
Ek- 1 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEM! 

2 NCt BİRLEŞİM 

1 1 . 9 . 1 9 8 9 Pazartesi 

Saat: 15.00 

1 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
/ 

Cumhurbaşkanlığı tezkereleri 

Genel Görüşme önergeleri ' 

Gensoru önergeleri 

2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 

SEÇİM 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı seçimi. 

4 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 

GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA 

DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

6 

SÖZLÜ SORULAR 

7 

KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DÎĞER İŞLER 



— 1 — E K - 2 

Sakarya Milletvekili Mehmet Gölhan ve 10 arkadaşının, ülkemizin sanayileşmesi konu
sunda Anayasanın 98 inci, tçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme 
açılmasına ilişkin önergesinin tam metni (8/16) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

4 Eylül 1989 

Ülkemizin ekonomik bakımından kalkındınlarak bir refah toplumu haline getirme gay
retleri uzun senelerden bu yana devam etmektedir. 

Osmanlı imparatorluğu döneminde girişilen sanayileşme faaliyetlerini bir tarafa bıraksak 
bile daha Cumhuriyet ilan edilmeden önce Ekonomik Kalkınmanın önemi ve önceliği göz önüne 
alınarak bir ekonomik kalkınma politikası ortaya konmuş ve uygulanmaya başlanmıştır. 

Bu kalkınma faaliyetleri zaman zaman kesilse de günümüze kadar sürüp gelmiştir. 
Zira Hürriyetçi demokratik rejimi vazgeçilmez bir hayat tarzı olarak seçen milletimiz, yüksek 

bir refah düzeyine erişme yolunun ekonomik büyüme ile olacağına inanmaktadır. 

Hepimizin müşterek arzusu olan Refah Toplumuna ulaşma yolunun Kalkınma ve Sanayi
leşmeden geçtiği bilinmektedir. 

Kalkınma ve Sanayileşmeyi birbirinden ayırmaya imkân yoktur. Esasen Ülkemizde de bu 
iki kavram eş anlamda kullanıla gelmiştir. Kalkınma denildiği zaman Sanayileşme, Sanayileş
me denildiği zaman kalkınma hatırlanmışür. 

Türkiye gibi nüfusu fazla ve hızlı nüfus artışının olduğu ülkelerde sanayileşmeden geliş
miş olmak, çağı yakalamak mümkün değildir. 

Sanayi, ekonominin motris gücüdür. Ekonominin kalbidir, Ekonominin sürükleyici sek
törüdür. 

Nitekim son yıllara kadar, bizde de Sanayi Sektörü Ekonominin itici gücü olarak kabul 
edilmiş ve kalkınma planlarında bu kesime ağırlık verilerek özel teşviklerle desteklenmiştir. 

Yıllık yatırım tercihleri de bu yönde değerlendirilmiştir. Bu teşvik ve desteklerin başarılı 
neticeleri de alınmıştır. 

Ülkemizde bir sanayileşme hareketi olmuş, yurdun her köşesinde fabrikalar yükselmiş.. 
tstihdam imkânları açılmış ve refah tabana doğru yayılmıştır. 

Teşebbüs fikri gelişmiş ve müteşebbisler yetişmiştir. Bunlar kadar önemli olan Kalkınma 
ve Sanayileşme hareketinin milletimize maledilmiş olmasıdır. 

Bugün her vesile ile öğünülen ihraç ürünlerimizin % 80'ini oluşturan sınaî mamulleri üre
ten fabrikalar böyle kurulmuştur. Bu fabrikalar yeterli değildir. Türkiye'de fert başına sınat 
üretim, ortak pazar ülkelerinin çok gerisindedir. 

Bu üretimin artırılmasını zarurî görüyoruz. 
Bir ülkeyi yönetenlerin gayesi o ülkede refah ve mutluluğu arttırmaktır. Üretim artışı ol

madan refahı düşünmek mümkün değildir. 
Sanayi, bir ülkede refah ve zenginliği ortaya çıkaran sektörlerden en önemlisidir. 
Türkiye, çalışabilir nüfusun % 22 ye ulaşan işsizlere ve yeni yetişen nesillere iş imkânları 

sağlayabilmek için sanayileşmek durumundadır. 
Ülkemizde çalışan nüfusun % 55'i tarımla iştigal etmektedir. Böyle bir toplumda refahı 

bulmak imkânsızdır. 
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Bu nüfusu sanayi ve hizmetler kesimine kaydırmak lazımdır. Bugün millî gelirden en az 
pay alan nüfusun çoğunluğu tarım kesimindedir. 1292 dolar ortalama gelir sanayisinde olan 
Türkiye'de halen 11 milyon vatandaşımızın yıllık geliri 240 dplar ve diğer bir araştırmaya göre-
de bunun altındadır. 

Gelir dağılımının fevkalade çarpık olduğu ülkelerde uzun süre sosyal barışı sağlayabilmek 
çok zordur. Sosyal barışın devam etmesi için gelir dağılımındaki adaletsizliği gidermek gere
kir. Bunun önemli bir çaresi de sanayileşmektir. Ülkenin gerice yörelerine fabrika kurup va
tandaşlarımıza iş ve aş imkânları verebilmektir. Bölgeler arasındaki kalkınmışlık farkının gi
derilmesi de buna bağlıdır. Ülkemizde birlik ve düzenliğin korunması ve pekiştirilmesi açısın
dan da bunu zarurî görmekteyiz. Esasen Anayasının 166. Maddesi de sanayinin, Yurt düzeyin
de dengeli ve uyumlu biçimde hızla gelişmesini sağlama görevini devletimize vermiştir. 

Devlet, sanayileşmeyi özel kesime bıraktım, özel kesim kendi başının çaresine baksın de
memelidir. 

Sanayileşmenin1 zeminini hazırlamak ve sanayileşmeyi yurt sathına yayacak tedbirleri ve 
teşvikleri almak durumundadır. 

Oysaki son senelerde uygulanan hatalı ve yanlış ekonomi politikasıyla sanayileşmeden uzak-
laşılmış, Ülkenin üretim potansiyeline yeni kaynakların eklenmesi unutularak vaktiyle çalışan 
fabrikalar birbir kapanır olmuş ve müteşebbis sanayiden kaçmaya başlamıştır. 

Çünkü ülke yönetiminden sorumlu olanlar, günlük kararlarla ekonomiyi yönlendirmekte 
ve her gün değişen, zikzak çizen kararlarla ekonomik istikrarı bozmaktadır. Müteşebbisin gü
ven duygusunu yok etmekte, şevk ve heyacanını kırmaktadır. 

Son alman Ağustos kararları bu istikrarsızlık ortamına yeni boyutlar kazandırmış, gelece
ğe dönük beklentileri alt üst etmiştir. 

Senelerce ülkemizin artık bir sanayi ülkesi olduğunu, kaliteli mal üretip dış ülkelerle reka
bet edip ihracat yaptığını her platformda ilan eden Hükümet yetkilileri, bir gecede fikir değiş
tirip çürük çarık sınaî üretimden söz ederek, miting meydanlarında Türk sanayicisini küçük 
düşürmüş, rencide etmişlerdir. 

Esasen imalat sanayiî üretimlerinin geçen sene aynı döneme nazaran % 13.7 gerilediği, 
Sanayinin daraldığı ve büzüldüğü, Talebin ise % 59 azaldığı ve Gayri Safi Millî Hâsılanın an
cak Binde 2 artacağının tahmin edildiği bir dönemde bu beyanlar, sanayiden kaçışı hızlandır
mış ve Türk sanayii kendi kaderleriyle başbaşa bırakmıştır. 

Türk sanayii aniden yabancıların rekabet dişlileri arasına sokularak ölüme terkedilmiştir. 
Bu gidişle 1990'h yıllarda ülkenin ihraç edilecek hiç bir mamulü olmayacaktır, önümüz karan
lıktır. 

Gelişmiş ülkeler dahil Dünyada, kendi sanayisini korumayan hiç bir ülke söz konusu değildir. 

O itibarla yok olan moralleri yeniden kazandırmak, duran sanayinin yeniden harekete geç
mesini temin etmek, kırılan yatırım şevk ve heyacanın müteşebbislere yeniden aşılanmasını sağ
layacak ve istihdam imkânları oluşturacak sanayileşme konusunda bir genel görüşme açılma
sının yararlı olacağına inanmaktayız. 



Anayasanın 98 inci ve Türkiye Büyük Millet Meclisi tç Tüzüğünün 100 üncü maddesi ge
reğince Ülke Sanayileşmesi konusunda gereğinin yapılmasım müsaadelerinize arz ederiz. 

Saygılarımızla. 

Mehmet. Oölhan 
Sakarya 

Orhan Şendağ 
Adana 

Doğan Baran 
Niğde 

Baki Durmaz 
Afyon 

Koksal Toptan 
Zonguldak 

Ahmet Neidim 
Sakarya 

Mehmet Korkmaz 
Kütahya. 

Vefa Tanır 
• Konya 

Mustafa Murat Sökmenoğlu 
Hatay 

Mehmet Çakıroğlu 
Trabzon 

Fuat Kılcı 
tzmir 




