni ve Uave yapılann

Sayısı, Yüzölçümü ve Değeri (Yapı Kullanma izin Kağıüarma Göre)

Yüzölçüm: metrekare; Değer: Milyon TL

iller

Adıyaman

Ağn

Antep

Bingöl

Biüis

Diyarbakır

Elazığ

Erzincan

Erzurum

Hakkari

Kars

Malatya

Maraş

Mardin

Muş

Siirt

Tunceli

Urfa

Van

Toplam

Sayı

266

17

605

17

18

197

483

176

444

8

32

531

394

135

41

220

20

224

405

4233

Yüzölçüm

53271

2452

247101

3975

3583

85776

155020

106453

222573

844

5012

191317

112007

1,7156

16308

34534

7915

68580

97932

1431709

Değer'

Toplam

2151

95

10619

161

150

3515

6620

4434

9605

35

199

, 8226

5015

676

713

1468

369

2896

4044

60991

Özel

Kesim

1821

95

8019

135

55

2765

5240

1649

4337

35

199

5806

3302

676

280

747

264

2789

3614

41828

Yapı

Kooperatifi

. 316

-

1911

-

-

313

940

2325

4466

-

-

2155

721

-

-

605

-

100

245

14097

Kaynak : DİE, inşaat Istatistüderi, inşaat Ruhsatnameleri ve Yapı Kullanma izin Kagulan,

1985

Açıklama : Bu verilerde yalnız yapdar kapsanmıştır; yol, baraj,=köprü gibi diğer=inşaat türleri

Ue belediyesi olmayan bucak ve köy sayıları içindeki yapılar ve kenüerde yapılan

"gecekondu"lara Uişkin bilgiler kapsanmamıştır.

Bu verUere baraj, köprü ve yol gibi devlet inşaat çalış'malan dahü olmadığından

dolayı özel kesimin ve yapı kooperatiflerinin toplam değer içindeki payı %91,7 gibi

yüksek biir düzeye ulaşıyor. Bitiis, Muş ve Tunceli iUerinde devletin payı, diğer il¬

lere göre, yüksektir. Sırasıyla bu illerde 28,2 müyon, 137,4 milyon ve 104,6 mil¬

yon lira değerinde "idari yapılar" inşa edilmiştir. Biüis ve Tunceli'de birer, Muş'ta ise

iki "idari yapı" inşa edilmiştir. Bidis'tekinin yüzölçümü 600, Tunceli'dekinin İ2.012

ve Muş'taküerin ise 2.986 metrekaredir.

Bunlar ya karakol ya da cezaevi olabilü-. Devlet, karakol ve cezaevi yapımını son
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ydlarda yoğunlaştu-ıyor. DlE'nin 1985 inşaat istatistikleri yayınında "iller itibariyle

Yeni ve ilave Yapılann Kullanım Amaçlanna Göre Dağılımı (inşaat ruhsatnamele¬

rine göre) " Tablo'da "idari yapılar" sınıfının Kürt illerinde oldukça yüksek olduğu

görülüyor. Örneğin, istanbul için 378 milyon değerinde Uci "idari yapı" plan¬

lanmışken, Adıyaman için 435 milyon lira değerinde beş, Bitiis için 334 milyon TL

değerinde 6, Erzurum için 1506,8 milyon TL değerinde 10, Muş için 898 milyon TL

değerinde 3 ve Siirt için 694 milyon TL değerinde bir "idari yapı" planlanmışar.(16)

"Günaydın" Gezetesi, 21 Ağustos I989'da "Doğu'ya 45 mUyarldc cezaevi ve kara¬

kol" başlıklı haberinde aşağıdaki grafiği vererek şu yorumu yapıyordu: "Devlet,

Doğu'ya cezaevi ve karakolla gidiyor. 1989 sonuna kadar açılması planlanan 12 ce¬

zaevi için 40 milyar 820 müyon lira, 12 karakol için ise, 5 milyar 125 milyon lira

harcanacak." (17)

Grafik : 1

Yeni Karakollar

Yeri Maliyeti

Artvin/Şavşat 465 Milyon Lira

Bingöl/Genç 385

Biüis/Merkez 475

Biüis/Merkez 430

Biüis/Hizan 500

Biüis/ Muüci 470

Biüis/Muüci 450

Van/Gürpınar 450

Sivas/Divriği 435

Sivas/Gürün 435

Sivas/Sarkışla 350

Sivas/ Zara 355

u

II

II

it

II

II

II

İt

II

"

II

Yeni Cezaevleri

Yeri

Van/Erciş

Muş

Sivas

Erzurum

Bitlis

Maliyeti

2 MUyar 285 Milyon L.

5 Milyar 250

5Müyar 550

2 Milyar 520

4 Milyar 710

Sıvas/K.Hisar 670

Bingöl

Mardin

2 Milyar 550

1 Milyar 990

Hakkari/B.Şebap 375

Muş(Açdc)

Siirt

3 Milyar 975

7 Milyar 850

Siirl/Batman 3 Milyar 120

«

n

11

n

tt

tt

n

II

ti

II

n

III. özet ve Sonuç

Kürdistan'da endüsü-inm en fazla gelişmiş dallanndan birisi taş ve toprağa dayalı

endüstri sektörüdür ve bunun da en gelişmiş olanı çimento sanayiidir. Modem bir

teknoloji ile işleyen 10 çimento fabrikasında 4000 civarında kişi istihdam ediliyor.

Bu çimento tesüerinin kapasitesi, yılda beş milyon ton olup, Kürdistan'daki çimento

talebini karşılayacak düzeydedir.

Son 25 yılda çimento endüsü-isinin gelişimi oldukça hızlıdır. Bunun nedenlerin-
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den biri yapımına başlanan barajlarm çimento ihtiyaçlarını karşılamak, diğer bir ne¬

deni ise Oıta-Doğu devleüerine artan çimento ihracaümn ulaşımında nakliye mesafe¬

sini kısaltarak belli bir tasarruf sağlamakür.

Bu sektörün diğer dallarına gelince... Kiremit-tuğla tesislerinin sayısı giderek art¬
maktadır; ama bu tesislerin çimento endüsttisi gibi çağın en modem teknolojisiyle

işlediğini söylemek güçtür. Bu alanda, sayısı lO'u geçen ve 50-100 arasında kişinin

çalışünldığı fabrikalar bulunmaktadu". Bu sahada faaliyet gösteren irili-ufaklı 350 do¬

layında (Tablo 5) işletme vardır. Bunlara, köylerde faaliyet halinde olan 88 do¬

layındaki işleüneyi de eklemek gerekir. Bu alanda, 1960'lı yıllara göre önemli bir

gelişme kaydedilmiştir, ama bu gelişme çimento endüsüisindeki kadar değildir.

1960'lı yılların ilk yansına dek, bu sahada faal olan tesislerin sayısı 120'yi

geçmiyordu. Birkaç büyük kiremit-tuğla fabrikası hariç (Elazığ, Erzincan),

diğerlerinin tümü 1970'li yılların Udnci yansından bu yana işleüneye açıldı.

Asbesüi çimento bom üreten büyük işyeri sayısı, üç-beşi geçmiyor. Bunlardan

özel sektöre ait olan biri Mardin-Kızıltepe'de, diğeriyse Erzincan'dadır. Bunlann

dışmdakiler küçük işletme niteliğindedir. Büyük tuğla-kiremit ve asbesüi çimento

boru tesislerinde çalışanların sayısı lOOO'i aşıyor. Bu tesislerin tümünde ücreüi

işgücü kullanımı ağıriıkladır. Küçük çaplı işletmelerde aile emeği halen önemli bir

yer alıyor.

Taş ocakçılığı eski önemini doğal olarak yitirmiş bulunuyor. Toz kirecin yerini,

giderek meo-opolde üretilen veya ithal edilen plastik boyalar alıyor. Bu nedenle sa¬

dece Kızıltepe'de modem teknolojiyle 180 kişi çahşünp toz kireç üreten büyük bir

fabrika bulunuyor. Bunun dışındaki tesislerin tümü ilkel yöntemlerle işleyen taş

ocaklandtf ve 1981 Köy Envanter Elüdleri'nin verilerine göre saydan 207 olup, top¬

lam 854 kişi istihdam ediyorlar.

Bu sektörün diğer önemli bir dalı seramik, cam ve metal dışı ürünler endüsüisidir

(Tablo 6). Bu işyerierinin analizinde ilk anda göze çarpan husus, bunların çok sayıda

işçinin yanısıra, çok sayıda kalifiye eleman da çalışturmalan ve çalışanlann ortala¬

masının işletme sayısına oranla yüksek olmasıdır. Toplam 35 işyerinde 93 'ü

mühendis ve teknisyen olmak üzere 2896 kişinin istihdam edümesi, bu saplamamızı

kanıdıyor.

Mülkiyet ve çalışma UişkUerine gelince;

Çimento tesisleri dışında, diğer işleünelerin tümü özel sektöre aittir. Özel sektöre
ait olan büyük işyerlerinin diğer bir OzeUikleri de çok ortaklı olmalandır. Irili-ufaklı

işyerleri hariç, lO'un üzerinde kişinin çalıştığı işyerlerinde, aile emeğinin hiçbir

önemi yoktur. Çimento tesislerinin tümüne yakını devletin elindedir. Bu alanda da,

Mardin örneğinde gösterildiği gibi metropole büyük bir kaynak aktanmı

sözkonusudur. Zaten böyle olmasaydı TÜSlAD, Türkiye Çimento Sanayi TAŞ'nin

hemen özelleştirilmesini istemezdi.(8) Bu işletmeler en karlı biçimde üretim yap-

maktadu:lar.

Taş ve toprağa dayah tüm endüsüide (1985 Genel Nüfus sayımı sonuçlarına göre)

7200 civannda kişi çalışıyor ve bunların %86,3'ü ücreüidir. Geriye kalan %13,7'si
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"işveren" (152), "kendi hesabına" (679) ve "ücretsiz aile işçisi"dir.

inşaat sektörü de, taş ve toprağa dayalı endüstrinin gelişimine benzer bir gelişme
yolu izliyor. Konut yapımında özel kesimin ağırlığına karşıldc diğer inşaat alan-

lannda devlet sektörü faaliyet göstermektedir. Barajlar, yollar, köprüler dışındaki

inşaat alanlarmda 1985'te 61 milyar TL değerinde yapımın gerçekleştirilmesi önemli

bir gelişmedir. Yapılan tüm yapımların konut olduğu kabul edilirse bu, 45 meüekare

büyüklüğünde 31.816 daire yapmaktadır, inşaat endüsuisinde 1985 Genel Nüfus

sayımı sbnuçlarma göre yaklaşdc 114.000 kişi çahşıyor. Buna göre inşaat endüsüisi,

endüsüinin en fazla işçi çalışüran kesimi- oluyor.

Devletin inşaat sektöründeki başlıca faaliyeüerini, güvenlik (karakol, cezaevi vb.

idari yapılar) ile barajlar oluşturuyor. Güvenlik güçleri ve üst düzeydeki bürokraüar

için yapılan konuüan saymazsak, devletin konut soranu konusunda doğmdan hiçbü

faaliyeti görülmüyor.
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ONBİRÎNCt BÖLÜM

METAL ENDÜSTRİSİ

Bu bölümün bü kesimini, metal eşya ve her çeşit makina, ötekisini buraya dek

incelenmeyen diğer imalat endüsüisi oluştumyor.

Metal eşya ve makina endüsüisi, metal işleyip her çeşit makina ve dayanddı

tüketim ürünlerini üreten endüsüi dalıdır. Kısaca "metal endüsüisi" olarak ad-

landınlan bü sektör, ağü endüsüi koludur. Kuyumculuk ve değişUc spor aletleri gibi

başka yerde sınıflandu-dmamış atölyeler ise "Diğer imalat Endüsüisi" kavramıyla

adlandırdık.

I. Küçük Metal Eşya, Ana Metal

ve Makina İşletmeleri
DİE'nin 1927, 1963 ve 1980 Sanayi Sayımlan'ndan yararlanarak metal eşya ve

makina endüsüisinin, kısa ismiyle metal endüsüisinin verileri. Tablo l'de özeüendi.

Metal endüstrisine Uişkin diğer veriler, belirtilen sayımlara dayanılarak, ancak tablo-

suz olarak verüecektir. Tablo'nun dip notunda beürtildigi gibi, 1927 yılı verüerinde

2-10 kişi çalıştıran işyerieri ile ilgili olarak verilen bilgiler, 2-9 kişi- çahşüran

işyerleri kategorisine dahü edildi. Bu dumm, sadece 10 ve daha fazla kişi çalışüran

işyeri sayısının birkaç sayı civannda azalmasına neden olabilir. 1927 yılı verilerine

aynca maden işyerlerinin verileri de dahildir.

1. Cumhuriyetin îlk Yıllarındaki Durum Üzerine
1927'de faaliyet halinde olan 1.608 işyerinin 616'sı 1 kişi, 982'si 2-9 kişi ve ge¬

risi 10 ve daha çok kişi çalışünyordu. (Tablo 1). İstihdam edilen toplam 3.920

kişinin 1250'si. yani %32'si ücreüidir. 1927 Sanayi Sayımı verilerine dayanılarak
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metal işyerierinin bölgesel dağdımı incelenebilir.

Sözkonusu dönemde 231 işyeriyle Erzurum en çok atölyenin bulunduğu
bölgedir. Bu işyerierinin sadece 10 ianesi 6-9 kişUüc, diğerierinin tümü 5 ve daha az
kişi çalıştmyor ve işyerierinin yansından fazlası Erzurum merkezindedir.

10 ve daha çok kişi çahştüan 10 işyerinden 5'i Antep, 3'ü Mardin, birer tanesi de
Diyarbaku- ve Urfa'dadır. Diyarbakır ve Urfa'daki bu işyerieri 21-50 arasında kişi
çahşünrken, Antep ve Mju-din'dekUer 1 1-20 arasında kişi çalışürmaktadırlar.

1927 yılma ait verilerde Mardin'e ait bilgiler dikkat çekiyor. Bu ildeki 124
işyerinin 41 tanesi 6-9 ve 4-5 arasında kişi çalıştu-an atölyelerdir, işyerlerinin 94'ü
Mardin merkezindedir ve bu işyerierinde toplam 509 kişi çahşmaktadü.

Diyarbakır'daki işyerlerinin çalışanlara göre büyüklüğü Mardin'inkine
benzemiyor. Diyarbakır'daki 133 işyerinin sadece 5'i, 6-9 arasında. 22'si 4-5 arasında
ve diğerleri daha az kişi çalışünyor. Işyerierinden 1 13'ü Diyarbakır merkezinde faa¬
liyet gösteriyor. Urfa'nın durumu da daha çok Diyarbakü'a benziyor.

Behrtilen dönemde çocuk emeğinin yoğun bü biçimde kullanılıp sömürüldüğü

anlaşdıyor. Bu, 1927'deki metal işyerinin belirgin özeUiklerinden biridir. Ücretlilerin
%24'ü (303'ü) 14 yaşın altındadır. Bunların 99'u Mardin'de, 82'si Antep'te, 57'si
Diyarbakır'da, 50'si Malatya'da, gerisi de diğer illerdedir. Bu çocuklar çırak olarak
çalışıyor olabüirler.

1927 Sayımı'nda işyerierinin üretim çeşidi üzerine bilgi verilmiyor. 1920'lerde

bu işyerierinin büyük kısmı demirci atölyeleri, bakır işleyen, mutfak eşyası ve kap
üreten atölyelerdi. Gerek demir ve gerekse baku- atölyelerinin bazdan çok sınırh da

olsa demir ve bakırlarını da kendileri üretiyorlardı. Demirciler, tüm bölgelerde
yaygın olup tarım araçlan, kazı, kesici araç ve gereçler vs. üretiyoriardı. Bakücı

atölyeleri ise en fazla Diyarbakır, Elazığ, Mardin, Antep ve Erzincan bölgelerinde
bulunuyordu. Motorin taşıt ve eleküikli cihazların üretimi ve dolayısıyla tamiraü da
sözkonusu değildi.

2. 1930-1970'li Yıllardaki Durum

1930'lara dek metal sektörünün durumu böyleydi. 1960'lı yılların ilk yansına
dek, metal sektöründe nasd bir gelişme kaydedildi? Metal sektöründe köklü bir
gelişme oldu mu? Bu ve değişik soruları cevaplandırmak üzere, 1963 Sanayi ve
işyerleri Temel Anketinde yeterii bilgi veriliyor.

1963'te metal sektöründe yaklaşık 5.032 işyeri faaliyet göstermektedir. Bu
işyerierinde toplam 4.467'si ücreüi olmak üzere 11.288 kişi çalışıyor (Tablo 1).
işyerleri ve toplam çalışanların sayısı yaklaşık üçer kat ve ücreüüer sayısı da 3.6 kat
arünıştü. 1927'ye göre bir gelişme sözkonusudur. Ancak 36 yıl gibi uzun bir

dönem göz önünde bulundurulduğunda bu gelişmeyi fazla önemsememek lazım.
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TABLO 1- 1927. 1963 ve 1980'de Metal Eşya ve Makina Endüstrisinde İstihdam, işyeri Sayısı

ve Çalışanlara Göıe işyeri Büyüklüğü,

Yıllar

1927*

1963**

1980***

Isühdam

Çalışanlar

Ortalaması

3920

11288

16899

Ücretle

Çahşanlar

1250

4467

.

Toplam

işyeri

Sayısı

1608

5032

6034

Çalışanlara

1 kişi

616

_

1723

Göre işyeri Büyüklüğü

2-9

982

,

4311

10+

10

.

***

Kaynak : DlE, 1927 Sanayi Sayımı(Fransızca baskı); 1963 Sanayi ve işyerleri Temel Anketi;
1980 Genel Sanayi ve İşyerieri, 2. Küçük imalat Sanayi (Geçici Sonuçlar); 1980

Genel Sanayi ve İşyerleri Sayımı (ikinci Aşama Sonuçlan), 2. Küçük imalat Sanayi,
Türkiye ve SeçUmiş 10 il

: Çalışanlara göre işyeri büyüklüğü için yapdan sımflamamn uyumlulaştınlması için

10 kişUik işyerleri de 2-9 smıfma dahU edildi.

10 ve daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinm bilgileri de dahUdir.

Çalışanlann sayısı, sınıf ortalaması (1, 2, 34, 5-9) üzerinden hesaplandı ve bunlara

Antep bilgileri eklendi. Bu verUere, 10 ve daha çok kişi çalıştıran işyerlerinin bUgiIeri

dahil değU.

Bu saydar, kendi başına gerçekçi bir değerlendirme için yeterli değUdü*. Onlan ek

bügüerie tamamlamak gerekiyor. 1963 Sayımı, işyerierinin ekonomik faaliyetleri

ile ilgili olarak da bilgiler içeriyor. Ekonomik faaliyet kollan, madeni eşya (taşıt

araçlan ve makina hariç) değişik makina- ve taşıt araçlarıdır. Madeni eşya

imalaüıaneleri en yaygın faaliyet koludur ve Üim bölgelerde mal üretiyor. 1963'teki

toplam işyerlerinin %8ri ( 4.070) ve çalışanların %7'si (8.608) madeni eşya kolun¬

da yoğunlaşıyor. Dönemin en gelişkin illerinde bile madeni eşya atölyelerinin

işyerleri içindeki oranı %72'nin altına düşmüyor, örneğin, Antep'te madeni eşya

atölyelerinin ildeki işyerleri içindeki oranı %72 (674) olup. bu atölyelerde

çahşanlann %63'ü (1.525) ücrethdir. Diğer illerin durumu farklı değil, tersi bir yapı

sergiliyor. Bu oranlar su-asıyla Diyarbakır'da % 55 (250) ve %75 iken, Erzurum'da

%83 (5375) ve %78 (714), Urfa'da %77 (349) ve %75 (724), Elazığ'da %78 (223) ve

%78 (467) civanndadu.

Eleküikli makina ve cihazları onarımı ile taşıt ve motor onanmı atölyeyeleri ge¬

riye kalan işyerleridir. Diyarbakır'daki 79 laşıt aracı onanmı atölyesinde yaklaşık

87'si ücretii olmak üzere toplam 194 kişi çalışırken, Elazığ'daki 53 atölyede 116 kişi

(29'u ücreüi), Erzurum'daki 52 atölyede 155 kişi (63'ü ücreüi), Antep'teki 195
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atölyede 728 kişi (436'sı ücreüi) ve Urfa'daki 74 atölyede 190 kişi (78'i ücreüi)

çalışırdı. Eleküikli ve eleküiksiz cihaz ve makina onanırı atölyeleri, oto onanm

atölyelerine göre daha azdır. 67 atölye ile Antep ilk sırayı alırken, bunu 31 atölye Ue

Urfa izliyor. Antep atölyelerinde 161 (74'ü ücreüi) Diyarbakır'daki 22 atölyede 38

kişi ve Elazığ'daki 10 aUilyede ise 15 kişi çalışıyordu.

1963 Anketi'nde taşıt araçları ve değişUc makina imalaüıaneleri kategorisinde

veriliyor. O dönemin Kürdistan ekonomisini, hem üretimi hem de işyerlerinin

çalıştırdığı kişi sayısı bakımından tanıyanlar, bu kategorik niteleminin doğm ol¬

madığını hemen fark edebüirier. Çünkü sözkonusu işyerleri taşıt aracı ve makina

üretiminden çok onların onarımını yapan atölyelerdi.

1963'te bu alanda birkaç büyük işyeri de vardı. Bu işyerlerinden biri Erzurum'da,

diğeri de Diyarbakır'daki Kîu-ayollan Genel Müdüriüğü'ne bağlı Taşıt Araçlan Bakım

Atöyesi idi. Antep'te de sayısı saptanamayan benzer işletmeler vardı.

1963 ile 1927 verilerinin analizleri karşılaşünldığında, süre içinde beüi bir

gelişimin olduğu görülüyor, ama bu gelişimin hızı çok düşüktür ve metal

sektörünün 1920'li yıllardaki süuktürünü değiştirememiştir. Yapısal bir değişim

için oto onarım atölyeleri ile motor ve eleküikli cihaz atölyelerinin toplam işyerleri

içindeki payının %20 civanna yükselmesi yeterli sayılmaz, istihdam sayısı

yükselmiş, ama ücretiüerin toplam çalışanlar içindeki oranı 1927'ye göre fazla

değişmemiştir. Metal sektörü eski üretim dokusunu, yani taşıt araçlan ve metal

dışındaki metal eşya üretimine dayah yapısını ağüldda sürdürüyor. Bu, analizin bi¬

rinci sonucudur. Analizin diğer sonucu ise, metal sektörünün bir süüktürel çözülme

sürecine girdiğidir.

3. Üretim Dokusunun Yapısal Değişimi Üzerine

1970'Ii yılların başında tarım makinalan ve taşıt araçlarının yaygınlaşmasıyla

metal atölyelerinin üretim dokusu da değişmeye başladı. Bu değişim, 1980 Genel

Sanayi ve işyeri Sayımı'nda belirgin bir şekUde görülüyor. Sektörün gelişimini daha

iyi görebilmek için bugünkü metal sektörünün durumunu, küçük ve büyük

İşyerlerine ayüarak incelemek gerekir.

Küçük işleünelerin durumu Tablo l'de görülüyor. Tablo'nun dipnotunda da

görüldüğü gibi, istihdam, işyerierinde çalışanların sayısına göre yapılan

sınıflamanın ortalaması alınmak suretiyle hesaplandı. Açdctü ki bu yöntem Ue sa¬

dece toplam istihdam hesaplanabilir, ücredilerin sayısı ise hesaplanamaz.

1980'de ana metal haıiç, toplam küçük işyeri sayısı 6.034 idi. Bunlardan

1.882'si bher ve 4.3iri de 2-9 arasında kişi çalıştüiyor. Toplam istihdam 16.899

kişidir. Ana metal dalında ise, yaklaşık 39 işyeri faaliyet halindedir. Ana metal
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işyerlerinin 29'u 1-2, 5'i 3-4 ve diğerleri ise 5-9 arasında kişi çalıştınyor.

İfSl Köy Envanter Etüdleri bilgilerine göre demir meüü kolunda işleyen 29 ima¬

lathanede 68 kişi çalışıyor. Bu imalaüıanelerin 1 l'i Antep, 5'i Mardin, 4'er tanesi ise

Malatya ve Maraş köylerindedir.

Küçük metal sektöründe (ana metal hariç), işyerlerinin dağılımı şöyledir: Antep

bölgesi 1.485 işyeriyle birinci sırayı alıyor. Bu imalathanelerin 320 tanesi 5-9

arasında, diğerleri ise daha az kişi çalıştüiyor. Diyarbakır'daki 385 işyerinin 38'i 5-9

kişiük iken, Erzurum'da toplam 362 işyerinin 45'i 5-9 arasında kişi çalıştüiyor. 5-9

arasında kişinin çalıştmldığı işyeri sayısı Urfa'da 41, Malatya'da 75, Van'da.22, Mar¬

din'de 21 ve Siirt'te 18 civarındadır.

İşyerlerinin faaliyet koluna gelince, 1963 ydma göre, metal eşya üreten

işletmelerin toplanı işyerleri içindeki oranı %45'e (2.719) inmiştir. Metal eşya

işyerlerini, %30 (1.835) ile taşıt araçları işletmeleri izliyordu: Bu iki dalda faaliyet

gösteren işletmeler, bölgelerdeki melal işyerleri sayısına uygun dağılıyor. Geriye ka¬

lan işyerlerinin önemli kesimi makine kolunda faaliyet gösteriyor.

Geçen süre içinde işyerlerinin ürettiği ürünlerin niteliği değişmiştir. Örneğin,

metal eşya üreten işleüneler, eskisi gibi sadece mutfak eşyası üretmiyor; metal mo¬

bilya (dolap ve masalar vs.), modem kömür sobalan, kasa (özellikle Antep'te) vs. de

üretiyorlar. Bakırcılık da önemli ölçüde süs ve turistik eşya üretimine

dönüşmüştür. Baku eşya üreten atölyelerin geliştiği başhca bölgeler Elazığ, Erzincan

ve Diyarbakır'dır. Erzurum melal eşya atölyelerinde zirai araç, çivi, soba vs.

üretiliyor. Yurt Ansiklopedisi'nin verdiği bilgilere göre, Antep'te ise metal eşya

dalındaki küçük işletmelerde kasadan ısıtma araçlarına, alüminyum doğramadan

dUcişli bom yapımına kadar mallar ve Maraş'üı değişik levha, kalorifer kazanı vb gibi

eşyalar üretUmektedir. (1)

Oto atölyelerinde, oto tamirciliğinden, yedek parça yapımına, oto kaynakçdığma,

oto döşemecüiğine, damper, radyatör, kaporta yapımcılığına dek çeşiüi işler

yapılıyor.

Antep'te 1980'de ana melal dışındaki meml sektöründe faal olan 1520 işyerinde

1.047 milyon lira kaüna değer yaraüldı. Aynı yılda işletmelerin girdisi 1.010 mil¬

yon ve çıküsı 2.057 milyon lira dolayındadır. Buna göre ücreüi başına yaklaşık

433.542 lira kaüna değer düşüyor. Ücreüilere 108,2 milyon lira ödeme yapılarak,

24 milyon lira brüt yaünm gerçeklcştirilmiştir.(2)

1980 yılma ait veriler, küçük meüıl sektörü işletmelerinin üretim dokusunun

değişip ürünlerinin çeşiüendiğini gösteriyor.

II. Büyük Metal Eşya ve Makina Endüstrisi

1970 -1980 arasındaki yıllarda orta ve büyük metal işletmelerinin dummuna

gelince; bunlarm bir kısmı özel sektörün diğerleri de devletindir.

1. özel Sektör İşletmeleri

197rde Antep ilinin dışındaki hiçbir bölgede özel sektörün kumluşlan yoktu.3
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Antep'te 6 işleüne üretim yapıyordu. DlE'nin ilgili yayınında gizlUik nedeniyle bun¬

lardan ancak üç tanesi hakkında bilgi veriliyor. Antep'teki bu üç işyerinde 47 kişi

çalışarak 900.000 lira kaüna değer yaraünışür. Bu işçilere yapılan toplam ödeme

300.000 liradır. 1980'de 10 ve daha çok kişinin çalışüğı işleüne' sayısı (devlet ve

özel ) 155'e yükselmiştir. DPT'nin 1982'de yayınladığı "lUer itibariyle Sanayi Tesis¬

leri ve Özellikleri" adlı yayındaki bilgilere göre, Antep ve Elazığ hariç, 177 özel
sektör tesisi faaliyet gösteriyordu. Bu işleünelerde çalışanlann önemli bir kesimi

kalifiye elemanlardan oluşuyordu. Toplam olarak çalışan 5.400 kişinin %4,4'ü

mühendis ve teknisyen, %88'i işçi ve usta, gerisi ise idarecidir. Toplam sermayeleri

888 milyon lira olan bu işletmeler, Kürdistan şarüannda önemli bir sermaye biriktir¬
mişlerdir. (3)

İşyerlerinin bölgesel dağılımı, üretim hacimleri üzerine bilgi edinmemizi de ola¬
naklı kılmışür. Diyarbakır'daki 9 işleünede 236 kişi çalışırken, Erzincan'daki 17

işleünede 399, Urfa'daki 5 işletmede 135. Maraş'taki 18 işletmede 1.490.

Malatya'daki 21 işleünede 333 ve Erzurum'daki 21 işleünede ise 720 işçi çalışıyor

(4). Elazığ bölgesine ilişkin bilgiler de aynı kaynakta veriliyor. Elazığ özel sektör

bilgilerinin devlet sektörünkiyle kanştınlmış olması ihtimali güçlüdür. Çünkü

Elazığ'daki beş metal işleünesinde toplam 2035 kişi çalışırken, yine aynı ilin 10

metal eşya kolunda faaliyet gösteren işleünesinde bu sayı 121 olarak verilmektedir:

Birincisinin sermayesi 407 milyon lira. ikincisinin ise 12 milyon liradır. (5)

DlE'nin yayınladığı Yıllık imalat istatistikleri (1983). metal sektöründeki büyük
özel sektör işleünelerinin bazılarına ait bilgileri gizli tuünuştur. Antep'teki 5 büyük

işleüneden birinin bilgileri gizli tutulurken, Elazığda 2, Malatya, Hakkari, Erzin¬

can, Diyarbakır ve Adıyaman'da birer işletmenin bilgileri gizU üıtulmuştur. Bilgileri

gizli tutulmayan 4 Antep firmasında 367 ( 162'si ücretli) kişi çahşıyor. Bu

işleünelerin girdisi 165 milyon ve çdcüsı 416 milyon liradır. Buna göre işletmelerde

toplam 253 milyon lira katma değer yaraülmışür ve ücreüilere 47,2 milyon lira

ödenmiştir. Ücreüerin üretim değeri içindeki oranı %11,4 iken, kaüna değer içindeki
oranı ise %18,8'dir. Buna göre, ücretli başına yaklaşık 1,6 milyon Iha kaüna değer

yaraülüken, işçiye yapılan yıllık ödeme 291.136 liradır. (6)

DPT ve Yurt Ansiklopedisi'nin bilgilerinden yararlanarak, özel sektörün orta ve

büyük metal kolunda faaliyet gösteren işleünelerinin ürün dokusunun dummunu

analiz eünek olanaklıdır. Ürün dokusu analizi, daha sağlıklı bir değeriendirme yap¬
mamızı olanaklı kılacakur.

Malatya'daki iki işletmede akü üretiliyor. 1982'de, Maraş'taki üç işleünede 50

kişi çalışünlarak tanm araç ve makinalan yapılmaktadır(7), Antep'teki iki fabrika

1979'da Almanlarla teknik işbiriiği yaparak yürüyen merdiven yapmakuıdır. iki fa¬

brika, ydda toplam 150 merdiven üretme kapasitesine sahiptir(8).

2.Devlet Sektörü Tesisleri

Devlet tesisleri, çeşiüi alanlarda faaliyet göstermektedirler. Erzumm, Van. Elazığ
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ve Diyarbakır'da, Kara Yolları Genel Müdürlüğü'ne bağlı birer Makine Bakım

Atölyesi bulunmakudü. 100-150 kadar kişinin çahşünldığı bu tesislerde sözkonusu

devlet kumlusuna ait makinalarm bakım ve onarımı yapdmaktadü ve bu nedenle faa¬

liyeüeri hizmet niteliğindedir. DPT verilerine göre, bu dört tesis, 1980'de tam kapasi¬

teyle çahşarak, 66 milyon liralUc iş yapmışür(9). Yine Devlet Demir Yolları'mn Er¬

zincan, Erzurum ve Malatya'da birer Vagon imal ve Onanm Atölyesi vardü. Bu te¬

sisler de daha çok onarım işlerini yaptddarmdan, faahyeüeri ağülıkla hizmet olarak

değerlendirilebilir. Bu atölyelerde 150-200 kadar işçi çalışmaktadır. Malatya'da Motor

Sanayi tarafından vagon onarım tesisini büyüüne çalışmalannın 1989'da bitirilip

büyük ölçekli üretime geçilmesi planlanmıştır (10). Ayrıca Erzincan'da 3. Ordu

araçlarını tamir eden Ağır Bakım FabrUcası, 1982'de 400 kadar işçi çalışünyordu.

(11). Yine Türkiye Şeker FabrUcalan AŞ'nin Erzincan'da kurdfiğu Erzincan Makine

Bakım Atölyesi, şeker fabrikaları için makine üretimine de başlamışür. Bu tesis,

1983'te 350 civarında kişi çalıştüarak, 193 milyon TL'lUc işyapmışü.

Türkiye Zirai Donaüm Kurumu'nun (TZDK); Diyarbaku, Urfa ve Erzurum'da bi¬

rer Tanm Aleüeri Makinalan Fabrikası ve Atölyesi faâhyet göstennektedir. Değişik

tanm araçlarının üretildiği bu işyerierinde 100-150 kişi istihdam ediliyor. Federal Al¬

manya Gıda, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın enformasyonuna göre, modem makina

parkına sahip olan TZDK Urfa Fabrikasının, Alman işbiriiğiyle büyük'bir üaktör

fabrUcasma dönüştürülerek, hem Türk ve Kürt tarımcıları, hem de Orto-Doğu'ya ih¬

racat için Tanm makinalan üreünesi planlanmıştır.(12)

Van Gölü işletmesi'ne bağlı Deniz Taşıt Araçlan imali ve Tamir Tesisi, yaklaşdc

145 kişi çalıştırmaktadır. Tatvan'da olan bu tesis, 4000 tonluk tanker. 3000 tonluk

yük gemisi ve 85 meüe boyunda yolcu gemisi yapımı kapasitesine sahipten (13)

Tümüyle Eleküomekanik Sanayi AŞ .'nin (TEMSAN), Elazığ'da biri üansforma:

tor. diğeri yüksek gerilim kesici, ayırıcı tessis yaünmlan bulunmaktaüdr. Mala¬

tya'da TEMSAN'ın iştirak eüiği Malatya Makina Sanayi (Maksan), eleküik makine¬

leri üreünektedir. Maksan, I97I'de iskoç Bonar Long Ltd. lisansıyla dağıüm,

üansformator üretimine başlamış, yılda 600 MVA gücünde ve çeşiüi büyüklükte

2.400 üansformator üreüm ölçeğine sahiptir. Şirketin, 1981 ydı başında 90 milyon

lira olan sennayesinin %II,66'sı TEMSAN AŞ'ine, %15'i TSKB'na %30' Yatırım

Finansman AŞ'ne, %7'si Malatya il Özel idaresine ve %36,34'ü ise özel sektöre ait¬
ti. (14) Yurt Ansiklopedisi ise 1982'de yani bir yıl sonra, Maksan sermayesinin 200
milyon olduğunu vebunun %10'unun DESlYAB'a (Devlet Sanayi Yatmm Bankası),

%15'inin TSKB'na ait olduğunu ve yaklaşık 909 oruğımn bulunduğunu yazıyor.

Şirket 92 kişi çalıştınyor. (15)

Bugün TEMSAN'ın en büyük yaünmlan Diyarbakü'da sürdüriilüyor (16). Diyar¬

baku Kompleksi, Buhar ve Su Tribünleri Fabrikası, Jeneratör ve Motor FabrUcası ile

Küçük Su Tribünü ve Pompa Fabrikası'ndan oluşmaktadır.

Her üç şehirde (Malatya, Elazığ ve Diyarbakır) tesislerin bitip üretime geçmiş ol¬

ması gerekir, çünkü 5. BYKP'mda Küçük Jeneratör ve Motor Fabrikası'nm
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işleüneye açılması, yüksek gerilim kesici ve aymcılan üretim çalışmalarının ta¬

mamlanması planlanmışür (17). Küçük Su Tribünü ve Pompa Fabrikası'nm yılda

150 mw'lık küçük su üibünü ve 900 adet pompa üretim ölçeği öngörülmüştür. Jene¬

ratör ve Motor Fabrikası'nm üretim ölçeği yılda 100 mw'lık turbo- jeneratörü, 1134

mvv'ldc hidro jeneratörü ve 1.222 mw'lık eleküUc motoru olarak planlanmıştü. Bu¬

har ve Su Tribünleri Fabrikası ise, işleüneye açıldığında, yılda 1000 tane 1000

mw'hk buhar ve 1.139 mw'hk su üibünlerini üretebilecektir.

TEMSAN Diyarbaku Projesi, üım kapasiteyle işletmeye açıldığında 6.500 kişi

çalışürabüecektir. Kuruluşun Malatya'daki Buhar Kazanlan FabrUcası'nın yapımı,

1983 ydı bilgilerine göre, daha sürüyordu.

TEMSAN Şirketi'nin Kürdistan kaderinde önemli bir rol oynayacağı açdc. Bu ne¬

denle bu şirketin kuruluşunu ve amaçlannı daha aynnülı bir şekilde incelemek
lazım.

TEMSAN, 1975'te eleküUc ürünlçri üretiminde kullanılan çeşiüi araç ve gereçleri

üretmek amacıyla kuruldu. 1981 yılının başında I milyar TL sermayesinin

%53,01'i Hazineye (devlete), %38'i TEK'e, %4,09'u DESlYAB'a, %2,9'u MKEK'ye,

%ri Şeker Fabrikalan'na ve geriye kalan %ri ise Vakıflar Bankası'na aitti (18).

Metal endüsuisinde görülen bu büyük ve modem tesislerin amacı, Kürdistan'da

çdcanlan madenlerin belli bir kısmının endüsüiyel işlenmesinden sonra meüopole

aktanlmasıdır. Bu amaçla Elazığ'da çıkarılan madenleri işleyen Sülfirikasit Tesisleri,

Fenokrom Tesisleri, BentonUc Fabrikası gibi işleüneler kuruldular.

Ferrokrom Tesisleri, 1977'de Etibank tarafından işleüneye açddı. Kuruluş, girdi¬

sini Elazığ'da çıkarılan kromdan sağlıyor ve Elazığ kromunun %60'ını işleme kapa¬

sitesine sahiptir. Bugün iki füinla işleyen tesiste 662 kişi çalışünlarak, 25.000 ton

yüksek karbonlu ferrokrom üretUiyor.Tesislerin yıllık üretim kapasitesi, 150.000

ton yüksek karbonlu ferrokroma varıyor. Üretimin yaklaşık %75'i iskenderun Li¬

manı üzerinden Avrupaya ihraç edilerek, Türkiye'ye büyük kariar sağlanıyor.

Alüminyum endüsüisi gibi yüksek miktarda enerjiye gereksinimi olan ferrokrom te-

sislerinm eleküüc enerjisi, Keban HidroeleküUc Sanüah'ndan sağlanıyor. (19)

Önceleri Elazığ'da çıkarılan kromun önemli kısmı Antalya'ya aktarılarak, Eü-
bank'm Antalya Eleküometalurji Sanayi Tesisi'nde işlenirdi.

Elazığ Betonit Fabrikası, Elazığ Sarıyap ve Maden Tokat Reşadiye Köyü'nde

çdcanlan metal dışı madenleri işlemek üzere Şark Kromları işleünesi müessesesince

kuruldu. Kuruluş yılda 20 bin ton üretim kapasitesine sahiptir. Bu, Türkiye'nin top¬

lam kapasitesinin %40'ı yapıyor. Fiili üretim, 1973'te 4000 ton Ucen, iki yıl sonra

10.000 ton betonite yükseldi. DSl, MTA ve Shell Peüol şirketi, üretimin büyük

kısmını saünalmaktadır. (20)

Betonit maddesi, peüol ve su sondajlarında, deterjan ve seramUc endüsuisinde kul-

lamldığı gibi, yağ ve şeker arıülması ile sızdırmazldc, ve sıvma özelliğinden ötürü
baraj ve arklarda kullanılan bü maddedir.

Elazığ'ın Maden ilçesindeki Ergani Bakır işleünesi Müessesesi, Diyarbakü'ın Er¬

gani ilçesindeki bakü cevherini hem çıkarıyor hem de istiyor. Kuruluş, bir
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sülfirUcasit üreüne ünitesiyle genişletUmiştir. Ergani Bakır işleünesi Tesislerin'nde

1968'de 35 ton, IC yıı sonra ise, 27.000 ton konsanüe bakü üretildi. 1980 ise

sülfirikasit üretimi 2.200 ton ve kihster bakü üretimi 6000 ton idi. Kuruluşun tüm

tesislerinde aynı yılda 2.024 kişi çalışıyordu. 1981 yılına ait Köy Envanter

Etüdleri'nde, Maden ilçesinin bir köyünde, 75 kişinin çalışüğı bir demir metal ima¬

laüıanesi bulunmaktadu. (21)

DlE verilerine göre, 1971 yılında bu kuruluş, 2.382 kişi çahşürarak, yaklaşdc

149 milyon TL kaüna değer yaraünışü. Aynı yılda çalışanlara 56 milyon TL.

ödeyen kuruluşun girdisi 37 milyon, çıküsı 186 milyon TL idi. Ücreüerin üretim

değeri (çdcü) içindeki oranı %30 iken, katma değer içindeki oranı ise 37,6'ya

yükseliyor. (22)

Devlet sektörünün 25 ve daha çok kişinin çalıştığı 5 işleünesinde (1983 ydında).

2.005 kişi istihdam edilerek, 445 milyon TL. kaüna değer yaraülmış ve çalışanlara

1.585 milyon TL ödenmiştir, işletmelerin girdisi 2.740 milyon TL ve çıküsı de

3.185 milyon TL. dir. Görülüyor ki ücret ve maaşlar, üreüm değerinin yarısına ve

yaraülan kaüna değerin 3,5 kaüna varıyor.

Yüksek gibi görünen bu oranlara dayanarak, sözkonusu 5 devlet kuruluşunun

büyük sermaye birikimi sağladığını ve bu işleünelerde çalışan işçilerin yeterii ücret

aldığını iddia eünek yanlışür. Neden? Birincisi, bu meblağ içinde yüksek ücreüe

çalışan personelin maaşlan da bulunuyor, ikincisi, sözkonusu yüksek maaşlılar he¬

saptan çıkarılmazsa bile, toplam çalışanların aylık kazançları çok düşüktür.

Çalışanlara ödenen meblağ, kişi başına ydda 790.524 TL ve ayda ise 65.877 TL

düşüyon Bû cüzi meblağ ile 1983'te bir aile değil, bir kişi bile güç geçinüdi.

Bu beş işleüne içinde, Elazığ'daki bir maden işletmesi de bulunuyor ve yukanda

rakamlarıyla açddanan durum aynen bu işletme için de geçerlidir.
* * *

Sanayi için ara mal üreten Elazığ'daki bu işletmenin durumu, sorunu bütün

açıklığıyla gözler önüne seriyor: Devlet, planlı bir şeküde Türk sanayicilerin

işleünelerine ucuz girdi sağlamak amacıyla işyerinde üretilen yan mamul madenlerin

fiyaüanm bilinci olarak düşük tutuyor. Kürdisian'dan meüopole sermaye akUüunı,

bu yöntemle gerçekleştiriliyor. Fiyatların düşük tutulması, tüm Türk

hükümeüerinin değişmez amacı olagelen Türk sanayicilerini güçlendirme politi¬

kasına tamamen uygundur. Devletin ekonomik faahyeüerinin bu felsefesi, Cumhu-

riyet'm kuruluşundan bugüne dek, Türk hükümetlerinin ekonomUc poUtUcasına dam-

gasım vuruyor. Sanayiciye ucuz güdi sağlama, sermaye aktarımının bir yöntemidir.

Özellikle son yıllarda olduğu gibi, bazen de, ürettikleri temel ihtiyaç maddesi olduğu

için, çoğunlukla halk üüafmdan saünalınan devlete ait kimi işleünelerin mallarına

yüksek fiyatlar biçilerek, bu yolla biriktirilen sermaye, doğrudan sanayicüere

sübvansiyonlar vergi kaçakçılığı vs. vasıtasıyla aktorılıyor. Kürdistan'daki devlet

şirkeüerinm verimlüiğini gerçekçi değerlendirebilmek için, devletin açdclanan ekono¬

mi politikası göz önünde bulundurulmalıdır. Aksi halde doğm bir sonuç çıkarmak

olanaksızlaşü. Bu konu Onüçüncü Bölüm'de aynnülandmhyor.

159



III. Metal Endüstrisinde Çalışanlarm Sayısı
Buraya kadaıki analizde metal endüsuisinde çalışanların sayısını, doyumcu olma¬

sa da analiz eüneye çalışük. Bir yandan bu dağınık sayılan toparlamaya, öbür yandan

da 1985 Genel Nüfus Sayımı verileriyle bunlân tamamlayarak eksUcliİderi giderineye
çahşabm.

1980 Sanayi Sayımı verilerine göre, 1-9 arasında kişi çalışüran işyerlerindeki

toplam işçi sayısı 16.899'a vanyor. DPTnin verilerine göre, Antep ve Elazığ hariç,

özel sektör işletmelerinde çalışanların sayısı, yaklaşdc 5.400'dür. Bu işletmelerin

birkaçı dışında, diğerleri 10 ve daha çok kişi çalışüranlardü. DPTnin. Elazığ

bölgesine ilişkin 2.035 kişUik sapüunası gerçekçi sayılmaz. Yapdan analiz'de, devlet

işleünelerinin kesin olarak saptanan istihdam sayısı ile kesin bilinmeyenlerin

sayısını hesapladığımızda yaklaşık 5.250 gibi bir sonuç elde edilir. Görülüyor ki,

metal endüsuisinde çalışanların sayısı, 1980 yılında 1-9 arasında kişi çalışüran

işyerlerinde, yaklaşık 16.899. özel sektöre ait büyük işyerlerinde 5.400 ve deylete ait

büyük işyerlerinde 5.200 kişi çahşmaktadü. Buna göre, metal endüsuisinde yaklaşdc

27.500 kişi çalışünlıyor. Bu sayı, muüak doğm biçiminde yorumlanmamalıdır.

Çünkü bu sonuç, daha önce açıkladığımız ve ilgili Tablo'nun dip notunda da verUen

yöntemlerie hesaplandı. (Bkz. Tablo 1)

1985 "Genel Nüfus Sayımı. Nüfusun Sosyal ve Ekonomik Nitelikleri"

sonuçlannda, 18 Kürt ilindeki metal endüsuisinde çahşanlann toplam sayısı 27.340

olarak verUiyor (23). Değişik kaynaklardan sağlanan bu sonuçlar uyum içindedir.

Her iki sonuç da, yazann ve Nüfus Sayımı'nın sonuçlan, biribirini doğruluyor.

Öyleyse Nüfus Sayımı sonuçları ışığında, çalışanlann Ucreüilik dummu. faaliyet
kolu ve bölgesel dağılımı değeriendirüebilir. Metal endüsuisinde çalışanlann

17.965'i, yani % 66'sı ücreüidir. Ücretliler, ana metal ve metal eşya, makina vs.

gibi kollara aynldığmda durum değişmektedir. Ana metal kolunda bu oran. toplam

3.932 çalışanın %95'inin (3.741) üzerine çıkarken, metal eşya-makina vb. kolunda

ise toplam 23.408 çahşanın % 60,8'ine (14.224) düşüyor. Diyarbaku- ve Mardin'de

ana metal kolundaki işyerlerinde çalışanlann tümünün ücreüi olması dikkat çekiyor.

Nüfus Sayımı'na göre, ana metal kolunda ücreüe çalışanlar, tüm bölgelerde,

daha önce verdiğimiz oranlarla çok az bir farklılık göstermekle beraber, esas olarak

uyumluluk gösteriyor. Elazığ 2.460 kişiyle en fazla, Hakkari ise bir kişiyle en az

kişi çalıştınyor. Maraş. 584 kişiyle ikinci. Antep ise 344 kişi ile 3. sırayı alıyor.

Diğer illerde çjüışanlann sayısı. 100 veya daha az civarında değişiyor. Buna karşdık,

metal eşya-makina kolunda 6.054 ile Antep ilk , 3.718 ile Maraş Udnci. yaklaşık

1.755 ile Erzumm üçüncü sırayı işgal ediyor. Bu bölgeleri Malatya 1.741. Urfa

1724, Diyarbakır 1.611. Erzincan 1.452 ve Elazığ 1.212 ile izlerken, diğer

bölgelerde çalışanlann sayısı lOO'ün alüna iniyor. Ama Erzincan, ücreüe çalışanlar

bakımmdan ilk şuaya yükselirken, Antep %68 ile Ucinci U dummuna düşüyor. Bu il¬

lerden sonra sırasıyla %65 ile Elazığ ve Maraş, %63 Ue Malatya, %60'la Diyarbakır,

% 59 Ue Urfa ve Erzurum geliyor.
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IV.Özet ve Sonuç
Küçük metal imalaüıaneleri. küçük endüsüüi en yaygm bir faaliyet alanı saydü

thanetrf1 '"^ 'f '-'I' f"'"'^ '' ^^^ ^^'^.yor. Küçük metallala:
thanden. dönemin ekonomik faaliyetlerine entegre olarak, üretim dokularım
değışüı-mışlerdır. Değişim, 1960'h yılların ilk yarısında, taşıt ve tanm araçlannm
yaygmlaşmasıyla başlamış ve 1970'h ydlarda yeni bir yapıya bürünmüştür. Bir yai-
öm ureülen malın mtelıği değişmiş, diğer tarafüm üreüm çeşiüenmiştir. önceleri
metal eşya ımaladıanelen, çoğunluğu oluştumrken, 1980'li ydlarda denge ağüldda
oto, makina, eleküik cihazları vs gibi imalaüıaneler lehine kaymıştü
.- H^"f"^vT'? imalaüıaneleri, meüopoldeki büyük endüsüi tekellerinin mallann.
güdı olarak kullanddclarmdan ağülıkla onlara bağlanmış; onlann adeta bir uzanülan
dummuna gelmışlerdü. Bu.işletmeler, ya tekellerin ara mallanm işliyor (örneğin
soba, kasa metal mutfak eşya imalaüıaneleri),ya da tekellerin mallarım' rediz^
ediyoriar. (pmeğın, oto, motor, eleküonik cihazlan onanm atölyeleri)

Küçük metal işletmelerinin tümü özel sektörün, yani Kürt zanaaücarlarmm
mulkıyeünde İken, buna karşılık orta ve büyük işlemıelerin en önemlileri devlet
sektörüne aıtür.

10 ve daha çok kişi çal.ştu-an işletme sayısı, 1920'de 10 civarmdadü. Bu, yak¬
laşdc 50 yi sonra (1971'de), I4'e ve 1980'de de 155'e yükselmiştir. 1971'de özel
sektömn Antepteki tüm işyerierinin sayısı 6 kadardı. 1983'te özel sektörün 25 ve
daha çok kışı çalıştıran fabrika sayısı I2'ye çıkıyor, özel sektöre ait büyük
ışyerlen, Antep, Malatya ve Maraş'ta yoğunlaşmaktadır. Buralarda Akü, yürüyen
merdiven, küçük motor, üibün, eleküik makinalan vs. gibi mallar üretiliyor

Devlet sektörüne ait kuruluşlar; taşıt araçları onanmı, makina ve tanm amaçlan
eleküdc araç ve gereçleri, ana metal imalı gibi alanlarda faaliyet gösteriyor Devlet
ışletmelen 1980'li yılların ilk yarısında 5000 den fazla kişi l^l^urmZd^r^^^l
araçlan onarımı alanmda ise, Karayollan'na ait 4 atölye (Van, Erzumm^lazığ ve
Diyarbaku) TCDDY'na ait üç atölye (Erzincan, Erzumm ve Malatya) ve eL^
canda 3 Ordu araçlarmı onaran bir atölye bulunmaktadır. Bu sekiz işyerinin esas
faaliyet özelhğı üretim değü, hizmettir.

TZDK'nun makina üreten ve onaran Urfa, Erzumm ve Diyarbakü'daki üç tesisi¬
nin yanısıra, Türkiye Şeker Fabrikalan AŞ'nin de Erzincan'da bir motor onarım ve
ureüm tesisi bulunmaktadır. Ayrıca Biüis'te (Tatvan) gemi onanmmm yanısıra de¬
niz taşıüanm da üreten bir tesis vardü.

Elazığ'da, krom ve bakır madeni işleyen iki büyük tesisin, I970'li yıllarda
işleüneye geçmesiyle Kürdistan'da, peüol dışındaki diğer madenlerin de, yerinde
işleme sureci başlaülmıştü. Aynı dönemde, Elazığ bölgesinde metalik olmayan ma-
denlen işleyerek, betonit üreten başka büyük bir fabrika kumldu. Bu gelişme sadece
metal sektörünün değil, aynı zamanda Türkiye'nin de üreüm politikasında yeni bîr '
moment sayılır. ay<^,uuu

TEMSAN'ın Elazığ, Malatya ve Diyarbaku İllerinde eleküüc araç ve gereçlerini
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üretecek yatırım çalışmaları sürmektedir. Malatya üniteleri üretime geçmiş,

diğerlerinin de 5. BYKP'na göre en geç 1989'da faaliyete geçmesi gerekiyordu.
Büyük endüsüinin en fazla yoğunlaşüğı bölge Elazığ'dır. TEMSAN tesıslermın

üretime geçmesiyle, Diyarbaku da önemU bir bölge dummuna yükseliyor.
Bugün aramal üretimi, devlete ait büyük metal işleünelerinin esas faalıyeüenm

oluştumyor. TZDK'nun Erzincan'daki tesislerinin motor veya makine üreünesi, dev¬
lete ait büyük metal işleünelerinin aramal üreten esas nitehğini değışünnıyor. Özel
sektör işleüneleri, bu niteliği değiştirecek kadar yaygın ohnadddan gibi teknolojik

olarak da gelişkin değildirler. . , u u
Devlet, aramallarm bir kesimini büyük endüsüi lekellenne ucuz girdi olarak ak¬

tanyor, diğer kısmını ise ihraç edip sağlanan sermayeyi çeşiüi sübvansiyonlar yoluy¬
la meüopoldeki Türk sanayicilerine aktarıyor. Devlet işleünelerinm ekonomik kar ve
zararlan değeriendirilirken, endüstrinin bu özelliği gözönüne alınmalıdır.
Kürdisian'dan Türkiye'ye sermaye ve kaynak aktanmı, bü de bu yöntemle

gerçekleştirüiyor. , . j , ı
Metal endüsüisinin çelik, otomobil ve ağır nakil araçları, makina, dayanıklı

tüketim alanlarında işleyen işyerleri yoktur. Devlet, bilinçU ve planh bü pohükayla
Kürdistan'da, melal endüsüisinin bu alt dallarının gelişmesini engellemışür. Buna
neden olarak, pazar darlığı veya altyapı yetersizliği gibi argümanlarm göstenlmesı
ne inadıncıdır ne de büimsel bir dayanağa sahiptir. Kürdistan'daki madenler ve enerji¬
nin aktarılmasıyla meüopoldeki endüsüi tesislerinin gelişimi sağlanmışür. Bugün
bilinen endüsüi merkezleri olan birçok Türk şehri (Mersin, Eskişehir, Kocaeli).
I920'li ydlarda, Kürt şehirlerinin çoğundan ne daha hammaddeye, ne de daha elve¬
rişli altyapıya sahipti, istatistiki veriler, bu tespiti doğruluyor. Kürdistan'da metal
sektörünün gelişmemesinin ana nedeni, ekonomik koşullarm olumsuzluğundan

değü, sömürge-sömürgeci ilişkilerinden kaynaklanıyor.
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ONİKİNCİ BÖLÜM

İMALAT ENDÜSTRİSİNİN YAPISAL
GELİŞİMİ VE TÜM ENDÜSTRİDE

ÇALIŞANLAR

önceki bölümlerde endüsüi sektörlerinin gelişimleri ayn ayn anaUz edildi ve
spesifüc yapıları değerlendirildi. Bu bölümde endüsüinin en önemli sektörü olan ima¬

latın yapısal gelişiminin yanısıra, tüm endüstride çalışanların toplu bir

değerlendümesi yapılıyor. Değerlendirme, endüsüiyel gelişimin ve yapının, özellücle

imalaün, bü özeti olarak da görülebilir. Önce küçük ve büyük imalat endüsüisinin

yapısal gelişimi, sonra da tüm endüsüide çalışanlar üzerinde duruluyor. Veriler, tersi

verilmedUcçe, ekteki tablolardan alınıyor. .

I. imalat Endüstrisinde İşyerleri, İstihdam,
Sektörel Dağılım ve Üretim Yapısı

Tablo l'de imalat endüstrisinin işyerleri ve istihdam üzerine bilgiler

özetlenmiştir, işyerieri 1-9 ve 10 ile daha fazla kişilik olmak üzere sınıflara

aynhyor. Bügüerin özeüeme metodu Tablo'nun alünda açıklanıyor. Daha aynnülı

bügiler bu bölümün ekinde verUiyor.
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Tablo 1- Ydlara Göre İmalat Endüstrisinde işyerleri, istihdam ve Çalışanlara Göre

işyeri Büyüklüğü (1927-1985)

Ydlar

1^İ7 (1)

1963

1971(2)

1980(3)

1983(4)

1985(5)

istihdam

Ücreüe

Çalışanlar

13218

33618

24024

O
36497

23439

Çalışanlar

Ortalaması

26329

59025

24314

87391

36657

. 57919

işyeri

Sayısı .

8775

18308

170

18529

166

21186

Çalışanlara Göre

işyeri Büyüklüğü

1-9

8614

18308

-

18198

O
21186

10+

161

18*

170

331

166

O

Kaynak :DIE, 1927 Sanayi ve işyerleri Sayımı (Fransızca Baskı); 1963 Sanayi ve işyerleri
Temel Anketi; 1980 Genel Sanayi ve İşyerieri Sayımı, Ydlık imalat Sanayi An-
keti,(IUer) 1971; L Büyük imalat ve II. Küçük imalat (Geçici Sonuçlar); 1983 Yd¬

lık imalat Sanayi istatistikleri; 1985 Genel Sanayi ve işyerleri Sayımı (ikinci
Aşama sonuçlan, H. Küçük İmalat Sanayi, Türkiye ve iller.

Açıklama: L) 1-9 sımfına 10 kişi çalıştıran işyerierinin bilgileri de dahü edUdi. Bu, verilerin

karşdaştırdması için yapddı.

2.) Veriler 10 ve daha fazla kişiyi çalıştıran işyerlerini kapsıyor.

3.) Küçük işyerlerinde çahşanlann sayısı sınıf ortalaması (1-2, 3-4, 5-9),

Maraş'm ise (1, 2-9) üzerinden hesaplanarak Antep verileri eklendi.

4.) Veriler, 25 ve daha fazla kişiyi çalıştıran işyerlerinin bilgilerini kapsıyor.

5.) Veriler, sadece 1-9 kadar kişiyi çalıştıran işyerlerinin bilgilerini kapsıyor.

( ) : Veri Bulunamadı.

* : Devlet Sektörüne ait işyerlcridir.

1. Küçük İmalat Endüstrisi

Tüm işyerlerin %98'i 1927 yılında 1-9 kişilik olup muüak sayısı 8.164'e

vanyor. Bu küçük işyerlerinin %73,7'si 1-3 kişilik, %15,9'u4-5 kişilik ve %10,4'ü

6-9 (10) kişiliktir ve en fazla gıda (4093) ve dokuma (1859) alanmda yaygınlar. 1927

Sanayi Sayımı'nda küçük ve büyük işyerlerinde çalışanların sayısı 26.329 olarak

verUiyor. Sınıf ortalaması metoduyla bu bilgi yaklaşık edinebilir. Buna göre küçük

işyerierinde çahşanUü 22.443, yani loplam istihdamın %85,2'si civarındadır. (Ek Tab¬

lo 1) (*) 1927'de işleyen 8.775 işyerinde 26.330 kişi çalışıyor ve" bunlann yansı

ücreüidir. Tüm işyerlerin %49,9'u ve çalışanların %53,5'i gıda sektöründe

yoğunlaşırken, dokuma sektöründe işyerlerin sırasıyla %21,5 ve %21,7'dir.

1963 Sanayi ve işyerieri Temel Anketi'nde işyericri, "küçük" ve "büyük" olarak

sınıflandınlmadıkküi gibi, sektörel olarjk da oldukça karışık sımflandınlmışlardır.

Yaklaşık 35 yıl sonra işyericri 2 kat ,ve çalışanlar 2,5 kat yükselmiştir.

Ücreüilerin tüm çalışanlar içindeki oram aynı hızla yükselmiyor. 1927'de ücreüe

çalışanların oranı %50,2 iken, bu oran 1963'lc %6,8 artarak %57'ye varıyor.

1963 Sayımı'nın ekinde verilen verilerden yararianarak büyük devlet işyerlerinin

(*) lik Tablolar bu bölümün sonunda vcrilınişür. Haknıız. S. 173 -180
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sayısı ve bu işyerlerinde çalışünlan işçi sayısı hesaplanabilü. Devlet sektörü
dışındaki tüm işyerlerinde 20.16I'İ ücretli olmak üzere toplam 45.568 kişi çalışıyor.

işyerlerin 1963'teki sektörel dağdunı dokuma ve metal sektöründe yaygınlaşıyor.
Gıda ve omıan-mobüya işyerleri ise üçüncü sırayı ahyorlar. Dokuma sektöriinde faa¬
liyet gösteren işyerierinin oranı %43'e varüken, metal sektörün %28'e, gıda ve or-
man-mobüya sektöründe %12 dolayma iniyor, istihdam edilenler bakımmdan doku¬
ma sektörü tekrar ilk süayı alıyor. Sonra gıda ve metal geliyor.

Küçük işyerierinin sayısı 1980'de 18.200'e vanyor ve bu işyerierinde 51.200
kişi çalışünlıyor. Maraş dışındaki küçük endüsüide toplam işyerlerinin %58 8'i 1-2
kişilik, %28,5'i 3-4 kişilik ve%12,7'si 5-9 kişiliktir. Maraş da dahil'küçük
ışyeriennin sektörel dağılımında metal 6.000 ile ilk Süayı alırken,onu 4.900 ile
dokuma sektörü izliyor. Sonra orman-mobüya sektörü (3236) ve daha sonra gıda
sektöril (2518) geliyor. Diğer alanlarda işleyen işyerierinin sayısı en az 38 ile en faz¬
la 435 arasında değişiyor. (Ek Tablo 3)

Çalışanlann endüsüi dalları arasındaki dağılımını incelemek yeni veya ek bir bü-
gi ortaya çdcarmaz. çünkü bu veri sınıf ortalaması metoduyla hesaplandı. Sonuç ola¬
rak işyerlerinin oranma uygun bir sayı ortaya çıkar; bu ise yukandaki bilgiyi tamam¬
lamaz.

Küçük imalat endüsuisinde işyeri sayısı beş yıl sonra -1985 Genel Sanayi ve
işyerleri Sayımı verilerine göre- %16,4 artarak 21.186'ya çıkü ve bu küçük
işleünelerde 23.439'u ücreüi olmak üzere 57.919 kişi çalışünlıyor. (Tablo 1) Antep
endüsüinin en fazla geliştiği bölge (%26) sayılır, ikinci sırayı %10,3 ile Maraş
alüken, bu bölgeyi %9,3 ile Malatya, %8,3 ile Urfa, %7 ile Diyarbaku, %5,6 ile
Erzurum ve %5,5 ile Elazığ izliyor. Diğerierinin işyeri sayısı binin alündadü.
Bölgeler, yaraülan kaüna değer açısından yerlerini koruyor, yalnız Siirt üçüncü
şuaya yükseliyor. (Ek Tablo 4)

Kürdistan'daki tüm küçük imalat endüsüisi işleünelerinin 1985 girdisi 172.257.5
mUyon ve çdcüsı 266.940.6 milyon İha olup 94.683 milyon lira civannda kaüna
değer yaraülmışür. Verimliliğin bir kriteri sayılan kişi başına katma değer.
Kürdistan'da 1.6 milyon liradır. Üretim teknolojisinin bü kriteri sayılan kişi başına
düşen çevirici güç, Kürdistan'da 13,6 BG, Türkiye'de ise 15 BG dolayındadır.
Bölüşümün bü kriteri olarak kabul edilen ücretierin kaüna değer içindeki oranı,
Kürdisüm'da %11 iken, Türkiye orüılamasmda ise bu oran %14,3'tür. Üretim*
yapışım belirleyen önemli bir kriter işyeri başına düşen çalışan miktandır.

Kürdistan'da küçük imalat endüsuisinde işyeri başına 2,7 kişi düşerken, Türkiye'de
2,9 kişi düşüyor. Kürdistan'da yaraülan kaüna değer, işyerierinin toplam işyerleri
içindeki payma uyuyor: toplam işyerierin %11,6'sına karşılık kaüna değerin
% 1 1 ,2'si dumyor. (Ek Tablo 4)

Görülüyor ki, işleyen küçük endüsüi işleünelerinde, teknolojik durum, üretim
ölçekleri ve verimlilUc bakımından Kürdistan ve Türkiye ortalaması arasında büyük
bir fark yok. Kürdistan'daki tüm alt yapı yetersizliğine rağmen Kürdistan'dakiler
Türk küçük işleüneleri kadar verimlidirler.
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2. Büyük İmalat Endüstrisi
işleünenin büyük veya küçük olduğunu saptamak için işletmelerde "çalışan"

sayısı önemli bir ölçüdür. Bu incelemede 1-9 kişilik işyerieri küçük, 10-25 kişilik

işyerleri orta ve 25 ve daha fazla kişilik işyerieri büyük olarak kabul ediliyor.

Tablo l'de orta ve büyük işleünelerin sayısı verUiyor. Daha aynnülı bilgiler ek

tablolarda var. 10 ve daha fazla kişinin çalıştığı işyerierinin sayısı 1927 yılında

16rdir. (Tablo 1) Bunlardan I24'ü orta ve 33'ü büyük işletmedir. Orta ve büyük

işyerieri, gıda ve dokuma alanında faaliyet gösteriyoriar. Gıda alanında 109 ve doku¬

ma alanında ise 27 işleüne var. Orman ürünleri alanında 902 işletmeden biri orta,

dördü ise büyüktür. (Ek Tablo I)

1963 Sanayi ve işyerleri Temel Anketi verilerinde devlet sektörüne ait büyük

işyerlerinin sayısı 18 olarak tespit edildi. Bu sayı daha da fazla olabilir, sayımda

işyerleri büyüklüğe göre sınıflandınlıyor. Özel sektöre ait büyük işyerierinin sayısı

hiç verilmiyor. Devlet sektörüne ait 18 işyerinde toplam 13.457 kişi çalıştırılıyor,

işyerlerinin üçü dokuma (Malatya, Erzincan, Diyarbaku) ikisi çimento (Antep,

Elazığ), biri peüol (Siirt) endüsüisi ve dokuzu gıda alanındadır. Gıda alanındaki

işyerlerinin dördü şeker fabrUcası (Erzurum, Malatya, Elazığ, Erzincan), Ucisi içki fa¬

brikası (Diyarbakır, Elazığ) ve diğer ikisi ise Malatya Sigara Fabrikası ile

Adıyaman'daki Tütün Bakım Evi'dir. Diyarbaku Bakır Sanayi'nde 1962 kişi ve Er¬

zurum Madenler Ana Sanayi'nde 210 kadar kişi çalışıyor.

Şeker fabrücalannda çalışanların sayısı 979 ile 1774 arasında değişirken, üç dok¬

uma fabrücasmda çalışanlar ise 500 ile 3125 kişi arasında değişiyor, iki çimento

fabrücasmın herbiri 30Ö'ün üzerinde işçi çalıştüiyor.

1963 yıhnda gıda sektöründe büyük işyerleri üretim yaparak devlet sektöründeki

tüm işçilerin %48'ini (6.169) çalışünyoriar. Sonra dokuma geliyor. Üç dokuma fa¬

brücasmın tüm çalışanlar içindeki payı %3re (4.180) ulaşıyor. Geriye kalanlar diğer

sektörler arasında dağılıyor. (1)

1971 Verileri sadece 10 ve daha fazla kişinin çalışüğı işyerierinin bilgilerini

kapsıyor. DlE'ce yayınlanan "Yıllık imalat Sanayi Anketi (iller) 1971"

istatistiklerinde 1-9 kadar kişilik işyerierine ilişkin bilgiler verilmiyor.

1971 yılında işleyen toplam 170 işyeri, 24.024'ü ücreüi olmak üzere toplam

24.314 kişi çalıştırıyor (Tablo 1). Bunlardan devlet sektörüne ait olan 38 işyerinin

toplam çalışanlar içindeki payı %82'ye ulaşıyor. (Ek Tablo 5) Devlet sektörüne ait

37 işyerinin 18'i gıda, içki ve tülün, 5'i dokuma ve giyim eşyası, 3'ü çimento ve 9'u

metal alanında işlemektedir.

Devlet işletmelerinde çalışan 19.881 kişinin %33,8'i gıda, içki ve tütün, %25,3'ü

dokuma-giyim ve %I6,7'si ise metal işyerlerinde çalışıyordu. (Ek Tablo 5) 1971

yılında, üç çimento fabrikası 1637 kişi çalıştırırken. Batman Petrol

RafınerisindekUcrin sayısı yaklaşdc 3.200 idi.

Aynı dönemde özel sektöre ait işyerierinin bilgileri yalnız il toplamı olarak veri¬

liyor. Özel sektörün 133 işyerinin 76'sı Antep'te olup istihdam edilen 4.433 kişinin
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2.688'ini çalışünyoriar. Bu ili 15 işyeriyle Erzurum, 12 ile Maraş, 7 ile Erzincan, 6

ile Diyarbakır, 5'er ile Elazığ ve Van, 4 ile Malatya ve 3 ile Kars izliyor. Bu

bölgelerin hiçbirinde çalışanlar sayısı 500'ü geçmiyor. 459 kişi ile Elazığ en fazla,

56 kişi ile Kars en az kişiyi çalıştınyor. işyeri başına ortalama 33 kişi düşüyor. (2)

DPT bilgilerine göre, yedi yıl sonra, 1978'de, 10 ve daha fazla kişinin çalışüğı

işyerlerinin sayısı %45 artarak 35.27re varmışü. Agn'da yalnız 18 kişinin çalışüğı

bir işyerine karşdık, Tunceli, Hakkari ve Bingöl'de 10 ve daha fazla kişinin çalıştığı

tek bü işletme bile yoktu. (3)

Orta ve büyük imalat endüsuisinde 1980 yılında işyeri sayısı 33 l'e yükseliyor.

Bu işleünelerde 35.490'nı ücreüi olmak üzere 36.148 kişi çalışıyor (Tablo I). 1971

ve 1978 ile karşılaştırıldığında istihdamın I97I yılına göre %11 civarında arttığı,

ama 1978'e göre ise artmadığı ortaya çıkıyor.

işletmelerin 270'i devlet ve 6ri ise özel kesime aittir, ilkinde çalışanların

%29,3'ü (10.596), ikincisinde %70,7'si yoğunlaşıyor.

Devlet işletmelerinde işyeri başına 419 kişi düşerken, özel kesimde bu sayı 39'a

iniyor.

işletmelerin bölgesel dağdımında Antep ilk (151), Erzurum ikinci (137) ve

Elazığ üçüncü (25) sırayı alıyor. Bu bölgeleri 22 üe Malatya, 19 ile Maraş, 16 üe

Erzincan, I4'er ile Van ve Diyarbakır izliyor. Diğer bölgeleredeki orta ve büyük

işletme sayısı 10 ve daha azdır. Antep, Malatya ve Elazığ bölgelerinde orta ve

büyük işletmelerde çalışanların sayısı 5.000'i aşarken, Erzincan, Erzurum ve

Siirt'tekilerin sayısı 2.000 ile 3.000 arasında değişiyor. Diğer bölgelerde bu sayı

2000'in alüna düşüyor. (Ek Tablo 6)

1983 Yıllık imalat Sanayi istatistikleri, 25 ve daha fazla kişinin çalıştığı

işyerlerine ilişkin bilgiler veriyor.

Bu bügilere göre, 166 büyük işyerinin 69'u devlet ve 97'si özel sektörüh

mülkiyetindedir. Özel sektöre ait 36 işleüneye ilişkin bilgiler gizlilUc nedeniyle ve¬

rilmiyor. Devlet veya ü toplamında veriliyor. Hakkında bilgi verilen 60 kadar özel

kesim işleünesinde,1983'te toplam 36.657 kişi çalışıyor. (Tablo 1) Çalışanlann

%25,5'i özel kesim ve %74,5'i de devlet işletmeleri arasında dağılıyor.

Devlet tesislerinin 47'si gıda, 9'u dokuma, 5'i çimento ve 3'ü kimya alanında faa¬

liyet gösteriyorlar. Buna karşılık özel kesimde 32 işletme ile dokuma ilk sırayı

alıyor. Sonra 28 işletme ile gıda geliyor. Diğer işletmelerin ll'cr tanesi kimya ve

metal, 8'i taş ve toprağa dayalı endüsüi, 4'ü kağıt-kağıt ürünleri, birer üınesi de or¬

man-mobüya ürünleri ve diğer endüsüi sektörlerinde faaliyet gösteriyor. (Ek Tablo

6).

Devlet tesislerinde en fazla kişinin istihdam edildiği sektör gıdadü. Özel kesimde

ise dokuma gelü. Sonra devlet sektöründe dokuma (6902) ve kimya (4196), özel ke¬

simde ise gıda (1371) geliyor (Ek Tablo 6). Özel kesime ait işleünelerin önemli bir

kesimi Elazığ ve Antep bölgelerindedir. Taş ve toprağa dayalı işletmelerin yarısı

Elazığ'da faaliyet gösteriyor.

Orta ve büyük işyerlerinin sektörel dağılımı ve çalışanlar bakımından analizi,
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işyeri ve çalışanlar sayısının yükseldiğini gösteriyor. Yükselme hem özel sektör

hem de devlet sektörü için geçerlidir. 197rde toplam 171 işyerinde 24.318 kişi

çaİışünlüken, 1980'de işyeri sayısı 33 l'e ve çalışanlar sayısı 36.148'e yükselmiştir,
işyerlerinm arüş oranı %94 Ucen, buna karşılık çalışanlar sayısındaki arüş oranı

%47 civannda olmuştur. Devlet ve özel sektör işleünelerinin arüş oranlan süasıyla

%61 ve %58'dir. Aynı dönemde devlet tesislerindeki çalışanlar sayısı %29 arünışür..

özel sektörde ise bu oran %139'a vanyor. Gelişimin bü yanıdü bu. Diğer yanı ise

işyeri başına çalışan kişi sayısıdır. Bu miktar 197I-I980 arasında 142'den I09'a

düşmüştür. Azalma devlet sektöründen kaynaklanıyor. Devlet tesisleri başına düşen

kişi sayısı 33'ten 39'a yükseliyor. 1983 verileri 25 ve daha fazla kişi çalıştıran

işyerlerini kapsadığından 1971 ve 1980 verileriyle karşılaşünlamaz,. Bu büyük

işleünelerde işyeri başına çalışan ortalaması 221 kişiye vanyor. Bu, devlet ve özel

işyerierinde ise Süasıyla 397 ve 95 kişidir. (Tablo 1 ve 2)

Tablo 2- 1971, 1980 ve 1983'te Orta ve Büyük İmalat Endüstrisinin Yapısı

a)Işyeri Sayısı

b)Işyeri Başına Çah¬

şanlar Ortalaması

c)Çevirici Güç Orta¬

laması (BG) (***)

d)Işçi Basma Kauna

Değer

e)Çıkb içinde Ücret¬

lerin Payı(%)

f)Katma Değer içinde

Ücreüerin Payı(%)

1971 (*)

Toplan

171

142.2

734

62.03

13

29.4

Devlet

38

523.3

2824

68.78

14.4

29.4

Özel

133

33.3

137

29.7

6.3

29.3

1980(*)

Toplam

331

109.2

.
645.2

18.7

52.5

Devlet

61

418.9

722.6

21.7

57

Özel

270

39.2

446

9.4

33.8

1983(**)

Toplan

166

220.8

2036

1894

11.7

35.4

Devlet

69

397.1

3506

2129

12.2

35.2

Özel

97

95.4

990

1159

9.9

36.4

Kaynak : DlE, Yıllık imalat Sanayi Anketi (iller) 1971; 1980 Genel Sanayi ve işyerleri

Sayımı I. Büyük imalat (Geçici Sonuçlar); 1983 Yıllık imalat Sanayi istatis¬
tikleri verüerinden yararlanılarak hazırlandı.

Açıklama: *) 10 ve daha fazla kişiyi çalıştıran işyerlerinin bilgilerini kapsıyor.

*) 25 ve daha fazla kişiyi çalıştıran işyerlerinin bilgilerini kapsıyor ve özel

sektöre ait 36 işyerine ilişkin bügiler gizHlik nedeniyle verilmemiş veya

çok azı (6 kadar) il toplamına dahil edilmiştir.

***) Bin TL olarak hesaplandı.
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üretim teknolojisinin bir kriteri sayılan çevirici güç ortalaması
197rde 734 BG'dür. Devlet ve özel sektör işyerierinde sırasıyla 2.824 ve 137
BG'dür. Toplam 125.540 BG'nün %85'i devlet ve geriye kalan %15'i de özel sektör
işyerieri arasında dağılıyor. 1983 yılında işleünelerin çevirici güç ortalaması 990
BG'ye ulaşıyor. 1983 verileri 25 ve daha fazla kişi çalışüran işyerierini kap¬
sadığından dolayı arüş oranı fazla görülüyor. (Tablo 2)

Ydlara göre işçilere ödenen ücretleri, üretim değeri (çıktı) ve kat¬

ma değerin gelişimini karşılaştırma yöntemi tarüşma konusudur. Kamu

sektöründe fiyaüar devlet tarafından ve genellUde mahyetin alünda saptanıyor. Bu¬
nun yanısüa fıyaüama sorununu belirleyen diğer nedenler de*var. Başka veri de yok.
işçi başına düşen kaüna değer, verimliliğin bir ölçüsü olarak kabul edilir. Tablo 2'de
devlet ve özel kesim işleünelerinde işçi başına düşen kaüna değer bin lira olarak veri¬
liyor. 1971'den 1983'e dek yapılan hesap, devlet tesislerinin özel kesim
işleünelerinden yaklaşdc Ud kat daha verimli olduklannı gösteriyor. Bu dumm büyük
özel kesim işleüneleri için de geçerüdir. Özel kesim işleünelerinin içinde bulunduğu
teknik olanaksızlddar nedeniyle başka bir sonuç beklenemez.

1971'de tüm çalışanlara 437,7 milyon TL ödeme yapılarak 3.369,9 milyon lüa
değerinde üretim gerçekleştirilmiştir. Yaraülan kaüna değer 1.470,5 müyon liraya
yaklaşıyor. Üretimin (çıkünın) %83,1'i ve kaüna değerin %91,8'i devlet tesislerinde
yaraülmışür.

Devlet tesislerinde gerçekleştirilen üretim ve kaüna değerin büyük bir kesimi
Baünan Peüol Tesisi'inde ve gıda tesislerinde gerçekleştirilmiştir. Batman Peüol
Tesisinde gerçekleştirilen üretim payı %25,5 ve katma değer payı %25,5 ci¬

vanndadu-. Gıda sektörünün payı ise %47,8 ve %43,3'tür. Baünan Peüol Tesi'inin

toplam üretim ile kaüna değer içindeki payı sırasıyla %21,2 ve %23,3 civanndadu.
özel sektör işleüneleri üç bölgede (Antep, Elazığ ve Erzurum) yoğunlaşıyor. Bu üç
bölgenin çalışanlara verilen toplam ücretler içindeki payı %68,3 ve yaraülan kaüna

değer içindeki payı %79,7 dolayındadır. Sadece Antep bölgesinin üretim içindeki

payı %52,5 ve kaüna değer içindeki payı %62,8'dir. (Ek Tablo 5) 1971'deki orta ve
büyük işyerlermin durumu budur.

Aynı büyüklükteki işyerierinin 1980'deki durumuna gelince... Tüm işleünelerde
(devlet ve özel) çalışanlara 12.024,1 milyon hra ödeme yapılarak 64.397,2 milyon
lira değerinde üretim ve 22.899,2 milyon lira kaüna değer gerçekleştmlmişür. Dev¬
let tesislerinin toplam ödemeler içindeki payı %87,6'dır.

Toplam üretim ve kaüna değer payları %75,3 ve %80,6'dır. %21,9 ile en fazla
üretimin yapddığı bölge Siirt olduğu halde, aynı ilin yaraülan toplam kaüna değer

payı %8,7 ile Antep, Elazığ ve Erzurum ve Malatya'dan sonra gelmektedir. Malatya

ve Antep, toplam üreüm değeri içindeki %18'er paylarıyla Ucinci sırayı alıyorlar. Bu
bölgeleri %I2,7 ile Elazığ, %I0 ile Erzurum ve %5,3 ile Erzincan izliyor. (Ek Ta¬
blo 6)

1983'te büyük işleünelerde (25 ve daha fazla kişi çalışüran) çalışanlara 24.427
milyon lira ödenerek 208.031 milyon lira değerinde üretim yapılmışür. Tüm
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işyerlerinde yaraülan katma değer 69,109,9 milyon lira civanndadır. Devlet

sektörünün ödemeler içindeki payı %83,9, üretim içindeki payı %84,4'tür. Devlet te¬

sislerinde en fazla üretim ile gıda sektörü ilk sırayı alıyor. Sonra kimya ile taş ve

toprağa dayalı (çimento) sektörü geliyor. Gıda sektörü, devlet tesislerinde üretilen

malların yansından fazlasını (%57) gerçekleştirirken, kimyanın payı %24, doku¬

manın payı %11 ve çimento fabrikalarının payı %7'ye vanyor. Kaüna değer

bakımından da aym süa değişmiyor. Özel kesim işletmelerinde dokuma %34 ile iUc

şuayı ve gıda ise %28 ile Ucinci sırayı alıyor. (Ek Tablo 6)

Bölüşümün birer ölçüsü olan ücretlerin üretim ve katma değer

içindeki payı Tablo l'de hesaplanarak verilmiştir.

197rde üretim (çdcü) içindeki ücretierin payı %I3 ve kaüna değer içindeki payı

%29,4'tür. Özel ve devlet sektörü arasındaki fark ise şöyledir: Devlet ve özel kesim

işletmelerinde katma değer içinde ücretlerin payı %29'u aşıyor. Ama üretim paylan

devlet tesislerinde %14,4 ve diğerinde %6,3'tür

1980 ydmda üretim içinde ücreüerin payı %18,7'e ulaşıyor ve katma değer

içindeki payı ise yarıyı aşıyor. Arüşın büyük kesimi devlet işletmelerinde olmuştur.

Örneğin, üretim içinde ücreüerin payı %21,7 ve kaüna değer içindeki payı ise

%57'dir. Özel kesimin işletmelerinde bu paylar süayla %9,4 ve %33,8'dir.

Üç yıl sonra, yani 1983 yılında, çalışanların üretim ve yaraülan yeni değerden

aldıkları payda büyük bir azalma olmuştur. Ücreüerin üretim içindeki payı % 1 1,7'ye

ve katma değer içindeki payı da %35,4'e düşüyor. Devlet ve özel sektör

karşılaşünldığında, özel sektörde, ücreüerin aldığı payın düştüğü hemen göze

ilişiyor. Azalma devlet sektöründen kaynaklanıyor.

Bu dumm, 12 Eylül 1980 faşist sömürgeci darbeyle açUdanabüir. Darbeden son¬

ra "ekonomUc istikrar" programı yürürlüğe konularak emekçi haUcın yaşam düzeyi

en asgari geçim sınırına düşürüldü, işçilerin üretimden aldığı payın düşüş nedeni,

KİT'lerin 1980'de verimli ve karla çalışmaya başlamalarıyla da açıklanabilir.

TÜSlAD verilerine göre, hazine desteği dönem karından çıkarılmadığı zaman

KİT'lerin 1980'de karla işlemeye başladddan görülür; hazine desteği çUcarddığmda

zarar ettikleri görülüyor. (4) Peki özel kesimdeki yükselmenin nedeni ne olabilir?

En uygun Uci nedeni var: Özel kesimde çalışanların, üretimden aldddan pay o ka¬

dar azdır ki, Kürt burjuvazinin ücreti azaltacak durumu yokhı. Bu, Kürtleri sevmey¬

en bir Türk ekonomicisinin karşı gerekçesi olabilir. Anti-demokratik şarüar alünda

büe Kürt kapitalisti, Kürt emekçilerinin üretimden aldıklan payı azaltmamış, tersine

yükselüniştir. Kürt kapiüılisti, Türk devlet kapitalizmine tercih edilmelidir.

II. Tüm Endüstride Çalışanlar

Tablo 3'te tüm endüsüide 1970, 1975 ve 1985 yıllannda çalışanların sayısı veri¬

liyor. Geçen süre içinde tüm endüsüide çalışanların sayısı yükseliyor.

Çalışanların sayısı 1970-1985 yılları arasında 177.092'den 278.574'e

yükselmiştir. Arüş oranı %57,3 civarındadır. Yalnız Endüsüi dallanna göre gelişim

farklı olmuşüu. 1970 ile 1975 yılları arasmda, inşaat hariç, diğer endüsüi dallarında
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çalışanlann sayısı yükselmemiştir. imalat dalında istihdam edilenlerin sayısı yak¬

laşdc 1.500. azalmışür. 1975 ydındaki yükselme inşaat endüstrisinde olmuştur. Bu

durum, 1970'li yılların ilk yarısında uluslararası ekonomUc krizden kaynaklanıyon

Türkiye'de de eüdleri görüldü. Bazı ekonomiciler, peüol fiyaüan yüksehşine dayana¬

rak bu krize "peüol krizi" adını veriyorlar, inşaat sektöründeki yükselme ancak devle¬

tin baraj yapımına daha yoğun eğilmesiyle açıklanabilir. Görülüyor ki, 1975 verileri

üzerinde gelişmenin değerlendirilmesi objektif olamaz. Bu ekonomik kriz çok geniş

ve derindi. Bu nedenle 1970 ile 1985 verilerinin karşılaşünlması doğrudur.

Tablo 3-1975 ve 1985 YıUarmda Tüm Endüstride Çalışanlar ve artış oram

Endüstri

Dallan

Maden

imalat

Elektrik, Gaz ve Su

inşaat

TÖf-LAM

Yıllar

1970

7966

107495

802

60829

177092

1975

7942

105976

1317

94493

209728

1985

11065

150605

3100

113804

278574

Arüş

1975-85 (%)

38.9

40.1

200.9

87.1

Kaynak: DlE, Genel Nüfus Sayımı, Nüfusun Sosyal ve Ekonomik Nitelikleri, 20.10.1985,
Yayın No: 1369, Ankara, Nisan 1989, Tablo 50 veya aynı yaymm tek tek illere

ilişkin kitapları. Tablo 6.

Endüsüi dallarında çalışanların sayısı (1970 ile 1980 yıllan arasında) maden

endüsuisinde %38,9, imalat endüsuisinde %40,1, eleküik endüsuisinde %200,9 ve

inşaat endüsuisinde %87,1 artmışür. (Tablo 3) Endüsüide çalışanların büyük bir ke¬

simi (%40,9) 1985'te inşaat sektöründe yoğunlaşıyor. Aynı* yılda imalat

endüsüisinin payı ise %54,I civarındadır. Diğer ikisinin payı %5 civannda kalıyor.

Maden, elektrik ve inşaat endüstrisi sektörlerinde bu bölümler incelenirken

görüldüğü gibi, çalışanların tümü ücreüidir. Buna karşılık imalat endüsuisinde

çahşanlann %72,"3'ü 1985'te ücretli durumundadu. Aynı yıla ilişkin Türkiye ortala¬

ması ise imalat endüsuisinde %79,rdir. (5)

Kürdistan ve Türkiye'de faal olan imalat işyerierinde ücreüi işgücü saün alımı

arasında fazla bir fark yoktur. Aradaki fark, önce de görüldüğü gibi, bu endüsüi

sektörünün yaygınlığı ve dayanıklı tüketim ve üretim mallan alanındadır.

Ek tablo 7 verUerine göre, 1985'te işle ilgisi devam eden faal nüfusun, yani tüm

çalışanların sayısı 4.035.061'dir. Çalışanların 278.574'ü, yani %6,9'u endüsüide

çalışünlıyor. İmalat endüstrisinin payı ise ancak %3,7'dir. Kürdistan'da tüm
çalışanlar içindeki ücreüilerin payı %22,5 (905.662), kendi hesabına çalışanlann

payı %22,5 (909.672) ve ücretsiz aile işçisi olanların payı ise %54,7'ye ulaşıyor,

işverenlerin sayısına gelince 14.097 (%3,5) civanndadu. (6)

Kürdistan'a ilişkin bu verilerin Türkiye ortalamasıyla karşılaşünlması, gerçekçi
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bir değerlendirmeye yardım eder.

1985 Genel Nüfus Sayımı sonuçlarına göre, Türkiye'de çalışanlann sayısı
20.556.786 civarında ve bunlann %34'U ücreüidu. Tüm çalışanların %15.1'i

(3.096.265) endüsüide çalışıyor, imalat endüsüisinin payı %10.6 (2.185.369) do¬

layındadu. Kendi hesabına çalışanların payı %22,7 ve ücretsiz aile işçilerinin payı
%42.4'tür. (Ek Tablo 7)

önceki genel nüfus sayımlarına göre ise Türkiye'de faal nüfus içinde ücreüüerin
payı 1955'te %13.3 Ucen, bu pay 1960'ta %I8,8'e. 1965'te %22,4'e, 1970'te
%27.6'ya. 1975'te %3 1 "e ve 1980'de ise %35'e yükselmiştir.

Ücreüilerin iller arası dağılımı oranı en fazla %36.7 (Antep'te) ile %11,3
(Bingöl) arasında değişiyor. Bingöl'ü % 12.4 ile Muş. ve %13.7 Ue Adıyaman izUy¬

or. Biüis. Kars, TunceU ve Van illerinde ücreüilerin tüm çalışanlar içindeki paylan

:16 Ue %İ9 arasında değişirken, geriye kalan illerin payı %20'nin üzerindedü, (Ek
Tablo 7) Bu oranlara işsiz olup iş arayanlann sayısı dahil değildir. Işsizlüc oranmm

%20 civannda olduğu düşünüldüğünde, faal nüfus içinde işgücünü satanlann oranı
Kürdistan'da %45'in üzerine çıkıyor. Buna meuopolde ve Avmpa'da ücreüe çalışan

Kürüerin sayısı eklendiği zaman faal Kürt nüfusun % 50'si geçimini sağlamak için

işgücünü saünak zomnda olduğu ortaya çıkıyor. Bü toplumda faai nüfusun %50'si

ücreüe işgücünü saünak zomndaysa, bu toplumdaki iUşkiler feodal veya yan-feodal

olarak değerlendirilemez. Değerlendirme objektif olmadığı gibi bilimsel bü incelem¬

eye dayanduılamaz. Türkiye ile Kürdislan arasındaki farka dayanılarak yan-feodal tez

ileri sürülemez, çünkü gerçekçi olmaz. Türkiye ile Federal Almanya

karşılaşürddıgmda, Türkiye ve Kürdistan arasmdakinden çok daha büyük bü fark or¬

taya çdcıyor. Federal Almanya ve Türkiye arasındaki ekonomik gelişme düzeyi.

Türkiye'deki üretim üişkilerinin yan-feodal olduğunu göstenmediği gibi Kürdistan ve

Türkiye arasındaki ekonomik fark ta Kürdistan'daki toplumsal Uişkilerin ne kapital¬

ist ne de yan-feodal olduğuna dair gerekçe gösterilemez, Türkiye ve Kürdistan

arasındaki ekonomik gelişme dengesizliği, sömürge-sömürgeci ilişkileriaçdclıyor.

bu ilişkilerin pratik bir kanıü olabilir. Her ne kadar bu sömürge-sömürgeci

ilişkilere önce değinildiyse de, şimdi bu ilişkilerin kaynak aktarma, sömürücü ve
yatuımlar mekanizmasını tahlil edip değeriendüelim.
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EK TABLO 1- 1927'de, Tüm Endüstride istihdam, ve Çalışanlara Göre İşyeri Büyüklüğü
(Sektörel Dagıhmı)

Sektör

İnşaat Sektörü

Madencilik

Makina,

Maden İsletmesi

Diğer imalat

(îıda sektörü

Dokuma

r.ndüslrisi

Kimva Fjıdiist.

Kağıt ve

Hasım Endüstrisi

Oırnan Ürünleri

TOPLAM

İstihdam

Çahşanlann

Ortalaması

1055

901

3920

40

14088

5708

589

49

1935

28285

Ücretle

Çahşanlar

641

847

1258

8024

2968

380

30

558

14706

İşyeri

Sayısı

115

70

1608

9

4202

1886

156

12

901

8960

Çahşanlann Ortalamasma Göre Isveri Büyüklüğü

1-3

60

24

1335

7

2795

1296

118

6

792

6433

4-5

30

4

183

1

736

397

11

3

82

1407

6-10

15

19

80

1

562

206

17

3

23

926

11-20

i

6

S

92

14

9

1

131

21-50

4

12

2

..

13

3

1

3

51-10(

5

4

3

9

1

38İ 22

101 +

1

1

1

3

Kaynak : DlE, 1927 sanayi ve İşyerleri Sayımı (Fransızca Baskı)
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EK TABLO 2- 1963'te, imalat Endüstrisinde işyerleri ve Istüıdamm Sektörel Dağıhmı

Sektörler

Gıda İçki ve Tütün

Dokuma Giyim Eşyası ve Deri End.

Kağıt ve Kağıt Ürünleri Basunı

Orman Urünlerive Mobilya

Kimya, Petrol Kömür ve Plastik

Taş ve toprağa Dayalı Sanayi

Metal Ana Sanayi Metal Eşya ve Tec

Diğer İmalat

İMALAT ENDÜSTRİSİ

işyerleri

2295

7814

2133

127

128

156

5032

682

18308

istihdam

Ücreüe

Çalışanlar

11174

12121

2219

358

711

1611

4467

179

33618

Çalışanlar

Ortalaması

14795

. 22364

4284

771

920

1839

11288

1036

59025

Kaynak : DlE, 1963 Sanayi ve İşyerleri Temel Anketi, ilgili iller.

1) 16 büyük işyerinde 649ri ücreüi olmak üzere 6506 kişi paylaşıyor. Küçük işyerie¬

rinde ise 2279 işyeri var ve burada 4.683'ü ücreüi olmak üzere 8.289 kişi çalışıyor.

2) 1963'te 10 ve daha fazla kişinin çalıştığı 4 işyerinin 3'ü Siirt ve diğerleri Erzincan'

daydı.
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EK TABLO 3- 1980'de Küçük Lnalat Endüstrisinde işyerleri ve Çalışanlara Göre işyeri Büyüklüğü

(Sektörel Dağılım)

Gıda, içki. Tütün

Dokuma, Giyim Eş¬

yası ve Deri Endüstrisi

Orman Ürünleri

ve MobUya Endst.

Kağıt, Kağıt Ürün¬

leri ve Basım

Kimya, Petrol.Kömür

ve Kauçuk

Taş ve Toprağa

Dayalı sanayi

Metal Ana Endüstrisi

Metal Eşya ve teçhizat

Diğer imalat Endüst.

TOPLAM

işyeri

Sayısı

2304

4691

2933

190

397

259

38

5328

209

16349

Çalışanlara Göre işyeri Büyüklüğü

1-2

- 851

3184

1938

89

332

67

29

3057

168

9615

3-4

751

1148

792

73

98

117

5

1642

4660

5-9

702

359

203

28

67

75

4

629

7

2074

Kaynak : DlE, 1980 Genel Sanayi ve işyerleri Sayımı, 11. Küçük imalat Sanayi (Geçici

Sonuçlan)

Açıklama: Maraş dahü değildir.
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ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM

KÜRDÎSTAN'DA SÖMÜRÜ VE TÜRKİYE'YE
KAYNAK AKTARMA MEKANİZMASINA

BİR BAKIŞ

Araştumanm bu alt başlığında sömürü ve kaynak aktarma politikasınm bir analizi
yapılıyor. Analiz. Türklerin endüstri alanındaki sömürüsünün ana yöntemleriyle
sınırlıdır. Kürdistan'm sömürülmesine burada Türklerin Kürdistan'daki sömürü ve

kaynak aktanmı sisteminin genel haüannın yanında emperyalizmin bu sömürü ve

kaynak aktarımı sistemindeki rolü konusu da inceleniyor.

I.Türk Ekonomik Politikasının Amacı: Modern Bir
Endüstri Burjuvazisi Yaratmak

Cumhuriyet 1923 yıhnda kurulurken, Türk endüstri burjuvazisinin sermaye birikimi

endüstri deneyimi ve kapitalist girişimciliği cılızdı. 1915 ve 1921 Sanayi Sayımlan
bu saptamayı doğruluyor. 1915'te işleyen 282 işyerinde 14.060 kişi çalıştınlırken,
1921'de işgal alünda olmayan illerde işyeri sayısı 33.058'e ve çalışanlar sayısı ise
76.216'ya çıkmışü. İmalat sanayinin yoğunlaşüğı İzmir, İstanbul, Adana işgal edıl-

Başhca sanayi tesisleri gıda alanmdaki atölye ve deginnencilik; Beykoz'daki deri
fabrikalan. İzmir ve Sinop'taki motorsuz tekneler ve motora ithal edilen küçük bu-
harü gemi yapunı; tütün atölyeleri; tuğlacılık işleüneleri ve iki çimento fabrikası ve

Istanbuldaki top silah bakım ve onarım atölyelerinden oluşuyordu.(l)
Türk ekonomicileri, bu verilere dayanarak, 1923 yılında Türkiye Cumhuriyeti ku¬

rulduğu zaman, yeni devletin sınırlan içinde sangyi tesislerin yok denecek kadar az
olduğunu ve Osmanlı İmparatoriuğundan yeni Türkiye Cumhuriyeli'ne bir endüstn
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mirası kalmadığını belirtiyorlar. Veriler saptamalarını doğruluyor
Cumhuriyet'in kuruluşundan dört yıl sonra yapılan 1927 Sanayi Sayımı verilerine

göre, ışyen sayısı 65.245'e yükseliyor ve 256.855 kişi çalışünlıyordu
Cumhunyefin ilk yıllarında Diyarbaku-, Erzumm. Antep vs. çok sayıdaki Kürt

şehri bugün birer endüsüi ili durumunda olan Türk şehirieriyle aynı gelişme
duzeyındeydiler. hatta daha da ilerdeydiler. Ankara,Izmir. İstanbul ve Bursa gibi bir-

f^l,^ S'^Â'^'^'' '""" '^"'^ bölgelerinin gelişme potansiyeli, Kürt bölgesinden
tarkh değildi. Omegın. işyerlerinin dağılımı bakımmdan Antep. 1927 Sanayi Savımı
venlenne göre, 7. büyük il durumundadır.

Içpazann darlığı ve sermaye birikimi yetersizliği nedeniyle Türk burjuva çevreleri
devleün büyük teşvik çabalarına rağmen ilk yıllarda ticaret, inşaat, hizmet gibi alan- '
larda gmşımlerde bulunuyordu, endüsüi alanında yaünmı hem riskli hem de az karh
buluyordu1ar. Devlet, modern yeni tip Türk sanayici burjuvazisini yaraünak için her
alanda faaliyet gösterip uygun ekonomik politika geliştirdi, deyim uygunsa Türk
mılh burjuvazisinin gelişip güçlenmesine öncülük etti; devletin tüm olanaklan onla¬
ra sunuldu Bir yandan bu yeni sınıfın Türk bölgesinde sermaye birikimi sağlaması
için onlara karlı alanlar bu-akıldı; karlı inşaat ve ticaret siparişleri verüdi. Diğer taraf¬
tan da özel sennaye yaünmlarmm endüsüi alanlannda karlı duruma getirilmesi için
1 urk bölgelennde yoğun alt yapı yaünmlan gerçekleştirildi. Ucuz girdi ucuz kredi
vergi iadesi ve indirimleriyle özel kesim yaünmlan özendirildi. ' '
Devletçüik politikası da bu amaca hizmet için yürürlüğe konuldu, çünkü özel ser-

î"^^f.,^.T^""^^'''" '^^ döneminde büyük ölçekli yaünmlara girişmiyordu. "Dev-
etçı ık I. Tekeh'ye göre "özel girişimciliğe yol göstennekle görevliydi " Dev¬
letçilik hiçbir zaman Türk hükümetierince özel sermayeye bir altematif olarak
görülmedi. Dönemin uluslararası bir heyeti ve ingiliz dergisi "Ekonomist" de
Ataturkün devletçilik politikasın, bir kapitalist devlet girişimi olarak
değeriencünyordu. Devletçilik, özel mülkiyete karşı bir düşmanlıktan y^ da muhale¬
fetten doğnıuyordu. Gerçekle, bu, özel mülkiyete sempatinin, birçok alanda ona
yardım sağlamanın belirtisiydi." Heyet, Sümerbank örneğini haklı olarak gerekçe
gösteriyor: Banka kaynaklannın yansının özel işletmelere borç sağlanmasmda kul¬
lanılabilmesini öngörüyordu." "Ekonomisfin gerekçesi ise : "Devletçilik özel ser¬
maye sahiplerini ortadan kaldmnadı. yalnızca, Türkiye'de endüsüiye sermaye yaünmı
içm semıayelerin yetersizliğine Atatürk'ün uzak görüşlü bir yanıüydı. Aksilik, özel
sennaye sahibinin, ayncalıklı durumdaki devlet endüsüisi ile yanşmak biçimindeki
elvenşsız koşullarda kalmalıydı." (2)

^ Bu belgeler resmi değil. Öyleyse resmi belgeler devletçilik ve amacı üzerine ne

1930'da hazırlanan Türkiye'nin ilk sanayi planı aynı tezi doğruluyor-
Bu programa hususi teşebbüs erbabı tarafmdan tesisine imkan görülmeyen sanayi
şubeleri iüıal edilerek devlet yeya milli müesseselerin teşebbüsü olarak kurulmaliı
düşünülmüştür. Ancak bu anâ sanayi hususi teşebbüs ve sermaye erbabına da çok
geniş ve faıdeh mdüstrıe imkanları bahşedecektir. Devlet teşebbüsü ile kurulacak
ana demir sanayii, hususi müteşebbislerin yeniden tesis edecekleri makina, tel, çivi,
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döküm, boru, civata, vida ve saire fabrikalanna ve sanaiye ucuz ve kolay tedmk edi¬
lir yan mamul emtia verecektir. Yeni bez dokuma sanayimiz, mevcut mılh fabrıka-
lanmızm inkişaflarma bir pay bırakuğı gibi pamuk, ip ve halat, kadife. pelü§. korde-
Z şerit, pasmanteri eşyası ve pamuk örme sanayiine de y«". f^^^'yf '«»^''^"l
bkhledecdctir. Bunlar gibi etrafında hususi teşebbüslerle takviye edıleb'l«^«k ve
m^ekeün smai inkişafı Ue mütenasip olarak yükselip kuvveüenecek birçok s^ayı
îuabatı dolacaktır ^bunlarm hakkı hayadan da bugünkü şartlar altmda tessüs eden
mümessillerine kıyasen daha ziyade emniyette olacaktır. Sanayi programımızm ta¬
hakkuku neticesi olarak husul bulacak servet '«vakumunun smıayide plasman aıaya-
cağma ve yukarıda bahsettiğimiz müştak sanayiin süraaüe mkışaf edeceğine muhak¬

kak nazanyla bakılabilir." (3) j, ^ ...... .
Dönemin Başkam Celal Bayar ise 8 Kasım 1937 ydmda sunduğu hükümet pro-

grammda bu ekonomik politikanın sürekliliğini şöyle ifade ediyordu:
^ ' Tert tarafmdan yapılabilecek işlerin ferüerce yapılmasım himaye ve teşvdç edeceğiz.

Fakat ferdi mesai veya sermayenin bugün için yetmediği veya gidemediği işlerde.
milU konınmanm gerektiği hususlarda, milli emnıyeU ve umumi menfaaü temm et-
Tek ferT^esai ve sen^ayenin çeünleşip büyümesini kolaylaştırmak içm devlet
isba^ma gelecektir. Bu bakımdan Kemalist rejimin karekten. yapıcı ve yaptmcı ol-
Sve bazı memleketlerde olduğu gibi mevcut sınıflar menfaati arasındato
mücadeleleri uzlaştırmak değil, umumi ve ferdi çal^maya ve menfaate hizmet gayesi
gülmesidir. Temeli: Türk milletinin umumi menfaaü. Türkıye'mn ekonomik kabüıye-
ti ve imkanlan. ahenkli bir milli ekonomi manzume ve cıhazlamnasmm Türk va-
L^dTdoğup ierpilmesi milU idealdir. Şefin (Atatürk - ÖT.) bize verdiği emir ve

ideoloji budur. " (4) \ '^ ^- ,- a„„.
Bugün de devletin ekonomik poütikasınm yönelimi özünde değışmemışür. Aynı

poütil^ sürdürülüyor. Devlet, devleün ekonomik faaliyeüeri. özel sennayeye laynak
kktanmm. kolaylaşünnak, devlet fınnalanm ya özelleştinnek ya da kar^^lanlardakı
yaünmlannı smırlamak amacıyla geri çekmektedir, özel sektörü teşvik eden bir

ekonomik politika sürdürülüyor. , . . , „ı,

V. Beş Yıllık Kalkmma Planı'nın 5. ye 155. maddelennde devleün ekonomik

faaliyeûerinin hedefi üzerine şu şekilde saptama yapılıyor:
"İhracaü arttıracak projeler ekonomik ve sosyal gelişmeyi destekleyici alt yapı tesısleı- .
^y^Smima öncülük verilecek şekilde tespit edilecek, özel sektör yaUrmılarınm

payının arttırılması sağlanacakür." (5)

Avnı planm 155 ve 156. maddelerinde ise: . , . , »,„ıı,,
"K^u İktisadi Teşeküllerine bağlı bazı işleünelerin hisse seneden satışıyla halka
(burjuvaziye diye okuyun- Ö. T. ) açılması sağlanacaktır.
••Sıu İktisadi Teşebbüsleri yatırımlarım, plan hedefleri doğnıltusunda enerji, ma-
dendlik ulastımiî^ haberieşme sektörieri ile rehabilitasyon ve darboğaz gıdenne
ŞtJa ySnlaştınlac'aklar. özel sektörün yeterli olduğu alanlarda yem

yatırımlardan kaçınacaklardır." (6) ......
Devletçiliğin, devlet yardımıyla yerii veya ulusal endüsüi burjuvazi yeüşünp

güçlendirme olduğu resmi belgeler gösterildi. Araşürmayı ilgilendiren yönüne
açİlık getirildi, konunun gelişim aşamalan, teorik-politik tarüşmalar analızm konu¬
sunu asıyor (7). Devlet eliyle ulusal endüstri burjuvazisi yetiştinnede Kürdistan in
rolü neci? Kiidistan'ı sömürüp Türkiye'ye kaynak aktanna, hangi mekanizmalarla
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ve hangi biçimlerie gerçekleştirildi, gerçekleştiriliyor? Niye Kürdislan geri kalmış
niye Türkiye gelişiyor? *'

II. Sermaye Birikimi ve Kaynak Akımı
için işleyen Bir Altyapının (İnfrastrüktür)

Yapımı Üzerine
Devlet sermaye birikimine başlıca iki yol ile yardım edebilir. Biri dolaylı diğeri

dolaysız. Kamu kuruluşlannın sabit sermaye yaünmlan, özel sermaye birikimini do¬
laylı teşvik polıükası ve uygulamalan ise dolaysız olarak hızlandırıp güçlendiriyor

Altyapı tesislerinin yapımı devletçe Türkiye'de, yani meuopolde yoğunlaştırıldı
Altyapı dolaylı veya dolaysız bir katkısı olan faktöricrin tümüdür. Ulaşım (yol
köprü, liman, demiryolu vs.) haberieşme (iletişim) ve enformasyon ağ, eneriİ
ureümı (özellikle eleküik ve peüol) ile Sağlık, eğitim ve bilim kurumla (h2-
hane, ilk ve orta dereceli okullar, üniversite vs.) ailyapmm birer parçasıdıriar. ve bir-
bmnı karşılıklı eücılerler. Ekonomik büyüme, altyapısız gerçekleşmez, örneğin
enerjısız ne endüsüi makinalan çalışır ne de altyapının enformasyon ulaşım vs gibi'
dallar. ışleyebıhr. Buna karşılık onlarsız da üretim sürecindeki işbölümü sağlanamaz

k.lî.nl"^°'p '^ r,r "^'^'P'"'" ^"'""'"^dıgı bir bölge veya ülke endüsüileşip "
kalkınamaz. Enerji, kalifiye işgücü, tamamlayıcı endüsüi işletmelerin bulunmadığı
bu- bölgede sermaye durmaz, kaynak birikimi sağlanamaz, tersine sermaye uygun
bölge arar ve bölge dışına akar. Sermaye kann en çok olduğu bölgeye yatırılır

K.J^von'""'^?"? '"^^^^^"'^l"^"" bu yaşamsal fonksiyonunu iyi biliyoriar .
^aldı k. 20 yuzyıhn başından beri biraz endüsüi deneyimleri birikmişti, ekonomik
bilgilen çok zayıf değildi. Ülkelerinde kaynak akımın, sağlamak ve sermaye bS
mine uygun koşullar yaraünak amacıyla Türkiye'de altyapı yaünmlarma girişildi "

Ulaşürma sistemi, demir ve karayolu ağı, ekonomik büyüme ve özellikle
gehşımın bölgesel dağılım, arasında önemli bir etki yapıyor

h.c. nf 7- ^^^î'" ^'"'^''' meuopolde yoğun bir kara ve demiryolu yap.m.
başlaü d.. B.r taraftan uzak Orta Anadolu şehirleri demir ve karayolu ile Ankara
zmu-, istanbul gıb. şehirlere bağlanırken, diğer taraftan yabancı finnalann elinde bu¬
lunan .nıüyazh demiryolları devlcLlcşürildi. Kemalisticr, "dcmirağlarla ördük anayur¬
du dört baştan sloganıyla bu politikayı propaganda ediyorlardı

Cumhuriyetin ilk 10 yılında Ankara-Sivas, Fevzi Paşa-Malalya, Irmak-
Zonguldak, Samsun-S.vas dcmiı^olu haüar. döşendi. Ankara-Sivas ve Sivas-Samsun
demiryolu, Ankara'ya Orta Anadolu'nun önemli lah.l merkezlerini bağlarken Mar¬
mara ve Ege bölgeleri hem İzmir hem de istanbul'a daha önce bağlanmışlardı. Kayse-
n de Ankara üzermdcn demiryolu hatuna bağlandı. Konya ise zaten Bağdat Demiryo¬
lu uzenndeyd.. Kürdistan ise, 1930"lu y.llarda iki hat ile (Sivas-Erzurum, Ergani-
Dıyarbaku--Kurlalan) hem güneye hem de Ankara'ya bağlandı

Demiryoluna paralel olarak karayollarının yapımına da başlandı. Yalnız karayolu
yapımı, demiryolu gibi (ilk 20 yılda) ayn. hızla sürdürUlemedi. Mevcut kaynilar
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yetersizdi. Karayolu yapımı için 1925'le çıkarılan 542 Nolu "Yol Mükkelefiyeti Ka¬

nunu" yetişkin erkek vatandaşları yılda 6-12 gün arasında yol işinde çalışmaya veya

bunun karşılığında vergi ödeme yükümlülüğünü getiriyordu.

Bu politikanın sonuçlan ortada: 1923'le 3.756 km. olan demiryolu, 1930'da

5.639 km'ye, 1940'uı 7.381km'ye, 1950'de 7.671 km'ye ve 1960'ta ise 7.895 km

işletilen demiryoluna ulaşü. Bu, 1980'de 8.000 km'yi aşıyordu. Devlet ve il karay-

ollarmın uzunluğu 1923'te 18.335 km iken, 1930'da 29.636, 1940'ta 41.582,

1960'üı 55.008 ve 1984'le 59.112 km'ye yükseldi. 1980'de bu yollann yaklaşık

%13'ü Kürdistan'daydı. Türkiye ekonomisini 1923-1929 yıllan arasında inceleyen Ç.

Keydcr, yolların coğrafi dağılımında Aydın, izmir, Isüınbul ve Trabzon gibi zengin

bölgeler lehine eğilimi ve Ankara'nın yoğun karayolu çalışmalarına sahne olduğunu

sapüyor. (8)

Kürdistan'daki kara ve demiryolları, ülkedeki madenleri (örneğin, Ergani Bakır

(9), Şırnak Kömürieri) ve ürünleri meüopole taşıma işlerini görüyordu. Bugün bile

Türkiye kara, demir ve havayolları haritasına bakınca hemen şu göze ilişiyor: Yol

haüarı Kürt şehiricrini birbirine bağlamıyor; Kürt şehirlerini büyük Türk şehirierine

bağlıyor. Örneğin, Erzurumu Diyarbaku-'a veya Antep'e bağlayan bir yol yoktur.

Veya Elazığ'ı Urfa'ya vs. Baglanülar hep meüopole doğru veya tersi.

Neden? Kürdistan'daki infrasüükıürün içeriği, yönelimi ve gelişim hızı Türk

sömürgecilerinin sömürü ve kaynak gereksinimine göre planlanıyor, infrasüükıürün

yatu-ımlan sömürü ve askeri amaçlara hizmet edecek şekildedir.

Yapılan ulaşım ağı sonucu içpazar genişledi, ürünlerin üansport masraflan ucuz-

ladı. Örneğin, eskiden Amerika'dan getirilen ürünler, Anadolu'daki pahalı üansport

fiyaüan nedeniyle daha ucuza pazarlanırdı. Haziran 1924'te Newyork'lan istanbul'a

bir ton buğdayın nakil fiyaü 5,06 dolar iken, Ankara'dan istanbul'a üışınması için

8,84 dolar ödenirdi. Yeni Türkiye hükümeti yeni taşıma fiyaüyla bu durumun önüne

geçerek, tohıl, un, cani. hayvanlar, inşaat malzemesi, kömür, şeker pancar., vs.

ürünler için 3,3 ile 5,25 krş. (lon-km) arasında değişen fiyat tarifesi uyguladı (10).

Bu durumdan en fazla yararlananlar, ulaşım ağma kavuşan Sivas, Konya, Manisa,

Ankara, Adana, vs. (1 1) gibi illerdeki Baü Anadolulu ziraatçılardı.

Aynı durum enerji ve digcr altyapı tesisleri için de geçerlidir. Peüol ve eleküik

enerjisinin durumunu tekrar etmeye gerek yok. Bu, daha önceki bölümlerde analiz

edildi. Sağlık ve eğilimle ilgili durum da aynı, halla daha kötüdür. Kürdistan'm ilk

üniversitesi sayılan Erzurum Üniversitesi, 1958'de açıldı.

III. Teşvikler ve Yatırımlar Politikası Üzerine
Türk hükümetleri, bir taraftan devlet yaürımlanm ülkelerinde yaparken, diğer ta¬

raftan da özel Türk girişimcilerini dolaylı ve dolaysız yollarla özel sektör yaünmlar.

teşvik önlemleriyle özendiriliyoriar. Bu geniş konunun aynnlıl. analizi, araşürman.n

çerçevesini aşar, burada sözkonusu polilikan.n başhca bazı yönelimleri ve önlemleri

irdeleniyor.
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1. Yatırım ve Teşvik Kavramları
Yatınm, mevcut tesis kapasitesi ve stokların gelişmesi için yatmlan sermayedir.

Ekonomik literatürde yaünm hem sabit sermaye yatırımlarını, hem de stok

değişimlerini kapsıyor. Araşürmada üretim araçlarına yapılan ekleme olarak

tanımlanan sabit sermâye yaünm kavramıyla özdeş kullanılıyor. Sabit sermaye

yaünmı veya yatınm "gayri safi yaünm" ve "safi yaünm" ayınmı da önemlidir. '

Çünkü, ekonomik büyümenin esas itici gücü safi (net) yaünmlar ve safi yaünm,

gayri safı yaünmdan amortisman harcamalan (makina ve tesisin eskime, aşınma

değeri) çıkarıldıktan sonra kalan bölümüdür.

Teşvikler, ekonomik faaliyeüerin ve özellikle yaünmlann maliyetini düşürerek

kariılığını sağlayan önlemlerin tümüdür. Ekonomik literatürde' teşviklere
"sübvansiyon" da denir.

Devlet, ekonomik ve mali politikası vasıtasıyla özel sektörü çok çeşitli

yöntemlerle teşvik ederek, yaünmlann hacmini, temposunu, niteliğini ve bölgesel

dağılımını etkiliyor. Örneğin işleyen bir altyapı, bankacılık sisteminin
geliştirilmesi, düşük faizli orta ve uzun vadeli kredi politikası, vergi iadesi ve indi¬

rimleri, ucuz girdi, özel sektör yatuımlan veya diğer ekonomik faaliyeüer (ihracat,
ticaret vs.) özendiriliyor.

2. Yatırımların Bölgesel Dağılımı

Türkiye'de yaünmlan devlet ve özel kesim gerçekleştiriyor. Devlet ve özel kesim

yaünmlannın bölgesel dağılımına ilişkin veriler çok azdır. Yalnız planh dönemle

birlikte yaünmlar üzerine bilgiler, önceki yıllara göre, sistemli olmasa da, veriliyor.

1923-1940 yıllan arasında Kürdistan'da devletin sabit sermaye yatırımları

endüstri alanında yok denecek kadar azdır. 1920'li yıllarda yaürtm yapılmamış,

1930'lu yılların ikinci yansmdaki ilk yatu-ım Elazığ Baku- ve Krom Madenleri ile

Divriği demir madenlerini söküp meüopole aktarmak olmuştur. Yalnız 1940 yılma

doğra Malatya'da biri sigara diğeri bez olmak üzere iki fabrika kuralup işleüneye

açıhnıştu-. Başka da devletin sanayi alanında bir yatınm çabası olmamıştu-.

Ne var ki 1930'lu yıllar Türkiye endüsüisinin hızla büyüdüğü ve temellerinin

aüldığı bir sürece tekabül ediyor. Devlet, hem özel sermaye birikimini çeşiüi yollar¬

la destekliyordu, hem yabancılara ait işleüneleri devletleştiriyordu. 1923-1930

yıllan arasında yaünmlar, 1948 fiyatlarıyla 219 milyon liradan 648 milyon liraya

yükselmiştir. Demek ki 1923'te ulusal gelirin %7,5'i , 1930'da ise %12'si yaünnlar

için harcanmışür. 1931-1939 yıllan arasında yaünm fonu 461 milyon lira ile 965

milyon lira arasmda değişiyordu, yani 1939'da ulusal gelirin yaklaşık %11'i yaünm

fonuna aynlmışü. (12)

Bu verileri fabrika sayısıyla verirsek; bu dönemde 20'den fazla büyük çaplı fabri¬

ka Türk bölgelerinde işleüneye açıldı. Bu yeni kurulan fabrikalarm 5'i gıda 7'si doku¬

ma, 2'si kimya, biri cam, 3'ü ana metal ve makina ve diğer sektörierde üretim
yapıyordu.

1941-1962, yani 1. Plan Dönemi'ne kadar Kürdistan'daki yaünma ilişkin sayısal
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veri elde edilemedi. 1940'h ydlarda devletin endüsüi alanmda tüm yaünmı Elazığ ve
Diyarbakır'da birer içki fabrikasından ibarettir. 1950'li yıllann ortasında ise dört

Şeker Fabrikası (Malatya, Elazığ, Erzincan ve Erzurum), iki dokuma (Diyarbakır ve

Erzincan) ve 2 çimento fabrikasi (Elazığ Antep) kuruldu.
1940'lı yıllarda sabit sermaye yaünmlan yine 1948 sabit fiyaüanyla 1 milyar

lira ve 1950'li yıllarda iki milyar lira sınüinı çok aşmışü. örneğin, 1941 yılında
sabit sennaye yaünmınm ulusal gelir içindeki oranı %9, 1950'de 912, 1955'te %15
ve 1962'de %14'tü. Aradaki yatınm farkını görmek için 1963 yılındaki devlet
sektörüne ait işletmeler ve istihdam sayısını aktarmak yararlı olur. 123 işletmede

toplam 92.308 işçi çalışıyordu. Bu işyerlerinin %13,8'i (17'si) ve çalışanlarm

%12,2'si (11.278'i) Kürdisum'daydı. (13)

1923-1940 döneminde ö'zel sektör yatırımlarının hemen tümü meuopolde

yoğunlaşıyordu. Kürdistan'da özel sektör yaünmlannın sayısı, il merkezlerinde

sayısı bir veya ikiyi geçmeyen motor gücüyle işleyen küçük un işleüneleriydi. An¬

tep'te pamuklu dokuma ve iplik işleyen 6 işyeri açılmışü. Aynı dönemde meuopolde

özel sennaye birikimi güçleniyordu. 1939'da 1144 özel işleünenin toplam sennayesi

104 milyon TL civanndaydı. (14)

Tablo l'de devlet yatırımlarının I. ve II. Plan dönemlerindeki

bölgesel dağılımı veriliyor. Yaünmlann Kürdistan aleyhine olan durumunu

sürdürdüğü görülüyor. Türk bölgelerine kişi başına imalat sektörüne yapılan yaünm

Kürdistan'da' yapılan yatu-unın 3,7 kaüdır. Tar.m sektöründe de Kürdistan aleyhine

bir durum var. Hem tanm hem de imalat sektörün tüm bölgeler arasında en fazla
yaünmlann yoğunlaştığı bölge Akdeniz Bölgesi'dir. Bu iki plan döneminde

- Türkiye'de kişi başına yapılan yaünm, teknik altyapı hariç, Kürdistan'dakilerin 1,4

kaüdtf.

Tablo 1 : 1 ve n. Plan Döneminde Devlet Yaunmlanmn Kişi
Başına Bölgesel Dağüımı

Tablo 2 : Devlet Yaünmlan ve Kürdistan (1963-1988)
Değer; Mil. TL

Bölgeler

Tüıkiye

KUrdistan

Türkiye

Ortalaması

Genel

Toplam Peknik

Altyapı

1941

1735

3676

SEKTÖRLER

471

64S

1116

Sosyal

Yapı

453

563

1016

İmalat

638

17.2

810

Tanm

Turizn

ve

diğeri

271

266

537

108

89

197

K>ynak :TlPDemolcratildc5inc IçlnRan 1978-1982, Islaııbul 1978,sf208
Açıkluıu: Tablodaki bölgeler Tiirkiye ve Kürdistan arionclik oıtalanu

metoduyla bu duruma gctirildt.

Türkiye

VC

rürkİycToplüim

Kürdisum :

Kürdiütau'nın

Payı % :

ve Sekîürel

DaJlıUm %

Digcr

'l'()j>latn ; ;

1. Plan

(1963-

19671

36.580

4.334

11.85

24.1

9.6

13.2

8.0

11.2

17.0

5.0

11.9

1(X).0

11. l'lan

(1968-

10771

70.508

8.405

11.92

40.0

fi.O

14.6

11.0

7.3

11.8

3.0

6.3

100.0

III. Plan

(1973-

1977)

342.541

24J74

7.11

16.0

4.0

9.4

27.4

13.6

15.0

ıs

. 11.7

100.0

IV. Plan

(1978-

1981)

1.3&1.475

98.281

7.20

19.8

11.8

SA

23.2

8.0

UJ

2J
15.0

100.0

(1984-

1988)

15414.0

2180.0

14.2

55.0

*
21.7

3.0

*
*
*

*

100.0

Kaynak : DİT. Kanıu yalınralarınra kalkınmada fincclikli yöreler ve diğer
Ulcr ilibariylc dağılımı, Ankara 1982; DİT. Kalkmmada Öncelikli Yöreler
Rapom, Ankara 1989; aktanm : M. Sönmez, Doğu Anadolu'mm Hikaycıi
(Ekonomik ve Sosyal Tarih), sf. 158 ve 195

Teknik altyapı, elektrik ve ulaşım sektörünü kapsıyor. Bu sektörierde,

Kürdistan'da kişi başına yapılan yatu-ımlar Türkiye'dekilerden daha yüksektir. Enerji
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ve ulaşım sektörleri altyapının çok önemli faktörleridir. Bu alanlarda yapılan
yatmmlar, ülkenin ekonomik gelişmesine hizmet edecek biçimde değil.
Kürdisian'dan metropole kaynak aktarmak amacına uygun bir biçimde
gerçekleştirilmiştir. Kürdistan'da en fazla enerji üretiliyor, ama bu enerji hep metro¬
pole nakil ediliyor. Bu, hem eleküik hem petrol, hem de linyit kömürieri için
geçerlidir.

Tablo'nun alındığı eserin yazarlan, "ulaşım yaünmlan içinse aynı şey
söylenemez. Ulaşım yatu-ımlannın dolaylı ve dolaysız faydalan hem o bölge için
hem de tüm bölgelere için sözkonusudur " diyoriar. (15) Genel olarak bu saptama
doğnıdur, ama bazı spesifik durumlarda, özellikle sömürge ülkelerde, bu genel doğm
eleştirel degeriendirilmek durumundadır. Aliyapı'yı irdelerken, önceki alt başlıkta,
demir, kara ve havayollann Kürt bölgelerini birbirine değil, bu bölgeleri büyük Türk
meüopol şehirlerine bağladığı gösterildi. Demek ki altyapı tesisleri, idelolojik ve
politik amaçlara göre de gelişürilcbiliniyor. Böylesi dunımlarda altyapı tesislerinin
bölge içm faydası optimum değil, minimum duruma iner. Örneğin bugün
Kürdisüm'daki peüol boru hatlannm Kürtlere bir yaran olduğu ileri süriilebilinir mi?

DPT venlcrine göre I. Plan Dönemi'nde, nüfusun %29'unun yaşad.ğı "Doğu
Anadolu", özel sektöriin imalat endüsüisi yatuımlanndan ancak binde 5 oranında pay
alabilmiştir. (16)

1960'lı yılların orüısmda ise yalu-.m kredilerinin ancak binde 9'u Kürdistan'da
dağıüldı. (17)

1971 yıhnda 10 ve daha fazla kişi çahştüan devlet işleüneleri Kürdistan'da 134,1
milyon lira sabit sermayeye gayri safi ilaveler yapmışü ve bunun %57,1'i Baünan
Petrol Rafinerisi'nce gerçekleştirilmişti. Buna karşılık Türkiye'de devlet
işleünelerinin gayri safı ilaveleri 1901,3 milyon lira, yani Kürdistan'm 14,2 kaü
olmuştu. Özel sektör şirketierinin yaünm fark. ise 281,2 kala vanyordu. (18)' 1983
Ydlık İmalat Sanayi Isüıtistikleri'ne göre aynı durum devam ediyordu. Kürdistan'da
25 ve daha fazla kişi çalışüran işyerierinde gayri safı ilaveler yaklaşık 1 1 842 milyon
liradır. Bunun %36,2'si (4285,9 milyon TL) özel sektör ve geriye kalan %63,8'i
(7.556,1 milyon TL) devlet sektörü üu-afından gerçekleştirildi. Aynı yılda, Türkiye'de
Kürdisüm'ın 25 kaündan fazla gayri safi ilaveler yapılmışür. Kısaca özel sektör ve
devlet sektörü, sırasıyla Kürdistan'dakinin 49,3 kaü ve 11,5 kaü gayri safı ilaveler
yapmışür. (19)

Tablo 2'de yaünm verileri veriliyor. Ticari fiyatiarla devlet, I. Plan döneminde
Türkiye'de yaklaş.k 36,6 milyar TL yaünm gerçekleştirildi. Devlet yat.r.mlan 11
Plan döneminde 70,6 milyar liraya, III. Plan döneminde 342,4 milyar liraya
yüksehyor. 1364,5 milyar TL ile IV. Plan döneminde yükselme sürüyor. 1984-
1988 yıllarında 15414,0 milyar TL ile en yüksek düzeye ulaşıyor.

I ve II. Plan döneminde devlet yai.r.mlar.nm ancak % 12,9'u Kürdisüm'da
gerçekleştirilmiş. III. ve IV. Plan döneminde Kürdisüın'.n payı % 7,7'ye düşüyor.
1984-1988 döneminde ise bu pay yaklaşık olarak iki kaüna çıkıyor.(Tablo 2)

Yaünmlann sektörel dağ.l.m.na bak.Idığ.nda, enerji sektörünün pay.n.n yüksek
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olduğu görülüyor. Enerjinin pay., 1984-1988'de tüm yatınmların yansını aşıyor.

Diğer önemli bir h.oment ise ayrı dönemde imalat endüsüisi payının % 3'e inmesi¬

dir.
Fikret Bila, Kürdisüm'daki yaünmlar üzerine 5 Temmuz 1987 tarihli "Milliyet"

gazetesinde V. BYKP üçüncü uygulama ydının yarılanmasına rağmen GAP

dışındaki yatırımların durakladığını ve bölgeler arası dengesizliğin giderek

büyüdüğünü yazıyordu. Aynı haberde yaünm dengesizliğinin yanında

Kürdistan'daki yaünmlann askeri özelliğine dikkat çekilerek şöyle deniyor:
"1987 yılı yaünm programı uygulamasında dikkati çeken en önemli özellik,
yatınmların bölgeler arasında dengesiz bir şekilde dağıtılmış olması. Bu yılm pro¬

gramında yer alan yaklaşık 5 trilyonluk yatırımın ancak %13'ü olan 650 milyar liralık
kısmı Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ne aynhnış durumda. Geriye kalan

%77'lik bölüm ise gelişmiş bölgelere aktarılacak. Doğu ve Güneydoğu'ya ayrılan

kaynağın yansı da GAP projesine yatınlıyor.

"Geri kalmış yörelerimizdeki yatırımların bir özelliği de GAP projesi dışındaki

üretime, eğitime, sağlığa yönelüc olmayan yaünmlann planlanması.

"Doğu ve Güneydoğu'ya ayrılan toplam yatırım kaynağı 657 milyar lira civannda.
Bu paranın yaklaşık 450 milyar lirası genel ve katma bütçeli kuruluşlardan, geri ka¬

lan yaklaşık 200 milyar lirası ise özel bütçeli kuruluşlardan sağlanıyor.

"Genel ve katma bütçeli kuruluşlardan sağlanan 450 milyar liralık paranın büyük
kısmı eskiden beri devam etmekte olan yatmmlara kullanılıyor.

"Bu bölgede yeni yatırım olarak dikkati çeken nokta cezaevi ve karakol gibi güvenlik
hizmetlerine yönelik yatırımlar. Bu yatırımlar sadece genel bütçeden bu bölgeye
yapılan yatırımların %20'sini oluşturuyor. Örneğin Doğu ve Güneydoğu'da yapımı

sürdürülen 32 cezaevi ve 58 polis karakolu için 1987 yılmda 20 milyar liradan fazla
para aynlırken, aym bölgede yapımı sürdürülen hastahanelere, ancak 5 milyar lira
para ayrıldı, bu durumda cezaevi ve karakol yapunına ayrılan kaynak, hastahane
yapunma ayrılan kaynağm 4 katı oluyor. Kaynak miktarlanndaki dengesizlik birçok
Doğu ve Güneydoğu ilinde cezaevi ve karakol yapımının daha hızlı ilerlediğini

gösteriyor." (20)

Kürdistan'daki yatırımların askeri amaçlara hizmet fonksiyonunu bugünkü

dönemin bir momenti değil, yaünmlardaki bu moment Cumhuriyet'in kuruluşundan

beri Türk hükümetlerinin ekonomik politikasına eşlik ediyor. Örneğin,
Kürdistan'daki ilk devlet yatu-ımlan arasında sayılan Diyarbaku- Dokuma Fabrikası ,

ordunun kumaş gereksinimini karşılamak amacıyla kuruldu. Aynı durum Erzurum Et

Kombinası, Erzincan Makina Tamir Onarım Fabrikası vs.için de geçeriidir. (21)

18 Ağustos 1986 üüihli "Hürriyet" gazetesinin haberine göre Kürdisüm'da yatu-ım

halindeki 17 fabrikanın (Ağn İplik, Erzurum Sigara, Bingöl Çimento, Erciş Şeker,

tortum yünlü Dokuma vs.) yaünmlannı devlet durdurmuştur.

3. Teşviklerin Bölgesel Dağılımı

1927'de çıkanlan Teşvik-i Sanayi Kanunu (TSK), yeni Türk devletinin en eski

teşvik yasası sayılır. TSK, Osmanlı İmparatorluğunun özellikle Teşvik Kanun-u

Muvakkaü'ndan esinlenerek yürüriüğe girdi ve 1942'de yürüriükten kaldınldı.(22)

Yasa, Endüsüinin kapsamlı bir şekilde sübvansiyonunu öngörüyordu. Vergi
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bağışıklığından, yaünm mallarının gümrüksüz iüıalma, taşıma fıyaüannın indiri¬

mine vb.'ne dek çok sayıda kolaylıklar getiriyordu. (23)

TSK'dün çok sayıda işyeri yararlandı. 1932'de 1473 işyeri ve 194 l'de 1.052 işyeri

TSK sübvansiyonlarını aldı. TSK sübvansiyonlarını 1932'de alan işyerlerinde
52.172 kişi çalışıyordu. Yurt Ansiklopedisi verilerine dayanarak yapılan hesapla¬
maya göre aynı yıllarda süasıyla Kürdistan'da teşvik edilen işyeri sayısı 45 ve 55 ci¬

vanndadu-. Teşvik edilen bu işyerierin yarısına yakını küçük motorla çalışan un

değirmenleri, dokuma atölyeleri ve birkaçı belediye eleküik sanüalıydılar. 1932'de

20.değirmen, 4 dokuma ve Antep'teki 14 sabun atölyesi yardım alu-ken, 1941'de ise
13 değirmen, 6 eleküik tesisi, 10 dokuma işyeri vardı. 1941'de teşvik edilen
işyerierinin bir kısmı devletin kurduğu Malatya Dokuma ve Sigara Fabrikası, Elazığ
Krom ve Baku- işletmeleri ile Diyarbakır İçki Fabrikası da vardı.

Endüstri sektörünün durumu böyle... Tarım alanında getirilen
özendirmelerin durumu neydi? Aşar, yeni Türkçe ile öşür vergisi kaldmldı

ve tarun kredileriyle tanm kesimi özendirildi. Bu özendirmeden Kürüer, daha doğrusu

Kürt ağalan da Baü'daki büyük toprak sahipleri kadar yararlandı mı? Türk ekonomic¬
ileri, en başta sosyalist olanları ( örneğin Y. Küçük, bkz. Türkiye Üzerine Tezler

Cilt 1, sf. 53, 94-103 ve 182-196), soruyu olumlu cevaplandüiyorlar, hatta bu ya¬
sanın -Şeyh Sait direnişine aüf yaparak- Kürt ağaları için çıkarıldığını ileri
sürüyorlar.

Bu tez hiçbir bilimsel zemine dayanmıyor ve Türkiye'nin 1920'li ve 30'lu
yıUanndakl gerçeği ile çelişiyor. Ancak bunu açıklamadan, konuyla ilgisi nedeniyle
öşür vergisinin ne olduğunu açıklamak gerekir. Özür bir toprak Vergisinin adıdır ve

Tanzimat'tan önce dirlik sahiplerine ödenirdi. Oranı bölgelere göre ürünün 1/2'si ile

1/10'u arasında değişirdi. Osmanlı hükümeti Tanzimat döneminde Tımar sistemini
kaldırarak yerine öşür vergisini uygulamaya soktu. Toplanması mültezimler ta¬
rafından sağlanıyordu. Mültezimler, ürünün %10 kadannı devlete ödeyip öşürü ayni

biçimde köylülerden toplama hakkını elde ederlerdi. Kar amacı üsüenen bu "iltizam"
sisteminde köylüler, sonuçüı daha yüksek vergiler ödemek zorunda kalıyorlardı. (24)

Herşeyden önce Cumhuriyet yeni kurulurken Kürtler devlet erkinin dışında
bu-akıldı. İktidardaki Türk bürokraüari, devleün ekonomik olanaklanm çevrelerindeki
yakınlanna sundular. Kısa bir zaman sürecinde Baü Anadoluluda büyük serveüi ka-

pitalisüerin ortaya çıkması bu politikanın bir sonucuydu.Kürtler bir taraftan iktidar¬
dan uzak tutulurken, diğer taraftan tüm ulusal ve demokratik haklan kaldu-ıldı.
özellikle Kürt beyliklerin kendi içlerindeki sınırlı özerkliklerine de son verildi.
Deyim uygunsa Kemalisüer, "tüm iktidar Türklere" politikasını uyguladdar. Kürüer .
meşru davaları için 1920'li ve 1930'lu yıllarda (1925 Şeyh Sait, 1926-1930 Ağn,

1937-38 Dersim) devlete karşı silahlı olarak savaştılar. Savaşa sadece halk değil,

ağalar da kaüldı. Kürdistan'm büyük bir kesimi Türk devletine karşı mücadele veriy¬

ordu. Bunlann tarım teşviklerinden yararlandmlmalan beklenemezdi.

21 Haziran 1934 İskan Kanunu'na uygun olarak yüzlerce Kürt ağasmm topraklan
devleüeştirildi, sahipleri ise Batı Anadolu'ya zorla mecburi iskana tabi tutuldular.
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İskan Kanunu'nun 10. maddesi bunu açıkça belgeliyor:

"Kanun asirfe hükmü şahsiyet tanunaz. Bu hususta herhangi bir hüküm, vesika ve
ilama müstenit de olsatamnmış haklar kaldınlmışür. Aşiret reisliği, beyliği, ağalığı
ve şeyhliği ve bunlarm veya bunlarm herhangi bir vesikaya veya görgü ve göreneğe
müstenit her türlü teşkilat ve tevazulan kaldınlmışür. , . ,

"Bu kanun neşrinden önce herhangi bir hüküm veya vesika ile veya örf ve adetle
aşiretlerin şahsiyetlerine veya onlara izafetle Reis, Bey, Ağa ve Şeyhlenne ait olarak
tanınmış . kayıtlı, kayıtsız bütün gayri menkuller muhaciriere, mültecilere,
göçebelere, naklonulanlara topraksız veya az topraklı yerli çiftçilere dagıühp tapuya

"B?r^un neşrinden önce' aşiretlere reislik, beylik, ağalık, şeyhlik yapmış olanları
yapmak isteyenleri ve sınırlar boyunda oturmasında emniyet ve asayiş bakımından
mahsur bulunanlara, aileleriyle biriUcte, münasip yeriere nakleUİrUıp yerieştınneğe

İcra Vekilleri Heyeti kararı Ue Dahiliye Vekili selahiyetlidir."(25)
Sürgün edilen Kürüerin topraklanna 1934-1938 arasmda 41.000 göçmen ve

48 000 yerii topraksız aileye toplam 2.900.000 dönüm kadar arazi dağıüldı.
Yine İskan Kanunu'n uygun, olarak Maliye Bakanlığı'nca 1940-1944 yıllan

arasmda 619 köyde 197.000 nüfuslu 53.000 aileye toplam 12 milyon değerinde

toprak dagıülmıştu-. « u
İskan Kanunu'ndan önce 1926'daki bütçe kanunun ve 2 Haziran 1929 tanh ve

1505 Sayılı "Şark Mıntıkası Dahilinde Muhtaç Zürra Tevzi Edilecek Araziye Dair
Kanun" gereği hükümet, Kürdisüın'dan sürgün edilen Kürüerin arazisini tüm

göçmenlere dağıüyordu. (26)

Dagıülan kredi ve diğer kaynaklardan Kürt halkı ve Kürt ağalan en az yararlanan
lar arasındaydı. 1929'da ahnan 2000 civarındaki üaktör, Çukurova, Ege gibi gehşmış
bölgelerde kuUandmış, üuım kesiminde alınan tüm önlemlerden daha çok bu çiftçiler
yararlanmıştı (27). 1950 yılmda toplam 9.905 traktörün 495'i, yan. %5'ı
Kürdistan'daydı (28). Kürt tarımının ürünleri (buğday, canlı hayvan vb.) tüccarlar ta¬

rafmdan meüopole nakU ediliyordu. (29) , „n« , n '
Doğnısu toprak reformunun engellenmesinin arkasmdakı guç 1920-1940 yıllan

arasında büyük Türk toprak sahipleriydi. Kürüer değil. Türk toprak ağalan
hükümetin karar organlarmdaydı, o döneme dek Kürt ağalarmm önemli kesimine

kuşkuyla bakıldığı gibi sürgündeydiler.

1933-1939 yılları arasında TBMM'de toprak dağıümı yasasına Kürtler degıl,

büyük çifüiklerin sahibi Milletvekili Halil Menteşe, Eskişehir Milletvekili Emin
Sazak (MHP Genel Başkan Yardımcısı Gün Sazak'm babası ) ve manısa Mdletvekılı
Refik Şevket İnce, sert bir biçimde karşı çıkarak engelledUer. Bilsay Kunıç'un önceki

paragrafta aüf yapılan eserinde bu konuşmalar verilmiştir.
Karşı tez ve gerekçeler bunlar... Kürt ağalan savunur görünüyor, hatta onlar için

bir türkü, ama o dönemin objektif politik gelişimi böyle idi.
Planh döneme gelince; DPT bilgilerine göre, 1965-1975 arasında özel ke¬

sime verilen sübvansiyonların sadece %8,5'i Kürdistan bölgesine dağıülmışü ve bu
planlanan yaünm değeri toplam plan yaünmlannın ancak %9,4'üne ulaşıyordu.(30)
' "lar da programlanan yaünmlardır, gerçekleşip gerçekleşmediklen konusunda bir
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bilgi yok. Deneyime göre Kürdisüm'da planlanan yaünmlann önemli bir kesimi
gerçekleşmemektedh-- hem özel hem de devleün.

DPT Teşvik Uygulama Başkanlığı, teşvik kapsamına giren yatırımlar üzerine
yaptığı bir değeriendirmede 1981-1986 arasında 11.896,6 milyon TL yalınmm
yapıldığmı söyledi. Teşvik edilen yaünmlann yarısından fazlası (%56,3) endüsüinin
en fazla gelışüğı Ege ve Marmara bölgelerinde yapılmışü. Güneydoğu ve Doğu An¬
adolu, yani Kürdislan'm loplam içindeki oranı %9 dolayındaydı. Bu yaünmlarca ya¬
raülan toplam 569.160 işyerinin ise %9,9'u (56.161'i) bu bölgededir. 1987 yılının
Ocak-Ağustos döneminde teşvike bağlanan yaünmlar içinde ise Doğu Anadolu'nun
%1,2 ve Güneydoğu Anadolu'nun payı ise %7,4 hesaplanmışü. Oysa bu 8 ayda
yaünmlar 4.557 milyar lira tutuyordu. (31)

Özal hükümeti döneminde kurulan değişik fonlar, 1988 yılının ilk beş ayında
Kürdistan'daki değişik devlet ve özel şirketlere yaklaşık 15 milyar 979 milyon lira
işleüne ve yatınm kredisi dağılmışi.r. Ve bu tür fonlardan sağlanan kaynaklann
propagandası. yapılıyor. Oysa bu kredinin 7 milyar 794 milyonu KİT'lerin
özelleşürme programı çerçevesinde, Kars'üı dokuma fabrikasının saüldiğı İbrahim
Aydına verilmişti. Bu kişi "ben MHP'liyim arkadaş" diyordu. Aydın, fabrikanın
kaynak yetersizliğinden iüas ettiğini, Ağustos 1989'da bildiriyordu. Ama bu arada

İbrahim Aydın, Çerkezköy'de Form Ayakkabı Fabrikası'nı kurdu. (32)
Devlet yaünmı yapanlara destek veriyor, bu yaür.m bugün sözde "Kalk.nmada

Oncehkl. Yöreler"de ise daha yüksektir. Teşvik, yaünm aşamasında %108 6'y.
işleüne aşamasmda ise %103,6'yı buluyor. Gelişmiş endüsüi bölgelerinde teşvikler
sırasıyla %76,5 ve %56,6 civarında. Buna rağmen sermaye getişmiş bölgeleri
işleüne yen olarak tercih ediyor, çünkü altyapının gelişiminden dolayı orası daha
karlı oluyor. Alt yapının gelişmemesinden dolayı zamanla işletmenin girdi maliyeti
meüopole göre yüksek oluyor, kar şansı düşüyor. Bunu politik durum da eüciliyor
Teşvikler bu- Kürde verilmez. Yaünm veya işletme kredisi almak isteyenler devlete
bağlılığını belgelemek durumunda. Meüopol ile Kürdislan arasındaki yaklaşık
%30'luk teşvik farkı altyapının uygunsuzluğu nedeniyle ne devlete karşı loyal
Kurüere ne de Türk sanayicilerine cazip geliyor, çünkü mallarını Kürt pazarına
sürüyor. Gümrük duvarı yok. Bu farkı endüsüi için altyapının uygunsuzluğundan
vergi ladelen, ihracat, teşvikleri vs fonlardan sağlar. Örneğin 1988'de bir dolarlık ih¬
racat başına yaklaşdc 986,3 lira teşvik veriliyordu. (33)

IV. Ucuz Girdi, Ortaklılar Vasıtasıyla Kaynak
Aktarımı Üzerine

Kaynak aküüimınm en yaygın bir yolu meüopoldeki işleünelere ucuz girdi
sağlamak ve ortakhklar vasıtasıyla sağlanıyor. Bunun en uygun araçları Kürdistan'da
faaliyet gösteren Kamu lkü.sadi Teşebbüsleridir. Endüsüi alanmda önemlileri arasında
TEK, TPAO, Etibank, Sümerbank, Tekel, Türkiye Çimento Sanayi, Doğu Linyiüe-
n İşleüneleri, Divriği Demir Madenleri Müessesi, Et ve Balık Kurumu vs. gibileri
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sayılabilir.

Önceki bölümlerde yukandaki kuruluşlann ve onlara bağlı müesseselerin (şirket)

kuruluş amaçlan, görev alanları ve gelişimleri araşünlarak değerlendirildi.

Bu işleünelerin ürettiği ürünler "temel mal ve hizmet" olarak değerlendiriliyor.

"Temel mal ve hizmet" olarak değerlendirilen ürün ve hizmetierin fiyaüan bakanlar

kurulu tarafından, maliyetin alünda saplanarak, meüopoldeki endüsüi işleünelerine

üretim maliyeüeri düşürülüyor. KİT'lerin bu açıklan "görev zaran" olarak kabul

edilerek bütçeden ödeniyor.

"Temel mal ve hizmeüer" kapsamına alınan ürünler, dönemlere ve hükümeüerin

eğilimlerine göre değişmektedir. Süreç incelendiğinde, fiyaüan düşürülen ürünlerin

genellikle özel endüsüi sektörünün kullandığı girdiler olduğu görülür. Endüsüi ham-

madeleri veya yarı işlenmiş mallar temel mallar kapsamına alınmaktadu-. Örneğin,

enerji ürünleri (eleküik, kömür, fuel-oil, kükürt, bakır, çimento vb. (34)

1976'da bakır 4.411 lira maliyetinin alünda endüsüi işleünelerine saüluken, bu

görev zarar çimento için 4 bin, linyit için 430 ve fosfat için 765 liraya iniyordu.

1963-1980 arasında görev zararlar (1963 fiyaüanyla) 26 milyar 396,7 milyon lira

yapıyordu. Türkiye Kömür işleüneleri görev zararlannda 7.817,2 milyan lira ile ilk

sırayı alırken, bunu 7.523,9 milyon lira ile Türkiye Zirai Donaüm Kurumu,

2.083,8 milyon lira ileTürkiye Şeker Fabrikalan, 1.279 milyon lira ile EBK, 246,4

milyon lira ile TEK, 133'er milyon lira ile Etibank ve Çimento, Sanayi izliyordu.

1985 ydında hazineden KİT'lere aklardan görev zarar ve diğer sübvansiyonlann

toplamı 441 milyar liraya varıyordu.

Bunlar sadece bazı örneklerdir. Toptan eşya fiyat endeksi ile endüsüi hammadeleri

ve yan mamullerin fiyat endeksi karşılaşünldığında, hükümet endüsüi ürünlerinin

maliyetinin düşürülmesi için hammadde ve yarı mamullerin fıyatlanna yaptığı zamı

toptan eşya fiyaüan artışının çok alünda tutmaya özen göstermektedir. Örneğin 1970

yılında toptan eşya fiyatları 1972'de %36,8, 1975'te % 135,6 ve 1979'da %744,7

yükselirken motorinin fiyaüna aynı yıllar için sırasıyla %10,1, %94,6 ve%597,7

zam yapılmış. Diğer ürünlerin fiyaüarına yapılan zamlar motorininkinden farklı

sayılmaz. Görülüyor ki devlet, Kürdistan'da ürettiği malları meüopole aktararak,

diğer özel kesimlere dağıtmakladu. Kürdistan'daki endüsüisi de teorUc olarak yararla¬

nabilir ama, özel endüsüi girişimciliğinin çok cılız olduğu önceki bölümlerde

görüldü. Böylece bu tür sübvansiyonlardan Türk sanayicileri yararlanıyorlar.

Devletin meüopole Kürt zenginliklerini aküumasının diğer enteresan bir yolu da

ortaklıklar vasıüısıyla gerçekleştiriliyor. Kürdistan'da ekonomik faaliyet gösteren

Etibank, Türkiye Şeker Fabrikaları, TPAO, Sümerbank vb. meuopolde bir dizi özel

kesim kuruluşu ile ortaklıklara girişmişler, devletin ekonomik felsefesine uygun ola¬

rak özel Türk sanayicilerine Kürdistan'da topladıkları zenginlikleri ak-

tanyoriar.Resmi dilde buna "bağlı ortaklık" ve "iştirak" denir. Sermayesinin en az

%15'i ve en fazla %50'si KİT'lere ait olan şirketlere "iştirak", sermayesinin

%50'sinden fazlası KİT'lere ait olan şirketlere ise "bağlı ortaklık" denir.

Önce Kürdisüm'daki devlet işletmelerine kaülanlan, sonra ise Kürdistan'da
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faaliyet gösteren devlet işletmelerinin meüopoldeki özel kesimle işbirliğini

araştırahm.

Yapılan araşürma özel Türk sanayicilerin Kürdistan'daki devlet işletmelerine or¬

tak olmaktan şimdilik çekindikleri ortaya çdcıyor. Devletin işleyip onlara aktar-

masım kendileri için daha karh buluyorlar.

Kürdisüm'daki ortaklıklar konusunda sadece Alarko, OYAK ve Türkiye İş Ban¬

kası biraz aktiftirler. Muş Meyan Ltd. ve Van Çimento sermayelerinin %10'u

Türkiye İş Bankası'na, Mardin Çimento'nun %48'i OYAK'a ve Siirt SlSTAŞ'ın

%35'i Alarko'ya aittir. Ayrca İş Bankasının Keban Holding ve Ortaklığı Ağın Deri

Sanayi AŞ %14'.üne ve Keban Holding ve Ortaklığı Plastik Sanayi AŞ %32'sine sa¬

hiptir. Kürdistan'daki durum bu. Meuopolde ise yaygm bir iştirak ağı bulunuyor.

Yalnız Kürdisüm'da yapılan baraj gibi büyük inşaat faaliyeüeri Türk inşaat fuma-

lanna veriliyor. Örneğin Ala İnşaat 'a AUitürk Barajı, DOöUŞ'a ise aynı barajın

tünel kesimi verildi.

Kürdistan'daki tüm eleküik tesislerine sahip TEK, 1981 'in başında meuopolde

özel kesimin yarısından fazlasına sahip olduğu on şirkete iştirak eüniştir. TPAO da

TEK kadar işleüneye iştirak etmiş, ama ikisi dışında diğerierinin sermayesinin

çoğunluğu kendisince kontrol ediliyor. Sermayesinin %50'sinden fazlası özel kesim¬

ce konü-ol edilen İPRAGAZ AŞ çok sayıda ortakldc kurmuş. TÜMDAŞ-Türk.

Mühendis Müşaviriik AŞ %10 payla iştirak etmiş. Bu şirketin %40'ı özel kesimin

elindedir. Kıbns Türk Peüolleri'ne de %34 ile kaülmış. TPAO'nun meüopoldeki

iştirakleri Kiurt zenginliklerinin meüopole aktordmasını en yalın bir şekilde belge¬

liyor; iştiraklerinin devlet veya özel sektör olması fark etmez. Enerji sektörünün

iştirakleri özeüe budur.

Madencilik dahndaki durum nedir? Madencilik dalında kaynak akımı için Eti-

bank'ın iştiraklerini irdelemek gerekir. Etibank ağırlıkla maden çıkanp işleten tesis¬

ler işletiyor. Baü Anadolu'da özel kesimin sermayesinin yansından fazlasını konüol

ettiği Ankara Anonim Türk Sigorta Şirketi'ne iştirak eüniş. Sermayesinin %35,5'i

özel kesime %19,75'i İşbankası'na ait olan Ankara Anonim Türk Sigorta Şirketi'ne

%29,75 pay ile kaülmış.

Gıda alanında Et ve Baldc Kurumu ile Şeker Fabrikalan'nm iştiraklerine de

değinmek gerekir. Türkiye Şeker Fabrikalan, özel sektörün ortak olduğu 8'dcn fazla

işleüneye iştirak eüniştir. Örneğin, Koç Gurubu'nun sermayesinin %77,5'ini konüol

ettiği Tat Konserve Sanayi'ne %22,5 pay ile kaülmışür. EBK Antalya, Balıkesir

vb. şehirlerde 4 özel şirkete iştirak etmiştir.

Sümerbank meuopolde sermayesinin yarısından fazlası özel sektöre ait olan

işleünelere iştirak eüniştir. Iştiraklan arasında bankalar da var. Meuopolde baü Al¬

manya'nın BASF ve Mannesmann tekellerinin de ortağı olduğu şirketlere iştirak

etmiş bulunuyor. Görev alanı olmayan Ankara Çimento Sanayi'nde %5 gibi bir

paya, 1981 yılının Ocak ayında oriakl.ğ.n.n %37,9'u özel sektöre ait olan Ereğli

Demir Çelik Fabrikas.'nda ise %25,5 iştirak payına sahipti.
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V. Emperyalizmin Payı

Bu bölümde irdelenmesi gereken başka bir konu da emperyalizmin payıdu".

Kimin emperyalist olup olmadığını, somut ekonomik ve politik uişkileri tahlil ede¬

rek değerlendirmek gerekir. Emperyalizm; ekonomik, politik ve kültürel ilişkiler

sürecinde bir tarafın diğer tarafa çıkarlarını dikte ettirmesidir. Bu sebeple, Baü veya

Doğu devleüeriyle kurulan her ilişkiyi olumlu veya olumsuz görme anlayışlan. itibar

görmez; bu anlayışlar politik değil, ideolojiktirler.

Siirt ve Muş Meyan Kökü işletmeleri ile peüol dışında BaU ülkelerinin

Kürdistan'da bir yatırımları yoktur. Peüol sözkonusu bölümde incelendi. Siirt'teki

işletme sermayesinin %39,9'u (175 milyon TL) ve Muş'taki işletmenin %26,ri (24

milyon TL) 1980'li yılların ilk yarısında Federal Almanya'ya aitti. Mardin Asbest

İşleünesi'nin %30'u (370 milyon TL) ve Van Yün İpliği Tesisi'nin %9'u İslam

Kalkınma Bankası'nın elindedir. Bunların dışında Baü ülkeleri Kürdistan'da bir

yatmm yapmamış. Yatmmlan meüopoldedir.

Türk Devleti, Kürdistan'daki bazı önemli yaünmlar. için Dünya Bankası, vb.

uluslararası mali kuruluşlardan, tekellerden proje kredileri vb. kaynaklar alıyor. Bu

kaynaklar Baülı ülkelerin Kürdistan yatuımlan saydmaz, Türk devletinindirler. Ne¬

deni ise açdc: Sağlanan kaynaklar faizle verilen bir kredidir ve kredi veren kuruluşun

sözkonusu proje üzerinde bir mülkiyet hakkı bulunmuyor. Kürt madenlerinin ihraç

edilmesi, emperyaUzmin Kürdistan'ı sömürdüğü şeklinde değerlendirilemez.

Kürdistan'daki yaünmlarma ilişkin bu veriler, Baü'nın Türk egemenliği alündaki

Kürdistan parçasına ilişkin çdcarlan ekonomik olmaktan çok güvenlik-politiklir.

VI. Sonuç

İşleyen bir ulaşım ağının yaraülması yeni Türk devletininin ilk ekonomik faa¬

liyeüeri arasında saydıyor Altyapı, ülkede içpazarm gelişniesi, sermaye.birikimi

için gerekliydi. Meuopolde yeni bir Türk endüsüi burjuvazisinin yaraülması ve

güçlendirilmesi için sistemli bir politika geliştirildi. Bir taraftan meuopolde özel ke¬

simler, özellikle bürokrasinin yakın çevreleri, teşviklerle desteklenirken, diğer taraf¬

tan tüm kaynakların meüopole, yani Türk bölgelerine akmasına uygun bir altyapı

politikası geliştirildi.

Kürdistan'da gerçekleştirilen altyapı yaünmlan, Kürt kaynaklarının meüopole

akıp, orada sermaye birikiminin sağlanmasına hizmet edecek bir şekilde

düzenleniyordu.

Kürt şehirleri birbirlerine değil, meüopol kenüere demir, kara ve havayolu ile

bağlandılar. Oysa meüopol'de durum tersidir. Hem önemli şehirler biribirlerine yeter¬

li ulaşım ağıyla bağlıdırlar ve hem de İstanbul, Ankara, Adana, İzmir gibi büyük

kenüere bağlanmışlardır. Ulaşım ağının yetersizliğinden dolayı İstanbul veya Ankara

ile ekonomik alışveriş Diyarbakır'a göre daha karlı ve pratiktir.
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Araşurmanın ortaya çdcardığı diğer bir sonuç, hem devlet hem de özel sektör

yaünmlannın planlı olarak metropolde yoğunlaştınldığıdır. İlk yirmi yılda

yaünmlann tümü Türk bölgelerinde gerçekleştirihniş, Kürt madenleri ise ucuz girdi

olarak kullanılmıştü. 1940'lı yılların yarısından 1960'lı yıllara kadar Kürt tanm

ürünlerinin bir kesimi Kürdistan'da yan mamul ürün durumuna getirilirken, peüol ve

hidroeleküik enerjisi meüopole nakil edildi.

Bugün de devlet yatırımları ve dağUılan teşvik belgeleri meuopolde

yoğunlaşıyor. Sözüm ona Kürt bölgelerinin öncelikli iller arasına alınması ve bura¬

daki yaünmlan daha fazla özendirmesi altyapı nedeniyle meüopol kadar karlı ol¬

muyor. GAP projesinin dışında diğer tüm devlet yaünmlan durdurulmuş, yenileri

planlanmamışın-.

Metropole kaynak aktarımının en önemli araçlan Kürdistan'da işleyen

IdTlerdir.Endüsüi alanında Kürt kaynakları KlTler vasıtasıyla meüopole aktanlıyor

ve özel Türk kapiuılist işletmelerine ucuz girdi olarak veriliyor, özellikle KİT'lerin

özelleştirilmesi veya KİT'lerin yapılacak zamlarla karlı duruma geçmeleri kaynak ak¬

tanmınm bu anlatdan biçimini ilerde değiştirebilir. O zaman özel sermaye ya Kürt

zenginliklerini doğrudan sömürür ya da devlet Kürdistan'da topladığı kaynaklan mali

politikasında kullandığı araçlar ( vergi iadesi, ihracat teşviki, gümrük indirimi vs.)

vasıtasıyla aktarabilir. Ekonomik gelişme sürecini iyi izleyip değerlendirmekte fay¬

da var. Türk hükümet değişiklikleri de kaynak aktarma biçim ve araçlarını ekono-

mik-politik anlayışına denk düşecek biçimde değiştirebilir. Sömürü ve kaynak ak¬

tanmı araç ve yöntemleri mutlak değil, dinamiktirler.

Araştuma, halkın büyük bir özlemi olan Toprak reformunun 1950'li yıllara dek

Türk ağalannca engellendiğini ortaya koyuyor. Kürt ağalarının engellemesi ola¬

naksızdı, çünkü onlann bir kısmı Türk devletine karşı yükselen direnişlere kaüldı ve

bu yüzden mallarına el konulup sürgün edildiler. Diğer taraftan Türk devleti ikti-

danm onlarla paylaşmıyordu ve böylece devletin politikasını kendi çıkarlan yönünde

eücilemeleri de olanaklı olmuyordu. Bugün durum değişmiş, onlann toprak reformu

konusunda eücileri var.

Baü'lı devleüerin, peüol dışında Kürdisüm'da yaünmlan hemen hemen yoktur.

Cumhuriyet'in kuruluş yularında Avrupalıların elindeki demir yollan ve Elazığ ma¬

denleri devleüeştirildi. En azından "emperyalisüer"in Türk egemenliği alündaki

Kürdistan parçasını sömürdüğünü, eskisi gibi, sesli iddia edilemez. Türklerle ticari

ilişkileri, daha doğrusu Türklerin madenlerimizi bu devleüere ihraç etmesini, onlann

Kürdistan'ı sömürdüğü şeklinde yorumlamak yanlıştır. Türkler istediği devlete

sözkonusu mallan ihraç edebilir. Madencilik bölümünde bunların Doğu devleüerine,

Çin'e ihraç edildiği saptandı. Baü'nın, özellikle NATO üyesi ülkelerin, Kürdistan'a

ilgilerinin asıl nedeni ekonomik değildir, askeri-stratejiktir. Son yumuşama, si¬

lahsızlanma, yakınlaşma Kürtler için daha olumlu koşullar yaratmışür; yeter ki

Kürüer bu koşullan iyi değeriendirebilsinler ve buna uygun politika yapabilsinler.
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ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM

EKONOMİK-POLÎTÎK SONUÇLAR
Bu bölümde araşürmanm bir genel özeti yapılmıyor. Endüsüi sektörlerinin spesi¬

fik özellikleri incelendikleri bölümün sonunda ve bundan önceki iki bölümde ise

genel olarak değerlendirildiler, meüopole kaynak aktarımı mekanizması ortaya

çıkanldı.
Bu bölümde araştümamın kimi ekonomik-politik sonuçları üzerine tarüşılarak

yeni bir ekonomik politik perspektifin çıkarılmasına yardımcı olmaya çalışılıyor.

Geliştirilen fdcirler , işaret edilen perspektifler ve eleştirel değerlendirilen kimi eski

konumlar, bir tarüşma taslağı olarak görülmelidir; üzerinde tarüşdarak Kürt politi¬

kası daha sağlam yeni bir yere oturtulabilir.

* * *

Araştırma. Kürdistan'da kapitalist üretim biçim ve iUşkilerin egemen

olduğunu gösteriyor. Bugün Kürüerin çoğunluğu doğrudan kapitalist endüstri

işleünelerinde çalışarak işgücünü saüntyor, ama pazar ilişkileri üzerinde sermaye ile

ilişkiye geçip etkisi alündadır ve sermaye tarafından sömürülüyor. Aile emeğinin

önemli bir rol oynadığı küçük imalaüıaneler bile (örneğin, metal, dokuma, terziler

vs.) endüsüi sermayesinin mallarını girdi olarak işliyor. Bu sömürü ve eüci, küçük

imalatçdarla sınülı kalmıyor, yüzbinlerce Kürt tanmcısını kapitalist pazar Uişkileri

vasıtasıyla sermaye tarafmdan eüciliyor. Endüsüi sermayesiyle ilişkiye geçme, küçük

buğday üreticisinden başlayarak, tütün, pamuk, şeker pancan, süt üreticileri, hayvan

besleyicisine dek uzanıyor.

Bu durum, bir taraftan küsal bölgedeki Kürt nüfusunun farklılaşma sürecini

hızlandınrak kapitalist pazar koşullarına uygun üretim yapmayan küçük üretici ve

imalaüıaneleri iflasa iterken, diğer taraftan da onlar arasındaki uzmanlaşmayı,

üretimin çeşitlenmesini biriikte getiriyor. Aynı durum küçük imalat endüsüisi
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işyerleri için de geçeriidir, bunlar da büyük endüsüi sermayesine göre üretim doku-
lannı değiştiriyor, kendilerini ona uyarlıyorlar. Endüsüi, girdisini tüm bölgelerden

sağladığı gibi ürünlerini de tüm bölgelerde pazarlıyor. Bu, hem kapitalist devlet
hem de özel sektörün büyük firmaları için geçerlidir.

Küçük üreticilerin bu durumuna ücreüüer de ekleniyor. Bir toplumda faal
nüfusun %50'ı işgücünü saünak zorundaysa, bu toplumdaki ilişkileri feodal veya
yan-feodal olarak değerlendirmek gerçekçi olamaz. Ücreüi işgücü saün alımı aynı za¬
manda ekonomik sektörieri arasında kapitalizmin gelişme düzeyini de belirleyen
önemli bir kriterdir. Bu kritere göre, kapitalizmin en fazla geliştiği alan toptan ve
parekende ticaret değildir, endüsüinin en önemli sektörü imalat ( enerji, madencilik,

inşaat hariç), ticareti geçiyor. 1985 Genel Nüfus Sayım, sonuçlanna göre, imalat
endüsuisinde çalışan ücreüilerin say.s. toplan ve pcrekende ticarettekilerin 5,5
kaüyd.. İnşaat sektörüyle karş.laşürmada da farklı bir durum ortaya çdcmıyor.

1985 yıhnda Kürdistan'da işle ilgisi süren ücreüi nüfusun toplam nüfus içindeki
oram (%22,5) Türkiye'nin 1965 yılındaki orüılamasıyla (%22,4) çakışıyor. 1965

yılında Türkiye'nin yan-feodal olduğu ileri sürülebilinir mi? Türkiye ve Küıdistan
arasındaki farka dayanarak Kürdisüm'daki toplumsal ilişkilerin ne kapiuılist, ne de

yan-feodal tezlerine gerekçe gösterilemez. Sömürge-sömürgeci ilişkilerin yüzeysel
gözleme dayanan bir kanıü olabilir.

Endüstrinin bölgelere dağılımı dengesizdir ve en fazla geliştiği bölge An¬
tep'tir. Sonra Elazığ, Maraş ve Malatya bölgeleri geliyor. Hakkari, Bingöl, Biüis ve
Muş, endüsüinin en az geliştiği bölgeler sayılır. Büyük endüsüi işletmelerinin he¬
men hemen tümü il merkezlerinde veya merkeze yakın ycrierdcdirler. Endüsüinin bu
dağıhm biçimi, Afrika'deki sömürgelerede feodal toplum düzeni içinde "kapitalist ad¬
alara" veya plantajlara benzemiyor, pazar ilişkileri vasıüısıyle tüm bölgeler endüsüi
işleünelerine (özellikle gıda ve dokuma) bağlandı, bağlanıyor. Son 20 ydda ulaşım
ve enerjinin gelişimi, bu süreci hızlandırmakmdu-.

Kürdistan deniz aşın bir sömürge değil. Türk toplumu ve devletindeki tüm
gelişmeler aynı anda Kürt toplumuna yansıyor ve onu eüciliyor. Eücileme, altyapı
kurumlan için geçerii olduğu kadar üst-yapı kurumlan için de geçeriidir.

Türkiye'nin ç.karlarına kapalı veya dar bir pazar ekonomisi uygun düşmüyor,

sömürgeciler mal sürüp kaynak aküumak için pazan genişletiyoriar. Zaten pazann

dar olduğu dönemlerde sömürgeciler, köylüleri mallarını devlete saunaya kanunla
zorluyorlardı.

Kapitalist üretim ilişkilerinin egemen olmaya başladığı zaman için 1970'li

ydlann ikinci yansı verilebilir. Kapiuılist üretim ilişkileri, 1980'li yıllarda gelişip
derinleşme aşamasına geçti. Kürdistan'm kimi bölgelerinde yan-feodal ilişkiler
varlığını koruyor ama, belirleyiciliğini ulusal düzeyde yitirdi.

Kürdistan'daki endüsüi, Türkiye'nin çıkarlarına uygun olarak geliştiriliyor.
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Endüsüiyel üretim, yatmm ve dayanıklı tüketim mallan yerine, tüketim vğ ara mah

alanmdai (hafif endüsüi) yoğunlaşıyor. Büyük endüsüi işleünelerinin çoğunluğu dev¬

letindir.

Küçük endüsüi ise bir bütün olarak Kürüer üüafmdan işletiliyor. Ama bu

endüsüi alanının önemli kesimi Türk endüsüisinin bir uzanüsı durumuna getiril¬

miştir, üretim dokulan buna göre yapılanıyor. Bu durum en açık biçimde metal

sektöründe görülüyor.

Bu nedenle melal alanındaki endüsüi işleünelerinin 2000'li ydlara dek dayandch

tüketim ve yatmm malları üretimi aşamasına geçmesi olanaksızdır. Meüopoldeki re¬

kabet de bunu daha da zorlaşünyor. Aynı şey kimya işleüneleri kağıt ve basım vb.

dallar için de söylenebilir. Rekabet, bu alanlann büyük çaph üretime geçmesini en¬

gelliyor. Kürtlerin bu alanlarda deneyimi olmadığı gibi yeterli sermayeleri de yok¬

tur.

Gıda, dokuma, taş ve toprağa dayalı (çimento hariç) endüsüi dallannda durum

değişiktir. Bu alanlarda özel sektörün, yani Kürt girişimcilerinin enerjik endüsüiyel

faaliyeüeri var. Un ve unlu ürünler endüsüisi, dokuma vb. (özellikle Antep'te)

önemli bir paylan var. Bunlar meüopoldeki şirkeüerie pazar kapma mücadelesini ve¬

riyorlar. Kürt girişimcileri, bu alanlarda yatırım yapıp, hem devlet hem de Türk ka-

pitalisüeriyle yanş etme şansına sahiptirler.

Bu yanşm, kısa zamanda konfeksiyon alanmda yayüma olanağı güçlüdür. Kürt

pazannm özelliklerini iyi üm.malan, durumu kendi lehlerine hızla değiştirmeleri ve

pazan ellerine geçirmeleri için önemli bir avanlajdu-.

GAP projesi, hafif endüsüi (dokuma, konfeksiyon, g.da) alan.nda Kürt

girişimcileri ile Türk sömürgecileri arasında bir pazar kavgasının maddi temelini ol-

gunlaşünyor, altyapının önemli eksikliklerini gideriyor.

Türk devleti bu durumu görüyor ve pazar kavgasını önleyecek önlemler alıyor.

Bir kere Kürüerin iç tüketime yönelik, yani Kürt pazar taleplerine cevap veren

yatu^.m yapmaların, istemiyor, daha fazla sermaye ve kbnw-how (ekonomik, tek¬

nik bilgi, deneyim, uluslararas. ilişki vb.) gerektiren, ihracata yönelik yaünmlan

özendirme politikas. güdüyor, ikincisi Türk devleti, Kürdisüm'daki endüsüileşnıenin

meüopole bağımlı ve Türk kapiüılisüeriyle işbiriiği halinde, bir pazar çaüşmasına

girmeden geliştuilmesini istiyor. Agü şarüarla Kürt girişimcilerini buna zoriuyor.

Kısaca bu alandaki sorun şudur: Kürt tarımı gelişiyor. Kürdistan'da geniş bir pa¬

zar ve ucuz işgücü var. Türk devleti bunu optimal değeriendirip ülkelerine aktarmak

istiyor. Ama Kürüerin de hafif endüsüi alanında endüsüi deneyimleri birikmiş, bu

alanda yatmmlar gerçekleştirmek istiyorlar. Bu ekonomik faaliyeüeri, onlan Türk

sömürgecileriyle bir pazar kavgasına sürükleyebilir. Bu, Türk devletinin çıkarlanna

uymuyor ve bunu başında engellemek istiyor. Kürt girişimcilerini Türk kapitalisüe-

riyle işbirliğine zorluyor. Tersi durumda zora baş vurur.

Kürt politikası, bu gelişim sürecini iyi analiz ederek, sağlıklı bir politika ile

sömürgecilerle savaşımını bir ulusal düzeye yükseltebilir. Başanlı bir politika,

sömürgeci statükonun sonunu getirebilir. Kürüer sürece müdahale edip işbirliğini
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engelleyebilirler, engellemelidirler. Kürt politdc hareketi; kendi girişimlerinin

çdcarlanm da programlaşürmak ve onlan da saflanna kazanmaya çalısmalıdü. Kendi

kapiüdisüerini düşman görme tutumlan, işlemediği gibi, Kürt politik güçlerin mar¬

jinal bir çevre olarak kalmasının çok önemli bir nedendir. Politika, ideolojik

darldctan kurtanlmalıdü. Halkı, ülkepin kurtanlmasmdan sonra verilen vaadlerle,

çizilen güzel üıblolarla kazanma politikası yeterli olmuyor, hatla işlemiyor.

1940'lı yuların sonuna dek Kürt zenginlikleri işlenmeden metropole ak¬

tarılıyordu. Ama bugün sömürgeciler Kürt zenginliklerini endüsüiyel işleyip,

endüsüi girdisi durumuna yükselttikten sonra meüopole aktanyor. Bu süreç, bir iki

istisna hariç, 1950'li ydlarda başladı ve sonraki yıllarda genişleyip derinleşiyor. Pet¬

rolün bir kesiminin yanısıra Elazığ bakü ve kromlan işleniyor. Aynı şey gıda ve

dokuma alanı için de sözkonusudur. Ama fosfat ve demir cevherleri için aym şey

söylenemez, bu madenler meüopole işlenmeden aktanlıyor.

Kaynaklann meüopole aktarılmasında, özellikle endüsüi alanında, KlTler bugün

de belirleyici bir rol oynuyorlar. KİT'ler vasıüısıyla meüopole ucuz güdi, vergi iade¬

si, iştirak ve ortaklıklar, devlet yaünmlan, altyapı yapunı vb. gibi yöntemlerle ak¬

tanhyor.

KİT'lerin zararla faaUyet göstermelerinin başhca nedeni devleün "temel mal ve

hizmet" olarak gördüğü ürünlerin -ki bunlar endüsüiye ucuz girdi sağlıyor- fiyaü ma¬

liyetin alünda saptanmasından kaynaklanıyor, yani resmi ismiyle "görev zararlar"du-

Başka bir ifadeyle KİT'lerin zararları, ucuz girdi amacıyla planlanan bir politikanın

sonucudur.

Görülüyor ki, KlT zararları, ne sömürgecilik tezine karşı çıkanlar, ne de

Kürdistan'daki devlet tesislerinin geri teknolojisiyle işlediğini ileri süren Kürüer için

geçerlidir. Bir yandan KİT'lerin zararla işlediğini, diğer taraftan sömürgecilik tezini

savunmak manüki değildir, kendi kendisiyle çelişiyor. Gerçekten zararla faaliyet

gösteren tesisler vasıtasıyla kaynak aktanmı olanaklı mı? Besbelli değil.

Ne var ki kaynak aktarımının bu yönelimi değişebilir. Devlet, tersi veya ara

çözüm yolları da seçebilir, bazen yüksek fiyatlar saplayarak büyük karlar elde edebilir

ve sonra bu karları meüopole değişik sübvansiyonlar, yatmmlar, iştiraklar vb.. yol¬

larla aktarabilir. KİT'leri yeniden düzenleyen Bakanlar Kurulu'nun 8 Haziran

1984'teki 233 Nolu KHK'de saplandığı gibi, "milli ekonomi ile uyum içinde

çalışarak sermaye birikimine yardım etmektir" ve "bu surede daha fazla yatmm kay¬

nağı" sağlamaktü. (Madde 1) Türk hükümeüeri, meüopole kaynak aktarımının -

duruma göre- optimal biçimini seçiyor.

Demek ki, Türk apologeüerin ve ekonomik bUgisizlikleri yüzünden eüdlerinde

kalan Kürüerin ileri sürdükleri iddialar, ne objektiftir ne de bir bilimsel araştırmaya

dayanıyor. Araştmna,bu tezlerin yanlışlığını gösteriyor.

Kürdistan'dan metropole kaynak aktarımının düzeyini sayısal olarak
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saptamak güçtür, ama aktarılan kaynağın Türk ekonomisi için yaşamsal değerde

önemi var, yoksa Türkiye'deki sermaye birikimi ve ekonomik büyüme im-

kansızlaşüdı; en azından bugünkünün çok gerisinde kalüdı. önemli cevherier (krom,

demir, bakır) ve enerji (peüol, elküik) Kürdistan'dan aküüildı, akümlıyor. örneğin,
Kürdistan'da çıkarılan peüol olmasaydı, Türkiye peüol ihtiyacını karşılamak için

döviz bulamayacakü ve bu alanda yaraülan değerierin sadece %2,7'si maaş, ücret ve

sosyal yardım olarak kürdisüm'da kalırken, gerisi meüopole akmayacakü. Alman

ekonomisti Hirsch, tüm sektörierde yaraülan değerin yaklaşdc %1'inin Kürdistan'da

kaldığmı söylüyor.

Bir tarafüm meüopole kaynak aktanlırken, diğer Uiraftan sermaye birikimi ve

ekonomik büyüme için meuopolde elverişli bir altyapı yaünmı gerçekleştirildi,

gerçekleştiriliyor. Kürdistan'daki altyapı yaünmlan ise bu hedefe hizmet edecek

biçimde düzenlendi. Kara, hava ve demiryolları, Kürt şehirierini birbirine değil

(örneğin , Diyarbakır-Erzurum, Van-Mardin vs.) , Türk meüopol kenüerine

bağladılar. Bu infrasüüktür yüzünden Erzurum ile Isüınbul'un ekonomik ilişkileri,

örneğin Mardin'e göre daha ekonomik ve pratiktir. Böylece sermaye bunu tercih

ediyor.

Elverişli infrasüüktür yüzünden sermaye Türk bölgelerine akıyor, orada

yatmmlar gerçekleştiriliyor. Üretilen ürünler ise arada gümrük engelinin olmaması

nedeniyle Kürdistan'da karla pazarlanmasını sağlıyor. Böylece Kürdisüın ile Türkiye

arasmda meüopol-kolonî başka bir ifade ile sömürge sömürgeci ilişkiler yaraüldı.

Objektif düşünen herkes iyi büir: işlenen peüol ürünleri ile ham peüolün nakli
arasında bir fark yok, hatta Batman'da demir ve karayolunun olması ve ham peüol

nakli için Baünan-Dörtyol Boru HaUı'nın yapdması daha fazla ekonomik masrafa

neden olmuşuır. Başka bir örnek. Alüminyum ve demir çelik, en fazla enerjinin

harcandığı endüsüi alanları sayılırlar. Oysa enerji ve demirin bol olduğu bölgelerde

bu işleüneler kurulmuyor, meuopolde kuruluyor ve Kürdisüm'dan enerji ve demir

oraya nakil ediliyor.

Görülüyor ki Kürdistan'm geri bırakılmışlığının nedeni, "ekonomik

işleünecilik", "kapitalizmin sponüıne gelişme yasalannm" bir sonucu değil. Türk

devletinin Kürdisüın'a yönelen sistemli politikasının bir sonucudur. Aradaki ekono¬

mik gelişme farkının nedeni, bu sömürge-sömürgeci ilişkilerde aranmalıdır. Cumhu¬

riyet'in ilk yıllannda bile Kocaeli, Eskişehir küçük kasabalardı; Antep. Diyarbakır.

Elazığ vs Kürt şehirlerine göre endüsüinin gelişmesi için daha elverişli şarüara sahip

değildiler. Bugün bu Türk bölgeleri birer endüsüi bölgesi iken, Kürt bölgeleri geri

ekonomik düzeydeler.

Kürüer, Türk sömürgecilerinin bu alandaki ekonomik politikasına karşı bir acil

ekonomik talepler politikasını geliştiremezler mi?

Kürt politik güçleri, demokratik hak ve özgüriükler alanında olduğu gibi, Türk

sömürgecilerinin meüopole kaynak aktarımını smülayan ve Kürdistan'da sermaye bi¬

rikimini güçlendiren bir acil ekonomik program geliştirip halka gidebilirler, giüneli-

dirler. Kürt madenlerinin ülkede işlenip yaraülan yeni değerin Kürdisüm'da yeni
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yaünmlar için değerlendirilmesi yönünde eücili bir çalışma yapabilirler. Enerjinin

öncelikle Kürdistan'da kalması, içpazar taleplerine cevap veren yatırımların
özendirilmesini istemelidirler. Örneğin, Kürdisüm'daki girişimlere maliyetine elek¬

üik ve peüolün verilmesi, ulaşım ağının Kürt şehirleri arasında geliştirilmesi ve
Suriye, Iran, Irak ve Sovyeüer Birliği ile smu- ticaretinin serbest bırakılması, Kürüer
arasındaki ilişkilerin güçlenip yaygınlaşmasını ve ekonomik büyümeyi hızlandmr.

Et ve Baldc Kurumu, Sümerbank, Şeker ve Çimento vb. KlT ürünlerinin meüopole

aktanlmasmı durdurup Kürdistan'daki endüsüi girişimcilerine maUyetine saühnası,
halkın yaşam düzeyini yükseltir ve yatınm girdilerini ucuzlaür, ekonomiyi can-'
landuır böylece halka iş alanlarının açılmasını sağlar.

Bu üdeplerin gerçekleşmesi, sömürgeci sömürü ve baskıya son vermiyor. Ama ,

sömürüyü demokratik hak ve özgürlükler alanında olduğu gibi sımriıyor, ulusal bi¬

linci yükselterek sömürgeci ilişkilere daha erken son vermenin koşullarını olgun-

laşünr. Kürüerin ülkesinde işe girmesi, meüopole veya Avrupa'ya göç eünesinden,
İstanbul'un çaycısı, hamalı vb. durumlara tercih edilir. Ülke ekonomisinin meüo-
polden bağımsız gelişmesinin de yolunu açar kurtuluştan sonra ülkede bir know-
how kalu-. Bu, Türk hükümetlerinin "doğu'yu kalkındırma" kampanyalannm da
içyüzünü açığa çıkanr.

Araşurmanın üuüşılması gereken diğer ekonomik-politik sonucu, emperyaliz¬
min sömürüsü konusudur.

Batı devleüerinin tüm yatmmlan, Diyarbjücır ve Siirt peüol yataklarının

işlenmesiyle sınırlıdır. Başka yatırımları yoktur. Kürüerin emperyalizmin

Kürdistan'daki ekonomik çıkarlarına ilişkin politikalannı abarttddan ortaya çdcıyor.

Baü'nın, özellikle NATO üyesi ülkelerinin, Kürdistan'a ilişkin ilgileri ekonomüc

çıkarlardan daha çok, "güvenlik" nedenlerine dayanıyor. Yeni yumuşama ve
yakınlaşma süreci bu ilgiyi en asgari düzeye indiriyor. Bu çerçevede Türkiye'ye veri¬

len ekonomik, askeri ve politik destek giderek azalıyor. Bu ülkelerde Kürt ulusal sor¬

ununa olumlu yaklaşımın son bir kaç yılda güçlenmesinin önemli bir nedeni de bu¬
dur.

Türkiye bu sürecin farkında, kaygılanıyor ve söven politikalarının NATO

üyelerince eskisi gibi itirazsız destcklenmiyeceğinin farkına varmış bulunuyor.

Kürt dış politikası yerini yeni oluşan uluslaraıası güç dengesine uyarlamak zo-

rundadü ve kendisini ideolojik darlık ve subjektivizmin kösteklerinden kurtararak,

ilişkilerini tüm devleüerle -başla Avrupa, Sovyeüer Birliği ve ABD- karşıhkh yara¬

ra dayanan bir düzeye getirmeli; uluslararasındaki yerini yeniden saptamalıdır. Tüm

devleüerie güven verici baglanüsız bağımsız bu politika geliştirilmelidir.

Kürt politik güçleri, Kürt ağalarına ilişkin politikasını eskisi gibi sürdürmesi

fazla bir yarar getirmez. Toprak reformu iyidir ve desteklenmesi gereken bir üıleptir.

Fakat bugün asıl vurgunun ekonomik reformlara kaydmlması daha iyidir.
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Toprak reformunun bir yararı demokratik, diğeri ise ekonomiktir. Köylülerin feo¬

dal bağımhlıktan kurtarılıp özgürleşmesi gerekli idi. Ama bu görevi büyük ölçüde

gelişen kapitalist yönetim ilişkileri çözmüş durumda ve toprak ağalan

kapitalisüeşmiştir. Modem tanmcıldc, feodal bağımlıhk kurallanna göre çalışünlan

köylüleri değil, özgürce işgücünü sauın kalifyeli üuım işçUerini tercih eder. Kapita-

lisüeşen toprak ağaları eskisi gibi oburiugunu sürdüremez, onlar çocuklanm okuüı-

rak modem kapiüdist pazar üişkilerine uygun ekonomik faaliyeüere girişiyoriar.

Emperyalizm, toprak ağalan vb. sorunlar, Kürt politikasmın Türk solunun ağü

eücisi alünda kaldığını, Türk solunun ileri sürdüğü iddialan bir araşürma yapmadan

kendilerine mal ettiklerini gösteriyor. Bu eücilenme Sosyalist düşünceleri Türkler

vasıtasıyla öğrenen Kürt solcu çevrelerde daha da belirgin gözüküyor. Kürt politi¬

kası, bu ve diğer çeşiüi konuları eleştirel değeriendirip, kendisini bu eüciden kurtar¬

malı ki ülkesinin ve ulusunun çıkarlarını koruyabilsin.

Bugün için önemli olan somn, Kürt ulusu mücadelesini ulusun tüm sınıf ve kat-

manlan arasmda genişleünek ve derinleştirmektir. Kürdisüm'ın toplumsal sisteminin

nasıl olacağı sorunu, bugünden çok yarının sorunu olmalıdır. Böyle bir politika,

günümüzde ülkem'iz ve dünya'şarüanna daha deng düşüyor.

Burada çıkardan sonuçlar, orüıya aldan tezler, bugüne dek alışdc ohnadığımız bir

politikadur. Ama gerçekler böyledir., niyeüerimizle çakışsa çakışmasa da gerçeklere

gözümüzü kapaünamalıyız, kâpaüunayız.
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S SCö^S-^kSSSa Sa.,„nd. Ba.n Ko,»lla„, s-, 83

XI. BÖLÜM

(4) DPT, İller İtibariyle Sanayi lesısıerı

i?, SE'vr)"l&>^^^^^^^^^^^
(7) DPT, iller İtibariyle Sanayi lesısıerı ve

sf 546 ve 5699
(8) Yurt Ansiklopedisi, sf. 3012 özellikleri, ilgili İUer.

(11) Yurt Ansiklopedisi, sf. 2629
İl2) Von Dr. Pf^r Ba-on. g^' «f;/^^p^ tiler itibariyle Sanayi Tesisleri ve
(13) Yurt Ansiklopedisi, si. 14 lu ve ^ ,

Özellikleri, ilgili »ler-
(14) TÜSlAD, KIT Raporu, sf. 103
(15) Yurt Ansiklopedisi, « ^J^Ş^ ^^ özellikleri, Sosyo Ekonomik

'''' "îJIûrtie kLi—'röSSer (25 il); Yurt Ansiklopedisi, sf. 2276
(17) DPT, 5. BYKP, sf. 170 ,

i;%^»/.S.î5l.'"ana,.T.s,««^
"=' ;Ern,«re»i S^S^irCklon, T.*.er.'nln «İhdan, sa,»n,

biribiriyle karıştırmıştır.

(20) Yurt Ansiklopedisi, sf. 2530.
(7\{ Köv Envanter Etüdleri, 1981, «-'-{f'e "'

(23)
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20.10.1985, ilgili ıHer

XIL BÖLÜM

Ankara, Tİ'^^ÛzS'f,!'"'" "**" '"" ^'!- No= 1839,

20.10.1985, Ya.ın No-S» a„Î"° ^'S?"' " Ekonomik Nllellklerl,

" ' '"* ' * ""'""'- -«" -'P - ^■" ™«e„ kasnaklardan al.nd,.
XIIL BÖLÜM

genel. sf. 8466 "'.istanbul 1984 ve Yurt Ansiklopedisi. Türkiye

îf RozaSS T'ü^'de'Kap'itLlS' rr'''' )f '^'^"' »'^^' »"'aran: Y.
(3) Afet İnan. derleyen. DevletdS S'^vp r- 1"?* Oz«'"Weri, sf.l29

Sanayi Plan. 1933. knkar^ ^72 sf n' IZ^'^' Cumhuriyeti'nin Birinci
Üzerine Tezler 1. 4. Bask..' S'85. "' Î^İ'"" ' ""^ ''"«"'' ^"'''"^^
akrLtTg^e.î:^;"' '''''"''' ''•°«-""- »^^0-1965, İstanbul, sf. 88,

(5)
(6) a.g.e, sf. 35

DPT, V. BYKP 1985-1989. sf.l

(7) Konu üzerine bilgi edinmek isteyenler için bkz Y M d ,.
Boratav: Türkiye İktisat Tarihi 1908-1985 i.» T^*,^°f"^'^= Age; K.
Y. Küçük: Türkiye Üzerine Tezler T Sm ""/"/'^'ye'de Devletçilik ...;
Sönmez: Kırk Haramiler. Lîn' Bölüm İ?q'V^-*"^ '' ^^^-^^l' M.
Ekonomiye Müdahale. 7ı ö^ı ^^İ.T' ^' ^^J'^'aşlı: Devletin

(8) Bkz. Çağlar Kevder £vi t ? İ" l^^^^ "' "''»<=' ''asimin tümü.
1982.^51; S^SüveTTi^Se-d^Sİ'sı^rr ^l'^"»^^^^' Ankara,
Ulaştırma Kooperatifleri, 'Ankara, 198^^^ ""' "' Karayolları

(9) a.g.e, sf. 50 ' '(9) a.g.e, sf. 50
(10) a.g.e, sf. 50
(11) a.g.e, sf. 46-51

(15) TİP, Age, sf. 209

aS) DİE, Yıllık İmalat Sanayi Anketi (İller) 1971.
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İS ?£e7£^vS.S'i-"^^^^^^^^^^ ( A.™P. '. .
Temmuzl987, sf.6 ^ . 2523 ve 2742

İ',S SL^ÎÎirSrî;;i««İfi zafer ..pr.k. ...e, ..,.
Vn Bölüm _ ,, , verilivor. Örneğin. Bkz, Korkut

'S^n SVe-drCrMeSTUrEİ-î., S.l» Va.nl.n,

İstanbul 1980; «•^"'''''""^."J.'iv- lçtima:3. C1U:13, 1934. Ankara,
(25) TBMM, Kavamn Mecmuası, Devre. IV içtima

TMMB Mat baası, sf. 782-78J v„„„„„ ve Türkiye'de Zirai Bir
(26) ÖL. Barkan. "Çiftçiyi topraklandırma Kanunu^^^^^ ^^^^ ^^

Reformun Ana lUlFM. 6 l^akt ^^ ^^^^^^,_ ^^

îf3:a^SsrK'^îç'İ^^^^^^ «--'"- ^''«"'""•' ""''^^^'
1987, sf. 157-187 i r -»«r

(27) Yurt Ansiklopedisi, Türkiye genel, sf. 288
(28) Y. S. Tezel, a.g.e, Tablo lOJ. sf.288

İS ^^^^^^iî^^BB^^^^
(33) Bkz. Mustafa sönmez, Kırk «f^""'*'^'. f'' J.., _„r,nt,ı, bir şekilde
34 Kemali Saybaşıl. aktarılan ese^hıde bu Ho-f^^^Sİ;,. ,^1? eseri için de

inceliyor. Aynı Sf Mustafa Sönmez in Kir ^^^^^^^^ ^^^^^^

geçerlidir. TUSlAD'.n KlT Raporu ve '^^ '" iceriyorlar. Tersi
verilen tablolar. İştiraklar üzerine g«f »»Jf̂ «^'^dan aktarılacaktır,
belirtilmedikçe verilecek "•^/'S!';;;;,''JeTslnrer Türkiye Ekonomisi
Ayrıca "Bırakmız Yapsmlar. Bırakınız t.eçsım j ^^ ^

1980-1985" (Bilgi Yayınevi. İstanbul, 1985) eserınae

Akyüz'ûn makaleleri de enteresandır.
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