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İmalat Sektörü

3 Temmuz 1967

Biraz evvel konuşan Komisyon Başkanı, imalat sanayiinin özel sektöre bıra-
kılması olayının bu Beş Yıllık Plan döneminde gerçekleşmeyeceğini, uzun vadede 
gerçekleşebilecek bir şey olduğunu ileri sürerek adeta bunu bir gerekçe olarak be-
lirtmek suretiyle, çıkarılmasına gerek yoktur, demeye getirdi. Oysa, aynı gerekçeyi, 
çıkarılması için söyleyebiliriz. Madem ki, Beş Yıllık Plan döneminde gerçekleşme-
yecektir, bu plana ait değildir deniyor, öyle ise niçin konulmuş Plana? O zaman 
konulmasına hiç gerek yok. Yani burada mantıki bir tutarsızlık var, ileri sürdükleri 
gerekçe, Planda kalmasını değil, tersine çıkarılmasını gerektirir.

İkincisi, madem ki karma ekonomidir, madem ki Devlet büyük yatırımlara git-
mektedir, neden imalat sanayiin şu vadede veya bu vadede özel sektöre bırakılması 
öngörülüyor? Gerekçesi nedir? Bunun konulmasının gerekçesi bir kere yok. Çıka-
rılması için bizce çok sağlam gerekçeler vardır. Bir ülkenin sanayileşmesi demek, 
kalkınması demektir. O ülkede herhangi bir kolda veya çeşitli kollarda herhangi bir 
türden sanayi işletmelerinin meydana gelmesi demek değildir. Bir ülkenin kalkın-
ması, yani sanayileşmesi demek, o ülkede öncelikle ağır sanayiin kurulması demek-
tir, imalat sanayiinde de yatırım malları yapan sanayiin gelişmesi, yani makine ya-
pan makine fabrikalarının kurulması demektir. Bu çeşit işletmeler ise büyük yatırım 
ister ve büyük sermaye ister.

Bizim koşullarımızda da ancak Devlet, ülkenin sanayileşmesini gerçekleştirecek 
olan yatırım malları sanayiini geliştirebilir. Planda da bu belirtilmektedir ki, bizim 
sanayimizin karakteristik durumu çok küçük işletmelerden meydana gelmesi, da-
ğınık bir durumda olmasıdır. Özel sektörün ne bugün, ne de görünürdeki bir gele-
cekte uzun vadede dahi ülkenin sanayileşmesi için bu yatırım malları yapan sanayii 
geliştirmesi söz konusu değildir.

Küçük ünitelerle bu olmaz. Büyük yatırım yapacaksınız, en son teknikte büyük 
işletmeler kuracaksınız, bu temel sanayii kurabilmek için. Bunu ise ancak Devlet 
yapabilir. Hangi vadede olursa olsun imalat sanayii gibi özellikle imalat sanayiinde 
yatırım malları sanayii gibi ülkenin sanayileşmesinde çok önemli bir kol olan imalat 
kolunu özel sektöre bırakmak ülkenin sanayileşmesini, yani kalkınmasını geciktire-
cek bir husustur. Bunun için plandan çıkarılması gerektiğine inanıyoruz.

Önerge reddedildi.
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