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ÖNSÖZ

Günlük yaşantımıza yenı gıren sözcüklerden biri de
«holding»dir. Her.gece seyrettiğimiz ya da dinlediğimiz TRT
organlarındaki reklamlarda, okuduğumuz gazete ve dergi
lerdeki ilanlarda şu yada bu holdingin yeni yatırımlarına. or
taklarına % (x) kôr veren piyasaya sürdüğü yeni tahvlllerine
ilişkin haberler duyarız, görürüz, okuruz. Kent içinde ya
da kentler arasında yolculuk yaparken «Z» Holding'in dev
reklam panolarıyla karşılaşırız. Değişik kitle iletişim araç
larında, bu holdinglerin yöneticileri olan, tekelci burjuvazi
mensuplarının ekonomik ve siyasal gelişmeler üzerine
«yüce ve değerli» (!) düşünceleriyle karşılaşırız. Bazılarını
sanat ve kültür yaşamımızda görürüz : lstanbul Festivali
nin yönetiminde, kültür vakıfların başında,.vb...

Türkiyenin ekonomik, toplumsal ve siyasal gelişiminin
tüm olanlarında gördüğümüz bu holdinglerin ve yöne
ticilerinin bugünkü etkinliklerini kavrayabilmek için bun
ların evrimini incelememiz gerekir. «Türkiye'de Holding
leşme» sorununa eğilmeden önce, genel olarak «Holding
nedir?» sorusunu yanıtlamak kaçınılmaz bir ön-gerekli
liktir.

Bu küçük çalışmada, genel olarak «kapitalist top
lumda holdinglerin ortaya çıkış nedenlerini ve gelişim
lerini» kısaca irdeledikten sonra, emperyalist metropol
fere bağımlı ve çarpık bir bicimde gelişen Türkiye
kapitalizminin evrimine koşut olarak Türkiye'deki hol
dingleşme heraketinin evrimini inceliyeceğiz. Daha son
ra da, bugün, ülkemizde egemen sömürü azınlığın (oligar
şinin) itici gücünü oluşturan tekelci sermaye içindeki be-

• lirleyici güce sahip beş tekelci sermaye grubunu tek tek
ele alacağız. (1)

5



, .._•.
·., \-



1'

BİRiNCi BÖLÜM

GENEL OLARAK HOLDiNGLER
VE

TÜRKIYE'DE HOLDiNGLEŞME HAREKETiNiN
EVRiMi



I



-~

1. «HOLDİNG»İN TANIMI

«Tutan» anlamına gelen «holding» sözcüğü «to hold»
(tutmak) fiilinden türetilmiştir. Holding denilince, kapita
lizmin tekelci aşamasında, birçok şirketi bünyesinde top
layan ve onların hisse senetlerine sahip olarak on
ları yöneten şirket anlaşılır. Bu dev şlrke:.. kapsadığı bü
tün şirketleri yönlendirir. Holdinglere bağlı şirketler bi
çimsel olarak bağımsız görünürler, gerçekte holdingin ma
li ve dolayısiyle yönetimsel denetimi altındadırlar.

Bir tekelci sermaye sözcüsü basın organının, bir va
tandaşın «Holding kelimesinin anlamını açıklar mısınız?»
sorusuna verdiği yanıt oldukça acıklayıcıdır :

«Holding, kelime anlamıyla bir şirketin diğer bir şir
kete, onun yönetimine hakim olacak, (siyah harfler bize
aittir. A.C.A.) oranda katılmasını ifade eden hukuki İlişki
(yani mülkiyet ilişkisi) demek. Holdinglerde bir ana şir
ket bulunur. Ana şirket tarafından hakim olunan ortaklara
Yavru Şirket adı verilir. Böylece Ana Şirket etrafında kü
melenen Yavru Şirketler Holdingi meydana getiriyorlar.
Holdinglerde Ana Şirket, diğer şirketler arasında menfaat
birliği kurar, genel kurullarda çoğunluk ona aittir.» (2)

«Holding» deyiminde belirleyici olan öge, «yönetime
katılma ve yönetimi denetleme» ögesidir. «Holdingleri
bizzat mal ve hizmet üretimi ile meşgul olmayıp bu tür

9



faaliyetlerle uğraşan diğer şirketlerin hisse senetlerine
yatırım amacıyla kurulmuş şirket biçiminde tarif etmek
de mümkündür. Ancak hemen belirtelim ki bu tarif bütün
emeklere uygulanabilir bir tarif değildir. Yukarıda belirt
meye çalıştığımız Holdingler yanında esasen bir mal ve
ya hizmet üretimi ile uğraşan fakat aynı zamanda diğer
şirketlerin hisse senetlerinden yönetim hakkı verebilecek
kadarını elinde bulunduran şirketler de· vardır ve bu şir
ketlerde, holding şirket sayılmalıdır». (3) Sonuç olarak
Holding şirketi bir mal veya hizmet üretimi ile uğraşsın
veya uğraşmasın başka şirketlerin yönetimini ele geçi
ren şirket biçiminde tanımlayabiliriz.

«Holding» kavramının diğer bir önemli ögesi de, söz
konusu şirketin belli btr ekonomik amaoa yönelmiş olma
sıdır. Lenin'in «kapitalizmin kudurgan savunucusu» (4)
olarak nitelediği Prof. Liefmann holdingleri çalışma _alan
larına göre tanımlamıştır :

«Holding.üçüncü firmaların kaşısına iktisadi bir çıkar
grubu olarak, bağımsız bir kuruluş halinde çıkar. Söz ko
nusu çıkar (menfaat), iç veya dış firmalardaki söz hakkı
nın, bu firmaları etkiliyebilme acısından daha çok elde
tutulmasıdır. Etkllerna, yönetim ve kôr kullanışı alanların
da etkin olmaktadır. Bunlar «saf holding» şirketlerde fir
maların karakteristik iktisadi görünüşleridir... «Karma Hol-.
ding» şirketlerde holding faaliyetleri yanında 'tlccrl veya
sınai (üretim) veya her iki faaliyet birlikte yürütülmekte-
dir.» (5) •

Ayrıca, holding şirketleri birbirleriyle olan ilişki tür
leri ve bu ilişkilerin derecesine göre de «Dikey» ve «Ya
tayı, olarak da bir sınıflamaya tabi tutulabilir. Yatay hol
ding, kendisine uygun olan ticari, sınai ve mali her ko
nuya katılan (iştira!< eden) holdingdir.. Dikey holding de,
belirli bir konuyu kendisine çalışma alanı olarak seçen ve
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o belirli konu üzerinde iştiraklerini yoğunlaştıran holding
tir.

Aslında holding, tekelci kapitalizm aşamasında or
taya çıkan, konzern adı verilen «tekelci birlik» blçlmle
rinden biridir. Kısacası bir tekelci topluluktur.« Bu toplu
luğun da bir takım özellikler taşıması gerekir. Topluluğun,
hukuki bakımdan bağımsız olan işletmelerden ve teknik,
idari, ticari ve finansmanla ilgili hususlarda merkezi bir
sevk ve idarece kararlaştırılacak bir organdan müteşek
kil olması gerekir.» (6) _

Özetlersek herhangi bir topluluğun holding olarak
• nitelendirilebilmesi için üç özelliğin birlikte gerçekleşmesi
gerekir:

il Biçimsel olarak hukuki bakımdan bağımsız birden
fazla şirketin bir araya gelmesi,

il) Belli bir ekonomik amaca yönelmiş olması,

111) Merkezi bir yönetime sahip olması.

Bu koşulların gerçekleşmesi sonucu yönetimi elinde
bulunduran şirkete ana şirket ya da holding şirket adı
verilir.

Holdinglerin niteliğini en iyi tanımlayanlar, onları en
iyi betimleyenler. genellikle holdinglerle içli-dışlı olmuş
burjuva «bilim adamları» (.!) dır.

işte bir tanesi : «Rekabeti sınırlamak için kullanılan
bir diğer etkin araç da, holding şirketleriydi. 1888 yılında,
New Jersey (eyaleti), bir şirketin diğer bir şirkete ait his·

. se senetlerini satın alabileceği konusunda bir yasa çı
karttı, bir kaç yıl sonra da, yine bir New-Jersey kumpanya
sına istediği her alanda faaliyette bulunabilmesi için izin
verildi : Böylece, bazı kuruluşların hisse senetlerinin, de-
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netim altında tutmaya yetecek kadarını satın almak sure
tiyle bu «bağlı» kuruluşları denetleyebilecek merkezi bir
kuruluşun ortaya çıkabilmesi için gerekli hukuki temel
hazırlanmış oldu. 1911 yılında Standart Oil Topluluğu,
kanun zoruyla dağıtıldığında, Standart 011 of New-Jersey
bu yolla 70 kuruluşu doğrudan doğruya, 30 kuruluşu ise
dolaylı olarak denetimi altına almıştır.» (7)

Ve diğer bir tanesi : «Ayrı ya da birbirleriyle ilişkili
sanayi dallarındaki kuruluşların bir kısmı, bozan, bir hol
ding şirketi kurmak suretiyle biraroya getirildiler. Bu ku
ruluş, bağlı kuruluşlara ait hisse senetlerinin «veterlb
kadarını satın almak suretiyle, «bağlı» şirketleri, holding
şirketinin müdürleri vasıtasıyla denetliyen bir kuruluştur.
Peki, denetim kurabilmek için «yeterli» olan hisse senedi
miktarı ne kadardır?»

«Bazı durumlarda, belirli bir kişi veya birkaç kişiden
oluşan küçük bir grup, bir şirket]: örneğin, bu şirkete
ait hisse senetlerinin sadece % 15 ine sahip olmak su
retiyle denetleyebilir. Oünkü, hisse senetlerinin geriye
kalan % 85'1, genellikle, küçük oranlarda olmak . üzere,
binlerce kişi arasında paylaşılmıştır. Bununla birlikte,
bir kişi veya grup, hisse senetlerinin % 51'ine sahipse o
zaman, kuruluşun dehetimi kesinlikle bu kişi veya grubun
elindedir. Cünkü bu durumda, geriye kalan hisse senet
leri sahipleri, şirketin genel kurulunda hiç bir seçimi ka
zanamazlar.»

«Şimdi, birbirleriyle ilişkili olan birkaç kuruluşta, bü
yük hisselere sahip az sayıda kişinin, bir· holding şirketi
kurmaya karar verdiklerini düşünelim. Bu durumda, bu
büyük hisse senetleri sahipleri,. değişik kuruluşlarla ilgili
eski senetlerinin bir kısmını, ya da tamamını yeni holding
şirketine ait hisse senetleriyle değiştireceklerdir. Böylece
yeni kurulan holding şirketinin yöneticileri, holdinge bağlı

12

1
·)V



f,
,ı

tüm kuruluşları, holdingin hisse senetlerinin küçük bir
kısmıyla denetleyebileceklerdir,» (8)

Holding şirket, uluslcrorosı «tekelci birlik» teşkili için
en ucuz yoldur, çünkü çeşitli şirketleri • denetliyebilmek
için oldukça az sermaye gerektirir. «Piramitleşme» (Pyra
miding) yoluyla ana şirket alt-şirketleri ve olt-ştrketler
aracılığıyla daha alt-şirketleri denetler.

Kısaca, holdingler, kapitalizmin tekelci aşamasında,
kendisine bağlı yan kuruluşlarıyla, ekonominin bir çok

• alanında egemenlik kurmuş, bu alanlardaki ürünlerin ni
celiğini ve özellikle de fiyatlarını büyük ölçüde belirleye
bilen ve her türlü finans kurumlarıyla iç içe geçmiş olan
dev tekelci birliklerdir (konzern !erdir).

il - GENEL OLARAK HOLDİNGLERİN ORTAYA
CIKIŞI

Kapitalist girişimciliğin temel dürtüsü «kôrı azamileş
tlrmek»tir. Kapitalizmin rekabetçi aşamasında kapitalist
işletmeler arasındaki «kôn azamileştirmek». dolayısıyla
kapitalist pazarda vorolmayı sürdürmek mücadelesi üre
tici güçlerin geliştirilmesiyle birlikte gidiyor_du. Sürekli ola
rak daha fazla artık-değer oran ve kütlesi peşinde koşma
nın neden olduğu kapitalistler arası rekabet, sermaye ve
üretimin yoğunlaşması ve merkezileşmesini beraberinde
getiriyordu, (9). Lenin'in deyişiyle «Endüstrinin olağanüstü
ölçüde gelişmesi ve üretimin gitgide daha büyük teşebbüs
ler iclnde son derece hızlı bir tempoda yoğunlaşma süreci,
kapitalizmin ayırıcı özelliklerinin başında gelir.» (10) Ve
1900'Iara gelindiğinde, «üretim yoğunlaşmasının bir so
nucu olarak tekellerin doğması, kapitalizmin, şimdiki ev
resi içinde gelişmesinin genel ve temel bir yasası oluyor».
(11}



Kısacası. serbest rekabet üretimin yoğunlaşmasına
yol açmakta, bu sonuncusu da sermayenin yoğunlaşma
sını ve merkezileşmesini kamçılayarak belli bir gelişme
düzeyinde, tekeller! ortaya çıkarmaktadır. Ve 1900'Ierde
tekellerin tüm ekonomik yaşamın belirleyici ögesi olma
sıyla kapitalizm emperyalizme dönüşür.

Kapitalizmin emperyalist aşamasının belirleyici özel
liği üretim ve dağıtım alanında tekellerin egemenliğidir.
Tekelciliğin gelişim süreci içinde küçük sermaye sahip
lerinin büyük bir bölümü ya tasfiye olmuş ya da büyük
tekelci birliklerin doğrudan veya dolaylı denetimi altına
girmiştir.

Tekelci kapitalist, tekel olmanın avantajlarından ya
rarlanarak ürettiği ürünleri değerlerinin ve üretim fiyat
larının çok üstünde. tekel fiyatlarıyla satabilmekte ve
üretim sürecinde girdi olarak kullandığı birçok hammad
de ve ürünü değerlerinin altıda fiyatlarla satın alabilmek
tedir. Bu işleyiş, tekelci kapitalistin elde ettiği tekel kôn
nın en önemli ögesini oluşturur. Tekelci kapitalist mali
yetleri düşürme konusunda, üretici güçleri geliştirmenin
dışında bir takım olanaklara sahiptir: ucuz hamadde ve
işgücü temini, devletin vergi ve teşvik uygulamaları (te
kelci devlet kapitalizmi) (12). ölçek büyüklüğünün sağ
ladığı avantaj, vb. Ayrıca tekelci kapitalist. ürettiği ürün
lerin fiyatlarını üretimi kısarak, pazarını genişleterek ve
reklam yoluyla arttırabilir. (Serbest rekabetin egemen ol
duğu mallar pazarında oluşan fiyata uymak zorunda olan,
rekbetçi aşamadaki kapitalist işletme sahibinin tersine, te
kelci kapitalist pazar fiyatını belirleyebilme gücüne sohip-.
tir. Sozkonusu tekellerin, pazarda tekel olma derecesi
arttıkça, fiyat belirleme yetkinlikleri de artar.)

Özetlersek, emperyalizmin ekonomik hücresi kapi
talist tekel, elinde kendisinin belirli ölçüde pazar fiyatını
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saptama ve düzenli ve sürekli bir bicimde tekel karı elde
etme olanağı verecek ölçüde üretim ve sermaye yoğun
laştırmış büyük bir kapitalist şirkettir. Bu kapitalist tekel

• hem tek bir işletme, hem de kapitalist şirket ya da şirket
ler topluluğu olabilir.

Tekellerin özü budur. Biçimleri ise çoktur: Kartel
(13). sendika, tröst (14), konzem (tekelci birlik).

Ama günümüzde, bu sınıflandırmanın geçerliliği ol
dukça sınırlıdır. Bu tür sınıflandırma tekelci kapitalizmin
başlangıcında büyük ölçüde geçerliydi. Bugün ne sendi
ko lara ne de tröstlere saf biçimiyle rastlanmaktadır. Gü
nümüzde kartellere tek tek anonim şirketler değil, büyük
anonim ortaklıkları biçiminde tekelci birlikler bağlanmak
tadır. Tekelci birliklerin ise, mutlak büyükleri ve ekonomi
içindeki yerleri giderek büyümektedir. Her gecen gün,
tek tek sanayi dallarını birleştiren dev şirketlerden, daha,
büyük ölçüde, birçok sanayi dalını kapsayan tekelci bir
liklere yani konzernlere doğru bir gelişim giderek etkin
leşmektedir. Kısacası, konzernler, günümüzde, ileri dü
zeyde sanayileşmiş kapitalist ülkelerde tekelleşme olgu
sunun tipik, karakteristik ve egemen bir biçimini oluş-.
turmuşlardır. Bunun nedenleri, bilimsel ve teknolojik dev
rimin sonucu olarak üretici güçlerdeki göreli (nisbi) ge
lişmenin doğrudan gereksinmelerinden (bütünleşme) ve gü
nümüzdeki sermaye birikiminin özel koşullarından (fark
lılaşma) ileri gelmektedir.

Konzerlerin, günümüz tekellerinin genel ve tipik bir
biçimini oluşturmasının nedenleri olarak ileri sürdüğümüz
«bütünleşme» ve «farklılaşma» hareketlerinde anlatılmak
istenen gelişmeler nelerdir?.

Somut, görgü( (ampirik) verilerin gösterdiği gibi, ser
mayenin toplulaşması (merkezileşmesi, yani sermayenin
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giderek daha az ellerde toplanması) yirminci yüzyılın aşa-
ğı yukarı ortalarına kadar büyük ölçüde yatay yönde ge
lişmiştir. yani aynı üretim faaliyetinde bulunan girişimler '
birleşmişlerdir. Bunun yanısıra, Birinci Emperyalist Dünya
Paylaşım Savaşı sonrasında dikey yönde bir toplulaşma •
gelişmeye başlamıştır : Böylece şirketler üretim sürecinin
farklı aşamalarını kesin denetim altına almışlar, hammadde
kaynaklarını ele geçirmişler, artıkları işlemişler ve tam -
mamullerin üretimini gerçekleştirmişlerdir. Günümüzde,
bu tür toplulaşmanın gelişmesinin nedeni «bütünleşme»
ve «farklılaşma» hareketlerinin güç kazanmasıdır.

ikinci Emperyalist Dünya Paylaşım şovoşı sonrasın-
• da bütünleşme hareketi hem eski hem de yeni sanayi
dallarında giderek· güç kazandı. Demir çelik, petrol, kimya
sanayilerinde bütünsel olmayan girişimler, giderek kay·
boldular. Bilimsel-teknolojik devrim oldukça güçlü bir
bütünleşme hareketi yaratmıştır. Örneğin büyük Ameri
kan otomobil şirketleri otomasyonun etkisiyle, otomobil
modellerinin ve bunların tek tek ögelerinin projelerinin
gerçekleştirilmesine ayrı bir özen göstermeye başladılar.
Ve daha önce dışardan sağlanan önemli parçaların üre-

• timi, şirkete bağlı olarak yeni kurulan fabrikalarda toplandı. •
Bunun dışında, daha önce teçhizat ve yarı mamul mal
üreten konzerler tam-mamul-mal (ensemble-marchondise)
üretimine geçtiler. (15) Böylelikle kendi mamulleri için
pazar sağ[ayacaklarını umdular.

Bütünleşme hareketinin yanısıra, farklılaşma hareke
ti de bu dönemde en yüksek gelişme temposuna ulaştı.
Kapitalist firmaların büyümek ve kôrlı · yatırım· olanları
bulmak konusundaki sürekli çabaları, onları yeni faaliyet
alanlarına girmeye zorladı. Bu y9nelimde, teknik ilerle
melerin gerisinde kalma, araştırma çalışmalarında kul
lonılcn araç ve hammaddelerden etkili olarak yararlanama-
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ma korkusu da büyük bir dürtü oldu. Tekelci birlikler, yeni
üretim dallarına girerek ve· böylece ürün çeşitlerini yeni
leyerek, kapitalizmde girişimcinin faaliyetinden ileri ge
len rizikoyu azaltacaklarını, ekonomik bunalımların so
nuçlarını bir ölçüde de olsa yumuşatabileceklerini ve
böylece geleceklerini bir anlamda güvence altına olabi
leceklerini sandılar. (16)

Bu iki hareket, aslında genel olarak uluslararasılaş
ma, özel olarak da sermayenin uluslararasılaşması süre
cinin iki farklı görünümüdür, aynı madalyonunu iki ayn
yüzüdür.

Günümüzde uluslararasılaşma . süreci sorunsalına
yaklaşmanın,

A) Sanayi dalı (bronş) (17) düzeyinde uluslararasıloş
, manın gerçek niteliklerinin bir çözümlemesi ile,

B) Bu sanayi dalına yatırılan sermayenin uluslarasıloş
masının bir çözümlemesini yapmakla mümkün olacağı
anlaşılmıştır.

Dolayısıyla aşağıdaki gerçekliklere eğilmek gerekir :
a) Sanayi dalının uiuslarasılaşması : Branş katego

risini tanımlayan ögelerin uluslararasılaşması (yani mal
ütünün (18) uluslararasılaşması, üretim sürecinin uluslar
arasılaşması, dolaşım sürecinin uluslararasılaşması) ve bu
uluslararasılaşan ögelerin ilişkileri;

b) Bu sanayi dalına (branşa) yatırılan toplumsal ser
mayenin (19) fraksiyonlarının (banka sermayesi, ticaret
sermayesi, mali sermaye) uluslararasılaşması:
'

Konzern, sözcük anlamıyla çeşitli üretim alanlarındaki
işletmelerin, birbirlerinin hisse senetlerinin bir miktarını
satın clorck meydana getirdikleri ekonomik bağımlılıktır:
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Konzern, biçimsel olarak bağımsız görünen çeşitli üretim
alanlarındaki işletmeler üzerinde mali denetimin gerçek
leştirilmesini sağlar.

Bir başka deyişle konzernler sermayenin ve üretimin
yoğunlaşmasının belli bir aşamasında kapitalist tekelin
aldığı en karmaşık biçimdir. Holdingler de bir tür kon
zerndir.

Holdinglerin çeşitli tipleri vardır; fakat bütün bu de
ğişik tipler bazı ortak özellikler gösterirler: «1 - Bu ku
ruluşların başında genellikle, üretimle değil kôr oranla
rıyla ilgilenen maliyeciler bulunur. Bu kimseler kendi for
müle ettikleri bicimde «aktifleri (20) idare ederler» ve
bunlardan mümkün olduğu ölçüde yararlanmaya çalı
şırlar; 2 - Holdingler, aralarında üretim bakımından ve
işlevsel açıdan hiçbir ilişki bulunmayan çok sayıda fir
manın bağlanmasıyla satış toplamlarını kısa bir sürede
yükseltebilirler; 3 - Gelecek vadeden üretim dallarına
girmeye, patentlere ve değerli kcdrolorc sahip firmaları
l<endilerine bağlamaya çalışırlar; 4 - Birçok holding
(özellikle AB.O. kökenliler) faaliyetlerinin büyük bir bö
lümünü silah siparişlerine ayırırlar.» (21)

Buraya kadar söylenenleri özetlersek, holdingler te
kele! kapitalizm döneminde tekelci sermayenin karmaşık
bir örgütlenme biçimidir.

Emperyalizmin ekonomik hücresi olan tekeller, bu
lundukları sanayi dalındaki (branş) ürünlerin hem niceli
ğini hem de fiyatlarını belirliyebilmek için daha planlı ha
reket etmek, sadece metropollerdeki değili uydulardaki
toplumsal ve ekonomik değişiklikleri, tüm sermaye hare
ketlerini, hammaddelerin durumunu ve en önemlisi kendi
kuruluşlarının metropollerdeki işçi sınıfı ve uydu ülkeler
deki emekçi halk karşısındaki sınıfsal konumunu sürekli
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olarak göz önünde bulundurmak zorundadır. Sabit ser
mayenin değişken sermayeye göre (22) daha fazla bü
yümesi sonucu sermayenin organik bileşiminin (23) de
ğişmesi tekelleri, tekel korlarını korumak ve arttırmak
yolunda çok daha planlı olmaya zorlar. Zateri kapitalizmin
gelişim sürecinde toplumun bütünü içinde üretim anar
şisi sürerken, üretimin işletme içinde örgütlendirilmesi
giderek yetkinleşir. (24) Bu nedenle, değişen koşullar
içinde, bir sanayi dolındo azalan kôrları başka bir dalda
artan kôrlarla karşılayabilmek, hammadde ve işgücü kay
nakları üzerindeki tekelci konumlarını sürdürmek. toplum
sal sermayeyi, bu sermayenin çok küçük bölümleriyle
kendi egemenlikleri altında tutmak amacıyla, bazı kapita
list tekeller, sadece kendi faaliyet alanlarındaki değil, bu
olanlara dolaylı olarak bağlı olan diğer alanlardaki ku
ruluşlarıda denetlemek üzere holdingleşmeye giderler.
Daha güçlü bir yapı oluşturmak, büyük finansman gücü
ne sahip olmak. tek elden yönetim ve üretimde etkili ol
mayı sağlamak, faaliyet planlamasındp rasyonelliğin ve
eşgüdümün sağlanmasını kolaylaştırmak, bir takım dış
yararlar sağlıyarak üretim maliyetinin düşürülmesi ve ham
maddelerin kolaylıkla temin edilebilmesi olanağını sağla
mak, pazarlama olanaklarının genişletilmesi ve rekabette
firma açısından etkinliğin sağlanması olanağını yaratmak
ve herşeyden önce daha yüksek tekel kôn sağlamak an
cak holdingleşme ile elde edilebilir.

Holdinglerin sahip oldukları kaynakların büyüklüğü
onlara şu avantajları sağlar:

«1 - Holdinge bağlı kuruluşların bir kısmında orta
ya çıkan sorunları. örneğin kör oranında ortaya çıkabile
cek düşmeyi, diğer kuruluşlarla karşılamak mümkündür»

«2 - Holdingin sahip olduğu yatırımlar ve kredi
kaynakları, onu, bir yandan sendikalar, diğer yandan
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kamuoyu karşısında çok güçlü kılabilir. Öte yandan
bankalar da kredilerini «emin ellerde» görmek istedikle
rinden holdlnqlere rüchonlvet (öncelik) tanır, hatta hol
dinglere katılır, holdingler- kurorlor.»

«3 - ôzelllkle holdinglerin «halka acıtma» (!) sı ile
birlikte, küçük burjuvazinin üst kesimlerini tekelci ser
mayenin yanına çekmek ve örneğin bir grev karşısında
işçi ile «halkı» karşı karşıya getirmek ve aradan sıyrılmak
olanakları yaratılmış olur.»

«4 - Özellikle metropoilerdeki dev holdingler, hem
metropoilerdeki hem de uydu ülkelerdeki hammadde ve
kredi kaynakları üzerinde tekelci bir güce sahip olurlor.s

«5 - Yine metropollerdeki. tekelci kuruluşların «oto
tinansman» olanakları arttırılır.» (25)

Holdingleşme hareketi, tekelci kapitalistlerin öznel
(subjektif) niyet, dilek ve amaçlarının değil, tekelci kapi
talizmin kendi iç çelişkilerinin zorunlu bir sonucudur.. •
Böylece aile şirketlerinden, anonim şirketlere ve holding:
lere doğru bir evrim izlenir. Ama gelişimin her evresinde
ekonomiye egemen olan, giderek kendilerini daha . fazla
gizlemeye çalışsalar da, aynı dar tekelci sermaye grup
larıdır.

Lenin, mali sermaye (finans kapital) (26) temeli üze
rinde yükselen mali oligarşinin «müthiş egemenliği» ni
sağlama araçlarından biri olan «holding sistemi»ne iliş- •. ·
kin şunları yazıyor :

«Bu konuya ilk dokunan değilse bile, ilk dokunan
lardan biri olan Alman iktisatçısı Heymann şöyle diyor :
'Yöneticiler ana şirketi o da bağlı şirketleri, onlar da
bağlı şirkete bağlı şirketleri vb. kontrol etmektedirler. Bu
yolla büyük bir sermayeye sahip olmadan da üretimin ge-
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niş alanlarına hakim olmak mümkündür. Çünkü, üretimi
kontrol edebilmek icln sermayenin % 50'sine sahip olmak
yetiyorsa, yöneticinin ikinci derecede bağlı şirketlerin
(filyollerln fllyallerinln) 8 milyonluk sermayesini kontrol
edebilmesi için 1 milyon sermaye sahibi olması yetmek
tedir. Hatta bu le içe durum daha do ileri götürüldüğünde
1 milyon sermaye ile 16 milyonun, 32 milyonu kontrolü de
mümkün olabilmektedir.'

«Gerçekte, deneyler gösteriyor ki, sermayesi hisse
senetlerine bölünmüş bir şlrketln işlerine hakim olabilmek
ıoln, hisselerin % 40'ını elde etmek yetiyor; çünkü küçük
ve dağınık hisse sahiplerinden bir kısmının, pratik okırok,
genel kurul toplantılarına katılma imkônı yoktur. Burjuva
sofistleri ve sözüm ona «sosyal demokrat» oportünistler,
hisselerin «demokratlaşmasıyla», «sermayenin de demok
ratlaşacağım», «küçük üretimin öneminin artacağını, ro
lünün büyüyeceğini umuyorlar» (ya da umduklarını söy
lüyorlar); oysa bu, aslında, mali oligarşinin gücünü arttır
ma yollarından biridir. Bunun lctndlrk], daha ileri, daha es-.
ki, daha «tecrübeli» kapitalist ülkelerde küçük değerde
hisse senetleri çıkarılmasına yasalarca izin verilmiştir...»

«Avnco., «holding» sistemi sadece tekelcilerin gücünü
iyice arttırmaya yaramaz, onlara, hiçbir ceza korkusu
olmaksızın, halkı oyuna getirmek ve en kirli işlere girmek
imkônlarını da sağlar; çünkü «ana-şirketin» yöneticileri,
«özerk» sayılan bağlı şirketlerin işlerinden yasalar karşı
sında sorumlu değildirler; bu yüzden de bu bağlı şirketler
aracılığıyla, «her şeyi» kabul ettirebilirler.» (a.b.ç.) (27)

ili - TÜRKİYE'DE HOLDİNGLEŞME
HAREKETiNİN EVRİMİ

Türklye'de holdingleşme hareketinin evrimi, Türkiye
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kapitalizminin, dışa bağımlı ve çarpık da olsa, geHşimlne
doğrudan bağlıdır.

Bilindiği gibi, emperyalist aşamada kapitalizm, metro
polleri (egemenlik) ve uydularıyla (bağımlılık) (28) bir
dünya sistemi olmuştur. Ve emperyalist-kapitalist siste
min yaşamını sürdürmesi demek, dünya ölçeşlnde bir ge
nişletilmiş yeniden üretim, kısacası Samir Arriin gibi bazı
araştırmacıların deyişiyle· «dünya ölçeğinde sermaye biri
kimi» (Accumulation a l'echelle mondiale) demektir. (Bu
söylediklerimizden emperyalist sistemde çelişkilerin orta
dan kalktığı, mutlak bir bütünleşmenin sağlandığı anlaşıl
mamalıdır. «Dünya ölçeğinde sermaye birikimi» kavramı
üst-düzeyde bir soyutlamadır ; Metropol ülkelerin uydu
ülkeler üzerinde egemenlik (hegemonya), uydu ülkelerin
metropol ülkelere bağımlılık temeli üzerinde, kısacası
emperyalist bağımlılık temeli üzerinde, emperyalist-kapita
list sistemin kendini yeniden üretmesi, başka bir deyişle,
varlığını sürdürmesi olgusunu anlatmaktadır. Soyutlama
düzeyini, emperyalist-kapitalist sistemin temel ögelerin
den {metropol/uydu) metropol ülkelerdeki ulusal ya da
uluslararası tekeller düzeyine düşürürsek bunlar arasın
da giderek artan çelişkilerin gerçekliği ile karşılaşırız.)

Kapitalizm, emperyalizm aşamasında, sermaye ihracı
ekseni etrafında, bir üretim sistemi olarak, uluslararası
laşır. Emperyalizm· aşamasında, «sermaye ihracı, mal
ihracından ayrı olarak, özel bir önem kazanmıştır.» (29)
Ve « ... ihraç edilmiş. sermaye, ihraç· edildiği ülkelerde
kapitalizmin gelişimini etkiler', hızlandırır. Böylece, serma
ye ihracı, ihracatçı ülkelerdeki gelişmeyi bir parça dur
durma eğ ilimi taşısa do, bunun, bütün dünyadaki· kapita
lizmi derinlemesine ve genişlemesine geliştirmek pahası
sa olduğunu unutmamalı.» (30J

Q

Özellikle, kapitalizmin genel ve sürekli bunalımının
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üçüncü evresinde, (bir başka deyişle emperyalizmin üçün
cü bunalım döneminde), genel olarak ikinci Emperyalist
Dünya Paylaşım Savaşı'nın bitiminden sonra başlayan
bu dönemde, emperyalist sömürü yöntemlerinden (borç
verme, ticaret v_e yatırım yoluyla sömürü) yatırım yoluyla
sömürünün göreli ağırlığının artmasıyla birlikte, kısacası
üretken sermayenin uluslararasılaşmasıyla birlikte, kapita
lizmin, uydu ülkelerde, emperyalist metropollerin güdümün
de ve denetiminde bir biçimde de olsa, gelişimi hızlandı. Bu
gelişimin bir sonucu olarak uydu ülkelerdeki egemen sı
nıflar ittifakının bileşiminde ve bu bileşimin bileşenlerinde
bazı değişiklikler meydana geldi. (31)

Uluslararası tekelci sermaye için eskiden azgellşmiş
ülkelerin geri kalmaları, hiç sanayileşmemeleri gerekirdi.
Ama genel olarak 1945'Ier, özel olarak da 1960'Iarda, ar
tık metropolier için, bunların sanayileşmelerl gerekmek
tedir; ancak yatırım malları sanayilerin! kurarak, . yerli
teknolojilerini geliştirerek sanayileşmelerl değil, fakat
kendi ürettiği makine ve teçhizatın (bir başka deyişle ya
tırım-malları-sanayii-ürünlerinin yani tüketim-malı-üreten
üretim araçlarının) (32) kullanılmasına olanak sağlayan,
kendisinin ulaşmış olduğu teknoloji düzeyinde gereksiz
ve az kôrlı bulduğu, örneğin tüketim malları sanayilerinin
kurulması yönünde sanayileşmeleri gerekmektedir. Hat- .
ta, bu çerçevede, metropoller az kôrh buldukları bazı ara
malları yatırım alanlarını bile uydulara bırakabilmektedlr
ler. (33)

Günümüz kapitalizmini incelerken, cokuluslu şirket
ler (CUŞ) olgusunun v.e sermayesinin uluslararasılaşması .
sürecinin dünya kapitalist sistemine getirdiği yeni boyut
ları ve yeni işleyiş biçimlerini gözardı etmemek gerekir.
Rekabetçi kapitalizm aşamasında iktisadi faaliyet alanı
nın belirleyici özelliği ulusal sınırlardı. Ancak bu, rekabetçi
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dönemde, ulusal birimlerin blrbirleriyle karşılıklı olarak
ekonomik ilişkide bulunmadığı anlamına gelmez. (Kapita
llzrnln merkantilist aşamasında mal ithali, rekabetçi aşa
masında ise mal ihracı oldukça gelişkindir. Emperyalizm
öncesi dönemlerde değişim sürecinin uluslararasılaşma
sı mevcuttu, ama iktisadi faaliyetin ekseni olen üretim
sürecinin uluslararasılaşması _ancak emperyalizm aşama
sında, sermaye ihracının belirleyici olmasıyla birlikte
başladı.) Burada vurgulanmak istenen rekabetçi döneme
özgü koşullarla, emperyolizm aşamasına ilişkin «kapitalist
dünya ekonomisi»ne ait koşullar arasınd_aki farklılıktır.
ÇUŞ'lerin ortaya çıkışıyla bırukte, sadece ulusal birimler
arası gerçekleşen ekonomik ilişkilerin ötesinde bir şey
olan ve onları da içeren (ve kapitalizmin en yüksek aşa
ması emperyalizmin ortaya çıkışıyla birlikte oluşan) (34)
«kapitalist dünya ekonomisi»nin, kapitalizmin genel ve sü
rekli bunalımının üçüncü evresinde, üretken sermayenin
uluslararasılaşmasının egemen, belirleyici ve yaygın bir
duruma gelmesiyle, günümüzde, her zamankinden daha
fazla gerçekleşme ve somutlaşma durumunda olduğunu
görüyoruz. (35) Bu «kapitalist dünya ekonomisi», günü
müzde, siyasal sömürgecilik rejimlerinden çok daha sıkı
bir bicimde uydu ülkelerin, ileri düzeyde sanayileşmiş
metropol ülkelere olan bağımlılığını arttırmakta ve gide
rek onları metropoilere bütünleştirmektedir, Gerçekte,
her azgelişmiş ülke ekonomisinin bütünü, geleneksel
(prekapitalist) yapıların giderek artan yıkımı ile kapitalist
sistemin bütünüyle giderek bütünleşmekte: yani uydu ül
kelerin ekonomik gelişim çizgisi, emperyalist-kapitalist
sistemin bütününü yeniden üretmeye yönelik bir blcimde
belirlenmektedir. Bu bütünleşme (entegrasyon) ile, azge
llşmiş ülkeler metropol ülkeler için giderek daha fazla
gerekli ve vazgeçilmez olmuşlardır. Gerekli olduklarını
söylemek, ne bu ülkelerin, ne de sanayileşmiş ülkelerde-
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ki emekçi sınıf ve tabakaların bundan yararlandıkları an
lamına gelmemeli. Eğer uydu ülkeler kendilerine yatırım
ve mal satma fırsatları vermeseydi, metropol ülkeler faa
liyetlerini sürdüremiveceklerdl. Azgelişmlş ülkeler bu an
lamda sanayileşmiş metropoller için giderek daha fazla
vazgeçilmez olmuşlardır. Bu nedenle, azgelişmlşlerin ge
lişim sorunları sadece onların sorunları değildir. Bu so
runlar aynı zamanda dünya kapitalist sisteminin sorun
larıdır. (36) Dolayısıyla geri-bıraktırılmış ülkelerin emper
yalizmin içinde yaşadığımız Üçüncü bunalım döneminde
«sanayileşmeleri»nı bu çerçeve içinde değerlendirmek
gerekir.

Soruna, bir de, emperyalizmin içinde yaşadığımız ev
resinde uluslararası işbölümü acısından bakalım. Emper
yalist-kapitalist sistemde, başlangıçta, üretim faaliyetleri
alanında bir uluslararası işbölümü sözkonusuydu: Bir ta
rafta sanayi mamulleri üreten gelişmiş metropol ülkeler,
diğer tarafta bu ülkelere her türlü hammadde temin eden
uydu ülkeler. Emperyalizmin içinde yaşadığımız evresinde·
buna, herhangi bir üretim dalında üretim sürecinin deği
şik aşamaları arasında uluslararası bir işbölümü (üretim
sürecinin değişik aşamalarının değişik ülkelere pnylqştı
rılmasını gerektiren bir lşbölümü) eklenmiş durumda. (Ör
neğin uçağın lastiği (X) ülkesinde, motoru (Y) ülkesinde,
bilgisayarı (W) ülkesinde üretiliyor, sonra bunlar (Z) ül
kesinde monte ediliyor.) Bu yeni lşbölürnü düzeninde,
uydu ülkelerin metropollerin bırakmaya başladıkları tüke
tim sanayilerini ve bazı. ara malları sanayilerini kurmaları
olanak dahilindedir. Bu durum (azgelişmiş ülkenin «sa
nayileşme»si), emperyalizmin metropol ülkelerin sorun
larına çözüm bulma girişimleriyle, uydu ülkede metropol
lere bağımlı ve çarpık bir gelişim izleyen kapitalistleşme
sürecinin vardığı aşamanın gereklerinin çakışması sonu
cunda ortaya çıkar. (Metropollerin bu sanayileri ihrac et·
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melerintn başnedeni başka sanayi dallarında görülen tek
nolojik gelişmeler nedeniyle bu sanayilerin göreli olarak

• kôrlılıklarını yitirmesidir. örneğin, yatırım malları-sanayii
nin yani makine-yapan-makineleri üreten sanayiinln getir
diği kôr, tüketim sanayiinln kônndon çok daha yüksek.
Yatırım -mcucrı, sanayii ürünlerinde daha cok birikmiş
emek, bir bakıma aynı anlamda gelen, daha ileri teknoloji
var. Ayrıca bazı sanayilerin doğa kirlenmesine yol açma
sı, bu sanayilerin ihraç edilmesinde rol oynayan ikincil
bir etken. (37) Örneğin, demokratik geleneğin güçlü ol
duğu Avrupa ülkelerinde çalışan kitlelerin baskısı burjuva
hükümetlerinl bu konuda çeşitli 'önlemler almaya itiyor.
Bu önlemler ise çoğunlukla o sanayilerde maliyetleri yük
seltiyor.)

Şimdiye değin söylediklerimizi özetlersek, ikinci Em
peryalist Dünya Savaşı'ndan sonra emperyalist sömürü
nün özü değil, fakat biçimi değişti. «Yeni-sömürgecilik»
olgusu ağırlıklı olarak gündeme geldi. 1950'Iere kadar
genellikle üretken olmayan alanlara, alt-yapıya ve doğal
kaynaklara yapılan yatırımların yanısıra, doğrudan sana-
yie yapılan yatırımlar ağırlık kazanmaya başladı. Bunun ,
yanı sıra, o güne kadar fazla uygulanmayan patent, lisans, _j

know-how anlaşmalarıyla komprador burjuvazinin sanayi
burjuvazisi haline dönüşmesi kolaylaştırıldı. Bu süreç için-
de uluslararası tekelci burtuvozlnln ülke içi uzantısı olan
yerli tekelci sanayi burluvozls! oluştu. Bir başka deyişle,
Üçüncü bunalım dönemi olarak da adlandırılan kapitaliz-
min genel ve sürekli bunalımının bu evresinde, emperya-
lizm uydu ülkelerde içselleşti.

Benzeri gelişmeler Türkiye özelinde de oldu. «il.
Dünya Savaşından sonra gerek genel olarak emperyalizm
cephesinde meydana gelen değişiklikler, gerekse savaş
süresinde Türkiye'de özellikle spekülasyon aracılığıyla
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sermaye birikiminin hızlanması sonucunda uluslararası
tekelci burjuvaziyle (emperyalistlerle) bütünleşerek geli-.
şen bir yerli tekelci sanayi burjuvazisi oluştu ve bu olu
şum süreci içinde yabancı sermayeye kapılar ardına kadar
açıldı.» (38)

Türkiye'deki holdingleşme hareketi, emperyalist met
ropollerin güdümünde ve denetiminde çarpık bir biçimde
yukardan aşağı gelişen Türkiye kapitalizmin gelişiminin
hızlandığı bir dönemde, sermayenin yoğunlaşmasının
ve merkezileşmesinin belli bir aşamaya varmasının sonu
cunda ortaya çıkmıştır.

Koç Holding İdare Meclisi eski üyelerinden Hulki Alls
bah, «Eski Ticaret Kanununda» diyor, «umumi hey'etler
de bir hissedarın ne kadar hissesi olursa olsun rey hakkı
10 oyla takyit edilmişti (sınırlandırılmıştı). Bu vaziyet kar
şısında holding kurup, diğer hissedarların yanında onun
idaresinde bir hak sahibi olabilmelerine maddeten imkôn
yoktu. Bunun da her halde anonim şirketlerin ve holding
lerin kurulmasını geciktirmekte büyük tesiri olrnuştur,»
(39) Aslında gerçek, Alisbah'ın söylediğinin tam tersi:
Türkiye'de burjuvazi anonim şirketler ve holdingler kura
bilecek düzeye geldiğinde Ticaret Kanunu ve diğer yasa
lar değişmiştir. Ticaret Kanununda yapılan değişiklikle
sermaye paylara bölünmüş olarak kabul edilmiş ve oy
hakkı hisse ve pay sahipliği ilkesine göre düzenlenmiş
tir. Bu değişiklikten sonra anonim şirketlerin kuruluşunda
bir hızlanma olmuştur. Holdinglerin asıl 1963'den sonra
kurulmaya başlamasının nedeni 1961 yılında Kurumlar
Vergisi Kanununda (KVK) yapılan değişikliktir. Eski KVK'
na ,öre, holding şirketler mükerrer (iki kere) kurumlar
vergisi ödemek zorundaydılar. Bir yandan bağlı şirketin
kendisi kurum vergisi öderken diğer yandan ene şirket
te kurum vergisi ödemek zorunda kalıyordu. 1961 yılıflda
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KVK'nda yapılan bir değişiklikle bu durum ortadan kaldı
rıldı.

Bu değişiklikle Kurumlar Vergisi Kanununun 8. Mad
desi bir istisna getirmiştir. Buna göre, başka bir şirkete
iştirak eden ana şirket, bağlı şirket tarafından kurumlar
vergisi ödenmiş olarak kendisine ulaştırılan gelirden tek
rar vergi vermemektedir. (40)

Ayrıca KVK'nun bu yeni biçimine göre verginin geç
ödenmesi olanağı ortaya çıkmaktadır. Bu .do büyük bir
finansman kaynağı oluşturmaktadır. Oysa bir çok metro
pol ülkede bile böyle bir olanak yoktur.

Holdinglerin vergiyi geç ödeme olanaklarının nasıl
ortaya _çıktığını- görmek için Gelir Vergisi Kanununu
(GVK) ve KVK'nu incelemek gerekir. Anonim Şirketler
_sadece kurum kazancı üzerinden kurumlar vergisine tabi
dir. (41) Ayrıca şirket ortakları kurum kazancından ken
dilerine dağıtılan kôr paylarına esas olarak gelir vergisi
öderler. (42) Ancak kurumun herhangi bir yıl ettiği ka
zanç ortaklara ertesi yıl ulaştırılabileceğinden, ortaklar
sözkonusu bu gelirleri bir yıl sonraki bildirimlerine alırlar
ve dolayısıyla vergiyi de bir yıl sonra öderler. Kurumlar
ve gelir vergisi yasalarının vergi ödeme konusuna ilişkin
genel ilkeleri böyle olmakla birlikte, kurum, anonim şir
ket ortaklarına ait kôr payı üzerinden kôrı elde ettiği yıl
kısa bildirim_ (muhtasar beyanname) vererek % 20 gelir
vergisi tevkifatı yapar ve bunu maliyeye öder. (43)

«işte muhtasar beyannamede vergi tevkifatı icin ya
pılan matrah (44) hesaplamasında kanunun kabul etmiş
bulunduğu bir istisna, holding şirketlerin lehine calışffıak
tadır. Buna göre, anonim şirket g_elir vergisi tevkifatı için
matrah hesaplarken kurum kazancından tüzel kişi ortağa
intikôl ettirecek kôr payını matrahtan düşer. Dolayısıyla
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. anonim şirketin bütün hisseleri bir ikinci anonim şirketin
elinde ise, birinci şirket kônrun tamamını ikinci şirkete
geçirerek sözkonusu % 20 vergi tevkifatını yapmaktan
kurtulur. ikinci şirket birinci şirketten elde ettiği menkul
(taşınır) sermaye gelirini bir yıl sonraki kazançları ara
sına aldığından vergi tevkifotının yapılması bir yıl gecik
tirilmiş olur. Şu hole göre anonim şirket ortakları birinci
şirketin üstünde bir ikinci şirket (holding) kurarak vergi
tevkifotını bir yıl geciktirmek ve sözkonusu fonu holding
camiasında kullanmak lmkôrunı elde ederler. Holding
bağlı şirketten elde ettiği menkul sermaye geliri üzerinden
iştirak kazançları istisnası hükmüne dayanarak kurum
lar vergisi ödemeyeceğinden (Madde 8) holdingleşme
grubun vergi yükünü orttırmoksızın geç ödeme sayesin
de küçümsenmeyecek bir finans imkanı sağlamaktadır:
Kademeli (pyramiding) holdinglerde sözkonusu gecikme,
her kademede bir artarak stopaj (45) miktarı kadar bir
fonun uzun süre holding camiası içinde kalmasını sağlar.»
(46)

Bütün bu yasal gelişmelerin sonucu 1960 sonrasında
holdingleşme hareketi hız kazandı. Bugün ülkemizde 67
holding mevcuttur. Bunların listesi aşağıda Tablo l'de ve
rilmiştir.
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Bu 67 holding arasında asıl etkin olan beş-altı holdlng
tir. Tablo ll'de ise yıllar itibariyle holdinglerin gellşmesi
verilmiştir.

TABLO .n

YILLAR İTİBARİYLE HOLDİNGLERiN

GELİŞİMi

Yıllar
1958
1960
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1972
TOPLAM

Kurulan Holding Sayısı
1

·1
2

3

2
4
5
5
9

13
22
67

Tablo ll'de görüldüğü gibi holdingleşme hareketinin
en üst düzeye vardığı dönem 12 Mart dönemidir. Bu dö
nemde ekonomik, toplumsal ve siyasal gelişmeler büyük
ölçüde tekelci sermaye tarafından yönlendirllmlştir. Ser
mayenin yoğunlaşması ve merkezleşmesi dolayısiyle tekel
leşme bu dönemde hız kazanmıştır. (47).

Tablo lll'de de holdinglerin kentlere göre dağılımı su
nulmuştur.
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TABLOIII

HOLDİNGLERİN KENTLERE GÖRE

DAĞILIMI (1974)

KENTLER ADET
ISTANBUL 37
ANKARA 11
IZMİR 6
ADANA 3
ERZURUM 1
ELAZIĞ 5
KIRŞEHIR 1
BURDUR 1
AĞIN 1
DENiZLİ 1
TOPLAM 67

Yukarıdaki tablodan da görüleceği gibi, Türkiye'de,
kentsel metropollerin gelişimi, büyük ölçüde, kapitalizmin
gelişimiyle lclcedlr. Kısaca, holdingleşme sermayenin es
kiden beri yoğun olduğu sanayi bölgelerinde meydana gel
miştir.

Bizdeki ilk şirketleşme hareketi aile şirketleri biçimin
de olmuştur. Türkiye'de kapitalizmin gelişimi süresinde oile
şirketi görünüşündeki anonim şirketleri belli bir gelişme
kaydetmiş ve ekonomik ve toplumsal gelişmeler, aynı aile
ye ait anonim şirketlerin tek bir catı altında toplanıp mer
kezi bir eşgüdüme girmelerini zorunlu kılmıştır. Daha ön
ce açıklanan, holding tipi örgütlenmenin sağlandığı eko
nomik avantajlardan yararlanabilmek, dev kuruluşların kar
şısında tutunabilmek, kısaca pazarı elinde tutmayı sürdüre
bilmek ancak "Holdingleşme" ile mümkün olacaktı.
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Dışa bağımlı ve çarpık Türkiye kapitalizminin burfuva-.
zlsl, özellikle de tekelci burjuvazisi sürekli olarak değişen
oran ve derecede, genel olarak tekelci sermayenin sorun·
!arından farklı sorunlarla karşı· ·karşıyadır. (48)

Bu sorunların nedeni, sözkonusu tekellerin uydu ülke
tekelleri olması ve sermaye birikimi olanaklarının sınırlılığı
dır. örne·ğin, Türkiye tekelci burjuvazisi için 'sermaye faz
lası' diye bir sorun yoktur. Tam tersine sermaye yetersiz
liği sözkonusudur. Değişen ölçülerde, sürekli olarak karşı
laşılan finansman (kredi) temmlndekl güçlükler, sanayici
lerin yatırımlarını büyük ölçüde aksatmaktadır Blrcok eko
nomik (finansman zorlukları, ortaya çıkabilecek zararı da
ha geniş bir kitleye yayma eğilimi v.b.). toplumsal (serme- '
ye mülkiyetini "yaygınlaştırma" --aldatmacası v.b.) ve si
yasal nedenlerden dolayı holdingler, 1970'lerde bu kez.
"halka" açılmaya başlamışlardır. Bu evrim, ileride, tek tek
holdingler ele qlınırken daha ayrıntılı bir bicimde incele
necektir.

Türkiye'de holdinglerin yasal statüsünü incelersek,
Türk Ticaret Kanununun (TTK) 446. maddesinden başka
bu konuya ilişkin yasa hükmü bulamayız.

TTK'nun 446. maddesinde, amacı esas olarak başka
işletmelere - katılmak olan holdinglerden bahsedilmekle

. yetinilmiş, bu konuda başka bir hükme yer verilmemiştir.
TTK'nun 446. maddesinde şöyle denilmektedir.

"Heryıl yıl safi (net) kôrm yirmide birinin ödenmiş esas
sermayenin beşte birini buluncaya kadar umumi yedek ak-
çe olarak ayrılması mecburidir." •

"Kanuni hakkını bulduktan .sonra dahi bu akçeye aşa
ğıdaki paralar eklenir :

"t - Hisse senetlerinin çıkarılmasında, çıkarma mas
rafları indirildikten sonra, itibari kıymetten fazla olarak el-
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de edilen hasılatın itfalara veya yardım ve hayır işlerine
sarfedilmeyen kısmı;

''2 - iptal edilen hisse senetlerinin bedellerine mah
suben yapılan ödemelerin, bunların yerine çıkarılan senet
lerden elde edilen hasılat noksanı kapatıldıktan sonra or
tan kısmı;

• "3 - Safi kardan, birinci fıkrada yazılı yedek okce
den başka pay sahipleri için % 5 kör payı ayrıldıktan _
sonra, pay sahipleriyle köre iştirak eden diğer kimselere
dağıtılması kararlaştırılmış olan kısmın onda biri;-t

"Umumi yedek akçe esas sermayenin yarısını geçme
dikçe, münhasıran ziyanların kapatılmasına yahut işlerin
iyi gitmediği zamanlarda işletmeyi idameye, işsizliğin önü
ne· geçmeye veya neticelerini hafifletmeye elverişli tedbir
ler alınması için sarf olunabilir."

"İkinci fıkranın 3 numaralı bendi ve üçüncü fıkranın
hükümleri, gayesi esas itibariyle başka işletmelere iştirak
ten ibaret olan 'Holding'şirketleri hakkında cari değildir."
(c.b.c.)

Burada, holding, sadece bir tanımlama olarak belir
tilmektedir. Böylece holdingler yedek akçe ayırımı konu
sunda bir farklılığa sahiptir. TTK'nun bu maddesinde hol
dinglere hangi hükümlerin uygulanmıyacağı vardır, ama
hangi hükümlerin uygulancağına dair hüküm yoktur. Bu
tür yasa hükümleri holdinglere çok geniş manevra alanı
yaratmaktadır. Aynı şekilde, holdingler kanuni yedek ak·
celerlnln harcanmasına ilişkin sınırlarla da bağlı değildir.
(49)

Ayrıca holdingleşme sayesinde yürürlükte bulunan dl
• ğer bazı yasa hükümlerinin sınırlayıcı etkilerinden kurtulma
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olanağı vardır. (50) Yukarıda gördüğümüz gibi KYK'nun 8.
maddesi de· holdingleşme lehine olmaktadır.

özetlersek, Türkiye'de holdinglerle ilgili mevzuat ye
tersiz, boşluklarla dolu ve sınırlayıcı hükümlerden tümüy
le yoksundur. Bu durumdan yararlanan tekelci sermaye
"holdingleşme" hareketini hızlandırmıştır. Ve bu hukuki
yapıdan dolayı Türkiye'de holdinglerin- manevra kabiliyet
leri oldukça geniştir.

Türkiye'deki holdinglerin ekonomik yapısına bakarsak
saf holdinglerin büyük çoğunluğu oluşturduğunu görürüz.
Ama bu aldatıcı bir görünümdür. Bu holdingler içinde en
etkin olan beş altı holdinge baktığımızda, bunların karma
holdingler olduğunu görürüz. Bu da göstermektedir ki,
yerli tekelci sermaye ekonomik yaşamın bir çok alanına el
atmıştır.

Ayrıca, Türkiye'de holdinglerin büyük bir çoğunluğu
kuruluş aşamasında aile holdingi niteliğindedir. "Halka''
açılmayla birlikte bu yapı bir ölçüde değişmiye başlamış
tır. Ama ikinci Bölümde tek tek holdingleri incelerken gö
receğimizi gibi holding içinde egemenliğini koruyanlar ge
ne aynı ailelerdir.
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1 - KOC HOLDiNG

(KOÇ TOPLULUGUNUN EVRİMi VE TÜRKİYE'NIN
ELLİ YILI)

1976 Haziran ayı içinde Vehbi Koc iş hayatına atılışı
nın ellinci yılını «sağ». «sol» ayrımı yapmadan tüm g-aze
telere yazdığı «Elli yılın ardından birkac söz» ile kutluyor
du. Bu arada, burjuva basını, Koc'a sayfalarını açıyor, onun
tc ilgili övücü yazılar, kendisiyle yapılan «ilgine» röportajlar
yayınlıyor, Koc'u kamuoyuna «içimizden biri», halktan biri
olarak tanıtıyordu.

Koc Topluluğunun gelişimi özel kesimin elli yıllık ge
lişimini simgeliyor. Bunu Koc da «Cumhuriyet tarihimize
yakından bağli elli yıllık iş hayatımda» sözleriyle itiraf edi
yor. Başka bir deyişle Koc Topluluğunun gelişimi Türkiye'
de kapitalizmin gelişiminden çarpıcı bir dikey kesit sayıla
bilir.

Koç topluluğunun bugüne gelişini Koc'un kendi söz
leriyle yansıtalım.

«Daha talebe iken iş hayatına atılmayı aklıma koy
muştum. Kararımda ısrar ettim, aileme kabul ettirdim, oku
mayı bırakıp 1917'de küçük yaşta iş hayatına girdim. işe
önce bakkallıktan başladım, hırdavatcılığa geçtim, kösele
cilik yaptım. Arkasından inşaat malzemesi işine girdim.»
(51)
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' Amerika'nın ünlü Fortune dergisine göre, Koc bakkal
lıktan sonra, Ankara'da meclls damının kiremitlerini sağla
yarak ilk büyük işini gerçekleştirmiş, sonra .ceşltli inşaat
malzemesi stokları yapmış ve o günlerde Türkiye'nln en
büyük inşaat malzemesi ithalatçılarından biri olarak çalış
mıştır.

«Geseryanlar'ın Beyoğlu'nda, şimdiki Sümerbank Sa
tış Mağazosı'nın bulunduğu yerde büyük bir mağazaları
vardı. Geseryanlar bu büyük binada Sahibi'nin Sesi gramo
fon plaklarını, Philco radyolarını, Kelvinatör buzdolaplarını
satıyorlardı ... Birkaç konuşmadan sonra biz bu firmanı_n An
kara satıcısı olduk... Galata'da Kuyumcu sokak'ta, kurşun
boru yapan Hovogimyan kardeşler vardı... Hovagimyan
kardeşler zengin olmuşlar, Sütlüce'de bir boru fabrikası
kurmuşlar... 1934 yılında 135.000 lira sermayeli bir şirket
kurduk ve işe başladık. Bir hayli mücadeleden sonra,
Celal Bayar'ın İktisat Bakanlığı zamanında uygulanan Teş
vik-i Sanayi Kanunundan yararlandık, boru bandı gümrük
lerinde indirim sağlayarak çıkardığımız malı satmağa baş
ladık.» (52)

. «Babam 1928'de öldü. Karooğlan çarşısındaki ev ve al
tındaki dükkôn, caddenin genişletilmesi dolayısıyle yıkıl
mıştı. Yerine şimdiki Koç Hanı yaptırdık. Bu hanın ilk kira
cısı Devlet Demiryolları ve Limanları İnşaat ve İşletme Ge
nel Müdürlüğü oldu. Sonradan uzun süre Ankara imar Mü
dürlüğü de bu binada çalıştı... Ankara'da esnaflıktan çık
tım tüccar sınıfına girdim ve tanındım.» (53)

«Bir taraftan inşaat malzemesi işini yaparken, diğer
taraftan lstanbul'dan Steno Ramano şirketinden gaz ve
benzin getirip satardım. İki sene zarfında piyasada kendi
mi göstermeye başladım. O sırada şimdiki Mobil Oil'in ismi
Standard Oil idi. 1928 senesinde Standard Oil'in Ankara
acentası oldum ve onların gaz, benzin, ve yağlarını satma-
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ya başladım. Yine 1928 senesinde Ford şirketi Ankara'da
bir bayilik ocrnovı kararlaştırmıştı. Bu işin peşine düştüm.
Ford'un Ankara bayiliğin aldım. İkinci Dünya Savaşına ka
dar başka yabancı firma mümessillikleri cımodırn.» (54),-

«O sıralarda Belediye tarafından Yenişehir'e konut
yap;mına karar verildi. Bunları müteahhitlere ihale ediyor
lardı. Ankara'da o zamanın en büyük müteahhidi Nafiz
Kotan Beydi. Bu bey ile o zamana göre çok büyük işler
yaptım ve para kazandım.» (55)

«1937 yılında Vehbi Koc olarak devam eden Firmam,
Koç Ticaret T.A.Ş.'ne çevrildi ve Ford acentalığı bu şirkete
devredildi.»

«Acentalığımızın başına iyi bir müdür bulmak şarttı.
Nihayet Ankara'da Surla Şirketinde otomobil ve pcrco işle
rinde çalışan Bay Bernard Nahum ile tanıştım, anlaştık,
Böylece 1944'te Bay Bernard Nahum, Koç Ticaret T.A.Ş.
Otomobil Şubesi Müdürü oldu.» (56)

«İkinci Dünya Harbi bütün hızı ile devam ederken,
1944'Ierde harbin müttefikler lehine biteceği kanaatine
vardım. Amerika'da okumuş bir mühendis arkadaşımızı
Toros ekspresi ile Bevrut'o, oradan Mısır'a oradan Afrika'
ya ve Afrika'dan Amerika'ya gönderdim. Temaslar sonunda
Amerika'nın en büyük firmalarının mümessilliklerini almaya
muvaffak oldu.»

«1946'da ilk Amerika yolculuğum tüccarlıktan çıkıp sa
nayiciliğe geçişimin başlangıç noktası olmuştur... ilk Ame
rlko'vo gidişimde General Electric ile bir ampul fabrikası,
Uniroyal ile bir lastik fabrikası kurmak için teşebbüse geç
tim.» (57)

,ikinci gidişimde Türkiye'de General Electric Ampul
Fabrikası kurulması kararını aldım. Uzun konuşmalar oldu..
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ya başladım. Yine 1928 senesinde Ford şirketi Ankara'da
bir bayilik açmayı kararlaştırmıştı. Bu işin peşine düştüm.
Ford'un Ankara bayiliğini aldım. ikinci Dünya Savaşına
kadar başka yabancı firma mümessillikleri almadım.» (54)
Uniroyal ile bir lastik fabrikası kurmak için teşebbüse geç
dık. Bu başarıdan dolayı çok memnunum.» ·(58)

«Ampul işinde muvaffak oldum, lastik işinde olama
dım. Fakat işin arkasını bırakmadım ve 1963'de Türkiye'de

• lôstik fabrikasının da kurulmasını temin ettim.» (59)
«Reşit Kôtipoğlu, Ford Şirketinde çalışan Mr Eric Ar

rnitage ile birlikte İstanbul Ford Acentcsı olan Motör Ltd.
Şti'ni satın alarak bize rakip oldulor. Fakat sonra Katipoğlu,
gerek môli bakımdan, gerekse ortağı ile işbirliği yapama
dığı için 1949 yılında benimle birlikte iş yapmak için müra
caatta bulundu. 1950 Mayıs ayında bu şirketin yüzde BO'ini
bizim gurup aldı.»

«izmir'de Ford acentalığı Ege Petrol Şirketl'nde idi.
Ford'un bu mıntıkanın satışlarından memnun olmadığını
anladık ve İzmir acentalığına talip olduk. Çok uğraştık ve
nihayet Ford mümessilliğini alarak 1953 yılında Egemak -
Eğe Makina ve Ticaret A.Ş.'ni kurduk.»

«1950 - 1952 arasında devam eden liberasyon 1953'te
kalkıp kota sistemi ihdas edilince otomobil piyasasında yıl
larca darlık devam etti. Bay Bernard Nahum ile Türkiye'de
bir otomobil montaj endüstrisi kurulmosı gerektiğine kuv
vetle inanıyorduk. Mr. Cooper'in yerine gelen Mr. Masset'e
müracaat ettik ve fikrimizi söyledik. Müracaatımız çok mü
sait karşılandı. Ford Türkiye'ye uzmanlar göndererek etüd
ler yaptırdı. 1956'da Bernard Nahum ve Kenan inal beylerle
Amerika'ya giderek Henri Ford il ile tanıştık. Yıllarca sü
ren sıkı bir takipten sonra, nihayet 1950 yılında Otosan'ı
kurmaya muvaffak olduk.» (60) Koç, Otosan'da ilk yerli oto
mobil olan Anadol'u üretmeye başlamış ve Tofaş projesi ile
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bu alanda -bu kez Fiat ile ortaklık halinde- ·daha geniş
bir girişime yönelmiştir.

«Ampul fabrikasından sonra, ikinci endüstri şirketimiz
Arceliktlr... Bir yandan bu demir mobilya işini sürdürürken
diğer yandan buzdolabı yapmayı düşünmeye başladık...
Buzdolabı işi geliştikçe ilk gayesi olan demir mobilya işini
bıraktı, yavaş yavaş elektrikli ev aletleri endüstrisine geç
ti.» (61)

. .
Daha sonra Federal Almanya'daki Hilden firması ile

«teknik yardım» anlaşması imzalayıp Türk Demir Döküm
Fabrikaları A.Ş. kuruluyor.

Elektrik malzemesi ve radyo ithal etmek için Siemens
adlı Alman şirketinin acentalığı alınır, ama Koç bununla
yetinmediğini şu sözleriyle açıklamaktadır: «Benim bütün
istek ve hedefim, Siemens'in Türkiye'ye bir yatırım yapma
sıydı. Yatırım yaparlarsa, Türkiye ile ve bizlerle ilişkilerinin
kesilmiyeceğine inanıyordum. Türk Siemens Kablo ve Elek
trik Sanayi Anonim Şirketi 1964 Ocak ayında kuruldu.»
(62)

«Yıllar geçtikçe teşkilat büyüyordu. Artık adına Koç
Topluluğu değimiz şirketimize her yıl yenileri katılıyordu.
Bunların hepsi bağımsız birer şirketti, ben yönetim kurulla
rının başkanıydım... Bunların yönetimine yetişmem güçle
şiyordu. Bu durumda 1940'1arı geçtik... Koç Grubu daha
fazla büyümeden temelini sağlamlaştırmak, şirketlerin bir
birleriyle bağlantısını güçlendirmek, modern sevk ve idare
cilik prensipleri ile yönetimlerini ve önemlisi süreklilikleri
ni sağlamak istiyordum. Görebildiğim ve anladığım şu idi :
Süreklilik ancak aile şirketi niteliğini aşan anonim şirket
lerle sağlanabilirdi. Kendi firmamı 1938 yılında anonim şir
kete çevirmemde bu düşüncenin etkisi olmuştur. Fakat o
şirket yine de ilk kuruluşunda bir aile şirketi karakteri ta-
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şıyordu. Gerçi bütün dünyada büyük firmalar çoğunlukla
aile şirketi olarak başlamıştır, işin normal akışı da böyle
dir. Daha sonra işler büyüyüp yeni sermaye ihtiyaçları doğ
dukça ve aileler parçalandıkça gerçek anonim şirkete dö
nümüşlerdir.»

«Siemens şirketi de aynı aşamaları geçirmiştir. Firma
nın kurucusu dede Siemens. şirketin ilk ve tek sahibiydi.
Bugün şirketin yönetim Kurulu Başkanı olan Peter Von
Siemens'e sordum, o dönemden bugüne kadar Siemens
şirketinde ortak aile fertlerinin sayısı 100'ü bulmuş ve ser
mayenin ancak % 11'1 ailenin elinde kalmıştır. Hisselerin
% 39'u yalnız Almanya'da değil, uluslararası bir şirket hü
viyetinde, dünya borsolcnndo işlem görerek her yana yayıl.
mıştır. Dikkate değer olan şudur ki, % 11'lik aile hisesi,
dünyaya yayılan sermaye çoğunluğu arasında yine şirketin
yönetimini ellerinde tutabilmektedir.»

«Şirketlerin Koç ailesi elindeki hisselerini kurulacak
bir Holding'e devrederek şirketleri bu Holding'e ortak et
mek, bütün iş arkadaşlarıma Holding'te pay ayırmak, bu su
retle Holding'e gerçek ve halka acık bir anonim şirketi vas
fını kazandırmak fikri, en tabii olarak belirmiş oldu.» (63)
Ve nihayet 1963'te Koç Holding A.Ş.'i kurulmuştur.

1963 yılında 26 şirketle kurulan Koç Holding'te bugün
70 şirket bulunmakta ve bu Holding bünyesinde yer alan
şirketler Türkiye ekonomisinin bir çok alanında etkin faa
liyet göstermek'tedirler. Koç Topluluğunda bugün yaklaşık
olarak 19.500'ü işçi,6.200'ü memur ve hizmetli olmak üze- '
re 25.000 civarında kişi çalışmaktadır. 1963'te 25.000.000
TL. sermayesi olan Holdingin günümüz sermayesi 200.000.
000 TL'ı aşmaktadır. Son olarak 1977 Temmuz ayı içinde
Koç Holding olağanüstü Genel Kurulu yapılmış ve şirket
sermayesi 200 milyon TL'ndan 300 milyon TL'na arttırılmış-
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nr. (Kurulduğundan bu yana % 1200'lük bir artış sôzkonu
su.J

Koc'un otobiyografisinde de yansıdığı gibi, emperya
lizmin değişen startejisi doğrultusunda ve Türkiye'nin em
peryalist· kapitalist sistemle bütünleşme süreci içinde, iş
birlikçi ticaret burjuvazisi uluslararası tekelci sermayenin
ortağı durumundaki yerli tekelci sanayi burjuvazisine dö
nüşmüştür.

Biraz iş yaptıktan sonra Galata'daki azınlık tüccarla-
• rıyla ilişki kurma, «milli» kapitalist yetiştirme amacını güden
Teşvik-i Sanayi Kanunu'nun getirdiği «teşvik» olanakların
dan yararlanma, yabancı tekellerin ülke içi temsilciliği,
tek. parti politikacıları üzerindeki etkinlikten yararlanarak
müteahhitlik yapma, ikinci Emperyalist Dünya Paylaşım sa
vaşı sonrası Amerlko yolculuğu. yabancı sermaye ile ortak
montaj ve tüketime yönelik sanayi yatırımlarına girişme
ve holdingleşme aşamasına varış: işte Koç Topluluğunun
elli yıllık gelişim doğrultusu.

«ithal yasaklamaları ve iç piyasadaki yüksek fiyatlar,
devletin özel sektörü geliştirme çabalarıyle birleşerek. ya
bancı firma temsilciliği ve ithalatçılıktan sanayiciliğe doğru
kayışı başlatmıştır.» (64) Sanayie yönelişi emperyalist - ka
pitalist sistemin değişen starteji ve taktikleri içinde çö
zümlemek gerekir. Emperyalist - kapitalist sistemin değişen
uluslararası iş bölümü düzeninde, 1945'Ier sonrasında ve
özellikle 1960'Iar sonrasında geri kalmış uydu ülkelerin em
peryalist metropollerin bırakmaya başladıkları tüketim sa
nayilerini ve hatta bazı ara malları sanayilerini kurmaları
olanak dahilindedir. Koç Holdihg'ln sanayi girişimlerinde
de aynı gelişimi izlemek mümkün. Bununla birlikte, Koç
Topluluğunda halô ticaret ağır basmaktadır. Sabancı Hol
ding bünyesinde ise sanayi başat faaliyet alanı durumun
dadır. Ayrıca Sabancı Holding kendi denetimindeki Akbank
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sayesinde finansman sorununu bir ölçüye değin çözmekte
dir. Bunun içindir ki, Vehbi Koç, Hozlrcn ayı içinde 50. nci
yılı dolayısıyla TV'da kendisiyle yapılan röportajda, «banka
kurmak gerekliliği»nden bahsetmiştir. Lisans, patent ve
teknik anlaşmalardan yararlanmakla birlikte Koç Topluluğu
hala yerli~ yabancı ortak sermaye yatırımlarını sürdürmek
tedir. «Koç grubu ve Koc ailesinin 23 şirkette emperya
listlerle ortak yatırımı vardır. Bu şirketlerdeki diğer ortak
ların bağlı oldukları ülkeler ABD, Avusturya, Danimarka,
Federal Almanya, Fransa, Hollanda, İsviçre ve ltalya'dır.
Koç gurubuna bağlı olan şirketler, 22 emperyalist tekelle
patent ve işbirliği anlaşması yapmıştır, bu şirketlerin ürün·
lerlnl Türkiye'de üretip pazarlar.» (65) Buna karşılık, Saban
cı topluluğu, çoğunlukla, tümüyle yerli sermaye yatırımla
rına girişmekte, emperyalist tekellerle olan ilişkisini «tek
noloji transferi» yolu ile ve üretimde kullandığı maklnaları.
hammaddeleri, diğer erce ve gereçlerin önemli bir bölümü
nü bu tekellerden satın alarak devam ettirmektedir. Koç
Topluluğu ile Vehbi Koc'un «Koç kuruluşlarından daha bü
yük» olarak nitelediği Sabancı Holding (66) arasında re
kabet günümüzde ekonomik yaşamın tüm alanlarında sür
mektedir. (67)

Koç Topluluğu kamu sektörünün sivrilmiş yöneticileri
ni, azınlıklara mensup ünlü işadamiarını, yabancı teknis
yenleri ve emperyalist metropoilerde öğrenim görmüş gene
işletmecileri bünyesinde toplamıştır. Günümüzde,-ABD'nin

. giriştiği çabaların ürünü olarak gelişen işletmecilik fakülte
lerinde (örneğin ODTÜ İşletmecilik Bölümü) yetişen seç
kin yerli işletmecileri ve yine seçkin yerli teknik elemanları
bünyesinde toplamaya başlamıştır. Bir çok sanayi tesisi ya_
boncılaria ortaklık halinde kurulduğundan, bu şirketlerin
yönetim kurullarında Koç grubunda çalışan sermayedar ve
yöneticilerin dışında birçok yabancı do bulunmaktadır.
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Tekelci sermayeyi oluşturan Koç Holding ve benzeri
çoğu topluluk Türkiye'de geniş bir bayi şebekesi kurmak
tadır. Bayilikler çevresinde, tekelci sermaye ile doğrudan
ilişkileri olan ticari nitelikte bir orta burjuvazi bölgelerinde
giderek yükselmektedir. «Buzdolabı, otomobil, kamyon,
traktör, radyo, dikiş moklnası, likit gaz, bisiklet, lôstik ça
maşır maklnosı, deterjan, vb. ımolôtcıeı ve genel satıcısı
olan birkaç yüz firma, ülke sathına yaygın bir bayi örgütüy
le, temelini genişletmektedir. 1967 yılı başında yalnız Ay
gaz'ın bayileri 160'1 bulmaktaydı. Beko Ticaret'in bayileri
nin sayısı 176 idi. Egemok'ın 94, Motör Tlccret'ln 25, Oto
koç Ticaret'in 32 idi. (Bütün bu şirketler Koç Holding bün
yesinde yer olmaktadır). Petrol şirketlerinin bayilikleri üç
bini aşmaktaydı.» (68)

Türkiye toplumunun son elli yıldaki gelişmenin önem
li iktisadi, toplumsal ve siyasal olayları hakkında Koc'un
söyledikleri son _derece gerçekci ve bu olayların ardındaki
sınıfsal güçleri açığa vurur mahiyettedir.

«1923 yılı Türkiye'slnin ekonomik şartları içinde yapılan
İzmir İktisat Kongresi'nde Atatürk, yabancı müteşebbisin
yerini Türk müteşebbisinin alması zaruretini ortaya koy
muştur. Böylece, devletci CHP'nin şahsi teşebbüse değer
vermesine işaret etmiş ve yurt kalkınmasında özel sektör
den yararlanılması konusuna açıklık kazandırmıştır. Kong
rede belirlenen diğer husus, devletin hususi teşebbüsün ya
pamayacağı işleri ele alması kararıydı. Bence bu kararlar
hem iktisadi kamu kuruluşlarının doğmasına imkôn ver
miş, hem de Türk iş adamına çok geniş teşebbüs ve çalış-
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ma sahası ccmışnr,» (69) Koc'un sözleri, Kurtuluş Savaşı
sonrası gene Cumhuriyetin kapltalist kalkınma modelini
seçtiğini kanıtlamaktadır.

Daha sonraları «devletçilik» adı altında uygulanan ik
tisadi politikanın hiçbir zaman egemen sınıflara rağmen de-

ğil, egemen !tnirlarla birlikte ve burjuvazinin geiişff\11 doğ
rultusunda olduğunu Koç şu sözleriyle belirtmekte : «Ata
türk Cumhuriyeti kurduğu vakit memleketin ekonomik ha
yatı her yönü ile yokluğu ifade ediyordu. Endüstri yoktu,
özel sektör yoktu, sermaye yoktu. Memleketimizin iktisaden
varolmasını temin etmek için devletin bir şeyler yapması
gerekiyordu. işte Türkiye'de devletçilik böyle bir zaruretten
doğdu ... İnönü CHP'si devletçi olmakla birlikte, karma eko
nomiyi, hür teşebbüsü kabul etmiş, hür teşebbüsün yapa
mayacağı işleri devlet yapar felsefesini uygulamıştı .. ikti
sadi Devlet Kuruluşları birer okul vazifesi görmüşler, mem
lekete pek çok eleman yetiştirmişler ve özel sektöre birçok
teknik ve idari eleman temininde menba olmuşlardır.» (70)
İstanbul Ticaret Odası eski Genel Başkanı Behçet Osman
oğlunun deyişiyle, «ekonomisinin dokusu, Cumhuriyetin ku
ruluşundan beri özel teşebbüs olan» Türkiye'de, 1923 -1946
dönemini belirleyen sermayedar yetiştirme, yerli zengini ya
bancı sermaye ile işbirliği ve giderek ortaklık yapabilecek
düzeye eriştirme-bir tür ilkel birikim yaratma- adına, işçi
sınıfına ve emekçi kitlelere yapılan ağır baskı ve egemen sı
nıfların ideolojisini yansıtan Tek Parti yönetimidir. Koç bu
nu da itiraf ediyor ama Tek Parti yönetiminin baskısından
sadece devleti oluşturan bürokratları sorumlu tutarak bas-
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kının ardındaki gerçek sorumlular olan egemen sınıfları
gözlerden saklamak istiyor: «ikinci Dünya Savaşını de
mokrasiden yana olan ülkelerin kazanması, Türkiye'de de
yeni görüşlerin ortaya atılmasına ômil olmuştu. Diğer ta
raftan savaş yıllarının ekonomik, sosyal sıkıntıları, tek parti
hükümetlerinin murakabesiz icraatı, CHP'ye hoş görünmek
isteyen bazı gayretkeş idarecilerin tek taraflı davranışları
halkı fazlası ile rahatsız etmeye başlamıştı. Bence bütün
sebepler çok partili siyasi hayata geçişimizi çabuklaştırmış-
tır. Ben o tarihlerde CHP'li olduğum halde, DP'nin kurulu
şunu rejim bakımından memnuniyetle karşılamış ve demok
ratik murakabenin CHP'nin çalışmalarını düzenleyeceğine
inanmıştım.» (71) Yeterince güçlenen burjuvazi ve mütte
rikleri 1950'Ierde küçük burjuva bürokat kadroların ve~
sayetinden kurtulup siyasal iktidarı tek başına ele geçirme-
ye yönelirken halk yığınlarının Tek Parti diktasına ve terö
rüne duyduğu nefreti kendi arkasına aktarmayı becermişti. ,
ligine olan diğer bir nokta CHP'li olan Koc'un DP'nin ku
rulmasını memnuniyetle karşılaması. Bu durum, 1950 - 1960
arasındaki «demokrasi» nin egemen sınıflar içi demokrasi
olduğunu gösteriyor. Koç için, bir siyasal parti olmazsa,
diğeri olur.

«Memleketimizde hür teşebbüsün esas gelişmesi ve
müteşebbisin sanayie yönelmesi 1950 döneminde başla
mıştır,» (72) diyen Koç, DP döneminin, kapitalizmi geliştirici
-tabii ccrpık ve dışa bağlı bir biçimde geliştirici- vahşi,
atak, plansız iktisadi politikasını vurguluyor.

27 Mayıs Askeri Darbesi hakkında «Ordunun kansız
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.bir ihtilôl yapmış olması, gelecek için ümit verici idi» diyor
Koç. «Ben ihtilôlden hemen sonra iş arkadaşlarımla bir top
lantı yaptım ve kendilerine bu memleketin hepimizin oldu
ğunu, iyi günleri de kötü günleri de beraberce paylaşma
mız gerektiğini, İşlerimize hiçbir şey olmamış gibi devam
edeceğimizi söyledim...» (73) Menderes iktidarının kapita-
list dünya içinde sarsılan itibarı, 27 Mayıs Darbesini yapan- ,.-
tarın darbe sabahı erkenden Alpaslan Türkeş'in sesiyle
dünya kamuoyuna «Nato'ya ve Cento'ya bağlı kalacakları»
nı duyurması, darbenin hemen sonrasında gazetelerde yer
alan, 27 Mayıscıların Lideri Gürsel'le Koç'un birlikte resim-
leri gözönünde bulundurulursa Koç Topluluğunun işlerine
hiçbir şey olmamış gibi devam etmesi mantıkidir. Sadece
fazladan bir şey olmuştur. O da darbeye katılan küçük
burjuva radikallerinin ve demokratlarının hazırlanmasında
etkin olduğu 1961 Anayasası. Bu anayasanın «demokratik»
bir çok maddesi de «12 Mart Rejimi» ile yokedilmiştir. Koç
12 Mart konusunda şunları söylüyor:

«12 Mart'tan önceki aylarda hükümet sokağa hakim
olamayıp can ve mal emniyeti kalmayınca herkes gene or
dunun işe müdahale etmesini bekler hale gelmiştir.» (74)
Gerçekten de 12 Mart yaklaşırken egemen sınıflar arası
çelişki derinleşmiş, ·buna karşılık egemen sınıflar başta işçi
sınıfı olmak üzere çalışan halk kitlelerinin yükselen müca
delesi karşısında -bir ölçüde- paniğe kapılmışlardı. Geç
mişin özlemini taşıyan küçük burjuva idealistleri, sömürücü
sınıflar, özellikle de tekelci sermaye ordunun müdahe
lesini bekliyordu. Koç'un «Herkes» dediği bunlar olsa ge
rek. Burjuvazi her zaman kendi çıkarlarını bütün toplu
mun çıkarları gibi göstermiştir.
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«Türkiye'nin AET'na üyeliğinin memleket menfaatine»
olduğunu sövllven V~hbi Koç. «protokoller tesbit edilirken
biz memleketimizin ekonomik potansiyelini iyi değerlen·
dirememişiz. Başlangıçta büyük tavizler aldığımızı zannet
mişiz. Bu tavizler tatbikatta bize pek yararlı olmamış. Buna
karşı bazı yükümlülükler altına girmişiz. Bu yükümlülükle
rin hangi sanayi kollarını nasıl etkilediğini iyi hesap edeme
mişiz» demektedir. (75) Diğer bir çok sanayici gibi Koc'da,
AET • Türkiye ilişkilerinde ortaya çıkan son bunalımın, ye
ni konlonktürel olanakları (Detant. sosyalist ülkelerle ge
liştirilen iktisadi ilişkiler, lslôm Ortak Pazarı, v.b.) değer
lendiren bir anlayışla Katma Protokol'de yeni düzenleme
ler yapılarak, atlatılmasını önermektedir.

Vehbi Koc ellinci yılında «halk adına, üc istekte bu
lunmaktadır. «Bugün halkımız üc ana meselede barış bek
lemektedir... Siyasal barış, genelik barışı, çalışma barışı,>
Sonuncusundan başlamaktcr yarar var. işverenlerin ve
sözcülerinin son zamanlarda en çok rahatsız oldukları
konu işçi sınıfının yükselen ekonomik - demokratik mü
cadelesidir. Sendikal örgütlenmeyi ve mücadeleyi yasak-
lama özlemi içinde olan tekelci sermayenin, yoğun sömürü
karşısında işçilerin sustuğu, toplu sözleşmelerin yeniden
«zaptı rapt» altına alındığı bir «çalışma barışı»ndon bah
setmesi doğal. «Siyasal barış» çağrısının ardında ise işçi
sınıfının siyasal örgütlenmesini boğmaya; halkın demokra
tik istemlerinin parlenmentoya ve demokratik kamuoyuna
şu veya bu bicimde yansımasını önlemeye yönelik bir arzu
ve siyasal geliriiimi azaltıcı ve BUGÜNKÜ sınırlar içinde
«demokrasi» (!) yi işletecek «AP - CHP Koalisyonu» özlemi
var. «Genelik barışı» çağrısı ise kamuoyu önünde sahte
kôrca bir günah çıkarma ve sözde demeselerde özde «Tan
rı, Koc ve benzerlerini korusun» diyen saldırgan faşist
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milislerle yurtsever, demokrat. devrimci gençliği uzlaştır
.rncvc yönelik, haklı ve haksızı bir tutçın bir girişim.

«Yabancı sermaye Türkiye için gereklidir» diyen Koç
(76), bugün Türkiye tekelci sermayesinin en önemli grupla
rından birinin başındadır. Aşağıda Koc Holdingin bünye
sinde yer alan ve Holdinge bağlı diğer şirketler. Koc'un
ilişkisinin olduğu başka şirket ve kuruluşlar. ürettikleri ve
ticaretini yaptıkları mallarla, faaliyet alanlarıyla, ayrıntılı
bir biçimde verilmiştir. Bu ayrıntılı döküm, uluslararası te
kelci burıuvozlnln ülke içindeki ortağı durumunda olan ve
çalışan tüm halk kitlelerini alabildiğine sömüren, tekelci
burjuvazinin oluşturduğu azınlık içinde, önemli bir yeri olan
Koç Holding'in, iktisadi yaşamın her alanında faaliyette
bulunduğunu göstermektedir. Her gün yediklerimizin, iç
tiklerimizin, giydiklerimizin ve kuffandıklarımızın fiyatları
nın giderek daha hızlı artışından, ceşitli malların piyasa
daki kıtlığından kimlerin sorumlu olduğunu anlamak ko
nusunda, Koç Holdingin ayrıntılı dökümü, bir ölcüde yer
dımcı olacaktır.

KOC HOLDİNGİN YAPISI:

1. SOSYAL GRUP

• KOÇ HOLDİNG EMEKLİLiK VE YARDIM SANDIĞI
VAKFI (1967)

Koç Holding A.Ş. : % 100

Vakfın amacı, personele ve ailelerine SSK'nun progra
mına ek olarak maluliyet ve ölüm tazminatı ile emeklilik
ve aile aylıkları ödemek ve konut kredisi sağlamaktır.

• VEHBİ KOC VAKFI (1969)
Koç Holding A.Ş. : % 100

Koç Topluluğunun_ eğitim, tıp ve kültür alanlarındaki
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bağışlarını kurumlaştırmak ve sürekliliğin! sağlamak için
kurulmuştur. Vakıf her yıl 300 öğrenciye burs vermek
tedir.

2. SANAYi GRUBU

• ANSAN
Koç Holding A.Ş.

• ARCELIK
Koç Holding A.Ş.

Koç Ailesi

Koç Hold. Em. Y. San. V.

Koç Hol. Em. Y. San. V.

Devlet Malzeme Ofisi (DMO)

Teknosan Tic. ve San. A.Ş.

% 90

: % 25,4

: % 10,64

: % 15

: % 6,58

: % 15

: % 22.4
Arcelik, Koc'urı Eli Surla ile birlikte büro malzemesi

imal edip devlete satmak için kurduğu bir şirkettir. Bunun
için DMO. de şirkete ortak edilmiştir. Arelik büyük bir ge.
lişme göstermiş, buzdolabı üretiminde ön plana geçmiş
ve Koç Topluluğu yabancı sermaye ile ortaklık halinde
elektrlk motorları ve cam yünü üretimine girişerek buz
dolabında yerli üretim oranını arttırmıştır. Bugün Arcelik
her tipte buzdolabı, çamaşır makinesi, elektrik süpürgesi,
bütan gazı ile çalışan ocaklar, ızgaralı ocaklar, gaz sobası,
havalandırma cihazları üretmektedir.

• TÜRK GENERAL ELEKTRiK ENDÜSTRİ A.Ş. (1965)

Arçelik
General Electric Co. ine.
iş Bankası

: % 37
: % 51 (Amerikan)
: % 12
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Yedi kişilik yönetim kurulunun dördü yabancıdır. Şirket,
ev buzdolapları için soğutma sistemleri, bunların parça
ları, kompresörler, ev aletleri için elektrik motorları, kon
dansör, evaporatör üretmektedir.

• ASILCELİK SANAYi VE TİCARET A.Ş. (1974)

Koç Holding A.Ş.

Koç Ailesi

Uzel Ltd. Şti.
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası

: % 53,5

: % 1

: % 32,45

: % 13

Her türlü ve her boyutta asal çeliklerin üretimi ve
satışı amacı ile kurulmuştur. 55.000 ton nihai ürün ürete
cek tesisler 1977'de işletmeye açılacaktır.

e BEKOTEKNİK A.Ş. (1967)

Koç Holding A.Ş.

Koç Ailesi

Koç Yatırım ve Pazarlama A.Ş.

Koç Hold. Em. Y. San. V.
Arçelik

Beko Ticaret A.Ş.

: % 15

: % 10,18
: % 12,5

: % 5
: % 27,5
: % 24,66

1963 yılında BEKO Ticaret A.Ş.'nln bir bölümü olarak
çalışmaya başlayan, 1967 yılında baöımsız bir şirket ha
line gelen BEKOTEKNIK masa, her türlü radyo, televizyon,
pikap gibi elektronik ev aletleri üretmektedir.

• BOZKURT MENSUCAT SANAYi A.Ş. (1954)

Koç Holding A.Ş.
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Şirketin diğer ortakları, Koç Yatırım ve Pazarlama
A.Ş., Koc Ailesi ve Pensoy Ltd. Şirketidir.

Calışma alanı, pamuklu, polyesterli, yünlü iplik ve do
kuma üretimi ve boyanmasıdır.

9 BÜROSAN BÜRO SANAYi A.Ş. (1958)

Koc Holding A.Ş.
Koc Yatırım ve Pazarlama A.Ş.
Koc Ailesi
Koc Hold. Em. Y. San. V.
Koç Ticaret ve Yatırım A.Ş.

: .% 23,5
% 33,33

: % 6,28
: % 11,11
: % 10

Mürekkep üretimi amacıyla kurulan şirket zamanla
çeşitli kırtasiye malzemesi yapımına geçmiştir (Pelikan.
ve Skrip dolmakalem mürekkebi, karbon kôğıdı, stampa,
teksir ve cini mürekkepleri, daktilo ve hesap makinaları
şeritleri, mumlu kôğıt, silgi, dolma ve tükenmez kalem ve
bunların refilleri, çeşitli yapıştırıcılar). Şirketin Amerikan
Sheaffer's Pen Co. ve Alman Günther-Wagner Pelikan
Werke firmaları ile teknik ve lisans anlaşmaları bulun
maktadır.

e CEDKO SANAYi VE TİCARET A.Ş. (1966)

Koc Holding A.Ş.

Koç Ailesi

Salvo S.A. (İsviçre)

: % 47,67.

:, % 1.16

: % 51

Yabancılarla ortaklık halinde çeşitli tıbbi flaster, se
lofan bant, diğer sınai bantlar, büro ve ambalaj için ya
pışkan bantlar, pencere ve matbaa bantları ve benzeri

· teknik ve kimyasal maddeler üretim ve ticaretini yürütmek
tedir. Bunların üretiminde İsviçre Cederroth lnternatlonal
S. A. lisansı kullanılmaktadır.
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e DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TiCARET VE SANAYİ AŞ.
(1973)

Koç Holding A.Ş.

Tatko T.A.Ş.

Uzel Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti.

: % 77,5 ·

% 11,25

% 11,25

Halen kuruluş safhasında olan şirketin amacı dizel ve
benzinli motorların blok ve kapaklarını, otomotiv endüst
risi için döküm parça, temper döküm, sferord döküm ve
çelik döküm üretimidir.

e ERSU MEYVE VE GIDA SANAYii A.Ş. (1968)

Koç Holding A.Ş.

Almanya'daki işçiler ve çeşitli

vatandaşlar.

: % 66.98

: % 31

Meyve suyu ve meyve konsantre üretimi amaciyle
kurulmuştur.

• İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. (1965)

Koç Holding A.Ş.

Koçtaş A.Ş.

Llnzer Glasspinnerei Wren
(Avusturya)

Türkiye Şişe ve Cam Fob. A.Ş.

: % 25,33

% 25

% 15

% 10

ısı ve ses izolasyonunda kullanılan cam· yünü· üretir.

8 KAV ORMAN SANAYii A.Ş. (1970)

Koç Holding A.Ş.
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Koç Hold. Em. V. San. V.

Türkay Endüstri ve Ticaret A.Ş.

Beko Tic. A.Ş.

Diğer

% 5

% 10

% 2,33

: % 54,12

Kav, Halka açık bir şirket olarak, kibrit ve orman
ürünleri alanında faaliyet göstermek üzere kurulmuştur.

• MESAN METAL SANAYİ VE TESiSAT A.Ş. (1972)

Koç Holding A.Ş.

Koç Ail~si
Koç Yatırım ve Pazarlama A.Ş.
Koç Hold. Em. V. San. V.
Beko Ticaret A.Ş.

: % 26

% 5
% 25
% 11

: % 18

Şirketin alanı ticari so~uk hava dolapları, frigorifik
tesis ve cihazları, LPG (likit petrol gazı) aletleri, komple
mutfak tesisleri üretimidir.

• • METAŞ

Koç Holding A.Ş.

Türkiye iş Bankası

• PINAR SÜT
Koç Holding A.Ş.

Yaşar Holding

Türkiye iş Bankası

e SİMTEL TiCARETVE SANAYi A.Ş. (1960)

: % 10 -

: % 15,9

: % 10

Koç Holding A.Ş. : % 30
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Koç Ailesi % 41

. Koç Yatırım ve Pazarlama A.Ş. % 25

Şirket, çeşitli ev aletleri (Siemens elektrik süpürgesi,
Rekord-Simtel kat kaloriferi, çamaşır kurutma cihazları),
Siemens elektrik cihazları ve yeraltı elektrik kabloları
montajı, ithalatı ve toptan ve parekende satışı işleriyle uğ
raşmaktadır. Simtel, kendi ürünlerini doğrudan doğruya ve
63 kentte 450 bayi kanailyle satmaktadır.

• SİMKO TiCARET VE SANAYi A.Ş. (1959)

Koc Holding A.Ş.

Koç Ailesi

Siemens Beteiligung A.G. (Alm.)

% 42,5

% 6,5

% 51

Simens'in Türkiye Genel Acentası olan şirket elektrik
konusu ile ilgili her türlü proje tesisat ve montaj işleri, elekt
rik makine ve aletleri ithalôt ve üretimi ile ilgilenmektedir.
Yedi kişilik yönetim kurulunun dördü yabancıdır.

11 TAT KONSERVE SANAYiİ A.Ş. (1967)

Koç Holding A.Ş. % 39,8

Koç Ailesi % 5,5

Koç Yatırım ve Pazarlama A.Ş. % 20

Koç Hold. Em. Y. San. V, % 1,2

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. % 22,5

Şeker Sigorta A.Ş. % 2,5

ihracata yönelik bir kamu-özel sektör ortak girişimi
olan kuruluşun başlıca ürünleri domates salçası, domates
ve meyve suları ile diğer sebze ve meyve konserveleridir.
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Şirket İsviçre Migros Kooperatifleri Federasyonu ile tek
nik yardım anlaşması yaparak üretime geçmiştir. Şirket
Koç Topluluğunun ilk kez dış piyasaya yönelme girişimidir.

• TÜRK DEMİR DÖKÜM FABRİKALARI A.Ş. (1954)

Koç Holding A.Ş.

Koç Ailesi

Koç Vatınm ve Pazarlama A.Ş.

Koç Hold. Em. Y. San. V.

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası

Mümtaz Fazlı Taylan

: % 24,67

: % 8,3

% 15

% 2,5

: % 17,59

: % 20

Şirket yabancı patentle (Alman Hilden, Alman Junkers
ve Fıunsız Chappe) kalorifer kazanları, ocak, fırın, soba,
Junkers şohbeni, radyatör üretmektedir.

• TÜRK SİEMENS KABLO VE ELEKTRiK SANAYi A.Ş.
(1964)

Koç Holding A.Ş.

Koç Ailesi

Simko

Slemens A.G. (Almanya)

Oynokra (Finlandiya)

% 12

% 2,45

% 1,19

% 51

: % 10,4

Termopiastlk izoleli kablo ve iletken üretmektedir.

e TÜRKAY ENDÜSTRi VE TiCARET A.Ş. (1954)

Koç Holding A.Ş.

Koç Ailesi

: % 16

: % 10



Koç Yatırım ve Pazarlama A.Ş. % 10

Bedrettin Tümay % 36

Devlet tekeli kaldırılıp özel sektöre yol açılması ile
kurulan, kibrit üretimiyle uğraşan bir şirkettir.

3. TiCARET GRUBU :

• KOÇ VATIRIM VE SANAYİ MAMÜLLERİ PAZARLA
MA A.Ş. (1973)
Koç Holding A.Ş. : % 27,15

Şirketin diğer ortakları Koç ailesi, Koç Hold. Em. Y.
San. V. dır.

«En büyük Halk Ortaklığı» olarak reklôm edilen şir
ket halka acık bir şirket olarak kurulmuştur. Koç Toplu
luğunda yer alan bir çok şirkette hissesi vardır ve Koc
topluluğunun ürünlerinin (Murat ve Anadol otomobilleri,
Fiat treyleri, arcelik buzdolabı ve çamaşır makinesi, Nord
mende televizyonu) pazarlamasını yürütür. 22 Mart 1976
tarihli ilônlarında tahvillerinin % 18 gelir ödemeyi taahhüt
ettiğini açıklamıştır.

• AKYAK TiCARET A.Ş. (1928)

Koç Holding A.Ş.

Koç Ailesi
: % 88
: % 12

Mobil Oil'in Ankara bayiliği için kurulan firma 1963'de
anonim şirkete dönüşmüştür. Halen 9 satış ve servis is
tasyonu vardır. Ankara içine Fuel-oil ve gaz dağıtımı yap
makta, 1970'den itibaren Riello ve Akyak brülörleri satışı
ile de uğraşmaktadır.

• AVİS SETUR
Koç Holding A.Ş.
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• BEKO TİCARET A.Ş. (1951)

Koç Holding A.Ş.

Koç Ailesi

Fenni Tesisat Ltd.

% 81

% 9

% 10

General Elektrik (Amerikan) ampullerinin satışı için
kurulan şirket. genellikle Koc Topluluğunun sınai mamul
lerinin satıcılığı işini yürütmektedir. Türkay kibritleri, A,rce
lik ev aletleri, Türk Demir döküm fabrikalarının fırın, ocak
ve sobaları, Kavel kabloları genel dağıtıcılığını yapmakta,
ticari ve sınai soğukhava tesisleri, radyo montaj ve üreti
mi ilgilenmektedir. Şirket Amerikan lnternational General
Electrlc firmasının Türkiye temsilcisi ve İngiliz Pitney - Bo
wes, Gestetner ve Adrema adres basma makinalarının
Türkiye dağıtıcısıdır.

• BİLAR
Koç Holding A.Ş. : % 40

• BÜROKUR TiCARET AŞ. (1957)

Koç Holding A.Ş.

Koç Ailesi

% 86,8

% 11,2

Şirket, büro, fabrik_a, otel. motel lokanta, okul. has
·. tane ve evlerde kullanılan her türlü ahşap ve çelik mo
bilya alım, toptan ve perakende satışı ve komple döşeme
ve dekorasyon işleriyle uğraşır.

• KOC BURROUGHS TiCARET AŞ. (1962)

Koç Holding A.Ş.

Koç Ailesi

: % 55

: % 24
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Koç Yatırım ve Pazarlama A.Ş.

Şirket Mensupları

,: % 12

: % .9· '·

Elektronik ve mekanik Burroughs muhasebe ve he
sap makinaları, bilgisayarları ithalöt, tesis ve bakımı ile uğ
raşmaktadır.

• KOCTAŞ TiCARET A.Ş. (1955)' _· '
Koç Holding A.Ş.

Koç Ailesi

Yöneticiler

% 67,5

% 10

% 22,5

Her türlü lnşcct malzemesi,. sıhhi tesisat, cam, demir
toptan ve perakende ticareti ile uğraşmaktadır.

• TEKİZ TEKNİK iZOLASYON A.Ş. (1966)

Koctaş Tic. A.Ş.

Alarko A.Ş.·

: % 43,4

: % 22,8

ısı ve ses izolasyonu tecridi ile ilgili her türlü teçhizat
işlerini yürütmektedir.

• KOFİSA TRADING COMPANY S.A. (1973)

Koç Holding A.Ş.

-lnconfim .(ltalyo)

: % 50

: % 50
Uluslararası ticaretin gerektirdiği pazarlama hizmetle-

riyle ilgilenmek üzere kurulmuştur. •

•MERKEZ TİCARET A.Ş. (1956)

Koç Holding A.Ş.

Koç Ailesi
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Elektrikli ve elektriksiz ev aletleri ve inşaat malze
meleri ticareti ile uğraşmaktadır.

• PORSUK TiCARET A.Ş. (1946)
Koç Holding A.Ş.

Koç Ailesi

% 83

: % 17

Her türlü inşaat malzemesi; Ford, Oliver, U.S. Royal
(Eskişehir) Bölge Bayiliği; Arcellk, Türk Demir Döküm Ge
neral Elektrik ürünlerinin, Thomson radyolarının satıcılığı;
Mobil Oil Bölge Satıcılığı ve Aygaz Bölge Bayiliği ile ilgi
lidir.

• RAM DIŞ TiCARET A.Ş. (1970)

Koç Holding A.Ş. % 22,5 ..
Vehbi Koç :%5

Arçelik A.Ş. . : % 12,5

Beko Ticaret A.Ş. : % 12,5

Koçtaş Ticaret A.Ş. : % 12,5

Otosan A.Ş. % 12,5

Türk Demir Döküm % 12,5

Servis Turistik A.Ş. : % 10

Gerek Koç Topluluğunun bütün ihracat çalışmalarını
örgütlemek, gerek başka kuruluşlcnn ürünlerine dış pazar
olanakları aramak amacıyla kurulmuştur.

• TAM SiGORTA
Koç Holding A.Ş.

Eczacıbaşı Holding

: % 10

• : % 10
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Bülent Yazıcı
American Home Assurance
Company (ABD)

• TATAŞ
Koç Holding A.Ş.
Türkiye iş Bankası

• ŞARK SİGORTA A.Ş. (1923)

Koç Holding A.Ş. % 45
Riunlone Adriatica di Sigorta
(ltalya) % 49

Yangın, nakliyat. kaza ve hayat, makine ve . montaj
sigortası ile ilgilenmektedir.

4. OTOMOTiV GRUBU :

•• İMALAT ŞİRKETLERİ :

• BELDESAN MOTORLU VASITALAR SANAYİ A.Ş.
(1966)

: % 45

: % 7,93

Koç Holding A.Ş.

Koç Ailesi

Standard Belde
Motör Ticaret

% 16,71

% 1,83

% 43,5
% 29,1

Fransız Motobecane teknik anlaşması ile Mobylette
motorlu bisikletlerini. İngiliz Woodhead lisansı anlaşması ile
hidrolik• teleskopik amortismanlar üretmektedir.

• MAKO ELEKTRiK SANAYi VE TiCARET A.Ş. (1970)
Koç Holding A.Ş,
Aygaz
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Magnetti Marem (İtalya) : % 58

Amacı otomobil sanayii lcln elektrik donanımı üret
mektir.

• OTOSAN OTOMOBiL SANAYİi A.Ş. (1959)

Koç Holding A.Ş. % 29,8

Koç Ailesi % 7,1

Koç Yatırım ve Pazarlama A.Ş. : % 26

Yönetici ve Bayiler . : % 37

Kamyon, minibüs, otomobil (Anadol) ve otobüs mon
taj üretimi ile uğraşmaktadır. Genellikle Ford ile teknik
işbirliği içinde çalışmaktadır.

• EATON - YALE

Otosan A.Ş. % 1 O

• CAM ELYAF SANAYiİ A.Ş. (1971)

Otosan A.Ş. % 10

Türkiye Şişe Cam Fab. A.Ş. % 54

Türkiye iş Bankası % 10

T. iş Bankası, Emekli Sandığı % 15

Sınai Kalkınma Bankası % 10

• OTO -YOL SANAYi A.Ş. (1966)

Koç Holding A.Ş. % 42,91

Koç Yatırım ve Pazarlama A.Ş.
İstanbul Oto
Akbank

: % 20

% 4,58

: % 27
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Flat lisansı ile çekici kamyon, treyler ve otobüs üret
mektedir.

e KARSAN
Koç Holding A.Ş. : % 3.8

e TOFAŞ TÜRK OTOMOBiL FABRiKALAR! A.Ş. (1968)

Koç Holding A.Ş. : % 22,5

M.K.E. Kurumu : % 25 ...
Türkiye iş Bankası : % 10,5

Flat S.P. A. (ltclvo) : % 41,5

Murat otomoblllerini üreten şirketin dokuz kişilik yö
netim kurulunun dördü yabancıdır.

e TÜRK TRAKTÖR ve ZiRAAT MAKINALARI A.Ş.
(1964)

Egemak : % 30

M.K.E. Kurumu .: % 30

Zirai Donatım Kurumu :% 10

TC. Ziraat Bankası ;% 5

Fiat Holding (ltolya) : % 25

İtalyan Flat lisansı ile traktör ve tarım aracları üretimi .
ile ilgilidir. •

•• SATIŞ ŞİRKETLERi:

• BURSA OTO A.Ş. (1972)

Koç Holding A.Ş. : % 51

Koç Ailesi
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Vehbi Koç Vakfı % 6

• EGEMAK EGE MAKINA VE TiCARET A.Ş. (1953)

Koç Holding A.Ş.

Koç Ailesi

: % 60,83

: % 11,67

Ford'un Ege bölgesi dağıtıcısı, Fiat traktörlerinin
Türkiye Genel bayiidir.

• OPAR OTOMATIV PARCALARI A.Ş. (1973)

Egemak : % 15

İstanbul Oto : % 12,5

Ormak : % 12,5

Tormak : % 10
Bursa Oto : % 10

Ottar : % 10

Koç Ailesi : % 13,32

Yönetici ve Memurlar : % 16,68

Totaş ve Oto-Yol ürünlerinin yedek parçalarının· Tür
kiye çapında pazarlaması ile uğraşır.

• EGE OTO A.Ş. (1970)

Koç Holding A.Ş.

Koç Ailesi

Egemak

Koc Ticaret

: % 43,28

: % 8

: % 13,5

: % 10

Ege bölgesinde Otasan ürünlerinin, lzmlr'de Uniroyal
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lôstiklerinin pazarlanması ve sattığı ürünlerin yedek par
colcrmm ithali, alım ve satımı işlerini yürütmektedir.

• GÜNOTO GÜNEY OTOMOBİL TİCARET A.Ş. (1971)

Koç Holding A.Ş.

Diğer

: % 51,75

: % 48,25

Halka açık bir şirket olarak kurulan Günoto, motorlu
araçlar ticareti ile uğraşmaktadır.

• İSTANBUL OTO A.Ş. (1969)

Koç Holding A.Ş.

Koç Ailesi

Koç Hold. Em. V. San. V.

Akbank

: % 50,66

% 15,42

% 5,33

: "% 15

Murat ve Fiat ünitelerinin yedek parçalarının bölge
deki ticaretini yürütmektedir.

• MOTOR TİCARET A.Ş. (1955)

Koç Holding A,Ş.

Koç Ailesi

Koç Yatırım ve Pazarlama A.Ş.

% 48,33

: % 15,67

: % 12

Ford lstanbul, Trakya, Marmara ve Karadeniz bölge
leri dağıtıcılığını; Broderna Skoogs A. B. ve Expendite Ltd.
firmalarının temsilciliğini; Arçelik triportör dağıtıcılığını
yapmaktadır.

e ORMAK ORTA ANADOLU MAKiNA VE TiCARET
AŞ. (1959)
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,.
Koç Holding A.Ş.

Koç Ailesi

: % 58,5

: % 5.

Fiat Orta Anadolu dağıtıcılığını yapmaktadır.

• OTOKOC A.Ş. (1958)

Koç Holding A.Ş.

Koç Ailesi

Koc Ticaret ve Yatırım A.Ş.

% 43
% 24,34

% 10,83

Şirket Oliver lntemational S. A. ve Fruehauf Corpo
ration'un bütün Türkiye, Ford Motor Company'nin (İngil
tere/Almanya/Amerika) Orta Anadolu temsilcisidir.

• OTOYOL PAZARLAMA A.Ş.

Koç Holding A.Ş. : % 45.75

• OTTAR OTO VE TARIM ARAÇLAR! TİCARET A.Ş.
(1970)

Koç Holding A.Ş.

Koç Ailesi

Koç Hold. Em. Y. San. V.

Vehbi Koç Vakfı

% 55,9

% 23,1

% 5

% 2

Oto - Yol ürünleri dağıtıcılığı, Murat otomobilleri ve
Fiat traktörleri bölge bayiliğili (Eskişehir) lcln kurulmuştur.

• ROVAL LASTİKLERİ TEVZİ A.Ş. (1963).

Koç Holding A.Ş.

Koç Ailesi

Egemak

% 12

% 8,8

: % 20
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Otokoç A.Ş.

Motör Ticaret A.Ş.

: % 20

: % 20

Oniroyal T.A.Ş. ürünlerinin satış ve dağıtımını yürüt
mektedir.

• SETUR OTO SERViS TURİSTİK OTO A.Ş. (1973

Koç Holding A.Ş. : % 10

Koç Ailesi
Servis Turistik A.Ş.

: % 22
: % 60

Şirketin amacı her tür motorlu taşıt araçları ile ziraat
makina ve aletleri, ulaştırma, bayındırlık ve liman tesisle
rine ait makinalar ve yedek parçaların alım-satımı ve ki
raya verilmesi ile uğraşmaktır.· .

• STANDARD BELDE A.Ş. (1951)

Koç Holding A;Ş,

Koç Ailesi

Koç Yatırım ve Pazarlama A.Ş.

: % 15

: % 14,45

: % 22,22

Şirketin faaliyet konusu, Ford ana bayiliği, belediye
taahhütleri, Yale istif makinaları, benzeri temsilcillkler ve
ithalôttır.

• TOFAŞ OTO TİCARET A.Ş. (1970)

Koç Holding A.Ş.

Kan Grubu Şirketleri

M.K.E. Kurumu

-
: % 44

: % 5

: % 39
Türkiye iş Bankası : % 10

Murat-124 otomobillerinin genel dağıtıcısıdır.
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O TORMAK TOROS MAKINA VE TİCARET A.Ş.

Koç Holding A;Ş,

Koç Ailesi

% 61,2

% 6,2

Güney ve Güneydoğu illerini lclne alan onyedi ilde Flat
ürünlerini pazarlamak için kurulmuştur. Ayrıca Koc Top
luluğunun Otomotiv Grubunun ürünlerinin bölgede satışını
da yürütmektedir.

5. LPG (LiKİT PETROL GAZI) GRUBU :

• ALPA
Koç Holding A.Ş. : % 18,75

• ANKARA GAZ SATIŞ A.Ş. (1963)

Koç Holding A.Ş. % 44

Mobil Oil Türk A.Ş. (Amerikan) % 56

• AYGAZ A.Ş. (1961)

Koç Holding A.Ş.

Koç Ailesi

Koç Holdinge bağlı şirketlerin
mensupları

Liquld Petrocum Gas
Development Co. (ABD)

Mobil 011 T.A.Ş. (Aemikan)

% 31,25

% 6,25

% 17,5

% 35

% 10

Mobil'cilerin yönetim kuruluna katıldığı Aygaz çok
kôrlı bir ticaret alanı olan LPG dağıtım ve satışında faali
yet göstermektedir.
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• MOBİL GAZ A.Ş. (1963)

Aygaz

. Mobil Oil T.A.Ş. (ABD)

% 44

% 56

Aygaz Yönetim Kurulundaki iki Mobil'ci Mobil-Gaz'ın
da yönetim kurulundadır ve şirketin faaliyet alanı bir önce
ki şirketin aynısıdır.

• AEROSOL VALF SANAYi A.Ş. (1972)

Aygaz

ECA Pres Döküm

Diğer

% 10

% 12,5

% 77,5

Halka açık bir şirket olarak kurulan şirket valf üret
mektedir.

9 BURSA GAZ TiCARET A.Ş. (1965)

Koç Holding A.Ş.

Koç Ailesi

Aygaz

: % 51

: % 1,5

: % 41

Bursa civarında LPG, LPG cihazları ve elektrikli ev
aletleri satışı yapmaktadır.

• GAZ ALETLERİ A.Ş. (1961)

Koç Holding A.Ş.

Koç Ailesi

Koç Ticaret ve Yatırım A.Ş.

Mobil Oil T.A.Ş. (ABD)
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Şirket LPG tüpleri, vana ve detantörleri, ocakları, lam
ba, soba ve termosifonları üretimiyle uğraşmaktadır. A/S
Kosanges lnternational Danimarka lisansı altında üretim
yapılmaktadır.

6. KOÇ TOPLULUĞUNA BAĞLI ŞİRKETLER :

• DEMİR EXPORT A.Ş. (1957)

Ereğli Demir-Çelik'e demir cevheri satmak için AIO
(Uluslararası Kalkınma Bankası) kredi fonlarından yarar
lanarak geliştirilen bir maden işletmesidir.

8 GENERAL ELEKTRİK T.A.0. (1948)

1946'dan sonraki yeni dönemde Koc'un katılmasiyle
kurulan ilk yerli-yabancı sermaye ortaklıklarındandır. Yedi
kişilik yönetim kurulunda dört yabancı' temsilci yer almak-

- tadır. Şirket enkandeson; fluoresan ve civa buharlı ampul
terle cam kavanoz ve tüpler üretmektedir.

• HALİÇ ANTREPOCULUK LTD. ŞİRKETİ (1953)

Şirketin çalışma alanı, depolama, yükleme-boşaltma,
gümrükleme, nakliye işleri ve ithalattır.

e KOÇ TİCARET VE YATIRIM A.Ş. (1938)

Koç Topluluğu içindeki ilk anonim şirket olan Koç Ti
coret'ln konusu, ithalôt, ihracat ve yabancı firma bayilik
leridir.

• SERVİS TURİSTiK A.Ş. (1965)

Şirket'in konusu turistik kuruluşların gereksinme
duyduğu malları ithal etmek, seyahat acentaları kurmak,
serbest bölge ve liman rejimlerinin gerektirdiği ithalôt ve
transit işlemlerini yapmaktır. Diners Club'ün Türkiye tem
silcisi olan şirketin İstanbul, Ankara, İzmir havaalanlarında
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lstanbul, lskenderun, Mersin, Anamur, Marmaris, Kuşadası,
Bodrum limanlarında gümrüksüz eşya satan mağazalan
vardır.

• TURİSTİK İŞLETMELER AŞ. (1955)

Şirket, Gigi Rusconi'nin müdürlüğünde lstanbul'un en
modern otellerinden Divan Oteli'ni işletmektedir.

VEHBİ KOC'UN İLİŞKİSİ OLDUĞU DiĞER ŞİRKET
VE KURULUŞLAR

•FENNİ VE SIHHİ TESİSAT LTD. ŞTİ.'nln konusu,
kalorifer, havalandırma, sıhhi tesisat, ithalôt ve ticaret
işleridir.

• FER TiCARET LTD. ŞTİ. inşaat malzemesi, ithalôt
ve toptan satışı alanında bulunmaktadır.

•TANKER TRANSPORT VE TİCARET A.Ş.'nln faali
yet konusu likit petrol gazının deniz nakliyesidir.

• ANADOLU CAM SANAYiİ

Koç Holding A.Ş.

Yapı ve Kredi Bankası : % 10

IFC (Uluslararası Finansman Kurumu)
Glaverbel S.A. {Belçika) : % 20

• GAZSAN LiKiT GAZ SAN T.A.Ş. (1962)

Vehbi Koç ve Şirketleri
Kosangaz {Danimarka)
Antargaz (lsvlore)

Liquard Petroleum Gaz (Lübnan)
Com. lndustrielle de Gaz {Fransa)
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• TAM HAYAT A.Ş. (1966)

Vehbi Koç

Nejat Eczacıbaşı

Ahmet Dallı

Semih Tu~lu

Bülent Yazıcı

Akbank

Osmanlı Bankası

Amerlcan lnternational Underwrlters : % 10 (ABD)

Tam Hayat da, Tam Sigorta gibi, sigorta alanında
ünlü Türk işadamları ile Amerikan şirketlerini biraraya ge
tirmektedir.

• TÜRK· ALMAN TURiZM AŞ. (1969)

% 5

: % 10

Koç Holding A.Ş,

Vehbi Koç
Türkiye iş Bankası

: % 15,6

: % • 4,7
: % 28,8

Deutsche Ge. for Wltrh. Tusam
menarbeit Deut. Hotelges fur
Entwicklungslander (Almanya) : % 51

• TÜRK PİRELLI LASTİKLERİ A.Ş. (1959)

Vehbi Koç
Eli Burla
Türkiye iş Bankası
Eczacıbaşı Holding : % 3,6
Tegenso Tic. Ltd. Şti.
Societe lnternatlonale Pirelli (ltotvo): % 61 •
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• UNİROYAL ENDÜSTRİ T.A.Ş. (1961)

Vehbi Koç
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
Yapı ve Kredi Bankası

Etker Taylan
Hazım Kuyucak
Cihan İren
United States Rubber Company
(AB[?)

e TÜRKİYE SINAI KALKINMA BANKASI (TSKB)

«Hükümetimiz, Türkiye'de bir kalkınma bankası kurul
ması için 1940 yılında Dünya Bankası ile görüşmelere baş
lamıştı. Bu görüşmeler sonunda, Dünya Bankası ile anlaş
maya varıldı ve 2 Haziran 1950'de TSKB kuruldu. İlk ola
rak Mr. Tucker adında bir Amerikalı müdür geldi. İlk idare
meclisine eski iş Bankası Genel Müdürü Mecit Duruiz,
rahmetli Profesör Hazım Atıf Kuyucak, Nuri Dağdelen,
Hakkı Avunduk ile Cabir Selek, Suphi Aragon ve ben seçil
dik» (Vehbi Koç, Hayat Hikôyem. s. 108)

e EREĞLİ DEMİR CELİK SANAYİ A.Ş.

«Türk Hükümeti, Amerikan Hükümeti'nin vereceği 129
milyon dolar kredi ile, Ereğli'de İkinci Demir Çelik Sana
yii'nin kurulmasına karar veriyor.

«Demir Çelik Fabrikaları kurmakta uzmanlaşmış Ame
rikan firmalarından Koppers işi almak için Westinghouse
ile birlikte bir grup olarak anlaşıyor... Sıra Şirketin kuru
luşuna ve idare Meclisinin seçimine geliyor.

«Koppers ve Amerikan hükümetl bu şirketin tümüyle
bir özel kuruluş olmasını şart koşuyorlar. Bunun için de
bir kanun çıkıyor. İdare Meclisine bir Türk İşadamının alın-
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ması kararlaştırılıyor. Amerikalılar tarafından benim adım
hükümete teklif ediliyor...

«Ereğli Demir Çelik Sanayii A.Ş.'nde Ocak 1966 tarihi
ne kadar idare Meclisi üyesi ve Başkan Vekil! olarak bu
lunduktan sonra ayrıldım.» (Vehbi Koc, Hayatım, s.
110-111).

• ORDU YARDIMLAŞMA KURUMU (OYAK)

«1.3.1961 tarihinde .OYAK kuruldu. OYAK'nun kurul
ması konusundaki kanuna gör~ Milli Savunma Bakanı,
OYAK Genel Kurulu'na Silôhlı Kuvvetler dışından üc üye
seçebiliyordu. O sırada Milli Savunma Bakanı İlhami San
car (Sancar MC Hükümeti kurulurken CGP'den CHP'ye
geçmiştir) bu üyeliklere Bülent Yazıcıyı (TSKB Genel Sek
reteri), Kôzım Taşkent'i (Yapı ve Kredl Bankası'nı temsil
ederek) ve beni sectt.» (Vehbi Koç, Hayatım, s. 112), Ertesi
yıl Koç ve diğer iki özel kesim mensubu OYAK'nun cclışmo
ları konusunda Genel Kurul üyeleriyle çelişkiye düştükle
rinden Genel Kurul'a secilmediler.
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il. ECZACIBAŞI HOLDiNG

Günümüzde beş büyük holdlng orosınöo yer alan
Eczacıbaşı Holding, geçmişi 1900'Iere kadar uzanan bir
kuruluştur ve bu kuruluşun gelişiminin izlenmesi Türkiye'de
kapitalizmin gelişimini genel hatlarıyla ortaya koyar.

ittihat ve Terakkl'nln bir milli burjuvazi yaratma, «Milli
iktisat» politikası uyguladığı günlerde, (77) 1912'de Türki-
ye'nin ilk eczacılarından Süleyman Ferid Bey lzmir'de bir '('
eczane açtı. Yine aynı yıl açılan bir laboratuvarda fazla
teknik gerektirmeyen diş macunu, diş suyu, kuvvet şuru-
bu, kolonya imalatına geçildi. Bunların dışındaki tüm llôc
ve tıbbi malzeme dışarıdan geliyordu. Bir başka deyişle,
ülkedeki eczacılar yurt dışında imal edilen tıbbı malzeme .
ve ilôçların Türkiye içindeki pazarlamasını yapmaktan
öte bir iş görmüyorlardı. Burjuvazinin komprador nitellği,
özel olarak bu sektörde de sürüyordu. Bir başka deyişle,
emperyalizmin henüz içsel bir olgu olmadığı dönemlerde
eczacıların da yaptıkları bütün iş, aracılıktan başka bir
şey değildi. Ayrıca, Hükümetin uyguladığı politika da bu-
nu destekler nitelikteydi. örneğin sıtma, verem. trahom
gibi 1940'Iarda yaygın olan hastalıklara karşı yürütülen
mücadelede « ...gerekil llôclor Kızılay vasıtasıyla yabancı
ülkelerden ithal edilir fakat piyasaya sürülmez, ihaleye
cıkarılarak özel şahıslara devredilirdi. Bunların yaptığı iı,
bu ilôçlon ambalajlıyarak, üzerine kendi markalarını vu-
rarak piyasaya sürmekti. Bu işteki tatlı körler, laboratu-
var adı altında bir sürü kopkcccı birimlerin türemesine

• yol açtı. il. Dünya Savaşı başlarında devlet tarafından
150-200 Kg./TL.'ye ithal edilen «kinin» in bin ton civarın
da stok edilerek, sonradan fiatlarının 800-1000 Kg./TL.'ye
yükselmesiyle birlikte bu yeni fiattan piyasaya sürülmesi
bu kapkaççı birimlerin ilk büyük vurgunu olmuştur.» (78)
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işte bu günlerde, 1944'de, Eczacıbaşı Müessesesi, ls
tanbul'da, 15 işçinin çalıştığı bir imalathane cctı. Küçük
ölçekte yapılan üretim ihtiyacı karşılamaktan uzaktı. Mü
essesenin çalışmaları 1949 yılına kadar burada devam
etti.

Emperyalist sömürü yöntemleri lclnde, yatırım yoluy
la sömürünün göreli ağırlığının arttığı 1945'Ier sonrasında,
1952 yılında, Türkiye'nin ilk «yerli» ilôc fabrikası Ecza
cıbaşı tarafından açıldı. 50 uzman ve 400 işçinin çalıştığı
fabrikada birçok ABD., Avrupa ve Japon firmasının li
sansı ile llôclor imal edildi.

Bilindiği gibi, «ilôca olan tüketici talebinin esnekliği
sıfırdır. Yani uöc fiatlarında meydana gelen bir artış, ilôc
talebini azaltmaz. Çünkü ilôc, herhangi bir başka malla
ikame edilemez. llôc tüketicinin piyasada en az bilgi
sahibi olduğu mallardan birisidir. llôc alımında tüketici
nin özgür secimi hiçbir zaman söz konusu olamaz... llôc
sanayii ağır sanayi değildir. Kuruluşu kolaydır, büyük
çaplı yatırım ve uzun zamanı gerektirmez. llôc hammad
delerinin, az yer tutmaları nedeniyle nakilleri kolay ve
navlun ücretleri düşük olmakta, ayrıca llôc hammadde
leri ithalatına bir çok ülke gümrük kolaylıkları ve önce
likleri tanımaktadır.» (79) Bütün bu olanaklar Eczacıbaşı'
nın kısa sürede ilôc sanayiinde belli bir tekel gücü ka
zanmasına yol açtı. Bu sanayiden elde edilen yüksek
tekel kôrları (80) sanayiin diğer dallarına votmtmcvo baş
landı. 1958'de seramik fabrikası, 1969'da kağıt fabrikası
açıldı. Yine 1969'da Holding haline gelen kuruluş, 1974'·
de «halka açılarak» yeni boyutlara ulaştı. Eczacıbaşı Hol
ding «halka açılmayı» Türkiye'de bir sermaye piyasasının
açılmasına yardımcı olacağı düşüncesiyle gerçekleştir
miştir. Bu konuda Holding yöneticilerinden Öztin Akqüc,
«sermaye piyasasının gelişmesi için gerekli koşullardan
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biri de, küçük tasarrufları toplayan bunların güven içeri
sinde uzun vadeli yatırımlara kanalize olmasını sağlaya
cak mali kurumların varlığıdır. Bu mali kurumlar arasın
da, yatırım ortaklıkları özel bir yer işgal eder. Yatırım ortak
lığı, menkul kıymetlere yapılacak yatırım konusunda uz
manlaşmış, konusu sadece menkul kıymet portföyü işlet
mek olan kendine özgü bir mali kurumdur... Küçük tasar
ruf sahiplerinin hisse senetlerine yatırım yapmaktan
bekledikleri; güven, tatminkar bir gelir elde etme, ölçülü
bir sermaye değer artışı gibi sonuçları sağlayabildikleri
oranda yatırım ortaklıkları başarılı olacak, sermaye piya
sasının gelişmesine katkıda bulunacaklardır» (81) de
mektedir.

Bugün Eczacıbaşı Holding 3 milyar lira cirolu ve 650
milyon liraya yakın sermayeli 17 şirketin ya tamamına,
ya da hisselerinin bir bölümüne sahip olan büyük bir
güçtür.

Holding'in sahip olduğu ya da sermayesine katıldığı
şirketleri incelemeye geçmeden önce N. Eczacıbaşı'nın
çeşitli konulardaki görüşlerini ele almak yararlı olacak
tır.

Eczacıbaşı «Özel Sektör» hakkında şunları söyle
mektedir: «Özel teşebbüs kavramı, belirli kişi ve müessese
selerin ortamı sömürmeleri için yaratılmış bir tekerleme
değildir. Bu toplumların ekonomik gelişme sürecinde belli
bir anlam taşır... 19. yüzyıl kapitalizm anlayışı, kendini
yitirmiştir. Devrimlerin geliştirdiği bu yeni ve değişik sis
temi eski anlayıştan ayırmak için, «özel teşebbüs» diyo
ruz. Su yeni sistemde itici güc ne «kapital» ve ne de
«işgücü» dür. Ekonomik gelişmenin bugün içinde bulun
duğu dönemde itici güç, girişim ile sevk ve idaredir...
Bugün dünyada kullanılan sistemlerden biri olan ekono-
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mlyi tek merkezden yönetme sistemini samimi olarak is·
temiyorsak, onun alternatifi olan özel teşebbüs anlayışını
ülkemizde geliştirelim ve yeni sektörler yaratmaya kalk
malayım.» (82)

Yine N. Eczacıbaşı'ya göre: «Türkiye ekonomisi ya
pısal bir değişim geçirmekte ve bölgesel bir iktisadi bü
tünleşmeye gitmektedir. Artık eskiden olduğu gibi güm
rük duvarlarının arkasına sığınarak, hiç bir fizibilite etü-
dü, pazar araştırması vb. yapmadan sanayi kurma dönemi
kapanmıştır... Bundan böyle yapılacak yatırımlarla ger
çekleştirilecek kuruluşlar :

«Kaynaklarını Türkiye'den bulmalıdır. Yurdumuzun
hammadde kaynaklarını değerlendirmeyi temel al-
malıdır .

« Kurulacak işletmeler, ülkemizin bünyesi gözönün-
de tutularak emek-yoğun teknolojilere dayalı olmalıdır.

«Ortak Pazardaki rekabet şartları da dikkate alınarak
büyük ölçekli olmalıdır. Ölçek ekonomilerden yararlanmak
ancak böyle mümkün olabilir.» (83)

Görüldüğü gibi N. Eczacıbaşı yeni kurulacak işletme
lerde emek-yoğun bir teknolojiden yanadır. Bu tür tek
nolojide işçi en önemli yeri almaktadır. En azından teorik
acıdan işçi haklarının savunuculuğunu yapan sendikalar
hakkında, Eczacıbaşı şunları söylemektedir : «İşçi men
faati ile işveren menfaati arasındaki ilişki son dönem
lerde giderek yozlaşmış ve üzücü olaylara neden olmuş
tür. Sendika rekabetinde başarı ölüsü, işvereni suçla
mada görülen maharette, işçiyi en az çalıştırma yolunda
keşfedilen yöntemde, ülke ekonomisini düşünmeden
grev hakkını bir baskı unsuru olarak kullanıp ölçüsüz ta
leplere girişmekte aranmaya başlamıştır. Toplu sözleş-
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melerde prodüktivite ve fiat endeksi gibi faktörlere itibar
etmek yerine, bir evvelki toplu sözleşme orantılarının çok
daha üstünde isteklerde bulunmak adet halini almıştır.»
(84)

Eczacıbaşı topluluğunun evrimi de, Türkiye'de .kc
pitalizmin gelişimi ve emperyalizmin içselleşme sürecine
koşut olarak, yabancı tekellerin ülke içi acentası olan
işbirlikçi ticaret burjÜvazisinin (Komprador burjuvazisi-·
nln) bu tekellerin ülke içi uzantısı yerli tekelci sanayi bur
juvazisine dönüşümünün çarpıcı bir örneğidir.

Eczacıbaşı topluluğunun bugün başında bulunan Ne
[ot Eczacıbaşı, tekelci kapitalistlerimiz arasında kültür
ve sanat sorunlarıyla en yakından ilgilenenlerden biridir.
Eczacıbaşı'nın başında bulunduğu İstanbul Festivalleri,
kültür ve sanat konusunda, tekelci burjuvazinin ne denli
seçkinci (elitist) bir anlayışa sahip olduğunu göstermiştir.
Bu festivaller ayrıca ülkemizde reformizmin «halkçılığının»
kültür ve sanat konusunda bile nereye kadar gidebilece
ğini göstermiştir: Gidebildiği yer, burjuva «halkçılığının»
bittiği yerdir.

Bakın, tekelci sermayenin akıllı organlarından biri,
Nejat Eczacıbaşı'nı ve ailesini nasıl tcnmvor .

«Delikanlılık yıllarında hayli hızlı, renkli bir yaşamı
varmış. Güzel ama vefasız aşklar yaşamış ... Evlendikten
sonra bir anda değişmiş. Kapalı bir aile yaşamı lcerslnde,
iki oğlu ve eşiyle çok mutlu şimdi. Kalabalık yerlerde,
alaturka sanatçıların boy gösterdiği yerlerde göremezsi
niz hiç bir zaman Tepeden tırnağa Batılı bir yaşamdır,
Nejat Beyinki.

«Batı müziğini severler ailece. Sosyete edebiyatın
da «Snobıı diye damgalanmışlardır. Vaktiyle Erenköy'deki
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bahçesinde dillere destan partiler verirlerdi. Film şirket·
ferinin en fazla rağbet ettiği köşklerden biriydi bu .. Sonra
birçok işadamı gibi Boğaz sahillerine yerleşti o da.

«Nejat Bey «Eski İstanbul» hayranıdır. Şehrin, özellik
le Boğaz'ın kaybolan güzelliklerine üzüntüyle bakar her
zaman. Eski yalılara, eski halini koruyan dar sokaklara
büyük ilgi gösterir.

«Sanatçılarla arasını insanı şaşırtacak derecede iyi
dir ... Sonat ve kültür dendi mi ilk başvurulacak, kişi Ne
jat Beydir. İstanbul festivaline damgasını vurmuştur. He·
men hemen bütün uluslararası konferansların düzenleyi
cileri arasında mutlaka Nejot Beyin de adına rastlanır.

«Tüm ilişkilerinde içe dönüktür. Neyi çok sever, neden
çok heyecanlanır, neye üzülür, ne zaman çok mutludur
kimse bilemez. En yakınları dahi anlayamaz bunu.» (a,b.
c.) (85)

Bu renkli tanıtmaya ekleyecek hlc bir şey bulamı
yoruz. Herhangi bir yorum yapmaya do gerek yok, tanıt
ma yazısı yorumunu içinde barındırıyor. Yalnız şunu be
lirtmek gerekir ki, Eczocıbaşı ve onun gibi «Eski lstanbul»
hayranları olan kapitalistlerimiz, İstanbul Boğazı'nın do
ğal ve tarihsel zenginliklerinin kayboluşuna sadece
üzüntüyle bakacaklardır. Başka bir şey yapmaları pek
beklenemez. Çünkü Boğazın doğal ve tarihsel. zenginlik
lerinin kaybolmasına neden olan, Türkiye'deki dışa ba
ğımlı ve çarpık kapitalizmin kamçıladığı başıbozuk kent
leşmedir. Ayrıca Türkiye'de burjuvazi, tarihsel gelişim
sürecinde devrimci ve ulusal bfr nitelik yaşamadığı için,
ulusal bir kültür geliştirmemiştir, tam tersine, sürekli ola
rak Batı kopyeciliği lemde yaşamıştır. (Tanzimattan 1960'
lara dek, Türk kültür ve sanatı, özellikle de edebiyatı, bu
sürekli «batılılaşma» ya ve «çağdaşlaşma» (!) ya koşut
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olarak batı burjuva kültürünün taklitçiliği içinde gelişmiş
tir). Boğazdaki yalıları şu veya bu bicimde yakıp yerine
Amerikanvari çirkin taş binaları konduran «çağdaş» (1)
burjuvalarımızdır. Ayrıca Eczacıbaşı ve onun gibilerinin
bu «llgi»sı bile, batı taklitçiliğinin ürünüdür: Batı'da bur
juvalar doğal ve özellikle tarihsel güzelliklere sahip çıkı
yorlar ya!

Şüphesiz, yurdumuzun doğal ve tarihsel zenginlik-
lerine gerçekten sahip çıkacak olanlar, emekçi sınıf ve ·"'
tabakalar ve onların devrimci demokratik iktidarıdır.

A - ÖZ KURULUŞLAR :

.1. Eczacıbaşı İldç Sanayii ve Ticaret A.Ş.

Daha öncede anlattığımız gibi Holding'ln en eski
şirketidir. Bugün 50 milyon lira ödenmiş sermayesi olan
şirket 400'den fazla çeşitte, yılda 43 milyon paket ilôc ve
kozmetik üretmektedir. 1975 yılı satışlarının toplamı 550
milyon lira olan şirkette 1350 personel çalışmaktadır. Şir
ket İsveç, ABD.. Avusturya, Japonya, lsvicre, Hollanda,
Fransa ve italya'dan çok uluslu tekellerle lisans, patent,
know-how anlaşmaları yapmıştır. Bu şirketler şunlardır:

ABD. Şirketleri : 1 - American Hospital Supply Corp.,
2 - Bristol - Myers Co., 3 - Morton - Norwich Products
ine., 4- Ortho, 5 - Parke - Davis and Co., 6- Schering
Corp., 7- Upjohn lnternational ine., 8- Merrell, 9-
Eaton, 10- Bcxter,

İsveç Şirketleri: 1 - AB Leo, 2 - Astra AB., 3 -
Pharmacia lnternational.

Batı Alman Şirketleri : 1 - Beiersdorf AG., 2 - Sch
warzkopf GmbH.

Avusturya Şirketi : Blochemie.
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Fransız Şirketi: Specia.
Japon Şirketi: Fujisawa.
Hollanda Şirketi : Philips - Duphar B.V.
İtalyan Şirketi: Glorgio Zoja.
Norveç Şirketi : Collet A/S.
İsviçre Şirketi : Geigy.

2. Dr. Nejat Eczacıbaşı Seramik Fabrikaları A.Ş.

1942 yılında 8 işçinin çalıştığı küçük bir imalathane
olarak işe başlayan şirket. kısa zamanda gelişerek, 1958
yılında, 3 bin tonluk kapasitesiyle Türkiye'nin ilk sıhhi te
sisat fabrikası haline dönüştü. Daha sonra yapılan ek ya
tırımlarla fabrikanın kapasitesi 14 bin tona çıkarıldı. 100
milyon lira sermayesi olan şirket, Balkanların ve Ortado
ğunun en büyük seramik fabrikalarından birisidir. Yıllık
satış miktarı 200 milyon lirayı bulan şirket, vurtlcl ihtiyacı
karşılamakla kalmamakta, ihracatta yapmaktadır. «Vitre»
markasıyla seramik mamulleri imal eden şirketin kapa
sitesi, 350 milyon lira sarfıyla Bozöyük'te yapılmakta
olan fabrikatının 1977'de açılmasıyla 24 bin tona cıkmıştır.
tır.

3. İpek Kağıt Sanayii ve Ticaret A.Ş.

Eczacıbaşının üçüncü büyük kuruluşu olan İpek
Kağıt, 1969 yılında işletmeye açılmıştır. 150 milyon lira
yatırımla gerçekleştirilen fabrikanın kapasitesi 8000 ton
dur. 340 işçinin çalıştığı bu şirketin ödenmiş sermayesi 50
milyon lira ve 1975 yılı satış tutarı 144 milyon liradır. Şir
ket «Selpak» markası ile kağıt mendil, tuvalet kağıdı, pe
çete, çocuk bezi vs. üretmektedir.

4. Padeko Kimya Sanayii ve Ticaret Limited
Şirketi :

1953 yılında kurulmuş olan şirket Eczacıbaşı ilce Sa-
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nayil tarafından «Parke - Davis Company of USA.» lisan
sı altında üretilen malların pazarlamasını yapmaktadır.
1975 yılı satışları 12 milyon lirayı bulan şirketin ödenmiş
sermayesi 5 milyon liradır. Türklve'de poliüretan talebi
nin artması sonucu, şirket 1975 yılında «Upjohn Polmer
B.V.» lisansı ile poliüretan harmanlama tesisi kurmuş ve
bu maddenin pazarlamasını da yapmaya başlamıştır.

5. Dasa Dağıtım ve Satış A.Ş.

1975 yılı satışları 265 milyon lirayı bulan şirketin
ödenmiş sermayesi 2 milyon liradır. Şirket, Eczacıbaşı
Holdingin değişik firmaları tarafından üretilen çeşitli mal
ların pazarlamasını yapmaktadır. Bunlardan sadece Vit
re sıhhı malzeme, dekoratif seramik, çeşitli yapı malze
meleri 64 vilayette 375 yetkili satıcı tarafından piyasaya
sürülmektedir.

B - iŞTİRAKLER :

1. Dosan Konserve Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Domates salcası, sebze ve meyve konservesi imalin
de çalışan, 11 bin ton kapasiteli şirketin hlsselerinin
% 36'sı Eczacıbaşı Holdinge aittir. Ödenmiş· sermayesi
35 milyon lira olan şirketin 1975 yılı satış miktarları 85
milyon liradır. Şirketin hisselerinin % 20'si bir Hollanda
şirketi olan «Unilever N.V.» ye aittir. Diğer ortaklar Tam
Sigorta, Özdemir Antimuan Madencilik, 'fürkiye Şeker
Fabrikaları A.Ş. d,ir. -

2. Kaynak Tekniği Sanayii ve Ticaret A.Ş ..
Eczacıbaşı Holdin9'n % 63 hissesine sahip_ olduğu

şirketin ödenmiş sermayesi 34.698.000 lira ve 1975 yılı
satışları tutarı 65 milyon lh'adır. 600Ô ton kapasiteli şirket
«As Kaynak Elektrotları» nın üretimini yapmaktadır. Şir-
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ketin diğer ortakları arasında Denizcilik A.Ş. ve Mimaş
Holding A.Ş. de bulunmaktadır.

3. Petaş Plastik Endüstrisi ve Ticaret A.Ş.

Eczacıbaşı Holding % 47.5 oranında hissesine
sahip olduğu Petaş 123 milyon lira yatırımla gerçekleşti~
rilen bir kuruluştur. 50 milyon lira sermayesi olup her
çeşit katı ve sıvı yiyecek için ambalaj üretiminde bulun
maktadır. Şirket 1976 yılı içinde faaliyete geçmiştir.

4. Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı A.Ş.

1973 yılında 80 milyon lira sermaye ile kurulmuş olup
bunun % 50'si Eczacıbaşı Holdinge aittir. 2000 ortaklı
olan şirket 1974 yılında 12.856.000 lira kôr elde etmiş ve
ortaklarına % 16 kôr dağıtmıştır. Şirket, «küçük tasarruf
ları toplayıp onları kôrlı ya da ileride kôrlı olabilecek
alanlarda yatırımlara yöneltmek ve böylece küçük tasar
rufları kôr getirebilecek işlerde kullanmak, ayrıca ülkede
bir sermaye piyasasının kurulmasına yardımcı olmak»
amacıyla kurulmuştur.

5. Alamsaş Alarko Ağır Makina Sanayii A.Ş.

Holding bu şirketin hisselerinin % 15'ine sahiptir.

6. Ansa Antibiyotık ve Iİaç Hammaddeleri Sanayii
A.Ş.

Eczacıbaşı Holding'in bu şirketteki payı % 24.4'dür.
tJretimin % 50'si ile Türkiye ihtiyacını karşılayan şirket
geri kalan miktarı Batı Almanya, İsviçre ve italya'ya ihraç
etmektedir.

7. Tam Sigorta A.Ş.

Hisselerinin % 45'i "American Home lnsurance
Company" ye ait olan bu şirkette, Eczacıbaşı Holding
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% 10 paya sahiptir. Diğer ortaklar arasında Koc Holding
ve Bülent Yazıcı bulunmaktadır.

8. Tam Hayat Sigorta A.Ş.

Eczacıbaşı Holdingin % 5 hisseye sahip olduğu bu
sigorta şlrketiin diğer ortakları % 10 hisse ile "American
lnternational Underwriters", Osmanlı Bankası, Akbank
Ahmet Dallı, Vehbi kee, Semih Tuğlu ve Bülent aYzıcıdır.

9. Toplu Konut Holding A.Ş.

Bu şirketin hisselerinin % 10'u Eczacıbaşı Holdinge
aittir.

10. Türk Pirelli Lastikler( A.Ş.

Türkiye'nin en büyük lastik fabrikalarından biri olan
Pirelli'de Eczacıbaşı Holding % 3.6 hisseye sahiptir.
Pirellinin hisselerinin % 61'1 "Soclete lnternatlonal Pirel
li"ye aittir. Hisselerinin % 23.75'1 de iş Bankasına ait olup
diğer hissedarlar Vehbi Koc, Eli Burla ve Tegenso Ticaret
Limited Şirketi'dir.

11. Side Turizm A.Ş.

12. Martı Motel A.Ş.

13. Teklrova Enternasyonal Turizm A.Ş.

Eczacıbaşı Holding bu şirketin hisselerinin % 20'si
ne sahiptir. Hisselerin % 60'ında bir lngiliz cok uluslu şir
keti olan "Near Eost Development Co."nundur.

C- SOSYAL KURULUŞLAR :

1 - Dr. Nefat Eczacıbaşı Vakfı:

Vakıf, İstanbul ve lzmir'de okul hastane ve klinikler
yapmış olup, bunların yanı sıra tıbbi araştırmalar için
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burslar vermekte, Türk Eğitim Vakfı, Ekonomik ve Sosyal
Etüdler Konferans Heyeti, lstanbul Sanat ve Kültür Vakfı
gibi kuruluşlara da mali yardımlarda bulunmaktadır.
Vakıf, Eczacıbaşı Holdingin 10 milyon liralık hisse senedi
ne sahiptir.

2 - Eczacıbaşı Spor Kulübü

1966 yılında kurulmuş olup basketbol, voleybol ve
masa tenisi sporları ile uğraşmaktadır. Avrupa ve Birleşik
Amerika'da oldukça yaygın olan "spor yoluyla reklam
yapma" olgusunun ülkemizdeki ilk örneklerinden birisidir
Eczacıbaşı Spor Kulübü.

3 - Eczacıbaşı Bilimsel Araştırma ve Ödül Fonu

Eczacılık konusunda araştırma yapanları parasal ola
rak teşvik etmek amacıyla 1959 yılında kurulmuştur.

4 - Eczacıbaşı Kreş ve Çocuk Yuvası
1974 yılında açılmıştır.
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111. TRANSTÜRK HOLDİNG
(BİR 12 MART HOLDİNGİ VE TEKELCİ SERMAYENiN

«HALKA ACILMASI»)
1970 lerin oldukça hızlı gelişen Holdinglerlnden biri

si de Transtürk Holding'dir. Transtürk Ticaret Anonim Şir
keti'nin sahipleri, hisse senetlerini katılma payı olarak ko
yup, 1971 yılında Transtürk Holding A.Ş. ni kurmuşlardır.
Holding, 6 Aralık 1971 tarihinde de «halka açılmış» tır.

Kurucularının sayısı 15 olup bunların dördü Piyale,
ikisi de Süren soyadım taşır. (Kurucular arasında armatör
Hayri Baran, emekli Korgeneral Faruk Güventürk, Akbank
İdare Meclisi üyelerinden Prof. Memduh Yaşa bulunmak
tadır.)

Holdingin kuruluş amaçları arasında «riski dağıtmak,
konjonktür dalgalanmalarına karşı yatırımların güvenliğini
sağlamak ve böylece bu şirketlerin gelişmelerini ve sürek
liliklerini temin etmek» (madde: 4/a), «memleketin küçük
sermayelerinin birleşmesini teşvik ve temin etmek, ... ufak
tasarrufların birikmesinden büyük teşebbüslere müsait
sermaye şirketlerinin tesisini sağlamak» (madde: 4/b) en
başta gelenlerdir. (86)

Holdingin esas sermayesi 150 milyon TL. olup bunun
50 milyon TL. sı bidayet (başlangıç) sermayesidir. Bu
bidayet sermayesinin % 61.0B'i Fuat Süren'e, % 22.24'ü
ise Piyale ailesine aittir. Holding hisse senetlerinin adet
ve sermaye bakımından dökümü aşağıda sunulmuştur.

Grubu Hisse Senedi Sermayesi
(milyon TL.)

A 100.000 50
B 30.000 15
C 70.000 35
D 100.000 50

TOPLAM 300.000 150
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(A) grubu hisse senetlerine ayrıcalık tanınmıştır: Bu
hisse senetlerinin sahipleri 2 oy hakkına sahiptirler. Böy
lece, kurucuların «egemenliği» sağlanmıştır.

1971 yılına kadar 28 yıllık bir geçmişi olan Transtürk
Ticaret Anonim Şirketi, Holding oluşundan 3 yıl sonra,
1971 - 1974 yılları boyunca, 28 yıllık gelişiminin üç-dört
misli bir gelişim göstermiştir. Grevlerin, sıkıyönetim ka
rarları ile yasaklandığı, Bakanlar Kurulu kararları ile dur
maksızın ertelendiği, «toplu sözleşmeleri zopt-ı rapt altına
alabilmek için hükümetin büyük gayretler sarfettiği» (87),
grev hakkının izne bağlanmasına karşın lokavtların büyük
ölçüde arttığı, kredi musluklarının sonuna kadar açıldığı,
tekelci sermayeyi teşvik için yeni yasaların önerildiği,
teşvik furyasının doruğuna ulaştığı, enflasyonun had saf
haya vardığı, ortalama yıllık fiyat artışının yüzde 20'ye
yaklaştığı (88). düşük taban fiyatı politikasının izlendiği,

• her türlü siyasal ve ekonomik-demokratik muhalefetin
büyük ölçüde kısıtlandığı bir dönemde, «bütünüyle» halka
açılan Transtürk Holding, 28 yıllık geçmişinde gösterdiği
gelişiminin 3 - 4 mislini üç yılda gerçekleştirmiştir. Trans
türk Holding'in bu gelişimiyle övünmesinin altında, 12
Mart rejiminin gizli övgüsü yatmaktadır. Transtürk Hol
ding'in bu gelişimi, 12 Mart rejiminin g_erçek sahiplerinin
kimler olduğunu gösteren sayısız örnekten sadece biri
dir. Sözü Transtürk Holding'e bırakalım: «6 Aralık 1971'
de halka açıldığımız, yani 28 yıllık faaliyetten sonra eriş
tiğimiz rakamlarla 1974 yılı rakamlarımızı aşağıdaki tob-

• loda karşılaştıralım:
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(Topluluğun iştirakleri 1975'de 27'ye, 30 Haziran 1976'da
31 'e cıkmıştır.)

Oc yıl gibi kısa bir zamanda kuruluşumuzun üc ilô
dört misli büyüdüğünü bu rakamlarla tespit ederek, dü
rüst (!) bir teşebbüsün halk itimadı ile birleştiği vakit
Türkiye'mizde neler yapılabileceğini göstermek lcln bun
dan daha iyi bir örnek var mıdır?» (89)

1970'1erln Türkiye'sinin belli bir özelliği de tekelci
sermayenin halka açılması. Özellikle son üc yılda belir
ginleşen bu olayın nedenlerini tekelci sermayenin sözcü
lerinin ağzından dinleyelim: Koç Holding İdare Meclisi
icra Komitesi Başkan Yardımcısı Can Kıraç bu olayı şöy
le açıklıyor: «Halka acılan şirketlerin Ortak Pazar ko
şullarında yapılması gerekli yatırımlar için gerçek bir
kaynak ihtiyacı vardır... Halka açılma, halkın tasarruflarını
bu büyük sanayi projelerine, yatırım programlarına yön
lendirme zorunluluğudur.» (90)

Halka açılma, gelişimin belirli bir sıçrama noktasına
gelen ve AET içinde varolmayo yönelen Türkiye sermaye
sinin büyük ölçekli modern işletmeler kurma zorunluluğu
karşısında getirdiği seçeneklerden biridir. özellikle kü
çük burjuvazide biriken küçük tasarruflar, şirketlerin his
se senetleri satışlarıyla özel kesime çekilmek istenmek
tedir. Sermaye yetersizliği, nakit darlığı, ek finansman
darlığı gibi ekonomik sorunlar «halka açılma» olayının
ardından yatanlardan sadece bir tanesi. İkinci neden
toplumsal bir neden ve kanımızca «halka açılma» olayın
da birinciye göre daha fazla ağır basmakta. Bu toplumsal
nedeni en özlü bir bicimde Eczacıbaşı ifade ediyor: «Şir
ketlerimizi ancak halka açarak tarihin bizi affedeceğini
sanıyorum.» (91)

12 Mart rejiminin adından gelen 14 Ekim 1973 se-
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çimlerinin sonuçları karşısında, tekelci sermayenin bazı
kesimleri, daha uzun vadeli hesaplar içine girdiler. Top
lumsal uyanış karşısında sevimli görünmenin, mülkiyetin
yaygınlaştığı aldatmacasını çalışan sınıflara benimsetme
nin zorunlu olduğunu, aksi halde toplumsal patlamaların
daha kısa bir süre içinde gündeme geleceğini düşünenler
«halka açılma» olayını, özellikle 1974 yılında, büyük bir
reklôm kampanyası ile gerçekleştirmeye başladılar. Te
kelci sermayenin bu politikası, küçük tasarruf olanağına
kavuşmuş ve doğası gereği burjuvazi ve işçi sınıfı arasın
da yalpalama durumunda olan küçük burjuva kesimlerde
etkili olabilmektedir ve tekelci sermaye kendi günahları
na toplumsal platformda yeni «ortak» lor bulmaktadır.

Ayrıca «halka açılan» şirketlerin hiçbirinde, küçük
. ortaklar kesinlikle söz sahibi olamamaktadır 'Acaba hal
ka acılan şirketlerde halk denetimi ve yönetimi nasıl ola
caktır?' sorusuna, Can Kırac'ın verdiği yanıt şöyle: «Bin-
lerce ortağı bulunan bir kuruluşta bu binlerin yönetim ve ..,.,
denetime katılması imkansızdır. Ama nasıl ki Türkiye'nin
siyasal örgütlenmesinde, sendikal örgütlenmesinde dene-
tim ve yönetim halk tarafından yapılıyorsa, halka açık
şirketlerde de aynı şekilde yapılacak. Ortakların temsil-
cileri yönetim kurullarına girmek suretiyle yönetimde gö-
rev alacaklardır. Denetim kadrolarına girerek denetimde
etkilerini göstereceklerdir.» (92) Ama Transtürk Holding'-
in hisse senetlerinin dökümünde gördüğümüz gibi, (A)
grubu hisse senedi sahiplerinin, kurucuların, yönetim
kurulunda çift oya sahip olmaları, «küçük» ortakların
temsilcilerinin yönetim ve denetimdeki yerlerinin, sadece
göstermelik, sahte bir «demokratçılık» olduğunu kanıtla
maktadır. «Halka açılan» holdingin yönetimindeki «de
mokrasi», temsili burjuva demokrasisindeki «demokrasi»
ye benzemektedir. «Böylece toplanan milyonlarca serme·
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"'

yenin nereye, nasıl, ne zaman, ne şeklide yatırılacağı ve
buna bağlı bütün kararlar, şirketlerini sözde halka acan
tekelci kesimin elinde kalmaktadır.» (93)

Ayrıca, gelir dağılımı araştırmalarının sonuçları,
• «halka acılan» şirketlerin satışa çıkardığı hisse senetle
rini alabilecek olanların, nüfusun yüzde 10'unu geçmeye
ceğini ve mülkiyetin «sözde» yaygınlaşmasının çok sınır
lı olduğunu göstermektedir.

«Halka açılma» kapitalist metropollerde çok önceleri
başlamış bir olaydır. Mülkiyetin «halka» açıldığı, böylece
«halk kapitalizmi» ne geçildiği ileri sürülen (94) bu ülke
lerde yapılan araştırmalar, halk kapitalizmi efsanesini
yıkmaktadır. A.B.D.'ye ilişkin bir araştırma, A.B.D.'de
hisşe senedi sohibi olanların sayısının 1962'de 17 milyon
kadar olma.sına karşın, oynı yıl, ülke nüfusunun 200 milyon
yöresinde bulunduğunu göstererek, halk kapitalizminin
boyutlarının cüceliğini kanıtlamaktadır. Ayrıpa, «hisse
senedine sahip bulunan ailelerin yüzde 75'inin elindeki
hisseler 500 ile 10.000 dolar arasındadır: yani A.B.D. öl
cülerl ile önemsiz büyüklüktedir. Büyük hisse senetlerine
sahip olanların ise bütün hisse senetlerinin yüzde 80'ini
ellerinde bulundurmalarına karşın, nüfus içindeki oranları
yalnızca yüzde 1,6 dır... A.B.D. ve ona benzer ekonomi
lerde görülen, bu tür anonim ortaklıklar, düzenin temel
özelliklerini, iktisadi denetim gücündeki büyük adalet
sizlikleri ustalıkta geri plana atan bir araç görünümünde
dir.» (95) Türkiye'de, aynı aracı 1970'ierde tekelci ser
maye kullanmak durumundadır. 1974 yılı Faaliyet Repo
ru'nda «Hakikaten yeni kuruluşlarını, veya eski kuruluş
larının bir kısmını halka açan başka şirketler de vardır.
Fakat tüm faaliyetlerini halka açan tek kuruluş halô hol
dingimizdir.» diyen Transtürk Holding, bunlardan sadece
biridir.
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Transtürk Holding'ln iştirakleri iki grupta toplanır.
Birincisinde kendi yönetiminde bulunan kuruluşlar . yer
alırlar. ikinci grup ise yönetimlerine etkin bir bicimde
katılmakla birlikte yönetim denetimi tümüyle Transtürk Hol
dlng'de olmayan kuruluşlardan oluşur.

A, HOLDING'İN YÖNETİMiNDEKİ KURULUŞLAR

a) Sanayi

e ANADOLU CIMENTOLARI A.Ş. (1976)

Sermaye

Transtürk Hissesi

45.000.000 TL.

(% 57.54)

Şirket, clmento üretimiyle (yılda 420.00 t) uğraşmak
tadır.

• COMAG Continental Sanayi ve Ticaret A.Ş. (1970)

Sermaye

Transtürk Hissesi

7.500.000 TL.

7.496.000 TL. (% 99;95)

Şirket, ham ve kalsine kostik magnezlt üretimi ve ih
racatı ile uğraşmaktadır.

• EVSAN Ev Sanayi Aletleri Sanayi ve

Ticaret A.Ş. (1973)
Sermaye 15.000.000 TL.

Transtürk Hissesi
• 1973 Kôrı

7.295.000 TL. (% 48,63)
3.722.414 TL.

Başlıca Ortakları Türkiye iş Bankası (% 20)
Şirket, buzdolabı, gaz sobası, vb. ev aletleri yapımı
ve satışıyla uğraşmaktadır.
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• LİKİDGAZ Dağıtım ve Endüstri A.Ş.

Sermaye

Transtürk Hissesi

7.662.000 TL.

6.830.000 TL. (% 89,09)

• PLASTAŞ Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (1976)

Sermayesi

Transtürk Hissesi

20.000.000 TL

(% 51)

Şirket. her türlü plastik -malzeme ve eşya üretir ve
pazarlar. Şirket, ayrıca, otomotiv ve dayanıklı tüke
tim maddeleri sanayii için plastik madde üretiminde
bulunur.

• SELTAŞ Sel Topluluğu Bakır ve
Çinko Sanayii A.Ş. (1973)

Sermaye .

Transtürk Hissesi

9.000.000 TL.

4.600.000 TL. (% 51,00)

• TAMSAN Tomruk ve Ağaç Mamulleri Sanayi A.Ş.

Sermaye

Transtürk Hissesi

Başlıca Ortakları

40.000.000 TL.

19.650.000 TL . (% 48,62)

Türkiye Sınai Kalkınma
Bankası ( % 21,46) ,·
Uluslararası Endüstri ve
Ticaret Bankası.

Şirket kereste, parke, kontrtabla ve mobilya üret
mektedir.

• TEZSAN Takım Tezgahları Sanayi ve Ticaret
A.Ş. (1969)

99



100.000.000 TL.

41.500.000 TL. (% 41,50)

Türkiye iş Bankası (% 41.50),
Tür-kiye Ticaret Bankası,
Uluslararası Endüstri ve Tl
ceret Bankası.

Şirket torna, freze ve matkap tezgahları üretiminde
bulunmaktadır. .

e TRANSTÜRK FREN VE DEBRİYAJ ENDÜSTRiSi
SAN. VE TIC. A.Ş. (1976)

!

Sermaye

Transtürk Hissesi

Başlıca Ortakları

Sermayesi

Transtürk Hissesi
85.000.000 TL.

(% 71)

Şirket, motorlu araçlar için fren ve debriyaj donanımı
üretecektir. Yaklaşık 300 milyon TL'na malolacak ve
tam kapasiteye 1978 yılında ulaşacak olan bu tesisle
yılda 150.000 adet aracın fren ve debriyaj donanımı
gereksinmesi karşılanmış olacaktır.

e MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSi A.Ş. (1957)

100

Sermaye
Transtürk Hissesi
1973 Kôrı

Başlıca Ortakları

25.000.000 TL.
10.738.500 TL. (% 42,50)
16.644.655 TL.

Türkiye Sınai Kalkınma
Bankası (% 8,1),

Thyssen Stahlunlon
Export (Batı Almanya)
(% 26,32),

Uluslararası Endüstri
ve Ticaret Bankası.



Şirket matkap uçları kesici takımlar, testereler üre
timinde bulunmaktadır.

,e TRANSTÜRK KİMYA A.Ş.

Transtürk Hissesi
b) Ticaret

• ÇELİK MAKiNE ncaret A.Ş. (1954f

Sermaye 5.000.000 TL.
Transtürk Hissesi 2.750.000 TL. (% 55.00)
1973 Kôrı 6.595.510 TL.

Şirket teknik makine ve teçhizat ithali ile uğraşmak
ta, yabancı şirketlerin temsllclnğini yürütmektedir.

• DİMA Ticaret A.Ş. (1954)

(% 88,86)

Sermaye
Transtürk Hissesi
1973 Kôrı

1.000.000 TL
680.000 TL. (% 68,00)
568.307 TL.

Yabancı tekellerin temsilciliğinin yanı sıra şirket in
şaat makinaları, elektrik feneratör ve motorları, yazı
ve hesap rncklnclcn, komple tesisler ithalatını sür
dürmektedir.

• LIBKA TiCARET A.Ş.. (1976)

Sermayesi
Trastürk Hissesi

2.000.000 TL.
(% 80)

Faaliyet alanı : Temsilcilik, ithalat, imalat, pazarla
ma-dağıtım. (Telefunken televlzvonkın ve regulatör
leri Genel Dağıtıcısı. Norge ·buzdolabı ve çamaşır
makinaları, Nlfflsk ev ve sanayi tipi elektrik süpürge
leri). (96)
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• METAL TiCARET T.A.Ş. (1943)

Sermaye
Transtürk Hissesi

. 1973 Karı

10.000.000 TL.
5.500.000 TL. (% 55,00)
7.302.452 TL.

Transtürk grubunun en eski kuruluşu olan şirket it
halat, ihracat, toptan ve perakende sanayi ürünleri
satışıyla uğraşmaktadır.

• TRANSTÜRK DEMİR ÇELİK SAN. VE TIC. A.Ş. (1976)

fFj

Sermayesi
Transtürk Hissesi

10.000.000 TL.
(% 99,1)

Faaliyet alanı : Demir ve celik ham yarı mamul ve
mamul maddelerinin ithalatı, satışı, depolaması.

• TRANSTÜRK EXPORT Tarım ve Sanayi Ürünleri
. A.Ş. (1974)·

Sermaye 5.000.000 TL.
Transtürk Hissesi 2.980.000 TL. (% 59,60)

.r.
Şirketin 30.6.19?4 itibariyle ihracatı 105 milyon liradır.

e TRANSTÜRK TEKNİK A. Ş. (1975)
A.Ş. (1975)
Transtürk Hissesi {% 40)

Fren, debriyaj ve diğer otomotiv parçalarının pazar
lamasını yürütür.

e TRANSTÜRK TEKNiK A. Ş. (1975)
Transtürk Hissesi
İrak - lskenderun petrol boru hattını Mannesmann
Rohrbou AG'nin yanında gerekleştirmek üzere
faaliyete geçirilmiş bulunan bu şirketin, Ortadoğu'do
yeni taahhüt işlerine girmesi amaçlanmaktadır.

{% 79,85)



e TRANSTÜRK TİCARET A.Ş. (1945)

Sermaye
Transtürk Hissesi
1973 Karı

11.000.000 TL
10.400.000 TL. (% 94,54)
22.010.364 TL.

• T.S.T. Telefon Sanayii ve Ticaret A.Ş.

Transtürk Hissesi

c) Turizm Sanayii

e DRUGSTORE BINBİR Giyim, Gıda, Hediyelik - Eşya
Ticaret ve Sanayi A.Ş..

B. HOLDİNG'İN YÖNETİMİNDE OLMAYAN ışrt-
RAKLER

a) Sanayi

e AK-KARDAN Sanayi ve Ticaret A.Ş. (1972)

110.000.000 TL.
39.000.000 TL. {% 34.81)

Akbank
Sabancı Holding

Şirket otomobil, otobüs, kamyon, traktörler için kor
don milli üretimi ile uğraşmaktadır. Bendix Company,
DBA Societe ve Ferodo formaları ile taptığı cntcşmo
malar sonucunda fren ve debriyaj üretimine yakın
bir süre içinde geçecektir.

• BEMİŞ Besin ve Mısır Sanayii A.Ş. (1953)

Sermaye 8.500.000 TL.
Transtürk Hissesi 919.000 TL. (% 11,00)

(% 84.7)

Sermaye
Transtürk Hissesi

Başlıca Ortakları

Başlıca Ortakları Maktaş Makarnacılık Tlc. Aş.,
C.P.C. Corn Products Co. Ltd.
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Şirkete ait fabrika mısır özü yağı, nişasta ve glikoz
üretmektedir.

e FER - AL FERRO ALAŞIMLARI Sanayi. A.Ş.

Transtürk Hissesi (% 15)

• ISMAK istif Makinaları Sanayi ve ncaret A.Ş. (1974)

Sermayesi
Transtürk Hissesi

30.000.000 TL.
(% 42.5)

1974 yılında iştirak edilen bu şirket, 1975 yılında sey
yar kaldırıcı istif makinaları (fork-lift) üretmeye baş
lamıştır.

• OLMUK Mukavva Sanayii A.Ş. (1967)
Sermaye 150.000.000 TL.
Transtürk Hissesi 30.450.000 TL. (% 20,3)
1973 Kôrı • 34.522.050 TL.

Akbank
Sabancı Holding

Şirket, oluklu mukavva ve ambalaj üretimi ile uğraş
maktadır.

• PRESİZ Metal imalat Sanayii A.Ş. (1972)

Sermaye 22.500.000 TL.
Transtürk Hissesi 3.000.000 TL. (% 13,33)
Başlıca Ortakları Türkiye iş Bankası (% 20.00)

Şirket elektrikli ev aletleri üretmektedir.

• TİFSET Basım ve Yayın Sanayii A.Ş.

Başlıca Ortakları

Transtürk Hissesi
Yaşar Holding
Koç Holding

b) Ticaret
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• TRANSTÜRK ANKARA Tic. Ltd. Şti.

Tmnstürk Hissesi

c) Turizm Sanayii

• AKDENİZ Turistik Tesisler A.Ş. (1973)

Sermaye 45.000.000 TL.
Transtürk Hissesi 4.500.000 TL. (% 10,00)

Yapı ve Kredi Bankası (% 15,00)
Dünya Bankası
Valtur Turchia SpA (ltalya)

Şirket. Antalya'nın Kemer Bölgesinde «Tatil Köyü»
inşası ve işletmesi. işlerini • gerçekleştirmiştir.

d) Sermaye Piyasası Faaliyetleri

e MEBAN Menkul Kıymetler Bürosu

(% 30)

Başlıca Ortakları

Sermayesi

Transtürk Hissesi

20.000.000 TL.

(% 55)

Bu kuruluş. yeni oluşmakta olan sermaye piyasasın-·
da sesini duyurmaya başlamıştır. Transtürk Holding'in
1974 yılının sonunda yayınladığı broşürde, MEBAN'ın
amacı ve faaliyetleri, şu şekilde açıklanmaktadır: «Trans
türk, mevzuat noksanlıklarına rağmen. bir taraftan küçük
tasarrufların da dahil olduğu halk ve özel sektör tasarruf
larının sermaye piyasasına akımına yön vermek, diğer
taraftanda geleceğin en büyük finansman kaynağının
oluşmasına, tanınmasına yardımcı olmak amacındadır.»

Görüldüğü gibi, Koç, Sabancı, Eczacıbaşı ve Yaşar
Gruplarından sonra gelen Transtürk Grubunun ilk faali
yetleri daha çok ticarette yoğunlaşmaktadır.

Yabancı tekellerin Türkiye temsilciliğini alan Trans-
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türk grubu, bu tekellerin malarını Türkiye'de pazarlamak
tadır. Transtürk Grubunun sanayie yönelmesi daha çok
1965 sonrasına rastlamaktadır. işbirlikçi ticaret burjuva
zisi tekelci sanayi burjuvazisine dönüşmektedir. Bu dö
nüşüm sırasında, yabancı firmalarla ortak yatırımların
yanı sıra, teknik anlaşmalar da yapılmaktadır. Sanayie yÖ
nelen Transtürk Grubu, ticaret faaliyetlerini ve yabancı
firmaların temsilciliğini sürdürmektedir. Holdlng'in temsil
cisi olduğu yabancı firmalar şunlardır:

Firma Adı

Demag AG
Thyssen Stahlunion Export GmbH
Uddeholms Aktiebolaget
Hallan und Kolb

Bağlı Olduğu Ülke

Federal Almanya
Federal Almanya
lsvec
Federal Almanya
DanimarkaBurmeister and Wain's Motor

C.C.I. Compagnie de Constructions
lnternationales Fransa
RIV - SKF İtalya
Strojimport Cekoslavakya

Transtürk Holding'ln öz sermayesi 1972/1973/
30.6.1974 itibariyle aşağıda sunulmuştur.

(bin TL.)
1972 1973 30.6.1974

1. Sermaye 100.000 150.000 150.000
2. ihtiyatlar• 579 2.058
3. Kôr 11.291 26.898
4. İştirakler İhtiyatındaki

Holding Payı 11.879 19.197 32.368
5. iştirakler Kôrlarındakl

Holding Payı 19.956 31.629 24.635
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• ihtiyat Akçesi: Muhtemel zararın karışlanması için
kazançtan ayrılan para. Bu para, yedek bir sermaye niteli
ğindedir.

Kôr 1972'de 11.291.000 TL. iken 1973'de 26.898.000
TL. olmaktadır: Yüzde 100'1ük bir artış söz konusudur.

Transtürk Holdlng'in iştiraklerinin 1972/1973/
30.6.1974 itibariyle aktif ve pasif değerleri, boşko bir deyiş
le _mal ve alacaklarının ve borçlarının toplam değerleri ise
aşağıda gösterilmiştir

1. • Döner Varlıklar•

2. Toplam Sabit
Kıymetler

3. Sair Aktifler

(bin TL)
1972 1973 30.6.1974

388.110 588.726 773.552

158.183 216.988 297.385

63.051 68.780 74.376

4. Kısa Vadeli Borçlar 266.600 343.811

5. Uzun Vadeli Borçlar 56.048 81.025

549.738

154.933

6. Toplam Sermaye

7. Toplam ihtiyat

8. Toplam Kör

286.696 449.658 440.642

30.633 48.766 77.696

57.831 113.805 48.021

• Döner Varlıklar: Ham ve yardımcı maddeler. ücret-
ler vb.

ilk gelişimini istanbul'da yapmış ve giderek güçlen
miş, yaygınlaşmış bir kuruluş olan Transtürk Holding'in
gerçek sahibi, bir sermaye organında şöyle tanıtılıyor:
«Her haliyle Avrupalı bir iş adamı Fuat Süren... Yüksek
ten bakan bir havası vardır. Daha doğrusu çoğu kimse
böyle iddia eder. Asıl kişiliği sadedir. Sıcaktır. Büyük para
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oyunlarını, şaşılacak bir ustalıkla yapabilir. Ama bu bü
yük para oyunlarının her zaman karşısında olan aşırı sol
cu bir yazarı (!) da sofrasında ağırlar, dostluk kurar. Bun
da da ustadır... Uluslararası bir kişiliği var Fuat Süren'in.
Hızlı yaşamaktan hoşlanır. Bir bakarsınız Helsinki'de bir
lokantada karşınıza çıkar, bir bakarsınız Paris'te ünlü bir
gece klübünde. Bir duyarsınız ki Cenevre'de en gözde
restoranda yemek yemiştir gece...

«Başka meslek seçseydi herhalde scnctcı olurdu.
Muhtemelen de aktör. Nabza göre şerbet vermesini iyi
bilir. iş saatleri dışında işten hiç bahsetmez. Metafizik
konulara yönelir. Sanattan, edebiyattan, son filim ve oyun
lardan, sergilerden bahseder. Ama hep yurtdışında gör
düklerinden.» (o.b.c.) (97) Çalışan halk yığınları ile çıkar
ları yaşamın her olanında cellşen tekelci sermayenin bu
çağdaş (!) temsilcisinin, bu sevimli (!) tanıtılışına, hiç bir
yorum katmaya gerek yok. Ama içinde yaşadığımız gün
lerin iki babasını karşılaştırmadan edemiyeceğiz.

Birinci baba, lşadamı Fuat Süren: «Süren ailesinin iki
oğlu var. Babaları gibi sevimli, cana yakın ikisi de. lstan
bul sosyetesinde otomobil sevdalarıyla tanınırlar. Hızlı
otomobil sürerler. Büyüğü rally'lerde ün yapmıştır. Küçü
ğü ise daha dikkatsiz diye bilinir. Girmez maharet ve

• dikkat isteyen yarışlara. Fuat Süren üzülür ama kesmez
çocuklarının hızını. Ailenin değişmez bir kuralı çünkü.
Herkes özgürdür. Hiç kimse birbirine karışmaz.» (a.b.ç.)
(98)

ikinci baba, Malatya'nın Kuşdoğan köyünden Abuzer
Göktaş. 1975 yılında, faşistler tarafından önce dövülüp
sonra sınıf penceresinden aşağıya atılarak öldürülen 20
yaşındaki Kazım Göktaş'ın babası. Babası oğlunun öldü
rülmeden önceki yaşamını şöyle anlatıyor: «Kazım da bi-
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zlmle çalışırdı. işlerin sıkı zamanında okula devam edemez
di. O etmek istesede işin ilerlemesi için ağa gider kolun
dan tutar getirir tarlaya... Hele sonbaharda hiç devam
edemezdi. Toprak sahibi de başımızda bekler, 'Davranın
ha davranın!' derdi. Kağıt gelirdi okulundan Kôzım'a:
'Devamsızlığın uzarsa kaydın silinecek' denirdi.» (c.b.ç.)
(99)

«özgür» (!) çocukların babası Fuat Süren ve okula
devam etme özgürlüğüne bile sahip olmayan çocukların
babası Abuzer Göktaş! Toplumsal çelişkilerin bütün bo
yutlarıyla günlük gazetelere yansıdığı yaşadığımız gün
lerin iki babası ...
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iV - SABANCI HOLDİNG
("MILLl"Cİ BiR TEKELCİ SERMAYE GRUBUNUN EVRiMi
VE BUGÜNÜ)

Her zaman «milli» liğlyle övünen Sabancı Holding,
Philips'teki tüm yabancı sermaye payını satın alınca,
1977 kışı içinde, yeniden tartışma konusu oldu. MC Hükü
metinin MSP kanadı ile ilişkileri bilinen Sabancı Holding
en etkin tekelci sermaye gruplarından biri olarak Türkiye'
nin ekonomik, toplumsal ve siyasal yaşamını etkilemekte
dir. Ayrıca Sabancı topluluğunun evrimi, Türkiye kapita
lizminin 1950 sonrası evriminin belirleyici, ayırıcı nitelik
lerini yansıtmaktadır ve Sabancı Holdingin bugün vardığı
aşama, bu evrimin ürünüdür.

Sabancı Topluluğunun tarih devri, «Ak Altının Ağası»
Hacı Ömer Sabancı'nın, doğum yeri olan Kcvseri'nln Ak
cakaya köyünden «ticoretin daha canlı olduğuna hükmet
tiği Cukurova'ya uzanması» (100) ile başlar. Ömer Saban
cı işçilikten, hamallıktan, hamal başılıktan başlayıp hızla
tırmanmış zengirrlik merdiveninin basamaklarını, İlk önce
balyacılık, daha sonra «nakliyecilik ve ufak pamuk alım
satımı, iç ticaret faslı. Sonuç : 4000 lira biriktirilmiş. Bu
para o zaman için küçük bir servet... Hacı Ömer Sabancı
daha sonra işleri .büvüttükce, pamuk borsasında çevresi
genişliyor. Büyük tüccarlarla tanışıyor. Milli· mensucatın
bütün pamuğunu almaya memur ediliyor. Albert Drap ad
lı bir arkadaşıyla ihracat işine girişiyor.» (101) Bu arada,
1948'de Akbank kuruluyor ve Hacı Ömer Sabancı'yı Ak
bank'ın kurucuları arasında görüyoruz. Kuruluşunun 25.
nci yılında çıkarılan bir tanıtma broşüründe. Akbank'ın
kuruluşu şöyle anlatılmaktadır:

«ikinci Dünya Savaşı sonrasının Türkiye'sinde, eko
nomiyi ticari ve sınai alanda aktif bir şekilde etkileyecek
ve ona bütün bölgelerde katkıda bulunabilecek yeterli
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mali kurumlar hemen hemen bulunmamakta idi... Oysa
bu dönemde, büyüme eğiliminde ve zorunluğunda bulunan
Türkiye ekonomisi, çeşitli bölgelerde yeni olanakların ve
yeni fonların ihtiyacı içine girdi. Bu dönemde sanayi ve
tarımsal alanda gelişme eğiliminde görülen en önemli
bölgelerden biri de Adana Bölgesi idi. Asıl ekonomik nite-
liği tarımsal olan bu bölgede, Kayseri Bölgesinden gelen
birkaç müteşebbisin Adana'lı çiftçilerle işbirliği yapması
ile bu yıllarda sanayileşme hareketi başlamış ve Adana'-
nın pamuk üretimi ve ticareti bu işbirliği sayesinde çok
kısa zamanda geniş bir büyüme göstermiştir. Bu Adana'lı
ve Kayseri'li iş adamları, güçlerini birleştirmek ve yeni
tesisler kurmak suretiyle, bölgenin tekstil üretiminin,
memleket ihtiyacının önemli bir kısmını sağlamışlardır.
işte bu sanayileşme hareketinin mali bir kuruma dayan
masına kısa bir süre sonra ihtiyaç duyan aynı müteşeb
bisler {en başta Ömer Sabancı, Bekir ve Ahmet Sapmaz,
Nuri Has. Behice Naci Yazgan. Mustafa Özgür ve İbrahim
Tekin aileleri) ileri görüşlü bir atılım yaparak 1948 yılında
toplanan 83 kişilik bir kurucu "ıeclisle Akbank'ı kurmaya
karar vermişlerdir. İdare ve iş merkezi ile birlikte tek şu-
be olarak Akbank böylece 30 Ocak 1948 tarihinde Ada
na'da hizmete açılmıştır. Akbank, faaliyetini çok kısa
zamanda bölgesel sınırlar dışına çıkararak Türkiye'nin
diğer bütün işmerkezlerine de yaymıştır.» (102) Gerçekten, .
Akbank etrafında toplanan kapitalist gruplar. DP iktidarı
nın, CHP devletçiliğinin temkinli, bir ölçüde planlı, bürok
ratik iktisat politikalarının tersine, vahşi, atak, anarşik
iktisadi uygulamalarına koşut olarak hızla gelişmişler
dir.

1948'de kurulan Akbank'ın 83 kurucusundan 20'si
tüccar, 14'ü küçük sanayici, 8'i çiftçi, 13ü serbest mes
lek sahibi (doktor, avukat vb.) idi.
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Koç topluluğu, hemen Ulusal Kurtuluş Savaşı sonra
sında faaliyet göstermeye başlamış ve CHP yönetimin
deki devlet aygıtının desteği sayesinde 1950 lere varıldığın
da ekonomik yaşamı etkileyecek boyutlara erişmişti. Koç
topluluğu daha sonra büyümesini sürdürürken. Sabancı
topluluğunun asıl gelişimi 1950 sonrası ortamında; özellik
le DP iktidarı sırasında olmuştur.

Koç, başlangıçta tarım ve tarımla ilgili ürünlerle hiç
ilgilenmemiştir. «Sabancı sermoyesi'nin daha başlangı
cında, DP'nin destekçisi büyük toprak kapitalistlerinin
sermayesi vardır.» (103) Bu nedenle, Sabancı «sermayesi»
başta Celal Boyar olmak üzere, DP döneminin tüm yetkl
lilerinden teşvik görmüştür. Batıcı ve bürokrat CHP'nin iz
lerini taşıyan Koc'o göre, «Hacı» Ömer Sabancı çok daha
«müslümoru, «sıcak» ve «halktan» dır.

Koç topluluğunun gelişiminde, emperyalizmin deği
şen stratejisi doğrultusunda ve Türkiye'nin emperyalist
kapitalist sistemle bütünleşme süreci içinde. işbirlikçi
ticaret burjuvazisinin uluslararası tekelci sermayenin
ortağı durumundaki yerli tekelci sanayi burjuvazisine dö
nüşümünü gözlemliyoruz. Koç topluluğu «ilk dönem ithal
ikamecllerinden. Yani sanayileşmenin başlangıcında
tüketicinin en çok talep ettiği malları ve bunların bir etap
ötesindeki dayanıklı tüketim mallarını gümrük duvarları
arkasına sığınarak üreten bir sermaye grubu. Niteliği gere
ği üretiminin çoğunluğu montaj görünümünde. Böylece üre
timin her aşamasında, ülkede ücretlerin düşük olmasın
dan yararlanamıyor... Çoğu kez yüksek ücretli metropol
ekonomilerdeki maliyetlerin üstünde maliyetlerle üretim
yapıyor. Ancak gümrük duvarlarının arkasında, fiyatı yük
sek tutarak. kôr oranını ülkedeki başka sermaye kesim
lerinin düzeyinde tutcbllivors (104)
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Türkiye gibi uydu ülkelerde sanayie yönelişi emper
yallst - kapitalist sistemin değişen strateji ve taktikleri
içinde çözümlemek gerekir. Emperyalist - kapitalist sis
temin değişen uluslararası işbölümü düzeninde, 1945'Ier
sonrasında ve özellikle 1960'Iar sonrasında geri bıraktırıl·
mış. uydu ülkelerin, emperyalist metropollerin bırakmaya
başladıkları tüketim sanayilerini ve hattô bazı ara malları
sanayilerini kurmaları olanak dahilindedir. Bunun nedeni
emperyalist ülkelerin daha teknoloji yoğun ve kôrlı alan
lara {elektronik, kimya, uzay, vb.) yönelmeleri, kôrlılık
oranları göreli olarak düşük olan ve cevre kirlenmesine
yol açan sanayileri ise {gıda, tekstil, demir - çelik, vb)
geri-bıraktırılmış ülkelere terketmeleridir. Ancak bu sana
yilerin, knowhow, lisans, royalty anlaşmaları, hammadde
temini gibi alanlarda, teknolojik acıdan dışa bağımlılığı
sağlanmaktadır. Bunun ötesinde uydu ülkelerde yeni ku
rulan sanayilerin makine ve techlzctr cokuluslu şirket
lerden (CUŞ) ithal edildiği için, bu tekellerin pazarları ge
nişlemiş olmaktadır. Geçmişte metrelerce dokuma ihraç
ederek kör eden emperyalist • tekeller, şimdi bir tekstil
makinası ihracı ile aynı kôr oranına varmaktadırlar. işte,
Hacı Ömer Sabancı'nın 1950'Ierde kurduğu ve şimdilerde
ürünleri ihraç edildiği için övünülen Bossa'nın, 1966'da ku
rulan Sasa'nın, 1946'larda kurulan Marsa'nın durumunu,
bu bakış acısı içinde değerlendirmekte yarar vardır.

Sabancı topluluğu «ithal ikamesi döneminden sonra
üretime başlamış bir grup. Dünya fiyatlarından sattığı za
man, Türkiye'deki ücret düzeylerinin en ileri teknoloji ile
beraber ortaya çıkardığı maliyet üzerinden normal kôr
elde ediyor. Bu yüzden de kurduğu fabrikalar mümkün
olan en ileri teknoloji ve en yüksek üretkenliğe izin veren
büyüklükte oluyor.» Metropoller tarafından bırakılan sana
yilerde üretim yaptıkları için ürünleri dış piyasaya dönük-
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tür. «Halen olmasa dahi, eğilim olarak, üretimlerini önce
likle dış piyasaya ihraç ederek gerçekleştirecek.» (105)

«iki sermaye grubunun bu görünümünden anlaşılaca
ğı gibi, aralarındaki rekabetin gümrük politikası üzerin
de yoğunlaşması beklenebilir.» (106)

Koç grubu, yabancı tekellerin Türkiye temsilciliğiyle
işe başlamış. daha sonra bunların ülke içindeki yatırım
larında baş ortak olmuştur. Sabancı grubu ise tarım kapita
listlerinin sermaye aktarımı ve Akbank'ı denetlemenin ya
rattığı finansman kolaylıkları sayesinde, doğrudan doğru
ya metropollerin ihraç ettiği sanayileri ülke içinde kurma
ya yönelmiştir. Koç topluluğunda, bugün bile, ticarE:t ağır
basmaktadır ve lisans, patent ve teknik anlaşmalardan
yararlanmakla birlikte, Koç topluluğu yerli - yabancı or
tak sermaye yatırımlarını sürdürmektedir. Buna karşılık
Sabancı topluluğu, çoğunlukla, -Akbank'ı elde tutmanın
sağladığı olanaklar ve kurduğu sanayilerin niteliğinden
dolayı- tümüyle yerli sermaye tarımlarına girişmekte ve
emperyalist tekellerle olan ilişkisini, «teknoloji transferi»
yolu ile ve üretimde kullandığı makinaları, hammaddeleri,
diğer araç ve gereçlerin önemli bir bölümünü bu tekeller
den alarak sürdürmektedir. Sabancı topluluğu, bu özel
liğini, sürekli bir bicimde, siyasal iktidarlar üzerinde baskı
ve emekçi halk yığınları karşısında aldatmaca aracı olarak
kullanmaktadır. Lôstlk sanayiinde görüldüğü gibi, Sabancı ·
topluluğu, «milli» Lassa'nın, gayrimilll olarak nitelediği,
,Koc'un denetimindeki Uniroyal Endüstri T.A.Ş.'ne ve Türk
Plrelll'ye tercih edilmesi gerektiğini ileri sürmüştür ve bir
gazeteciye şunları söylemiştir: «Tamamen milli olan şir
ketimizle yabancı sermayeli şirketlerin kuruluşları arasın
da rekabet başlamaktadır. Bu nedenle azami hassasiyet
gösterilerek pazar milli kuruluşlara verilmelidir. Bu bir hü
kümet tercihidir. Hükümetin, Türk müteşebbisine yapa-
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bileceği konularda öncelik tanıyacağı kanısı içindeyim...,
(107)

Sabancı «sermayesi» nın, bankadan sanayie yöne
lişi, Bossa fabrikası ile oldu. Bir yazar Bossa'nın kuruluşu
nu şöyle anlatıyor: «Zamanın Cumhurbaşkanı Celôl Bayar·
Adana'yı ziyaret etmekteydi. Şerefine Erciyes Polas'ta zi
yafet verilmişti. Erciyas Polas'ta yemek salonu, başka
Anadolu otellerinin, hele o zamankilerin hlc birisine ben
zemez. Yüksek tavanlı; işlenmiş sütunlu, sütunlarının te
pesi 'frizli'dir. Bu başkalık Cumhurbaşkanının dikkatini
çekmişti. 'Kim yaptırdı burasını' diye sormuştu. 'Ömer
Ağa' denince tanımak istemişti.

Karşısına dev cüsseli, mavi gözlü bir adam getir-
diler.

- Burasını sen mi yaptırdın?

- Evet

- Sana göre Adana'da ne gibi bir kuruluş yaptırmak
gerek?

- Basma fabrikası

- Sen kurabilir misin?

- Hlmrnetinlzle kurarım

- Yakında Nazilli'ye gideceğim, sen de gel, Nazilli
fabrikasını gez gör. Hazırlığın var mı?

- Arsam var.

"Aradan iki oy gemişti. Bayar, Ömer Ağayı unutma
mıştı. Nazilli yolculuğuna davet etti. Ve basso kuruldu
1954'de." (108)

1960 lora gelindiğinde ise Sabancı topluluğu artık ko-
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lay kolay yıkılamıyacak bir güç olmuştur. 1960 yılı 27 Ma
yış'tan sonra, Ömer Ağa, Adana'da, Fabrikalarını kendisi
gibi .dev cüsseli, büyük burunlu, babacan bir adama gez
dlrtyor. Babacan adam İhtilôlin başı Cemal Gürsel. işlek
haberciler 27 Mayıs'tan sonra Ömer Ağa'nın moralini boz
mak istemişler :

- Senin her şeyini alacaklar.

• «'Zararı yok' demiş Ömer Ağa, filozof. 'Bana işlerimi
tekrar kurmak için azıcık mayo bıraksınlar da.' Vayy, lh
tilôlin başını bile tavladı diye, feryatlanmışlardı ara boza
mıyanlar... Ömer Ağa öyle bir noktaya varmıştı ki... hükü
metleri, ihtilôlleri kendisiyle ilgilendirecek hale gelmişti...
Ömer Ağa • kendi alanında imparatordu.» (109) DP döne
minde büyüyen, gelişen Sabancı topluluğunun başı Hacı
Ömer Sabancı, gün «lhtilôlclalerln, 27 Mayıs'çıların olunca,
hemen 27 Mayıs darbesinin önde gelenlerini ziyaret et
mişti. 27 Mayıs'çıldrdan Senatör Mehmet Özgüneş, «Hacı
Ömer Ağa'yı 1960 yılında tanıdım» diyor. «1960'dan sonra
Talas'lı hemşehrisini tebrike gelmişti.» (11 O)

Egemen sınıflar Hacı Ömer'in yaşamını kitleleri uyut
mada bir araç olarak kullanmaktadırlar. Bakkallıktan milyo
nerliğe yükselen Vehbi Koç, çocukluğunda çobanlık yapan
«köylü» başbakan Süleyman Demirel ve nice benzeri örnek
lerde görüldüğü gibi, burjuvazi ve ideologları, sermayenin
birikim sürecinin altında yatan emek sömürüsünü, eninde
sonunda çalışan yığınların sırtına yüklenen devlet destek
ve teşviğini gözardı etmek için, sırt taşıyıcılığından «ak al
tının ağası» durumuna gelen «Hacı» Ömer Sabancı'nın
yaşamını bir çok gerçekten yalıtıp soyutlayarak, biraz halk.
cı, biraz efsanevi bir biçimde sık sık kullanmaktadırlar.

1960 sonlarında ortaya çıkan holdingleşme olgusunu,
Hacı Ömer Sabancı da kabullendi ve 19 Nisan 1967'de Hacı
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Ömer Sabancı Holding Adana'da kuruldu. Hacı Ömer Sa
bancı öldükten sonra Holdingi oğulları yönetmeye başla
mışlardır.

«Sanayileşmek Türklye'nin vazgeçilmez, ertelenemez
bir zaruretidir» diyen holdingin günümüzdeki başı Sakıp Sa
bancı, sanaylleşmenin sorunları üzerinde kendi görüşlerin!
TUSIAD'ın (Türk Sanayici ve iş Adamları Derneği) 1976 yılı
içinde düzenlediği 'Türk Ekonomisi Üzerine Görüşler' konu- •
lu seminerde, şöyle özetliyor:

«1. Kredi Darlığı : Ekonomik bakımdan yüzyılımızı nite
lendirmek istersek hlc kuşkusuz bu yüzyılın kredi aşaması
yüzyılı olduğunu söyleyebiliriz. Ancak Türkiye'miz, bilhassa
Özel Sektör yönünden bu harikulade araçtan, deflasyonist
düşüncelerle, gereğince yararlandırılmamaktadır.

«Ocüncü planda acık ve seçik olarak küçük ve yurt dı
şı işçi tasaruflarının sanayi dallarında değerlendirilecekleri.
esası belirtilmiş olmasına rağmen, Sermaye Piyasası Ka
nunu halcı ortada yoktur. le tasarrufların yeteri kadar art
maması, kalkınmayı frenleyen en önemli faktör olarak de
vam etmektedir. Halbuki Türkiye Batı dünyasının 100 -150
yılda gerçekleştirdiği sanayileşmeyi, pek kısa bir süre lcln
de, geciş döneminde (12 - 22 yıl) gerçekleştirmek zorunda
dır. Kuşkusuz iç finansman eksikliği en büyük dar boğaz
dır. Bu alanda uygulanan politikalarda istikrar olmaması,
sert ve ani dönüşler yapılması problemi büsbütün · çıkıl
maz hale getirmektedir...»

«2. Teşvik tedbirleri: Teşvik tedbirleri hiç bir anlamda
bir atifet değil, sadece ekonomik kalkınmamızın sağlan
ması için bir araçtır...»

«Türkiye'de yatırımların, içinde bulunduğumuz zor
ekonomik koşullçıra rağmen gerçekleştirilmesi, batı ülke
lerinin bir asrı mütecaviz zamanda gerçekleştirdikleri
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sanayileşmeyi, 22 yıllık geçiş (AET'na tam üy_e ~ıu_~ .?n
cesi) dönemi içinde gerçekleştirilmesi zaruret, gozonune
getirilince, glşlmcilere sağlanan teşvik araçlarının yeterli
olduğundan haklı olarak şüphe edilebilir...

«Teşvik tedbirlerinin, varılmak istenen amaç ve omuz
lanan riziko ile orantılı olmaları şarttır...»

«3. Dış Ticaret : Dış ticaretimizin sanayileşmemiz
yönünden en önemli problemi, ihracatın yapısının değiş~
tirilmesl. ağırlık merkezinin tarım ürünlerinden mamul
maddelere doğru kaydırılmasıdır....

«imalat sanyaii oranlarının ihracatımızda artırılması,
Türk sanayicisinin mamullerini, rakipleriyle eşit şartlarla
satmak lmkônına kavuşmasına ve pazar konusunun hal
ledilmesine bağlıdır. Bu da bizi birbirinden çetin iki dava
ile karşı karşıya getirmektedir.

«A) Eşit Şartlar : Rakiplerimizle eşit şartlarla mal sa
tabilmemiz için, dış ticaret rejimimizin değiştirilmesi şart
tır... Bunun içinde şunlar yapılmalıdır :

«- Herşeyden evvel mamul maddelerimizin rakip
leriyle eşit şartlarla. ithalatçı ülkelere gitmesini sağlaya
cak hukuki ortamın yaratılması. diğer bir deyimle, çok ta
raflı ve iki taraflı ticaret anlaşmalarının rakiplerimizin du
rumları ve ihracatımız acısından gözden geçirilerek gerek
li girişimlerin yapılması lôzımdır.» (Sabancı'nın bu öne
risi MC'nin dış politikasında görülen zorunlu değişiklikle
rin altında yatan nedenleri göstermesi bakımından ilginç
tir. Gelip giden heyetler, gerek COMECON üyesi ülkelerin,
gerek Asya ve Afrika ülkelerinin yetkilileriyle yapılan an
laşmalar, bu öneri cercevesınde daha bir anlam kazan-
moktadır. Ayrıca bu öneri CHP'nin cok yönlü ve cok bo
yutlu dış politika görüşünün, tekelci sermaye gruplarının
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çıkarlarına ters düşmemesini göstermesi bakımından da
ilginçtir.)

«- ihraç mallarımıza tefrikli muamele uygulayan
ülkelere karşı, liberasyon listelerimiz ve kotalarımız kısıt
lanabilmelidir. ihracında zorluk çektiğimiz bazı maddeler
ihracatı karşısında, belli ülkeler lehine özel ithalat kotaları

ıcmak imkônının rejime getirilmesi faydalı olacak ve ihra
:atımızı kolaylaştıracaktır...

«B) Pazar Mevzuu : Türkiye mamulleri için muhtaç
olduğu pazarı, AET ülkelerinde bulmak istemiş ve bu
maksatla evvelô Ankara Anlaşması sonra Katma Protokol
ve Tamamlayıcı Protokol olmak üzere, çok önemli üc

belge imzalamıştır'. Katma Protokol bütün iktisadi faaliyet
ler( kapsaması nedeniyle, Lozan'dan bu yana Türkiye'ntn
imzaladığı en önemli vesikadır... Burada sadece sanayi
mamullerimizi ve sanayimizi çok ciddi sorunlarla karşı
karşıya bırakmaktadır:

«,- Mamul madde ihracatımız içinde mütalaô ettiği·
rnlz, tarıma dayalı sanayi mamullerimiz lcln, Ortak Pazar'

. da kayda değer hlc bir taviz sağlanamamıştır....

«- Sanayi mamullerimiz içinde yer alan ve genel ih
racatımızın 1974'de 47.864 bin dolarla yüzde 9.65'ine ula
şan dokuma sanayii (Pamuklu) için Ortak Pazar'dan sağ
lanan tavizler, gülüne denilecek kadar az ve fiili ihracatı
mızın çok altındadır... Gelişmekte olan pamuklu ihracat
çısı ülkelere, genel preferanslar (tercihler) yoluyla bize
tanınandan çok daha fazlası ve karşılıksız olarak veril
miştir...» (Bu durum Sabancı Holdingin zararına olmuş
tur.)

«- Katma Protokolde tespit edilen takvim gereğince,
AET lehine konsolide edilen liberasyon oranı, Ocak 1976
dan itibaren yüzde 35'den yüzde 40'a yükseltilmiştir. Bu
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ve bunu izleyecek diğer yükselmeler birçok sanayii ko
lunu. erken rekabete itecek ve bazı sahalarda sanayileş
me olanağı tamamen ortadan kalkacaktır.» (.b.ç.)

Görüldüğü gibi Sabancı daha fazla kredi, daha fazla
teşvik istemekte ve dış pazar sorununun çözüme ulaştırıl
masını gerektiğini belirtmektedir.

Sözkonusu sunduğu tebliğini, Sakıp Sabancı şöyle
bitirmektedir : «Sanayileşmenin ... sorunlarını ... pratik bir
iki tedbirle halletmek bahis konusu olamaz. Ne devalüas
yon. ne katma değer vergisi, ne vergi iadesi, oranı ne olur
sa olsun, ne DCM (Dövize Çevrilebilir Mevduat) konuya
tek başına bir çözüm getiremez. Mevzuun boyutları, her
şeyden evvel, elde mevcut veriler muvacehesinde derin
liğine incelenmesini ve tedbirlerin, tesbit edilecek milli bir
ekonomi politikası içinde, bir manzum halinde alınmasını
ve uygulanmasını gerektirmektedir.» Bu sözleriyle Saban
cı, diğer tekelci sermaye- gruplarının sözcüleri gibi, Türkl
ye'nin ekonomik yapısında ve ôzellıkle sanayisinde bazı
reformların kaçınılmaz olduğunu vurgulamaktadır. Önü,
müzdeki yıllar tekelci sermaye için «reformist» iktidarlan
kaçınılmaz kılmaktadır. «Reformist» iktidarlar tekelci ser·
mayenin çıkarlarının gerektirdiği reformlan gerçekleştir
meye çalışmakla yetinmeyecekler, aynı zamanda emekçi
yığınların siyasal ve ekonomik - demokratik mücadelesinl
pasifize etmeye, saptırmaya ve bastırmaya çalışacaklar
dır. «Reformist» iktidarların ne ölçüde şiddete başvura
caklarını ya da ne ölçüde «demokratik ve barışcıl» olacak
larını bellrliyecek olan Türkiye'nin önümüzdeki yıllarda
içinde yaşayacağı iç ve dış ekonomik ve siyasal koşullar
ve başta işçi sınıfı olmak üzere tüm çalışan sınıf ve tabaka
ların mücadelesi olacaktır.

içinde yaşanılan konjonktüre! olanakları (Comecon
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üyesi ülkelerle iktisadi ilişkiler, diğer komşu ülkelere
açılma. vb.) değerlendirmek isteyen diğer tekelci serma
ye grupları gibi, Sabancı topluluğu da AET konusunda
AET'nda kalınmakla birlikte, şimdiye kadar yapılmış an
laşmalarda, Türkiye lehine bazı değişiklikler önermektedir.
Başkanlığını Hacı Ömer Holdingin Başkanı Sakıp Saban
cı'nın yaptığı, Sanayi Odaları Birliği'nin, Eylül 1975 rapo
runda «AET'na uygulanacak politikanın saptanması» öne.
rilmektedir. «Bu politikanın saptanıp AET'nu kaybetme
den, ama onu kaybetmemek için sanayimizi ve kalkınma
mızı kaybetmeyi göze almadan, Ankara Anlaşmasının
'dengelilik' ilkesine uygun bir anlaşmaya dönüştürülmesi·
nin sağlanması, dış ilişkilerin hukuksal düzeyinde en ön
celikli vazifemizdir sanırız..> (c.b.c.) (111)

Sabancı Holding yöneticilerinin, var olan ihracatı
teşvik mekanizmasını yeterli bulmadıklarını, bunun geliş
tirilmesini istediklerini belirtmiştik. 1975 yılı temmuzunda,
Sanayi Odaları Birliği Başkanı Sakıp Sabancı önderliğin
deki bir grup işadamının, MC hükümetine verdiği muhtıra
da, sınai ihracatın bir yıl öncekine oranla düştüğü, işçi
gelirlerine ve· sınırlı olanakları bulunan tarım ürünlerine
dayanarak ihracatın geliştirilemeyeceği, sınai ürün ihra
catının arttırılması için yeni önlemler alınması gerektiği
bildirilmektedir. Önlemlere ilişkin önerilerde, ihracatta
vergi iadesinin en etkin teşvik tedbiri olduğu belirtilerek,
vergi iadesi oranlarının arttırılması istenmektedir. «ön
ceki yıllarda belki yeterli olan bu oranlar, değişen koşul-
lar karşısında bugün artık yetersiz hale gelmiştir. Bu ne
den le vergi iade oranlarının, günün koşullarına uygun
olarak gözden geçirilmesi ve dış piyasalara nazaran da
hilde fiyat yüksekliği gösteren mallarda, bu dar boğazın
giderilmesi amacıyla bu mallara ilişkin vergi oranlarının
arttırılması gerekmektedir> (112)
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Uygulanan taban fiyatı politikasını, ihracatı güçleş
tirdiği gerekçesiyle eleştiren Sabancı, «uygulanan taban
fiyatı politikası sonucu dünya fiyatları ile iç fiyatlar ara
sında büyük farklar meydana gelmiştir. Bu hal, Türk para
sının değerini ciddi olarak tehdit etmektedir, ihracat çok
zorlukla yapılabilmekte» (113) demekte, küçük üreticinin
hiçbir zaman emeğinin gerçek karşılığı olmayan, ancak
onu tefeci tüccar karşısında bir ölçüde koruyan taban fi
yatları uygulamasını kınamakta ve durmadan kendilerinin
teşvik edilmesini istemektedir.

Türkiye İşçi sınıfının yükselen ekonomik - demokratik
mücadelesi karşısında, Sabancı, «işçi ücretlerindeki artış
lar ekonomiyi çökertiyor» şarkısını, çok sesli bir bicimde
söyleyen burjuvazi korosunun, en ön saflarında yer almak
tadır:

«Soncvlmlzln bugün başta gelen sorunlarından birisi
işçi - işveren ilişkilerinde gözükmektedir. DiSK ve TÜRK ıs
toplu sözleşmeler ve parasal konularda yarattıkları büyük
rekabeti, kanunsuz eylemler ve grevlerle, birbirleriyle ya
rışır hale sokmaları, rejimi kökünden sarsmaya adaydır
kanısındayım. Kıdem tazminatı bugünkü gidişiyle doğru
değildir. Kendi arzusuyla ayrılan insana dahi kıdem taz
minatı verilmesi yanlıştır. le pazarda daha düşük fiyatlar
ve dış pazarda sanayi mamulü satabilmemiz için daha faz
la üretime muhtacız. Bunun sağlamasının yolu da üretim
sırasındaki sulhden geçer. Bugün grev ve işçi direnişi
girişimcinin isteğini kırıyor. Girişimciler işçi yoğun tekno
lojiden sermaye yoğun teknolojiye yönelmektedir...»
(o.b.c.) (114) •

Sanayi Odaları Birliği Başkanı olarak Sakıp Sabancı
1976 Aralık ayı içinde, bir dergiye verdiği demeçte, «Tele
vizyonda yapılan 'Sanayide Devlet' reklamı ile 'sanayii dev
let yapar' fikri ortaya atılıyor» demiş ve Merkez Bankası
122



kredilerinin kamu girişimlerine akmasını eleştirmiştir. Sa
bancı Japonlarla olan ilişkilerine de değinmiş ve Japonya
ile montajı aşan işbirliği çalışması içinde olduklarını açıkla
mıştır. Honda marka otomobillerin dört yıl sonra yapılması
nın planlandığını söyleyen Sabancı. «Daha dfğer otomotiv
endüstrisini kurmadan otomobile giremeyiz» demiştir. Sa
bancı, Japonya'nın AET ile ilişki kurmak istediğini ve ve bu
ilişki noktasının Türkiye olması gerektiğini anlatarak, «Ja
ponya büyük bir kaynaktır ve bir yerden Ortak Pazar'la iliş
ki kuracaktır. Bunun için de lran, Yunanistan ya da Türkl
ye'yi seçecektir. Türkiye'nin nasıl elverişli olduğunu anlat
mamız gerekil» demiştir. (cb.c.) (Sabancı'nın bu sözlerinde,
önümüzdeki yıllarda, Orta Doğu'da lran, Türkiye ya da
Yunanistan'ın, alt - metropol (115) ülke durumuna gelme
olasılığı ifade edilmektedir.) Japonlarla otomotiv konu
sunda yapılacak işbirliğinin, otomotiv sanayimizi tama
men Avrupa'ya bağlı olmaktan kurtaracağını belirten Sa
bancı, yabancı sermaye konusunda holdingler arasında
görüş ayrılığı bulunmasının doğal olduğunu, ancak bunun
dışarıdan abartıldığı kadar büyük olmadığını belirtmiş
tir. (116)

Vehbi Koç'un «Koç kuruluşlarından daha büyük» ola
rak nitelediği (66) Sabancı Topluluğu, 1976 Yılı içinde ay
rıca Yapı ve Kredi ve Garanti Bankalarında etkin olabile
cek derecede hisse sahibi olmuştur. Sabancı bu ban
kalar ıcın harp etmediklerini, hisselerinin, yönetimi uyar
mak lcln kullanıldığını bildirmiştir. (117)

Holding ve ona bağlı şirketlerin ayrıntılı incelemesine
geçmeden önce Akbank T.A.Ş. konusunda bilgi vermek
yararlı olacak.

Koç topluluğu ile tek parti dönemi devletinin bir ürü
nü olan Türkiye iş Bankası arasındaki 'beraberlik' ve 'ya
kınlık'a karşılık, Sabancı topluluğu gücünün önemli bir

123



bölümünü, yine kendi denetimindeki ve kendisinin bir
parçasını oluşturan, kendi yarattığı Akbonk'tan almakta
dır. ·1948'de Hacı Ömer Sabancı'nın önderliğinde Adana'
da bir büro olarak acılan Akbank halen Türkiye'nin üçün
cü büyük özel bankası. (118)

1976 sonunda yurt içinde 503 Şube ve Avrupa'da iki
temsilciliğe sahip. (Yabancı temsilciliklerden ilki, lşci dö
vizi transferlerinin ve tasarruflarının Akbank'a çekilmesini
ve Almanya'da çalışan işçilerin beraberinde getirdikleri
effektiflerin Akbank şubelerince satın alınmasını sağla
mak ıcın, 1964 yılı sonunda, Federal Almanya'da Frank
furt kentinde açıldı.} Bankada toplam çalışan sayısı yedi
binin üzerinde. Sanayi yatırımlarıyla yakından ilgilenen
bankanın, Eurodollar piyasasına da ligi duyduğu ve Tür
kiye'deki özel sanayi kuruluşlarına verilen özel yabancı
borçlar toplamının % 52 sinde garantör rolü oynadığı be
lirtiliyor. (119)

Aktiflerinin genel toplamı 10 milyar TL.'nın üzerinde
olan bankanın diğer en büyük altı bankayla verimilllk
karşılaştırması Tablo l'de verilmiştir.

Akbank'la Sabancı Holding'in yöneticileri, içice geç
miş olup, her iki kuruluşun yönetim kurullarında büyük
bürokrasinin temsilcileri yer almaktadır. Holding yönetim
kurulunda Sakıp Sabancı, Hacı, Sab.cııcı, Şevket Sabancı,
ôzdemir Sabancı, Turgut Özal (DPT eski başkanı ve le iş
leri Bakanı Korkut ôzal'ın kardeşi). Kôzırn Köseoğlu; Ak
bank'ın yönetim kurulunda ise Erol Sabancı, Medeni Berk
(eski Bayındırlık Bakanı), Naim Talu (eski Merkez Bankası
Genel Müdürü ve eski Başbakan). izzet Clntov, Memduh
Yasa (lstanbui iktisat Fakültesinde Prot. ve Sheli Co. Yö
netim Kurulu üyesi). Ihsan Soyak (eski Sanayi ve Teknolo]l
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Bakanı Atlas Copco Türkiye temsilciliği başkanı), Emin
Sencer' (lstanbul Ticaret Odası Başkanı), Nurullah Narin
bulunmaktadır. .

öz kaynakları acısından Akbank'ın gelişimi Tablo ıı•
de gösterilmiştir

TABLO il

Yıllar • Sermaye Yedek Akçe Karşılıklar
1948 5.700.000
1949 5.700.000 13.832
1953 15.000.000 680.854 10.234 ·,
1954 15.000.000 1.333.699 9.656
1958 30.000.000 3.683.515 1.434.259
1959 30.000.000 4.055.915 1.315.543
1963 30.000.000 8.483.424 1.566.367
1964 30.000.000 8.962.603 959.864
1968 50.000.000 24.138.215 7.744.106
1969 50.000.000 29.165.933 9.112.599
1971 150.000.000 55.830.358 10.088.502
1972 150.000.000 75.966.887 13.412.404
1973 150.000.000 156.710.317 13.403.136

(Kaynak : 25 Yıl Akbank, S. 11)

Sermaye, 7 Mayıs 1971 tarihli olğanüstü umumi heyet
toplantısında, 100 milyon artırılarak, 150 milyon liraya çı
karılmış ve 1972 sonu itibariyle Ödenmiş Sermaye tutarı
125 milyon lirayı bulmuştur.

1949 yılında, ancak 13.832 liradan ibaret bulunan Ye
dek Akçe rakamı da, ilk onuncu yıl sonunda 3.683.515 li
raya, yirminci yıl sonunda 24.138.215 liraya yükselmiş bu
lunmakta ve bu rakam karşılıklarla birlikte 89 milyon 379
bin liraya ulaşmış olmaktadır. Böylece Sermayenin
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% 71 'ini geçen Yedek Akçe ve Karşılıklar tutarı ile öz
Kaynaklar Toplamı 214 milyonu aşmış olmaktadır. «25 yıl»
broşüründe «Bu kadar kısa zamanda oluşan bu artış hızı,
gurur ve güven duygusu vermektedir» diyor.

«Akbank'ın yurdun bütün bölgelerinde artan şubeleri
ile durmadan büyüyen mevduat rakamlarına eş olarak
plôsman faaliyetleri de yıldan yıla genişlemiştir. Ülkemiz·
de yapılan le ve dış ticaretin finanse edilmesinde olduğu
kadar, sanayinin kuruluş ve gelişmesinde dolaysız olarak
veya kredi yolu ile yaptığı hizmetler azımsanmıyacak oran
lara yükselmiş bulunmaktadır. Senetler Cüzdanı, Avanslar
ve Borçlu Cari Hesaplardan oluşan Ticari Plôsmanlar ile
Kanuni Karşılıklar Kasası ve Tahvil ve Hisse Senetleri
Cüzdanınından oluşan Mali Plôsmanlar... Yıldan yıla ge
nişlemiştir» (124). Plôsmanların yıllar itibariyle gelişimi
Tablo lll'de verilmiştir.

TABLO 111

Yıllar
1948
1958
1968
1971
1972

Ticari Plôsman
4.057.840

124.224.372
1.263.634.694.
2.892.900.477
4.591.922.571

Mali Plôsman Genel Plôsman
448.857 4.506.697

30.515.612 154.739.984
354.013.106 1.617.647.800
905.785.674 3.798.686.151

1.503.454.023 6.095.376.774

(Kaynak : 25 Yıl Akbank, S. 17)

Akbank ayrıca, çeşitli alanlarda önemli girişimlere
girişmiş veya ortak olmuş ve özellikle banka, sigorta, sa
nayi ve enerji alanlarına yönelmiştir. Akbank'ın bankalar
daki lştlrcklert Tablo IV'de verilmiştir. (Akbank'ın sigorta,
sanayi, ticaret ve enerji sektörlerindeki diğer iştirakleri,
Sabancı topluluğunun denetimindeki kuruluşlar tek tek
ele alınırken gösterilecektir.)
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15.686 liradan ibaret bulunan 2 Şubeye ait ilk 11 ay~
lık 1948 kôrı, 5'incl yıl sonunda 1.162.842 liraya, 19'uncu
yıl sonunda 12.151.666 liraya ve 25'inci yıl sonunda ise

• 98 milyon liraya ulaşmıştır. Akbank'ın kôrlarında görülen
gelişim Tablo V'de gösterilmiştir.

TABLO V
Yıllar
1948
1952
1958
1966
1968
1970
1971
1972

(Kaynak : 25 Yıl Akbank, S. 27)

· K6r (TL)
15.686

1.162.842
2.307.307

12.151.666
18.516.307
15.121.958
56.077.611
98.004.714

Şimdiye kadar verilen tablolarda görüldüğü gibi, Ak·
bank'ın büyümesi, 12 • Mart sonrasınde hızlanmıştır. Her
türlü toplumsal muhalefetin baskı altına alındığı bir dö
nemde, burjuvazinin önemli parasal örgütlerinin büyüme·
sinin tesadüfi olmaması gerekir.

. Akbank'ın yöneticileri, kültürün ve ideolojinin önemi
ni kavradıklarından, özellikle 1970'1erde, bu alanda saldı
rıya geçmişlerdir. Bu alandaki çalışmalar «25 Yıl» adlı ta
nıtma broşüründe şöyle sunulmaktadır: «Akbank, mali ve
iktisadi alanlardaki yapıcı ve kurucu faaliyetlerine ek ola
rak, ülkemizin 'Manevi Kalkınması' yolunda da bazı ya
rarlı hizmetlerde bulunmak amacıyla, 'Kültür Baş. Uzman
lığı' örgütünü kurmuştur.» Bu örgüt, yayın faaliyetlerinde
bulunmaktadır: iktisat Ansiklopedisi, sanat kitapları ve
«Türkiyemız» adlı bir sanat dergisi yayınlamaktadır. Eski
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bir dönek olan Vedat Nedim Tör'ün yazı kurulunda
yer aldığı «Türkiyemiz» dergisi, burjuvazinin «tutucu, de
vinimsiz» ve «müzeci» sanat anlayışını yansıtması bakı
mından ilginçtir. Akbcnk, ayrıca, müzik yarışmaları düzen
lemekte, çocuk tiyatrosu ve sineması ile de ilgilenmekte
dir: Sadece sosyalistlerin, devrimcilerin değil, bir çok de
mokrat aydının tutuklandığı 12 Mart döneminde, Akbank
Anadolu hümanisti ve halk ozanı Yunus Emre adına ulus
lararası bir seminer düzenlemiştir. Çalışanların ekonomik -
demokratik haklarının ellerinden alındığı, devrimciler ıcın
sürek avlarının düzenlendiği, en iğrenç işkencelerin yapıl
dığı, roman, öykü, şiir kitaplarının yasaklandığı, kitapların
kütle kütle yakıldığı, gazetelerin kapatıldığı, aydınların
susturulduğu bir dönemde, hümanizm ve hoşgörü adına
Yunus Emre seminerinin düzenlenmesi, ülke halkıyla ve
halk yandaşı aydınlarla olay etmekten başka bir şey değil
dir; kısacası, bir kara mizah örneğidir.

Yeniden Sabancı Holding faaliyetlerine döndüğümüz
de, sermayesi 200 milyon TL. olan ve 1968'de halka açılan
Holdingin lisans, know-how anlaşmaları ve ortak yatırım
lar aracılığıyla bir çok CUŞ ile ilişki de bulunduğunu gör
mekteyiz. Bunlar: Ford, ICI, Dupont, Nisson, IHI, Goodrich,
Bayer, Merek Krall, Uniroyal ve Goodyear adlı ÇUŞ'lerdlr..

Japon ve ABD kökenli CUŞ'lerle ortak yatırıma yöneli
nen projeler aşağıda sıralanmakta:

• ANASA: Japon Nisson Motor Co, Mitsuı Co. Ltd.
Sabancı Holding ve diğer iki Türk işadamının ortak girişimi
olan bu projede, en büyük pay Sabancı Holdinge ait olup,
yatırım tutarı 0,9 milyar TL. dır. Pikap, kamyonet, bagaj
vagonu, otobüs ve minibüs şasesi, petrol motorları ve
dişil kutuları üretecektir. Yatırım için 1973 yılında alınan
yabancı sermcve izninde, MC Hükümeti döneminde deği-
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şiklik yapılması istenmiş, üretlrnde kullanılacak CKD car
şalarında gümrük bağışıklığı tanınması istenmiştir. MC'nin
bu isteği kabulüyle, ilk kez bir yabancı sermaye kararna
mesinde gümrük bağışıklığı kabul edilmiştir. Bu ortak
lıkta yerli katkının % 90'i aşması öngörülmektedir. Bu
yüzden motor yapımını da kasayacak genişlikte yeni ya
bancı sermaye izinleri karara bağlanmaktadır. (Ancak
IFC'nin % 10 hisseyle ortak olduğu Koç Holdinge ait
Döktaş motor gövdesi dökümü yatırımına ve Sabancı -
Nissson yatırımına izin vererek motor yapımı sorununun
çözümlenmesi, motor sanayiinde kamu kesiminin öncü
lüğünü kabul eden Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Plônı hü-
kü"'.lerine aykırı düşmektedir.) (121) •

• DONATSA : Sabancı Holdingin Ford Motor Co.
ve Türkiye Zirai Donatım Kurumuyla giriştiği ortak yatı
rım. Holdingin payı yüzde 33 dür. Traktör montaj ve ima
lôtı yapılacaktır. Yatırım tutarı 121 milyon TL. dır.

Bunun dışında, yılda 80 bin motor üreteceği hesap·
lanan Ford Motor Co. ile ortak hazırlanan Dizel motorla
rı projesi hükümet yet.kiliierine sorulmuştur.

• IHI - Sabancı İşbirliği : Japon İsihkawajima Hari
ma H. lndustries Co. Ltd. ile Holding arasında işbirliği için
görüşmeler yapılmakta olup, tasarlanan projeler çimento
kimya ve kôğıt üretiminde kullanılan ağır teçhizatın üre
timi konusundadır. Ayrıca çimento üretiminde, yeni SF
sürecini kullanan teçhizat için bir lisans anlaşması yapıl
ması gündemdedir.

• Toshiba - Sabancı ortak girişimi, elektronik ve
elektrikli ev aletleri ile ağır elektrik teçhizatları üretimi
doğrultusunda bir projeyi kapsamaktadır.

Hacı Ömer Sabancı Holding ile Akbank, bugün «ay
rılmaz bir bütün teşkil eden» iki kuruluş oldukları için,
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Sabancı Holdingi Akbank'dan bağımsız olarak incelemek
mümkün değildir. Sabancı Holding ve Akbank iştirakleri
ni üç bölümde sunacağız :

• 1· - HACI ÖMER SABANCI HOLDİNGİN AKBANK
TAN BAĞIMSIZ OLARAK İŞTİRAKİ BULU~ ŞİRKET
LER:

A -SINA!

• PILSA : Plastik Sanayi A.Ş. (Kuruluş Tarihi :
1971)

Yerli plastik torba ve PVC- üreten, yerli plastik torba
talebinin yüzde 40'ını, plastik boru talebinin yüzde 30'unu
karşılayan şirketin sermayesi 60 milyon TL. olup, 1973'de
başlayan genişleme projeleriyle yatırım tutarı 175 milyon •
TL'na ulaşmaktadır: Teknik kapasite torba için 6.181
m.t.,/yıl, boru lçln 19,.452 m.t./yılken fiili kapasite 662. m.t.
/yıl ve de 3.882 m.t./yıldır. Holding tek başına hisselerin
çoğunluğuna sahiptir.

• PLASSA : Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (1969)

1973'de şimdiki adını alan şirket polietilen plastik
hammaddesinden havalandırmalı ağır sanayi contaları
ve düz contalar, hortumlar üretmektedir. Bunlar özellik
le yörede yetiştirilen meyva ve sebzeler ile Akdeniz
Gübre Sanayii A.Ş.'nln gübrelerinin ambalajlanmasında
kullanılmaktadır. Kapasitenin 9600 ton/yıl olmasına kar
şın 1973'de filli üretim, kapasitenin sadece % 30'u kadar
dır. Şirketin sermayesi 15 milyon TL.'dır ve Holding tek
başına hisselerin çoğunluğuna sahiptir .

• INSA : lstanbul Naylon Sanayi A.Ş. (1967)

1970'de şimdiki adını alan ve bükülmüş naylon iplik
üreten şirketin sermayesi· 25.65.000 TL.'dır. Sermayesinin
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yüzde 55'i yabancı. Holdinge alt olan şirketin kapasitesi
1976'da yapılan 154 milyon TL'lık ek yatırımla 2310 m.t.
/yıldan 5810 m.t./yıla çıkarılmıştır.

• TEMSA: Termo- Mekanik Sanayi ve Tfcaret
A.Ş. (1968)

1973'de şimdiki adını alan şirketin sermayesi 8.5 milyon
TL'dir. (Holding sermayesi azınlıktadır). Şirket lsvlçre
nin Luwa Klima, itaıya'nın Prim-Vinç ve Federal Alman
ya'nın KSB • Motopomp firmalarıy <~Teknik» işbirliği ha
linde çalışır ve Holdingin kurulmuş ve kurulacak teslslerl
ne makine parçaları, sıcak ve soğuk hava tesisatı, hava
kanalları, tecritli kapı ve panolar, basınçlı kaplar, silindir
ve küre biçiminde fuel oll ve karoser muhafaza tankları,
su pompaları ve ağır çelik konstruksiyonlar imal veya
monte etmektedir. 1975 de 43 milyon TL.'lık ek bir yatı
rımla yeni ücretim birimleri kurulmuştur.

• DONATSA

B -TİCARi

• EXSA : Export Sanayi Mamulleri Satış ve Araş-
tırma A.Ş.

Holding, şirketin sermayesinin çoğunluğuna sahip
tir. Türkiye'de üretilen sanayi ürünlerinin ihracatını sağ
lamaya yönelik olan şirketin sermayesi 10 milyon TL. dır.
1973'de 10.280.773 dolarlık ihracat yapmış olup bunun 7
milyon 127.129 doları elyaf, 1.759.051 doları tekstil ürünleri,
1.345.722 doları polyester, 39.643 doları margarin, 9.228
doları PVC borularıdır.

• İNŞAAT MALZEMESi Ltd. Şti. (1955)

Şirketin sermayesi 75 milyon TL. dır ve Holdingin
payı azınlıkta kalmaktadır. Asbestos ve Çimentoyla karış-
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tırılmış düz ve oluklu tabakalar üretilmekte olup, teknik
kapasite yılda 2 milyon m2 iken, fiili üretim 1.276.000 m2

dlr.

e TEKSTiL TiCARET ltd. Şti.

• SAPEK
ihracata dönük ticari bir kuruluş olup kollektif şirket

hüvlyetin,e haizdir.

C - TURiZM

e .ERCİYAS OTELCİLiK

D - ZiRAİ....__.
Aynı zamanda modern tarım kapitalisti olan Sabancı

ailesinin üç büyük çiftliğinde pamuk, buğday ve turunç
giller yetiştirilip, fabrikalarında hammadde olarak kullanıl
maktadır. Holding'e bağlı üç tarım işletmesi vardır :

• MISIRLI CiFTLiĞİ

6630. dönümdür. Yılda ortalama olarak 1000'er ton
pamuk ve buğday ürünü alan çiftlikte makineli tarım yapı
lır, modern tarım kapitalizmi yöntemleri uygulanır.

• CİRLiK CIFTLİĞİ

Karataş'takl Cirlik Ciftllği 7000 dönümden fazla oİup,
buğday ve pamuk üretilir. Ayrıca çevredeki çiftlik ve bahçe
sahiplerine tarım llôc ve araçları satılır.

• ŞAKiRPAŞA ÇİFTLİĞİ

Adana - Mersin yolu üzerindeki bu çiftlikte pcmuğun
• _yanısıra narenciye de yetiştirlllr.

(Holdingin Tarım işletmelerinin toplanan pamuk ve
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buğday ürünü, Bossa Un ve Çırçır fabrikalarında işlenir.
Bu işletmelerin Umum Müdürü Ihsan Sabancı'dır). •

E - SOSYAL - KÜLTÜREL

• Hacı Ömer Sabancı Teknik Talebe Yurdu.
• Hacı Ömer Sabancı Küttür Sitesi.
• Hacı Ömer Sabancı Kültür ve Sağlık Vakfı.
• Sıdıka Sabancı Okulu.
• Hacı Ömer Sabancı Okulu.
• . İslon (INSA) Okulu.

II - HACI ÖMER SABANCI HOLDİNGİN AKBANK
İLE BİRLİKTE İŞTİRAKİ BULUNAN ŞİRKETLER :

A - SINAİ

a - Sabancı Holdigin ve Akbank'ın hissele
rinin çoğunluğa sahip olduğu şirketler :

• 80SSA Ticaret ve Sanayi işletmeleri T.A.Ş.
(1951)

4000'i aşkın işçi çalıştıran bu kuruluş, Holdingin en .
büyük kuruluşudur. Bossa Umum Müdürü Ömer Ağa'nın
oğullarından Hacı Sabancı'dır. Tesislerin bir bölümünde,
Holding'in zirai işletmelerinden gelen buğday ve pamuk
işlenerek un ve presli pamuk elde edilir. ikinci ve modern
bölümünde ise iplik, dokuma ve basma üniteleri bulunur.
Sermayesi 60 milyon TL. olup (Akbankın iştirak oranı
% 25). 600 milyon TL. tık genişleme projesi gündemde
dir. 1974'de toplam satışlar 56 milyon dolardır. Bunun 3,2
milyon dolarlık bölümü ihracat yoluyla kazanılmıştır.

• SASA : Sun'i ve Sentetik Elyaf Sanayi A.Ş.
(1966)

Yünlü ve pamuklu dokumaların. ham maddesi olan
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polyester ipliğinin üretildiği tesislerde lmperıaı Chemical
lndustrıes (ICI/İngiltere) firmasının .teknlk yardımı
(know-how) lle'. üretim yapılmakta olup, üretim sürecinde .
kullanılan DMT ve monietilen glikol maddeleri de ithal
edilmektedir. Yeni tesisler için Amerikan Dupont ve Fe
deral Almanya Dynamit Nobel A.G. firmaları ile know-how
anlaşmaları yapılmıştır. Sasa'nın Umum Müdürü Ömer
Ağa'nın oğullarından ôzdemir Sabancıdır. Sasa'nın ser
mayesi 275 milyon TL'dır. (Akbank'ın iştirak orcnı % 25).
iplik kapasitesini yılda 15 bin metrik tondan 29 bin metrik
tona çıkarcak genişleme projesiyle birlikte toplam serma
ye 1,5 milyar TL.nı aşacaktır.

• TEKSA : Tekstil Ticaret ve Sanayi AŞ. (1971)

Tesislerinde bine yakın işçi çalıştıran şirketin serma
yesi 100 milyon TL. olup (Akbank'ın iştirak oranı % 25),
pamuklu, doğal ve sentetik iplik alaşımlı elyaf üretmekte
dir. 55 bin iğlik fabrika yılda 6200 ton elyaf üretiyor ve
ihracata yönelik üretim yapıyor. 1973 de ihracat geliri
'6.465.000 dolar. 1974 yilında günde 16 bin metre kadife
üretecek tesislerin teşvik belgesi alınıyor. Veni projenin
yatırım tutarı aoo milyon TL. Teksa'nın Umum MüdürQ
Ömer Ağa'nın oğullarından Şevket Sabancı'dır.

4 - MARSA : Margarin ve Nebati Yağ Fabrikaları
Ticaret A.Ş. (1946)

• Sermayesi 32 milyon n.. olan şirket 1974n5'de 100
milyon TL'lık yeni yatırımla kapasitesini 70 ton/gün'den
200 ton/gün'e çıkarıyor. Ancak yıllık ham yağ kapasitesi
90 bin ton olmasına rağmen fiili üretim 80 bin tonda kalı
yor. Evet ve . Evin mutfak margarinlerini, Akyağ, Akrom,
Extra, Sabah endüstriyel margarinlerini, Toros ve Luna
ayclçeğf yağlarını, Ora rafine pamuk tohumu yağını üre-
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ten şirket 1973'de 40.8 milyon TL. Irk tohum posası ihraca
tı yapmıştır. idare Meclisi Başkanı Hacı Sabancı'dlr.

• YAĞSA : Nebati Yağ Fabrikası ~.Ş. (1945)

Pamuk tohumundan ham yağ çıkaran şirketin serme
yesi 5 milyon TL dır.

• CİMSA: .Clmento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (1972).

Gerekli finansman kaynaklarını sağlayabilmek üzere
«Halka Acık» olarak kurulan şirketin başlangıç sermayesi
5 milyon TL'dır (Akbank'ın iştirak Oranı % 69, 70). Şirket
sermayesini daha sonra 120 milyon TL'na yükseltmiştir.
Şirketin fabrika inşa, halen sürmektedir.

• KORDSA : Kord Bezi Sanayi ve Ticaret A.Ş.
(1973)

«Halka acık» olarak kurulan ve sermayesi 100 mil
yon TL. olan şirket Türkiye'de mevcut lôstik fob- ,
rikalarının ihtiyacı olan kord bezini üretecektir. Yılda
6500 m.t. olan otomobil lôstlkleri lcln kord bezi talebinin
1982 de 14 bin m.t.'a çıkacağını hesaplayan şirket yöne
ticileri, Good-Year ve Uniroyal (Jdı ABD. kökenli CUŞ'lerle
know-how ve teknik yardım konusunda anlaşma yaparak
iki farklı yöntemle üretim yapmak üzere faaliyete girişmiş
tir.Şirket, teşvik belgesi almasının yanısıra, kord bezinin •
hammaddesi olan sentetik elyafın üretilmesi için bir proje
hazırlamaktadır.

• LASSA : Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (1974)

Sabancı Holding, Akbank, Türkiye Garanti Bankası'nın
ve Türkiye Vakıflar Bankası'nın iştirakiyle «Halka Acık»
olarak kurulan şirketin sermayesi 400 milyon TL.'dır. ABD.
kökenli B.F. Goodrich Co. ile lisans ve know - how anlaş
maları yapan şirket otomobil, kamyon ve traktör lastiği
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üretmek üzere 1977 de faaliyete geçecektir. Şirketin tasar
lanan toplam sabit yatırım tutarı 1. milyar TL.'dır. Yıllık üre
tim kapasitesi ise 1.210.000 lastik ve 650 bin boru olacaktır.
Sermayesinin tümünün yerli olması nedeniyle şirketin
Sabancı grubu tarafından «milli» olduğunun öne sürül
mesi, 1976 başında Koç ve Sabancı toplulukları arasında
yoğun tartışmalara yol açmıştır. (20)

• AKCİMENTO Ticaret A.Ş. (1967).

Yılda 900 bin ton çimento üreten şirketin ilk fabrika
ünitesi 1969'da, ikincisi 1971 'de üçüncüsü 1975'de faa- /
liyete geçmiştir. Şirketin sermayesi 105 milyon TL.'dır. (Ak
bank'ın iştirak oranı % 17,36).

• YÜNSA : Yün Sanayi A.Ş. (1973)

Sermayesi 40 milyon TL. olan şirket tekstil ve yün
elyafı, sentetik ve alaşımları, her türlü kadın, erkek do
kumaları ve halı üretimi clcnıcnndo faaliyet gösteriyor.
Tesislerin kapasitesi: elyaf 1620 m.t./yıl; halı elyafı 675
m.t./ yıl; dokuma 485 bin m.t./yıl (m.t = 'metrik ton): halı
1.200.000.m2/yıl.

b - Sabancı Holding ve Akbank hisselerinin azınlıkta
olduğu şirketler :

• • OLMUK : Oluklu Mukavva Sanayi ve Tlooret A:ş.
(1963) ·

Yılda 14 bin ton oluklu mukavva ve ambalaj üreten
şirketin sermayesi 25, milyon TL. olup bunun % 20,31 'i
Transtürk Holding'e aittir (Akbank'ın iştirak oranı % 33,65).
Ayrıca mukawanın ham maddelerinin üretimi lcln Edir
nede kurulacak 30 bin metrik tonluk, 200 milyon TL. ser
mayeli proje için de teşvik belgesi alınmış.
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• AKKARDAN Sanayi ve Ticaret A.Ş. (1972)

Şirketin sermayesi 30 milyon TL olup unun % 34,97's1
Transtürk Holding'e aittir. Şirket motorlu taşıtlar için kar
dan mili üretmek üzere İngiliz Hardy Spicer, Walter Sche
ıld, Fransız Gleanzer Sprces firmalarıyla lisans anlaşma
ları yapmıştır. Bendix Company, OBA Socrete ve Feroda
firmaları ile yapılan anlaşmalar sonucunda fren ve deb
riyaj üretimine yakın bir süre içinde geçilecektir.

3 - OTO YOL: SanayiAŞ. (1967)

Fiat 684 Treyler kamyonlarının ve treylerinin, Fiat 50
NC kamyonlarının, Fiat NM minibüslerinin montesi yapı
lan tesislerin 1973 de kapasitesi şöyledir:

Otobüs Şasesi
Treyler kamyonları
Treyler
Otobüs

Teknik kapasite ' Fiili kapasite
360

Tarımsal Wagon

360
275
130

1180

148
148
100

Fiili kapasitenin teknik kapasiteden oldukça düşük
olmasına karşın 1974'de kapasiteyi genişletmek üzere ya
pılan 105 milyon TL.'lık sabit sermayeli yatırımla 1976'da
yılda bin küçük otobüs, 750 kamyonet, 2300 treyler kam
yon ve 1200 treyler üretecek kapasite sağlanmıştır. Şir
ketin sermayesinin % 42,91'i Koç Holding'e % 20'si Koç
Yatırım ve Pazarlama A.Ş.'ne, % 4,58'1 Koç Holding bün
yesinde yer alan lstanbul Oto'ya, % 27'si Akbank'a, geri
kalan da Sabancı Holdinge aittir.

B - TİCARi

• BİMSA Bilgi işlem Merkezi Ticaret ve Sanayi
A.Ş.
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c- SOSVAL - KÜLTÜREL

• Akçimento Okulu
111 - DOĞRUDAN DOĞRUYA AKBANKIN TEK

BAŞINA iŞTİRAKİ OLAN ŞlRKETLER :

A - SINAİ

a -Akbank'ın hissesinin çoğunluğa sahip olduğu
şirketler:

• AK VASIFLI ÇELİK Sanayi A.Ş.
1973'de sermayesi 10 milyon TL. olan şirkette, Ak

bank'ın iştirak oranı % 64,95'dir.

• TOROSLAR Ticaret T.A.Ş.
1973'de sermayesi 32 milyon TL. olan şirkette, Ak

bank'ın iştirak oranı % 96,60'dır. Şirket 1971/1972 de
20.005 ton margarin, 606 ton likit yağ üretmiştir.

b - Akbank'ın hissesinin azınlıkta olduğu şirketler :
• AYEKS: Yağ Sanayi ve Ticaret A.Ş. (1969)

Doğal ayçiçeği yağı ve yan ürünleri üreten şirketin
sermayesi 13,5 milyon TL. olup (Akbank'ın iştirak oranı
% 33,33), kapasitesi 80 bin m.t./yıl. Margarin .yağlarda
artan tüketim nedeniyle 30 milyon TL'lık ek yatırım yaparak
1975'de kapasite iki katına çıkarılıyor. 1972/73 de 26 mil
yon TL'lık ayçiçeği posası ihraç ediyor.

• BİFA Birleşik Alman ilce Fabrikaları Ltd. Ştl.
(_1955)

Bayer, Krall, Scherlng adlı yabancı tekellerle ilişkisi
olan şirketin sermayesi 25 milyon TL olup, ilce ve PVC.
üretiyor.
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• NASAŞ : Alüminyum Sanayi ve Ticaret A.Ş.
(1969)

Sermayesi 150 milyon TL. olan şirkette, Akbank'ın
iştirak oranı % 10. Teknik kapasitesi yılda 6 bin ton ali
mlnyum yaprağı ve 9 bin ton 'cltmınvurn plakası olup,
1973'de bunun sadece % 40'ı kullanılıyor. Yakındoğu ül
kelerine ihracat amaclanndan biri.

• ÇELiK HALAT ve TEL Sanayi A.Ş.

1973 sermayesi 27 milyon olan şirkette Akbank'ın iş
tirak oranı % 5,37 {Şirketin diğer ortokıonndcn Türkiye
iş Bankasının payı ise % 14,6). Fabrika kapasitesi 7.500
ton/yıl dır.

• KARADENİZ BAKIR İŞLETMELERi A.Ş.

1973'de sermayesi 445 milyon TL. olan şirkette, Ak
bank'ın iştirak oranı % 2,24. (Şirketin diğer ortaklarından
Türkiye iş Bankasının payı % 16,9; Yapı ve Kredi Banka
sının payı ise % 2,25).

• EREĞLi DEMiR ÇELiK Fob. T.A.Ş.

1973'de sermayesi 600 milyon olan şirkette, Akbank':
ın iştirak oranı % 0,28 (Şirketin diğer ortakları arasında
Türk Ticaret Bankası, Yapı ve Kredi Bankası, Garanti
Bankası ve Transtürk Holding bulunuyor.)

• · ÇUKUROVA ÇİMENTO Sanayi T.A.Ş.

1973'de sermayesi 42 milyon TL. olan şirkette, Ak
bank'ın iştirak oranı % 0,95.

• TÜRK NEBATİ YAĞ Fab. A.Ş.

1973'de sermayesi 5 milyon TL. olan şirkette, Ak
bank'ın iştirak oranı % 47,54.
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• GÜNEY CAM Fabrikaları A.Ş.
1973'de sermayesi 10 milyon TL. olan şirkette, Ak

bank'ın iştirak oranı % 15.
• İSTANBUL TURİZM ve OTELCİLİK A.Ş. (İnter-Con

tinental)
1973'de sermayesi 175 milyon TL. olan şirkette,

Akbank'ın iştirak oranı •% 2,57.

B - TİCARi:

a - Akbank'ın hissesinin çoğunluğa sahip olduğu
şirketler:

• AKOVA Ticaret T.A.Ş.

1973'de sermayesi 500 bin TL. olan şirkette, Ak~ank'
ın iştirak oranı % 91.

• AK VAVINLARI Ltd. Şti.

1973'de sermayesi 500 bin TL. olan· şirkette, Akbank'-
ın iştirak oranı % 99,40.

b - Akbank'ın hissesinin azınlıkta olduğu şirketler :

• İSTANBUL OTO A.Ş. (1969)

Koç Holding bünyesinde yer alan Oto-Yol A.Ş. ve Fiat
tarafından üretilen kamyon, kamyonet. minibüs, midibüs,
otobüs ve treyler kamyonlarının yörede pazarlamasını
yapan şirketin sermayesi 12 milyon TL.'dır. (Akbonk'ın
iştirak· oranı % 15; Koç Holding A.Ş.'nin payı o/o 50,66;
Koç Ailesinin payı o/o 15.42 ve Koc Holding Emekli Yar
dımlaşma Sandığı Vakfının payı % 5,33). Şirket Murat
124'Ierin de satışını yaparak servis Jstoevonlorı kuruyor.
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• UYGUN GIDA ve İHT. MAD." PAZARLAMA :

1973'de sermayesi 8 milyon TL. olan şlrkette.. Ak
bank'ın 14.000 TL.'lık bir iştiraki bulunuyor.

. C - SİGORTA

cı - Akbank'ın hissesinin çoğunluğa sahip olduğu
şirketler:

• AKSIGORTA AŞ. (1960).

Hayat sigortası ve genel sigorta yapan şirketin acen
te sayısı 615, sermaye stoku 10 milyon TL.'dır. Akbank
ın hissesinin % 98,75 olduğu şirketin aktifleri 82.689.450
TL. teknik rezervi 13.147.443 TL., prim geliri (1973) 77 mil
yon 098.000 TL, Kôn (1973) 9.108.288 TL.'dır.

b - Akbank'ın hissesinin azınlıkta olduğu şirketler :

• DOĞAN SİGORTA A.Ş. (1942)
Şirketin acente sayısı 84, sermaye stoku 1 milyon

TL'dır. • Akbank'ın hissesi % 38,75 olup, şirketin elindeki
aktifler: 264.409.639 TL., teknik rezervi : 13.147.433 TL.,
prim geliri (1973) : 77 milyon 008.000 TL., kôn (1973) : 9
milyon 108.228 TL., dır.

• TAM HAYAT SİGORTA A.Ş. (1966).

Sermaye stoku 7 milyon TL. olan şirket, sigorta ala
nında ünlü Türk iş adamlarını (Vehbi Koç, Nejat Eczacı
başı, Ahmet Dallı, Semih Tuğlu, Bülent Yazıcı, v.b.) ile
Amerikan şirketlerini (American lnternational Underwriters'
ın iştirak oranı·% 10) bir araya getirmektedir. Şirkette Ak
bank'ın iştirak oranı % 10'dur. Şirketin elindeki aktif :
166.809.367 TL. teknik rezervi: 142.984.587 TL., prim ge
liri (1973) 91 milyon 678.000 TL., kôn (1973) 3 milyon
528.342 TL. -dır. •
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· D .:.._ ENERJİ

• CUKUROVA ELEKTRiK A,Ş.
1973'qe sermayesi 175 milyon n. olan şirkette, Ak

bank'ın iştirak oranı % 3,5.

• 1
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V - YAŞAR HOLDiNG

(«KÖKÜ DIŞARDA» iDEOLOJiLERE KARŞI SAVAŞ ACMIŞ

KÖKÜ DIŞARDA BiR TEKELCi SERMAYE GRUBU)

Diğer tekelci sermaye gruplarıyla karşılaştırıldığında,
daha «yeni», daha «acemi» bir tekelci sermaye grubu olan
Yaşar Holding Grubu, 1960 sonrasının ve Ege bölgesinin
ürünüdür.

Yaşar Holding Umumi Heyet Başkanı Durmuş Yaşar
Rodos adasında doğdu. Oldukça gene yaşta ticaret ya
şamına atıldı Durmuş Yaşar. inşaat ve gemi malzemeleri
başta olmak üzere çeşitli eşyaların alım satım işleriyle
uğraşıyordu. Durmuş Yaşar 1935'te lzmir'e gelerek, bu
rada Rodos'taki ticarethanesinin bir şubesini kurdu. Bu
şubenin yaptığı iş, kısa sürede,Rodos'taki ~!~arethanenin
yaptığı işi aşınca, Durmuş Yaşar T.C. vatandaşlığına ge
çerek bütün ailesini izmir'e getirdi. (122)

izmir'deki Durmuş Yaşar Müessesesi, bir süre sonra,
AREV adını aldı. Şirket özellikle boya, inşaat ve gemi mal
zemeleri alanında ticareti geliştirdi. İlk önce lzmir, daha
sonra hemen hemen tüm Ege bölgesinde tek isim oldu.
Durmuş Yaşar, boyadahil olmak .üzere, satışını yaptığı
bir cok malı dışardan ithal edip ülke içinde pazarlıyordu.

Durmuş Yaşar «ithal ikômeci» bir sanayileşme evri
mine uygun olarak 1953'de boya üretimine geçti. DYO
(Durmuş Yaşar ve Oğulları) 24 Aralık 1954 günü üretime
başladı. DYO, Türkiye'de fabrikasyon boya üretiminin
başlangıcı idi. Tıpkı diğer tekelci sermaye gruplarının ev
riminde görüldüğü gibi, Yaşar grubunda da, ernperycllzmlrr
değişen stratejisi doğrultusunda .ve Türkiye'nin emperya
list-kapitalist sistemle bütünleşme süreci içinde, işbirlikçi
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ticaret burjuvazisinin uluslararası tekelci sermayenin ülke
içi ortağı durumundaki yerli tekelci sanayi burjuvazisine
dönüşümünü gözlemliyoruz.

Emperyalizmin değişen strateji ve taktiklerine uyumlu
olarak ikinci Emperyalist Paylaşım Savaşı sonrasında ve
özellikle 1960 sonrasında Türkiye gibi geri brruktrnlrmş-cz
gelişmiş uydu bir ülkenin, emperyalist metropollerin bı
rakmaya başladığı tüketim sanayilerini ve hatta bazı ara
malları sanayilerlnl kurması olanak dahilinde oldu. Ama bu
sanayilerin know-how, lisans, patent, royalty anlaşmaları
11e teknolojik acıdan ve bazı hammaddeleri sağlama ba
kımından dışa bağımlılığı sürmekte, bunun ötesinde bu
sanayilerin makine ve teçhizatı Ookuluslu şirketlerden
(CUŞ) sağlandığından, bunları üreten yabancı tekellerin
uydu ülke içindeki pazarları genişlemekte. Yaşar grubu
nun ülke içinde boya üretimine geçişini bu cerceve içinde
ele almak gerekir.

Durmuş Yaşar, büyük oğlu Selçuk Yaşar'ı lşletmecl,
küçük oğlu Selman- Yaşar'ı ise Kimya Mühendisi olarak
yetiştirmişti. «Baba» Durmuş ve Oğullarının DYO'su kısa
zamanda büyük bir gelişme gösterdi. Vernik, recine, mik
ronize maden ve fırça tesislerinin kuruluşu ile Bornova
Teneke ve Ambalaj Sanayi A.Ş. ve daha sonra, sanayi
boyaları, akid ve matbaa mürekkebi üreten DYOSAD'ın
(DYO ve DYOSAD A.Ş.) açılışları birbirlerini izledi.

1968 yılında Yaşar Holding Anonim Şirketi 2 milyon
TL.'lık sermaye ile kuruldu. Aynı yıl içinde bu sermaye
20 milyon TL.'na çıkartılmıştır. Bu sermaye 1970'de
50 milyon TL.'na, 1973'de ise 75 milyon TL.'na çıkarıldı.
Beş yıllık kısa bir sürede, Holdingin sermayesi % 38
artmıştır. Holdingin idare Meclisi Durmuş Yaşar (Ba
ba/Umumi Heyet Başkanı), Selçuk Yaşar (Oğul/idare Mec
lisi Başkanı,) Selman Yaşar (Oğul/idare Meclisi Başkan-
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vekili) ve diğer dört üyeden (İsmail Paya, Hüseyin Paya,
Osman Aydemir, Vecit Tümer) oluşmaktadır. Koç Hol
ding ve Sabancı Holdingde olduğu gibi, Yaşar Holdingde
de yapı bir aile şirketi yapısıdır. Holdinge bağlı bazı şir
ketlerin «halka açılması» bu yapıyı değiştirmemektir.

Daha çok Ege bölgesinde faaliyet gösteren ve özel
likle 1960 sonrasında, AP. iktidarı döneminde gelişen ve
bu nedenle AP.'ni en «bağnaz» biçimde destekleyen Ya
şar Grubu, 12 Mart acık faşizminin sonlarına doğru, Devir
adlı bir dergi yayınlamaya başladı. Bu dergide, her türlü
«kökü dışarıda (sol) ideolojiye karşı savaş» açıldı.

Yaşar Grubu, sadece boya ve türevleri alanında de
ğil, bir çok alanda üretimde bulunmaktadır. Yaşar Hol
ding'in iştirak ettiği şirketler şunlardır.

A) SANAYİ
• DYO (Durmuş Yaşar ve Oğulları Boya, Vernik ve

Recine Fabrikaları A.Ş.)
1954 yılında limited bir şirket olarak faaliyete geçmiş

bulunan DYO, 1965 yılında 1 milyon TL., sermayeli bir
Anonim Şirket şekline dönüşmüştür. Yaşar Holding A.Ş.'
nin şirketin sermayesine iştirak (katılma) payı % 88,25'dir.
Şirket Plastik ve Sentetik inşaat ve oto boyaları, yağlı bo
yalar, vernik, terebentin, boya yardımcı maddeleri ve boya
fırçaları üretmektedir. DYO'ya bağlı beş fabrika bulun
maktadır. Fabrikalarda çalışan insan sayısı 1973 yılında
359'du.

• DYOSAD (DYO ve SADOLİN Sentetik Selülozik
Boya ve Vernik Fabrikaları A.Ş.)

1963 yılında kurulmuş olan bu şirkette 442 (1973'de)
kişi çalışmaktadır. üc fabrika (Sanayi Boyaları Fabrikası.
Matbaa Mürekkepleri Fabrikası ve Alkyd ve Polyester
Sentetik Reçineleri Fabrikası) şirkete bağlı olarak çalış
maktadır. Holdingin şirketin sermayesine katılma (iştirak)
payı % 60'dır. Geri kalan ise yabancı sermayedir. Şirketin
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• idare Meclisinde Sadolin'i temsilen bir yabancı bulun
maktadır.·

• TÜRK TUBORG Bira ve Malt Sanayi A.Ş.
Danimarka tekelci sermayesi (Tuborgs Bryggerler'ln

payı % 40 ile ortaklaşa kurulan bu şirkette, Holdingin ka
tılma payı % 25'dir. Türkiye iş Bankası da % 10 ile yerli
ortaklar arasındadır. 1973'de çalışan adedi 570 olan şir
ketin yedi kişilik idare Meclisinde dört «yabancı» bulun
maktadır.

• EGE GÜBRE SANAYİ A.Ş.

Şirket, Ege bölgeslnde bir gübre kompleksi gerçek
leştirmek. amacıyla Türkiye iş Bankası ile birlikte, Yaşar
Holding ve diğer bazı banka ve şirketlerin katılmaları ile
kurulmuştur. Projenin yürütümü ve teknik denetim bir
yabancı yerli sermaye ortaklığı olan TÜMAŞ ve Danimar·
kalı Halbor Topsoe firmaları tarafından gerçekleştirilmiş
tir. 4 milyon T-L. sermaye ile faaliyete geçen ve kısa bir
süre sonra sermayesi 200 milyon TL'na çıkarılan şirket
sülfat asiti, fosfat asit ve kompoze gübre üretmektedir.

• PINAR SÜT Süt ve Süt Mamülleri A.Ş.

Danimarkalı uzmanların. teknik yardım ve nezareti ile
gerçekleştirilen 60 milyon TL. sermayeli Pınar Süt A.Ş.,
hesaplara göre yılda 65 milyon litre süt işletmektedir. Şir
ketin diğer ortakları Koç Holding (% 10) ve Türkiye iş
Bankasıdır.

B) TİCARi

• AREV Boya ve Kimyevi Maddeler ithalat ve Tlca-
eoret .A.Ş. .

Holdingin katılma payı % 57.50' dir.
• OTAK Proje, Mühendislik ve inşaat A.Ş.
Holding'in katılma payı % 54'dür. .
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• YAŞAR DIŞ TİCARET A.Ş.
Holding'in katılma payı % 40'dır.
• BOTAŞ Bornova Teneke ve Ambalaj Sanayii A.Ş.
Holdlng'in payı % 75.71'dir.
• DESA Demir Kazan ve Makine Sanayii A.Ş.
1960 yılında Zafer Tayyar lllercil tarafından faaliyete

geçirilen bu firma 1965 yılında 400.000 TL. sermayeli bir
komandit şirket haline getirilmiştir. Firma, 1970 yılında,
sermayesini artırma zorunluluğu ile karşı karşıya kalınca,
«Büyük Balık Yaşan> tarafından yutulmuş ve Yaşar Hol
ding A.Ş.'nin kuruluşları arasına girmiştir. Bugün DESA'da
Holdingin payı % 45'tir.

C) TURİZM
• 1001 GECE Turizm ve Ticaret A.Ş.
Holdingin şirketin sermayesine katılma payı % 60'dır.
• PARK Turistik İşletme A.Ş.
Holdlng'in katılma payı % 36.75 'dir. •
• AlTIN Yunus Çeşme Tatil Köyü A.Ş.
Şirketin ortakları, % 25 paya sahip olan Turkish - oa

nish lnvest. Co. (Danimarka), Türkiye iş Bankası ve Yaşar
Holding'tir. Kuruluş sermayesi 30 milyon TL. ilk yatınm
tutarı 55 milyon TL olan bu turistik tesis, 800 kişiyi ba
rındırabilecek durumdadır. Uluslararası tekelci sermaye
çevrelerinin ve sözcülerinin «sohbet» . toplantısı Blfder
berg «Zirvesi»nin «demokratik»-«Solcu» Ecevit'in de ka
tıldığı 1975 yılı oturumu burada yapılmıştır.

D) BASIN

• TİFSET·
lzmir'de Ekspres Miliyet ve Ticaret Gazeteleri'nl ba

san bu şirketin 8 milyonluk sermayesinin % 81.S0'sl Ya
şar Holding'e aittir. Koç Holding de ortaklar orasındadır.
Bizzat Selçuk Yaşar tarafından «Hür teşebbüsün yayın
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organı» olarak tanıtılan «Devir» dergisi (123), Bab-ı Ali'ye
taşınmadan önce bu şirkete ait tesislerde basıldı.

E) SOSYAL

e YAŞAR EMEKLİ ve YARDIM SANDIĞI VAKFI

Bütün bu girişimleriyle Yaşar Holdingin 1973 yılı için-
deki toplam yatırımları 129 milyon TL.'na ulaşmıştır. 1971 - •
1973 12 Mart açık faşizm döneminde Yaşar Holding'e ait
gelişim verileri (124) aşağıdaki Tablo l'de gösterilmiştir:

TABLO 1: YAŞAR HOLDİNGE AİT BÜTÜN ŞİRKETLERDE
TOPLAM KAR, CİRO ·öz VARLIK VE PERSONEL

SAYISINDAKİ ARTIŞLAR.
Yıllar Toplam Kôr Ciro Öz Varlık Personel
1972 71 Milyon TL. 453 milyon TL. 162 milyon TL. 2144
1973 98 ~!iyon TL. 601 milyon TL. 281 milyon TL. 2736
Artış % 38 % 32.7 % 78.5 % 22.s

Yaşar Holding yöneticileri bütün tekelci sermaye
grupları gibi her türlü demagojiyi yaparak, geniş halk kit
lelerine, kendilerini sevimli göstermek istiyorlar. Selçuk
Yaşar Yaşar Holding idare Meclisi Başkanı olarak 1973
Adi Umumi Heyet toplantısında yaptığı konuşmada şunları
söylüyor: «Büyük sermayedar, büyük yatırımcı yaşantısını
daha yükseltmek joın değil. memlekete hizmet için, iş sa
hası yaratmak için yatırım yapmak istiyor.» Sermaye sı
nıfının yarımcılığının arkasında yatan baş güdünün,
başkalarına iş yaratmak olmayıp, «kôn azamileştirmek»
(Profit maximization) olduğunu yüksek öğrenim kurum
larında okutulan burjuva iktisat kitaplarının ilk sayfaların
da okumak olası.

Selçuk Yaşar· daha sonra şu görüşleri öne sürüyor:
«Tam bir Ortak Pazar ülkesi olmaya hazırlanan· yurdu
muzda ... körü körüne bir yabancı sermaye düşmanlığına
karşı çıkmak gerekir. Yeni teknoloji getiren, memleket
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kalkınmasına katkıda bulunan yabancı sermaye teşvik
edilmelidir. Know - how, lisans, patent harcamalarını önle
mek ya da bazı suni tedbirlerle sınırlamak memleketin
hayrına değildir.» Yaşar. gelen yeni teknolojinin hangi
olanlara geldiğini gözardı ediyor. Emperyalist-kapitalist
sistem içindeki uluslararası işbölümü düzenine uygun ola
rak uydu ülkelerin payına düşen ve metropollerin güdO
münde ve denetiminde kurulan sanayilerin. emperyalizmin
içselleşme sürecini hızlandırdığı ve pekiştirdiği gercegı
gözlerden saklanmak isteniyor. Ayrıca «memleket kalkın
ması» edebiyatı yapılarak, değişik biçimler alan teknoloji
transferinin (know - how, patent, lisans harcamaları) em
peryalist sömürü mekanizmasının önemli bir ögesi olduğu
unutturulmak isteniyor. Selçuk Yaşar'ın bu konuda daha
da ilgine görüşleri var: «Bugün için gerektiği gibi kullana
madığımız bu yeraltı servetimizin, dünya sanayiinin petrol
ikamesi olarak keşfedeceği yeni bir maddeyi kullanmaya
başlaması ile bütün değerini kaybedeceğini unutrncrnok
gerekir. Yani «Kaynağı nasıl olsa bizde, teknolojik gücüm
o seviyeye geldiği zaman istifade ederim» ya da «petrol
milli bir sorundur, yabancılar karışmamalıdını gibi dema
gojik sözler memleket hayrına değildir. Milli servetlerimizi
zamanında süratle değerlendirmek gerekir. Bu sırada de
ğerlendirmek gerekir. Bu sırada gerekirse yabancı tekno
lojiden de istifade edilmelidir.» (a.b.ç.)

Yaşar'ın bu sözler! işçi sınıfının uluslararası eylem ve
dayanışma birliğine (Proletarya enternasyonalizmine)
«Milli» görünüm ve «milliyetçi» gerekçelere karşı çıkan
sermaye sınıfının. kendisinin ne denf enternasyonalist
olduğunu, burjuva enternasyonalizmi gerçeğinin, hele hele
kapitalizmin gelişiminde emperyalizmin belirleyici olduğu
bizim gibi ülkelerde; kimin kökünün dışarda olduğunun
açık ve seçik itirafıdır.

Aynı konuşmada Selçuk Yaşar devletin iktisadi ya
şamdaki işlevi konusunda oldukça acık sözlü dcvrcruvor :
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«Devlet... hür teşebbüsün henüz girişemediği qğır sanayi
yatırımları ile alt yapı yatırımlarını gerçekleştirmeli, ser
maye piyasasını korumalıdır». Aslında, Türkiye'de devletin,
Cumhuriyet tarahinin büyük bir döneminde, Selçuk Ya

. şar'ın söylediğinden başka bir şey yaptığı söylenemez.
Sermaye sınıfı devletin bu hizmetinin yetkinleştirilmesini
arzuluyor. Bizim gibi ülkelerde tekelci sermayeni_n doğa
sından ve gelişiminden kaynaklanan güçsüzlüğünü, Sel
çuk Yaşar kendisi itiraf ediyor. Yaşar, devlet, o biçimsel
«bütün sınıf ve tabakaların devleti» görünümüne de son
verip, bütün çalışmalarını ve kaynaklarını, açıktan açığa
tekelci sermaye sunsun istiyor.

Avrupa sosyal-demokratlarıyla organik ilişkilere giren,
«Sosyalist» - '«enternasyonal» üyesi, «demokratik» - «Sol
cu» CHP'nln «iktidar» alternatifi olduğu bir dönemde sos
yal demokrasinin oldukça özlü bir tanımını Selçuk Yaşar
yapıyor: «Batıda sosyal demokrasinin tatbikatı hür teşeb·
büs, devlet kontrolü, halka açılma ile beraber yürür. Bu
üçü beraber yaşar. Birisini yok etmek, yalnız birisini kö
tülemek, sosyal demokrasiyi inkar etmektir.» Bu tanıma
herhangi bir yorum eklemeye gerek yok. Ama bu tanımı
uydu ülkenin koşulları ile bir orada ele alırsak, sosyal de
mokrasinin uydu ülkelerdeki açmazını görebiliriz. «Sosyal
demokrasi». toplumsal muhalefetin cıkor ve istemlerini
tekelci sermayenin çıkar ve istemleriyle uzlaştırmaya ça
lışırken, varolan devlet örgütlenmesinin içinde yeraldığın
dan, «tekelci sermayeyi kuşatayım» derken, kendisi te
kelci sermaye tarafından kuşatılacaktır. Ve bu süreç lcln
de, tekelci sermaye ile toplumsal muhalefetin çıkar ve Is
temlerini uzlaştırayım derken, kendisi tekelci sermaye ile
uzlaşmaya yönelecektir. Bunun sonucu olarak, «sosyal»
olma ve dolayısıyla giderek «demokrat» olma niteliğini
kaybedecektir. (Hindlstan'daki Kongre Partisi bu gelişimin
somut bir örneğidir). Eğer «sosyal demokrasi» kendi ardına
taktıı,ı toplumsal muhalefetin etkisi ve özellikle ışct sını-
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tının siyasal eyleminin etkinliği sonucu, tekelci sermaye
ile uzlaşma sürecinde duraksamalarda bulunursa, o za
man, varolan devlet örgütlenmesi içinde «iktidar» alterna
olma şansını yitirecektir: Ya parçalanacaktır, ya da ken
disine de «siyasal eylem özgürlüğü» tanınmayacaktır. (Pa
kistan, Srl Lcnkc, Yunanistan, hatta Hindistan örneklerini
hatırlamak gerekir.)

Selçuk Yaşar, işverenlerin arasında birlik olmamasın
dan yakınırken, egemen sınıflar arasındaki çelişkileri de
yansıtmış oluyor : «Gördüğümüz kadarıyla, hür teşebbüs
arasında birlik eksiktir. iş rekabeti şahsi kırgınlıkları bir
tarafa bırakarak; «Vatan-Millet» işinde beraberce çalış
mak ve bir baskı grubu olmak gerekir.» THTK (Türk Hür
Teşebbüs Konseyi) (125) örneğinde de görüldüğü gibi,
başta işçi sınıfı olmak üzere tüm çalışan sınıf ve katman
ların mücadelesi karşısır.da birleşen egemen sınıflar, bir
«pamuk ipliği» sorununda birbirlerine düşmektedirler. Te
kelci sermayenin ve prekapitalist müttefiklerinin (büyük
tefeci tüccar ve feodal nitelikleri ağır basan büyük toprak
sahipleri) oluşturduğu egemen sömürücü azınlığı (oligar
şiyi) bu anlamda ve çerçevede «çelişklli zoraki ittifak»
olarak betimlemek olası.

Bugünlerde güncel olan diğer bir konuda, Yaşar Hol
dinge bağlı Pınar Süt A.Ş.'nin ürettiği kakaolu Pınar Süt'te
hastalık yaratıcı bakteri ürediğinin saptanmasıdır. «Meh
met Aydın isimli vatandaşın başvurusu üzerine, Hıfsızsıh
ha Kurumu tarafından yapılan analiz sonuçlanmış ve Pı
nar Süt'ün kakaolu türünden alınan örnekte patojen bak
teri (hastalık yaratıcı) saptanmıştır. Hıfzıssıha Kurumu ge
rekli işlemlerin yapılması için raporu Belediye Sağlık
Müdürlüğüne iletmiştir».(126) Artık günlük olayların içinde·
de görüldüğü gibi kendi «kôrını azamileştirme» nin peşin
de koşan tekelci sermaye grupları, çalışanları sadece sö
mürmekle kalmamakta, onları sağlıklarını tehdit eden
hastalıklarla karşı karşıya getirmektedirler.
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AÇIKLAMALAR

(1) Bu beş holdingin seçimi tesadüf değildir. Ulusal ekonomi için
deki hakim, belirleyici ve yayılmış olma özellikleri, uluslarara
sı ekonomik ilişkilerdeki etkinlikleri ölçüt olarak alınmıştır.
Ayrıca, bizzat tekelci sermayenin basın organları bu beş hol
dingi, ~rk ekonomisine yön veren beş dev holding» olarak
tanıtmıştır. (Bu konuda bkz. Ayrıntılı Haber, 13 -17 Ekim
1975)

(2) Hürriyet, 1 Haziran 1974.
(3) Atilla Gönenli, Bilanço Analizi, s. 126.
(4) Lenin, Emperyalizm,_ s. 37.

(5) Prof. Robert Liefmann, Betelliegungs Und Finanzierung Gesel
schafter Deutschland, s. 1409.

(6) Alaattin Alak/Alaattin Büyükkaya, Holdlngler, s. 15.

(7) Robert L. Heilbruner, The Economic Problem, Zikreden : «Tür
kiye'de Sermayenin yapısı» (2), İlke, Ağustos 1974 • s. 78.

(8) Goodman • Harris, Economics, s. 116 -117, zikreden : «Türkiye'.
de Sermayenin Yapısı» (2), İlke, Ağustos 1974, s. 78.

(9) •Kapitalizmde üretimin yoğunlaşmasının şartı, sermayenin yo-
., ğunlaşması ve merkezileşmesidir. Girişimci işletmesini ancak

yeterli sermayeye sahipse genişletebilir. Öte yandan üretimin .
yoğunlaşması gene sermayenin yoğunlaşması ve merkezileşme
sine yol açar.s .(Ekonomi Politiğin Temelleri, May Yayınları,
s. 575 • 576).

(10) Lenin, Emperyalizm, s. 21.
(11) Lenin, a. g. e., s. 27.
(12) Tekelci devlet kapitallzmi, deyimiyle, genellikle ekonomik ik

tidarla siyasal iktidarın belli bir azınlığın, yani finans oligar
şisinin elinde merkezileşmesi kastedilir. Tekelci devlet kapita
lizminin belirleyici özelliği, tekellerin devlet kaynaklarıyla des
teklenmesidir. Bu, devletin ekonomiye, tekellerin çeşitli yöntem
lerle (kredi ve kaynak sağlayarak, devlet alımlarıyla talep ya-
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ratarak, alt yapı tesisleriyle vb.) desteklenmesi amacıyla etkin
bir biçimde müdahalesiyle sağlanır. Kısaca, tekelci devlet ka
tallzmiyle (STAMOCAP yada STATE MONOPOLY CAPITA
LİSM) birlikte, tekel karı sömürüsü devlet aygıtıyla garanti
altına alınır.

(13) Kartel, kapitalizmin tekelcilik aşamasında, aynı üretim kolun
da (aynı sanayi dalında) çalışan şirketlerin, aralarındaki re
kabeti kaldırmak amacıyla gerçekleştirdikleri birliktir. Bu bir
leşmeye katılan şirketler bağımsızlıklarını korurlar. Sadece,
kısa yada uzun vadeli bir anlaşmayla fiyatın saptanması, satış
koşulları ve • pazarların paylaşılması konularında birbirlerine
bağlanırlar. Satımda olduğu gibi alımda da birlikte hareket
ederler. Anlaşmayı bozan birlik üyesi büyük tazminat ödemekle
yükümlü tutulur. Anlaşma konuları bakımından fiyat kartelleri,
üretim kartelleri vb. gibi çeşitli biçimlere ayrılırlar. Kartelleri
tröstlerden ayıran ayırıcı nitelik, üyelerlııin, anlaşma konulan
dışında bağımsızlıklarını korumalardır.

(14) Hisse senedi toplama ve hisse senedi satin alma temeline da
yanan tröstler gittikçe gelişmiş ve en gelişmiş ve en tipik biçi
mine holding (Holding tröst),lerde erişmiştir. Tröst deyimi,
tekelci kapitalizmin en gerçek biçimi olan işletmelerin kaynaş
ması (fusion) anlamında kullanılır. Bu son aşamada artık iş
letmelerin ne hukuksal, ne de malsa! bağımsızlıkları kalmıştır.
Her bakımdan birbirleriyle bağımlı olarak tek yönetim altın
dadırlar. Bu tek yönetim onlara, pazarda diledikleri gibi ege
men olma gücünü vermektedir. Tek bir sanayi kolundaki işlet
melerin kaynaşmasından doğan tröstlere yatay tröstler, ham
madde üretimini de kapsayan tröstlere düşey tröstler denir.
aynı malın üretimini yapan işletmelerin kaynaşmasına bir tür
den (homojen) tröstler, ayrı mallar üretimini yapan işletme
melerin kaynaşmasından meydana gelen tröstlere ayrı türden
(heterojen) tröstler adı verilir.

05) Örneğin • demir - çelik sanayiinde ürünler stratejisinden, tam -
mamul - mal (ensemble marchandise) stratejisine geçmek ge
rekliliği her geçen gün kendini daha fazla hissettirmektedir.
Bu gereklilik, petro - kimya fabrikalarındaki ya da nükleer sant
rallardak.i karmaşık boru teşkilatı («tuyaurie> ya da tüyeri)
gibi «alt - tam -mamul - mallarım ın (sous - ensemble marchan
dise) üretimine geçişte saptanabilir. Günümüzde çelik sanayii,
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ürünlerinin <tam- mamul· mallar> a ve calt : tam - mamul - mal
lan a dönüşümünü sağlamak durumundadır. Giderek tüyeri,
pipe - !ine (boru hattı) çelik ambalaj (tôle), vb., çelik sanayiin
yöneldiği başlıca alanlar olmaktadır.

(16) Günümüzde Tekelci Kapitalizm, SSCB Bilimler Akademisi, s.
182 -187.

(17) Branş (sanayi dalı) : Branşı tanımlayan asıl yön, branşın, iş
bölümünün bir hücresi olmasıdır. Her sanayi dalı (branş) ben
zer üretim işlemlerinden hareket ederek, yeniden üretilebilen
ürünler elde eden üreticilerin, bilinçli ya da bilinçsiz olarak
gruplaşmasıdır, bir araya gelmesidir.

Marx'da kullanılan işlemsel katorl (cat~gorie operatlonelle,
yani çözümlenmenin temel aracı olan soyutlama) «branş, tır.
Çünkü kapitalist ekonomide, Marx'ın gösterdiği, klır oranlarının·
eşitlenme eğilimi nedeniyle, kar oranının (kar oranı = artık de-

ğer /(sabit sermaye + değişken sermaye) sanayi üretiminde dü
zenleyici bir rol oynadığı kabul edilir; ama kar oranı, bu bağ
lam içinde, firma düzeyinde bir anlam ifade etmez, sanayi dalı
düzeyinde bir anlam taşır. Bundan dolayı, uluslararasılaşma
sürecinin çözümlenmesinde, çözümlenmenin merkezine sadece
bir biçim olan çok uluslu şirketi (ÇUŞ) yerleştirmek so:ı dere
ce yanlış olur, sorunun özü yerine biçimiyle uğraşmak olur.
Tam tersine çözümlememizin ortasına csanayi dalı, (branş) ka
tegorisini almamız gerekir. Zate:ı ÇUŞ, branşın ve bu branşa
yatırılan sermayenin uluslararasılaşmasının örgütsel bir sonu
cudur, bir biçimidir. Uluslararasılaşma süresi üzerine, bu çer
çeve içinde, daha ayrıntılı bilgi edinmek için bkz. :

- ılJlnslarasılaŞma Süreci Üzerine», TİB Aylık Bülteni, Aralık
1976.

- «Ulııslarasılaşma Sürecine Bir Örnek : Fransız Demir Çelik
Sanayii», TİB Aylık Bülteni, Şubat Hm.

(18) Mal - ürün (produit • ınarchandise) : Üretilmiş olan, yeniden
üretilebilen ve pazarda değişim ilişkisinin nesnesi olan bir ürün.

(19) «Karşılıklı bağlılıkları ve karşılıklı ilişkileri içinde ferdi ser
mayelerin toplamı, toplumsal sermayeyi meydana getirir.s (Ni
kitin, Ekonomi Politiğin İlkeleri, Yar Y., s. 177 -178).
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•
(20) «Aktif», bir işletmenin mal ve alacaklarının toplam değeri anla

mına gelir.

(21) Günümüzde Tekelci Kapitalizm, s. 189 - 190.

(22) «Marx'a göre, üretim sürecinin sonunda elde edilen çıktının
(out - put) toplam değişim değeri, şu üç niceliğin toplamına
eşittir : Birincisi, tüketilen hammaddelerin üretilmesi için ge
rekli toplam iş zamanı ; ikincisi, aşınan bina ve makinaların
üretilmesi için gerekli toplam iş zamanı; ve üçüncüsü, üretim
sürecinde istihdam edilen işgücü:ıden çekip çıkarılan toplam
iş zamanı. Hammaddeler, bina ve makinalar üretilen toplam
değişim - değerine kendi ilk değişim • değerleri kadar katkıda
bulunurlar, ne daha fazlası ne daha azı söz konusu değildir. Bu
nedenle, Marx, bu üretim araçlarına yatırılan değerlerin top
lamına sabit sermaye der. Diğer yandan, işgücü üretilen top
lam değişim - değerine kendi değişim - değerinden daha fazla
sını katar. İşgücüne yatırılan değerlerin toplamına Marx, bu
nedenle, değişken sermaye der> (Stanley W. Moore, Marx Eng
els Lenin'de Devlet Kuramı, s. 82).

(23) Sermayenin • organik bileşim = (sabit sermaye/değişken serma
ye).

(24) Bu koiıuda bkz. : Engels, Utopik Sosyalizm ve Bilimsel Sos
yalizm, s. 86.

(25) •Türkiye'de Sermayenin Yapısı• (2), İlke, Ağustos 1974, s. 80.

(26) «Üretimin yoğunlaşması; • bundan tekellerin doğuşu, sanayi ile
bankaların kaynaşması, içiçe girmesi - işte mali sermayenin
oluşum tarihi ve bu kavramın özü.ı (Lenin, Emperyalizm, s.
60).

(27) Lenin, a.g.e., s. 61 • 62.

(28) Bu çalışmada sık sık kullanılan cuydu ülke> ya da cuyduı kav
ramıyla emperyalist - kapitalist sistem içinde yer alan emper
yalist ülkelere bağımlı ülkeler kastedilmektedir.

«Kapitalist emperyalizm çağının sömürge politikasından söz
ederken şu noktaya özellikle işaret etmek yerinde olacaktır ki,
mali sermaye ve büyük kuvvetlerin dünyanın ekonomik ve po
litik yönden paylaşılması olarak özetleyebileceğimiz dış politi-
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kası, çeşitli devletler için geçici bağımlık biçimleri yaratmak
tadır. Bu çağın özellikleri belli başlı ülkelerin, sömürge sahibi
ve sömürge (a.b.ç.) olarak iki ana grup halinde toplanması de
ğildir. Bağımlı ülkelerin başka biçimleri de vardır; görünüşte
politik bağımsızlıklarına sahipmiş gibi olan ama, gerçekte, ma
li ve diplomatik bir bağımlılık ağı içine düşmüş ülkelerdir, bun
lar. Bu biçimlerden birine, yarı. sömürgelere (a.b.ç.), biraz ön
ce değinmiştik,» (Lenin, Emperyalizm, s. 106).

Lenin genel olarak sömürge ve yarı. sömürge ülkeler ayırımı
nı yapmaktadır. Bilindiği gibi, günümüzde bir de «yeni sömür
ge, kategorisini kullanılmaktadır. II. Emperyalist Dünya Payla
şım Savaşından sonra başlayan dönemde, sömürgeciliğin tas
fiyesi.-ıin hızlanmasıyla birlikte, emperyalizm üretken sermaye
nin uluslararasılaşması temeli üzerinde, şu veya bu dönemde
siyasal bağımsızlığını ve dolayısıyla «bağımsız devlet statüsü
nü, kazanmış bir çok azgelişmiş ülke içinde lçselleşti. Bu içsel
leşme süreci boyunca sözkonusu ülkelerin siyasal bağmsızlığı
da biçimsel bir bağımsızlığa dönüştü.

cYeni • sömürge ülkeler>, 1945'ler sonrasında emperyalizmin iç
selleştiği, görünüşte biçimsel olarak siyasal bağımsızlığa sahip
az gelişmiş, geri bıraktırılmış ülkelerdir.

Yeni- sömürge bir ülke, aynı zamanda yarı. sömürge bir fil.
kedir. Ama her yarı - sömürge ülke yeni - sömürge değildir. Ör
neğin, 1900'lerin Osmanlı İmparatorluğu da yarı- sömürge bir
ülkedir, 1970'lerin Türkiye'si de yan- sömürge bir ülkedir. Ama
1970'lerin Türkiye'si aynı zamanda yeni- sömürge bir ülkedir.
Özetlersek, genel olarak sömürge, yarı - sömürge, yeni• sö
mürge ülkeler için, özel olarak da yeni • sömürge ülkeler için
cuydu ülke> terimini kullanıyoruz.

(29) Lenin, a.g.e., s. 111.
(30) a.g.e., s. 81.
(31) Emperyalizmin birinci ve ikinci bunalım dönemlerinde uydu ülke

lerde egemen olan, işbirlikçi burjuvazi tefeci bezirgan ve feodal
ağa ittifakı, üçüncü bunalım döneminde belli bir değişime uğra
mış, işbirlikçi (komprador) ticaret burjuvazisi yavaş yavaş yerli
tekelci sanayi burjuvazisine dönüşmüştür. Emperyalizm. üçüncü
evresinde, azgelişmiş ülkeler açısından artık aynı zamanda içsel
bir olgu olur. Emperyalizm, bütünleştirerek geliştirdiği yerli te-
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kelci burjuvazi ve ,işbirliğine girdiği büyük tefeci-bezirgan ve
toprak ağaları ile hakim ittifak içindedir. Emperyalizm, bu dö
nemde, yeni - sömürge ülkelerdeki egemen sömürücü azınlığın
(oligarşinin) bir ögesidir artık.

(32) · ,Yatırım - malları - sanayii - ürünleri dediğimiz zaman, bundan
makine -yapan - makineleri ve ağır sanayii değil, bunların

. ürettiği ürünleri, örneğin dokuma fabrikası gibi, tüketim- ma
lı - üreten - üretim - araçlarını anlamamız gerekir. Bir dokwna
tezgahı ya da fabrikası yatırım malı değildir. Bu bakımdan
bir otomobil rabrıkası da yatırım malı değildir. Çünkü otomo
bil mal üretmez. İleri ölçülerde sanayileşmiş metropol ülkeler
uydu ülkelere mümkün olduğu kadar az makine - yapan - maki
nalar, mümkün olduğu kadar çok tüketim - malı - üreten - maki-·
nalar satmaya çalışırlar. Yani egelişmektes olan ülkelerin ya
tının malları sanayii ile ağır sanayilerini kurup geliştirmeleri
ni istemezler. Buna yardımcı da olamazlar. Tam tersine, bu gi
bi ülkelerin tüketim sanayileri gelişsin isterler ve onu destek-

. lerler ki, kendi ürettikleri · yatının - malları - sanayii - ürünlerine
yeni pazarlar açılsın.s (Ahmet Cumhur Aytulun, Türkiye Eko
nomisinin Elli Yıllık Gelişimi, s. 39 - 40).

(33) Örnek olarak bkz. :

- cAramallarına Yönelme Girişimi ve Bırakıp Giden Yabancı
İlaç Firmaları>, TİB Aylık Bülteni, Mayıs 1!176.

(34) cEmperynlizın, tekellerin ve mali sermayenin egemenliğinin ku
rulduğu: sermaye ihracının birinci planda önem kazandığını;
dünyanın uhıslararası tröstler arasında paylaşılmasının başla
mış olduğu ve dünyadaki bütün toprakların en büyük kapitalist
ülkeler arasında bölüşülmesinin tamamlanmış bulunduğu bir
gelişme evresine ulaşmış kapitalizmdir. (a.b.ç., A.C.A.) (Lenin)
Emperyalizm, s. 111.)

(35) Ka~i~st «dün!a ekonomisi> sorunlarina yaklaşım için bkz. :
Christian Palloıx, - Economie Moodiale Capitaliste

- Proces d'Internalisation
- Strat~e des Firmes Multlnatiooales.

(36) Uydu ülkelerdeki gelişim uydu ülkenin emperyalist metropollere
bağımlılığı temeli üzerinde yükseldiğinden, bu olguya bazı araş

. tırmacılar "azgellşmişliğin gelişmesi» adım vermektedirler. Bir
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başka deyişle, ülke eski bir geri - bıraktırılmışlık düzeyin
den göreli olarak daha üst düzeyde de olsa, yeni bir geri - bırak
tırılmışlık düzeyine ulaşmaktadır.

(37) «Aslında sanayide ilerlemiş kapitalist ülkelerde üretim güçle
rinin - göreli de olsa . gelişe gelişe bugün vardığı aşama onları
bu yola zorluyor. Bazı tüketim sanayi dallarını bütün bütün 'ge
lişmekte' olan ülkelere bırakmanın hesabı ve hazırlığı içinde
ler. Kendileri, daha çok kar getiren yatırım - mallan • sanayii -
ürünleri ve aramalları satıp, tüketim mallarını 'gelişmekte'
olan ülkelerden daha ucuza alacaklar. Aradaki ticari kazanç
dengesi bundan önce olduğu gibi bundan sonra da onlardan
yana olacak.s (Ahmet Cumhur Aytulun, Türkiye Ekonomlsinln
Elli Yılhk Gelişimi, s. 39).

(38) Günümüzde Emperyalist Sömürü Mekanizması, TİB, s. 63.
(39) Hulki Alisbah, «Holdingler Kurııluş ve Fonkslyonlarıe, Bizden

Haberler (Koç Topluluğu Dergisi), Temmuz 1972, s. 13.
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