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TEMEI SOHLNLASI

3 ncü 5 Yıllık Plâr.ıiı temel hedef ve stratejisiade sap
tanan "Temel Sorunları" yoz-ujn '-"apmadan özet olarak veriporuzc-

LÜEUS SORULU s

1070 İTüfus sayımj.ni . gere 55 milyonu geçen nüf usumuz ^ hız
la artmaktadır. Sizde nüfzıs,, %£.j7 giöi hızlı bir artış gösterir
ken Ortak lazar Ulkelerinö.e artış % l'in altında kalmaktadır-

Bu g-idişle 1995 yılında nüfusumuz 55 milyonu hu kaçaktır >
1995 Yılında iş gücü arzının 27 milyona yükseleceği tahı-iin edil
me ktedir» Tu durumda 20 'jn.j. içinde daha 13- milyon kişiye ek
iş imkânı yai'atraak gerekecektir

^1970 Eulgıularına göre ; jaırdumuzda nüfustaki "bağımlılık
oranı yüzde 8^'tir. Yani hor 100 kişi kendisiyle birlikte 1&5 ki
şiyi beşlemek durumundadır. Bu oran italya'da % 53., Almanya 'da
% 55, Fransa'da % 60 dır- Nüfusun % 24'dü tek odalı evlerde yaşa
maktadır-

EĞÎTÎM
\

örgün (okul) ve Yaygın (yetişkin) eğitim sistomi, saıa-
yileşmenin gerektirdiği teknolojik üretimi saglıyacak nitelik ve
nicelikte değildir^

Okuma-yazma bilenlerin oranı helcâ % 5'^9 5 civarındadırc

SAĞLIK

Sağlık sistemi ve hizmetleri, toplumun sağlık ihtiyacı
nı karşılıyacak nicelik, nitelik ve j^aygunlıktan yoksundaır.

DAĞINIK YEELEŞTIE :

Nüfusun % 65 "i kırsal bölgelerde.' dağınık biçimde yaşa
maktadır- Bu-dağınık yerle.şme,j alt yr.pı h:..zmotleririn ksrşılan-
nasını (Yol, Su ..Elektrik v- i).,) dolayısıyla kölelere r :cerr j
-T ür?iı ::ı:v 6 omerV'je':.:.T.

Türkiye Maden, Mdd^i £§yo ve Mokina Sonoyi» isçileri Sendikacı v-'^^
Sendllcamır, Türkiye Devrimci ijsi Ser.dikölorı Konf^erasyonu _ i}çTterı Federosyonu (IMP) oid
Melol, Motol Godd» And Möthin# İrtdustry VVorkers' UniûO Of Turkey. _

l.A.ffititiofcd To Confedcfotlon of ProorrMtive Trode il"'®"'h' (ÜÎSK) and (IMF) . . . y -
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SOSYAJj GWElN[LlK VE GİZLÎ İ£SİZLÎK :

İkinci Plân döneminde, istihdamda, sanayi kesiminde
% 5,5, hizmetler bölümünde % 6,^,kamu personelinde % 10 ara
sında bir artış olmuş fakat işsizlik geçici olarak bile önlene
memiştir.

Bugün iş gücü birbirinden çok farklı koşullar altında
çalışmaktadır.

1/ Sigorta ve sendika sisteminin dışında kalan işsiz ve
gizli işsizler (Çoğunluğu teşkil etmektedir.)

2/ Sigorta ve Sendika sistemi içine girenler, (çalışan
nüfus içinde•azınlıktadır^)

3/ Yabancı ülkelerde çalışanlar.

Bu durum son 10 yılda çalışma hayatına yeni bojrutlar
katan farklılaşmalar yaratmaktadır.

GELÎE DAĞILIMI

Halen düşük bir düzeyde olan njillî gelir, ortak pazar ül
kelerinin ortalamasının altıda biri kadardır.

Ayrıca gelir gurupları ve bölgeler arasındaki gelir dağı
lımı degesizdir.

TASARPTJP VE -KPEJi SİS'fEMİ ; '

Kamu tasarruflarında artış yetersizdir'» Zaman Zcunan büt
çe açığım kapsıtmak için açık finansmana gidilmesi enfilasyonist
baskılara yol açma-'^sriPT^

Kredi Kuru: arı, sanayileşmenin gerektirdiği yapı ve ny-
guj.amalardan yo-ksuridÂ.ırc

,bu faktörler e'iîouominın plânda öngörülen önceliklere yö
neltilmesini s xîHi.'idmc.'. tpdı, r

"'tŞKTIMlK lAPIiSO: ve iOEgiOIOÜÎ ;

Sanayi birimlerinin çiçekleri çok küçüktür. Bu yüzden
maliyet yüksek, kalite düşük olmaktadır. îleri teknolo;jiye ge-
çilemodij^i için ür-stimde yıtennce rrtış sağlanamamaktadır^

■jiarulşn .Svinai'i, tüketim malı üreten işletmelerden mey-
ûano. gel mistir. Ara nalı ve yctırım malı üreten sanayi agıplık

\

ta sanmamış tır.

■vi'l.t

■ !?; t. 1.
, „ . ftfiBı'ilİ'ıftiA'rİilİi l'fı- f i ı' ıi ı i ııIl'ııiıllfİrıîiyiMİİiliiilirirtlı '
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DIJ. TÎCAEET

Dış ticaret açığı aleyhimizde olarak yıldan yıla artmak
tadır.

1971 Yılında ağır sanayi ürünlerinin (ara malı, yatırım
malı) ithalâtı, toplam ithalâtın % 90'1 "bulmaktadır.

Buna karşılık ihracatımızın /j 57'sini geleneksel ihraç
ürünleri, (Tütün,Pamuk,Bindik,huru üzüm) % 20 'sini de sanayi
ürünleri oluşturmaktadır. Takat Sana:;'-i ürünü kapsamına giren
maddelerin bazılarını gerçek sanayi ürünü saymak güçtür.

Makina ve ulaşım araçları gibi yatırım ve ara malı ih
racatı, toplam ihracatımızda ancak binde 5 gibi küçük bir yer
tutmaktadır.

Dış ticaret açığımız son yıllarda, işçi dövizleri ve dış
yardımı ar^la karşılanabi İme "ct e di r

KAMU lÖKETÎMÎ

Cari harcamalar bütçenin yarısından çoğunu kapsamaktadır.
Genel-hizmet kadrolarında ihtijuıcın üstünde artışlar olmaktadır.
Bu da üretici iş gücünü tüketici nitc;lik kazanmasına, giderek is
rafa yol açılmasına neden )lmaktadır-

Kahallî idareler, ııahallî ihtiyaçları karşılıyacak kasrhak-
lardan yoksundur. Bir takın ihtiyaçlarını duygusal yarışma ve gö
nüllü katkılarla çözümleme ^-e çalışmaktadırlar.

ORTAK PAZAR (AET) ÎLE İLİghl:iERİ

Ortak Pazar'a katılma -ve açılmada anlaşmalarla bağlanan
tercih sonucunda, Türkiye'nin gümrük birliğine ilişkin olarak üst«
lendigi yükümler ve zaman sınırlamaları, göz önünde tutulması ge
rekli EIC BİR SORUİF olmaktadır.

AhKılRA ANDLAŞMASI Türkiye'nin :

1/ 12-22 yıl gibi uzun sürede GÜMRÜK BİRLİĞİNE (gümrüklerin kal
dırılması) gitmesini,

2/ Üretim faktörlerinin (sermaye,mal v.b,) serbest dolaşımının sağ
lanmasını, uyrukluk nedeni ile uygulanan farklı işlemleri kade
meli olarak kaldırılmasını,

3/ Ekonomik politikasını, ortak Pazar ülkelerinin ekonomik politi
kasına yaklaştırmasını öngörmektedir.

a\ı 1"^-'ı'ı 'r t
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(Ortak Pazar (AET) ile 22 yıl gibi kısa bir sürede, e-
konomik bütünleşmeye gitmeden önce Türkiye aşağıdaki sorımları
çözüme bağlamak zorundadıro Bu da plâncıların dediği gibi şimdi
den görülmesi mümkün olmayan akla gelmedik faktörlerin ortaya çık
masına bağlı kalmaktadır.)

i

SORÜNLAE

\
1/ PLÂNLAl'ADA EARŞILAŞILAİT DAR BOĞ.iZLâRIlT AŞILMASI,
2/ EIİGNOMİDEKÎ YAPISAL DEĞİf^ÎKLİĞÎR HIZLANDIRILMASI,
3/ İHRACAT YAPISININ DEĞİŞTİRİLMESİ,

(Bugün toplam ihracat gelirinin % 57'sini geleneksel tarım
ürünleri (Tütün,Pamuk,Kuru üzüm,Eındık) oluşturmaktadır.Agır
Sanayii ürünleri, (yatırım malı, ara malı) toplam ihracatımı
zın ancak binde 5'ini teşkil etmektcîdir.)

V iTHâLÂT GEREKLERİNİN KARŞIIANM^ISI,
(Bugün ithalâtımızın % 90'ını agır sanayi ürünleri oluştur

maktadır, )

5/ YtİEÎSELEGEK YAŞAMA DÜZEYİ SONUCU, ^
Çıkacak yeni taleplerin karşılanması için önceden tedbirler

alınması,

6/ EICONOÎÎİDE DIŞA BAĞLILIĞIN AZALTIIIÎASI,
(Dış ticaretimiz her yıl açık vermektedir. Bu açıklar işçi dö-

vizleriyle, dışardan alınan borçlarla kajıatılmaktadır.)

7/ GUMRUK BİRLİĞİNE GİDEE.CEN KAMU GELİRLERİNDE UĞRANILACAK KAY
BIN ÖNLENMESİ,

(Bugün gümrük gelirleri, bütçe vergi gelirlerinin yaklaşık
olarak % 30'nu oluşturmaktadırc. )

8/ İÇE DEĞİL DIŞA DÖNUK VS REKABET GUCU OLAN, BUyUK ÖLÇEKLİ SA
NAYİİNİN KURULMASI VE 'SAİTAYİIEŞMIDE DIŞ KAYNAKLARA BAĞLILIĞIN
AZALTILMASI, •

9/ GAYRİ S.lEl MİLLÎ HASIL;..DA SANAYİ' PAYININ % 40'a, HİZMETLER
PAYININ % 50'ye ÇIILlRIjAlıSI VE TARIM PAYININ % 10 ORANINDA
YER ALMIŞININ SAĞLANMASI GEREKMEKTEDİR.

1
(Bugün gayri/milli hasılanın, yaklaşık olarak % 35'i tarımdan.

% 20'si sanayiden, % 45'i hizmetlerden sağlanmaktadır.)

.
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Ortak Pazar (AET) ile yapılan Ankara Andlaşması uyarın
ca düzenlenen KATMA PROTOKOL Türkiye'nin 1995*e kadar güarük bir
liğini gerçekleştirmesini ön görmektediro

1995' te AET ile olan ilişkilerde SON DÖNEME giriş ger
çekleştirilmiş olacak ve Türkiye, Tam üyeliğe geçme koşullarını
AET üyeleriyle müzakereye hazır olacaktırc

Tam üyelik gerçekleştiğinde, mal sermaye ve üretim fak
törlerinin topluluk ülkelerinde serbestçe dolaşımı sağlanacak,
diğer üyelerle siyasi birleşmeye giden, Türk tarihinde yeni bir
tercihin yapılması gerekecektir;

Türkiye, Ortak Pazar (AET) ile ilişkileri çerçevesinde
ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda amaç edinilen kalkınmayı.
Ancak bup:ünd.en öngörülmeye]'■ ,bazı faktörlerin ortaya çıkması ile
gerçekleştİ3?ilebilir.

Türkiye bu strate.jide öngörülen hedeflere varmak için
gerekli potansiyele sahiptir.

Bu nedenle 1995 'e kadar olan sürenin, bu düzeye ulaşa
bilmek için en iyi biçimde değerlendirilmesi ve 3rukarıdaki sorunla
rın çözümü, kuşağımızın Türk milletine borcu olmaktadır.

, •/ .1 • I/' .

5 ncü 5 yıllık kalkınma plânı
nın "Temel hedef ve stratejisinden"
özetlenerek alınmıştır,.
(Parantez içindeki bilgiler tarafı
mızdan konmuştur.)
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