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GİRİŞ 

Endüstrileşme bir zorunluluk olarak her düzeyde planlamayı getirmiştir. · 

Endüstrileşme ve kentleşme süreci ile çok yakından ilişkili olan planlama, toplum 
üzerinde faydalı ve akılcı sosyal bir kontrol aracı olmuştur da denilebilir. Planlama 
düşüncesi farklı çeşitli durumlara; ulusal, bölgesel, kentsel veya herhangi bir endiis
tride üretim sürecinin planlanması gibi uygulanmıştır. 

Endüstrileşme ile gelişen batı ekonomileri içinde bulundu~u sorunlar nedeni 
ile günden güne planlamaya doe-ru sürüklendi~i söylenebilir. Şöyle ki, dün oldu~u 
gibi bugün dahi, gelişmekte olan ülkeler de~işen oranda, ekonomik, politik ve sos
yal yönde birçok sorunlara sahiptirler ı . 

Endüstrileşmiş ülkelerin karşılaştıkları en önemli sorunun ise üretim bunalı
mından gelen enflasyon ve işsizlik oldu~u söylenebilir. Endüstrileşmiş batı ekono
milerinde düzensiz piyasa mekanizması makro ekonomik kararlılı~ı sa~layıcı yönde 
işlemedi~i 1930'lu yıllardan beri görülmektedir. 

Biliyoruz ki, 1930 dünya buhranında, ço~u endüstrileşmiş batı ekonomile
rinde endüstriyel üretim % 20-30 arasında azalma göstercli~i gibi milyonlarca kişi iş
siz kalmıştır. Yine 197 4-75 'lerde petrol krizinin yarattı~ ı bunalım ile söz konusu ül
kelerde endüstriyel üretimde dikkate de~er bir azalış olurken yüzbinlerce kişi işsiz 
kalmıştır . Ayrıca 1982 yılının sonlarına do~ru üretim, gelir ve dolayısı ile istihdam
da konjoktürel bir devreye girilmiş , A.B.D., İngiltere, Batı Almanya, Hollanda da 
işsizlik oranı % 8 - % 13 oranında olmuştur. Türkiye'de ise bu oran aynı yıl için 
% 18, 19 'dur. 

Batı ekonomilerinde, 1930'lardan beri düzensiz piyasa mekanizmasının ve de 
dünya ekonomik konjoktürel devrenin yarattı~ ı sorunları çözmede devlet müdahale
cili~i e~ilimi hakim kılınmıştır. Hatta 1930'larda İngiltere ve A.B.D. de piyasa me
kanizmasının kısa bir süre askıya alındı~ı dahi söylenebilir. Çünkü aynı yıllarda M. 
Roosvelt, A.B.D. de bankaları kısmen devletleştirmiş ve dış satımlarda devlet kont
rolünü getirmiştir 2 • İngiltere'de ise Keynes işsizli~i ve endüstride görülen bunalımı 

* Doç. Dr., Uludağ Vniversitesi, Iktisadi ve Idari Bilimler Fakültesi (Jğretim 
V yesi 

ı Söz konusu edilen sorunların açıklanması için bkz.: K.B . Griffin -J .L. Enos, 
Planning Development, Addison-Wesley Pub. Comp., London, 1970, s. 3-7. 

2 Burhan Asaf, "1933-1934 Bir Yılbaşı Bilançosu" Kadro Dergisi 1934, Cilt: 3, 
A.İ .T.t.A . Yayın No: 134, 1980, s. 26. 
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önlemede bir araç olarak devlet müdahalecili~ini önermiştir. Hatta Keynes, "tam 
istihdama ulaşabilmek için hükümet ekonominin serbest i ş leyi şine müdahale ede· 
cek durumda olmalıdır" der 3 . 

Türkiye dünya bunalımının yarattığı etkilerden kurtulmak ve sa~lıklı bir en
düstrileşmeye geçebilmek için aynı yıllarda devletçiliğ e geçmiş ve 1933'lerde Birin." 
ci Sanayi Planlaması 'nı uygulamaya koymuştur 4 . 

Buraya kadar söyleornek istenen şudur. Serbest piyasa mekanizmasının işle

yişinde görülen aksaklıklar yüzünden yerleşen düzensizliği (yani enflasyon, işsizlik 
ve üretim a,zlığı gibi) iyileştirmek için bir organizasyon eksikliği söz konusu ve bu 
eksiklik devlet müdahaleciliği ile giderilmeye çalışılmaktadır . 

Çalışmamızın amacı, · endüstrileşme ve endüstrileşme sonrası toplumlarda 
planlamanın daha da önem kazanacağını belirtmektir. 

PLANLAMANIN TANIMI VE iLGI ALANI 

Politik sistemin amaçları anayasada ifade edilirken, ekonominin am~çları ise 
planda ifade edilir. Bu cümleden anlaşılacağı üzere planlamanın ilgi alanı olmadığı 
bir şey düşünülemez. İdari yasalar anayasa ile sağlıklı bir şekilde işler ve ekonomik 
yasaların da planlama ile sağlıklı şekilde işler denilirse, kanımızca hata yapılmamış 
olur. 

Günlük yaşamımızdan tutun da, işletmelerin ve hükümetlerin alacakları en 
ciddi kararlarda dahi en önemli rolü planlama oynar. Aş~ıda planlama tanımların
dan da ortaya çıkacağı gibi planlamanın ilgili olmadığı veya girmedi~i hiç bir faali
ye alanı yok gibidir. 

Planlamanın farklı düzeyde uygulanabilmesi nedeni .ile planlama için çok çe
şitli tanımlar yapılmıştır. Burada daha çok konumuza ili-şkin tanırnlara yer verile
cektir. 

İngiliz Iktisatçı L. Robbins, 1937'de, "planlamak; amaçlı hareket etmek seç
mektir. Ayrıca seçim ekonomik faaliyetin özü" diyerek, ekonomik yaşamın tümü 
planlama ile ilgili olduğunu vurgulamıştır 5 . -

lsveçli iktisatçı, I. Sevenilson 1938'de planlamayı farklı dönemlerdeki eylem
leri bir plan içinde eşgüdüleme olarak görmektedir. İngiliz iktisatçısı, H.D. Dickin
son'a göre ise planlama, neyin ne kadar üretileceği ve kimlere dağıtılac~ı gibi temel 
ekonomik kararların belirli bir otoritenin bilinçli karar vermesidir 6

• R. Stone göre 
"bir plan sistemin işleyiş özelliklerini verirken politikalarımızıda nasıl gerçekleştire

bileceğimizi gösterir" der. 
Fransız iktisatçıları, G. Caire ve P. Masse, planlamayı piyasa mekanizmasının 

işleyişini düzeltmek ve yarattığ ı belirsizlikleri azalt mak için kullanılması gerekli 

3 Michael Stewart (Çev.: A. Baltacıgil ) Keynes Devrimi , Minneto~lu Yayını , 
İstanbul , 1980, s. 153. 

4 Bu konuda geniş bilgi için bkz.; Ahmet öztürk "Atatürk Döneminde Devlet· 
çi lik ve Planlama Anlayışı , B l.T .İ.A. , İktisat F~kültesi Deriisi, Ci lt : 2 Sayı: 2 
A~ustos 1981, s. 53·7 4 . 

5 Leif Johansen, Lectures on Macroeconomic Planning Part I, North·Holland 
Pub., Comp., Amsterdam , 1977 , s. 45. 

6 Ahmet ö ztürk , İkti sadi Planlama Model ve Yöntemler, Uluda~ üniversitesi 
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi , Ders Notu, Bursa 1982, s. 10. 
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olan bir araç olarak gönnek tedirler 7
• 

Sosyalist ders kitaplarında ise "planlama; üretim, bölüşüm yatırım ve tüketimi 
içeren ekonomik sürecin bir idare sistemidir. Plıtnlamanın önemi özellikle üretim 
araçlarının ve eme~in farklı kullanımlarının da~ıtımında ekonomik hedeflerin ve 
yöntemlerin belirlenmesi ve. onların uygulanmasında görülür. Böylece planlama ulu
sal gelirin optimal büyümesini ve sosyal ihtiyaçlarınının en uygun doyumunu elde 
etmek için ekonomik stratejinin bir aracı" denir 8

. 

Yukarıdaki tanımiara ek olarak planlama için karar verme ve problem çözme 
açısından bir tanım daha getirebiliriz. Planlama, belirli bir çevrede kişiler veya or
ganizasyonlarca sistematik bir problem çözme süreci ve de işlerimizde becerilerin, 
bilgilerin uygulanması ve geliştirme sürecidir. 

Planları hazırlayan ve onları ilgili birimlere sunan plancılardır. Makro düzeyde 
plancıların hazırladı~ı planları kabul eden ve bir kanun haline getirerek uygulamaya 
koyan ise hükümet veya bir anlamda politikacılardır. Politikacılar, kamuoyunun 
(halkın) istem ve ihtiyaçlarına ve devletin iktisat politikalarına uygun amaçları belir
leyerek pla.ncılara sunar. Sonra plancılar, amaçlara uygun teknik çözümleri yani 
planları hasıl ederler. Kamuoyunun ihtiyaç ve sorunları plancılara gittiğ'i düşünülür 
ve de plancılarm gözlemleri ve planları da kamuoyunu etkiledi~i düşünülür. Kamu
oyu ve politikacılar bir anlamda karar verenler olarak ele alınabilir. Sorunların çö
zümünde optimal bir yaklaşım istenirse, önce sorunlar veya amaçlar plancılara gider. 
Plancılar söz konusu amaçlara uygun optimali araştırır ve optimal planları hazırla
yarak karar vericilere sunar . . Bütün bu anlatılanlardan ortaya çıkan, politikacılar, 
plancılar ve kamuoyu arasında karşılıklı ilişkilerin söz konusu olduğ'u ve bu ilişki
lerin yok edilemiyece~idir. 

Politikacılar, kamuoyu ve plancılar arasındaki ili şkileri basit bir şekilde ifade 
edebiliriz 9

• 

Kamu oyu 
(Hal k) 

Politik a cılar 

Sorunlar 
iht iyaçlar 

Göz le mle r 
Ko nt ro ll er. 

Pl a netlar 

7 Leif Johansen, a.g.e., s. 41. 
8 J. Wilczynski, The Economics of Socialism , George Allen·Unwin Pub., Comp., 

London, 1977, s. 33. , 
9 Anders Karlquist, Planning and its· Relations to the Public and the Decision 

Making, SPURS, MIT , Apri l 1972, s. 3. 
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Plancılar, kamuoyu ve politikacılar arasındaki ilişki ve bu ilişkilerin getirisin
den istenen, amaçlara ulaşmaktır. Amaçlar ne olabilir dendi~inde bu ülke ekono
misinin içinde bulundu~u sorunlara göre de~işebilir. örne~in, gelişmiş batı ekono
milerinde iktisat politikalarının amaçları şöyle sıralanabilir 10

. 

- Kar.arlı bir. fiyat düzeni, 
- Kararlı bir dış ticaret ödemeler dengesi, 
- Adil bir gelir da~ılımı, 
- Sosyal m_allann yeterli şekilde tedariki, 
- Tam istihdam, 
- Gayri safi milli hasılada önemli arbş hızına ulaşma, 
- Bölgeler arasında dengeli kalkınma, 

- Firmalar arasında uygun ve eşit yatırım olanakları sa~lamaktır. 
İktisat politikalarının a~çları planlarda y~r alır ve bu amaçlara uygun planlar 

hazırlanır. 

Şimdi plancılar, kamuoyu ve politikacılar arasındaki ilişkiyi ve de. onların 
ekonomiye sa~layaca~ı faydayı gösterebilecek kuramsal matematik bir modeli geliş
tirmeye çalışalım. 

X ı Kamuoyunun kalkınmaya veya ekonomiye sa~ladığı fayda. 
X 2 = Kalkınmada politikacıların rolü. 
X 3 Plancıların kalkınmadaki etkinliklerini. 

. ~j Temel de~işkenler arasındaki, istek, amaç, sorun, gözlem, plan ve se
·çenekler gibi bilgi akışları ile temel de~işkenlere etki eden faktörleri 
göstersin. 

üç temel de~işken arasındaki ilişki ve birinin di~er de~işkene sa~ladığ ı veya 
üç temel de~işkenin tüm ekonomiye sa~ladı~ı maksimum fayda aşagıdaki şekilde 
bir matematik model olarak ifade edilebilir ı ı . 

Max F = f (X ı, Xı, X3) = f (U ı · (Xıj), Uı (Xıj) U3 (X3j )] 

Xı U1 (Xıj) 

Xı Uı \Xıj) 

X3 u3 (XJjl 
ve 

_ . U ı (Xı ı ,X ı ı ... ....... Xıml 

U ı (X ı ı, X ı ı· .... ... ... ~ı ml 

U3 (X3 ı , X3 ı ... ... .... XJml 

10 G. Denton·M. Forsyth·M. Maclennan, Economic Planni ng and- Policies In 
Britain, France and Germany, George Alien ve· Unwin Ltd. London, 1969, 
s. 26. . 

l l Moçlel kuramsal bir ilişkiyi göstermekten ö te bir iddia taşımamaktadır. Mode· 
lin varsayımla rı burada ele alınmamış, çünkü model geliştirmeye oldukça 
muhtaçtır . Model_in· ~ygular_ıabilmesi için güçlük kan ımızca , temel değişken-
lere etkı eden bılgılerın (.değışkenlerin) ölçülme zorluğudur. , 

- 70 -



E~er, fayda fonksiyonu (F), U ı 'nin (i = ı , 2 , 3) bir fonk siyonu ise ve de U'lar 
kendi içlerinde belJi bir agırJı~a sahipse bu a~ırlıklar ll. parametreleri ile gösterile
bilir. 

Planlamacı, politikacıların ve kamuoyunun tüm ekonomiye sa~ladı~ı en uy
gun faydanın oluşturulmasında de~işkenlerin bileşimi şöyle olmalıdır . 

~=o~= o lL=o 
axı ax2 ax3 

Modelde ele aldı~ımız de~işken parametrelerine, belirli a~ırlıkta de~erler ve
rilebilir. -Ayrıca Xij (i = ı, 2, 3 j = ı, 2, ... m) .de~işkeni , planlamacıya, politikacıya 
ve kamuoyuna etki eden bilgilere göre de~işebilir. 

Buraya kadar ortaya konulmaya çalışılan ; a) planlamanın ilgili olmadı~ı hiç 
bir faaliyetin olmadı~ı. b) ekonomide karar vermeye hakim olan gruplar, planetlar 
ve kamuoyu arasında iyi bir diyalog olursa ve ili şkiler ülke ekonomisinde en uygun 
faydanın elde edilmesine yönelikse, bu faydanın elde edilebilmesinde geliştirdi~i
miz modelin yardımcı olacagını ortaya koymak, c) kamuoyu içinde yer alan i şlet
melerin planlama amaçları ile ulusal planlama amaçları arasında uygun bir ilişki 

olmalı, karşılıklı olarak birbirini tamamlaması gerekti~ini vurgulamaktır. 

ENDÜSTRİLEŞME SONRASI. ÜLKELER VE PLANLAMA 

Endüstrileşme sonrası ülkelerin planlamaya do~ru daha yo~un sürüklenece~ini 
burada ele alınacak üç özellik ile ortaya konulmaya çalışılacaktır. 

Endüstrileşme sonrası toplumlarda aşa~ıdaki özellikler görülmektedir 1 2
• 

1. Endüstrileşme sonrası ülkelerde, istihdam yönünden agırlık lı sektör hiz-· 
met sektörünün olması, . 

2. Endüstrileşme sonrası ülkelerde, gelişme nice! faktörlerden ziyade nitel 
(kalitatif) faktörlere ba~lı o~ması, 

3. Endüstrileşmiş ülkelerin geleneksel problemleri yüzünden daha iyi örgüt-
lenmeye gitmeleridir. 

Şimdi bu üç özelli~i irdeleyelim. 

1. Istihdam Yönünden Ağırlıklı Sektöriin Hizmet Sektörii Olması 

Bilindi~i gibi ekonomideki tüm üretim sektörleri; birincil üretim sektörü (ta
rım, hayvancılık , balıkç ılık, ormancılık , maden çıkarımı ve taş ocakç ılı~ı) , ikincil 
üretim sektö rleri (endüstriyel ürünler) ve üçüncül üretim sektörü (hizmetleri) olarak 
üç ana grup altında toplanır ve sınıflandırılır ı 3

• 

Böyle bir sınıflandırmaya dayanarak çalışmamızda birincil üre~im sek törlerini 
tarım, ikincil üretim sek törlerini endüstri (sanayi), üçüneili üretim sektörü faaaliyet-

12 Robert L. Heilbroner, Business Civilization in Declii-ıe , Penguin Books· Ltd ., 
Middlesex, England , 1977 , s . 49 . 

13 Ch arles P. Kindleberger , E conomic Development, Mc. Graw-Hill Book Comp. , 
Ine. , New York , 1965 , s . 171. 
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lerini de hizmet adı altında ele alaca~ız. 
Endüstrileşmiş batı ülkelerinde tarimda istihdam edilen işgücü oranı endüstri

leşme sonrası, toplam işgücünün çok az bir kısmını oluşturur. Aşa~ıdaki tabloda 
ı950lere göre ı970 'ler mukayese edildi~inde, bu durum A.B.D., Batı Almanya ve 

İngiltere ekonomilerinde görülmektedir. 
· örne~in; A.B.D. de ı972 yılında toplam işgücünün % 4 ta~ımda, % 32'si sana
yide ve % 64'ü de hizmet sektöründe istihdam edilmektedir. Çeşitli yıllara göre, 
A.B.D., Fransa, Batı Almanya, İngiltere ve Türkiye'yi de içine alarak hazırlanan 
tablo ı, üç sektörde istihdam edilen işgücünün yüzdelik da~ılım oranlarırun de~işik 
ölçülerde oldu~unu göstermektedir. 

Tablo: 1 
Çeşitli Yıllara Göre Oç Sektörde İstihdam Edilen 

___ . ------ lşçil~~~ y~~~!<_J?ağılımı 
Ol k e Yıl 

SEKTÖRLER 
Tan m Endüstri Hizmet 

- -----·-------
1900 38 38 24 

A.B.D. 1950 12 33 55 

1972 . 4 32 64 

1950 35 45 20 

1970 17 39 44 

Batı 1950 24 48 28 

Almanya 1968 10 48 42 

1950 6 56 39 
İngiltere 1970 4 45 50 

1950 80 6.5 -1 3.5 
1955 77.4 6.6 16 
1960 74.9 7.5 17.6 ' 

Türkiye 1965 71.9 7.9 20.2 
1970 68.4 8.6 23 
1975 64.8 7.7 27.5 

------ - - - - ---- ·- -
Kaynak : Robert L. Heilbrener , a.g.e., s. 51'deki tablo ve 

Türkiye İstat istik Yıllıkları Yayınları 

Tablo ı 'i irdelersek, endüstrileşme sonrası işgücü tanından hizmete hızla kay
dı~ı görülmektedir. Ayrıca endüstri sektörü, bu kaymadaasıl de~işikli~in kayna~ı 
olmadıeıda görülmektedir. İngiltere ve Fransa'da ı950-ı970 arası endüstride, çalı
şanların yüzdesi kısmen azalırken, A.B.D. ve Batı Almanya'da de~işmedi~i görül
mektedir. Günümüzde işgücünün endüstriden hizmete olan kaymalar, tanından 
hizmete oldu~u kadar fazla olmamaktadır. Bilhassa gelişmekte olan ülkelerde mar
jinal get irileri az olan ayakkabı boyacılı~ı, kahvecilik , manavcılık, garsonluk vb. 
gibi hizmetlere daha çok kaymalar olur. Bu tip işlerde çalıŞmak teknik bilgi v~ uz
manlık istemez. Fakat endüstride ise çalışanlar, belirli bir uz~anlaşmaya gitmiş 

olup, hizmet sektöründe kendi uzmaniıkiarına göre ve istedikleri ücret düzeyinde iş 
bulmaları güç olduğundan, yukarıda ifade ettiğimiz gibi endüstriden hizmet sektörü
ne işgücü geçi şi çok az olur. 
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Türkiye'nin çeşitli yıllara göre işgücünün yüzdelik işgücü dağılım rakamları, 

endüstrileşme sonrasına geçmiş A.B.D., İngiltere, Batı Almanya, Fransa ' nın verileri 
ile mukayese edildiği nde, çok kötümser bjr tablo o rtaya çıkmaktadır. Çoğu iktisat

. çılar, bu rakamlara bakarak ülkemizin sağlıklı endüstrileşme dönemine dahi geçe
mediğini söyleyebilirler. 

Endüstrileşme ile birlikte tarımdan, sanayi ve hizmete olan işgücü geçişleri , 
toplumun yerleşik alışkanlıklarının değişmesine ve dolayısı ile yeni sosyal ihtiyaç
ları da beraberinde getirecektir. Endüstrileşme ve endüstrileşme sonrası ile gelen 
toplumun sosyal ihtiyaçlarının giderilmesi ve gelişmekte olan ülkelerin sağlıklı en
düstrileşmeye geçebilmeleri, sektörler arasındaki işgücü kaymalarının etkin şekilde 
olması için ne gereklidir gibi bir soru sorulduğunda , alınacak yanıt planlamadan baş
ka bir şey olmayacaktır. 

2. Endüstrileşmiş Ülkenin Hızlı Gelişmesi Nice) Faktörlerden Ziyade Nitel 
Faktörlere Bağlı Olması 

Bilginin ekonomik büyürneyi yönlendirmede etkin bir rol oynadığını kimse 
reddedemez. Sermaye, emek, üretim faktörleri ile bilginin kalkınmadaki payı mu
kayese edilirse,· kanımızca bilgi daha ağırlık arzedecektir. Aynca endüstrileşmiş batı 

" ekonı;>milerde, eğitim ve teknolojinin gelişmesi ve de bilgilerin uygulanışı ile büyü
me hızı da artmıştır. 

Bilgi de bir üretim girdisi gibi düşünülmelidir. Bilginin ekonomik üretim süre
cine girmesi ile belki de çevre kirlenmesi silahianma yarışı gibi olumsuz etkiler ya
rattığı söyleuse de, toplurnlara çağdaş yaşam düzeyini sağlamasındaki katkıları 

daha ağırlıklı olmuştur. İşte tüm insanların düşünemediği ve çözümleri olmadığına 
inandıitı sorunlar bugün bilgi sayesinde çözümlenmiştir. örneğin, tıptaki gelişmeler 
(organ naki!İeri , kanserin tedavisi) uzay çalışmaları gibi . 

Bilginin oluşturulmasındaki masraflar daha çok araştırma ve geliştirmeye 

yöneliktir. ı960 'lardan sonra A.B.D. ve Japonya gibi gelişmiş ülkelerde araştırma 
ve geliştirme masrafları çok yükselmiştir. örneğin, A.B.D. 'de Birinci Dünya Savaşı 
sonunda yaklaşık yılda ı milyar dolar.olan araştırma geliştirme masrafları, ı970 ' 1e

rin başında 28 milyar dolara ulaşmıştır. Aynca ı966 'da yine A.B.D. 'de yeni endüs
triyel ürünlerin, temel araştırması için ı milyar dolar harcanmıştır ı 6

. Araştırma ve 
geliştirme için bu denli harcamalara gitmenin nedeni kararlarda ve üretim süreci 
verimliliğinde, etkin olacak miktardan ziyade uzmaniaşmanın olduğundandır . Çün
kü insanoğlu , yaşadığı bugünkü çağdaşlık düzeyini ve ulaştığı ekonomik ve sosyal 
refahı teknolojik gelişmelere yani araştırma ve geliştirme çalışmalarına borçludur ı 7

• 

Bilgi girdisinin ekonomik üretim sürecinde oynadığı rol nedeni ile daha önce 
üç ana grupta ele aldığımız ekonomik faaliyetlere, döndüncü sektör olarak yönetim 
ve karar verınede girmiştir. DÖrdüncü sektörün yani yönetim ve karar verme sektörü
nün faaliyetleri şöyle sıralanabilir: 

16 Robert , L. Heilbroner , a .g.e ., s. 5 4. . 
17 Araştırma ve Geliştirmenin önemi Hakkında Bkz .: l sme~ S. Barutçugil, Tek· 

nolojik Yenilik ve Araştırma Geliştirme Yöntemi , Bursa ü niversitesi İktisadi 
ve Sosyal Bilimler Fakültesi Yayını , No: 3,Bursa üniversitesi Basımevi 1981. 
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a) Bilgilerin toplanması ve biriktirilmesi, 
b) Karar verme, 
c) Araştırma ve geliştirme, 
d) Di~er birimler için bir faaliyet programının hazırlanması, 
e) Di~er birimlerin faaliyetlerini denetleme ve analiz etmedir. 
1967 yılında A.B.D. 'de toplam işgücünün % 22 'si bu dördüncü sektörde istih

dam edilmiştir 1 8
• 

Kanımızca, endüstrileşme çabası içinde olan ülkeler ve endüstrileşen tüm ül
kelerde en önem arzedecek sektör dördüncü sektör ve bu sektörün temelini teşkil 
eden bilgi işlem faaliyetleri olacaktır. Dördünce sektörün oluşması ve de bu sektö
rün ekonomik büyümeye devamlı katkısının olabilmesi yine de planlama ile olacaktır. 

3. Endüstrileşme Sonrası Ülkeler, Organize Olmaya Yönelmeleri 

Ondokuzuncu yüzyılın sonların_a ve yirminci yüzyılın başlanndaki kadar bu
gün, gelişmlş ve de gelişmekte olan ülkelerde, sınıflar arasındaki bölünme ve çatışma 
yok denilebilir. Çünkü, kamu sektörünün ekonomik faaliyetlere girmesi ile sa~lık, 
e~itim hizmetlerinde düşük gelir gruplanna sosyal yardımlar sa~lamıştır. 

Ayrıca kamu sektörü işletmelerinin izledi~!. politikalar daha çok düşük gelir 
gruplarına ve ülkenin temel ihtiy~çlarına yöneliktir. öme~in, ülkemizde İktisadi 
Devlet Teşekküleri, işsizli~in azaltılmasında, önemli temel ürünlerin üretilmesi ve 
bunların fiyatlarını düşük tutarak düşük gelir gruplannın yararlanabilece~ fiyattan 
sunmaktadır. Böylece İktisadi Devlet Teşekki.illerinin, ülkede sosyal huzursuzlu~u 
ön! :yi ci etkilerinin oldu~u söylenebilir. 

öte yandan teknolojik ve örgütsel gelişmeler, ekonomik ve sosyal birimlerin 
boyutlarını pazar şartlarından dolayı birleşme yoluna gitmeye zorlamaktadır. 
Çünkü, günümüzde pazar payının büyük kısmı az sayıda güçlü ve büyük firmalar ta
rafından paylaşılmaktadır. Ayrıca küçük işletmeler büyük güçlü firmalar karşısında 
yaşayabilmek için birleşrnek zorundadırlar. 

Kamu sektörünün toplumda düzenleyici rol oynayabilmesi ve tekelleşmenin 
olumsuz etkilerinin yok edilebilmesi için. şüphesiz planlamaya gerek vardır. 

özetle diyebiliriz ki , endüstrileşme ve sonrası toplumların gelece~ini belirle
yecek en önemli araç planlama olacaktır. 

18 J .G . Lambooy, "The Role of Regional Urban Centers in Socio-economic 
Development" , Institute of Social Studies, The Hague, Ders Notu, November 
1972, s.7 . , 
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