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çüde üstlenmek zorundadır. Eğer bu kapasite artarsa
200 değil, 2 bin projenin de kısa zamanda incelen
mesi dert değildir. Bu tür insanları yetiştirmenin taşı*
dığı önem son yıllarda çok iyi anlaşılmıştır.
BAŞKAN — Teşekkür ederini Sayın Bakan.
Efendim, sorular cevaplandırılmıştır.
Buyurunuz Sayın Bakan, teşekkür ederim. (CHP
sıralarından alkışlar)
Kişisel, son söz aleyhte, Sayın Erol Yeşilpınar'da.
Sayın Yeşilpınar, buyurun efendim. (AP sıraların
dan alkışlar)
EROL H. YEŞİLPINAR (İzmir) — Sayın Baş
kan, değerli milletvekilleri;
İşletmeler Bakanlığı 1978 Bütçesi hakkındaki ki
şisel görüşlerimi, bilimsel bir açıdan ve bir öneriler
zinciri olarak sizlere sunmak üzere huzurunuza çık
mış bulunuyorum. Ortaya konuşacağım, kimse alın
masın.
Ülkemizin içinde bulunduğu siyasal, ekonomik ve
sosyal problemlerin ağırlığı, toplum mutluluğuna göl
ge düşürecek bir zirveye ulaşmıştır. Milletçe ümit bağ
ladığımız ve işletme ekonomisinin aradığı nitelikte
bir sanayileşme, mal ve hizmet üretme, üretilen mal
ve hizmetlerin olumlu bir biçimde ülke içinde ve ül
ke dışmda pazarlanması hareketleri, sayısız iç ve dış
ekonomik ve siyasal sorunlarla karşı karşıya gelmek
te ve ekonomik kalkınma hamlemiz hızından kaybet
mektedir.
Dış politik sorunlarımız da Devletimizin başına,
çözümlenmesi güç, yeni yeni dertler açmıştır. İçeride
çalışma barışından, tasarruf, teşebbüs, atılım ve ya
tırım hevesinden söz etmek imkânı kalmamış, sorum
suz bazı politikacıların ve bazı siyasal kuruluşların
ağına düşürülmüş, bazı sorumsuz sendikacılar kamu
ve özel sektör işletmelerindeki grev ve yasa dışı ey
lemlerini en yoğun noktalara çıkarmışlardır.
Ülkenin ekonomik, sosyal, sosyo - ekonomik, en
düstriyel ve yapısal sorunlarına, bu sorunların neden
lerine ve çözüm yollarına her siyasal kuruluşun ayrı
ayn bakış açıları vardır. Fakat bu konularda ülkenin
ulusal hedefleri henüz tespit edilmemiştir. Ulusal sek
törler düzeyindeki işletmecilik konusunda ülkemizde
ki siyasal partilerin kimi devlet sektörünü, kimi özel
sektörü, kimi karma ekonomi sektörünü benimsemiş
ve kimi de daha henüz bu yoldaki çizgisini dahi be
lirleyememişlerdir.
Son 17 yıl esnasında, zaman zaman ülkemiz bu
çeşitli ekonomik görüntüdeki partilerin oluşturduğu
koalisyonlarca yönetilmiştir. Bu koalisyonları oluştu
ran partilerin tutum ve davranışlarının, yapılan plan
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lardan sapmalara neden olması sonucu, ticaret ve sa
nayi erbabının ve hatta kamu kuruluşlarının yatırım
yapma, iş ve istihdam yaratma, üretimi artırarak ül
keye yararlı olma ve sanayi ihraç malları üreterek,
ülkenin döviz darboğazından kurtarılmasına katkıda
bulunma gibi olumlu davranışları büyük ölçüde en
gellenmiştir.
Ülkemizdeki sanayileşme hareketini büyük ölçü
de engelleyen bir de enerji yetmezliği vardır. Gerekli
önlemler alınmadığı takdirde yakın bir gelecekte bu
yetmezlik bir enerji buhranına dönüşebilir.
*
Döviz durumumuz da dar bir boğaza girmiştir.
Transferler yapılamamakta, sanayi işletmeciliği ham
lesi içinde hammadde ve atıl kapasite sorunları doğ
maktadır. İstihdam ve üretim seviyesi düşmekte, tü
ketici aradığı mal ve hizmetleri bulamamakta, ihra
cat durmakta, dış pazar payları kaybedilmekte, gay
ri safi milli hâsıla hacminde beklenen olumlu gelişim
sağlanamamakta ve netice olarak da Devletin vergi
gelirleri azalmaktadır.
İşletme ekonomisinin kesin ilkeleri ve kıstaslarına
göre mevcut Hükümet tarafından alınmış ve alınacak
kısıtlayıcı önlemler sonucu, atıl kapasitenin artacağım
ve hammadde sorunlarının yoğunluk kazanacağını
üzülerek tahmin etmekteyim. Artan tüketim talepleri
karşısında üretim cılız kalmakta ve neticede ekono
minin arz ve talep kanunu gereğince fiyatlar yüksel
mekte ve hatta karaborsa doğmaktadır. Halkımızı
ezen bu durumdan da, haysiyetli ve atılımcı özel ve
kamu kuruluşları dışında yalnızca bir avuç vurguncu
ve bir avuç istifçi yararlanmaktadır. Siyasal partile
rimizin, meslek kuruluşlarımızın, gençlik kuruluşları
mızın, işçi ve işveren sendikalarımızın yıllardır uzlaş
maz bir tutum ve davranış içinde olmaları, ülke ya
rarına en belirgin ve en az müştereklerde dahi birleş
mekten kaçınarak siyasal çatışma ve çekişmeyi, hiç
bir ileri Batı demokrasisinde görülmeyen boyutlara
vardırmaları, milletçe şikâyet edilen devlet otoritesi
boşluğunun doğmasına yol açmış ve açmaktadır.
İşte ülkemizin siyasal, ekonomik, sosyo - ekono
mik ve sosyal yaşantısında böylesine olumsuz bir tab
lonun sergilendiği bir ortamda bulunuyoruz. Böyle
bir olumsuz ortamın gerektirdiği akılcı eleştiri ve
akılcı tahlil yolları, ancak kendi bilimsel şartları için
de, içtenlikle ve Parlamento düzeyinde aranmalı ve
konuya akılcı teşhisler konularak, akılcı tedavi ve çö
züm yollan bulunmalıdır.
Değerli milletvekilleri, sektörel düzeydeki mevcut
darboğaz konjonktürel değildir. Yapısal bir mahiyet
ve bozukluk arz etmektedir. Kısa vadeli, geçici ve
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