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ÖNSÖZ 

1961 Anayasasõnõn kalkõnmayõ Plana bağlamõş olmasõ neticesi, hazõrlanmõş olan 
Birmci Beş Yõllõk Plan; 1967 yõlõ sonunda hitama ermiş bulunuyor. 

«1968 - 1972» yõllarõ arasõndaki topyekûn kalkõnmanuzuõ ana çerçevesini çizen 
İkinci Beş Yõllõk Plan, uzun çalõşmalar sonunda hazõrlanmõş ve meclislerimizin çok 
titiz ve değerli tetkikinden geçerek kabul edilmiş bulunmaktadõr. 

İkinci Beş Yõllõk Plan devresi, memleketimiz için çok önemli ve hayati bir 
mahiyet taşõr. Zira bu devrede ekonomimiz bir taraftan bûnyevt değişikliklere maruz 
kalacak; diğer taraftan da dõş kaynaklara olan bağlõlõk derecesi gittikçe azalacaktõr. 

İkinci Beş Yõllõk Planm memleketimizin gerçeklerine, milletimizin arzu ve 
ihtiyaçlarõna azami derecede uygun olmasõna büyük itina gösterilmiştir. Zira 
inancõmõz odur ki, memleketin gerçeklerini ve milletin arzu ve temayülünü gözönünde 
tutmayan bir plan hayatiyetten mahrumdur, 

Her türlü kalkõnma çabasõnõn hedefi, insanõ memnun ve mes'ut etmektir. Bu 
güzel ve büyük bir hedeftir. Erişilmesi kolay olmayan bir hedeftir. 

Bizim siyasi felsefemizin temelinde mamur ve müreffeh Türkiye'yi yaratma amacõ 
vardõr. Kalkõnma Planõmõzõn temel hedefini Türk vatandaşõnõn mesut ve müreffeh 
hale gelmesi, yüzünün gülmesi teşkil eder. Bu amaca erişebilmek için evvelâ 
inanç sahibi olmak lâzõmdõr. Biz herhangi bir müşkülden yõlmadan ve herhangi bir 
engel karşõsõnda tereddüde düşmeden mamur ve müreffeh Türkiye hedefine 
ulaşacağõmõz hususunda tam İnanç içerisindeyiz. 

İkinci Beş Yõllõk Planõn hazõrlanmasõ dolayõsiyle yapõlan hesaplar bu inancuõmõzõ 
teyid etmiştir. 

Karma ekonomi düzeni içinde, Türk Vatandaşõnõn yaratõcõ gücünden azami 
derecede istifade ederek ve Devletin bütün imkânlarõnõ harekete getirerek; 
istikrarlõ, devamlõ, hõzlõ ve dengeli bir kalkõnma potansiyelinin milletimizde ve 
memleketimizde mevcut olduğuna inanmaktayõz. 

Böylece daha çok vatandaşa iş imkânlarõnõn açõlabilmesi, vatandaşlarõmõzõn 
gelirlerinin ve satmalõna güçlerinin artmasõ ve sosyal adaleti gerçekleştirici çeşitli 
tedbirlerle, topyekûn mUtetinüzin daha ileri bir yaşama seviyesine erişmesi mümkün 
olacaktõr. 

Önümüzdeki beş yõl zarfõnda memleketimizin kaynaklannm hangi istikametlere 
tevcih edileceği, bu planla tespit edilmiş oluyor. 

İktisadî, sosyal ve kültürel meselelerimizin tümünü içine alan İkinci Beş Yõllõk 
Plan, modern Türk Devletinin Anayasamõzla ve Kanunlarõmõz» la tayin edilmiş olan 
vecibelerini, itina ile gözönünde tutmuştur. Bu cümleden olarak İkind Beş Yõllõk 
Plan bir taraftan hür ve demokratik sistemin icabõ olarak kamu sektörü için 
emredici, diğer taraftan b'zel sektör için yol gösterici niteliktedir. 

İkinci Beş Yõllõk Planla Türkiye'nin bütün meselelerinin hallolacağõ iddia 
olunamaz. Ama huzur ve sükûn içinde çalõşõldõğõ takdirde bir millet ömründe uzun 
sayõlanuyacak bir devrede Öğünülecek bir başarõya ulaşmamõz mümkündür. Çünkü 
hür ve demokratik sistemin kalkõnma için en müsait bir ortamõ temsil ettiğine olan 
inancõmõz tamdõr. Kalkõnma için hürriyetlerden sarfõnazar etmek lüzumsuzdur. 

İkinci Beş Yõllõk Plan devresinde milli gelirimiz her yõl % 7 artacak ve fert 
başõna düşen gelir 2600 liradan 3200 liraya yükselecektir. 

 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                            İkinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ (1968-1972) 

http://ekutup.dpt.gov.tr/plan2.pdf   

 
Gelecekte daha yüksek bir refah seviyesine kavuşmak için gerekli yatõrunlarm 

yapõlmasõnõn bir mecburiyet olduğu gözöminde bulundurulursa, nüfusu yõlda % 2,6 
gibi yüksek bir oranla artan memleketimizde fert başõna daha yukarõ bir gelir 
artõğõ sağlayamamanõn nedeni ortaya çõkar. 

İkinci Beş Yõllõk Plan, Türkiye'yi ham madde satõp, mamul madde alan 
iptidaî bir ekonomik bünyeden; mamul madde yapõp, mamul madde satan 
sanayileşmiş bir bünyeye götürme istikametinde mühim bir adõmdõr. 

Böylece sanayimizin GSMH içindeki payõ % 25,5 den % 30,7 ye 
yükselmektedir. 

Bunu sağlamak tarõmla meşgul olan nüfus oranõnõ azaltmakla mümkündür. 
Bu sebeple bur taraftan sanayileşmeye giderken, diğer taraftan tarõmda modern 

teknolojinin bütün imkânlarõndan faydalanarak daha çok gelir sağlama imkânlarõ 
İkinci Beş Yõllõk Planda derpiş edilmiştir. Keza bu dönemde sanayileşmenin 
ayrõlmaz cüz�ünü teşkil eden enerji ve münakale ekonomisine mühim meblâğlar 
yatõrõlacaktõr. 

Böylece tarõm dõşõnda birbuçuk milyon ve bütün sektörlerde iki milyon 
üçyüzbin vatandaşa yeniden iş imkanlarõ açõlacaktõr. 

Madencilik ve turizm sahalarõ kalkõnmamõzõn değerli kaynaklarõnõ teşkil 
etmektedir. İkinci Beş Yõllõk Plan devresi sonunda İlkokul yaşõna gelmiş bütün 
çocuklarõmõz ilkokul imkânma kavuşmuş olacaktõr. Yeniden bir çok eğitim 
müessesesine kavuşulacaktõr. 

Sağlõk hizmetlerimiz halkõmõza çok daha geniş çapta ulaştõrõlmõş olacaktõr. 
Bu dönemde modern teknolojinin bütün imkânlarõndan, diğer memleketlerin 

tecrübelerinden ve bilgilerinden, velhasõl Türkiye'nin biran evvel kalkõnabilmesi için 
hertürlü imkandan faydalanacağõz. Kaynaklarõmõzõ en iyi şekilde kullanarak erişmek 
istediğimiz hedeflere biran evvel varabilmeyi sağlamõş olacağõz. 

Büyük milletimizin sahip olduğu yüksek haslet ve meziyetler, çalõşma azmi, 
hukuk ve nizam sevgisi, hak duygusu, teşebbüs gücü, medeni cesareti değerli 
kaynağõdõr. 

Milletimizin muasõr medeniyet seviyesine, hür, adaletli ve demokratik bir 
düzen İçinde erişme kararlõlõğõ ayrõca bu gücü bir kat daha kuvvetlendirmektedir. 

İkinci Beş Yõllõk Plan devresi sonunda Cumhuriyetimiz 50 nci yõlõnõ idrak 
edecektir. Cumhuriyetin 50. nci yõlõna parlak bir tablo İle çõkmağa mecburuz, bu 
mümkündür. Bunun için İkinci Beş Yõllõk Planõn başarõya ulaşmasõ lâzõmdõr. 
Mîlletçe birlik ve beraberlik içinde çalõştõğõmõz takdirde başarõdan emin olabiliriz. 

Devlet idaresinde vazife almõş olsun olmasõn her Türk Vatandaşõna bu 
mevzuda büyük mesuliyetler tereddüp etmektedir. 

Şuurlu, Bilgili ve disiplin bir çalõşma, kalkõnmanõn temel ilkesidir. 
İkinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõm başarõya ulaştõrmakta herkesin 

kendisine düşen görevi yapacağõndan eminim. 
İkinci Beş Yõllõk Planõn memleketimize ve milletimize hayõrlõ ve uğurlu 

olmasõnõ diler, refah ve saadet getirmesini Cenabõ Haktan niyaz ederin». 
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İKİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANININ GENEL 

AMAÇLARI 
İkinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ Türk milletini hür ve medeni bir ortamda, 

demokrasi ve karma ekonomi düzeni içinde adalete ve tam çalõşma esasõna bağlõ 
olarak herkes için İnsanlõk haysiyetine yaraşõr bir yaşayõş seviyesine ulaştõrmayõ 
gaye edinmiştir. Plan, Türkiye'de bir yandan fert başõna geliri hõzla ve devamlõ 
olarak artõrmayõ hedef alõrken, öte yandan çeşitli gelir gruplan ve bölgeler arasõnda 
dengeli gelişmeyi sağlamak, çok sayõda vatandaşa iş imkânlarõ yaratmak, kalkõnmanõn 
nimet ve külfetlerinin fõrsat eşitliğine, sosyal adalet ilkesine göre paylaşõlarak 
iktisadi ve sosyal düzende olumlu bir gelişme elde etmek amaçlarõna göre 
hazõrlanmõştõr. 

1. İkinci Beş Yõllõk Planõn temel gelişme hedefi, gayrisafi mim hasõlayõ 1967 -
1972 yõllan arasõnda yüzde 40,3 artõrmaktõr. Bununla beraber, İkinci Beş Yõllõk Plan, 
kalkõnma hõzõnõ yalnõzca 1967 - 1972 yõllan arasõnda yükselebilmeyi değil, fakat 
aynõ zamanda ekonomik sosyal yapõyõ, hõzlõ bir gelişme temposunu 1972 yõlõ 
ötesinde de devam ettirebilecek bir üretim gücüne eriştirmeyi hedef olarak almõştõr. 
Bu amaçla, Türk ekonomisinin karşõlaştõğõ yapõsal güçlüklerin süratle ortadan 
kaldõrõlmasõ ve kaynaklarõn en etkin bir şekilde kullanõlmasõ zorunludur. İkinci Beş 
Yõllõk Plan döneminde, Türk ekonomisinin yüksek bir kalkõnma hõzõnõ devam 
ettirebilmesi seçilen hedeflere varmadaki kararlõlõk ve basan derecesine bağlõ 
olacaktõr. 

2. İkinci Plan, ekonominin yõlda ortalama yüzde 7 oranõnda gelişmesini 
öngörürken, bu gelişmenin sağlanabilmesi ve devam ettirilebilmesi için köklü bir 
yapõsal değişimin meydana getirilmesini de hedef olarak almõştõr. Ekonomik 
faaliyetlerin bütünüyle modernleştirilmesi bir yandan geleneksel tarõm metotlarõ 
yerine ileri teknoloji ve yeniliklerin kullanõlmasõna, öte yandan gayrisafi milli hasõla 
içindeki sanayi sektörünün payõnõn hõzla yükseltilmesine bağlõdõr. Bu amaçla 
İkinci Plan döneminde ekonomide sürükleyici bir nitelik kazanacak olan sanayi 
sektörünün üretimi yõlda ortalama yüzde 12,0 artõnlacak ve gayrisafi milli hasõla 
içindeki payõ 1967 yõlõnda yüzde 16,3 ten 1972 yõlõnda yüzde 20,5 e çõkanlacaktõr. 
Genel istihdam imkanlarõnõn genişletilebilmesi, tarõm sektöründeki fazla işgücünün 
tarõm dõşõ faaliyetlere doğru kayduõlmasõ, yetişmiş insan gücünün verimli 
kullanõlmasõ uzun vadede ekonominin dõş kaynaklara bağlõlõğõnõn önlenmesi, ödemeler 
dengesindeki tõkanõklõklarõn ortadan kaldõrõlmasõ ve hepsinin üstünde hõzlõ bir 
gelişme temposuna erişme bakõmõndan ekonominin sanayi hõzõnõn yükseltilmesi ve 
kalkõnma gayretleri içinde buna bağlõ olarak gelişen şehirleşmenin desteklenmesi 
zorunlu görülmüştür. 

3. Ekonominin genel yapõsõ tarõmsal bir karekterden sanayi sektörünün hâkim 
olduğu bir düzene geçerken tarõmsal üretimin hava şartlarõna aşõrõ bağlõlõğõnõn 
azaltõlmasõ da hedef olarak alõnmõştõr.  Bir yandan  tarõmõn toplam gelir içindeki 
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payõnõn, öte yandan tarõmsal üretimin hava şartlarõna bağlõlõk derecesinin 
azaltõlmasõ, gelişme hõzõnõn kontrol altõnda tutulabilmesine ve böylece, yaşama 
seviyesinin toplumun tercihlerine uygun olarak tayin edilmesine imkân verecektir, 
İkinci Beş Yõllõk Planda, tarõmsal üretimin hava şartlarõna bağlõlõk derecesinin 
azaltõlmasõ, gerek daha kararlõ bir gelişme hõzõ sağlayarak özellikle tarõm kesiminde 
çalõşanlarõn yaşama standardõndaki dalgalanmalarõn önlenebilmesi, gerekse daha 
gerçekçi tahminlere dayanan güvenilir bir Plan hazõrlanabilmesi için zorunlu 
görülmektedir. 

4. İkinci Beş Yõllõk Plan toplumun hayat standardõnõn yükseltilmesini amaç 
olarak almõştõr. Genellikle ekonomik gelişmenin mümkün olduğu kadar 
hõzlandõrõlmasõ ile yaşõyan kuşaklarõn,  tüketim miktarõ ile ölçülen fizikî refahõn 
yükseltilmesi arasõnda bir çelişme vardõr. Diğer bir deyimle Türk toplumunun 
gelecek dönemlerde ulaşacağõ ekonomik güç ve refah seviyesi, bugünkü kuşaklarõn 
tüketimlerini ne ölçüde kõsabileceklerine, toplam tasarruf ve yatõrõmlarõ ne ölçüde 
artõrabileceklerine bağlõdõr, İkinci Beş Yõllõk Plan ile öngörülmüş bulunan 
kallanma hõzõ bu iki amaç arasõnda Türk toplumunun yapmõş olduğu tercihi 
açõklõkla tanõmlamaktadõr. 1967 - 1972 döneminde, bir yandan daha uzun  vadede 
hayat standardõnõ hõzla yükseltebilmek amaciyle  iç tasarruflarõn yüzde 77,6 
yükseltilmesi öngörülürken, öte yandan özel tüketimin beş yõlda yüzde 28,0 veya 
yõlda ortalama yüzde 5,1 artõrõlmasõ hedef alõnmõştõr. Ancak, aynõ dönemde nüfusun 
yõlda yüzde 2,6 çevresinde artacağõ tahmin edildiğinden, yaklaşõk olarak nüfus 
başõna gayrisafi milli hâsõladaki yüzde 4,4 artõşa karşõlõk tüketim veya yaşõyan 
kuşaklarõn hayat standardõ  yüzde 2,5 oranõnda yükseltilecek ve fert başõna 
gayrisafi milli hâsõla 2 580 liradan 3 200 liraya, fert başõna özel tüketim l 755 
liradan l980 liraya yükseltilecektir. Bununla beraber, artan gelirin vatandaşlar 
arasõnda daha adil dağõlõmõ ile bölgeler arasõ dengeli gelişmeyi sağlamak amaciyle 
izlenecek politikalar sonucunda, düşük gelir gruplarõnõn yaşama standardõn da 
ortalamanõn üzerinde bir iyileşme sağlanacaktõr. 

Ancak tasarruf ve tüketimdeki artõş oranlarõ arasõndaki büyük fark 
gözönünde tutulduğunda, ikinci Beş Yõllõk Planõn temel amacõnõn, «toplumun 
1968 - 1972 döneminde fiziki refahõn (Tüketiminin) artõrõlmasõndan çok, sosyal adalet 
ve fõrsat eşitliği ilkelerine uygun olacak şekilde gösterilecek gayretlerle Türk 
ekonomisinin hõzlõ gelişmesini devam ettirebilir bir güce kavuşturulmasõ ve 
dolayõsiyle gelecek kuşaklarõn refah seviyesinin artõrõlmasõ» şeklinde açõklõkla 
tanõmlanmasõ gereklidir. 

5. Öte yandan, Türk toplumunun uzun vadeli amacõ, ekonominin hedef olarak 
alõnan kalkõnma hõzõnõ dõş yardõmlara başvurmadan kendi kaynaklan ile devam 
ettirebilir bir yapõya kavuşturulmasõdõr. Bu amaca yönelen gayretlerin sonucu 
olarak, İkinci Beş Yõllõk Plan kalkõnma kredisi niteliğindeki djş borçlanmayõ 
zorunlu görmekle beraber, bunun mümkün olan en düşük sõnõr içinde tutulmasõnõ ve 
dõş tasarruflarõn gayrisafi milli hâsõlaya oranõnõn 1967 de yüzde 2,0 dan  1972 
yõlõnda yüzde 1,7 e düşürülmesini hedef almõştõr. Böylece 1968 - 1972 arasõndaki 
yular Türk toplumunun ekonomik yeterliğe kavuşturulmasõ yönünde en kritik bir 
dönem olacaktõr. 
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TÜRK EKONOMİSİNİN GELİŞMESİ VE KALKINMAYI 

KISITUYAN YAPISAL GÜÇLÜKLER 
1.    EKONOMİNİN GENEL GELİŞMESİ : 
a.    GAYRÎSAFİ MİLLİ HASILADAKİ GELİŞMELER : 

Türk ekonomisi, son yõllarda oldukça hõzlõ bir gelişme göstermiştir. Bunda, 
yatõrõmlarda görülen büyük artõşlarõn önemli rolü olmuştur. 1962 - 1966 
döneminde GSMH yõlda ortalama yüzde 6,5 artarak 1962 yõlõnda 61,9 milyardan 
1966 yõlõnda 79,5 milyar liraya yükselmiştir. Böylece dört yõlda yüzde 28,5 milyar bir 
artõş elde edilmiştir. Bu dönemde GSMH'daki gelişmeler Plan hedefleri ile 
karşõlaştõrmalõ olarak Tablo l de gösterilmiştir. 

TABLO : 1 � GSMH, 1962 -1966 Dönemi 
(Milyar T.L.) 
(1995 fiyatlarõ ile) 

 
  Plan  Yõllõk artõş  1965 fiyatlarõ Yõllõk artõş Endeks  
  hedefleri  %   ile gerç.  %  1962 = 100  
  (1)  (2)   (3)  (4)  (5)  
1962  62,497  _   61,882  �  100,0  
1963  66,871  7,0   66,648  7,7  107,7  
1964  71,553  7,0   69,910  4,9  113,0  
1965  76,962  7,0   73,127  4,6  118,2  
1966   81,921  7,0   79,536  8,8  128,5  

1962 - 1966 döneminde elde edilen ortalama yüzde 6,5 gelişme hõzõ Tablo l 
den de görüleceği gibi, bir yandan Plan hedefinin altõnda kalmõş, diğer yandan da 
yüzde 4,6 ile yüzde 8,8 arasõnda değişen bir dalgalanma göstermiştir. 

Aşağõda yõllara göre verilen açõklamalardan da anlaşõlacağõ gibi, Planõn 
GSMH için öngördüğü yüzde 7 büyüme hõzõnõn altõnda kalõnmasõnda tarõmla 
birlikte diğer sektörlerde ve özellikle sanayi sektöründe 1962 - 1966 döneminde 
üretim hedeflerine ulaşõlamamasõ rol oynamõştõr. Bunun temel nedeni 1963 
yõlõndan bu yana yatõrõmlarda sağlanan hõzlõ artõşlara rağmen meydana gelen 
gecikmelerdir. Bu gecikmeler üretimi olumsuz yönde etkilemiştir. Bununla beraber 
Birinci Planõn son yõllarõnda bu gecikmenin telafi edilmesi İkinci Beş Yõllõk Plan 
dönemi başlangõcõnda ekonominin üretim gücünü önemli ölçüde artõrmõştõr. 

Genel gelişme hõzõndaki istikrarsõzlõğõn başlõca nedeni tarõmsal üretimdeki 
dalgalanmalardõr. Çünkü Tablo 2 de görüldüğü gibi tanm dõşõ sektörlerde gelişme 
devamlõ ve hõzlõ olduğu halde, GSMH içinde en büyük paya sahibolan tanm 
sektöründe gelişme, yõldan yõla büyük farklõlõklar göstermiştir. 
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GSMH'da yukarõda kõsaca özetlenen gelişmeler yõllara göre aşağõdaki gibi 
olmuştur. 

1963 yõlõnda GSMH için Planda öngörülen hedef aşõlmõş bulunmaktadõr. 
Bunun temel nedeni, tarõm sektöründe hava şartlarõnõn elverişliliği dolayõsiyle 
yüzde 4,2 olarak planlanan arüş hõzõnõn yüzde 7,6 olarak gerçekleşmesidir. Tanm 
sektöründeki bu gelişmeye rağmen diğer sektörlerden, özellikle sanayi sektörü, 
Plan hedefinin oldukça altõnda bir artõş göstermiştir. Sanayi sektöründe bu geri 
kalõşõn yukarõda belirtilen genel nedenleri yanõnda, Özellikle ekonomide beliren 
enflasyo-nist baskõlan ortadan kaldõrmak amaciyle alõnan ekonomik faaliyeti 
daraltõcõ tedbirler sonucunda genel talep seviyesinin düşmesinin de rolü büyük 
olmuştur. Bu durum belirli mallarõn satõşlarõnõn azalmasõna ve dolayõsiyle üretim 
kapasitesinin tam olarak kullanõlmamasõna yol açmõştõr. 

Tablo l den de görüleceği gibi, gayrisafi millî hasõlanõn büyüme hõzõ 1964 ve 
1969 yõllarõnda Plan hedefinin önemli ölçüde altõnda olmak üzere sõrasõ ile yüzde 
4,9 ve yüzde 4,6 olarak gerçekleşmiştir. Bu düşüşlerin en önemli nedeni tarõmsal 
üretimde 1964 yõlõnda hiçbir artõş olmamasõ ve 1965 yõlõnda ise yüzde 3,3 kadar bir 
azalõş meydana gelmesidir. 1964 yõlõnõn diğer bir özelliği de özel sektör 
yatõnmlanzõda belirli bir yavaşlamanõn basgöstermesidir. 1964 yõlõndaki bu 
durgunluk yõl sonunda ekonomik faaliyetleri canlandõrõcõ tedbirler alõnmasõ 
dolayõsiyle 1965 yõlõnda sona ermiş ve piyasa canlõlõk kazanmõştõr. 

1965 yõlõnda devam eden ekonomik canlõlõk 1966 yõlõnda en yüksek seviyeye 
ulaşarak büyük bir gelişme şeklini almõştõr, iyi hava şartlarõnõn yardõmõ ile tarõm 
sektöründe artõş oranõ yüzde 8,6 olurken gayrisafi milli hasõlanõn artõş oranõ yüzde 
8,8 e yükselerek planõn öngördüğü hõz aşõlmõş bulunmaktadõr. 1966 yõlõnda büyüme 
hõzõ hedefi asõlmõş olmakla birlikte geçmiş yõllarõn geri kalmalarõ nedeniyle Planõn 
gayrisafi milli hâsõla için öngördüğü mutlak seviyeye ulaşõlamamõştõr. Bununla 
beraber 1966 yõlõnda erişilen gayrisafi milli hasõla seviyesi, Planõn aynõ yõl için 
öngördüğü hedefin 2,4 milyar lira veya yüzde 2,9 kadar gerisindedir. 

Birinci Beş Yõlhk Plan döneminde elde edilen gelişmelerin sektörler 
seviyesinde ve ekonominin yapõsõ yönünden taşõdõğõ anlam aşağõda özetlenmiştir. 

Türk ekonomisinde halen tüketim mallan üreten sektörler hakim 
bulunmaktadõr. 1963 yõlõnda toplam üretimin yüzde 76 sini tüketim mallarõ, yüzde 
13 ünü hammadde üretimi ve geriye kalan yüzde 11 ini de yatõrõm mallan teşkil 
ediyordu. Tüketim mallan tüketiminin toplam içindeki payõnõn bu ölçüde büyük 
olmasõnda iki faktör rol oynamaktadõr. Birincisi, fert başõna gelirin çok düşük 
olmasõ ve böylece doymuşluk noktasõnõn henüz çok altõnda bulunmasõdõr. Nitekim, 
yiyecek ve giyecek maddelerinin gelir esnekliği, ileri ülkelere oranla çok 
yüksektir, ikinci faktör, nüfus artõş hõzõnõn yüksek olmasõdõr. 

Bununla birlikte son yõllarda ekonomide ara mallarõ ve yatõrõm mallan lehine 
önemli gelişmeler olmuştur. 1963 - 1967 yõllarõ arasõnda tüketim mallan üretiminin 
toplam imalat sanayii içindeki payõnõn yüzde 65,4 den 1967 de yüzde 60,6 ya 
düşmesi ara mallarõ payõnõn yüzde 25,5 den yüzde 28,5 e ve yatõrõm mallarõ payõnõn 
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yüzde 9,1 den yüzde 10.9 a yükselmesi beklenmektedir. Ara mallarõ endüstrisinde 
görülen bu gelişmeyi, demir-çelik, çimento ve petrol mamulleri. ile kimya sanayilerindeki 
hõzlõ gelişmelerle açõklamak mümkündür. 

Hammadde ve yatõnm mallarõ üreten sanayilerde, diğer sektörlere oranla, daha 
büyük bir gelişme sağlanmõş olmasõ ekonominin sanayileşmesi yönünde gösterdiği 
olumlu gelişmeyi göstermektedir. Başka bir deyimle sõnai hammaddede kullanma 
oranõnõn artõşõ, ekonomide sektörler arasõndaki bağõnlaşmanõn kuvvetlendiğini ve 
bunun bir sonucu olarak da hõzlõ sanayileşmenin gerektirdiği hammadde üretim 
bazõnõn hõzla gelişmekte olduğunu göstermektedir. 

1962 - 1966 döneminde üretken sektörler yönünden de, Planda öngörülen 
ölçüde olmamakla beraber, ekonomide yapõsal bir değişim meydana gelmiştir. 
Ekonominin tanma bağlõlõk derecesi, tarõm sektörü katma değerinin yurt içi 
gelirlerden daha yavaş artmasõ sonucunda azalmõştõr. 1962 - 1966 yõllarõ arasõnda 
tarõmsal gelir, yurt içi gelirlerin yüzde 26,5 artmasõna karşõlõk ancak yüzde 13,1 
yükselmiş ve bunun bir sonucu olarak toplam içindeki payõ 1962 de yüzde 41,1 den 
1966 da yüzde 36.8 e düşmüştür. 

Aynõ dönemde, sanayi sektörü, Plan hedeflerinden büyük ölçüde geri kalmõş, 
buna rağmen ekonominin en hõzlõ gelişen sektörü olmuştur. Nitekim sanayi sektörü 
katma değeri 1962 - 1966 yõllan arasõnda yüzde 40,3 artarak yurt içi gelirler 
içindeki payõ yüzde 16,7 den 18,6 ya yükselmiştir. 

Hizmetler sektörlerindeki gelişme yurt içi gelirlerdeki artõştan daha hõzlõ 
olmuş ve dört yõlda katma değerdeki artõş oranõ yüzde 34,0 a ulaşmõştõr. 

Millî gelirin sektörlere göre dağõlõmõ ve faktör fiyatlarõ ile sektörel net 
gelirlerin yurt içi net gelirler içindeki paylan Tablo 2 ve 3 te gösterilmiştir. 

Sonuç olarak Birinci Beş Yõllõk Planõnõn ilk dört yõlõnda ekonominin yapõsõ 
tanmsal niteliğini muhafaza etmekle beraber sanayi ve hizmet sektörlerinin paylarõ 
yükselmiştir. Böylece 1962 - 1966 yõllan arasõndaki yapõsal değişim Planõn 
öngördüğü yönde, fakat daha yavaş bir tempoda gerçekleştirilmiştir. Ekonominin 
halen büyük ölçüde tanm sektörüne bağlõ olmasõ dolayõsiyle ekonomik gelişme, her 
safhada tarõmsal üretimin etkisi altõnda kalmõştõr. Ekonomik gelişmeyi böyle bir 
ortamdan kurtarmak, dengeli bir kalkõnma süresi içinde ancak tarõm sektörünün 
tüm ekonomi içindeki nispi öneminin azaltõlmasõ ve tarõm dõşõ faaliyetlerin 
özellikle sanayi sektörünün payõnõn yükseltilmesi ile mümkündür. Şöyle ki Türk 
ekonomisi uzun vadeli bir hedef olarak hõzla sanayileşmek ve tanm sektöründe 
modern metodlarõn kullanõlmasõ suretiyle prodüktiviteyi artõrarak üretimin genel 
seviyesini yükseltmek zorunluluğu ile karşõ karşõyadõr. 
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TABLO : 2 � Milli Gelirin Sektörlere Dağõlõmõ                                      (Milyotõ Tl.) 

(1965 fiyatlarõ ile) 
 Yõllõk 

 
 

    Artõş  Artõş   Artõş  Artõş 1962 - 1966 ortalama 
  1962 1963 oranõ 1964 oranõ  1965 oranõ 1966 oranõ endeksi artõş hõzõ 

Sektörler  (1) (2) (3) (4) (5)  (6) (7) (8) (9) (10) (11) 
Tarõm   22 121,7 23 813,7 7,6  23 813,7 �   23053,0 � 3,3 25 035,5 8,6  113,2  3.3  
Sanayi   8093,5 9 716,3 8,0  10 551,9 8,6   11 491,0 8,9 12 628,6 9,9  140,4  8,9  
İnşaat   3 052,6 3240,0 6,1  3505,7 8,2   33716,0 6,0 4 050,4 9,0  132,7  7,3  
Ticaret   4 918,7 5 280,0 7,3  5 739,4 8.7   6 129,0  6,8 6 595,5 7,6  134,1  7,6  
Ulaştõrma   3 491,3 3786,3 8,4  4 024,8 6,8   4306,5 7,0 4668,2 8,4  133,7  7,5  
Mali müessese + Serbest Mes.   3940,6 4 218,7 7,0  4522,5 7,2   4852,6 7,3 5 226,2 7,7  132,6  7,3  
Konut   1835,8 1960,6 6,8  2 107,7 7,5   2 295,3 8,9 2490,4 8,5  135,7  8,0  
Devlet hizmetleri   5351,3 5 783,2 8,0  6 193,8 7,1   6769,8 9,3 7 257,2 7,2  135,6  7,9  
Yurt içi geliri   53 705,5 57 798,8 7,6  60 459,5 4,6   62613.9 3,6 67 952,0 8.5  126,5  6,1  
Dõş âlem geliri   � 272,2 � 191,9 29,5  � 208,4 � 8,6   + 214,2 102,8 484,9 126,4  278,1  29,2  
Safi milli hâsõla (Fak. Fi.)   53433,3 57606,9 7,8  60251,1 4,6   62 828,1 4,3 68436,9 8,9  128,1  6,4  
Vasõtalõ vergiler   5722,1 6 165,9 7,7  6579,0 6,7   7000,1 6,4 7560,1 8,0  132,1  7,2  
Safi milli hasõla (Fak. Fi.)   59155,4 63 772,8 7,8  66830,1 .    4,8   69 828,2 4,5 75 997,0 8,8  128,5  6,5  
Aşõnma - eskime   2727,4 2 876,0 5,4  3080,2 7,1   3 298.0 7,1 3 539,7 7,3  129,8  6,8  
Gayrisafi milli hâsõla   61 882,8 66648,8 7,7  69 910,3 4,9   73 127,1 4,6 79536.7 8,8  128,5  6,5  

 
 



                                                                                                                                            İkinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ (1968-1972) 

http://ekutup.dpt.gov.tr/plan2.pdf   11

 
TABLO : 3 � Sektörlerin Faktör Fiyatlarõ İle Net Yurt İçi Gelirler 

İçindeki Paylarõ 
(Yüzde olarak) 

 
 1962 1963 1964 1965  1966 

Sektörler (1) (2) (3) (4)  (5)
Tarõm  41,2 41,2 39,4 36.8   36,8
Sanayi  16,7 16,8  17,5  18,4   18,6  
İnşaat  5,7 5,6  5,8  5,9   6,0  
Ticaret  9,2 9,1  9.5  9,8   9,7  
Ulaştõrma  6,5 6,6  6,7  6.9   6,9  
Mali müessese serbest mesleki  < 7,3 7,3  7,5  7.7   7,7  
Konut  3,4 3,4  3,5  3,7   3,7  
Devlet hizmetleri  10,0 10,0  10,1  10,8   10,6  
Yurt içi geliri  100,0 100,0  100,0  100,0   100,0  

b.    YATIRIMLAR : 

Türkiye'de millî gelir, harcama yönünden hesaplanmadõğõ için (gelir 
yönünden hesaplanmaktadõr) yatõrõmlarõn, özellikle özel sektörde nasõl geliştiğini 
izlemek güç olmaktadõr. Çeşitli anketlerle tahmine çalõşõlan toplam yatõrõmlar 1965 
fiyatlariyle 1962 yõlõnda 8,2 milyardan yüzde 75 çevresinde artarak 1966 yõlõnda 
14,3 milyara yükselmiştir. Yatõrõmlarda sabit fiyatlarla, Plan hedeflerinden 4,2 
milyar lira kadar bir geri kalma olmuştur. Aşağõda daha ayrõntõlõ olarak 
açõklanacağõ gibi geri kalma kamu sektörü yatõrõmlarõnda görülmektedir. 

Tablo 4 te yatõrõmlarõn Plan hedefleri ile gerçekleşmeleri karşõlaştõrõlmõştõr. 

TABLO : 4 � Yatõrõmlar Plan Hedefleri ve Gerçekleşmeler 
(Milyar T. L.)  
(1965 fiyatlar ile) 

 
  

Plan 
 Yüzde 

olarak ger- 
 

Endeks 
  hedefi Gerçekleşme çekleşme  1962=100 

Yõllar  (1) (2) (3)  (4) 
1963   10,9 10,8 99,1  131,7  
1964   12,4  10,8  87,1   131,7  
1965   13,8  12,0  87,0   146,3  
1966 (ilk geçici)   15,0  14,3  95,3   174,4  
Toplam (1963 �1966)   52,1 47.9 91,9  �  

1963 - 1966 döneminde 1965 fiyatlarõ ile 47,9 milyar lira yatõrõm yapõlmõştõr. Aynõ 
dönemde yaratõlan gelir artõşõ 17,7 milyar liradõr. Böylece bu dönemde sermaye - hasõla 
oranõ 2,7 olarak hesaplanmõştõr. Ancak 1962 - 1966 yõllarõ arasõnda yõlda ortalama yüzde 
6,5 oranõnda bir gelişme hõzõnõn elde edilmiş  olmasõ gerçek sermaye - hasõla katsayõsõnõn 
Planda öngörülenden daha yüksek olmasõ gerektiğini ifade etmektedir. 

1963 - 1966 döneminde yapõlan yatõrõmlarõn kamu ve özel sektör dağõlõmõ Plan 
hedefleri ile karşõlaştõrõlmalõ olarak Tablo 5 de gösterilmiştir. 
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TABLO : 5 � Yatõrõmlarõn Kamu ve Özel Sektöre Dağõlõmõ 1963 -1966 
(Milyon T. L.)  
(1965 fiyatlarõ ile) 

 

   
Özel Sektör 

 
Kamu Sektörü 

Özel Yatõrõmlarõn 
pay õ% 

  
Plan 

hedefi 
 

Gerçek-
leşme 

Plan 
hedefi 

Gerçek-
leşme Plan 

 Gerçek-
leşme 

  (1)  (2) (3) (4) (5)  (6) 

1963  
1964  
1965  
1966  (Geçici)  

 4,3 
4,8 
5,4 
6,0  

 5,3 
5,0 
5,5 
6,4  

6,6 
7,6 
8,4 
8,9  

5,5 
5,8 
6,5 
7,9  

39,4 
38,7 
39,1 
40,0  

 49,1 
46,3 
45,8 
42,9  

Tabloda görüldüğü gibi, özel sektör yatõrõmlan Plan hedeflerini bütün dönem 
boyunca aşarken kamu yatõrõmlarõ hedeflerinin gerisinde kalmõştõr. Ancak, özel sektör 
yatõrõmlarõ, 1963 -1966 döneminde dõş ticaret, kredi ve vergi politikalarõ ile çeşitli teşvik 
tedbirleri uygulanmasõna rağmen hõzlõ sanayileşmenin gerektirdiği ölçüde imalât 
sektörüne kaydõrõlamamõş ve konut yapõmõ dönem boyunca çekiciliğini devam ettirmiştir. 
1963 yõlõnda toplam özel sektör yatõrõmlarõ iğinde yüzde 43,2 olan konut yatõrõmlarõ payõ 
1965 te yüzde 46,0 a yükselirken aynõ yõllar arasõnda imalât yatõrõmlarõnõn payõ yüzde 
36,4 ten yüzde 23,9 a düşmüştür. Ancak özel sektörün imalât yatõrõmlarõnõn 1963 
yõlõndaki payõnõn yüksek olmasõna bu yõl da Ereğli Demir - Çelik Fabrikalan yatõrõmlarõ 
sebep olmuştur. Öte yandan Birinci Beş Yõllõk Planda özel sektörü geliştirmede üzere 
öngörülen tedbirlerin büyük bir kõsmõ gerçekleştirilememiş veya yeteri etkinlikte 
uygulanamamõştõr. Buna rağmen özel sektör yatõrõmlarõ Planõn ilk dört yõlõnda hedefleri 
toplam olarak yüzde 8,3 aşmõştõr. Kamu sektörü yatõrõmlan planlanandan az gerçekleşmiş 
olmakla birlikte 1963 - 1965 döneminde hem toplam hem sõnai yatõrõmlar içindeki payõ 
önemli ölçüde artmõştõr. 

Kamu sektörünün Planda Öngörülen hedeflere ulaşamamasõnõn başlõca 
nedenleri aşağõda özetlenmiştir: 
1. Kamu gelirlerinin Plan hedeflerine ulaşamamasõ ve kamu cari giderlerinin 

Planda öngörülen sõnõrlar içinde tutulamamasõ sonucu iç finansman güçlüklerinin ortaya 
çõkmasõ. 

2. Planõn ilk yõllarõnda yeterli sayõda ve nitelikte projenin bulunmamasõ. 

3. Yatõrõmcõ daire ve kuruluşlarõn yatõrõm yapma güçlerinin ve tecrübelerinin 
eksikliği. 

4. Yatõrõm harcamalarõm zorlaştõran ve aksaklõklar yaratan mevzuatõn 
değiştirilememesi. 

5. Yatõrõmlarõn dõş finansmanõnõ sağlamada, özellikle proje kredilerinin taahhüdü ve 
kullanõlmasõnda, program yardõmõ ve kredilerinin kullanõlmasõnda, Planõn başlangõcõnda 
umulan sürat ve kolaylõğõn sağlanamamasõ ve dõş finansman sorununun ortaya çõkmasõ. 
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TABLO : 6 � Toplam Yatõrõmlarõn Sektörlere Dağõlõmõ, 1963 - 1966 

(Milyon T. L.) 
(1965 fiyatlarõ ile) 

 
Plan 

 Dağõlõm 
% Program Dağõlõm %

Gerçek-
leşme 

 Dağõlõm 
% 

 (1)   (2)  (3)  (4)  (5)   (6)  
1. Tarõm  8,781   16.9 8,381 16.1 7,455   15,5  
2. Madencilik (1)  3,193   6,1 3,128 6,0 2.700   5,6  
3. Imalat  9.730   18,7 9,901 19,1 8.775   18.3  
4. Enerji  4,390   8.4 4,248 8.2 3,335   7,0  
5. Ulaştõrma  6,832   13,2 7,404 14,3 7,007   14,6  
6. Konut  10,608   20,4 10,029 19,3 10,103   21,1  
7. Eğitim  3,507   6,7 3,510 6.8 3,168   6,6  
8. Sağlõk  1,173   2,3 1,060 2,0 860   1,8  
9. Turizm  725   1,4 1,068 2,1 889   1,9  
10. Hizmetler  3,051   5,9 3,164 6,1 3,644   7,6  

Toplam  51,990   100,0 51,893 100,0 47936   100,0  

(1)   Madencilik sanayii yatõrõmlarõna Petrol Ürünleri İşleme Sanayii 
yatõrõmlarõ da dahildir. 
II. Beş Yõllõk Planda Petrol Ürünleri İşleme Sanayii yatõrõmlarõ imalât 
sektörü içinde gösterilmiştir. 

6.  Plan uygulanmasõnõ izlemede etkin bir sistemin kurulamamasõ. 
Tablo 6, 1963 - 1966 döneminde ekonominin çeşitli sektörlerine ait Plan ve 

program hedefleri ile gerçekleşen yatõrõmlarõ göstermektedir. Tablonun incelenmesinden 
de anlaşõlabileceği gibi, Plan ve program hedeflerine ulaşamõyan sektörler, genellikle 
hizmetler dõşõnda kamu sektörü payõnõn daha büyük olduğu faaliyet dallarõdõr. 

c.   EKONOMİNİN GENEL DENGESİ : 
Birinci Beş Yõllõk Plan döneminde ekonominin yarattõğõ ve kullandõğõ kaynaklar ve 

bunlarõn büyüklük ve önemleri Tablo 7 de gösterilmiştir. 

Tablonun kaynaklar bölümünde dönem içinde gerçekleşen veya gerçekleşeceği 
beklenen gayrisafi milli hasõla ile dõşardan ekonomiye eklenen mal ve hizmetlerin tutarõ 
olan cari işlemler açõğõ yer almaktadõr. 

1962 - 1966 yõllan arasõnda oldukça yüksek bir gelişme hõzõna ulaşõlmakla beraber, 
yurt içi kaynaklarda Planda öngörülen değişme ve gelişmeler beklenen önem ve 
büyüklükte olmamõştõr. Planõn baz yõlõ olan 1962 de tahminlerin gerisinde kalõnmasõna 
rağmen 1963 yõlõndaki hõzlõ gelişme sonucunda bu geri kalma kapatõlmõş ve Plan hedefi 
aşõlarak 1963 yõlõ gayrisafi millî hasõlasõ 66 milyar lira yerine 66,7 milyar lira olarak 
gerçekleşmiştir. Planda öngörülen dõş açõk ise, 2,30 milyar T.L. yerine 2,70 milyar olarak 
gerçekleşmiş, böylece toplam kaynaklar Planda öngörülen seviyeyi bir miktar aşmõştõr. 

1964, 1965 yõllarõnda hem gayrisafi milli hasõla, hem de dõş açõk gerçekleşmeleri 
Plan hedeflerinin gerisinde kalmõştõr. 1964 yõlõnda dõş açõk 2,50 milyar yerine 0,95 milyar 
T.L. olarak gerçekleşmiş ve toplam kaynaklar 70,86 milyar liraya varmõştõr. 1965 te de dõş 
açõğõn 2,20 milyar T.L. yerine 0,69 milyar olarak gerçekleşmesi sonucunda toplam 
kaynaklar 73,82 milyar lira olmuştur. Böylece Plan hedeflerinin sõrasiyle yüzde 3,1 ve 5.0 
gerisinde kalõnmõştõr. 
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TABLO : 7 � Kaynaklar ve Harcamalar (Milyon TL.) 

(1965 fiyatlarõ ile} 
 

1962 1963 1964  1965 1966 (1) 4 yõllõk 
artõ$ 

Yõllõk 
ortalama 

artõş 
 (1)  (2)  (3)   (4)  (5)  (6)  (7)  

KAYNAKLAR          
G.S.M.H.  61 882,8 66 648,8 69 910,3  73 127,1 79 536.7 28,53  6,5  
Dõş açõk  2178,0 2 709,0 954.0  693,0 1 476,0   
Toplam kaynaklar  64060,8 69 357,8 70 864,3  73 820,1 81 012,7 26,46  6,0  

         
KAYNAKLARIN KULLANIMI          

Toplam yatõrõmlar  8 157,6 10838,7 10 828,1  11 950,3 14 313,3 75.46  15,0  
Özel  3767,4 5 343,4 4 996,1  5 430.0 6382,9 69.42  14.0  
Kamu  4390,2 5 495,3 5832.0  6 520,3 7 930,4 80,64  16,0  
Kamu cari harcamalarõ  8643,9 9890,5 11 452,8  11 565,0 12 357,8 42,97  9,4  
Diğer harcamalar  47259,3 48 628,6 48 583,4  50 304,8 54 341,6 14,99  3,9  
Toplam harcamalar  64060,8 69 357,8 70 864,3  73 820,1 81 012,7 26,46  6,0  

 Gayrisafi Milli  Hasõlaõnõn Yüzdesi  olarak    

Dõş açõk 3,5 4,1 1,4  0,9 1,9
Toplam kaynaklar  103,5 104,1 101,4  100.9 101,9   
Toplam yatõrõmlar  13,2 16,3 15,5  16,3 18,0   
Özel  6,1 8,0 7,2  7,4 8,0   
Kamu  7,1 8,3 8,3  8,9 10,0   
Kamu cari harcamalarõ  13,9 14,8 16,4  15.8 15.5   
Diğer harcamalar  76,4 73,0 69,5  68,8 68,3   

         
(1)   Geçici 
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1966 yõlõnda toplam kaynaklar gayrisafi milli hasõlada gerçekleştirilen büyük artõş 

sonucunda önemli ölçüde yükselmiş ancak önceki yõllarõn geri kalmalarõ tamamen telafi 
edilmediği ve dõş tasarruflar öngörülen seviyeye varamadõğõ için Planda öngörülenden 
küçük olmuştur. 1966 yõlõnda 2,20 milyar TL na varacağõ beklenen dõş tasarruflar 1,48 
milyar Tl. olarak gerçekleşmiş ve toplam kaynaklar Planda öngörülenin yüzde 1,5 altõnda 
kalmõştõr. 

Planõn ilk dört yõlõ için öngörülen toplam dõş tasarruflar 9,20 milyar TL. olduğu 
halde, gerçekleştirilen miktar 5,82 milyar TL. çevresinde kalmõştõr. Sağlanan dõş 
tasarruflar toplamõ, öngörülenden yüzde 36,7 düşüktür. 

Bu geri kalmanõn nedenleri istenen tutarda dõş yardõm ve kredilerin sağlanamamasõ 
ve ithalâtõn Planlanan seviyede gerçekleştirilememesine karşõlõk ihracatõn tahminleri 
aşmasõ ve görünmiyen işlemlerin beklenenin Üstünde olumlu gelişme göstermesidir. 

1962 - 1968 döneminde toplam kaynaklarõn kullanõmõ kamu ve özel sektör ayrõntõsõ 
ile tablo 7 de gösterilmiştir, özel sektörün yaptõğõ yatõrõmlar ayrõca görülmekle beraber, 
özel tüketim tam kapsamõ ile he-saplanamamaktadõr. Artõk değer olarak hesaplanan diğer 
harcamalar özel tüketimle birlikte özel ve kamu stok artõşlarõnõ da kapsamaktadõr. 

Birinci Plan döneminde gerçekleştirilen yatõrõmlar Taõblo 4 ve 5 de gösterilmiştir. 
Toplam kaynaiklardan yatõrõma yöneltilen miktarlar Planda öngörülen seviyeyi 
bulmamakla beraber önemli oranlarda artõrõlmõştõr. Gerçekten 1963 te gayrisafi milli 
hâsõlanõn yüzde 16,3 ü yatõrõmlara harcandõğõ halde bu oran 1966 da 18,0 e çõkmõştõr. 
Buna karşõlõk dõş kaynaklardan yatõrõma ayrõlan miktar 1963 te gayrisafi mili! hâsõlanõn 
yüzde 4,1 i iken 1966 da yüzde 1,9 una düşmüştür. Bu gerçek. Birinci Plan döneminde 
gelişmenin Planda öngörülenden daha büyük ölçüde iç gayretlerle başarõldõğõnõ 
açõklamaktadõr. Bu tablolarda görüldüğü üzere dört yõlda yatõrõmlarõn ortalama artõş hõzõ 
toplam kaynaklarõn ve diğer harcamalarõn artõş hõzõndan yüksek olmuştur. Buna ilişkin 
olarak özel sektör yatõrõm gerçekleşmelerinin Plan hedeflerine uygun ve hatta bunun 
üstünde olmasõ dikkate değer görülmektedir. Bu sonuca özel tasarruflarõn tüketime göre 
daha büyük oranda artmasõ ile ulaşõlmõştõr. Dõş tasarruflardan özel sektörün kullandõğõ 
kõsõm da, yõldan yõla değişmekle beraber, önemli orandadõr. Kamu sektörünün yatõrõmlara 
yönelttiği kaynaklarda da büyük artõşlar sağlanmakla beraber, Plan hedeflerinin gerisinde 
kalõnmõştõr. Bu konu ayrõntõsõ ile yukarõdaki bölümde incelenmiştir. 

Kamu cari harcamalarõ, ekonomiden kamu sektörüne mal ve hizmet akõmlarõnõ 
sağhyan harcamalar yanõnda, kamunun transfer için yaptõğõ ödemeleri de kapsamaktadõr. 
Birinci Planda kamu cari harcamalarõ ile transfer harcamalarõnõn kesinlikle ayrõlmamasõ 
nedeniyle, karşõlaştõrmada da bu ayõrõm yapõlmamõştõr. Tabloda da görüldüğü üzere bu 
harcama kaleminde Plan hedefleri bazõ yõllar aşõlmõştõr. Kamu cari harcamalarõnõn Plan 
hedeflerinden sapmasõ kamu tasarruflarõnõn daha düşük oranda artmasõ sonucunu 
doğurmaktadõr. Bununla beraber kamu cari harcamalarõ içinde gelir ve sermaye transferi 
niteliğindeki harcamalarõn bulunmasõ bu yüzdeyi artõran nedenlerden -biridir. Ayrõca mal 
ve  hizmet   alõmlarõ   için   yapõlan   harcamalar   içinde   gelişme   carileri  de yer almakta 
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ve bunlarõn gelişmeye paralel olarak büyük oranda artõrõlmasõ zorunlu olmaktadõr. 

Kamu cari harcamalarõnõn burada ele alõnmõyan ayrõntõdaki özellikleri kamu 
maliyesi bölümünde açõklanmõştõr. 

Tablo 7 deki �Diğer harcamalar�   kalemi Planda özel tüketim olarak gösterilmiştir. 
Ancak yatõrõmlar gayrisafi sabit yatõrõmlardan ibaret olduğundan bu kalõntõ büyüklük 
içinde kamu ve özel stok artõşlarõ da yer almõş bulunmaktadõr. Bu nedenle diğer 
harcamalarda meydana, gelen gelişmeler stok değişmelerini de kapsamakta ve Planda 
gösterilen özel tüketim hedefleri ancak diğer harcamalar olarak nitelenmek suretiyle 
gerçekleşmelerle karşõlaştõnlabilmektedir. 

Gayrisafi milli hasõlanõn ve cari işlemler açõğõnõn Plan hedeflerinin gerisinde 
kalmasõ ekonominin elinde bulundurduğu toplam kaynaklarõn öngörülen seviyeye 
varamamasõ sonucunu doğurmuş ve dolayõsiyle diğer harcamalarda Plan hedefine 
varõlamamõştõr. Gerçekten 1963 yõlõnda Planõn 48,0 milyar liralõk hedefine karşõ 48,6 
milyarlõk bir gerçekleşme sağlanmõştõr. Ancak diğer yõllardaki geri kalmalar sebebiyle 
dört yõlda hedef alõnan, yõllõk ortalama yüzde 5,4 lük artõş gerçekleştirilememiş ve oran 
3,9 olmuştur. Diğer harcamalarõn gayrisafi millî hâsõla içindeki payõ da 1963 yõlõndan 
sonra hedeflerden sapmõş ve 1964 te yüzde 71,3 e karşõ 69,5; 1966 da da yüzde 69 a karşõ 
68,3 olmuştur. 

Diğer harcamalar -içindeki stok payõ ihmal edilse bile fert başõna düşen tüketim 
harcamasõ istenilen ölçüde artõnlamanuştõr. Ancak kamu cari harcamalarõ içindeki refah 
artõrõcõ kõsõm dikkate alõnõrsa fert başõna düşen tüketimin tabloda görülenin üstünde artmõş 
olabileceği sonucuna varõlmaktadõr. 

Gayrisafi milli hasõlanõn Planda öngörülen ölçüde artõnlamamasõ nedeniyle 
genellikle harcama hedeflerinin gerisinde kalõnmõştõr. Buna rağmen tm dönemde de kamu 
gelirlerini artõrõcõ ek tedbirler alõnmõş, özel tasarruflar yükselmekte devam etmiş ve sabit 
yatõrõmlarda yõlda ortalama yüzde 15 lik bir artõş sağlanmõştõr. Buna karşõ Özel tüketimi 
ifade öden diğer harcamalar ancak yüzde 3,9 oranõnda artmõştõr. Toplam olarak ve fert 
başõna tüketim öngörülen seviyeye çõkarõlamamõştõr. Gayrisafi millî hâsõlanõn bileşiminde 
1962 - 1966 döneminde meydana gelen farklõlaşma fertlerin ve toplumun tüketim 
taleplerini yansõtan harcamalarõnda meydana gelen değişmelerin sonucudur. 

d.    KAMU MALİYESİ ALANINDAKİ GELİŞMELER : 
Birinci Beş Yõllõk Planda kamu maliyesi alanõnda ulaşõlmasõ öngörülen hedefler 

üç anabaşlõk altõnda incelenmiştir: (1) gelir hedefleri, (2) harcama hedefleri, (3) gelir ve 
harcama örgütünde geliri ve harcama etkenliğini artõrõcõ nitelikte yapõlan 
değişiklikler ve iyileştirmeler. 

(1) (Birinci Plan döneminde kamu gelirleri için öngörülen hedeflere ne mutlak 
büyüklük ne de GSMH'nm yüzdesi olarak ulaşõlmõştõr. Bu geri kalmalar Birinci Planõn 
baz yõlõ olan 1962 de başlamõş ve son yõla kadar devam etmiştir. Kamu kesimi gelir 
hedefleri Tablo 8 ve 9 da gösterilmiştir. Tabloda görüldüğü üzere 1962 de meydana gelen 
geri kalma önemli oranda olduğu için Plan dönemi içinde alõnan tedbirlere rağmen 
giderilememiştir. Gerçekten 1962 yõlõnda toplam gelirler GSMH nõn yüzdesi olarak 3,11 
puvan geri kaldõğõ halde 1966 da bu 3,63 olmuştur. 
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TABLO : 8 � Kamu Kesimi Gelir Hedefleri 
            (Milyar Tl.)  

(Cari fiyatlarla) 

Yõllar 
Vergi 

gelirleri 
Diğer Kamu 

gelirleri 
Tasarruf 
bonolarõ 

İk. Dev.-Teş. 
yaratõlacak 

fonlar 
Mahallî 
idareler 

Karşõlõk pa-
ralar ve ya-
bancõ kredi 

karşõlõğõ Toplam 
(1) (2)  (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
1962  7114   763  404  327  1309  1253  11170  

1963  8424   1333  474  816  1416  2023  14483  
1964  9292   1402  042  1033  1598  1471  15 338  
1965  10257   1458  633  1560  1752  1419  17079  
1966  12441   1466  707  1600  1865  1295  19424  

   Toplam Gelir İçindeki Yüzdeler   
1962  63,69   6,83  3,62 2,93  11,72  11,21  100,00 

1963  68,16   9,21  3,26 5,63  9,78  13,96  100,00 
1964  60,58   9,14  3,53 6,74  10,42  9,59  100,00 
1965  60,06   8,64  3,70 9,13  10,26  8,31  100,00 
1966  64,05   7,55  3,90 8,24  9,60  6,66  100,00 

Not: Mahalli idare ve döner sermaye gelirleri geçicidir. 
Kaynak: Maliye Bakanlõğõ 
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TABLO : 9 � Kaamt Kesimi Gelir Hedefleri 

           (GSMH nõn yüzdesi olarak)  

Yõllar  
Vergi 

gelirleri 

Diğer 
kamu 

gelirleri 
Tasarruf 
bonolarõ

İk.. Dev. 
Teş. 

yaratõlacak 
fonlar  

Mahalli 
idareler 

Karşõlõk 
paralar ve 
yabancõ 
Kr. K.

Kaynağõ 
belir-

tilemiyen 
fonlar Toplam 

(1)  (2) (3) (4) (5)  06) (7) (8) (9) 
1962 Plan Hedefi   14,61  1,76  0,95  1,04   2,55  3,83  �  24,74  
1962 Gerçekleşme   13,61  1,47  0,77  0,62   2,51  2,40  �  21,63  
1063 Plan Hedefi   15,95  1,74  0,95  1,19   2,55  2,50  1,48  26,36  
1963 Gerçekleşme   13,32  2,10  0,75  1,29   2,24  3,20  �  22,90  
196i Plan Hedefi   16,74  1,74  0,95  1,59   2,55  2,60  0,30  26,45  
1964 Gerçekleşme   13,66  2,05  0,80  1,52   2,35  2,16  �  22,64  
1965 Plan Hedefi   16,93  1,67  0,95  1,57   2,55  2,16  0,70  26,63  
1965 Gerçekleşme   14,03  2,00  036  2,13   2,39  1,94  �  23,35  
1966 Plan Hedefi 
1966 Gerçekleşme (1)  

 17,10 
15,13

1,64 
1,78

0,95 
0,92

1,56 
1,94

 2,55 
2,27

2,16 
1,68

1,29
�

27,25 
23,62

(l) Geçici 
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Böylece hedeflerin gerçekleşmesi halinde 1962 yõlõnda cari fiyatlarla 12 milyar 926 
milyon lirayõ bulacak olan toplam kamu gelirleri 11 milyar 170 milyon lira olmuş yüzde 
13,6 geri kalõnmõştõr. 1966 yõlõnda ise 22 milyar 404 müyonluk hedefe karşõ 19 milyar 404 
milyon gelirin sağlanmõş olduğu tahmin edilmektedir. Böylece geri kalma yüzde 13,3 e 
düşmüştür. Plan yõllarõnda gösterilen ek gayretler özellikle vergi gelirlerini artõrma, 
iktisadi Devlet Teşekküllerinin öz kaynak ve fonlarõnõ yükseltme yönünde olmuştur. 
Vergi gayretleri özellikle vasõtalõ vergiler alanõnda olmuş Dõş Seyahat Harcamalarõ 
Vergisi, ithalat Damga Resmi gibi yeni vergiler yanõnda mevcut vergilerin uygulama 
alanlarõnda veya tarifelerinde yapõlan değişikliklerle vergi gelirleri artõrõlmõştõr. Diğer 
taraftan Vasõtasõz Vergiler alanõnda da Motorlu Kara Taşõtlarõ Vergisi konmuş, tarõm 
kazançlarõndan alõnan Gelir Vergisinin artõrõlmasõ İçin bazõ tedbirler alõnmõştõr, iktisadi 
Devlet Teşekküllerinin yeniden düzenlenmeleri konusunda alõnan tedbirler ve fiyat 
ayarlamalarõ ile bunlarõn yarattõklarõ özkaynak ve fonlar artõrõlmaya çalõşõlmõştõr. 

Bu ek çabalarõn sonucunda Plan döneminde ulaşõlan gelir seviyesi hedefin gerisinde 
kalõndõğõnõ göstermekle beraber geri kalma her gelir kaleminde aynõ önemde değildir. 
Tablo 9 da görüldüğü üzere geri kalmada rol oynõyan başlõca gelir kalemi vergi gelirleridir. 
Diğer kamu gelirleri grupunda ve iktisadi Devlet Teşekkülleri gelirlerinde GSMH nm 
yüzdesi olarak verilen hedefler aşõlmõştõr. Gelir gruplarõnõn toplam içindeki paylarõ tablo 8 
de gösterilmiştir. Tablo 8 İktisadi Devlet Teşekküllerinin payõnõn arttõğõnõ buna karşõlõk 
diğer kalemlerin paymõn büyük bir değişiklik göstermediğini açõklamaktadõr. Vergi 
gelirlerinin payõ bir miktar düşmüş diğer kamu gelirleri ile tasarruf bonolarõnõn payõ küçük 
bir oranla artmõştõr. 

Vergi gelirlerinin gelişiminde alõnan tedbirlerin çoğunlukla Vasõtalõ Vergiler alanõnda 
olmasõ nedeniyle Vasõtasõz Vergiler oranõ yükseltilememiştir. 

Birinci Beş Yõllõk Planõn gerçek kaynaklarla finansman ilkesine uygun olarak alman 
gelir artõrõcõ tedbirler sonucunda kamu gelirleri cari fiyatlarla yõlda ortalama yüzde 15 
çevresinde artmõş olmakla birlikte kamu gelir sistemi, Planda kamu sektörüne düsen 
yatõrõmlarõ finanse edecek ve gerekli cari ve transfer giderlerini karşüõyacak esnek bir 
sistemin taşõmasõ gerekli niteliklere arzu edilen ölçüde kavuşamamõştõr. 

(2) Birinci Plânda öngörülen harcama hedeflerine nicelik olarak ve harcamalarõn 
alanlarõ bakõmõndan ulaşõlamamõştõr. Mutlak büyüklük ve GSMH nõn yüzdesi ile ifade 
edilmiş olan kamu sektörü harcamalarõ tablo 10 da gösterilmiştir. 

Planda transfer harcamalarõ kamu cari harcamalarõ içinde gösterildiği için tablodaki 
cari harcamalarla transfer kalemleri toplanarak Plan hedefleri ile karşõlaştõrõlabilir. 
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TABLO : 10 � Birinci Plan Döneminde Kamu Harcama Hedeflerinin 

Gerçekleşmesi 

(Milyon T. L.) 

(Cari fiyatlarla) 
 

   1962 
(1) 

 1963 
(2) 

1964 
(3) 

1965 
(4) 

1966 (1) 
(5) 

1.   KAMU HARCAMALARI  11739   14538  16815  18085  20978  
2.   Kamu cari harcamalarõ  7719   9396  8228  8822  9918  
3.   Kamu yatõrõm harcamalarõ  4020   5142  5660  6520  8200  
4.   Transfer harcamalarõ  �   �  2927  2743  2860  
     GSMH�nõn yüzdesi olarak  
1.   KAMU HARCAMALARI  22,47   22,98  24,71  24,73  25,51  
2.   Kamu cari harcamalarõ  14,77   14,85  12,09  12,06  12,06  
3.   Kamu yatõrõm harcamalarõ  7,69   8,13  8,32  8,92  9,97  
4.   Transfer harcamalarõ  �   � -  4,30  3,75  3,48  
     Yõllõk ortala artõş (1962 � 1966)  
1.   KAMU HARCAMALARI     15,6    
2.   Kamu cari harcamalarõ ve transferler     13,4    
3.   Kamu yatõran harcamalarõ     19,6    
         

(1)   1966 yõlõ geçicidir. 
(2)   1962 - 1963 yõlõ cari harcamalarõ içinde transfer harcamalarõ dahildir. 
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Kamu yatõrõm harcamalarõ ve cari harcamalarõnõn genel nitelikleri ilgili bölümlerde 
incelendiği için burada özellikle cari harcamalarõn kuruluşlar itibariyle dağõlõmõ ile 
gelişme ve diğer cariler ve transfer harcaalarõ olarak ayrõntõsõ ele alõnmõştõr. 

Plana göre 1963 yõlõnda GSMH nõn yüzde 15,10 u olmasõ gereken cari harcamalarõn 
yüzde 1.72 si Mahalli idarelerce yapõlacak ve bu yüzde, yõllar itibariyle bir miktar artarak 
1966 da 1.81 e yükselecektir. Geçmiş yõllar uygulamasõ gözden geçirildiğinde Mahalli 
tdare cari harcamalarõnõn 1963 yõlõnda GSMH nõn yüzde 1.70 i oranõnda gerçekleştiği, 
ancak Planõn öngördüğü şekilde artmadõğõ tespit edilmektedir. Mahalli idare cari 
harcamalarõnõn geri kalmasõnõn başlõca nedeni, Planda öngörülen gelir reformunun 
gerçekleştirilememesidir. 

Mahalli idarelerin cari harcamalarõ düşüldüğünde Planõn Genel ve Katma Bütçeli 
Daireler için gayrisafi millî hasõlanõn yüzdesi olarak koyduğu hedefler 1963 için 14.36 ve 
1966 için 14.13 dür. Görüldüğü üzere Mahalli idarelerin daha etkin bir bünyeye kavuşmasõ 
İçin cari giderlerinde gelirlerine paralel bir artõş öngörüldüğü halde, Genel ve Katma 
Bütçeli Dairelerin cari harcamalarõnda gayrisafi milli hasõlaya göre nispi bir düşme 
öngörülmüştür. Uygulamada ise bu oranlar Plan hedeflerinin gerisinde kalmakla beraber, 
bir artõş eğilimi göstererek 1963 te gayrisafi milli haklarõõn yüzde 13 22 si iken 1966 da 
yüzde 14 ü çevresinde gerçekleşmiştir. 

Plan döneminde konsolide bütçenin gelişme carileri için hedef alõnan seviyelere 
ulaşõlmadõğõ tespit edilmektedir. Plana göre gelişine cari harcamalarõ 1963 yõlõnda 
gayrisafi milli hasõlanõn yüzde 4 61 u 1966 yõlõnda ise 5 06 sõ olmasõ gerekirken bu oranlar 
yüzde 4 ün altõnda kalmõştõr. 

Diğer harcamalar içinde Milli Savunma harcamalarõ en hõzlõ artan bir nitelik 
göstermiştir. Milli muhasebe prensiplerine uyularak Milli Savunmanõn altyapõ yatõrõmlarõ 
da cari giderler arasõnda gösterildiği takdirde bu kesimin önemi daha belirgin hale 
gelmektedir. 

(3) Birinci Planla ve yõllõk programlarla ilk Plan döneminde geliri ve harcama 
etkenliğini artma nitelikte yapõlmasõ öngörülen değişiklik ve iyileştirme hedeflerinden bir 
kõsmõna ulaşõlmakla beraber bu dönemin uygulama sonucu aşağõda sayõlan ve çözüm 
bekliyen sorunlarla ve giderilecek aksaklõklarla özetlenebilir ve tanõmlanabilir: 

(a) Gelirler yönünden Planda öngörülen hedeflere varõlamamõştõr. 

(b) En önemli gelir grupu vergi gelirleri olup bunlardaki geri kalmalar önemli 
oranlardadõr. 

Bu geri kalmalarõn bağlõca nedenleri: (i) Vergi kazasõ reformunun yapõlamamasõ, (ii) 
Vergi idaresi reformunun yapõlamamasõ, (iii) Vergi kontrol teşkilatõnõn etkenliğinin 
artmlamamasõ, (iv) Planõn öngördüğü vergi reformlarõnõn yapõlarak vergi ödeme kabiliyeti 
olan bütün alanlarõn vergilendirilememesidir. Bu reform ve õslah tedbirlerinin 
gerçekleştirilememesi sonucu vergi mekanizmasõ verimli ve etken bir yapõya 
kavuşamamõş, vergi gelirleri 1966 yõlõ hariç tutulursa bütün Plan döneminde proglamlanan 
gelir hedeflerinin gerisinde kalmõştõr. 

Planlõ dönem içinde vergi gelirlerini artõrmak ve Planõn finansmanõnõ sağlamak 
amacõ ile yeni vergi koymak, eski vergi kanunlarõnõ değiştirmek suretiyle bazõ tedbirler  
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alõnmõş olmakla beraber, bunlar yetersiz kalmõştõr. 

(4) Mahalli idarelerin gelir reformlarõ da yapõlamamõş mahalli hizmetlerle bunlarõ 
karşõlayacak gelirler arasõnda paralellik sağlõyacak, diğer yandan Devlet gelirleri ile 
Mahallî idare gelirleri arasõnda dağõlõmõ daha istenir bir şekilde düzenliyecek  Mali Tevzin 
Kanunu  çõkarõlamamõştõr. 

Bu İdareleri daha verimli ve esnek gelir kaynaklarõna ulaştõracak yeni gelir 
kanunlarõ çõkanlamadõğõ için gelir artõşlarõ istenen hedeflerin gerisinde kalmõştõr. 

(5) İktisadi Devlet Teşekkülleri için Planda öngörülen ve gayrisâfi milli hasõlanõn 
yüzdesi olarak ifade edilen kaynak yaratma hedefleri aşõlmõş olmakla beraber esas artõş 
tasarrufçu kurumlardan sağlanmõştõr ve işletmeci kuruluşlarõn verimli çalõşmalarõnõ 
sağlamak ve kamu tasarruflarõnõ artõrmak amacõ ile öngörülen yeniden düzenlenmeleri 
bitirilememiştir. Bu nedenle yaratõlan kamu fonlarõ ve tasarruflarõ bu konuda yanõltõcõ 
sonuçlara götürücü bir nitelik taşõmaktadõr. İşletmeci kurumlarõn açõklarõ tasarrufçu 
kurumlarõn İşletme fazlalarõ ve kapatõlmakta ve toplam kamu gelirleri arasõnda hesaba 
katõlmaktadõr. 

Birinci Plan döneminde harcamalarõn iktisadi ilkelere ve Plan ve programlar ile 
öngörülen harcama hedeflerine uymasõ için bütçe uygulamalarõnda bazõ değişiklik ve 
iyileştirmeler sağlanmõştõr. Özellikle bütçede harcama alanlarõnõn yatõrõm, cari ve transfer 
harcamalarõ olarak ayõrõmõ oldukça ileri bir adõm olmuştur. Bununla birlikte özellikle 
Devletin harcama faaliyetleri çok eski kanunlara bağlõ kalmõş, harcamalarõ tõkõyan, 
güçleştiren bu eski usullerin değiştirilmesi sağlanamamõştõr. Özellikle cari harcamalarõn 
verimliliğini artõran, bunlarõ hizmetin gerektirdiği ölçü ve orana indirme imkânõ verecek 
olan ödenek vermede hizmeti esas alan uygulamaya geçilememiştir. 

Cari giderleri gelişme carileri ve diğer cariler olarak bölümliyen ve bunlara belirli 
.bir oranda artma imkanõ veren Plan hedeflerinden sapõlmõştõr. Gelişme carilerinin 
Plandaki artma oranõ yõlda ortalama yüzde 15 i olduğu halde 1962 - 1966 arasõnda 
gerçekleşme yüzde 9 un altõnda kalmõştõr. Bütçe uygulamasõnda bu ayõrma uyulmamõş cari 
giderler toplam olarak ele alõnmõş ve öyle gösterilmiştir. 

Mahalli idarelerin cari giderleri ye yatõrõmlarõ konusunda Planda öngörülen 
hedeflerin tutulmasõ için kayõtlayõcõ hiçbir tedbirin alõnmamasõ nedeni ile, Plan Mahallî 
idareler için de sadece yol gösterici olmuştur. Bu nitelik dolayõsiyle Mahalli idarelerin 
gelirlerine ve zorunlu cari giderlerine göre yatõrõm yapõlabilmiştir. 

e. BİRİNCİ PLAN DÖNEMİNDE DIŞ EKONOMiK İLİŞKİLER 
ALANINDA MEYDANA GELEN GELİŞMELER : 

Birinci Plan dönemi içinde dõş ekonomik ilişkiler alanõnda kaydedilen gelişme ve 
değişmeler genellikle olumlu yönde meydana gelmiş ve hatta bazõ alanlarda Plan hedefleri 
aşõlmõştõr. 

Bu gelişme ve değişmeler başlõca ithalat, ihracat, görünmeyen kalemler ve sermaye 
hareketleri başlõklarõna göre aşağõda irdelenmiştir. Planõn projeksiyonlarõna parelel olarak 
hazõrlanan ve dört yõllõk gerçekleşmelere göre düzenlenen ödemeler dengesi tablo 11 de 
gösterilmiştir. 
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TABLO: 11 � Ödemeler Dengesi (1963 - 1966) (Milyon  dolar) 

 
 1962  1963 1964 1965 1966 
 (1)  (2) (3) (4) (5)

I - CARÎ İŞLEMLER    
A) DIŞ TiCARET :    

1. İhracat (F.O.B.)  881   368 411 464 490
2. İthalât (C.I.F)  � 622   � 688 �  537 .� 572 � 718

Dõş ticaret dengesi � 241   � 320 �  126 � 108 � 228
B) GÖRÜNMEYEN KALEMLER   

1. Dõş borç faiz ödemeleri � 33   � 31 �   31 �  30 � 33
2. Turizm ve dõş seyahat (net) � 10   � 13 �   13 �  11 �   13
S. İşçi gelirleri    9 70 115
4. Kar transferleri  �    2   �    2 �    5 �  15 �  20
5. Proje kredileri  __   _ �    4 �    7 �    6

Hizmet ödemeleri  4   16 5 4 2
6. Diğer görünmiyenler � 41   �  30 �  39 11 45

Görünmiyen kalemler   
C) ENFRASTRÜKTÜR - OFF - SHORE 40   49 59 20 19

Cari işlemler dengesi  � 242   � 301 � 106 �  77 � 164
II. - SERMAYE HAREKETLERİ   

1. Dõş borç ödemeleri � 07   � 114 � 110 � 161 � U9
2. PI. 480 (Sürpiti)  71   94 32 29 20
3. Özel yabancõ sermaye 36   21 25 22 29
4. Proje kredisi  26   97 36 57 54
5. Kredi ithalat  26   10 10
6. Bedelsiz ithalât  �   5 7 6 6
7. Program kredisi  152   169 145 169 206

Sermaye hareketleri dengesi 214   282 145 122 166
   

Genel denge  � 28   �  19 39 45 2
III - REZERV HAREKETLERİ 11   47 �  11 �  13 51
IV - KISA VADELİ SERMAYE HAREKETLERİ -   � 35 21 � 35 � 25
V - NET HATA VE NOKSAN 17   7 � 49 3 28

   
Kaynak: Maliye Bakanlõğõ 
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(1)  İthalât: 
Birinci Beş Yõllõk Planda yõllar itibariyle öngörülen ithalât hacmi hedeflerine dört 

yõllõk toplam gerçek ithalât esas alõnmak gartiyle ulaşõlmõş ve hatta hedef yüzde 0,5 
oranõnda aşõlmõştõr. Plana göre 1963 yõlõnda 567,0 milyon dolarlõk ithalât yapõlacak ve bu 
miktar artarak 1966 da da 675,0 milyon dolara varacaktõr. Tabloda görüldüğü üzere bu 
yõllõk hedefler 1963 yõlõnda ve 1966 yõlõnda asõlmõştõr. Diğer yandan 1964 ve 1965 
yõllarõnda gerçek ithalât Plan hedeflerinin gerisinde kalmõştõr. 

1963 yõlõnda Plan hedefinin büyük ölçüde aşõlmasõnõn nedeni Ereğli Demir-Çelik 
işletmesi için yapõlan ithalâtla sürplü ithalâtõnõn 1963 te olağanüstü ölçülerde 
gerçekleşmiş olmasõdõr. Bu iki kalemin toplamõ 1963 yõlõnda 166,5 milyon dolara 
varmõştõr. 1966 yõlõnda ithalâtõn Plan hedeflerini aşmasõ ise bu yum gelir yönünden Plan 
hedeflerini aşmasõ (Yüzde 7 ye karşõ yüzde 8,8) ve 1965 ithalatõnõn Plan hedefinin 
gerisinde kalmõş olmasõ İle izah edilebilir. 1964 ve 1965 te ithalâtõn geri kalmasõ, dõş 
ödeme imkânsõzlõklarõ ve bu yõllarda gelir hedeflerine de ulaşõlmamasõ yüzündendir. 

İlk Plan döneminde yapõlan ithalâtõn ana mal gruplarõ itibariyle bileşimi tablo 12 de 
gösterilmiştir. 

TABLO : 12 � Itlõalâtm Bileşimi 
(Milyon Dolar) 

 
  Yatõrõm 

mallarõ  
 Ham 

maddeler  
Tüketim 
mallarõ  Toplam  

Yõllar   (1)   (2)  (3)  (4) 

1963   256,0   327,4  104,2  687,6  
1964   197,3   295,9  44,2  537,4  
1965   197,0   313,0 62,0 572,0  
1966 (1)   260,0   373,0  85,0  718,0  

(1) 1966 yurt geçicidir. 
 
İthalâtõn bileşim tablosunun gösterdiği gibi Plan döneminde üretime bağlõ olarak 

hammadde ithalâtõ devamlõ bir artõş göstermiştir. Buna karşõlõk yatõnm mallan yatõrõm 
arzularõna, özellikle Eregü Demir - Çelik gibi bazõ projelerin gerçekleşmelerine göre 
değişik bir hacim göstermiştir. Tüketim mallan ise tarõmsal ürün fazlasõ ithalâtõnõn (PL 
480) etkisi altõnda kalmõştõr. 

Birinci Planõn öngördüğü ithalât bileşimi, gerçekleşen bileşime göre oldukça 
farklõdõr. Toplam ithalât hacminin gerçekleşme yüzdesi ile hedefler arasõnda mevcut 
yakõnlõk mal gruplarõ itibariyle ithalâtõn gerçekleşme yüzdeleri ile hedefler arasõnda 
yoktur, özellikle yatõnm mallarõ ithalâtõ tahminlerin gerisinde kalmõş, hammadde ithalâtõ 
ise tahminleri esmiştir. Hedef yatõrmalarõn gerçekleşme yüzdelerinin düşüklüğü ile de 
ilişkisi olan bu geri kalmalarla birlikte ekonominin ihtiyaç duyacağõ hammadde 
ithalatõnõn düşük tahmin edilmesinin de rolü vardõr. Tüketim mallarõ ithalâtõnõn istenen 
seviyeye düşürülmesi sağlanmõştõr. Ancak büyük şehirlerde kaçak lüks tüketim 
mallarõnõn Planõn son yõllarõnda ortaya çõkmasõ dolayõsiyle ödemeler dengesinde görülen  
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tüketim malõ ithalâtõnõn göründüğünden daha büyük olduğunu kabul etmek 
gerekmektedlr. 

Bununla birlikte ithal rejiminin ithalâtõn bileşimini istenen yönde etkilemeye imkân 
verdiğini ve ilk Plan döneminde bu imkânm olumlu yönde kullanõldõğõnõ belirtmek 
gerekir. 

İthalâtõn bölgelerarasõ dağõlõmõnda anlaşmalõ ülkelerin toplam içindeki payõ 
yükselmiştir. İthalâtõn bölgelerarasõ dağõlõmõ Tablo 13 de gösterilmiştir. 

TABLO : I3 � İthalâtõn Bölgelerarasõ Dağõlõmõ 
(Yüzde olarak) 

 
  1963  1964  1965   1966  
  (1)  (2)  (3)   (4)  

1. İktisadi İşbirliği ve Kal-        
kõnma Teşkilâtõ ülkeleri        
(OECD)   76,36  74,83  73,90   75,29  

2. Anlaşmalõ memleketler   12,11  11,66  13,46   13,45  
3. Diğer Ülkeler   11,53  13,51  12,64   10,36  

TOPLAM   100,00  100,00  100,00   100,00  

 
İhracat imkanõ ile sõnõrlõ olan anlaşmalõ ülkelerin yapõlan ithalâttaki artõş, ihraç 

ürünlerimize bu ülkelerde pazarlar bulunduğunu göstermektedir. Bu ülkeler arasõnda 
özellikle Doğu Bloku önemli bir yer tutmaktadõr. (1963 te ithalâtõn yüzde 9,99 u). 

(2)  İthal sistemi : 
Döviz kaynaklarõnõn sõnõrlõ olmasõ dolayõsiyle ithalâtta Plan hedeflerine uygun 

öncelik ve tercihlere uygulama gücü kazandõrmak amacõ ile miktar kõsõtlanmalarõna 
imkân veren bir rejim ve görünmiyen işlemler konusunda da kõsmen mail kontrol 
vasõtalarõnõn kullanõlmasõ tercih edilmiştir. 

Bu ithal sistemi iğinde yapõlan ithalât finansman şekline göre ikiye ayrõlmaktadõr. 
Bir kõsõm ithalât için döviz tahsisleri yapõlmakta, bir kõsõm ithalât ise kendikendilerlni 
finanse etmekte, bunlar için ayrõca döviz tahsisine gerek görülmemektedir. 

1962 -1966 yõllarõ arasõnda döviz tahsisi yoliyle yapõlan ithalât tüm, ithalâtõn 
yaklaşõk olarak 2/3 ü olmuştur. Gelişme bakõmõndan önceliği, alan mallar liberasyon 
listesi içine alõnmaktadõr. Plan döneminde bu şekilde ithal edilen mallarõn tüm ithalât 
içindeki payõ yüzde 40 - 44 olmuştur.. Bu oranõn Planlõ Bonem içinde ithal edilen başka 
tip mallan da kapsayacak şekilde genişletilmesi, umulan dõş finansman araçlarõna, 
kavuşulamadõgõ için, sağlanamamõştõr. Uzun vadeli amacõn miktar kõsõtlamalarõna son 
vererek, ithalâtõn serbestçe yapõlabilmesi olduğu gerçeği unutulmamakla beraber, bunu 
saghyacak ekonomik şartlara kavuşula-mamõştõr. 

Diğer bir kõsõm mallar ise tahsisli İthal listelerine alõnmõştõr. Bunlarõn ithali serbest 
değildir. Bu tip mallarõn tüm ithalât içindeki paylarõ uzun vadeli amaan aksine artmõştõr. 
Birinci  Planõn  ilk yõllarõnda tahsisli ithal mallarõnõn tüm ithalât içindeki paylan yüzde  
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22-23 olduğu halde son yõllarda bu oran yüzde 28 - 30 a çõkmõştõr. Bu oranõn artmasõnõn 
nedenleri ekonominin gelişmesine paralel olarak bazõ mal kotalarõnõn artõrõlma 
zorunluluğu ve döviz imkânlarõna yeterli bir artõşõn sağlanamamasõ ile açõklanabilir. 

Döviz tahsisini gerektirmeyen tthalât ise proje kredileri, özel yabancõ sermaye, 
anlaşmalõ memleketlere yapõlan ihracat, enfrastrüktür ve off-shore ihracatõ ve sürplü 
kredilerle finanse edilen ithalât ile bedelsiz ithalâtõ içine almaktadõr. 

Özel yabancõ sermayenin gerektirdiği ve finanse ettiği ithalât geniş ölçüde petrol 
arama ve işletme alanõna münhasõr kalmaktadõr. Yõllar itibariyle 1964 den itibaren bu 
kaynaktan finanse edilen ithalât sõrasiyle 15.8; 15.8; 20.8 milyon dolar olmuştur. 

Esas itibariyle Küringe dayanan ikili anlaşmalar voliyle yapõlan ithalât. Plânõn son 
yõllarõnda artmõştõr. Ortalama olarak tüm ithalâtõn yüzde 10 u çevresinde olan bu tip 
ithalât, son yõllarda yüzde 12 yi aşmõştõr. Bu kaynaktan finanse edilen ithalâtõn artõş 
nedeni, anlaşmalõ memleketlere yapõlan ihracatõn gelişmesi ve döviz imkânlarõnõn libere 
ve tahsisli ithalât hacmini, ekonominin gereklerini karşõlayacak şekilde, yükseltmeye 
elverişli bulunmamasõdõr. Bu tip ithalâtõn artõşõ (i) ihracõ zor bazõ mallara ihraç imkânõ 
sağlama karşõlõğõnda olmak ve (ii) ithal ve ihraçta gereksiz fiyat artõşlarõnõ önleyecek 
tedbirlerin alõnmasõ kaydiyle ekonomik yönden sakõncalõ görülmektedir. İlk. Plan 
döneminde yapõlan uygulama yukarõdaki koşullardan ikincisini taşõmadõğõ  için gelişme 
sakõncalõ görülmektedir. 

Sürplü maddeleri ithalâta Birinci Plânõn ilk yõllarõnda oldukça büyük hacimlere 
ulaşmõş, son yõllarda bu ithalatõn tutarõ düşmüştür. 1967 de bu kanaldan tthalât 
yapõlmõyacağõ beklenmektedir.. Normal fiyat mekanizmasnõ bozucu niteliği dolayõsiyle 
iç üretimi olumsuz bir şekilde etkileyen bu ithalâtõn sona ererek normal ithal rejimi 
içinde ekonominin gerektirdiği maddelerin sağlanmasõ yoluna gidilmesi, olumlu bir 
gelişme olarak nitelendirilebilir. 

İthalâtta teminat usulünün uygulanmasõ Birinci Plan döneminden önce de 
kulalnõlan bir usuldür. Teminat usulünün kullanõlma amacõ (i) İthalâtõn gerçekleşme 
süresini kõsaltmak ve (ii) teminatõn maliyeti artõcõ etkisinden yararlanarak fthal talebini 
kõsmaktõr. Plan döneminde usulün kullanõlma ayrõntõsõ üzerinde sadece maddeye göre 
teminat nispetini farklõlaştõrmaya gidilmiş ve teminatõn ithal talebini kõsõcõ etkisinden 
yararlanõlmasõna ağõrlõk verilmiştir. Teminat usulünün para arzõ üzerindeki etkisi, 
teminatlarõn ve dolayõsiyle tthalâtõn finansmanõ yönüne dikkat edilmemiştir. 
Teminatlarõn para arzõna etkisi ekonomide enflasyonist baskõnõn bulunduğu zamanlarda 
olumlu olmakla beraber durgunluk devrelerinde veya deflasyonla baskõlarõn bulunduğu 
zamanlarda istenmiyen yönde meydana gelmektedir. Birinci Plan döneminde 1964 
yõlõnda ve 1965 yõlõnõn ilk yarõsõnda teminat usulü ekonomideki durgunluğu, likidite 
darlõğõnõ daha da artõrarak olumsuz yönde etkilemiştir. 

(3)  İihracat : 
Dõş ödemeler dengesi tablosunda ihracatõn gerçekleşme hacõmlan yõllar itibariyle 

verilmiştir.  1963-1966  yõllarõnda  ihracat  Plan  hedeflerinin  üstüne çõkmõştõr. Birinci  
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Planda önceki yõllarda görülen gelişmelerin etkisiyle ihracat 1963 de (FOB) 343 milyon 
dolar, 1966 da da 427 milyon dolar tahmin edilmiştir. Oysa, ihracat gerçekleşmesi 
uygulanan ilk dört yõlda Plan hedeflerini yüzde 12 aşmõştõr, ihracatta bu dönemde bir 
artõşõn sağlanmasõ, yapõsal bir değişmeden çok, elde mevcut bazõ tarõmsal ürün 
stoklarõnõn eritilmesi, ihracata yönelen tarõmsal ürünlerin üretimlerinin artõrõlmasõ gibi 
nedenlerle açõklanabilir. 

Sanayi mamullerinin ihracat içindeki nispi yeri değişmemiştir, ilk Plan döneminde 
ihraç mallarõmõzõn fiyatlarõnda düşmeler olmuştur, ihracat fiyat endeksi 1963 yõlõndan 
İtibaren devamlõ bir düşme göstermektedir. Planõn ilk uygulama yõlõndaki ihracat fiyat 
seviyesi 100 kabul edildiğine göre, bu 1964 te 95,4; 1965 te 93,6 olmuştur. Buna karşõ 
ithalât fiyatõ endeksi bir miktar yükselmiş ve ticaret hadleri aleyhe bir gelişme 
göstermiştir. 

Bir tarun ülkesi olmasõ nedeni ile Türkiye'nin ihracatõnda tarõm ürünlerinin yeri ve 
önemi büyüktür. Birinci Plan döneminde ihracatõn bileşiminde Önemli yapõsal bir 
değişme olmamõştõr, ihracatõn 1963-1966 döneminde bileşimi tablo 14 te gösterilmiştir. 

TABLO : 14 � İhracatõn Bileşimi 

(Milyon dolar) 
 
 Tarõm 

Ürünleri  
Madencilik ve 
Taşocakçõlõğõ 

Sanayi 
ürünleri  Toplam  

Yõllar  (1)  (2)  (3)  (4)  

1963  284,2  10,5  73,3  368,0  

1964  311,5  15,0  84,3  410,8  
1965  351,9  21,0  90,8  463,7  
1966  379,0  23,2  88,3  490,5  

 
Gerçekleşen bu rakamlara göre tarrnõ ürünlerinin toplam ihracat içindeki payõ 

1963 de yüzde 77,23 1966 da yüzde 77,27 olmuştur. Birinci Planda madencilik ve 
taşocakçõlõğõ üretiminde beklenen gelişmeye paralel olarak ihracatõn da hõzla 
yükseleceği tahmin edilmiştir. Buna karşõlõk madencilik üretiminin Planõn ancak son 
yõllarõnda hõzla yükselmesi dolayõsiyle ilk yõllardaki ihracat hedeflerinin oldukça 
gerisinde kalõnmõştõr. 

Sanayi ürünlerinin ihracatõn bileşimindeki nispi payõ hemen hemen aynõ kalmõştõr. 
İhracatta yapõsal bir değişikliğin sağlanmasõ için özellikle bu payõn büyümesi 
gerekmektedir. Ancak Birinci Planda sanayi mamulleri ihracatõnõ geliştirmek için 
öngörülen bütün tedbirler alõnamamõş, ayrõca uygulamada aksaklõklar belirmiştir. Sanayi 
ürünleri ihracatõnõn artmasõnõ önliyen başlõca engeller maliyet yüksekliği, kalite 
düşüklüğü, pazarlama bilgisi noksanlõğõ, ve üretim kapasitesinin ihracata imkân verecek 
ölçüde yükseltilememesidir. 

Plan döneminde ihracatõn bölgeler arasõ dağõlõmõ yüzde olarak tablo 15 de 
gösterilmiştir. 
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TABLO: 15 � İhracatõn Bölgeler Arasõ Dağõlõmõ 

(Yüzde olarak) 
 
  1963  1964  1965   1966  

Bölgeler   (1) (2) (3)  (4) 

1. İktisadi İşbirliği ve Kal-     
kõnma Teşkilatõ  (OECD)   79,2 78.5 72,4  73,8  

2. Anlaşmalõ ülkeler   13,1  14,6  19,0   18,7  
3. Diğer ülkeler   7,7  6,9  8,6   7,5  
4. Toplam   100,0  100,0  100,0   100,0  

 
Plan döneminde ihracatõn artõşõ özellikle anlaşmalõ ülkelere bir kayõş geklinde 

ortaya çõkmõştõr. Genel olarak, ihracatõn serbest döviz karşõlõğõnda yapõlmamasõ belirli 
sakõncalarõn doğmasõna yol açmakta ise de ihracatõ artõrma zorunluluğu anlaşmalõ 
ülkelerle daha sõkõ ticaret bağlarõ kurulmasõnõ gerektirmiştir. 

(4)   İhracat Rejimi : 
İhracat konusunda oldukça serbest bir rejim uygulanmaktadõr. Kanun ve 

kararnamelerle ihracõ yasaklanmõş olanlarla, lisans veya tescile tabi tutulmuş olanlar 
dõşõnda her türlü maun ihracõ serbesttir. 

İhracatõn teşviki için ihraç formalitelerinin ve lisans, tescil gibi bir ölçüde 
kõsõtlayõcõ tedbirlerin azaltõlmasõ ve kaldõrõlmasõ faydalõ görülmekle beraber, ihracatta 
fiyat dalgalanmalarõnõ önlemek, ihracatçõlarõ uyarmak, iç ve dõş fiyatlar arasõndaki 
ilişkiyi gözden kaçõrmamak amacõ ile bazõ mallarõn ihracõnda tescil zorunluluğunun 
konulmasõ gerekli olmuştur. Ancak ihracatõn artõrõlmasõ için, yabancõ ülkelerin İthal 
rejimleri de gözönünde tutularak, ihracat şansõ olan yeni pazarlar bulunduğunda ihraç 
rejimimizin mümkün olduğu kadar serbestleştirilmesine  çaba. gösterilmiştir. 

Plan görünmiyen işlemler dengesinde artõ kalõntõ vermeyi uzun vadeli bir hedef 
olarak göstermiş, ve eksi kalõntõnõn 1963 te (� 79) milyon dolardan 1967 de (� 42) 
milyon dolara inmesi hedef alõnmõştõr. 1963. yõlõnda (� 30) olarak gerçekleşen 
görünmlyen kalemler dengesinin 1967 de (+ 68) olacağõ tahmin edilmiştir. Bu dönemde 
dõş borç faiz ödemelerinin, Planda öngörülenden yüksele seviyede gerçekleşmesine 
karşõlõk, özel yabancõ sermaye ve kar transferleri daha düşttk olmuş, turizm gelirleri 
hedefin gerisinde kalmõş, ancak Plan döneminde yepyeni bir döviz: kaynağõ olarak 
ortaya çõkan işçi gelirlerinin iyileştirici bir etken olarak 1967 de 130 milyon dolara 
varacağõ tahmin edilmektedir. Böylece 1965 yõlõnda görünmiyen işlemler dengesi artõ 
kalõntõ vermiş; bu durum 1966 da da devam etmiştir. Dõş yardõmlarda meydana gelen 
geri kalmalarõn ekonomiyi olumsuz yönde etkilememesi ancak görünmiyen işlemlerden 
çesinde gerçekleşen bu gelişmeyle mümkün olabilmiştir. 

(5)   Sermaye Hareketleri: 
Cari işlemler açõğõm kapatmak ve borç ödeme gibi ihtiyaçlarõ karşõlamak üzere 

Planda  öngörülen  diğer  sermaye  ithali  kalemindeki  gelişmeler  beklendiği  şekilde  
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meydana gelmemiştir. Ekonominin dõş açõğõ, gerekli yardõm ve kredilerin istenen ölçüde 
ve zamanõnda sağlanamamasõ nedeni ve ayrõca döviz gelirlerinde tahminlerin üstünde 
bir artõş olmasõ sonucunda küçülmüştür. Buna paralel olarak gelişme için zorunlu olan 
tasarruf hacminin dõşardan sağlanan kõsmõ azalmõş, ve Planõn finansmanõm sağlamak 
için daha büyük ölçüde iç gayretlerin artõrõlmasõ zorunlu olmuştur. Planda öngörülen 
sermaye ithali ile gerçekleşen büyüklükler Tablo 17 de karşõlaştõrõlmalõ olarak 
verilmiştir. Tabloda görüldüğü üzere 1963 te gayrisafi milli hâsõlanõn yüzde 4,8 i 
oranõnda sermaye ithali öngörüldüğü halde gerçekleşme sadece 3,8 olmuştur. 1966 yõlõ 
için ise Planda bu oranõn yüzde 3,1 Öngörülmesine karşõlõk gerçekleşmenin yüzde 2,8 
olacağõ beklenmektedir. 

TABLO : 16 � Dõş Finansman Durumu 1963 -1966 

(Milyon dolar) 
 
  1963  1964  1965  1966   Toplam  
  (1)  (2)  (3)  (4)   (5)  
Proje taahhütleri   40.5  107.0  160.0  156.0   463.5  
Proje kullanõmlarõ   107.0  37.2  57.2  72.5   377.7  

Kaynak: Maliye Bakanlõğõ 
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TABLO : 17 � Sermaye Hareketleri (Milyon Dolar) 

 

  1963 1964L     '  1965 1966 

  

Plan 
Gerçek-
leşme Plan 

Gerçek-
leşme Plan 

Gerçek-
]eşme Plan 

Gerçek-
leşme 

  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

Sermaye hareketleri   251  282  273  145  242  122  246  170  
'Dõş borç ödemeleri   � 148  � 114  � 99  � 110  � 164  � 161  � 80  � 119  
PL 480   60  94  60  32  60  29  60  17  
Özel yafbancõ vermaye   25  21  25  25  25  22  25  30  

Diğer sermaye ithalâtõ 
(Dõş finansman)  

 

349 281  322  198  356  232  276  242  

Diğer sermaye ithalatõnõn 
GSMH ya oranõ (GSMH 
1965 flyatlarõ iledir.)  

 

4,78  3,80  4,13  2,57  4,28  2,86  3,07  2,76  
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Sermaye ithalâtõ içerisinde yer alan proje kredileri ile ilgili olarak: yapõlan 

taahhütler ve Ödemeler tablo 16 da gösterilmiştir. Ancak burada proje kredisi 
kullanõmõnõn bu kaynaktan yapõlan ödemeleri göstermesine karşõlõk, ödeme 
dengesindeki proje kredileri, bu kredilerden yapõlan fiili ithalâtõ ifade etmektedir. 

(6) Birinci Plan döneminde dõş ödemeler dengesinde gerçekleşen büyüklükler 
gözden geçirildiğinde başlõca şu sonuçlara ulaşõlmaktadõr : 

(a) Dõş ödemelerde dengeye ulaşmanõn mümkün olmadõğõ ve ayrõca ithalatõn 
finansmanõnõ yapacak döviz imkânlarõ da sağlanamadõğõ için ithalâtta uygulanan 
dolaysõz miktar kõsõtlamalarõnda bir gevşeme yapõlamamõştõr. 

(b) İthalâtta uygulanan ve mail kõsõtlama rolü oynõyan ithal teminattan usulü 
ekonominin deflâsyonist baskõlara maruz kaldõğõ dönemlerde istenmiyen yönde etkiler 
doğurmuştur. 

(c) Planõn ihracat hedefleri aşõlmakla beraber ihracatta yapõsal bir değişiklik 
sağlanamamõştõr. 

(d) Sanayi, dünya pazarlarõnda rekabet edebilecek bir yapõya kavuşturulamamõş ve 
bu nedenle gelişmekte olan endüstrilerin yüksek Gümrük Resimleri ve miktar 
kõsõtlamalarõ ile korunmasõ uygulamasõ devam etmiştir. 

(e) Görünmiyen işlemler dengesinde meydana gelen olumlu gelişmeler Plan 
hedeflerinin üstündedir. Ancak (I) turizm alanõnda hedef alõnan gelişme 
sağlanamamõştõr, (II) yabancõ ülkelerde çalõşan işçilerin, yurda transfer ettikleri döviz 
gelirlerinin kazandõğõ önem ilk Planda tahmin edilmiyen yepyeni bir gelişmedir. Ancak 
turizm ve özellikle işçi gelirleri dõş ekonomilerin gelişimine ve buna ilişkin politikalara 
bağlõ olma niteliği gösteren ödemeler dengesinin, uzun vadeli amaçlar için, ihracat 
ölçüsünde güvenilir olmõyan kalemleridir. 

(f) Sermaye hareketlerinde ortaya çõkan sonuçlar (I) ilk Plan: döneminde 
ödenen dõş borçlarõn Planda öngörülenin üstünde olduğunu göstermiştir, (II) Sermaye 
ithali öngörülen seviyeye varamamõştõr. Bunda özellikle Planm dõş finansmanõnõ 
sağlamak için kurulan Türkiye'ye Yardõm Konsorsiyumunun proje ve program kredisi 
olarak talep edilen yardõmlarõ istenen ölçüde ve zamanda verememesinin, bunu sağlama, 
usullerinin zaman alõcõ obuasõ yüzünden ortaya çõkan gecikmelerin payõ. büyük 
olmuştur. Birinci Plan döneminde güdülen dõş finansman politikasõ, gerekli dõş 
kaynaklarõn yeterli ölçüde ve zamanmda sağlanmasõnda, istenen ölçüde başarõlõ 
olamamõştõr. Ancak ekonomiye Birinci Plan döneminde büyük yükler getiren dõş borç 
bileşimi ertelemeler ve röfinansman yolu ile kõsmen olumlu yönde değiştirilmiştir. 
Sağlanan kredilerin ödemesiz devre, vade ve faiz şartlarõnda Birinci Plandan önceki 
döneme göre olumlu gelişmeler sağlanmõştõr. 

(g) Birinci Plan döneminde ithalât hacmõna uygun bir döviz rezervi 
ayrõlamamõştõr. Dõş finansman kaynaklarõnõn sağlanmasõnda gecikmeler doğmasõ ve 
ithal taleplerinin ekonomide meydana gelen veya gelmesi muhtemel bazõ nedenlerle 
dalgalanmasõ dolayõsiyle ödeme güçlükleri ortaya çõkmõştõr. Bunun gibi güçlüklerin 
psikolojik etkilerinin ekonomide istenmiyen sonuçlar doğurabileceği açõktõr. 
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(h) Birinci Plan döneminde ithal ikamesi politikasõ mümkün olan ölçüde 

kullanõlmõştõr. Planda öngörülen ikame hedeflerine ulaşõldõğõ tahmin edilmektedir. 

TABLO : 18 � Fiyat Artõşlarõ (Yõllõk Ortalamalar) 
(Yüzde olarak) 

 

  
1962 1963 1964  1965 1966  

 1962=100 
1966 endeksi  

  (1)  (2) (3)  (4) (5)   (6)  
1. Toptan eşya fiyat en-          

deksi   5,7 4,2 � 0,7 9 4  117,7  
a. Gõda maddeleri ve          

yemler   8,8 4,2 � 1,9 9,4 5,8  118,5  
b. Sanayi hammadde-          

leri ve yan mamul-          
leri   �  3,8 1,8 7,2 2,0  115,7  

2. Ankara geçinme en-          
deksi   3,8 6,1 1,9 7 5  121,6  

3. İstanbul geçinme en-          
deksi   3,8 6,5 0,8 5 9  122,0  

         
Kaynak:   Ticaret Bakanlõğõ, Konjonktür Dairesi 

2.   FİYATLAR : 
Birinci Beş Yõllõk Plan döneminden önceki yularda başlõyan fiyat istikrarõ 

politikasõna Plan döneminde de devam edilmiş ve genel fiyat seviyesinde nispî bir 
istikrar korunmuştur. Plan döneminde toptan eşya fiyatlarõ ile Ankara ve İstanbul 
geçinme endeksleri yõllõk ortalamalarõnõn artõş hõzlarõ Tablo 18 de gösterilmiştir. 

Genel fiyat seviyesinin kullanõlabilir bir göstergesi olan toptan eşya fiyat endeksi 
1965 yõlõ ayrõ tutulursa fiyat istikrarõnõn korunduğunu göstermektedir. 1964 yõlõnda 
ekonomide görülen durgunluğun giderilmesi amacõ ile izlenen para ve harcama 
politikalarõ sonucu genel fiyat seviyesinde istfikrar korunamamõş ve toptan eşya fiyat 
endeksi yüzde 9 çevresinde yükselmiştir. Toptan eşya fiyat endeksinin alt bölümleri 
olan gõda maddeleri ve yemler ile sanayi hammaddeleri ve yarõ mamullerin fiyat 
endeksleri aynõ oranda artmamõştõr. Tabloda görüldüğü üzere gõda maddeleri ve yemler 
gnõpundaki fiyat artõşlarõ daha yüksektir, ve toptan eşya fiyat endekslerini de bu gruptaki 
maHaruõ fiyat artõşlarõ önemli oranda etkilemektedir. 1965 yõlõnda toptan eşya fiyat 
endeksinde görülen bu yüksek artõşõn diğer bir nedeni de gõda maddeleri grupundaki 
bazõ yiyecek maddelerinin fiyatlarõndaki yükselmelerdir. Kullanõlan fiyat endeksleri, 
endekslerin hazõrlandõklara sõrada ekonominin seviyesine uygun olmakla beraber, geçen 
uzun süre içinde meydana gelen gelişmeler, endekslerin anlamlõ bir gösterge 
niteliklerini azaltmõştõr. Gerek endekse dahil mallarõn cins ve sayõlarõnõ, gerekse 
ağõrlõklarõnõ değiştirerek endeksi günümüzün şartlarõna uydurmak, güvenilirliği için 
zorunlu görülmektedir. 
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Geçinme endekslerindeki artõş toptan eşya fiyat endeksine göre daha büyüktür. 
Bunun nedeni de gõda maddelerinin geçinme endekslerindeki ağõrlõğõnõn büyük olmasõ 
ve bu yõllarda gõda maddeleri fiyatlarõnda ortalamanõn üzerindeki artõştõr. Toptan eşya 
fiyat endeksinin düzeltilmesine paralel olarak geçinme endekslerinin de bugünkü 
yaşama düzeyinde ailelerin eğilim ve ihtiyaçlarõna uygun tüketimlerini dikkate alacak 
şekilde değiştirilmesine çalõşõlmalõdõr. 

3 � PARA VE KREDİ ALANINDAKİ GELİŞMELER :  

a.   PARA İLE İLGİLİ GELİŞMELER : 

Birinci Planda para politikasõnõn, kaynaklarõn tam olarak kullanõlmasõna ve etken 
dağõlõmõna engel olacak enflasyonist veya deflasyonist eğilimlerin gelişmesini önliyecek 
şekilde yürütülmesi öngörülmüş, bu arada tedavül hacmindeki artõş nispetinin üretim ve 
milli gelir artõşõnõn çok üstünde seyrederek enflasyon doğuracak bir orana ulaşmamasõ 
ve Plan süresince açõk finansman yoluna başvurulmamasõ gereği kabul edilmiştir. 

Birinci Planõn ilk dört yõlõnda para arzõ yõlda ortalama yüzde 15,9 artarak 1962 de 
10,9 milyar liradan 1966 da 19,7 milyar liraya yükselmistir. Para arzõ Tablo 19 da 
gösterilmiştir. Aynõ dönemde tedavül hacminde yõllõk ortalama artõş yüzde 12,1, kaydi 
para hacmindeki artõş yüzde 13,1 ve vadesiz tasarruf mevduatõndaki artõş ise yüzde 20,2 
çevresindedir. Gayrisafi milli hasõlada yõllõk ortalama yüzde 6,5 artõş olmuş, fiyatlar 
genel seviyesi ise yõlda ortalama yüzde 4,2 ye yükselmiştir. Bu dönemde para arzõndaki 
artõşlarõn bir kõsmõnõn para kullanõmõnõn yayõlmasõ ile ilgili olduğu varsayõlsa da para 
arzõ genişlemesinin gayrisafl milli hasõladaki artõşlardan daha hõzlõ olmasõnõn fiyat 
artõşlarõna yol açtõğõ görülmektedir. 1963 ve 1964 yõlõnõn ilk yarõsõnda Planõn getirdiği 
ilkelere uyulmuş, para arzõndaki artõş millî gelirdeki artõşa paralel olmuştur. Ancak 1964 
ün ortalarõnda ekonomik deflâsyonist eğilimlerin belirmesi para politikasõnda genişletici 
tedbirlerin alõnmasõnõ gerektirmiştir. Bu tedbirlerin etkisiyle 1964 yõlõ sonunda para 
arzõndaki artõş, genellikle Merkez Bankasõ kanalõ ile gerçekleşmiştir. 1965 yõlõnda 
halkõn likidite tercihinin azalmasõ ile para arzõndaki artõş hõzlanmõştõr. Ancak bu artõşõn 
önemli kõsmõ mevduat hacmindeki yükselişle ilgilidir. Yõl sonunda bu hõzlõ artõşõn 
önlenmesi için kõsõtlayõcõ tedbirler alõnmasõ gerekmiştir. Net altõn ve döviz 
rezervlerindeki azalmaya rağmen mevduattaki artõş büyük olmuş ve para arzõndaki artõş 
1966 yõlõnda da devam etmiştir. 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                            İkinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ (1968-1972) 

http://ekutup.dpt.gov.tr/plan2.pdf   34

 
 
 
 
TABLO : 19 � Para Arzõ  (Aralõk sonu itibariyle) (Milyon T. L.) 

 

       1962 - 1966 Yõllõk 
ortalama

 1962 1963 1964  1965 1966 (1) % % artõş 
 (1) (2) (3)  (4) (5) (6) (7) 

Banknot  4527  4926  5835   6326  7148  57,9  12,1  
Banknot  4368  4772  5664   6174  6975  59,7  12,4  
Ufak para  159  154  171   152  173  8,8  2,0  

Kaydl para  1950  1999  2230   2580  3203  64,3  13,1  
Vadesiz ticari mevduat  1747  1805  2207   2555  3178  81,9  16,0  
Merkez Bankasõ  203 194 23  25 25 �12,0 � �.

Vadesiz tasarruf mevduatõ  4487  5242  5934   7528  9409  109,7  20,2  
Para arzõ  10964  12167  13999   16434  19760  80,2  15,9  

                                                   
Kaynak: T. (7. Merkez Bankasõ 
(l)   1996 yõlõ  sonu rakamlarõ geçicidir. 
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b.    KREDİ  ALANINDAKİ  GELİŞMELER : 

Birinci Planda kredi politikasõnõn para politikasõ ile olan yakõn ilişkisi ve ekonomik 
istikrar açõsõndan önemi dikkate alõnmõş ve enflâsyona, yol vermiyecek bir kredi 
politikasõnõn izlenmesi öngörülmüştür. Ayrõca kredilerin vadeleri, yeterlikleri ve üretim 
sektörleri arasõndaki optimum dağõlõmlarõ konusunda da, Planõn genel ekonomik 
hedeflerine uygun, tedbir ve tavsiyelerde bulunulmuştur. 

Birinci Planõn uygulama sonucu bilinen yõllarõnda banka kredi hacmi yõlda ortalama 
yüzde 19,5 çevresinde artmõş ve 1962 de 11,2 milyar liradan 1965 yõlõnda 19,1 milyar 
liraya çõkmõştõr. Buna rağmen Birinci Beş Yõllõk Planda özel teşebbüsün geliştirilmesi 
amaciyle öngörülen kredi tedbirleri gerçekleştirilememiş bu konuda grekli teşkilâtlanma 
sağlanamamõştõr. Banka sistemi net kredi hacminin bileşim ve dağõlõmõ tablo 20 de 
gösterilmiştir. 

Türkiye'de teşkilâtlanmõş kredi piyasasõnda yer alan (1) Bankalar, (2) Merkez 
Bankasõ, (3) 2279 sayõlõ Kanuna göre ödünç para verme işleri 

TABLO : 20 � Banka Sistemi Net Kredi Hacminin Bileşim ve Dağõlõmõ 
(Milyon T. L.) 

 

 1962 1963 1964  1965 

 (1) (2) (3)  (4) 

BİLEŞİM       
Senetler cüzdanõ  1680 2615 2943   3219 
Avanslar.  1226 1886 1981   2807 
Borçlu cari hesaplar  4599 5368 5551   7015 
Küçük sanat ve Es.  183 202 247   312 
Tarõm kredileri  1931 2312 2991   3206 
İpotek karşõlõğõ krediler  1235 1410 1651   1813 
Sanayi bankalarõ 33i 385 485   593 
Banka tasfiye fonu  54  73 118   205 

Toplam kredi  11242  13751 15967   19170 
 

DAĞILIM  
Mali amaçlõ krediler  1587  2109  2832  

 
3627

Genel bütçeli idareler  552 899 1204   1753
Katma bütçeli idareler  13 83 337   425
Mahalli idareler 968 1054 1173   1244
İller Bankasõ  883 863 1041   1123
Diğer bankalar 85 91 132   121
Bankalar tasfiye fonu  54 73 118   205
Ekonomik amaçlõ krediler  9655 11642 13135   15543
Özel sektör  9166 10541 11896   14367
Muhtelif krediler  5587 6348 6645   8598
İhtisas kredileri 3579 4193 5251   5769
Küçük sanat esnaf  183 202 247   312
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 1962  1963  1964   1965  
 (1)  (2)  (3)   (4)  
Tarõm kredileri  1931 2312  2991   3206  
San. Ban.  kredileri  334 385  485   593  
Mesken inşaatõ kredileri  1131 1294  1528   1658  
İktisadi Devlet Teşekkülleri  489 1101  1239   1176  

Kaynak : T. C. Merkez Bankasõ 
ile uğraşanlara teşkilâtlanmamõş kredi piyasasõnda kredi verme işleri ile uğraşanlar da 
eklenirse kredi piyasasõnõn yapõsõ ortaya çõkmaktadõr. Teşkilâtlanmamõş kredi piyasasõnõn 
verdiği kredinin hacmini tahmin etmek çok güçtür. Bu kredilerin bir kõsmõnõn bankalar 
sisteminden kaynak aldõğõnõ da gözönünde tutmak gerekir. 

Yapõlan araştõrmalara göre teşkilatlanmamõş kredi piyasasõnõn Türkiye'de yaygõn 
olarak faaliyette bulunduğu ve Birinci Plan döneminde alõnan tedbirlerin bu alandaki 
'kanuna aykõrõ faaliyetleri önlemeye yetmediği anlaşõlmaktadõr. Bu alandaki kanuna aykõrõ 
faaliyetler ve yüksek faiz uygulamalarõ kredi hacminin yetersizliğini ve kredilerin talebe 
uygun dağõlmadõğõnõ ortaya koyan göstergeler niteliğindedir. 

Ödünç para verme işleri ile uğraşanlarõn verdikleri kredilerin önemsizliği nedeni ile 
yalnõzca bankalar sisteminin kredi hacmi ve kredilerin özellikleri Tablo 21 de 
gösterilmiştir. 

Tablodan görüldüğü gibi kredi hacmi içinde Merkez Bankasõnõn payõ nispi olarak 
1962 ye göre artmaktadõr. Bununla beraber, bu durum Merkez Bankasõ kredi alanõndaki 
etkinliğinin arttõğõ anlamõna gelmemektedir. Zira baz olarak 1963 yõlõ esas alõnõrsa Merkez 
Bankasõnõn payõ hemen hemen değişmemektedir. Ayrõca Merkez Bankasõnõn doğrudan 
doğruya açtõğõ krediler de büyük bir artõş göstermektedir. Öte yandan krediler daha çok 
kamu sektörünün ihtiyaçlarõnõ karşõlamada kullanõlmakta ve Merkez Bankasõnõn kredi 
politikasõnda etkin rol oynamasõ mümkün olamamaktadõr. 

TABLO : 21 � Banka Sistemi Kredi Hacmi 
(Milyon T. L.) 

 
 1962 1963 1964  1965 
 (1) (2) (3)  (4) 
A)   Merkez Bankasõ kredileri  1874 3151 4140   4665 
B)    Doğrudan doğruya açõlan  880 1865 2523   3070 
C)   Bankalar aracõhğiyle açõlan  944 1286 1617   1595 

� T. C. Ziraat Bankasõ  370 570 820   .602 
�  Diğer bankalar  574 716 797   993 

D)   Bankalar kredileri  10362 11886 13444   16100 
E)    Kendi kaynaklarõndan açtõklarõ: 9418 10600 11827   14505 
F)   Merkez Bankasõna taahhütler  944 1286 1617   1595 
      
Banka kredileri hacmi (B+C+E)  11242 13751 15967   19170 

Kaynak : T. O. Merkez Bankasõ 
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Banka kredilerinin ulaştõğõ hacim ve bunlarõn kaynaklarõ gözden geçirildiğinde 
bankalarõn kendi kaynaklarõ ile verdiği kredilerde büyük bir gelişme görülmektedir. 
Bankalarõn kendi kaynaklan ise özellikle mevduata dayanmakta ve bu kalemdeki artõşa 
bağlõ kalmaktadõr. Banka kaynaklanmn 1964 yõlõndaki nispî dağõlõmõ Tablo 22 de 
görülmektedir. Genellikle kredi hacminin banka kredilerindeki değişmeye çok duyar olmasõ 
ve banka kredilerinin de başlõca kaynağõnõ mevduatõn meydana getirmesi, mevduatõn 
niteliği üzerinde durmayõ zorunlu kõlmaktadõr. Bankalarda toplanan mevduat küçük 
tutarlarda ve dağõnõk bir nitelik göstermektedir. Ayrõca genellikle vadesizdir veya kõsa 
vadelidir. Bununla birlikte daha çok tasarruflarõ temsil edecek niteliktedir. Mevduatõ 
artõrmanõn güçlüğü ve niteliği kredilerin sõnõrlõ olmasõna, daha çok kõsa süreli ve riski az 
ticarî kredilere yönelinmesine yol açmõştõr. Birinci Plan döneminde mevduatõn vadeli 
kõsmõnõn istenen ölçüde artõrõlamamasõ ve buna uygun bir faiz farklõlaştõrõlmasõnõn 
yapõlmamasõ nedeni ile ekonominin orta ve uzun vadeli kredi sorunu çözümlenememiştir. 

TABLO : 28 � Bankalarõn Kaynaklarõnõn Nispi Dağõlõmõ (1964 yõlõ) 
 

  
Ticaret 

bankalarõ 

Özel kanunla 
kurulan 
bankalar Toplam 

  (1) (2) (3) 
Öz sermaye   7,8  23,8  18,2  
Mevduat   75,0 31,2 44,9  
Taahhütler   8,5 21,4 17,5  
Ted. tahvilleri   �   3,3  2,2  
Sair pasifler   8,7  20,3  17,2.  

Toplam   100,0  100,0  100,0  

Kaynak: T. C. Merkez Bankasõ 
İktisadi Devlet Teşekküllerinin uzun vadeli yatõrõm kredisi ihtiyaçlarõnõ karşõlamak 

amacõ ile kurulan Devlet Yatõrõm Bankasõ bu kesimde olumlu sonuçlar doğurmakla beraber. 
özel sektörün orta ve uzun vadeli kredi ihtiyaçlarõm karşõlayacak bir gelişme sağlanamamõş, 
uygulanmakta olan yüksek faiz haddi yatõrõmlarõn gelişmemiş bölgelere kaydõrõlmasõna 
imkân vermemiştir. 

Kredilerin sektörler itibariyle dağõlõmõnõ, gösteren Tablo 23 ve 24 banka 
kredilerinden daha çok kõsa vadeli kredi ihtiyacõ duyan tiracet sektörünün yararlandõğõnõ 
göstermektedir. Sanayi bankalarõnõn açtõğõ veya tarõm sektöründe açõlan kredilerin nispeten 
daha büyük oranla artmakla beraber, hacim olarak yetersiz olduğu görülmektedir. Ancak 
ticari bankalarõn açtõğõ krediler içinde de sanayie giden önemli bir kõsmõn bulunduğunu 
işaret etmek gerektir. Kredi temditleri yoluyla orta ve bazan uzun vadeli kredi ihtiyaçlarõ 
karşõlanmakla beraber bu uygulama kredinin fiyatõnõ yükseltmekte, diğer taraftan bu şartlar 
altõnda dahi küçük güçsüz ünitelerin kredi teminine imkan vermemektedir. 
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TABLO : 23 � Kullanma Şekline Göre Banka Kredileri  

(Merkez Bankan Hariç} 
(Milyon T. L.) 

 1962 1963 1964  1965 
 (1) (2) (3)  (4) 
SENETLER CÜZDANI  1163 1215 l245  1595  

Avanslar  917 994 1274  1566  
BORÇLU CARÎ HESAPLAR  4599 5368 5551  7015  

Açõk krediler  2319 2632 2884  3479  
Kefalet karşõlõğõ krediler  267 291 306  405  
Maddi teminat karşõlõğõ krediler  2015 2445 2361  3131  

KÜÇÜK SANAT VE ESNAF  183 202 247  312  
İpotek karşõlõğõ kredi  1235 1410 1651  1813  
Tarõm kredileri  1931 2317 2991  3206  

SANAYİ BANKALARI KREDİLERİ  334 385 485  593  
Türkiye Sõnai Kalkõnma Bankasõ 334 385 408  475  
Sõnai Yatõrõm ve Kredi Bankasõ � � 77  118  

Toplam 10362 11886 13444  16100  
Kaynak :   T. C. Merkez Bankasõ 

TABLO : 24 � Amaçlara ve Sektörlere Göre Banka Kredileri 
 (Merkez Bankasõ Hariç) 

(Milyon T. L.} 
 1962 1963 1964 1965   1966  
 (1) (2) (3) (4)  (5) 
MALÎ AMAÇLI KREDİLER  1194 1221 1824 1410    

Genel bütçeli idareler  213 159 149 164    
Katõna bütçeli idareler  13 8 2 2    
Mahalli idareler  968 1054 1173 1244    
İller Bankasõ  883 963 1041 1123    

Diğer bankalar 85 91 132 121    
EKONOMİK AMAÇLI 
KREDİLER  9168 10665 12120 14690  

  

Özel sektör  9116 10541 11896 14367    
Muhtelif krediler  5537 6348 6645 8598    

İhtisas kredileri  3579 4193 5251 5769    
Küçük sanat ve esnaf  183 202 247 312    
Tanm kredileri  1931 2312 2991 3206    
Sanayi bankalarõ kredileri  334 385 485 593    
Mesken İnşaat kredileri  1131 1294 1528 1658    
İktisadi Devlet Tesekkülleri  52 124 224 323    

Toplam  10362 11886 13444 16100    

Kaynak:   T. C. Merkez Bankasõ 
Kredilerin kamu ve özel sektör arasõndaki dağõlõmõnda da özellikle Merkez Bankasõ 

kaynaklarõnõn daha çok kamu sektörüne yönelmesi sonucunda bu sektörün nispi payõnõn 
Planõn baz yõlõna oranla yükseldiği tespit edilmektedir. (Tablo 24). Kamu sektörünün payõ 
bir taraftan mali amaçlõ krediler, diğer taraftan da İktisadi Devlet Teşekküllerinin iktisadi 
amaçlõ kredilerinin artmasõ sonucunda yükselmiş bulunmaktadõr. 
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Kredi kontrolünün etkinliği ve uygunluğu istenen yönde bir kredi politikasõnõn 
uygulanabilmesi için zorunludur. Kredi kontrolü için kullanõlabilecek iskonto hadlerini 
değiştirme, faiz hadlerini farklõlaştõrma, gibi araçlarõn kullanõlmasõ yetkisi farklõ kuruluşlara 
verilmiş ve Birinci Plan döneminde de bu dağõnõk sorumluluk durumu devam etmiştir. 

Birinci Plan döneminde kredi politikasõnõn uygulanmasõ ve kredi alanõnda meydana 
gelen gelişmelerin başlõca özelikleri şöylece özetlenebilir : 

Bankalar sistemi halkõn tasarruflarõnõ toplamada ve bunlarõ kullanõm alanlarõna 
dağõtmada tek araç olmakta devam etmiş ve Birinci Plan döneminde yeni kurumlar 
geliştirilememiştir. 

Kamu sektörünün, özellikle, Merkez Bankasõ kredi kaynaklarõnõ geniş ölçüde kendi 
ihtiyaçlarõnõ karşõlamak üzere kullanmasõ dõşõnda, kredileri istenen sektörlere yöneltmek 
için etkin bir politika izlenememiştir. Reeskont politikasõ ve marjinal kanuni karşõlõklarõn 
kullanõlmasõ bu alanda yeterli olamamõş, kredilerin dağõlõmõ tamamen banka idarelerinin ve 
serbest piyasanõn şartlarõna bağlõ kalmõştõr. 

Bankalarõn ihtisaslaşmasõ sõnõrlõ kalmõş, uzun ve orta vadeli kredi ihtiyaçlarõ kõsa 
vadeli kredi hacmi içinde ve onun şartlarõna uygun olarak karşõlanmõştõr. Gerek mevduatta, 
gerekse kredi alanõnda vade farklõlaştõrõlmasõnõ sağlayacak bir faiz farklõlaştõrõlmasõ 
uygulanamamõştõr. 
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İKİNCİ BEŞ YILLIK PLAN DÖNEMİ BAŞINDA TÜRK 
EKONOMİSİNDE GELİŞMEYİ SINIRLAYAN 

YAPISAL GÜÇLÜKLER 
 

Son yõllarda Türkiye'nin dünyanõn hõzla gelişen ülkeleri arasõnda yer almasõna 
rağmen, ekonomik ve sosyal bazõ yapõsal güçlükler kalkõnma hõzõnõn yükseltilmesi 
İmkânlarõnõ sõnõrlamaktadõr. Bu nedenle, 1968 - 1972 döneminde getireceği fedakarlõklarla 
birlikte hõzlõ bir ekonomik geli§meyi hedef alarak Türk toplumunun refah seviyesini 
yükseltmeyi amaç edinen İkinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ, gelişme hõzõnõ yavaşlatan bu 
yapõsal güçlüklerin ortadan kaldõrõlmasõ ya da etkilerinin azaltõlmasõna yönelmiştir. Bu 
bölümde bu güçlükler açõklõkla tanõmlanmõştõr. İkinci Beş Yõllõk Planõn hedef ve politikasõ 
ile ilgili bölümlerde ise bu amaçla alõnacak özel tedbirler ile geliştirilecek politika araçlarõ 
belirtilmiştir. 

 
1. TASARRUFLARIN YÜKSELTİLMESİ: 

 

Genellikle Türkiye gibi nüfus ve gelirin hõzla yükselmekte olduğu gelişmenin 
başlangõcõnda olan ülkelerde, kalkõnma hõzõnõ tayin eden temel faktör talep yetersizliği değil 
fakat üretim kapasitesinin, dolayõsiyle yatõrõmlarõn yükseltilebilme imkanlarõdõr. 
Yatõrõmlarõn artõrõlmasõ ise ithal kapasitesinin yükseltilmesi yanõnda yurt içi tasarruflarõn 
hedef olarak seçilen kalkõnma hõzõnõ besliyebilecek bir seviyeye yükseltilmesine bağlõdõr. 
Diğer bir deyimle ekonomik kalkõnma, her şeyden önce yükselen gelirin gittikçe artan 
kõsmõnõn tasarruflara ayrõlmasõnõ zorunlu kõlar. 

Türk ekonomisinde ve sosyal kurumlarõnda, son. yõllarõn güven verici gelişmelerine 
rağmen tasarruflarõn hõzla yükseltilmesini sõnõrlõyan yapõsal güçlükler ve yetersizlikler 
vardõr. 

Tasarruflarda sağlanacak artõşlarõ sõnõrlayan temel neden şüphe yok ki, tasarruflarõn 
seviyesini tayin eden genel gelir seviyesinin düşük olmasõdõr. Gelir seviyesinin düşük 
olmasõ, zaruri ihtiyaçlarõn karşõlanmasõndan sonra tasarruflara ayrõlabilecek kõsmõn da küçük 
olmasõ sonucunu doğurmaktadõr. Öte yandan, Türkiye'nin dünyanõn ileri yüksek gelirli 
toplumlarõ ile kurmuş bulunduğu yakõn ilişkiler, toplumun tüketim seviyesini daha da 
yükseltici yönde etkilemektedir. 

Gittikçe artan bir dinamizme kavuşmasõna rağmen toplumdaki tasarruf yaratõcõ 
müteşebbisler grupunun henüz yeterli güç ve genişliğe erişememiş olmasõ da tasarruflarõ 
karlõ olarak kullanma imkanlarõnõn kõsõtlõ olmasõ nedeniyle tasarruflar seviyesinin düşük 
olmasõna yol açmaktadõr. Ayrõca, toplumun değer yargõlarõ ve sosyal güvenlik düzeni de 
tasarruf seviyesini etkilemektedir. Aile içi bağõntõlarõn kuvvetli olduğu toplumlarda, 
gelecekteki tüketim seviyesini düşürmemek amacõyle yapõlan tasarruflar az olmaktadõr. 
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Tasarruflarõn sõnõrlõ kalmasõ sonucunu doğuran bu faktörler yanõnda dağõnõk ellerde 

toplanan tasarruflarõn etkin bir şekilde mobilizas-yonunu sağlõyacak bir düzen de yeteri 
biçimde kurulamamõştõr. Diğer bir deyimle, tasarruflarõ teşvik edecek ve etkin bir şekilde 
dağõlõmõnõ sağlayarak verimli alanlara yöneltecek kurumsal düzenin gelişmemiş olmasõ da 
tasarruflarõn sõnõrlõ kalmasõna yol açan nedenlerdendir. Özellikle sanayileşme temposunun 
hõz kazandõğõ İkinci Beş Yõllõk Plan dönemi başlangõcõnda bu kurumsal yapõnõn 
düzenlenerek mali aracõ kuruluşlarõn güçlendirilmesi ve yaygõn hale getirilmesi temel bir 
sorun olarak belirmektedir. 

Türk ekonomisinin 1967 - 1972 yõllarõ arasõnda hedef olarak seçilen yüzde 7 gelişme 
hõzõna erişebilmesi, iç tasarruflarõn yüzde 77,6 artõrõlmasõnõ ve 1972 yõlõnda gayrisafi milli 
hasõla içindeki payõnõn yüzde 22,6 ya çõkarõlmasõnõ gerekli kõlmaktadõr. Tasarruflarda beş 
yõlda bu ölçüde bir artõş sağlõyabilmek ancak yukarõda belirtilen yapõsal güçlüklerin ortadan 
kaldõrõlmasõ, tüketimi (kõsõtlayõcõ etkin bir politikanõn izlenmesi ve yaratõlan tasarruflarõn 
çeşitli yatõrõm alternatifleri arasõnda etkin dağõlõmõnõ sağlõyacak bir düzenin kurulmasõ ile 
mümkün olacaktõr. 

2. TÜRK EKONOMİSİNDE GELİŞMEYİ SINIRLIYAN BİR FAKTÖR 
OLARAK DIŞ TİCARET : 

 
Genellikle hõzlõ bir kalkõnma, yatõrõmlarõn süratle artõrõlmasõnõ zorunlu (kõlar. Bu 

bağõntõ özellikle sanayileşmenin yoğunlaştõğõ ölçüde daha. belirgin bir hale gelir. Zira 
yatõrmalarõn artõrõlmasõ iki temel faktörün bir arada varlõğõna bağlõdõr. Bir yandan 
tasarruflar, artan yatõrõmlarõ besliyebilecek seviyeye süratle yükselebilmesi, öte yandan ithal 
kapasitesi, yatõrõmlarõn yükseltilmesi ve kurulu  üretim kapasitesinin tam olarak 
kullanõlabilmesi için gerekli fakat yurt içinde yapõlamõyan makina. teçhizat ve hammadde 
ithaline imkân verecek bir seviyeye çõkarõlmalõdõr. 

Türk dõş ticaretinin geçmiş dönemdeki uzun vadeli eğilimi, birkaç; yõl hariç tutulursa, 
milli gelirdeki artõşlara paralel bir gelişme gösterememiş olmasõ ve böylece ekonomik 
gelişmeyi sürükleyici değil fakat sõnõrlayõcõ bir niteliğe sahip olmasõdõr. Diğer bir deyimle, 
geçmiş yõllarda ekonomik gelişmenin sõnõrlõ kalmasõna yol açan temel yapõsal engellerden 
birisi de, dõş ticaret sektörünün, ya da daha genel tanõmõ ile ödemeler dengesi faaliyetlerinin 
ekonomik genel gelişmeyi izliyememesidir. 

Gerçekten, 1962-1966 yõllan arasõnda dõş ticaret hacminin yüzde 20,8 artmasõna 
karşõlõk gayrisafi millî hasõla yüzde 29,5 oranõnda yükselmiş, bunun sonucu olarak ithalat ve 
ihracat toplamõnõn gayrisafi milli. hasõla içindeki payõ zamanla düşmüştür. Daha uzun devre 
ele alõndõğõ takdirde bu durum daha açõklõkla belirmektedir, ihracat, 1953 te eriştiği seviyeyi 
ancak 1964 te aşabilmiştir. 1966 ihracatõ ise 1953 seviyesinin ancak yüzde 23,8 üzerindedir. 
Genel bir kaide olarak dõş ticaret hacminin gelir artõşlarõndan daha hõzla yükselmesi 
gerektiği göz önünde tutulacak olursa bu dönemde dõş ticaret sektörünün ekonomik 
gelişmeyi tutucu bir etki yapmõş olduğu sonucuna varõlabilir. Yine aynõ şekilde, 1962-1966 
döneminde toplam yatõrõmlarõn sabit fiyatlarla yaklaşõk olarak iki misli artmõş 
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olduğu dikkate alõnõrsa dõş ticaret hacminin ekonomik gelişmeyi sõnõrlõyan niteliği 
daha açõk olarak ortaya çõkar. 

Dõş ticaret sektörünün hõzlõ gelişmenin gerektirdiği tempoya erişmemesi nedeniyle 
dõş borçlanma zorunlu olmuştur. Ancak, 1962-1966 yõllan arasõnda sağlanan l 372 milyon 
dolar tutarõndaki dõş yardõmlarõn yüzde 55 i evvelce alõnan borçlarõn ana para ve faiz 
ödemeleri için kullanõlmõştõr. Bu nedenle, sağlanan dõş yardõmlar da özellikle son yõllarda, 
ithalât kapasitesini artõrmada karşõlaşõlan güçlüklerin ortadan kalkmasõna yeteri ölçüde 
yardõmcõ olamamõştõr. 

Sanayileşme temposunun hõzlandõğõ ölçüde dõş ticaret hacminin yükseltilmesi gereği 
önem kazanmaktadõr. Türkiye'nin oldukça yüksek bir .nüfusa ve geniş bir araziye sahip 
olmasõ ve tabii kaynaklarõnõn çeşitliliği ekonomik gelişmenin dõş ticarete bağlõlõk derecesini 
azaltmasõna rağmen, kalkõnmanõn ve sanayileşmenin hõz kazanacağõ yakõn gelecekte, ithal 
kapasitesini yükseltebilme, gelişme hõzõnõ tayin eden en önemli bir faktör olacaktõr. 

İkinci Beş Yõllõk Plan döneminde sağlanacak döviz gelirleri ile ekonomide 
belirtilecek tasarruf yetersizliği yanõnda ve özellikle hõzla gelişmenin gerektireceği ithalât 
seviyesine erişebilmek mümkün olamõyacaktõr. Önümüzdeki yõllarda belirli bir iyileşmenin 
beklenmesine rağmen dõş ticaret konusundaki gelişmeler yüzde 7 kalkõnma hõzõnõn 
gereklerine yeterli olanuyacak ve dolayõsiyle 1968 -1972 yõllan arasõnda dõş borçlanma 
sorunlu olacaktõr. 

3.   GELİŞMEYİ KISITLIYAN KURUMSAL GÜÇLÜKLER: 
Ekonomik gelişmeyi sõnõrlayõcõ yapõsal güçlükler yanõnda ve onlar kadar etkili ve 

tinemli başka bir faktör de «Ekonomik organizasyon noksanlõğõ» dõr. Daha açõk olarak, 
potansiyel tasarruflarõn daha verimli alanlara kaydõrõlmasõnda ve yeni yatõrõm fõrsatlarõnõn 
gereği gibi kullanõlmasõnda bir yandan mevcut sistem etken bir şekilde işletilememekte -
diğer yandan da bunu sağlõyacak gerekli teşkilatlanma meydana getirilememektedir. 

İkinci Planõn çeşitli bölümlerinde yakanda değinilen faktörlerdeki kõtlõklarõn 
ekonomik gelişmeyi hangi alanlarda ve ne yönlerde etkilediği açõklanmõş ve gerekli politika 
tedbirleri verilmiştir. Burada, İkinci Plan dönemi başõnda ekonomik gelişmeyi engelliyen 
organizasyon konusu ele alõnacak ve 3 ana sektör yönünden taşõdõğõ anlam belirtilecektir. 

a. TARIMSAL ORGANİZASYON VE ETKİNLİK : 
Ekonomik gelişme büyük ölçüde tarõmsal üretimin etkisi altõnda bulunmaktadõr. 

Tarõmsal üretimdeki gelişmelerin niteliği Türk toplum ve ekonomisini özellikle iki yönde 
etkilemektedir. 

1. Hava şartlarõna bağlõhğõ dolayõsiyle genel ekonomik gelişme istikrarsõz olmakta; 

2. İstikrarsõz oluşu sektörün kendi içinde çeşitli ekonomik ve sosyal sorunlarõn 
doğmasõna yol açmaktadõr. 

Tarõmsal Üretim ve fiyatlardaki istikrarsõzlõğõ tamamen ortadan kaldõrmak mümkün 
değildir.  Ancak bu istikrarsõzlõktan şiddetlendiren nedenlerin yok edilmesi suretiyle genel 
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ekonomik gelişme zerindeki olumsuz etkileri yumuşatmak mümkündür. Türkiye'de 
tarõmsal fiyat ve üretim istikrarsõzlõğõnõ şiddetlendiren en önemli faktör tarõmsal 
organizasyonun iyi işliyememesidir. 

Tarõmsal gelişmeyi organizasyon yönünden sõnõrlõyan en önemli eksiklik çiftçilerin 
yaygõn bir teşkilâtlanmaya gidememeleridir. Özellikle küçük toprak sahiplerinin 
kooperatifler şeklinde birleşme eğilimleri henüz kuvvet ve hõz kazanmõş değildir, öte 
yandan pazarlama ve kredi konusundaki kooperatifleşme hareketinin gelişememiş olmasõ 
aşağõdaki sakõncalara yol açmaktadõr. 

Muhtemel fiyat değişmeleri hakkõnda daha güvenilir bilgiler edinmek ve böylece 
üretimle pazar arasõndaki bağõntõyõ kuvvetlendirmek mümkün olamamakta; toplumun 
hareketliliğini artõrarak ve ekonomik gelişmeyi hõzlandõrarak bu konuda gerekli gelişme 
sağlanamadõğõ, eğitim, ulaştõrma, enerji gibi faaliyet dallarõnda büyük ilerlemeler 
kaydedilmediği takdirde, özellikle İkinci Beş Yõllõk Plan dönemi sonlarõnda gelişime önemli 
ölçüde kõsõtlanmõş olacaktõr. 

b.   SANAYİDE ORGANİZASYON VE ETKENLÎK : 
Sanayi sektöründe gelişmeyi ve etkenliği büyük ölçüde sõnõrlayan darboğaz 

niteliğinde organizasyon güçlükleri mevcuttur. 

Özellikle imalât sanayiinde çok sayõda müteşebbis ayrõ ayrõ küçük işletmeler halinde 
faaliyette bulunmaktadõr. Bu nedenle genellikle asgari iktisadi kapasitelerde üretim 
yapõlamamakta ve sanayileşmiş ülkelerde hõzla gelişen üretim teknolojilerinden ve işletme 
tekniklerinden yararlanõlamamaktadõr. Ayrõca, uygulamaya yönelmiş sõnai araştõrmalar 
yapabilecek organlar geliştirilememiştir. 

Sõnai üretimde bulunan kamu işletmelerinin koordinasyon ve organizasyon 
güçlükleri devam etmektedir. Büyük yatõrõm harcamalarõ ile vücuda getirilmiş kamu sõnai 
tesislerinin verimli olarak kullanõmõ için liretimde ihtisaslaşma, teknik hizmetlerin 
geliştirilmesi ve pazarlama faaliyetlerindeki etkenliğin artmasõ gerekmektedir. 

c.   HİZMETLER VE ALTYAPI: 
Gelişme temposunun hõzlandõrõlmasõnda sosyal ve ekonomik altyapõ yatõranlarõnõn 

önemli rolü vardõr. Benzeri ülkelerle karşõlaştõrõldõğõnda, Türkiye'nin altyapõ yönünden 
nispeten iyi bir seviyeye erişmesine rağmen İkinci Beş Yõllõk Plan başlangõcõnda Türk 
ekonomisinin erişmiş olduğu gelişme seviyesi ve önümüzdeki yõllar için tespit edilmiş 
bulunan hedefler mevcut ekonomik ve sosyal altyapõnõn güçlendirilmesini gerekli 
kõlmaktadõr. 
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TÜRKİYE'NİN NÜFUSU VE TOPLUM YAPISININ 

ÖZELLİKLERİ 
a.   NÜFUS : 

1.   DURUM : 

Kalkõnmanõn bir ölçüsü olarak kabul edilen gelir artõşõ, artan gelirin kullanõlõş şekli 
ve kişi başõna dağõlõmõ nüfus artõşõ ile ilişkilidir. Nüfus, milli gelirinkine yakõn bir hõzla 
arttõkça iktisadi gelişmenin bir ölçüsü olan kişi başõna gelir artõşõnda kalkõnmadan beklenen 
gelişme olamamakta, hõzlõ nüfus artõşõ, küçük yaşlardaki nüfusu artõrdõğõndan tüketim 
ihtiyacõnõn büyümesine yol açmaktadõr. Ayrõca hõzlõ nüfus artõşõ, yatõrõmlarõn niteliğini 
etkilemekte, artan nüfus sonucunda hayat seviyesini düşürmemek için lüzumlu olan 
demografik yatõrõmlarõn bunun dõşõndaki yatõrõmlara karşõt olarak gelişmesine sebep 
olmaktadõr. Nüfus artõş hõzõ yatõrõmlarõn niteliğini ve niceliğini tayin ettiğine göre, 
kalkõnmada nüfus faktörü yatõrõmla eş bir önem kazanmaktadõr, iktisadî kalkõnmaya katkõsõ 
bulunan insan gücünün niceliği ve niteliği iktisadi refah seviyesi ile birbirine bağlõdõr. 
Nüfus, nicelik yönünden yatõrõmlarõn miktarõnõ ve dağõlõmõnõ, nitelik yönünden kalkõnma 
için gerekli insan gücünü sağlõyan, dolayõsiyle iktisadi gelişmeyi iki yönden etkileyen bir 
unsurdur. Bu anlayõş iğinde nüfus konusunda amaç, nüfusun yapõsõnõ iyileştirmek ve nüfus 
artõş hõzõnõ iktisadi gelişmeyi güçleştirmiyecek ölçüde azaltmaktõr. 

Türkiye nüfusunun gelişmesinde Birinci Dünya Savaşõ ve İstiklâl Savaşõ sonucu 
nufusumuzdaki azalmayõ giderici yönde ve Cumhuriyetin ilk yõllarõnda benimsenen nüfusu 
artõrma politikasõ etkili bir rol oynamõştõr, ölümlerin azalmasõ için sağlõk şartlarõnõ düzeltici 
tedbirlerin yanõ sõra doğumlarõ teşvik edici tedbirler alõnmõştõr. Bunun sonucu olarak, son 
onbeş yõl içinde yurdumuzda daha önceki devrelerde erişilmemiş bir seviyede yõllõk artõş 
oranlarõ ortaya çõkmõştõr. 1950-1955 döneminde binde 27,7. 1955 -1960 döneminde binde 
28,5, 1960 -1965 döneminde binde 26,1, 1 nüfus artõşõ hõzõ olmuştur. 

Nüfus artõş hõzõnõ yavaşlatmak için nüfus politikasõnda bir değişiklik yapmak gerekli 
olmuş ve 1965 ten bu yana yeni bir nüfus politikasõ uygulanmaya başlanmõştõr. Yeni 
politikanõn esasõnõ aile planlamasõ teşkil etmektedir. 

1965 nüfus sayõmõnõn geçici sonuçlarõna göre nüfusumuz 31 milyondur. Nüfusun 
hõzla arttõğõ ve doğurganlõğõn yüksek bir seviyede bulunduğu yurdumuzda küçük yaş 
gruplarõnda yoğunlaşma göze çarpmaktadõr. Tablo 25 üç anayaş grupunun dağõlõmõnõ 
göstermektedir. 0-14 yaş grupunun toplam nüfus içindeki yüzdesi yüksek doğurganlõğõn bir 
sonucu olarak artmaktadõr.  Küçük  yaşlardakilerin  üretken  olmamalarõ,  tüketici nitelikleri  

 

                                                           
1  Dtş ülkelere giden işçilerle birlikte. 
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sonucu bu grupun yükünü iktisaden faal olan 15 - 64 ;yaş grupu taşõmaktadõr. Gelişmiş 
ülkelerde 0-14 yas grupu toplam nüfusun yüzde 25-30 unu kapsamaktadõr. Türkiye'de bu 
oran yüzde 42 ye varmõştõr. Bu durumda ekonomiye katkõda bulunan üretken yaş 
gruplarõnõn taşõdõğõ yük daha fazla olmaktadõr, «Bağõmlõlõk oranõ» olarak adlandõrõlan bu 
yük hõzlõ nüfus artõş hõzõnõn etkisi altõnda artmaktadõr. .Bağõmlõlõk oranlarõndaki değişme 
Tablo 26 da gösterilmiştir. 

TABLO : 25 � Uç Anayaş Grupunun Dağõlõmõ (Yüzde) 
 

Yaş   1945   1950  1955  1960   1965  

gruplarõ   (1)   (2)  (3)  (4)   (5)  

0�14   39,54   38.32  39,37  41,25   41,74  

15�64   57,12   58,35  57,05  55,22   5446  
�65+   3,34   3,33  3,58  3,53   4,10  

Toplam   100,00   100,00  100,00  100,00   100,00  

Kaynak :  Devlet Planlama Teşkilâtõ çalõşmalarõ 

TABLO : 26 � Bağõmlõlõk Oranlarõnda Değişme 
(Bin kişi) 

 

  
15 yaşõndan 

küçük 
65 yaşõndan 

büyük 
15-65 yaş 

grupu 

 
Bağõmlõlõk 

oranõ % 
Yõllar   (1)  (2)  (3)   (4)  

1955   9 475  860  13 729   75  
1960   11 427 1 029 15 299   81  
1965   13 102  1 286  17 003   85  

Kaynak:   Devlet Planlama Teşkilâtõ çalõşmalarõ 

Doğurganlõktaki azalma çocuk yaştaki nüfus oranõnõn küçülmesine ve çalõşma 
çağõndaki nüfusun artmasõna yol açacağõndan bu durumda Dagõmulõk oranõ doğurganlõkla 
birtflcte azalacaktõr. Bağõmlõlõk oranõnda değişme tahminleri Tablo 35 de gösterilmiştir. 

Yaş bileşimi ile ilgili diğer bir konu ise iş gücü arzõ konusudur. Türkiye'de nüfus 
artõşõ istihdam yönünden çok önemlidir. Nüfus artõş .hõzõnõn yüksek olmasõ sonucu işgücü 
arzõ da artmaktadõr. Yaratõlan istihdam iş gücü arzõ kadar olmadõğõ zaman aradaki fark 
tazõmda gerektiğinden çok kişinin çalõşmasõna yani gizli işsizliğe, tazõm dõşõnda İse açõk 
işsizliğe yol açmaktadõr. Bu konu «istihdamõ bölümünde açõklan-.mõştõr. 

îş gücünün çeşitli sektörlere dağõlõmõnõn incelenmesi Türkiye'nin iktisadi yapõsõnõ 
ortaya koymaktadõr. Nüfusumuzun yüzde 70 i kõrsal :yörelerde yaşamakta çoğunluğu 
tarõmla uğraşmaktadõr. 1965 sayõmõ sonuçlarõna göre iktisaden faal olan nüfusun yüzde 75 
i tarõmda, yüzde 12 si sanayide, yüzde 13 ü hizmetler sektöründe çalõşmaktadõr. Sanayi ve 
hizmetlerde çalõşanlarõn oranõ gün geçtikçe artmaktadõr. Uç ana sektörde çalõşan nüfus 
Tablo 27 de gösterilmiştir. 
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TABLO : 27 � Üç Ana. Sektörde Çalõşan Nüfus 

(Yüzde) 
  1955   1960  1965  

Sektör   (1)   (2)  (3)  

Tarõm   82   79  75  
Sanayi   9   10  12  

Hizmetler   9   11  13  

Kaynak : Devlet Planlama Teşkilâtõ çalõşmalarõ 

Türkiye'de altõdan yukarõ yaştaki nüfus 25 milyon kişi olup bunun yüzde 48 i 
okuma - yazma bilmektedir 1960 - 1965 devresinde okur - yazar nüfus 8,7 milyondan 
12,2 milyona çakmõştõr 

Okur - yazar nüfusun yüzde 58,4 ü ilk, yüzde 6,7 si orta, yüzde 2,5 i mesleki, 
yüzde 2,8 i lise. yüzde 1,6 sõ ise yüksek öğrenim yapmõştõr. Yüzde 28 i ise belli bir eğitim 
kurumundan mezun olmayan kişilerden meydana gelmektedir. 

1965 yõlõnda ilkokul çağõndaki çocuklarõn yüzde 78 i okula gitmektedir. 1960 
yõlõnda bu oran yüzde 67 idi. 

Nüfus topluluklarõnda yerleşmenin yeri ve büyüklüğü toplumu meydana getiren 
kişilerin yaşayõş şekilleri, birbirleriyle ilişkileri ve geçimlerini sağlamak için kullandõklarõ 
metotlar yönünden farklõlõklar doğurmaktadõr. 

Şehir ve kõr nüfusunun ayõrõmõnda yerleşmenin büyüklüğüne dayanan özelliklerle 
birlikte endüstrileşme, tarõm dõşõ faaliyetler, enerjiye dayanan üretim, ihtisaslaşma, 
müesseseleşme ailenin küçülmesi, iş bölümüne faydalõ dayanõşma geleneklerinin 
zayõflamasõ, dikey ve yatay hareketlilik gibi iktisadi ve sosyal unsurlar büyük ağõrlõk 
taşõmaktadõr. 10 000 nüfus, yurdumuzda şehir ve köy ayõrõmõ için şehir niteliklerine 
uymasõ nedeniyle sõnõr olarak seçilmiştir. Bu durumda, nüfusumuzun yüzde 30 u 
şehirlerde yaşamaktadõr. Şehirli nüfus oranõnda yõldan yõla artõşlar olmaktadõr. 

TABLO : 28 � Şehir ve Kõr Nüfusu Oranlarõ (1950 -1965) 
 

 
Şehirli 
nüfus 

Şehirleşme 
hõzõ Köylü nüfus 

Yõllar   (1) (2) (3) 

1950   18,5   81,5  

1950   22,1  6,5  77,9  
1960   26,3  6,5  73,7  
1965   29,9  5,1  70,1  

Şehirli nüfus oranõnõn artõşõ şehirleşmenin bir göstergesi olarak Tab.'o 28 de 
gösterilmiştir, öte yandan şehir niteliğindeki yerlerin sayõlarõ da artmaktadõr. Nüfus 
büyüklüklerine göre şehir sayõlan Tablo 29 da gösterilmiştir. 
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TABLO : 29 � Nüfun Büyüklüklerine Göre Şehir Saytfan 

 

Nüfus  
1945 
(1)  

1956 
(2)  

1965 
(3) 

10-  20000  62  72  79  
20-   50000  30  38  68  
50 - 100 000  6  11  16  
100.000 den daha fazla  4  6  14  

Kaynak : Devlet İstatistik Enstitüsü : 

Şehirli nüfusun yõllõk artõş hõzõ 1960 - 1965 döneminde binde 51,5 olarak toplam 
nüfus artõsõndan fazladõr. Şehir nüfusundaki artõş doğumlar ile 'ölümler arasõndaki farktan 
çok şehirlere olan göçlerden ileri gelmektedir. 

Yerleşim düzeniyle ilgili diğer bir konu konut ve nüfus ilişkisidir. Türkîye'de oda 
başõna ortalama nüfus 2,36 dõr. Gecekonduda yaşõyan şehirli nüfusun oranõ yüzde 21,8 
dir. 1965 te ortalama aile büyüklüğü 5-6-kişidir. Bu büyüklük, şehirlerde 5, köylerde 6 
dõr. 

2.   DEMOGRAFİK ÖZELLİiKLERİ: 

Demokratik geçiş döneminde bulunan Türkiye yüksek bir artõş hõzõna sahiptir. 
Sağlõk şartlarõnõn iyileştirilmesi sonucu ölüm oranlarõ düşmekte buna karşõlõk doğum 
oranlarõnda düşüş aynõ hõzla olmamaktadõr. 

1960 ve 1965 sayõmlarõ arasõnda nüfus artõş hõzõ binde 24,9 dur. Bu hõzõn aynõ 
dönemde binde 27,9 olacağõ tahmin ediliyordu. Binde 24,9 luk artõş hõzõ önceki beş 
yõldaki artõş hõzõnõn çok altõndadõr. Bu durumun nedeni tahminler yapõldõğõ sõrada yurt 
dõşma gidecek işçilerin hesaba, katõlamamasõdõr. 1960 sayõmõ kesin sonuçlarõna 
dayanarak ve yurt dõşõna giden işçileri de hesaba katarak 1960 - 1965 dönemi için 
bulunan artõş hõzõ binde 26,1 dir. 

1960 - 1965 döneminde doğurganlõk çağõnda bulunan kadõn nüfusun büyük bir 
kõsmõ 1940 - 1945 döneminde doğmuştur. Harb yõllarõnda doğumlarõn azalmasõ yanõnda 
bu dönemde doğanlarõn sayõsõnõ etkileyen doğurganlõk çağõndaki kadõn nüfus sayõsõ ise, 
Birinci Dünya Savaşõ ve İstiklal Harbi yõllarõnda doğan kadõn nüfus olduğundan azdõr. Bu 
durumda. 1960 - 1965 döneminde artõş hõzõnõn azalmasõ, Birinci Dünya Savaşõ sõrasõnda 
doğumlarõn, dolayõsiyle 1940 - 1945 devresindeki doğurgan yaş grupunun bunun sonucu 
olarak da 1960 - 1965 dönemindeki doğurganlõk çağõndaki kadõn nüfusun sayõca az 
olmasõna bağlõdõr. 20 - 26 yõl sonra kendini tekrar hissettirebilecektir. Şehirlerde 
doğurganlõk seviyesinin düşük olmasõ ve şehirleşmenin hõzla devam etmesi gibi faktörler 
gözönün-de tutulduğu zaman artõş hõzõndaki azalmanõn bir ölçüde doğurganlõğõn 
düşmesinden ileri geldiği de anlaşõlmaktadõr. 

Türkiye'de yeterli doğum ve ölüm istatistiklerinin bulunmayõşõ nedeniyle 
doğumlarõn hesaplanmasõnda sayõmlar kaynak olarak kullanõlmõştõr. Kaba ölüm ve 
doğum oranlarõ Tablo 30 da gösterilmiştir., 
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TABLO : 30 � Kaba ölüm ve Doğum Oranlarõ 

(Binde) 

Yõllar 

 Ölüm oranõ 
(1) 

Doğum oranõ 
(2) 

1035 . 1940   19,4  38,3  
1940 - 1945  27,2 37,1
1945 - 1950   17,6 38,8
1950 - 1955   14,1 42,2
1955 - 1960   12,6  44,0  

Kaynak: Devlet Planlama Teşkilatõ çalõşmalarõ 

Doğum oranõndaki değişmelerde demografik, sosyal ve iktisadi faktörler rol 
oynamaktadõr. Doğurganlõk çağõndaki kadõn nüfusun fazla veya az olmasõ doğumlarõ 
sayõsal yönden etkiler. 15 - 49 yaş gruplarõndaki kadõnlarõn toplam nüfusa oranõna bağlõ 
olarak genel doğum oranõ değişmektedir. Bu kadõnlarõn evlenme oranõ yükseldikçe 
doğumlar da sayõsal yönden artmaktadõr. 1965 yõlõnda doğurganlõk çağõndaki nüfusun 
yüzde 75,7 si evli iken 1960 yõlõnda bu oran yüzde 80 idi. Sanayi öncesindeki 
toplumlarda aile büyüklüğü, çok çocuk sahibi olmak iktisadi bir dayanak olarak 
düşünüldüğünden, tarõmdan sanayiye geçiş doğum oranlarõnõn azalmasõna yol açmaktadõr. 
Doğurganlõğõn diğer bir göstergesi olan çocuk-kadõn oranlarõ köy ve şehirlerde bu 
farklõlaşmayõ ortaya koymaktadõr. Çocuk - kadõn oranlan Tablo 31 de gösterilmiştir. 

TABLO :31 � Çocuk - Kodun Oranlarõ 
(Binde) 

Yõllar 

 Nüf usu 10 000 den 
fazla yerlerde  

(1) 

Nüfusu 10 000 den 
az yerlerde  

(2) 
Türkiye ortalamasõ 

(3) 
1955   565,8  812,0  758  
1960   685,4  825,4  762  
1965   553,3  790,9  718  

Kaynak : Devlet Planlama Teşkilâtõ çalõşmalarõ. 

Çocuk kadõn oranlan gittikçe azalmakta ve doğurganlõktaki azalma eğilimini de 
göstermektedir. Doğurganlõktaki azalma yukardaki göstergelerin açõkladõğõ gibi, toplum 
yapõsõnõn değişmesi ve iktisadi bakõmdan çocuğun ailede taşõdõğõ anlamõn 
farklõlaşmasõnõn sonucudur. Öte yandan iktisadi ve sosyal gelişme ölüm oranlarõnõn 
düşmesini gelişme içinde daha önce etkilemektedir. 

Yapõlan araştõrmalardan Türkiye'de çocuk ölümlerinin, beslenme bozukluğu, fena 
bakõm, bulaşõcõ hastalõklar gibi nedenlerle yüksek olduğu anlaşõlmaktadõr. il ve ilçe 
merkezlerinde dahi ölümlerin yüzde 30 unu bir yaşõndan küçük çocuklarõn ölümleri teşkil 
etmektedir. 

Bir yaşõndan küçük çocuk ölümleri hakkõnda kesin bir sayõ olmamakla beraber 
yapõlan araştõrmalar bu oranõn binde 120 ile 150 arasõnda değiştiğini göstermektedir. 

Ölümlerin azalmasõ genel ölüm oranõnõn düşmesi ve ortalama hayat süresinin 
uzamasiyle kendini göstermektedir. Ortalama hayat süresindeki artõşõn gelişmesi Tablo 32 
de görülmektedir. 
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TABLO : 32 � Doğuşta Ortalama Hayat Süreleri (1935 - 1965) 

 

  Erkek  Kadõn Her iki cins  
Devreler   (1)  (2) (3)  

1935 - 1940   42.3  47,3  44,9  
1940 - 1945   33,5 35,6 34,5  
1945 - 1950   42,2 50,4 46,3  
1950 - 1955   50,7 54,8 52,7  
1955 ~ 1960   53,7 56,6 55.7  
1960 - 1905 (1)   56,1  99,2  57,6  
Kaynak: Devlet Planlama Teşküat\ çalõşmalarõ. 
(1) Çocuk ölümlerinin yüksek alõndõğ bir başka tahmine göre bu değerler 

erkekler için 51,8, kadõnlar için 53,4 tür. 
 

3.   TÜRKİYE NÜFUSUNUN GELİŞMESÎ : 

Birinci Beş Yõllõk Planda yapõlan tahminlerin gözden geçirilmesinde yurt dõşõndaki 
isçilerin nüfusa etkisi, doğurganlõk yaşõndaki kadõn uiifus sayõsõ, 1960 nüfus sayõmõnõn 
kesin sonuçlarõndan yararlanamama durumu gözönünde tutulmuş ve elde bulunan 
verilerle 1960 - 1965 dönemindeki doğurganlõk seviyesinin gelecek için hesaplarda 
devam ettirilmemesi gerektiği anlaşõlmõştõr. Söz konusu tahminlerde kullanõlan yaş ve 
cinsiyete göre ayarlanmõş doğum oranõ 1960 - 1905 dönemi için binde 44,60 iken 1960 
sayõmõnõn kesin sonuçlarõna ve 1995 örnekleme sonuçlarõna göre bu oran binde 41,13 
olarak hesaplanmõştõr. Yeni projeksiyonlarda yüksek doğurganlõk için bütün dönemlerde 
bu oran kullanõlmõş orta ve alçak doğurganlõk projeksiyonlarõnda bu oran 1965 den 
başlõyarak her beş yõlda bir yüzde 5 ve yüzde 10 olarak azaltõlmõştõr. 

Ölüm oranlan hakkõndaki varsayõmlarda bir değişiklik yapmak gerekli olmamõştõr. 
1960 - 1905 döneminde dõş ülkelere giden işçilerin bir kõsmõnõn yurda dönmesi 
beklenmektedir. Ancak hõzõ azalmõş da olsa yurt dõşõna gidişin devam edeceği 
varsayõlmõştõr. Hõzlõ sosyal değişme ve şehirleşme eğilimleri ile birlikte ortaya çõkan 
sosyal ve iktisadi faktörler, aile planlaman uygulamasõ gözönünde tutularak doğurganlõk 
seviyesinde uzun dönemde bir düşme beklenmektedir. İkinci Beş Yõllõk Planda bu 
nedenle orta doğurganlõk varsayõmõna dayalõ tahminler kullanõlmaktadõr. 

TABLO : 33 � Türkiye Nüfusunun Gelişmesi Tahminleri (1968 - 1985) 
(Bin kişi) 

  1965 1967 1970 1972 1975  1980  1985 

Nüfus   (1) (2) (3) (4) (5)  (6)  (7) 

Yüksek doğurganlõk (1)  
 

31 391 33 091  35 803 37 801 41 005 
 
47 402  

 
65 292 

Orta doğurganlõk   31 391 32 984  35 628 37 409 40 420  45 767   52 010 
Alçak doğurganlõk   31 391 32 888  35 285 36 858 39 375  43 874   48 837 

Artõş oranõ :        
Yüksek doğurganlõk   26,6  27,5   29,4  31,3    
Orta doğurganlõk   25,1  26,1   25.2  25,9    
Alçak doğurganlõk   23,5  22,2   21,9  21,7    
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(TABLO: 33 ün devam} 

 

  1965 1967 1970 1972 1975  1980  1985 

Nüfus   (1) (2) (3) (4) (5)  (6)  (7) 

Kaba doğum oranõ :            

Yüksek doğurganlõk   35,5  35,9  36,7  37,5    

Orta doğurganlõk   34,8  34,5  32,4  32,2    

Alçak doğurganlõk   33,4  30,5  29,2  28,2    

Kaba ölüm oranõ :            

Yüksek doğurganlõk   9,9  8,4  7,3  6,2    

Orta doğurganlõk   9,7  8,4  7,2  6,3    

Alçak doğurganlõk   9,9  8,3  7.3  6,5    

Kaynak : Devlet Planlama Teşkilâtõ çalõşmalarõ.  
(1)   Diğer bir araştõrmaya göre bu doğurganlõkta nüfus yõllara göre sõrasiyle 

31 391, 32 894, 36 034, 37 927, 41891, 49 285, 58 568 olacaktõr. 
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TABLO: 34 � Türkiye Nüfusunun Yaş Bileşimi Tahminleri {1065-1985) (Bin kişi) 
 

 1965  %  1970  %  1975  %  1980   1985 %  

  (1)   (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10) 
0 � 14              
Yüksek doğurganlõk   13 337   42,5  14 966  41,8  16 772  40,8 19 438  41,0 23 118 41,8 
Orta doğurganlõk   13 337   42,5  14 691  41,4  16 137  39,9 17 803  38,9 20 102 38,7 
Alçak doğurganlõk   13 337   42,5  14 448  40,9  15 092  38,3 15 910  36,3 17 165 35,2 
             
15 � 64              
Yüksek dogurganlõk   16 787   53,5  19 249  53,8  22 404  546  25 787  54,5 29 957 54,2
Orta doğurganlõk   16 787   53,0  19 249  54,1  22 404  55,4  25 787  56,3 29 691 57,1
Alçak doğurganlõk   16 787   53,5  19 249  54,6  22 404  56,9  25 787  58,8  29 445 60,3 
65 �              
Yüksek dogunganlik   1 267   4,0  .1 589  4,4  1 879  4,6  2 177  4,6 2 217 4,0
Orta doğurganlõk   1 267   4,0  1 589  4,5  1 879  4,7  2 177  4,8 2 217 4,2
Alçak doğurganlõk   1 267   4,0  1 589  4,5  1 879  4,8  2 177  4,9 2 217 4,5

Kaynak : Devlet Planlama Teşkilâtõ  çalõşmalarõ. 
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TABLO : 35 � Bağõmlõlõk Oranõnda, Değişme Tahminleri (1965 � 1985) 
(Yüzde olarak) 

 1965 (1) 1970   1975 1980   1985  

 (1)  (2)   (3)  (4)   (5)  
Yüksek doğurganlõk  85  86   83  84   85  
Orta doğurganlõk  85  85   80  77   75  
Alçak doğurganlõk  85  83   76  70   66  

Kaynak: Devlet Planlama Teşkilatõ çalõşmalarõ 
(1) Gerçek durumu göstermektedir. 
 

Yüksek, orta ve düşük doğurganlõk varsayõmlarõna göre 1985 yõlõna kadar nüfus 
sayõsõ doğum ve ölüm oranlarõ Tablo- 33 de, yaş bileşimi Tablo 34 de gösterilmektedir. 
Tablo 35 doğurganlõğõn azalõşõnõ gösteren bağõmlõlõk oranlarõndaki gelişmeyi 
göstermektedir. 

b.   TOPLUM YAPISININ ÖZELLİKLERİ : 

İktisadi ve sosyal kalkõnma toplum yapõsõnõn olumlu yönde değişmesi demektir. 
Türk Milleti, iktisadi ve sosyal kalkõnmayõ Anayasa düzeni içinde kendisine amaç 
edinmiş, böylece toplum yapõsõnda değişme ve modernleşme isteğini ortaya koymuştur. 
Çağdaş medeniyetin en üst seviyesine ulaşmak, geçmişin sadece geleneğe ve görgüye 
dayanan ortamõndan sõyrõlarak akõlcõlõğa ve bilgiye yönelmiş bir düzene varmak amaç 
olmuştur. Türk Milleti, geçmişten gelen toplum yapõsõnõ kendi benliğini kaybetmeden, 
değer yargõlarõnõ ve davranõşlarõnõ çağdaş medeniyet seviyesiyle bağdaştõrarak 
modernleştirmekte kararlõdõr. 

Türkiye, köyü ve tarõmõyla, şehri ve sanayisiyle yõldan yõla daha. hõzlõ bir 
kalkõnma oluşumu içindedir. Köy ve şehrin gelişmesi kendi yapõlarõnõn özelliklerine bağlõ 
kalmakta, gelişme hõzlarõ ve seviyeleri farklõ olmaktadõr. Bu farklar sonucu Türkiye'de 
İkinci Dünya Harbinden bu yana, hõzlõ nüfus hareketleri olmuştur ve olmaktadõr. 
Şehirleşme ve aynõ yönde gelişen sanayileşme hareketleri toplum yapõsõnõn hõzla 
değişmekte olduğunu göstermektedir. Bu açõdan şehirleşme hareketi, Türkiye için olumlu 
bir eğilim olarak nitelenebilir. 1945 yõlõnda 10 binden fazla nüfuslu şehirlerde 
yaşayanlarõn toplam nüfusa oranõ yüzde 18,5 iken, bu oran 1955 yõlõnda yüzde 22,1 e 
yükselmiş ve 1965 yõlõnda yüzde 29,9 u bulmuştur. 

Şehirleşmenin ilk safhasõnda şehre gelenler için konut ve iş bulma en önemli iki 
sorun olarak ortaya çõkmaktadõr. Bu dönemde, konut ihtiyacõnõn veri olan şartlar içinde 
en tabii çözüm şekli olan ve bazõ yaşayõş ve davranõş özellikleriyle kõrsal hayatõ şehir 
çevresi içinde devam ettiren gecekondular doğmaktadõr. Şehre yeni gelen nüfus, kõrsal 
ilişkilerini devam ettirmekte ve bu ilişki işgücü hareketliliğinden beslenme şekline kadar 
çeşitli alanlarda kendisini göstermektedir. Şehre gelenlerin şehir hayatõ ile temaslarõ 
sonucu tüketim eğilimi değişmekte ancak şehir hayatõna uymada başlõca sorun, bu 
hayatõn imkanlarõnõn gelecek için ne dereceye kadar güvenlik sağlõyabilecegi olmaktadõr. 
Güç   şartlara    rağmen,   şehirleşmenin   bu   safhasõnda   şehre   yeni  gelenlerin   önceki  
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hayatlarõna oranla daha mutlu olduklarõ anlaşõlmaktadõr. Kõrsal nüfus, şehirde daha iyi 
hayat şartlarõna sahip olacağõnõ ve daha yüksek bir refah seviyesine ulaşabileceğini 
beklemekte, yeni yetişen nesiller için şehrin daha geniş imkânlar yaratabileceğini 
düşünmekte ve şehir hayatõnõ genellikle kõrsal hayata tercih etme eğiliminde 
bulunmaktadõrlar. Kõrsal alanda da küçülmekte olan aile büyüklüğü şehre göç sonucu bu 
yönde daha belirli bir eğilim kazanmaktadõr. 

Toplum yapõsõndaki gelişmeleri iktisadi ve sosyal göstergeler ortaya koymaktadõr 
İktsiadi gelişme göstergelerinin başõnda GSMH nõn gelişmesi gelir. GSMH sabit 
fiyatlarla 1962 yõlõnda 62 milyar TL. dan 1966 yõlõnda 79 milyar TL ya yükselmiştir, her 
yõl aynõ artõş hõzõnõ gösterememekle birlikte toplam olarak yüzde 28,6 oranõnda artmõştõr. 
Kişi başõna düşen gelir de sürekli bir artõş göstermekte devam etmiş, 1961 faktör fiyatlarõ 
ile 1950 de kişi başõna gelir 1181 TL iken, bu değer 1960 ta 1539 TL na varmõş ve  1966  
da l 788 TL nõ bulmuştur. Yapõlan bir önaraştõrma sonucuna göre 1963 yõlõnda ailelerin 
en alt gelirdeki yüzde 20 si milli gelirden yüzde 4,5 oranõnda pay alõrken, en üst gelirdeki 
yüzde 20 sinin yüzde 57 oranõnda pay almakta olduğu anlaşõlmaktadõr. Bu durumda 1963 
te birinci grup için aile başõna yõllõk gelir yaklaşõk olarak 2 500 TL  ve  İkinci  grup için 
31 900 Tl. olmaktadõr. Bu durum İkinci Beş Yõllõk Plan döneminde gelir dağõlõmõnõ İslah 
edici yöndeki politikalarõn sebebini teşkil etmektedir. 

Fert basõna gelirin GSMH oranõnda artmamasõ nüfusun hõzla artmasõndan ileri 
gelmektedir. 1950-1966 döneminde GSMH 1961 faktör fiyatlarõ ile yüzde 132 oranõnda 
artügõ halde, kişi basõna gelir aynõ dönemde yüzde 51.3 artmõştõr. 1945 de 17 890 000 
olan Türkiye nüfusu 1965 te 31 391 000 bulmuştur. Nüfusun hõzla artmasõ iktisaden faal 
nüfusun toplam nüfusa oranõnõ da etkilemiştir. Bu oran 1955 yõlõnda, yüzde 57 iken, 1965 
yõlõnda yüzde 54 e düşmüştür. 

Kalkõnmanõn diğer bir iktisadi göstergesi GSMH nõn bileşimindeki gelişmelerdir. 
Tarõm sektörü hasõlanõn GSMH ya oranõ 1963 yõlõnda, yüzde 35 iken bu oran 1966 
yõlõnda 30,8 e düşmüş, sanayi gelirinin oranõ ise bu dönemde yüzde 15 ten yüzde 16,5 e 
yükselmiştir. 

İktisadi acõdan tanm ve sanayi sektörlerinin yakõn ilişkisi, sosyal açõdan köy ve 
şehrin bir bütün olarak ele alõnmasõ zorunluluğu,, sanayileşmeye yönelmiş bir gelişme 
içinde tarõm sektörünün öncelikle incelenmesini gerektirmektedir. Tarõmda işlenen arazi 
miktarõ 1945 yõlõnda 12700000 hektardan, 1955 yõlõnda 21000 000 hektara çõkmõş, 1965 
te ise 23 840 000 hektara yükselebilmiştir. Bu durumda ekilebilir topraklarda sõnõra 
varõlmõş olduğu ve yoğun tarõma geçilmesinin zorunluluğu ortaya çõkmaktadõr. Öte 
yandan makineli tarõma geçilmesi, ekilen ürünlerin çeşitlenmesi, modern tarõm 
girdilerinin kullanõlmaya başlanmasõ, böylece tarõmda medenileşmenin toplumca 
arzulanmakta ve gerçekleştirilmekte olmasõ bu konudaki gelişme gücüne işaret 
etmektedir. Söz konusu edilen gelişmenin kõsa sürede gerçekleşmesi, büyük ölçüde 
toprak varlõğõna ve insan toprak ilişkilerinin doğurduğu sorunlarõn çözülmesine bağlõdõr. 

Sanayi bitkilerinin ekim sahasõnõn 1945 te 537 000 hektardan 1965-te l 536 000 
hektara   ulaşmasõ,  bağ, meyvalõk  ve  sebzelik  ekim   alanõnõn 1  952 -1965   döneminde 
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l 666 000 hektardan    2 305 000 hektara varmasõ-köylerin kendileri için üreten kapalõ 
İktisadi ve sosyal birimler olmaktan çõkarak iç ve dõş pazarlar için üretim yapan ve bu 
pazarlarla, gerekli iktisadi ve sosyal ilişkileri kuran topluluklar olmaktaki eğilimlerini 
göstermektedir. 

İç ve dõş pazarlarla bu ilişkilerin gelişmesi, üretici ile pazar arasõndaki kademelerin 
azalmasõna bağlõdõr. Bu konuda üretim birimlerini tüketim birimlerine doğrudan doğruya 
bağlõyan modern kuruluşlarõn başarõsõ gelişmenin gerekli olan yönünü göstermektedir. 

Türk tarõm modernleşme eğilimi içindedir. Türkiye'de traktör sayõsõ 1945 te 1100 
den 1965 te 54 700 e çõkmõş, traktörle işlenen arazi de aynõ dönemde 87 000  hektardan   
4 100000 hektara yükselmiştir. 1948 -1952 döneminde hektar başõna ortalama 0,14 Kg. 
suni gübre tüketilirken bu ortalama 1965 te 8,6 Kg. a  erişmiştir.  Sulanan arazi  1966  da 
l 500 000 hektarõ bulmuştur. 

Tarõmõn modernleşmesinin kitlenin yenileşme ve kalkõnma arzularõnõ 
karşõlayabilmesi, böylece üretim artarken olumsuz sosyal davranõşlara yol açõlmamasõ 
modern tarõm girdilerinden ve Devletin sağladõğõ kredi ve diğer desteklerden küçük 
işletmelerin de doğrudan doğruya yararlanmalarõnõ sağlamaya bağlõdõr. Yenileşmeyi 
arzuluyan kitlenin beklediklerini hõzla elde etmesi kalkõnmaya yönelten değer yargõlarõnõn 
devam ve gelişmesi bakõmõndan çok önemlidir. 

Bu iktisadi gelişme yanõnda köye giden hizmetlerin artmasõ sosyal gelişme için 
önemli bir faktör olmaktadõr. Ulaştõrma imkânlarõ, artan karayolu ve köy yollarõ ile 
genişler ve 1960 - 1966 döneminde standart kaplama köy yollarõ uzunluğu yüzde 153 lük 
bir artõş gösterirken, aynõ dönemde içme suyuna sahip köy sayõsõ yüzde 55, elektriğe 
sahip köy sayõsõ mevcudu az olduğundan yüzde 273 oranõnda artmõştõr. 

Bu gelişmelerin yanõ sõra bölgeler arasõndaki gelişme durumlarõnõn farklõlõğõ 
devam etmektedir. Gelişme gücünü ortaya koyan davranõşlar bütün bölgelerde 
görülmekle birlikte, az gelişmiş bölgelerin kõt olan. tasarruf ve vasõflõ İşgücü 
kaynaklarõnõn gelişmiş bölgelerde yoğunlaş-masiyle sorun ağõrlaşmaktadõr. 

İşgücü bileşiminde meydana gelen değişmeler modernleşmeyi göstermektedir. 
1955 yõlõnda sanayi sektöründe istihdam edilenlerin 15-64 yaş grupundaki nüfusa oranõ 
yüzde 7,3 iken, bu oran 1965 yõlõnda yüzde 8,7 yi bulmuştur. Hizmetler sektöründe aynõ 
oran 1955 yõlõnda yüzde 7,5 den 1965 yõlõnda yüzde 10 a yükselmiştir. Bu göstergeler 
insan-gücü yapõsõnõn hareketliliğini ve hõzla modernleşme yönünde değiştiğini 
göstermektedir. 

Sanayi alanõnda elektronik, petro-kimya gibi yeni dallarõn ortaya, çõkmasõ ve 
buralarda çalõşan teknik insangücü sayõsõndaki artõş ve mesleklerdeki farklõlaşma sanayiin 
kendi içerisindeki modernleşme çabasõnõ ortaya koymaktadõr. Sanayileşme ve 
şehirleşmeye bağlõ olarak meslek çeşitleri de artmakta ve insangücü ücrete, dikey ve 
yatay harekete yönelerek yüksek vasõflõ olma eğilimi gösteren modern bir yapõ 
kazanmaktadõr. Şehirlerde geleneksel değer yargõlarõnõn değişmesi sonucu serbest 
mesleklere eğilim artmaktadõr. Tanm sektöründeki modernleşmeye paralel olarak, kõrsal 
alanda  da  yeni  mesleklerin  ortaya çõkmasõ  iktisadi  gelişmenin  bir başka göstergesidir. 
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Tarõm araçlarõ teknisyenliği, nakliyecilik gibi yeni meslekler gelişmekte, bazõ meslekler 
de yaygõnlaşmaktadõr. 

Tarõm sektöründeki gizli işsizlik ve halkõn zamanõm tam olarak değerlendirme 
arzusu, modern haberleşme araçlarõnõn çoğalmasõ ve yaygõnlaşmasõ, şehir ve köyün 
iktisadi ve sosyal alõş verişlerinin yoğunlaşmasõ, köylünün arzuladõğõ refah seviyesinin 
yükselmesi ve bu amaçla ek gelirler sağlama isteği şehirleşmeden önce mevsimlik göç 
hareketlerini artõrmaktadõr, özellikle Çukurova ve Ege bölgelerinde tarõm işçiliği, büyük 
şehirlerde inşaat ve hizmetler sektöründe istihdam gelişmektedir. 

İktisadi ve sosyal yapõnõn gereklerine uyarak ve söz konusu değişmelerle aynõ 
yönde olarak mesleki ve teknik eğitim de gelişmektedir. Son beş yõlda lise seviyesinde 
mesleki eğitim gören öğrenci sayõsõ .yüzde 56, lise seviyesindeki teknik öğretim gören 
öğrenci sayõsõ yüzde 29, yüksek okullara ve üniversitelere devam eden öğrenci sayõsõ 
yüzde 30 oranõnda artmõştõr. Yaratõlan ek kapasitelere rağmen talebin karşõlanamamasõ 
toplumun öğrenim arzusunu ortaya koymaktadõr. 

Sosyal göstergeler İktisadi göstergeler kadar kesinlikle gelişmeyi ortaya 
koyabilmektedir. Gerçekte iktisadi ve sosyal göstergeler birbirine çok yakõndan bağlõ ve 
karşõlõklõ ilişkindir. Hõzlõ modernleşme içinde sosyal gelişmeyi her konuda sayõlarla 
ölçmenin güçlüğü vardõr. Burada önemli olan değişmenin yönünü izleyebilmektir. 
Toplumda, bulduğu ile yetinen hayat görüşü, yerini modern kavramlara ve değer 
sistemlerine bõrakmakta, sosyal düzeni bozmadan maddeye verilen anlam değişmektedir. 
Halkõn dilekleri ve ihtiyaçlarõnõn sayõsõ çoğalmakta, nitelikleri yükselmektedir. Köylerde 
temel alt yapõ dõşõnda elektrik, yaygõn eğitim imkanlarõna ve şimdiye kadar köye 
girmemiş; tüketim mallarõna talep artmaktadõr. Şehirlerde, sayõ ve çeşit bakõmõndan 
çoğalan ve hõzõ artan modern haberleşme araçlanyle dõş alemle sõklaşan ve yakõnlaşan 
ilişkilerin sonucu yeni tüketim kalõplarõ benimsenmekte ve buna bağlõ olarak refah 
kavramõ ve seviyesi için erişilenin çok üstünde bir istek doğmaktadõr. Türk toplumu gün 
geçtikçe daha çok ve daha yukarõ nitelikteki unsurlarõ kendisinin tabii bir ihtiyacõ olarak 
görmektedir. 

Böyle bir modernleşme süreci içinde sosyal yapõda yüzyõllar boyunca önemli rol 
oynayan ve gelişmeyi engelliyen yargõlar güçlerini kaybetmektedirler. Bu konuda köy 
kademesinde uygulanan sağlõk programlarõnõn başarõsõ ve halkõn sağlõk konusunda daha 
akõlcõ davranõşlara yönelmesi iyi bir örnek olarak gösterilebilir. Bu durum, modernleşme 
yönünde toplum yapõsõnõn etkili değer sistemleri içinde olduğunu .göstermektedir. Değer 
sistemlerindeki bu etkililik ekonomik ve sosyal .gelişmenin hõzlandõğõ Türkiye'de gelişme 
yönünde ağõrlõk kazanmaktadõr. Şehirlerde net olarak görülen bu eğilim köylerde de 
yenilikler ve modernleşme yönündedir. Bir araştõrmaya göre, köye getirilen bir yeniliği 
ilk uygulayan olma arzusu, yani modernleşmede önder alma isteği köylülerin büyük bir 
çoğunluğu tarafõndan ifade edilmiştir. önemli olan yeniliklere katõlmadaki bu arzularõn 
gerçekleşme imkanlarõnõn sağlanabilmesi, hizmetlerin ve kamu desteğinin kişilere 
doğrudan doğruya ulaştõrõlabilmesidir. 
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Köylülerin büyük bir çoğunlukla yeni nesillere verilecek eğitimin öncelikle 
mesleki ve kültürel unsurlarõ taşõmasõ gereğini anlamasõ ve bunu istemesi, eğitimin 
modernleşme içindeki yerini ve önemini göstermekte, ayrõca diğer bir modernleşme 
göstergesi olmaktadõr. Eğitime duyulan bu ilgi okur -yazar oranõndaki hõzlõ artõşlarda da 
görülmektedir. Bu oran 1950 yõlõnda yüzde 34 iken, 1965 yõlõnda yüzde 48 i bulmuştur. 
1960-1966 arasõnda ilköğretimde toplam öğrenci sayõsõ yüzde 42 artõş göstermiştir. Bu 
artõş oranõ köyler için yüzde 45 tir. 1960 - 1966 yõllan arasõnda okulu olan köy sayõsõnda 
yüzde 24 oranõnda bir artõş olmuştur. 

Köylerde hayatta başarõlõ olmak için gerekli eğitim seviyesinin lise ve üniversite 
tahsili olduğu anlayõşõ uyanmõştõr ve talep durumuna geçilecektedir, öte yandan şehirlerde 
talep fazlalõğõ sonucu orta öğretim zor şartlar altõnda devam etmekte üniversiteler talepe 
cevap vermemektedir. Eğitimde fõrsat eşitliği ilkesine göre, köylerde artan eğitim talebini 
karşõlayacak burs sistemiyle köylü çocuklarõna sosyal hareketlilik imkanlarõ hazõrlamak, 
artan isteklerin cevaplanmasõnõ, böylece kişilerin geleceğe daha umutlu ve iyimser 
bakmalarõnõ sağlayõp verimlerini artõrmak bakõmõndan zorunludur. 

Araştõrmalar okur -yazar olanlarõn çevrelerine saghyabilecekleri faydalarõn daha 
fazla olduğunu göstermektedir. Okur - yazar olanlar kõrsal çevrede yenilikleri 
benimsemeye veya modernleşmeye daha açõktõrlar. Genellikle bu kişilerin çevrelerindeki 
hareketlilikleri yüksek olmakta, şehirle ilişkileri artmakta, şehre ve modernleşmeye 
ilgileri yükselmektedir. Okur -yazar olanlarõn modernleşmedeki ileri durumlarõ yapõlan 
araştõrmalarda yüksek bir hayat seviyesine ve sosyal itibara kavuşma arzularõnda, daha az 
sayõda çocuğa sahip olmayõ istemelerinde, haberleşme araçlarõndan daha fazla 
yararlanmalarõnda ve bu araçlarõn etkilerini olumlu görmelerinde ortaya çõkmaktadõr. 

Modern haberleşme araçlarõ bütün bölgelerde gittikçe çoğalmakta -ve 
yaygõnlaşmaktadõr. 1945 yõlõnda 75 günlük gazete çõkarken bu rakam 1966 yõlõnda 380 e 
varmõştõr. Türkiye'de çõkan toplam gazete sayõsõ 1945 te 150 iken 1966 yõlõnda 950 yi 
bulmuştur. Türkiye'de köylerin yarõsõ kadarõna haftada en az bir kere gazete gitmektedir. 
1946 yõlõnda Türkiye'de radyo alõcõsõ sayõsõ 101 000 iken bu rakam 1966 da 2 590 000 i 
bulmuştur. 1966 yõlõnda bütün yurtta 100 kişiye 8 radyo düşmektedir. Bu oranõn daha 
yüksek olmasõ muhtemeldir. Kõrsal nüfusun, yansõndan fazlasõnõn yaşadõğõ köylerde 10 
veya daha fazla az sayõda radyo alõcõsõ bulunmaktadõr. Şehirlere yakõn köylerle, kalabalõk 
köylerde modern haberleşme araçlarõna karşõ davranõşlar daha olumlu ve bunlardan 
yararlanma oranõ daha yüksektir. Kitle haberleşme araçlarõndan yararlanmanõn artmakta 
olduğu bu ortam, modernleşme ve kalkõnma faaliyetlerini hõzlandõrõcõ bir rol 
oynamaktadõr. 

Sosyal değişmenin bir diğer göstergesi ve faktörü toplumun, isteklerinin 
karşõlanmasõnda söz sahibi olmasõdõr. Son 15 yõllõk dönemde özellikle köylerin siyasî 
alanda etkilerinin artmasõ ve siyasi kişiliklerine kavuşmalarõ, köy kademesindeki 
ihtiyaçlarõn milli seviyede doğrudan doğruya düşünülmeye başlamasõ ve toplumun köy 
sorunlarõna artmasõ bu konudaki olumlu gelişmelerdir. 

 

 

 



                                                                                                                                            İkinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ (1968-1972) 

http://ekutup.dpt.gov.tr/plan2.pdf   60

 

Yapõlan çalõşmalar, köylerde duyulan ihtiyaçlar arasõnda içmesuyu, yol, okulun 
başta geldiğini, ancak yasama seviyesini yükseltmek ve sorunlarõ çözebilmek için temel 
sorunun fakirliğin yenilmesi olduğunu göstermektedir. Devletle işbirliği, gerekli şartlar 
yaratõldõğõnda, olumlu sonuçlar vermektedir. Köylüde bu işbirliği anlayõşõ vardõr ve 
bunun doğuşu bir modernleşme göstergesi olarak kabul edilebilir. Köyün sorunlarõnõ ele 
almasõnda yardõmcõ olan geleneksel yardõmlaşma metotlan ve kendine yeter düzen eski 
önemlerini kaybetmekte, köy topluluklarõ bunlarõn, yerini tutacak Devlet hizmetlerini 
ister duruma gelmektedirler. Bunun yanõnda modern anlamda ve belirli amaçlara 
yönelmiş teşkilatlanmalar artmaktadõr. 

Şehirlerde gönüllü kuruluşlar çoğalmakta ve modern bir sanayi düzeninin 
özelliklerine uygun olarak meslek gruplaşmalarõ önem kazanmaktadõr. Sanayileşme 
hareketine paralel olarak çoğalan ve güçlenen işçi kuruluşlarõ bu meslek gruplaşmalarõnõn 
başlõcasõdõr. 1966 da çeşitli sendikalara bağlõ ücretli sayõsõ 500 000 civarõndadõr. Grev, 
Lokavt ve Toplu Sözleşme uygulamalarõ işçi kuruluşlarõnõn toplumdaki önemini ve 
gücünü artõrmõştõr, öte yandan 1960-1965 döneminde bütünüyle sosyal güvenlik 
kapsamõna girenlerin sayõsõnda yüzde 44 oranõnda bir artõş olmuştur. Modernleşmenin 
gerektirdiği müesseselerin kurulmasõnõn gerekliliği, toplumun talebi olarak ortaya 
çõkmakta ve belirli bir seviyeye ulaşmak ve modernleşmeyi hõzlandõrmakta bu tür 
müesseseler etkili bir araç, ve bu nedenle bir kamu görevi olarak belirmektedir. 

Toplum yapõsõnõn modernleşme yönünde hõzla değişmekte olduğu açõktõr, önemli 
olan hõzla, gelişen isteklerin «kişilerde beklenen refah seviyesine kõsa sürede 
ulaşamamaktan doğan bir hoşnutsuzluk doğurmadan karşõlanabilmesidir. Bu konuda 
Türkiye'de karşõlaşõlan sorunlar değişmenin ve modernleşmenin kaçõnõlmaz yan 
etkileriyle ortaya çõkmaktadõr ve çözüm yolu gelişmenin hõzlandõrõlmasõdõr. 

Halkõn üstün bir refah seviyesini ve daha iyi hayat şartlarõna kavuşmayõ 
arzulamasõ, bu arzularõn çobuk gerçekleşmesini isteme, maddt ve manevi unsurlarõ aynõ 
düzeyde bur bütün olarak kavrama eğiliminde olan halkõn yapõlmasõ gerekli ayõnõm 
yaparak genellikle daha iyi maddi şartlara kavuşma arzusuna öncelik vermesine yol 
açmõştõr. Pazar için üretim, özellikle sanayi ürünleri üretimine geçiş, ek gelir sahalarõ 
arama, bu arada mevsimlik göçler ve hõzlanan sanayileşme hareketi, bu öncelik tanõmanõn 
doğurduğu ortamda anlamlarõnõ bulmaktadõrlar. Eğitimden yararlananlarõn çoğalmasõ ve 
modern haberleşme araçlarõnõn ve ulaşõm imktanlarõnõn artmasõ ve yaygõnlaşmasõ, 
yukarõda değinilen unsurlarla birlikte düşünüldüğünde, halkõn daha geniş bir çevre ile 
iktisadi ve sosyal alõş - verişini geliştirdiğini ve bu gelişme sonucu şehirleşme hareketini 
yoğunlaştõrdõğõnõ gosetermektedir. Daha yüksek bir refah seviyesine ulaşma arzusu ve 
şehir ve köy topluluklarõnõn kendi bünyelerine oranla sõnõrlarõ daha geniş olan ve gittikçe 
genişliyen çevrelerle temasa geçmelerini doğuran nedenler, modernleşme süresindeki 
şehirleşme noktasõnda birleşmektedir. Gittikçe hõzlanan İktisadi ve sosyal gelişmeden 
halkõn sosyal adalet ilkesine uygun olarak yararlanmasõ modernleşmeyi itici bir faktördür. 
Bu bakmadan dengesizlikler ve kitlelerin kamu hizmet ve yardõmlarõnõn kapsamõna 
gerekli şekilde  gireme  mesi değişmeyi sõnõrlayõcõ veya engelleyici unsurlar olarak ortaya 
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çõkmaktadõr. Tarõm alanõnda üretim, kredi ve pazarlama yönlerinden teşkilatlanma ve 
Devletin buna ön ayak olmasõ topluluklarõn kendi iç düzenlerini modern bir anlama 
kavuşturabilir. Bu, gelişme yönünden zorunludur. Öte yandan bu gelişme içinde kişilere 
kabiliyetlerine ve başarõlarõna dayanan dikey sosyal hareketlilik ve fõrsat eşitliği 
imkanlarõnõ hazõrlamak gereklidir. Halk ve kamu idaresi arasõndaki ilişkileri bir işbirliği 
ve karşõlõklõ anlayõş çerçevesinde geliştirmek, gelişen bir iktisadi ve sosyal yapõ için 
zorunludur. Bu arada toplumun geniş anlamiyle bir sosyal güvenlik sistemi içine alõnmasõ 
üzerinde özellikle durmak gerekir. Değişmenin itici gücü geleceğe olan güven 
duygusudur. 

Girişkenliğin, sosyal şartlarõn etkisiyle kõsõtlanmasõ, kaynaklarõyla kalkõnmaya 
katkõda bulunabileceklerin milli iktisadi hedeflerle bagda-şamõyacak alanlara 
yönelmeleri, sosyal itibara yönelmiş bir tüketim tarzõnõ benimsemesi katlanma üzerinde 
olumsuz etki yapmaktadõr. 

Toplumun bütününü yukarõda açõklanan anlayõş içinde kalkõnmaya yönelmiş bir 
çabaya katarken bölgeler arasõndaki gelişme farklõlõğõnõ giderici politikalarõn önemi 
ortaya çõkmaktadõr. 

İktisadi ve sosyal değer ve davranõşlarõ hõzla değişen Türk toplumunun hõzlõ ve 
dengeli bir şekilde kalkõnmasõ için, İkinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ, yukarõda açõklanan 
gelişme gücünü olumlu yönde, itmek ve sõnõrlayõcõ nedenleri ortadan kaldõrmak amaciyle 
çeşitli polittklalar getirmektedir. 
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İKİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANININ 

EKONOMİK HEDEFLERİ VE GENEL 
DENGELERİ 

1. METOT : 

İkinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõnõn hedeflerinin seçimine õşõk tutmak ve bu 
hedefleri gerçekleştirecek politika araçlarõnõ, tutarlõ bir çerçeve içinde tespit edebilmek 
amacõ ile, birbiriyle bağõntõlõ üç farklõ safhadan meydana gelen bir metot kullanõlmõştõr. 
Makro büyüklüklerle ilgili analizler, ekonominin çeşitli kesimlerine ait ayrõntõlõ 
çalõşmalar ve proje değerlendirilmesi safhalarõnõ içine alan bu çalõşmalardan elde edilen 
sonuçlar, daha sonra birleştirilmiş ve Planõn hedefleri genel amaçlara uygun olarak tutarlõ 
bir tarzda tespit edilmiştir. 

İkinci 'Beş Yõllõk Kalkõnma Planõnõn genel hedefleri ile diğer makro büyüklükler, 
ilk safhada geliştirilen bir makro model çerçevesi içinde ele alõnmõştõr. Bu safhada, 
seçilen gelişme hõzõ ve dõş tasarruf seviyesine göre, özellikle toplam kaynaklar ve 
harcamalar, kamu kesimi harcama ve gelirleri, geniş sektörler itibariyle gelişme hedefleri 
ve bunlarõn gerektirdiği yatõrõmlar ve iç tasarruf gereği analize tabi tutulmuştur. 

İlk geçici istatistiklere dayanarak yapõlan makro analizler, Plan çalõşmalarõnõn son 
safhalarõnda ve özellikle ayrõntõlõ sektör çalõşmalarõndan elde edilen daha yeni ve 
güvenilir istatistiki bilgilerin õşõğõ altõnda, revize edilerek, sektörel hedeflerle 
birleştirilmiştir. 

Makro hedeflerin kesin şekli ancak, makro modelde kullanõlan varsayõmlara 
dayanõlarak yapõlan sektör çalõşmalarõnõn sonuçlandmlmasiyle verilebilmiştir. Ayrõntõlõ 
sektör çalõşmalarõ, özellikle, talep, üretim, katma değer, ithalat ve ihracat gibi kritik 
büyüklüklerin tahminlerinde yoğunlaştõrõlmõştõr. Sektör çalõşmalarõ ve bunlar arasõndaki 
tutarlõlõk, 37 sektöre ait bir girdi - çõktõ tablosuna dayanarak geliştirilen ve ikinci safhada 
Plan çalõşmalarõnõn ağõrlõk noktasõnõ teşkil eden bir girdi - çõktõ model çerçevesi içinde 
sağlanmõştõr. Bu konuda daha ayrõntõlõ açõklama «Sektör Programlarõnõn Genel 
Görünüşü» bölümünde verilmiştir. 

Yukarda kõsaca açõklanan safhalarda tespit edilen üretim ve yatõrõm hedeflerinin 
projelendirilmesi, kamu sektörü ile özel sektör için yapõlan yatõrõm anket ve proje tespiti 
çalõşmalariyle sağlanmõştõr, özellikle kamu sektörü projeleri, tek tek değerlemeye tabi 
tutularak gerekli seçimler yapõldõktan sonra Birinci Beş Yõllõk Plan döneminden devam 
eden projelerle birleştirilerek ve özel sektör yatõrõm anketlerinin de õşõğõ altõnda her 
sektörde kamu ve özel sektör yatõrõmlarõ ayn ayn tespit edilmiştir. 

2. GENEL GELİŞME HEDEFLERİ: 

a.   KALKINMA HIZI: 

İkinci  Beş  Yõllõk  Kalkõnma  Planõnõn  temel  ekonomik  hedefi  gayri  safi  milli 
hasõlada 1967 - 1972 yõllan arasõnda toplam olarak yüzde 40,$ çevresinde bir artõş 
sağlamaktõr. 
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İkinci Beş Yõllõk Plan dönemi için seçilen gelişme hedefini haklõ ve gerekli kõlan 
nedenler genel hatlariyle aşağõda belirtilmiştir. 

(1) Planlõ kalkõnma uygulamasõnõn ilk yõllarõ olmasõndan doğan güçlüklere 
rağmen, 1962 - 1966 döneminde, yõlda ortalama yüzde 6,5 çevresinde bir gelişme hõzõnõn 
sağlanmõş olmasõ, Türk toplumunun. İkinci Beş Yõllõk Plan dönemi için hedef olarak 
aldõğõ yõlda ortalama yüzde 7 kalkõnma hõzõnõn ulaşõlabilir olduğunu göstermektedir. 

(2) İkinci Plan dönemi için seçilen yüzde 7 gelişme hõzmõn ulaşõlabilir bir hedef 
olmasõnõn temel nedeni, Türk ekonomisinin, bu hõzõ devam ettirebilecek bir potansiyele 
ve elindeki yaygõn ve değişik kaynaklan harekete geçirebilecek güce sahip olmasõdõr. 

(3) Hedef olarak alman kalkõnma hõzõ, Türk toplumunun hayat standardõnõ uzun 
vadede yükseltmek ve insan haysiyetine yaraşõr bir seviyeye çõkarmak için zorunludur. 
Bu hedef, aynõ zamanda, Heri ülkelerle mevcut büyük gelir farklarõnõ zamanla kapatmaya 
yetecek kadar da yüksek bir gelişme hõzõdõr. 

(4) Yüzde 7 gelişme hedefi, Türkiye'nin, uluslararasõ düzende güçlü bir yere sahip 
olmasõnõ ve dünyanõn hõzlõ kalkõnmakta olan Ülkeleri arasõndaki durumunu 
kuvvetlendirmesini Bağlõyacaktõr. 

(5) Öte yandan hedef olarak seçilen gelişme hõrõ Türk toplumuna katlanamõyacağõ 
bir fedakarlõk yükü de getirmemektedir. İkinci Plan döneminde öngörülen kalkõnma 
hõzõnõn gerektirdiği tasarruf ihtiyacõ toplumun yasama standardõnõn düşmesine yol 
açmõyacak, aksine nüfus başõa tüketim yõlda ortalama yaklaşõk olarak yüzde 2,5 oranõnda 
artacaktõr. 

b.   DIŞ KAYNAKLARA BAĞLILIĞIN AZALTILMASI : 

İkinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõnda ekonominin dõş kaynaklara. bağlõlõk 
derecesinin azaltõlmasõ amaç alõnmõştõr. Bu amaca varmak üzere dõş tasarruflarõn GSMH 
içindeki payõ 1907 yõlõnda yüzde 2,0 dan 1972 yõlõnda yüzde 1,7 ye. düşürülecektir. Ayni 
döneni içerisinde sağlanmasõ gerekli kalkõnma kredisi niteliğindeki dõş yardõmlarõn da 
GSMH�ya oranõnõn, döviz rezervlerini yükseltmek için gerekli görülen kõsõm hariç 
tutulursa, yüzde 2,4 ten yüzde 1,7 e indirilmesi hedef alõnmõştõr. 

1968 - 1972 yõllan arasõnda yukarda belirtilen iki temel hedefe varõrken fiyatlar 
genel seviyesinde istikrarõn bozulmamasõ ve ekonomide enflasyonist veya deflasyonist 
eğilimlerin belirmemesine özel bir dikkat gösterilecektir. Aynca İkinci Beş Yõllõk Plan 
döneminde, GSMH�da, yõlda ortalama yüzde 7 gelişme hõzõ sağlanõrken, uygulanacak 
gelişme stratejisi ve sanayi sektörünün ekonominin sürükleyici niteliğini kazanmasõ ve 
tanmsal üretimin hava şartlarõna bağlõlõğõnõn azaltõlmasõ da genel ilkeler olarak kabul 
edilmiştir. 

3.    GAYRlSAFÎ MİLLİ HASILADAKİ GELİŞMELER VE YAPISAL DEĞİŞİM  
Hedef alõnan gelişme hõzõ sonucunda 1967 yõhnda 1965 f iyatlariyle 85,1 milyar 

lira olacağõ  tahmin edilen gayrisafi milli hâsõla beş yõlda yüzde  40,3  artacak ve 1972 de 
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119,4 milyar liraya yükselecektir. Böylece gayrisafi milli hasõla 1967 - 1972 yõllarõ 
arasõnda 34,3 milyar lira artmõş olacaktõr. Sağlanacak bu gelişme ile 1967 yõlõnda 2 580 
lira olan fert başõna gelir, beş yõlda yüzde 24,8 veya yõlda ortalama yüzde 4,4 artarak 
1972 de 3 200 liraya yaklaşacaktõr. 

Tablo 36 gayrisafi milli hasõlanõn 1967 ve 1972 yõlõ değerlerini göstermektedir. 
Tablo ayrõca sektörlerde «faktör fiyatlarõ» ile net yurt içi gelirleri ve bunlarõn gayrisafi 
milli hasõla içindeki paylarõnõ da vermektedir. Gayrisafi milli hasõla ve sektörlerde 
öngörülen gelişmeler «sektörlerin genel görünüşü bölümündeki Tablo 144 de de verilmiş 
bulunmaktadõr. Ancak,i İki tablo arasmda önemli bir fark vardõr. Tablo 144 de sektörlerde 
öngörülen katma değer hedefleri «piyasa fiyatlarõ» ile gayrisafi değerlerdir. Yani, bu 
büyüklüklerde dolaylõ vergilerle amortismanlar da bulunmaktadõr. 

Tablo 36, Tablo 144 deki «piyasa fiyatlarõ» ile gayrisafi değerlerden, 1968 - 1972 
döneminde elde edilecek dolaylõ vergilerle amortismanlar düşürülerek hazõrlanmõştõr. İki 
tabloda da verilen sektörel büyüme hõzlarõndaki fark bu işlemden ileri gelmektedir. Tablo 
36 nõn ayrõca düzenlenmesinin başlõca nedeni Tablo 144 ün, gerçekleşme yönünden 
geçmiş dönemlerle mukayese yapma imkanõnõ vermemesidir. Çünkü, bugüne kadar elde 
mevcut millî gelir serileri, sektörlerde «faktör fiyatlarõ» ile net yurt içi gelirler esasõna 
göre hazõrlanmõş bulunmaktadõr. 

Tablo 36 nõn incelenmesinden de görüleceği gibi, gayrisafi milli hâsõlada yõlda 
ortalama yüzde 7 gelişme elde edilebilmesi için, 'faktör fiyatlarõ ile yurt içi gelirlerin, 
tarõm sektöründe yüzde 4,1, sanayide yüzde 12,0, inşaat sektöründe yüzde 7,2, ulaştõrma 
sektöründe yüzde 7,2,. konut sektöründe yüzde 5,9 ve diğer sektörlerde yüzde 6 gelişme 
göstermesi gerekmektedir. 

Böylece İkinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ, hõzlõ bir ekonomik gelişme yanõnda, 
ekonomide önemli bir yapõsal değişiklik de öngörmektedir. Nitekim, 1968 -1972 
döneminde sanayi sektörü ekonominin en hõzlõ gelişen sektörü olacak ve gayrisafi milli 
hasõla içindeki payõ 1967 yõlõnda yüzde 16,3 ten 1972 yõlõnda yüzde 20,5 e yükselecektir. 
Öte yandan sanayi dõşõ sektörlerin tümü yõlda ortalama yüzde 5,4 gelişirken gayrisafi 
milli hâsõla içindeki paylarõ yüzde 83,7 den yüzde 79,5 e düşecektir. Böylece sanayi 
sektöründen daha yavaş gelişecek olan sektörlerin ve özellikle tarõmõn gayrisafi milli 
hasõla içindeki payõnõn ggftinwn dolayõ-siyle uzun vadede daha hõzlõ ve istikrarlõ bir 
gelişme elde etmek mümkün olacaktõr. 

Tarõm sektörü için öngörülmüş bulunan yüzde 4,1 gelişme hõzõ, artan nüfus ve 
gelir dolayõsiyle yükselen gõda talebini, enflasyona meydan vermeden, yurt içi üretimle 
karşõlamak, tarõm ürünleri ithalâtõ zorunluluğuna yol açmamak ve ödemeler dengesindeki 
baskõlarõ artõrmamak, tarõm sektöründe çalõşanlarõn hayat standartlarõnõ yükseltmek ve 
tarõmdan tarõm dõşõ sektörlere kaynak transferleri sağlamak için zorunlu olmaktadõr. 
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TABLO : 36 � Faktör Fiyatlarõ ile Net Yurt îçi Gelirleri ve Gayrisafi Milli 

Hasõla : 1967 - 1972 
(Milyar T. L) 
 (1965 fiyatlarõ ile) 

 

    GSMH�ya 
Oranlarõ  % 

1967   1972 Endeks 

Yõllõk 
ortalama 
Artõş % 1967   1972  

(1)   (2)  (3)  (4)  (5)   (6)  

Tarõm  

 

25,3   30,9 122,1  4,1  29,7   25,9  
Sanayi   13.9   24,5  176,3  12,0  16,3   20,5  
Ulaştõrma   5,0   7,1 142.0  7,2 5,9   5,9  
İnşaat   4,3   6,1 142,0  7,2  5,0   5,1  
Konut   2,7   3,6 133,3  5,9 3£   3,0  
Diğerleri   20,3   27,2 134,0  6,0  23,9   22,9  
Yurt içi gelir (FF)   71,5   99,4 139,0  6,8  84,0   83,3  

G. S. M. H.   85,1   119,4 140,3  7,0    

 

4.   EKONOMİNİN GENEL DENGESİ: 

İkinci Beş Yõllõk Plan döneminde, ekonominin elinde bulunduracağõ toplam 
kaynaklar gayrisafi milli hasõla ile dõş tasarruflardan meydana gelmektedir. Gayrisafl 
milli hasõla beş yõllõk dönemde yüzde 40,3 artarak 1967 de 85,1 milyar liradan 1972 de 
119,4 milyar liraya yükselecektir. Ancak gerek ödemeler dengesinde karşõlaşõlan açõk, 
gerekse iç tasarruflarõn öngörülen gelişme hedefine ulaşmak için yeterli olmamasõ 
dolayõsiyle, bu dönemde, yurt dõşõndan yabancõ tasarruflar şeklinde kaynak transferi 
zorunlu olacaktõr. Bu sebeple dõş tasarruflarõn GSMH içindeki payõ düşmekle beraber 
1967 de 1,7 milyardan 1972 de 2,0 milyar liraya yükselecek ve böylece toplam kaynaklar 
dönem başlangõcõnda 86,8 milyar lira iken 1972 de 121,4 milyar lirayõ bulacaktõr. 
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TABLO : 37 � Kaynaklar Harcamalar 
(Milyar T. L.) 
(1965 fiyatlarõ ile) 

         % Artõş 
  1967  1968  1969  1970   1971  1972  Beş yõllõk  Yõllõk  
  (1)  (2)  (3)  (4)   (5)  (6)  (7) (8)  

A) Toplam kaynaklar   86,8  92,9  99,4  106,4   113,6  121,4  39,9  7,0  

1. GSMH   85,1  91,1  97,4  104,3   111,6  119,4  40,3  7,0  

2. Dõş tasarruflar   1.7  1,8  2,0  2,1   2,0  2,0  17,6  3,3  

B) Toplam harcamalar   86,8  92,9  99,4  106,4   113,6  121,4  39,9  7,0  

1. Yatõrõm harcamalarõ   16,9  18,8  21.0  23,6   26,6  29,0  71,6  11,4  

a) Sabit sermaye            

Yatõrõmlar   16,1  17,5  19,6  22,1   25,0  27,3  69,6  11,2  

Özel yatõrõmlar   7,4  8,1  9,3   10,5    11.7  13,3  79.7  12,5  

Kamu yatõrõmlarõ   8,7  9,4  10,3  11,6   13,3  14,0  60,9  10,0  

b) Stok gelişmeleri   0,8  1,3  1,4  1,5   1,6  1,7  112,5  16,3  

2. Tükettm harcamalarõ   69,9  74,1  78,4  82,8  t 87,0  92,4  32,2  5,8  

a) Özel tttkettm   57,9  61,1  64,5  67,8   70,4  74,1  28,0  5,1  

b) Kamu tüketimi   12,0  13,0  13,9  15,0   16,6  18,3  52,5  8,8  
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Yurt içinden ve dtş alemden sağlanan kaynaklarõn genel ekonomik ve sosyal 
amaçlara uygun olarak ve ekonominin verileri dikkate alõnarak tespit edilen harcama 
hedefleri Tablo 37 de verilmektedir. 

Kaynaklar ve harcamalar arasõnda kurulan eşitlik bir fiziki eşitlik olup, 
kullanõlabilir mal ve hizmetlerrin hedef alman seviyede gerçekleşmesi, harcama dağõlõmõ 
ve seviyeleri iğin konulan Plan hedeflerinin gerçekleşmesi ile mümkün olacaktõr. Bu 
dengenin istenen seviye ve birleşimde gerçekleştirilmesi ekonomik istikrarõ korumak için 
en önemli şarttõr. 

a)    YATIRIM HARCAMALARI: 

İkinci Beş Yõllõk Plan döneminde öngörülen gelişme hõzõna ulaşmak, ekonominin 
uzun vadeli olarak kendi imkanlarõna dayalõ gelişmesinin gerektirdiği ekonomik yapõyõ 
kurmak, sosyal adalet ilkesi uygulamasõna devam etmek için zorunlu görülen yatõrõm 
seviyesi 1967 de 16,9 milyar T.L. dan 1972 de 29,0 milyar T.L. sõna çõkacaktõr. Bu 
hedefin gerçekleşmesi için yatõrõmlarõn yõlda ortalama yüzde 11,4 artman öngörülmekle 
beraber yõllarõn özelliği dikkate alõnmõş ve yatõrõm seviyesi her yõl için tespit edilmiştir. 

Yatõrõm harcamalarõnõn 1967 de yüzde 46,7 sinin 1972 de ise yüzde 49,3 ünün özel 
sektörce yapõlacağõ tahmin edilmiştir, özel sektörün yapacağõ yatõrõm seviyesinin 
tespitinde ilk Plan uygulamasõnõn verileri, özel sektörün finansman imkânlarõ, karma 
ekonominin kurallarõ ve İkinci Plan döneminde yapõlacak yatõrõmlarõn teknolojik 
özellikleri ve sektörel dağõlõmõ dikkate alõnmõştõr. 

Toplanõ yatõrõmlarõn özel ve kamu kesimleri arasõndaki zorlayõcõ bir nitelik 
taşõmamaktadõr. Uzun vadede ekonomik bakõmõndan önemli olan, yatõrõmlarõn toplam 
seviyesi ve çeşitli sektörler arasõndaki dağõlõmõdõr. Gönüllü tasarruflar tahminlerden hõzlõ 
arttõğõ takdirde kamu yatõrõm gereği azalabilecek veya özel tasarruflarda aksi yönde bir 
eğilimin belirmesi halinde kamu yatõrõmlarõnõ öngörülen seviyelerin üzerine çõkarmak 
gerekecektir. Ancak kamu yatõrõmlarõnõn hedef alõnan seviyelerde gerçekleştirilmesi 
kamu sektörü için emredici olan Planõn başarõlõ uygulamasõnõn en önemli şartõdõr. 

Birinci Plandan farklõ olarak İkinci Planda stok değişmeleri ayrõca ele alõnmõştõr. 
Stok artõşlarõ tanm ve sanayi üretim artõşlarõna bağlõ olarak hesaplanmõştõr. Stok 
artõşlarõnõn vatmm harcamalarõ içinde gösterilmesi, özel tüketim gelişmesini açõklõkla 
izlemek için de gerekil görülmektedir. 

Yatõrõm harcamalarõ gayrisafi milli hasõlanõn 1967 de yüzde 19,9 undan 1972 de 
yüzde 24,3 üne varmaktadõr. Yatõrõmlarõn kamu kesimi ve özel kesim arasõndaki 
bölümünü ile sabit sermaye ve stok artõşlarõ arasõndaki dağõlõmõnõnõn ayrõntõsõna yatõrõm 
tasarruf dengesi kõsmõnda değinilmiştir. 
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b.   TÜKETİM  HARCAMALARI : 

Tüketim harcamalarõ 1967 de gayrisafl milli hasõlanõn yüzde 82,1 i iken 1972 de 
yüzde 77,4 tine düşecektir. Planõn öngördüğü hedeflere ulaşmak için kamu ve özel 
tüketim artõşõnda belli seviyeleri aşmamak gerekli görülmüş ve toplam tüketimin beş 
yõlda ortalama yüzde 5,8 artmasõ hedef alõnmõştõr. Özel sektöre yapõlan gelir dõşõndaki 
transferleri de kapsõyan kamu tüketiminin yõlda oratlama olarak yüzde 8,8 artacağõ ve 
gayrisafi milli hasõla içindeki payõnõn 1967 de yüzde 14,1 den 1972 de yüzde 15,3 e 
yükseleceği öngörülmüştür. 

Yatõrõm ve tasarruflarõn hõzla artõrõlmasõ ilkesine paralel olarak özel tüketim 
harcamalarõnõn ikinci Beş Yõllõk Plan döneminde yõlda ortalama yüzde 5,1 artõrõlmasõ 
hedef alõnmõştõr, özel tüketim harcamalarõnõn gayrisafi millî hasõla içindeki oranõnõn 1967 
de yüzde 68,0 dan 1972 de yüzde 62,1 e düşeceği öngörülmektedir. 

Özel tüketim harcamalarõnõn gayrisafi milli hasõla içindeki payõnõn zaman 
içerisinde azalacağõ varsayõlmakla beraber, yõlda ortalama yüzde 5,1 oranõnda artõrõlmasõ 
buna karşõlõk nüfusun yüzde 2,6 artacağõnõn tahmin edilmesi dolayõsiyle toplumun 
yasama standardõnõn bir göstergesi olan nüfus başõna özel tüketimde yaklaşõk olarak yõlda 
ortalama yüzde 2,5 çevresinde bir artõşõn sağlanabileceği tahmin edilmektedir. Böylece 
1967 yõlõnda l 755 lira olan fert başõna özel tüketim 1972 yõlõnda l 980 liraya 
yükselecektir. 

Ayrõca, özel tüketimdeki artõşõn yanunra özellikle sağlõk, eğitim gibi kamu gelişme 
cari harcamalarõnõn fertlerin hayat standartlarõ üzerinde olumlu etkiler yaptõğõ dikkatten 
uzak tutulmamalõdõr. Bunun ötesinde, İkinci Beş Yõllõk Plan döneminde, gelirin kişiler 
arasmda daha adil bir şekilde dağõlõmõnõ sağlamak amaciyle izlenecek politika sonucun» 
da» düşük gelir gruplarõnõn tüketiminde ortalamadan daha hõzlõ bir artõş olacaktõr. 

Toplam özel tüketimin başlõca gruplara göre ayrõmõ Tablo 38 de özetlenmiştir, 
İkinci Plan döneminde özel tüketimin yapõsõnda nispi bir değişikliğin meydana geleceği 
tahmin edilmektedir. Bununla beraber 'başlõca mal gruplarõ veya sektörlere 
göre,harcamalarm mutlak seviyesinde, genel bir artõşõn meydana geleceği de 
öngörülmektedir. Bağlõca gruplara göre bu bünye değişiklikleri şöyle özetlenebilir: 

Tarõm grupundaki özel tüketimin toplam özel tüketime oranõ 1967 de yüzde 27,8 
iken, 1972 de yüzde 26,0 a düşmektedir. Gõda gnõpuna yapõlan harcamalarda ise, hem 
mutlak hem de oransal artõş öngörülmektedir. Bu grupun toplam tüketim içindeki oranõ 
1967 de 20.4 iken 1972 de yüzde 21,5 e yükselecektir. Bunun, ekonomi geliştikçe 
fertlerin tüketim harcamalarõnõn işlenmemiş tarõmsal ürünlerden işlenmiş gõda 
snaddelerine kaydõrma eğilimine uygun bir durum olduğu söylenebilir. 
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TABLO : 38 � İkinci Beş Yõllõk Plan Döneminde Özel Tüketim 

Harcamalarõ 
(Milyon T. L.) 
(1965 fiyatlarõ) 

 

 1967 yõlõ 1972  yõlõ 
 Mutlak 

değer 
Yüzde 

dağõlõm 
Mutlak 
değer 

 Yüzde 
dağõlõm 

Sektörler  (1) (2) (3)  (4) 

1.   Tarõmsal gõda maddeleri  16,1  27,8  19,3   26,0  

2.   Yakacak maddeleri  0,5  0,9 0,6   0,8  

3.   İşlenmiş gõda maddeleri, 
içki, ve tütün  11,8  20,4  15,9  

 

21,5  
4.   Dokuma ve giyim  4,5  7,8  5,2   7,0  

5.   Diğer sõnat maddeler  5,5  9,5  7.9   10,7  

6.   Elektrik  0,2  0,3  0,4   0.5  

7.   Hizmetler  19,3  33,0  243   33,5  

Toplam  57,9  100,0  74,1   100,0  

 
5.   YATIRIM TASARRUF DENGESİ : 

İkinci Beş Yõllõk Plan döneminde gayrisafi milli hasõlada 34,3 milyar liralõk artõş 
sağlamak iğin, 3.25 olarak hesaplanan stok hariç sermaye nasõla katsayõsõna göre beş 
yõlda 111,5 milyar liralõk sabit sermaye yatõrõmõ yapmak gerekecektir. Aynõ dönemde 
ekonomide 7,5 milyar liralõk stok artõsõ olacağõ tahmin edildiğinden toplam yatõrõmlar 
110,0 milyar lirayõ bulacaktõr. 

İkinci Plan döneminde hedef olarak alõnan gelişme hõzõna erişilmesi ve ekonomide 
genel istikrarõn korunmasõ, yatõrõmlarõn gerçek tasarruflar ile karşõlanmasõnõ gerekli 
kõlmaktadõr. 

İkinci Plan döneminde gönüllü tasarruflarõn gelişimi önceki dönemlerde doğan 
eğilimin tespiti ve gönüllü tasarruflarõ teşvik için öngörülen sermaye piyasasõnõn 
kurulman ve banka, sigorta sisteminde kurumsal değişiklikler gibi tedbirlerin tamamen 
gerçekleştirileceği dikkate alõnarak tespit edilmiştir. Böylece 1967 de gayrisafi miilli 
hasõlanõn yüzde 8,9 u olan gönüllü tasarruflar beş yõlda yüzde 55,3 veya yõlda ortalama 
yüzde 9,2 artarak 1972 de gayrisafi milli hasõla yüzde 9,9 una ulaşmaktadõr. 

Kamu tasarruflarõ mevcut gelir sisteminin saghyacagõ toplam net kamu gelirleri, ve 
yatõrõmlar dõşõnda kalan fcamu harcama hedefleri esas alõnarak hesaplanmõştõr. 

Gönüllü tasarruflarla ek gayret gösterilmeden sağlanacak kamu tasarruflarõnõn 
toplamõ dikkate alõndõğõnda ekonomide yõldan yõla artan miktarlarda tasarruf açõğõ 
belirmektedir. Tablo 39 da görüldüğü gibi tasarruf açõğõnõn bir kõsmõ dõş tasarruflarla 
karşõlanacaktõr. Kalan  ek tasarruf gereği ise, kamu tasarruflarõnõ artõrõcõ gayretler ile 
karşõlanacaktõr. 
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İkinci Plan döneminde tasarruflar ile gayrisafi millî hasõla arasõndaki ilişki Tablo 
41 de gösterilmektedir. 

İkinci Beş Yõllõk Plan döneminde ekonomide meydana gelecek tasarruf açõğõnõn 
nasõl kapatõlacağõ «Kamu kesiminin dengesi» ve «Vergi politikasõ» bölümlerinde genel 
hatlarõ belirtilmiştir. 

TABLO : 39 � Tasarruf Açõğõ 
(Milyar T. L.) 
(1965 fiyatlarõ ile) 

 

  1967 
(1) 

1968 
(2) 

1969 
(3) 

1970 
(4) 

1971 
(5) 

 1972 
(6) 

Toplam yatõrõmlar   16,9  18,8  21,0  23,6 26,6   29,0 

Yurt içi tasarruflar   14,9  16,4  18,2  20,3 22,6   24,5 

a) Gönüllü tasar.   7,6  8,4  9,3  10,1 10,8   11,8 

b) Kamu tasar.   7,3  8,0  8,9  10,2 11,8   12,7 

Ek tasarruf gereği   2,0  2,4  2,8  3,3 4,0   4,5 

Dõş tasarruflardan 
karşõlanacak gerek  

 

1,7  13  2,0  24 2,0  

 

2,0 

Yurt içi tasarruflarla 
karşõlanacak gerek  

 

 0,3  0,6  0,8  1,2 2,0  

 

2,5 

Bu suretle İkinci Beş Yõllõk Plan döneminde toplam tasarruflarõn gayrisafi milli 
hasõla içindeki payõ 1967 d« yüzde 19,9 dan 1972 de yüzde 24,3 e çõkarõlacak ve beş 
yõllõk dönemde ortalama olarak gayrisafi milli hasõlanõn yüzde 22,7 sini bulacaktõr. 

Öte yandan iç tasarruflarõn yeterli olmamasõ ve özellikle ödemeler dengesi açõğõ 
dolayõsiyle dõş. tasarruflara başvurmak zorunlu olacaktõr. Ancak iç tasarruflarõn yõlda 
ortalama yüzde 12,2 artõrõlmasõna karşõlõk dõş tasarruflardaki artõş, oranõ yüzde 3,3 
çevresinde kalacak ve gayrisafi milli hasõla içindeki payõ 1967 de yüzde 2 den 1972 de 
yttzde 1,7 ye-düşecektir. Yurt İçi tasarruflarõn gayrisafi milli hasõlaya oranõ ise aynõ yõllar 
arasõnda yüzde 17,9 dan yüzde 22,6 ya yükseltilecektir. 

6.   KAMU KESİMİNİN DENGESİ  VE FİNANSMANI: 

Tarihi ve geleneksel nedenlerle Türkiye'de kamu kesiminin ekonomi içindeki yeri 
büyük ve önemlidir. İkinci Beş Yõllõk Plan döneminde kamu yatõrõmlarõnõn toplam 
yatõrõmlar içindeki payõnõn yüzde 53,3 ten 1972 de yüzde 50,7 ye düşmesinin 
öngörülmesine rağmen kamu kesiminin ekonomik gelişme konusundaki önemli rolü 
devam edecektir. Karma Ekonomi Politikasõ Bölümünde genel hatlariyle belirtilen 
faaliyetlerin gerçekleştirilebilmesi için kamu gelirlerinin gayrisafi milli hasõlaya oranõnõn 
1967 de !% 27,4 den 1972 de yüzde 31,3 e yükseltilmesi gerekmektedir. 
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TABLO : 40 � 1967 - 1979 Yatõrõm Tasarruf Dengesi 

Milyar T. L. 
1965 fiyatlarõ 

 

  Sabit 
sermaye 

yatõ-
rõmlarõ 

 

.Stok 
artõşlarõ

Toplam 
yatõ-

ranlar 

Yurt 
içi  ta-

sarruflar
Dõş ta-

sarruflar 

 
Toplam 

ta-
sarruflar

Yõllar   (1)   (2)  (3)  (4)  (5)   (6)  
1067   16,1   0,8  16,9  153 1,7   16,9  
1968   17,5   1,3  183  17,0 13   18,8  
1969   19,6   1,4  21.0  193 2,0   21,0  
1970   22,1   1.5  23,6  21,5 2,1   23,6  
1971   25,0   1,6  26,6  24,6 2,0   26,6  
1972   27,3   1,7  29,0  27,0 2,0   29,0  

1968 - 1972 
Toplamõ  

 

111,5  

 

7,5  119,0  109,1 9,9  

 

119,0  
   

Gayrisafi Milli Hasõlanõn yüzdesi olarak 
  

1967   18,9   0,9  193  173 2,0   19,9  
1968   19,2   1,4  20,6  18,6 2,0   20,6  
1969   20,1   1,4 213 193 2,0   21,5  
1970   21,2   1,4  22,6  203 2,0   22,6  
1971   22,4   1,4  23,8  22,0 1,8   23,8  
1972   22,9   1,4  243  22,6 1,7   24,3  
Ortalama   21,3   1,4  22,7  203 1,9   22,7  

Ortalama yõllõk 
% artõş oranõ  

 

113  
 
16,8  11,4 123  3,3  

 
11,4  
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TABLO : 41 � Gayrisafi Milli Hasõla -Ttasarruflar (Milyar TL.) 

(1968 fiyatlarõ) 
 

  

1967 1968 1969 1970 

 

1971 1972 
5 

Yõllrk 
% Artõşlar 

Yõllõk 
  (1) (2) (3) (4)  (5) (6) (7) (8) 

Gayrisafi milli hâsõla   85,1  91,1  97,4  104,3   111,6  119,4  40,3  7,0  

Kullanõlabilir gelir   65,5  69,5  73,8  77,9   81,2  85,9  31,1  5,6  

Kullanõlabilir gelir gayrisafi            

milli hâsõla   77,0  76,3  75,8  74,7   72,8  71,9  �  �  

Özel iç tasarruf   7,6  8,4  9,3  10,1   10,8  11,8  55,3  9,2  

Özel iç tasarruf kullanõlabilir            

gelir   11,6  12,1  12,6  13,0   13,3  13,7  �  �  

Kamu tasarrufu   7,6  8,6  9J  11,4   13,8  15,2  100,0  14,9  

Kamu tasarrufu gayrisafi milli            

hasõla   8,9  9,4  10,0  10,9   12,4  12,7  �  �  

Toplam iç tasarruf   15,2  17,0  19,0  21,5   24,6  27,0  77,6  12,2  

Toplam iç  tasarruf gayõisafi 
Milli hasõla  

 
17,9  18,7  19,5  20,6  

 
22,0  22,6  � �.  
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a.   KAMU HARCAMA HEDEFLERİ : 

İkinci Plan döneminde, genel ekonomik ve sosyal amaçlara uygun olarak tespit 
edilen kamu harcama hedefleri Tablo 42 de gösterilmiştir. Kamu harcamalarõ, bu kesimin, 
ekonomide yaratõlan fizik kaynaklardan hedeflere ulaşmak için yaptõğõ yatõrõm ve cari mal 
ve hizmet ödemeleri ile gelir ve sermaye transferlerini kapsamaktadõr. Fiziki harcama 
hedeflerine ulaşabilmek için fiyat istikrarõnõn, yatõrõm ve tüketim mallarõ arasõndaki nispi 
fiyat dengesinin bozulmamasõ gerekmektedir. 

l.   YATIRIM HARCAMALARI : 

İkinci Beş Yõllõk Plan döneminde kamu kesimince yapõlacak yatõrõmlarõn hacmi, 
sektöre! dağõlõmõ ve öngörülen gelişme hõzõ yapõsal değişime uygun olarak tespit edilmiştir. 
Kamu yatõrõmlarõnõn hedef alõnan bacõmlarõ kamu tüketimi ile özel tüketim ve kamu 
tüketimi ile yatõrõmlar arasõnda yapõlan tercihleri de göstermektedir. Kamu yatõnmlannõn 
dağõlmanda İkinci Beş Yõllõk Planla öngörülen yapõsal değişiklik, üretimin bileşimi ve 
bölgelerarasõ denge gibi konular gözönünde tutulmuştur. 

Kamu kesimi içinde yatõrõm yapan kamu kuruluşlarõ Genel ve Katma Bütçeli 
Daireler, Mahalli idareler, Döner Sermayeli idareler ve iktisadi Devlet Teşebbüsleridir. 
Devlet genel ve katma bütçeye konulan ödeneklerle özellikle altyapõ yatõrõmlarõnõ 
gerçekleştirecek, İktisadi Devlet Teşebbüsleri ve Döner Sermayeli idareler ise daha çok mal 
ve hizmet üreten yatõrõmlara yöneleceklerdir. Mahalli idareler genellikle mahalli hizmetlerin 
nitelik ve niceliğini artõrõcõ yatõrõmlarõ yapacaklardõr. 

İkinci Beş Yõllõk Plan döneminde de ekonomik gelişmeyi sağlamada önemini 
muhafaza edecek olan kamu yatõrõmlarõ 1967 yõlõnda 9 milyar liradan yõlda ortalama yüzde 
10,3 artarak 1972 yõlõnda 14,7 milyar liraya varacaktõr. Bu dönemde kamu yatõnmlannõn 
toplam kamu harcamalarõ içindeki payõ yüzde 38,6 dan yttzde 39,8 e yükselecektir. 

2.   CARİ HARCAMALAR : 

Kamu kesiminin genel gelişme hedeflerine varmak için yapmak zorunda olduğu cari 
harcamalarõn hedef olarak Tablo 42 de verilmiştir. 

Genel ve Katma Bütçeli Dairelerle Mahalli idarelerin cari giderlerini kapsayan bu 
harcamalar üst «mõr olarak tespit edilmiştir. 

Döner sermayeli kuruluşlarla İktisadi Devlet Teşebbüslerinin işletme giderleri ile 
cari gider niteliğindeki harcamalarõ birlikte düşünüldüğü ve bunlarõn yarattõklarõ öz 
kaynaklar net olarak dikkate alõndõğõ için, bu kuruluşlarõn harcamalan ayrõca cari giderler 
içerisinde gösterilmemiştir. Yaratacaklarõ öz kaynaklara etkisi dolayõsiyle bu kuruluşlarõn: 
cari giderleri Plan dönemi içinde dikkatle izlenecektir. 

Cari giderlerin tespitinde 1967 de ulaşõlacak giderler tutan veri olarak alõnmõş ve 
gelişme genel hedeflerini aksatmadan kamu hizmetlerinin nitelik ve niceliğinin mümkün 
olan ölçüde artõrõlmasõ başlõca kriter olarak kullanõlmõştõr. 

İkinci Plan döneminde kamu cari giderleri yõlda ortalama yüzde 8,5 artacak, 1967 de 
gayrisafi milli hasõlanõn yüzde 12,8 i, 1972 de yüzde 13,7 si çevresinde olacaktõr.  
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Kamu gelirlerinin daha büyük bir kõsmõnõn yatõrõmlara ayrõlabilmesi cari giderlerin 
mümkün olan ölçüde kõsõtlanmasõnõ gerektirmektedir. Bu hedefin tespitinde ekonominin 
genel gelişme hõzõ, nüfus artõşõ ve sosyal refahõn artõrõlmasõ için yapõlmasõ gerekil 
harcamalar bir arada düşünülmüştür. Kamu cari harcamalarõnõ, devletin yapmakla görevli 
olduğu emniyet, eğitim, sağlõk, adalet gibi hizmetleri yeteri nitelikte yerine getirebilmesi 
için, daha fazla kõsmak mümkun olamamõştõr. Öngörülen cari harcama seviyeleri bu 
hizmetleri ancak kõsmen iyileştirebilmek imkânõnõ verecektir. Cari giderler gelişme carileri 
ve diğer cariler olarak ayrõlmõş, tarõmsal yayõm harcamalarõnõn yüzde 15, sosyal altyapõyõ 
kuracak ve kuvvetlendirecek olan eğitim ve sağlõk carilerinin yüzde 13, diğer gelişme 
carilerinin yüzde 12 çerçevesinde artmasõnõn İkinci Plan dönemi için uygun ve yeterli 
olacağõ tespit edilmiştir. Kalan cari giderler de savunma ve diğer cari giderler olarak 
ayrõlmõş, savunma carilerine, milli muhasebe prensiplerine ve diğer ülkeler uygulamalarõna 
paralel olarak milli savunma alt - yapõ yatõrõmlarõ eklenmiştir. Mahalli idarelerin cari 
giderleri ile diğer cari giderler ise yüzde 8 çevresinde artacaktõr. 

3.   TRANSFER HARCAMALARI: 

Transfer harcamalarõ yalnõz genel ve katma bütçeli dairelerin transferlerini 
kapsamaktadõr. 

Transfer harcamalarõ kõsmen otonom, kõsmen de kanuni zorunluklara dayanõlarak 
yapõlmakta olup, özellikle gelir ve sermaye transferlerini kapsamaktadõr. 

1967 yõlõ transfer harcamalarõ veri olarak alõnarak, iç ve dõş borçlarõn İkinci Plan 
döneminde vadesi gelecek olanlarõ ile ödenecek faizler, yapõlacak yatõrõmlar için gerekli 
istimlak bedelleri ve diğer kanuni ödemeler gözönünde tutulmak suretiyle Plan dönemi için 
tespit edilen transfer harcamalarõ Tablo 43 de gösterilmiştir. 

İkinci Beş Yõllõk Plan döneminde özel sektörün yatõrõmlarõnõn toplam yatõrõmlar 
içindeki payõnõ öngörülen oranlara çõkarabilmek için 1970 yõlõndan itibaren özel kesime 
transfer yapõlmasõ gerekil görülmüştür. 1970 yõlõnda 400 milyon lira olan net kaynak 
transferinin 1971 de 900 milyona ve 1972 yõlõnda 1,5 milyara çõkmasõ gerekmektedir. 

b.   KAMU GELİR HEDEFLERİ : 

Planda kamu kesimi için öngörülen harcama hedeflerine ulaşõlabilmesi, bu amaçla 
yeterli gelirlerin sağlanmasõna bağlõdõr. 

İkinci Plan döneminde kamu gelirlerinin mevcut gelir sistemi ve uygulanmakta olan 
mevzuat ile ulaşacağõ seviyeler Tablo 44 de gösterilmiştir. 

Tabloda gösterilen kamu gelir hedeflerinin tespitinde gözönünde tutulan varsayõmlar 
ve özellikler gelir gruplarõna göre şunlardõr : 

(1)   Vergi gelirleri: 

Bu grup sadece konsolide bütçenin vergi gelirlerini kapsamaktadõr. Bu vergilerin 
Vasõtalõ ve Vasõtasõz ayrõmõ Tablo 44 de verilmektedir. 

 

 



                                                                                                                                            İkinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ (1968-1972) 

http://ekutup.dpt.gov.tr/plan2.pdf   78

 

Vasõtasõz vergilerin toplam vergi gelirleri içindeki payõ 1967 de yüzde 30,2 den, 
1972 de yüzde 29,3 e düşmektedir. Bunun nedenlerinden biri uygulamasõ ertelenen asgari 
geçim ve götürü gider indirimi kanununun 1968 basõnda yürürlüğe girmesidir. 

Vasõtasõz vergilerin başlõcalarõ Gelir Vergisi ile Kurumlar Vergisidir. Bu vergilerden 
sağlanacak gelirler, geçmiş dönem uygulama sonuçlarõ ve İkinci Plan döneminde gayrisafi 
millî hasõla için öngörülen artõşlar gözönünde tutularak tahmin edilmiştir. Gelir Vergisi 
hâsõlatõnõn 1968 de asgari geçim ve götürü gider indirimlerindeki artõşa paralel olarak 
düşeceği hesaba katõlmõştõr. Diğer Vasõtasõz vergilerin hâsõlattan da geçmiş uygulama ve 
vergilerin özellikleri dikkate alõnarak tahmin-edilmiştir. Vasõtasõz vergilerden sağlanacak 
gelirler yõlda ortalama yüzde 8,3 artacaktõr. 

Vasõtalõ Vergi gelirlerinin tahmininde herbirimn bağlõ olduğu büyüklüklerde İkinci 
Plan döneminde meydana gelecek değişmeler dikkate alõnmõştõr. Bu vergilerin içinde ithale 
bağlõ olanlar en önemli alt grupu teşkil etmektedir. Tapõlan gelir tahminlerinde, Planõn ithal 
tahminleri ile, bu vergilerin özelikleri gözönünde tutulmuştur. İç üretime veya iç-tüketime 
bağlõ olan vergi gelirlerinin tahmininde bu büyüklükler için-İkinci Planõn hedefleri dikkate 
alõnmõştõr. Hizmet vergilerinin tahmininde kullanõlan metot da aynõdõr. Diğer Vasõtalõ 
Vergilerden sağlanacak gelirler geçmiş uygulamalarõna ve vergilerin özelliklerine göre 
tahmin edilmiştir. Bu grupdakî vergilerin hâsõlatõ yõlda ortalama yüzde 9,2 artacaktõr. 

Vasõtalõ Vergilerden Tekel Savunma Vergisi ve safi hâsõlatõ ile Şeker istihlâk Vergisi 
tahminlerinde kuruluşlarõn mali bünyelerinde gerekir iyileşmenin sağlanacağõ 
varsayõlmõştõr. Akaryakõt istihsal Vergisi tahsilatõnda özellikle gümrüklere bağlõ olarak 
gerekli düzeltmenin yapõldõğõ varsayõlmõştõr. 

(2)   Vergi dõşõ  gelirler: 

Vergi dõşõ gelirler Genel Bütçenin vergi dõşõ normal gelirleri, bazr özel fon gelirleri 
ile katma bütçe gelirlerinden, meydana gelmektedir. İkinci Plan dönemi gelir tahminleri 
geçmiş dönemdeki gelişmeler ve bu gelirlerin özellikleri dikkate alõnarak yapõlmõştõr. Bu 
gelir grupu yõlda, ortalama yüzde 2,8 artõş gösterecektir. 

(3)   Öz kaynak ve fonlar: 

Bu gelir grupu mahalli idarelerin öz kaynaklarõ döner sermayeli kuruluşlarõn gelirleri 
ile İktisadi Devlet Teşebbüslerinin öz kaynak ve fonlarõnõ kapsamaktadõr. 

Mahalli idarelerin gelirleri mevcut gelir sisteminin, bir değişiklik yapõlmadõğõ 
takdirde, İkinci Plan döneminde saghyahilecegi gelirler olarak tahmin edilmiştir. Bu 
İdarelere, kanuni zorunluluklar dõşõnda konsolide bütçeden sermaye transferleri yapõlmadõğõ 
için, gelirlerinde önemli oranda  bir artõş olduğu takdirde bazõ hizmetlerin bu idarelerce 
yapõlmasõ sağlanacaktõr. 

Döner sermayeli kuruluşlarõn gelirleri sadece yatõrõmlarõna ayõracaklarõ gelirleri 
göstermektedir. 
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İktisadi Devlet Teşebbüslerinin yaratacaklarõ öz kaynaklar ve fonlar tahmin edilirken 
mevcut işletmeci kurumlarõn mali durumlarõnda meydana gelecek değişmeler, yeniden 
kurulacak kapasitelerin etkileri ile yeniden faaliyete geçecek teşekküllerin kapasite ve malî 
durumlarõ incelenmiş bu gelirlere tasarrufçu kurumlarõn yaratacaklarõ net fonlar eklenmiştir. 
İktisadi Devlet Teşebüslerinin yaratacaktan kaynaklarõn yõlda ortalama yüzde 19,3 artarak 
1967 yõlõnda 1,9 milyardan 1972 yõlõnda 4,6 milyara yükseleceği öngörülmüştür. Bu önemli 
artõşta 1967 yõlõnda yapõlan fiyat ayarlamalarõ ile daha yaygõn bir Sosyal Sigorta düzeni 
kurmak için sigortalõ kapsamõnda yapõlacak değişiklik de gözönünde tutulmuştur. İktisadi 
Devlet Teşebbüslerinin, özellikle işletmeci kurumlarõn, öz kaynak ve fonlarõnõn artõrõlmasõ 
ve kamu gelirleri ve kamu tasarruflarõ içinde bunlarõn önem kazanmasõ İkinci Plan 
döneminde bu kuruluşlarõn faaliyetlerinin önemle izlenmesini zorunlu kõlmaktadõr. 

 
(4)   Karşõlõk  paralar: 

Ödemeler dengesinde özel ve kamu kesimlerinin dõş borç ödemeleri, özel yabancõ 
sermaye ve bedelsiz ithalât gibi sermaye hareketleri kalemlerinin özellikleri gözönünde 
tutularak dõş finansman gereğinden özel kesime yönelecek olan miktar hesaplanmõş ve 
'kalanõn kamu kesimince kullanõlmasõ öngörülmüştür. Ödemeler dengesinde sağlanacak 
iyileşmeler sonucu bu gelirlerde 1967 ye oranla 1972 de bir düşme beklenmektedir. 

(5)   Tasarruf Bonosu geliri: 

Tasarruf bonosu mecburi borçlanma niteliğinde olduğu için normal gelirler arasõnda 
yer almaktadõr, İkinci Plan döneminde hasõlatõnõn ne olacağõ tahmin edilirken 1967 yõlõnda 
uygulamada yapõlacak olan değişiklikler ve bunlarõn gelir düşürücü etkileri gözönünde 
tutulmuştur. 

c)     KAMU KBSİMİNÎN DENGESİ : 

Kamu kesimi için verilen harcama hedefleri ve mevcut gettr sisteminin 
sağlõyabilecegi gelirlere göre kamu kesimi dengesi Tablo 45 de verilmektedir. Kamu 
kesiminin dengesini kurmak üzere sağlanacak ek finansman gereği 1968 de 0,6 milyardan 
1972 de 2,5 milyar TL. sõna çõkmaktadõr. 

Finansman gereğinin kamuya yöneltilecek gerçek kaynaklarla, karşõlanmasõ 
ekonomide istikrarõn korunmasõ için gereklidir. Kamu kesiminin finansman gereğinin 
sağlanmasõnda izlenecek politikada temel ilke mevcut sistemin mahzurlarõnõ azaltmaktõr. 
Ayrõca ek finansman gereğinin karşõlanmasõnda gelirin fertler arasõnda dağõlõmõna olumlu 
yönde etid yapmak ve kalkõnmanõn hedef alõnan hõzda ve nitelikte gerçekleşmesini mümkün 
kõlmak amaçlarõ da gözetilecektir. 

d)   FİNANSMAN GEREĞİNİN KARŞILANMASI : 

Finansman gereğinin sağlanmasõnda alõnacak tedbirler ve başvurulacak kaynaklar şu 
suretle özetlenebilir. 

(1)  İiç borçlanma: 

İkinci Beş Yõllõk Plan döneminde uzun vadeli borçlanma yoluyla sağlanacak 
kaynaklar Planõn finansmanõnda kullanõlacaktõr. Kõsa vadeli borçlanmaya cari nakit 
ihtiyacõnõ karşõlamak için başvurulacaktõr. 
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Kamu kesiminin borçlanmasõnõ kolaylaştõrabilmek için daha yayõğõn dağõlõmõnõ 
sağlamak, özel tasarruflarõn artmasõnõ teşvik etmek, sermaye piyasasõnõn kurulmasõnõ 
sağlamak ve iyi işlemesinde düzenleyici rol oynamak gözetilecek hususlardõr. 

Kamu kesimi kõsa vadeli nakit ihtiyaçlarõnõ karşõlamak, para politikasõnõn etkenliğini 
artõrmak için 'kõsa vadeli borçlanmaya da gidebilecektir. Kõsa vadeli borçlanma alanõnda 
ekonominin gidişine uygun düşecek bir politika izlenecek, ekonomik şartlarõn elverdiği 
ölçüde Merkez Bankasõ kaynaklarõna da başvurulabilecektir. 

(2)   Vergi gayretlerinin artõrõlmasõ 

Planõn ek finansman gereğinin karşõlanmasõnda kullanõlacak başlõca kaynak vergi 
gelirleridir. Bu amaçla öncelikle mevcut vergi sisteminin hâsõlatõnõ artõrõcõ tedbirler alõnacak 
ve vergi rezervi olan sektör ve alanlarõn vergilendirilmesine gidilecektir. Vergilemede 
gözetilecek ilkeler ve alõnacak tedbirler genel tatlan ile vergi politikasõ bölümünde 
açõklanmõştõr. 

(3)   Mahalli idare gelirlerinin artõrõlmasõ : 

Mahalli İdare gelir sisteminde yapõlacak reform ile bu idarelerin öz gelirleri büyük 
ölçüde artõrõlacaktõr. Belediye Gelirleri Kanununun değiştirilmesi, yeni bir arazi ve bina 
sayõmõnõn yapõlmasõ mali tevzin kanununun çõkarõlmasõ, mahalli idareler gelir reformunun 
ana noktalarõdõr. Gelir reformuna paralel olarak yeni bir hizmet bölüşümünün sağlanmasõ, 
İkinci Planm kamu kesimince gerçekleştirilecek hedeflerine ulaşmada etken bir rol 
oynõyacaktõr. 

(4)   Katma bütçe gelirlerinin artõrõlmasõ: 

İkinci Plan döneminde katma bütçeli dairelerin yaptõğõ hizmetlerden mümkün olduğu 
ölçüde yararlananlarõn ödeme gücü oranõnda bir ücret karşõlõğõ sağlanmasõ esas olacak; 
gelirlerin bu tedbirlerle artõrõlmasõna çalõşõlacaktõr. 

(5)   İktisadi Devlet  Teşebbüslerinin öz kaynak ve fonlarõnõn artõrõlmasõ 

İktisadi Devlet Teşekküllerini yeniden düzenlemek için yapõlmakta olan çalõşmalar 
bitirilecek ve fiyat politikalarõ ilgili bölümde öngörüldüğü şekilde ayarlanarak yaratõlacak 
öz kaynak ve fonlar artõrõlacaktõr. Tasarrufçu kurumlarõn yarattõklarõ fonlar, özellikle sosyal 
sigortalarõn kapsamõnõn genişletilmesine paralel olarak artõrõlacaktõr. 

(6)   Döner sermayeli kuruluşlarõn gelirlerinin artõrõlmasõ.: 

İkinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ döneminde döner sermayeli idarelerin sevk ve 
idaresini iyileştirmek, uygun bir fiyat politikasõ izlemelerine önem vermek ve faaliyet 
hacimlerini genişletmek suretiyle yaratacaklarõ kaynaklar artõrõlacaktõr. 

Kamu kesiminde Planda öngörülen harcama hedeflerini gerçekleştirmesi ve bunu 
Planõn, istikrar içinde gelişme hedefini zedelemeden ve sosyal amaçlara uygun olarak 
yapabilmesi için harcamalarõnõ sağlam kaynaklarla karşõlamasõ zorunludur. 
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TABLO : 42 � Kamu Harcama Hedefleri 1967 - 1972 (Milyar TL.) 
(1966 fiyatlar  ile) 

 

   

1967  1968 1969  1970  1971  1972 

Yõllõk ortalama 
artõş (1967-1972)

% 
   (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7) 
1.  KAMU HARCAMALARI   23,3  25,4  27,6  30,6  34,4  37,4  9,9  
2.  Kamu cari harcamalarõ   10,9  11,9  12,9  14,0  15,2  16,4  8,5  
3.  Kamu yatõrõm harcamalarõ   9,0 9,9  10,9  12,2  13,9  14,7  10,3  
4.  Transfer harcamalarõ   3,4  3,6  33  4,4  5,3  6,3  13,1  
   Gayrisafi  milli hasõlanõn yüzdesi olararak   

1.  KAMU HARCAMALARI   27,4  27,9  23,3  29,3  30,8  31,3   

2.  Kamu cari harcamalarõ   12,8  13,1  13,2  13,4  13,6  13,7   

3.  Kamu yatõrõm harcamalarõ   10,6  10,9  11,2  11,7  12.4  12,3   

4.  Transfer harcamalarõ   4,0  3,9  3,9  4,2  4,7  5,3   

TABLO: 43 � Transfer Harcamalarõ 
(Milyar TL.)  
(1965 fiyatlarõ ile) 

 

 1967  1968 1969 1970  1971  1972 
 (1)  (2) (3) (4) (5) (6) 
1.   Gelir transferleri  1,8 1,9 2,0 2,1  2,1  2,2 
2.   Sermaye transferleri  1,6 1,7 13 2,3  3,2  4,1 
3.   Toplam  3,4  3,6 33 4,4  5,3  6,3 

Toplam harcamalara oranõ 
1.  Gelir transferleri  7,7  7,5 7,2 6,9  6,1  5,9 
2.   Sermaye transferleri  6,9  6,7 6,5 7,5  9,3  10,9 
3.   Toplam  14,6  14,2 13,8 14,4  15,4  16,8 
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TABLO :44  � Kanat Gelir Hedefleri (1967 -1972) (Milyar TL ) 
(1965 fiyatlarõ ile) 

 

  

1967  1968  1969  1970  

 

1971  1972  

Yõllõk 
ortalama 

artõş 
% 

  (1)  (2) (3) (4)  (5)  (6) (7) 
1.   Vergi gelirleri   14,9  16,8  17,3  18,9   20,7  22,8  9.0  

Vasõtasõz   4,5  4,6  5,0  0,5   6,1  6,7  8,3  
Vasõtalõ   10,4  11,8  12,3  13,4   14,6  16,1  9,2  

2.   Vergi dõşõ  gelirler   1,8 1,3  1,3  1,4   1,4  1,5  2.8  
3.   Öz kaynak ve fonlar   4,2  6,0  5,3  6,1   7,3  7,7  12,9  
4.  Karşõlõk paralar   1,9  1,9  2,0  2,0   1,9  1,7  � 
5.   Tasarruf bonosu  0,7 0,8 0,9 1,0   1,1 1,2 11,4
6.   Toplam gelir  23,0 24,8 26,8 29,4   32,4 34,9 8,7

Gayrisafl millî hasõlanõn yüzdesi olarak 
 

1.   Vergi gelirleri   17,5 17,3  17,8  18,1   18,5  19,1  
Vasõtasõz   5,3  4,9  5,1  5,3   5,5  5,6  
Vasõtalõ   12,2  12,4  12,6  12,8   13,1  13,5  

2.   Vergi dõşõ gelirler   1,0  1,4  1,3  1,3   1,2  1,8  
3.   Öz kaynak ve fonlar   4,9  5.5  5,4  5,9   6,5  6,4  
4.  Karşõlõk paralar  2,2 2,1 2,1 1,9   1,7 1,4 
5.  Tasarruf bonosu   0,8  0,9  0,9  0,9   1.0  1,0  
6.   Toplam gelir   27,0  27,2  27.5  28,1   29,0  29,2  

Not: Tablo mevcut sistem ve mevzuat ile ulaşõlacak kamu  gelirlerini göstermektedir. 
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TABLO : 45 � Kamu Kesimi Dengesi (1967-1972) 
(Milyar TL.).  
(1965 fiyatlarõ ile) 

 

  1967  1968 1969  1970  1971   1972  
  (1)  (2)  (3) (4)  (5)   (6)  
1.   Kamu harcamalarõ   23,3  25,4 27,6 30,6 34,4   37,4  
2.   Kamu gelirleri   23,0 24,8 26,8  29,4 32,4   34,9  
3.   Ek finansman gereği   0,3 0,6 0,8  1,2 2,0   2,5  

Gayrisafi milli hasõlanõn  yüzdesi olarak 
1.   Kamu harcamalarõ   27,4  27,9 28,3 29,3 30,8  31,3  
2.   Kamu gelirleri   27,0  27,2 27,5 28,1 29,0  29,2  
3.   Ek finansman gereği   0,4  0,7  0,8  1,2  1,8  2.1  

7.    ÖZEL SEKTÖRÜN FİNANSMANI : 

Genel ekonomik gelişmenin hõzlandõrõlabilmesi için özel sektörün İkinci Beş 
Yõllõk Plan döneminde, kalkõnma çabalarõna daha geniş ve artan bir ölçüde katkõda 
bulunmasõ gerekli olmaktadõr. Özel sektörün hõzlõ bir gelişme düzeninde, büyük ve 
verimli yatõrõmlara yönelmesi, karşõlaşõlan finansman sorununun üzerinde önemle 
durulmasõnõ zorunlu kõlmaktadõr. 

a.   GELİŞMELER VE SORUNLAR : 

Özel sektörün yatõrõm ve işletme faaliyetleri genellikle firmalarõn kendi kaynaklan 
ve kredi sisteminden sağladõktan kaynaklarla finanse edilmektedir. 

Özel sektörün 1962 - 1966 yõllan arasõndaki genel finansman hacmi Tablo 46 da 
verilmiştir. 

TABLO : 46 � Özel Sektörün Kullandõğõ Krediler 
(Milyon T. L.; 

 

 1962  1963  1964  1965  1966  
 (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  

Banka sisteminden özel Sek. yönelen 
krediler hacmi  (Merkez Bankasõ 
kredileri dahil) (1)  8889 10065 11483 13561 16 796 (4)  
2279 sayõlõ Kanuna tabi kuruluşlar 
kredi hacmi (2)  92 77 87 73 124  
Teşkilatlanmamõş kredi piyasasõ net 
kredi hacmi (3)  3600 3700 3000 3200 3500  
Özel sektörün kullandõğõ krediler 
toplamõ

12581 13842 14570 16834     

Kaynak :      (1) T. C. Merkez Bankasõ 
(2) Ticaret Bakanlõğõ 
(3) Devlet Planlama Teşkilat* 
(4) Koşum 1966 rakanudtr. 

Özel sektörün finansmanõna yararlõ olan malî kurumlar, bankalar, özel sigorta 
şirketleri, 2279 sayõü Kanuna göre ödünç para vermeye yetkili şahõslar, kredi ve kefalet 
kooperatifleri ile teşkilatlanmamõş para piyasasõdõr. 
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Bu aracõ kuruluşlar içinde özellikle 2279 sayõlõ Kanuna göre ödünç para vermeye 
yetkili şahõslarla teşkilatlanmamõş para piyasasõnõn özel sektörün finansmaõundaki 
etkenliğini toplu şekilde düşünmek gerekir. 2279 sayõlõ Kanuna göre ödünç para verme 
işleriyle uğraşanlar Tablo 47 de, teşkilatlanmamõş kredi piyasasõ Tablo 48 de 
gösterilmiştir. 

TABLO : 47 � 2279 Sayüt Kanuna Göre Ödünç Para Verme 
İşleriyle Uğraşanlar 

 

Yõl  

 
Kuruluş 
sayõsõ  

Yõl içinde verilen kredi 
tutarõ (Milyon T. L.) 

1961  85  100,8
1962  73  92,2
1963  80  77,1
1964  91  87,8
1965  86  73,0
1966  77  123,5

Kaynak :   Ticaret Bakanlõğõ 

TABLO : 48 ~ Teşkilatlanmamõş Kredi Piyasasõ 
(Milyon T. L.} 

 

 1962  1963 1964 1965  1966  
 (1)  (2)  (3)  (4)   (5)  

Yõl sonu teşkilâtlanmamõş kredi piyasasõ 
hacmi  6400 6800 5900 6200 

 
6700  

Bu meblâğõn banka sisteminden gelen 
kõsmõ  2800 3100 2900 3000 

 
3200  

Net teşkilâtlanmamõş kredi hacmi  3600 3700 3000 3200  3500  

Kaynak:  Devlet Planlama Teşkilaõt çalõşmalarõ. 

Son yõllarda özel sanayi sektörünün finansmanõnda gittikçe artan ölçüde etken olan 
bir kaynak da, dõş borçlanmalar yoluyla sağlanan ve özel sektöre proje kredileri şeklinde 
yöneltilen imkanlardõr. 

Proje kredilerinde 1963 - 1966 devresinde kaydedileri gelişmeler Tablo 49 da 
gösterilmiştir. 

Ayrõca, genel kredi sistemi dõşõnda kamu kesimi özel fonlar kurarak ve kõsa vadeli 
kredi vermek suretiyle özel sektörün finansmanõna katõlmaktadõr. 

Buna ek olarak Devletin özel sektörden gelir ve kurumlar vergilerii, ait olduğu yõlõ 
ileyen devrede taksitle ve faizsiz olarak tahsil etmesi, vergileri taksitleme sistemi ve 
yatõrõm indirimi gibi uygulamalar da özel sektörün finansman ihtiyacõnõ karşõlamada 
dolaylõ olarak kullanõlmaktadõr. 

Birinci Beş Yõllõk Plan döneminde yeterli kaynaklarõn yaratõlmamasõ ve etkin bir 
dağõtõm sisteminin kurulamamasõ dolayõsiyle uzun vadeli kredi uygulamasõna 
geçilememiştir. Öte yandan özel sektörün yatõrõmlarõnõn finansmanõ yanõnda işletme 
kredisi ihtiyacõ üzerinde gereğince durulamamõştõr. 
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TABLO : 49 � Özel Sektörün Kullandõğõ Proje Kredileri (1963 - 1966) (Bin dolar) 

 

 Kredi Kullanõlan Miktar 1966  Bakiye 
 tutarõ 1963 1964 1965 (11 ay) Toplam (11/1966) 

Kredi veren uluslararasõ kuruluş  (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  

AID-DLP  149900  118 773  11820  10305  5327  146225 3675  
IDA  45700  591  5 028  7440  17517  24576 21124  

IBRD  18000  18000  �  �  �  18000 �  

EÜB  6290  �  �  �  4775  4775 1515  

Genel toplam  219890  137364  16848  17745  21019  193576 26314  

Kaynak:   Maliye Bakanlõğõ 



                                                                                                                                            İkinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ (1968-1972) 

http://ekutup.dpt.gov.tr/plan2.pdf   86

Özellikle sanayi sektöründe yatõrõm ve üretime bağlõ olarak müteşebbisin geniş 
ölçüde yabancõ kaynaktan yararlanmakta olmasõ özel sektör için kredi sorununun önemini 
artõrmaktadõr. 

Tablo 50 de özel sektöre ait sanayi işletmelerinde yapõlan bir araştõrmaya göre. 
1962 - 1965 devresinde belli sektörlerde, net sabit kõymetlere yapõlan yatõrõmlar ile öz 
sermaye, uzun ve kõsa vadeli kredi ihtiyacõ arasõndaki bağõntõlar verilmiştir. 

Bu araştõrmanõn sonuçlarõ, sõnai yatõrõmlarda sabit kõymetlerin müteşebbisin öz 
sermayesi ile sağlandõğõnõ ancak üretime geçebilmek ve üretimi yürütebilmek için net sabit 
kõymet yatõrõmõnõn iki katõna yakõn ölçüde yabancõ kaynaklardan yararlanõldõğõnõ ortaya 
koymaktadõr. 

Banka sisteminden sağlanan krediler net sabit kõymet yatõrõmlarõnõn yüzde 98,9 u ve 
diğer kaynaklardan sağlanan krediler yüzde 82,4 ünü meydana getirmektedir. 
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TABLO : 50 � Özel Sektöre Ait 285 Sanayi Kuruluşunda Yapõlan, incelemeye güre 1962 - 1965 devresinde sektörlerde yalõnõn ile öz sermaye ve uzun 

ve kõsa kredi ihtiyacõ arasõnda bağõntõlar 
 

   Net sabit kõymet-
lerin  dağõlõmõ 

   
Banka kredileri 

 
Diğer krediler 
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 (1)  (2) (3) (4) (5) (6) (7)  (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)  (15) 

Gõda  35   75503  5,93 100,0  124,6 43,1 40,7  83,8  36,6 3,1 30,7  79,7 43,8 123,5    
Dokuma (İplik, boya 
apre dahil)  72  

 
631 197  49,43 100,0  157,4 111,7 24,7 

 
136,4 79,8 6,4 86,2  191,5 31,1 222,6  

  

Giyim eşyasõ  11   16 162  1,27 100,0  196,2 85,3 11,1  96,4  116,2 5,5 121,7 181,7 16,6 218,1    
Kauçuk - lastik  12   144 187  11,32 100,0  108,7 20,5 46,2  66,7  15,0 18,7 33,7  35,5 69,9 100,4    
Kimya  23   33 072  2,59 100,0  323,4 148,8 32,0  180,8 161,7 88,8 250,5 310,5 120,8 431,3   
Plâstik işleme  8   19 579  1,54 100,0  173,1 177,9 13,4  191,3 61,4 __ 61,4  239,3 13,4 252,7    
Demir - çelik metalürji  24   97 990  7,69 100,0  121,7 52,0 35,6  85,6  27,6 3,1 40,7  89,6 38,7 126,3    
Madeni eşya  37   69 124  5,42 100,0  164,7 63,5 27,8  91,3  60,8 4,6 65,4  124,3 32,4 1567    
Makine İmalat sanayii  6   30 691  2,41 100,0  197,7 75,7 14,9  90,6  169,1 11,7 180,8 244,8 26,6 171,4    
Elektrik alet ve cihazlar u 13   36 929  2,85 100,0  205,4 132,3 31,6  163,9 122,2  122,2 254,5 31,6 286,1    
Diğer sanayi  44   119 960  9,41 100,0  120,0 86,9 29,7  116,6 82,9 23,9 106,8 69,8 53,6 223,3    
285 kuruluş toplamõ ve                    
ortalamasõ  285   1 274 394  100,00 100,0  151,5 69,5 29,4  98,9  71,6 10,8 82,4  141,1 40,2 181,3   332,8  
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Özel sektörün kredi ihtiyacõyla ilgili yaklaşõk nispî bağõntõlar, sektor için ilave 
yatõrõm hedefleri düşünülürken bu yatõrõmlann işletme faaliyetleri dolayõsiyle gerekli 
kõlacağõ ek finansman ihtiyacõnõn da gözönünde bulundurulmasõnõ zorunlu kõlmaktadõr. 

Birinci Beş Yõllõk Plan döneminde gayrimenkul teminat gösterme şartõ, taksitli 
satõşlarõn finansmanõ için gerekli örgütlenmenin sağlanmamasõ, sanayicilerin hammadde 
alõm ve pazarlama ile ilgili senetlerinin reeskont kolaylõklarõndan faydalanmamasõ ve 
nihayet orta vadeli kredi konusunda uygulamaya geçilememesi sanayicilerin banka 
sisteminden geniş ölçüde yararlanmalarõnõ engellemiştir. 

Sõnai yatõrõm ve kredi bankalarõnõn faaliyeti Birinci Beş Yõllõk Plan döneminde 
beklenen yönde gelişememiştir. Bu konuda ilk Planda kar amacõ güdülmesi, kredinin 
yüzde 200 ü civarõnda gayrimenkul teminat aranmasõ, ve hizmet masraflarõnõn yüksekliği 
bu bankalann çalõşmalarõnda ancak belli grup sanayicilerin yararlanmasõ sonucunu ortaya 
çõkarmõş, öte yanda bazõ hallerde banka kaynaklarõnõn sõnõrlõ olmasõ faaliyet alanõnõn 
genişletilmesine imkan vermemiştir. 

b.   İKİNCİ  BEŞ YILLIK PLAN HEDEF VE TAHMİNLERİ : 

Özel sektörün 1968 - 1972 yõllarõnõ kapsayan devrede toplam 57,4 milyar liralõk 
yatõrõm yapacağõ öngörülmektedir. Özel sektör yatõrõmlarõ Tablo 51 de gösterilmiştir. 

Özel sektörün yatõrõm ve üretim hedeflerine varabilmek için duyacağõ finansman 
ihtiyacõ özel sektörün gönüllü tasarruflarõ ve dõş tasarruflardan özel sektöre ayrõlacak pay 
ve kamudan özel kesime yapõlacak transferler ile karşõlanacaktõr. 

Gönüllü tasarruflarõn verimli yatõrõm alanlarõna yöneltilebilmesi için mail 
kurumlarõn daha iyi işler bir düzene kavuşturulmalarõ gerekmektedir. 

İkinci Beş Yõllõk Plan döneminde gönüllü tasarruflarõn özel kesim için öngörülen 
yatõrõm hedeflerini finanse etmeye yeterli olmamasõ nedeniyle 1970 yõlõndan itibaren 
kamudan özel kesime kaynak transferi zorunlu görülmektedir. Bu fonlar, daha çok 
kurulmasõ teşvik edilecek, karma teşebbüsler ve kurulacak .özel sektör Yatõrõm Bankasõ 
eliyle verimli alanlara yöneltilerek kullanõlacaktõr. 

Özel sektörün yatõrõmlarõ dolayõsiyle ortaya çõkacak finansman ihtiyacõnõ 
karşõlayacak kaynaklar Tablo 51 de gösterilmiştir. 
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TABLO : 51 � Özel Yatõrõmlar ve Kaynaklar (1967 -1972) 
(Milyar TL.)  

(1965 fiyatlariyla) 
  

       % Değişim 

         Ortalama
  1967 1968  1969  1970  1971  1972 Beş yõllõk  yõllõk  

  (1) (2)  (3)  (4) (5) (6) (7) (8) 

Özel yatõrõmlar   7,9  8,9  10,1  11,4  12,7  14,3 81,0  12,6  

Kaynaklar   7,9  8,9  10,1  11,4  12,7  14,3 81,0  12,6  
İç tasarruflar  7,6  8,4  9,3  10,1  10,8  11,8 55,3  9,3  
Dõş tasarruflar  0,6  0,7  0,8  0,9  1,0  1,0 66,7  9,1  
Kamudan net kaynak  -0,3  -0,2  �  0,4  0,9  1,5 �  �  
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8. ÖDEMELER DENGESİ VE DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER  

a.    GELİŞMELER : 

Birinci Beş Yõllõk Plan döneminin tamamlanan ilk dört yõlõnda ithalât ve ihracat 
yönünden öngörülen hedeflere genellikle ulaşõlmõştõr. Özellikle ihracat, tespit olunan 
hedeflerin üzerinde gerçekleşmiş; 1963 -1966 yõllarõ ihracatõ Birinci Planda öngörülen 
seviyelerin yüzde 12,3 oranõnda üstünde olmuştur. Planlõ dönemin dört yõlõnda ihracat 
ortalamasõ 433 milyon dolardõr. Planlõ dönemden önceki son dört yõlõn ortalamasõ ise 
ancak 3-50 milyon dolarõ bulmuştur. Bu suretle dört yõlda kaydedilen ortalama artõş oranõ 
yüzde 24 çevresindedir, ihracat gelirleri fiyatlarda beliren düğmelere rağmen gayrisafi 
milli hasõladan daha hõzlõ artmõştõr. 1963 - 1966 yõllarõ ihracatõnda gözlenen bir başka 
özellik de ihracatõn yapõsõnda kesin bir değişmenin sağlanamamõş olduğu, tarõmsal 
karakterini koruduğudur. 

1963 - 1966 yõllar ithalatõ ise. yõldan yõla önemli dalgalanmalar göstermekle 
beraber Plan ve programlarda öngörülen tahminler çerçevesinde gerçekleşmiş 
bulunmaktadõr. Döviz tõkanõklõklarõ, dõş yardõmlarõn genellikle gecikmesi ve projelerin 
hazõrlanmasõ konusundaki aksamalar gibi nedenlerle düzensiz bir gelişme gösteren ithalat 
toplam olarak Birinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõnda öngörülen hedeflerin yüzde 0,5 
oranõnda, altõnda kalmõştõr. Genellikle dõş yardõmlara bağlõ olarak ithalât miktarõnõn 
yõldan yõla kararsõzlõk göstermesi, ekonomide zaman zaman dar boğazlarõn belirmesine, 
kurulu kapasitenin tam olarak işletilmemesine, yatõrõmlarõn istenilen ölçüde 
gerçekleştirilememesine yol açmõştõr. 

İthalat ve ihracat konusundaki gelişmeler sonunda 1983 - 1966 yõllarõ arasõnda dõş 
ticaret dengesi açõk vermekte devam etmiştir. Ancak özellikle işçi gelirlerinde meydana 
gelen beklenmiyen artõş cari işlemler dengesi açõğõnõn azalmasõ sonucunu doğurmuştur. 
Bu duruin, ödemeler dengesi açõğõ bakõmõndan dõş yardõm ihtiyacõnõn Plan tahminlerinin 
altõnda kalmasõna yol açmõşsa da iç tasarruflarõn, aynõ sebeple Plan hedeflerinin üstünde 
bir seviyeye çõkarõlmasõnõ sorunlu kõlmasõ dolayõsiyle finansman güçlükleri kaçõnõlmaz 
olmuştur. Nitekim Birinci Beş Yõllõk Planda dõş açõğõn ortalama olarak gayrisafi. milli 
hasõlanõn yüzde 3,5 olacağõ hesaplanmõşken dõş ödemeler dengesinde meydana gelen 
gelişmeler sonunda 1963 - 1966 ortalamasõ yüzde 2,4 e inmiş ve iç tasarruflarõn aynõ 
ölçüde hedeflerin üzerine yükseltilmesini gerektirmiştir. 

 

b. İKİNCİ BEŞ YILLIK PLAN HEDEF VE TAHMİNLERİ : 

(l)   Cari  İşlemler : 

İthalat İkinci Beş Yõllõk Plan dönemi için öngörülen hedefler, kalkõnma hõzõna 
paralel yönde ve makro seviyedeki dengelere uygun olarak tespit edilmiş; yatõrõm - 
üretim, üretim - tüketim dengeleri çerçevesinde sektörler seviyesinde yapõlan ayrõntõlõ 
çalõşmalarla düzeltilmiştir. 

Ayrõca, ithalat tahminlerinde, toplam yatõrõmlarõn gelişme durumu, sanayi 
sektöründeki gelişme hõzõ ve tüketimdeki artõşlar dikkate alõnmõş; bundan başka ithalatõ 
ikame edecek yeni üretim imkanlarõ üzerinde durulmuştur. 

İthalat tahminlerinde esas itibariyle üç anamal grupu ele alõnmõş; beklenen 
gelişmelere göre aşağõdaki şekilde tespit edilmiştir. 
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TABLO : 52 � İthalât Tahminleri 

 

 Yatõrõm 
mallarõ 
(Mil.$) 

 
Hammadde 

(Mil.$) 

Tüketim 
mallarõ 
(Mil. $) 

Toplam 
(Mi1. $) 

 

 (1)   (2)  (3)  (4) 

1967   320   380  80  780  
1968   332   418  85  835  
1969   350   460  90  900  
1970   370   510  95  975  
1971   385   555  100  1 040  
1972   405   605  105  1 115  

Bu hedeflere göre ithalat, İkinci Beş Yõllõk Plan döneminin başõnda 835 milyon 
dolardan, dönem sonu olan 1972 yõlõnda l milyar 115 milyon -dolara yükselmiş olacaktõr. 

1968 - 1972 yõllan arasõnda ithalâtõn yõlda ortalama yüzde 7,4 çevresinde artacağõ 
hesaplanmõştõr. Bu suretle artõş oranõ millt gelirdeki artõş hõzõndan daha yüksek 
bulunmaktadõr. Ancak, hedef alõnan kalkõnma hõzõna varabilmek ve gerekli yatõrõmlarõ 
sağlõyabilmek amaciyle gerekli görülen bu artõş hõzõnõn, özellikle ithalat karnesinin 
artmasõ sonucu Planõn son yõllarõnda azalacağõ tahmin edilmiştir. En önemli ithalât 
ikamesinin gübre, petro - kimya ürünleri, metalürji ve makina imalat sektörlerinde 
sağlanacağõ planlanmõştõr. 

İhracat İkinci Beş Yõllõk Plan döneminde yüzde 41,2 veya yõlda ortalama yüzde 
7,2 artacak olan ihracatõn tarõmsal karakterini korumakta devam etmesine rağmen 
kurulmasõ planlanmõş bulunan sanayilerin gelişmesi ve ahnacak teşvik tedbirleri 
sonucunda dönem sonlanna doğru yapõsõnda belirli değişiklik meydana geleceği ve 
toplam içerisinde mamul madde ihracatõnõn payõ yüzde 17,8 den 1972 de yüzde 27,3 e 
yükseleceği öngörülmektedir. Madencilik ve taşocakçõlõğõ ürünleri ihracatõ beş yõlda 
yüzde 50.7 kadar artacaktõr. Buna karşõlõk daha çok dõş talep yönünden sõnõrlõ olan 
tarõmsal ürün ihracatõnõn sarf edilecek gayretlere rağmen ancak yüzde 22,9 kadar 
artõrõlabileceği tahmin edilmektedir. 

İkinci Beş Yõllõk Plan dönemi sonunda ihracatta beklenen genel gelişme ve 
ihracatõn yapõsõnda meydana gelecek değişme Tablo 53, 54 ve 55 de gösterilmiştir. 

TABLO : 53 � 1967-1978 İhracat Tahminleri 
 

    Madencilik ve
  Tarõm  taşocakçõlõğõ Sanayi
  ürünleri  ürünleri ürünleri Toplam 
  (Mil. $)  (Mil.$) (Mil.$) (Mil. $) 
  (1)   (2) (3) (4) 

1967   391,3   28,0  90,7  510,0  
1968   409,0   31,0  100,0  540,0  
1969   427,0   34,0  114,0  575,0  
1970   445,0   37,0  133,0  615,0  
1971   465,0   40,0  160,0  665,0  
1972   480,9   42,2  196,9  720,0  
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TABLO : 54 � Ana Gruplarõnõn  İhracat Dağõlõmõndaki Oranlarõ 

 

 
Tarõm 

ürünleri 
% 

 Madencilik ve 
taşocakçõlõğõ 

ürünleri 
%

Sanayi 
ürünleri 

% Toplam 
 (1)  (2) (3) (4) 

1967  76,7  5,5 17,8 100,0  
1968  70,7  5,8  18,6 100,0  
1969  74,3  5,9  19,8 100,0  
1970  72,4  6,0  21,6 100,0  
1971  69,9  6,1  24,0 100,0  
1972  66,8  5,9  27,3 100,0  

Tarõm ürünleri: ikinci Plan döneminde de tarõmsal ürünler ihracatõ, ihracat 
dağõlõmõnda önemli bir yer tutmakta devam edecektir. Bu alanlarda daha önce başlamõş 
bulunan ve 1968 - 1972 yõllan arasõnda dõş talebi etkileme yönünde sarf edilecek 
gayretler yanõnda hõzlanarak devam edecek olan gübreleme, sulama, tohum geliştirme ve 
randõman artõrma ile ilgili gahşmalar sonunda tarõmsal ürünler ihracatõ artõrõlacaktõr. 

TABLO : 55 � 1967 - 1972 İhracat hedefleri 
(Milyon Dolar) 

 
 1967 1968 1969 1970  1971  1972 

 (1) (2) (3) (4)  (5)  (6) 
I - Tarõm ve hayvancõlõk      

ürünleri  391,3 409,0 427,0 445,0  465,0  480,9
a) Hububat ve baklagiller  t 12,2 14,3 17,2 20,0  23,4  25,4
b) Meyvalar ve sebzeler  109,1 115,3 120,5 126,5  133,4  138,5
c) Sanayi bitkileri  225,9 232,3 240,7 247,0  2553  262,0
d) Hayvancõlõk ve hay-      

van ürünleri  39,0 41.5 42,2 42,7  42,9  43,0
e) Su ürünleri  5,1 5,6 6,4 8,8  9,5  12,0

II. - Madencilik ve taşocakçõlõğõ  28,0 31,0 34,0 37,0  40,0  42,2
III. - Sanayi ürünleri  90,7 100.0 114,0 133,0  160,0  196,9

a) Gõda - İçki sanayii  44,3 45,0 43,0 45,0  44,0  41,4
b) Dokuma sanayii  7,5 13,0 20,0 27,0  33,7  38,9
c) Orman ürünleri sanayii  1,1 1,4 2,0 2,9  4,3  5,6
d) Deri-kösele işleme sana.  0,2 0,7 2,0 4,0  6,3  8,9
e) Kimya sanayii  3,9 5,5 8,0 10,0  11,2  12,2
f) Çimento sanayii  � � � �  1,5  2,8
g) Cam - seramik sanayii  2,7 3,3 3,9 4,5  5,1  5,9
h) Demirden başka me-      

taller  22,2 21,0 22,0 22,0  30,8  53,4
1) Madeni eşya - makina     
İmalât sanayii  2,0 2,5 4,5 7,5  10,5  13,7

j) Elektrik makinalarõ -      
elektronik sanayii  3,4 4,2 5.5 7.2  10,0  12,2

k) Diğerleri 3,4 3,4 3,1 2,9  2,6  1,9
Toplam 510,0 540,0 575,0 615,0  665,0  720,0
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Madencilik ve taşocakçõlõğõ: İkinci Beş Yõllõk Plan döneminde madencilik ve 
taşocakçõlõğõ sektörü ihracatõnda önemli gelinmeler beklenmektedir. Çeşitli kamu ve özel 
sektör kuruluşlarõ tarafõndan yapõlmõş olan yatõrõmlar sebebiyle, cõva, manyezit üretimi ve 
ihracatõ büyük ölçüde artacaktõr. Kolomanit ihracatõ da İkinci Plan döneminde artõş 
eğilimini devam ettirecektir. Volfram, tesislerin faaliyete geçmesiyle birlikte, 1969 
yõlõndan itibaren ihraç edilmeye başlanacaktõr. 

Sanayi ürünleri: İkinci Beş Yõllõk Plan dönemi içerisinde ihracatõ ümitli görülen 
başlõca sanayi dallan işlenmiş gõda ürünleri, dokuma ve konfeksiyon, deri - kösele, kimya 
demir - çelik metalürji, orman ürünleri maklna imalât, elektrik makinalan ve araçlarõdõr. 

Özellikle bakõr tesislerindeki yeni yatõrõmlarla meydana gelecek üretim artõşõ, 
İkinci Plan dönemi ortalarõndan itibaren sanayi ürünleri ihracatõnõ önemli surette 
etkiliyecektir. 

Bu sanayi dallarõ ile diğer sanayi kesimlerinde beklenen gelişmelerle sanayi 
ürünlerindeki ihracatõn 1967 de 90 milyon dolar çevresinden, 1972 de 197 milyon dolara 
yükseleceği tahmin edilmektedir. 

(2)   Görünmiyen işlemler: 

Turizm ve dõş seyahat: Birinci Beş Yõllõk Plan döneminde, genellikle aleyhte 
sonuç veren turizm ve dõş seyahat dengesinin İkinci Beş Yõlõk Plan döneminde önemli bir 
gelir kaynağõ olmasõ beklenmektedir. Dünya turist akõmõnõn ülkemize yönelmesi üzerine 
alõnan yatõrõm ve teşvik tedbirleri ve çekici özelikleri, İkinci Beş Yõllõk Plan döneminde 
turizm sektörünün süratle gelişebileceğini göstermektedir. Bu büyük döviz geliri 
potansiyelini hõzla işletebilmek için gerekli bütün fõrsatlardan faydalanõlacaktõr. Bu 
konuda yapõlan tahminlere göre, ülkemize gelmesi beklenen turist sayõsõ 1967 yõlõnda 470 
binden 1972 yõlõnda 1,5 milyon çevresine yükselecektir. Bu gelişmeye paralel olarak 
turizm ve dõş seyahat gelir ve giderleri, Tablo 56 da gösterilmiştir. Bu konuda izlenecek 
politika ve alõnacak özel tedbirler turizm sektörü bölümünde ayrõntõlõ olarak belirtilmiştir. 

TABLO : 56 � 1967 - 1972 turizm  gelirleri 
(Milyon dolar) 

  Gelir  Gider  Fark  

  (1) (2) (3)
1967   25,0 31,0 � 6,0
1968   45,0  45,0  0,0  
1969   55,0  50,0  5,0  
1970   77,0  55,0  22,0  
1971   110,0  60,0  50,0  
1972   135,0  65,0  70,0  

1964 yõlõ ortalarõnda alõnan tedbirler sonucu önemli bir döviz kaynağõ olarak yer 
alan işçi gelirlerinin İkinci Beş Yõllõk Plan döneminde artõş hõzõnõn azalacağõ ve beş yõlda 
yüzde 30,8 artarak 1967 de 130 milyar dolardan 1972 de 170 milyar dolara yükseleceği 
tahmin edilmektedir. 
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Dõş borç faiz ödemeleri: İkinci Beg Yõllõk Plan döneminde alõnacak yeni borçlarõn 
faizleri ile birlikte dõş borç faiz ödemelerinin 1967 de 43-milyon dolardan 1972 de 66 
milyon dolara yükseleceği hesaplanmõştõr. 

Kar transferleri: Kar transferleri İkinci Beş Yõllõk Plan döneminde gelecek özel 
yabancõ sermaye akõmõna paralel olarak kar transferlerinde de belirli bir artõş 
beklenmektedir. Bu nedenle, kâr transferlerinin 23 milyon dolardan 40 milyon dolara 
yükseleceği tahmin edilmiştir. 

Diğer görünmiyenler : Navlun, liman, istasyon masraflarõ, sigorta, hizmet ve 
komisyon gibi işlemlerin gelir ve giderlerini kapsõyan bu kalemin bu konularda alõnacak 
çeşitli tedbirler sonucunda, ödemeler dengesini olumlu şekilde etkiliyecek bir gelir 
kaynağõ olmasõ ve 25 milyon dolara yükselmesi beklenmektedir. 

Enfrastrüktür ve Off - Shore gelirleri: İkinci Beş Yõllõk Plan döneminde 
Enfrastrüktür ve Off - Shore gelirlerinin azalacağõ ve 1972 yõlõnda 10 milyar dolara 
düşeceği tahmin edilmiştir. 

Sermaye hareketleri : Dõş borç ödemelerinin, alõnacak yeni yardõmlara rağmen 
yapõlan hesaplara göre İkinci Beş Yõllõk Plan döneminde ilk yularda 100 milyon dolar 
çevresinden, dönem sonunda 78 milyon dolara ineceği hesaplanmõştõr. 

Özel yabancõ sermayenin Türkiye'ye gösterdiği ilginin artarak devam edeceği ve 
1972 yõlõnda 55 milyon dolara yükseleceği beklenmektedir. 

C. TÜRK - EKONOMİSİNİN DIŞ KAYNAKLARA BAĞLILIĞI 
SORUNU  VE  DIŞ YARDIM  İHTİYACI : 

Türkiye'nin uzun vadeli amacõ planlõ kalkõnma içersinde arzu edilen nitelikte 
ekonomik gelişmeyi devam ettirirken, Türk ekonomisini dõş yardõmlara ihtiyaç 
duynuyacak bir yapõya ve gttce kavuşturmaktõr. 1968 -1972 yõllan arasõ, bu amaca varma 
konusunda kritik bir dönem niteliğini kazanmaktadõr. Türk toplum ve ekonomisinin 
elinde bulunan kaynaklarõn- etkin kullanõmõ ile İkinci Beş Yõllõk Plan dönemini izliyen 
ilk yõllarda, gerek ödemeler dengesi açõğmõn kapanmasõ, gerekse iç tasarruflarõn süratle 
artõrõlmasõ sonucunda Türk ekonomisinin kalkõnma kredisi niteliğindeki dõş yardõmlara 
ihtiyaç duymaksõzõn hõzlõ bir gelişmeyi devam ettirmesi mümkün görülmektedir. İkinci 
Beş Yõllõk Plan döneminden sonra iç tasarruflar gerekli seviyeye erişebilecek ve dõş 
ödemeler dengesinde durum, dünya para ve kredi piyasasõnda cari faiz ve ödeme şartlarõ 
ile borç alabilir bir güce kavuşturulabilecektir. İkinci Beş Yõllõk Planõn hedef ve 
politikalarõ, Türk ekonomisini dõş ödemeler dengesi ve tasarruflarõn hõzla artõrõlmasõ 
yönlerinden bu amaca yaklaştõrmak üzere düzenlenmiştir. İkinci Beş Yõllõk Plan 
dönemini aşmak üzere yapõlan projeksiyonlar, 1972 yi izliyen ilk yõllarda devam eden 
proje kredilerinden yapõlacak ödemelerin Türk ekonomisinin Üçüncü Beş Yõllõk Planõn 
ortalarõna kadar ihtiyaç duyacağõ kalkõnma kredilerini karşõlamaya yeterli olacağõnõ ve 
1975 yõlõndan itibaren milletlerarasõ piyasadan borçlanmak suretiyle gelişmesini devam 
ettirebileceğini göstermektedir. 
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Bununla beraber, Türk ekonomisinin 1975 yõlõndan sonra dõş yardõmlara ihtiyaç 
duymõyacak bir güce kavuşmasõnõn temal şartõ, İkinci Beş Yõllõk Planda öngörülen 
hedeflerin tümüyle gerçekleştirilebilmesi ve dolayõsiyle bu dönem için öngörülen dõş 
yardõmlarõn eksiksiz sağlanmasõdõr. 1968 - 1972 yõllarõ için zorunlu görülen dõş 
finansman ihtiyacõ uygun şartlar ve miktarlarda sağlanamadõğõ takdirde Planõn üretim, 
ihracat, ithalât İkamesi ve yatõrõmlar gibi kritik hedeflerine ulaşmak mümkün olamõyacak 
ve bu durumda Türk ekonomisinin dõş yardõmlara bağlõlõğõ ile ilgili hedefin 1975 yõlõndan 
sonraya ertelenmesi kaçõnõlmaz olacaktõr. 

İkinci Beş Yõllõk Plan döneminde Türk ekonomisinin dõş borçlanma ihtiyacõ hem 
nispet hem de mutlak değer olarak azalacaktõr. Nitekim 1968 yõlõnda ihtiyaç duyularõ dõş 
yardõm miktarõ rezerv artõşlarõ için gerekli miktar hariç 247 milyon dolardan 1972 yõlõnda 
229 milyon dolara, gayrisafi milli hasõla içindeki payõ ise aynõ dönemde yüzde 2,4 ten 
yüzde 1.7 ye düşmektedir. Ayrõca dõş tasarruflar da 1968 yõlõnda gayrisafi milli hasõlanõn 
yüzde 1,9 undan 1972 yõlõnda yüzde 1,7 sine düşecektir. 

 

 

 



                                                                                                                                            İkinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ (1968-1972) 

http://ekutup.dpt.gov.tr/plan2.pdf   96

 
TABLO : 57 � Ödemeler Dengesi Projeksiyonlarõ 

(Milyon dolar)  
 

 

        %  değişmeler 
  1967  1968  1969  1970  1971  1972  Beş yõllõk  Yõllõk  

  (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  
I - Cari işlemler açõğõ :   � 184  � 197  � 216  � 235  �  224  �  226  22,8  4,2  

A) Ticaret dengesi   � 270  � 295  � 325  �,360  �  375  �  395  46,3  7,9  
1. İthalât   � 780  � 835  � 900  � 975  � 1040  � 1115  42,9  7,4  
2. İhracat   510  540  575  615  665  720  41,2  7,2  

6) Görüamtyenler dengesi   66  83  94  115  141  159  140,9  19,2  
1. Faiz ödemeleri   �  43  �  49  �  51  �  55  �  61  � 66  53,5  5,9  
2. Turizm ve dõş seyahat   �  6  0  5  22  50  70  1300,0  �  
3. Kar transferleri   �  20  �  23  �  27  �  31  �  35  �  40  100,0  14,9  
4. İşçi gelirleri   130  140  150  160  165  170  30,8  5,5  
5. Diğerleri   5  15  17  19  22  25  500,0  �  

C) NATO - Off - Shore   20  15  15  10  10  10  50,0  �  
II - Sermaye hareketleri :   184  197  216  235  224  226  22,8  4,2  

1. Borç ödemeleri   � 105  � 102  � 101  �  93  �  94  �  78  74,3  �  
2. Özel yabancõ sermay   35  40  43  47  51  « 55  57,1  9,5  
3. Bedelsiz ithalat   10  12  14  16  18  20  100,0  14,9  
4. Dõş finansman gereği  244  277  290  295  279  259  �  6,1  �  

III - Rezerv hareketleri   �  �  30  �  30  �  30  �  30  �  30  _  __  
IV - Kõsa vadeli ithalât�ihr. kredileri     _  _.  _     
V - Net hata ve noksan   �  �  �  �  � -  �  �  �  
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1968 - 1972 DÖNEMİNDE TÜRK EKONOMİSİNDEKİ 

GELİŞMELER 

9. İKİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANININ TEMEL POLİTÎKALARI : 

Planda öngörülen lemel hedef ve amaçlara ulaşabilmek için yeterli ve elverişli 
politikalarõn kullanõlmasõ zorunludur. Plan hedef ve amaçlarõnõn gerçekleşmesi, bu 
araçlarõn seçiminde, geliştirilmesine ve uygulanmasõnda gösterilen dikkat ve titizliğe 
bağlõdõr. 

Plan dönemi içinde izlenecek politikalar ekonominin gösterdiği niteliklere göre 
seçilecek ve belirtilen temel ilkelere uygun olacaktõr. Tespit edilecek politika tedbirlerinin 
gerçekçi, uygulanabilir olmasõ aranan nitelikler olmakla beraber istenen sonuca götürücü 
güçte ve seviyede uygulanmasõ da gereklidir. Politikalarõn izlenmesinde ve tedbirlerin 
seçiminde Planõn temel hedef ve amaçlarõ gözönünde tutulacak, gelişmeler yaratabilecek 
politikalarõn kullanõlmasõndan sakõnõlacaktõr. Aynõ şekilde kullanõlabilir olmakla beraber 
yan etkileri küçük olan yan etkileri büyük olana ve kõsa sürede sonuç doğuranlar, uzun 
vadelilere tercih edilecektir. Etkisi farksõz ise uygulanmasõ dolambaçlõ usullere bağlõ araç 
yerine kolayca uygulanabilir olanõ seçilecektir. 

Bölümün aşağõda gelen kesimlerinde genel ilkeleri gösterilen politikalar ve politika 
araçlarõ ekonominin gelişmesine ve içinde bulunulan şartlara bağlõ olarak esneklik içinde 
uygulanacak; gerekirse yõllõk programlarla yeni politikalarõn uygulanmasõ da 
öngörülecektir. 

10. KARMA EKONOMİ POLİTİKASI : 

a. İLKELER : 

(1) Karma ekonomi düzeninin amacõ kaynaklarõn ekonomik ve sosyal faaliyet dallarõ 
arasõnda daha iyi dağõlõmõnõ Bağlõyacak bir ortam yaratmak suretiyle ülkenin bütün 
kaynak ve imkanlarõnõ seferber ederek ekonomik kalkõnmayõ hõzlandõrmak olacaktõr. 

(2) Karma ekonomi düzeni Türk toplumunun daha yüksek bir refah seviyesine 
erişmesinde adil ve dengeli bir gelişme sağlamanõn aracõ olarak kullanõlacaktõr. 

(3) İkinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ kamu sektörü için emredici, özel sektör için yol 
gösterici ve destekleyici, fertlerin teşebbüs gücünü ortaya çõkarõcõ ve geliştirici ölçüde 
olacaktõr. 

(4) Karma ekonomi düzeninin kurallarõ açõklõkla tanõmlanacak ve mevcut düzenin 
aksaklõklarõ hõzla ortadan kaldõrõlacaktõr. 

b.   KASMA EKONOMi DÜZENİNİN GELiŞiMi : 

Türk ekonomisinin tarihi gelişimi incelendiğinde birbirinden farklõ özellikleri olan 
devreler göze çarpmaktadõr. 
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1923 - 1932 yõllarõ arasõnda özel teşebbüse dayalõ bir ekonomi politikasõ izlenmiştir. 
Nitekim bu dönemde iş Bankasõ ile Sanayi ve Maden Bankasõnõn kurulmasõ ve 1928 
yõlõnda «Sanayi Teşvik Kanunu» nün çõkarõlmasõ ile özel teşebbüsün geliştirilmesi 
amacõna yönelinmiştir. Ancak 1932 yõlõndan itibaren Devlet ekonomik hayata doğrudan 
doğruya müdahale etmeye başlamõş ve böylece «Karma ekonomi» diye adlandõrõlan düzen 
meydana gelmiştir. 

Hür ve demokratik düzene bağlõ çağdaş toplumlarõn hemen hepsinde yaygõn bir 
uygulama alanõ bulmasõna rağmen karma ekonomi düzeni gerek doğuş şartlan gerekse 
gelişimi bakõmõndan Türkiye'de belirli özellikler taşõr. 

Türkiye dünyada karma ekonomi düzenini yaygõn olarak uygulayan ilk ülkelerden 
birisidir, öte yandan ülkemizde karma ekonomi düzeninin dogmasõna doktriner görüşler 
değil fakat hõzlõ gelişme ihtiyacõ, çağdaş uygarlõk düzeyine tüm kaynaklan kullanarak 
süratle yaklaşma gereği sebep olmuştur. 

1930 larõn başlangõcõnda, hõzla gelişmek ihtiyaç ve kararõnda olan Türk toplumunda, 
süratli kalkõnmanõn gerektirdiği tasarruflarõn yetersiz oluşu ve bu tasarruflarõ verimli 
yatõrõmlara yöneltecek olan müteşebbis grupun mevcut olmayõşõ Devletin ekonomik 
hayata, sadece düzenleyici olarak değil fakat üretime yönelen temel yatõrõmlarõ 
gerçekleştirerek doğrudan doğruya müdahalesini zorunlu kõlmõştõr. Böylece madencilik ve 
metalürji gibi temel sanayileer ile halkõn gõda ve giyim ile ilgili zaruri ihtiyaçlarõnõ 
karşõlamaya yönelen ilk büyük tesisler Devlet eliyle kurulmuştur. Bununla beraber, 1938 
yõlõnda yürürlüğe giren 3460 sayõlõ Kanun ile bu tesislerin zamanla özel teşebbüse 
devredilebilmesine imkân veren şartlar hazõrlanmõştõr. 

Tasarruf ve müteşebbis yetersizliği yanõnda piyasa mekanizmasõnõn işleyişinde 
görülen aksaklõklar da karma ekonomi düzeninin yaygõn bir şekilde uygulanmasõna yol 
açmõştõr. Gerçekten, piyasa mekanizmasõnõn iyi işlemeyişi sonucunda meydana gelen 
fiyatlar ekonomideki gerçek kõtlõk ya da bolluklarõ tam olarak yansõtamamaktadõr. Bu 
durum yatõrõm ve Üretim ile ilgili kararlarda piyasa fiyatlarõnõn tek gösterge olarak 
alõnmasõ halinde kaynaklarõn etkin dağõlõmõnõn sağlanamamasõna ve ekonomide israflarõn 
belirmesine yol açmaktadõr. Diğer bir deyimle sosyal ve özel karlõlõğõn farklõlaşmasõ 
kaynaklarõn ekonomik gelişme için etkin bir şekilde dağõtõlmamasõna sebep olmaktadõr. 

Özel teşebbüsün tek başõna Türk toplumunun amaç aldõğõ hõzlõ gelişmeyi sağlamaya 
yeterli olmamasõ kamu sektörünün doğrudan doğruya üretim faaliyetlerinde bulunmasõnõ 
gerektirmiştir. Ancak bu faaliyetlerde sahipliligin getirdiği sorumluluğun olmayõşõ ve risk 
yüklenme ile karşõlõğõ olan mükafat alma arasõnda açõk bir ilişkinin kurulamamasõ. 
Devletin ekonomik hayata doğrudan doğruya müdahalesindeki yetersizlikleri, kaynaklarõn 
etkin kõõllanõlamamasõnõ kaçõnõlmaz bir sonuç yapmaktadõr. Devletin ekonomik 
faaliyetlerinde özel teşebbüsün dinamizminin bulunmayõşõ, haberleşme dar boğazlarõnõn 
belirmesine ve böylece yönetimde etkenliği azaltõcõ, kõrtasiyeciliğin artmasõna yol 
açmaktadõr. 

Bu nedenlerle uygulanmasõna 1930 larõn ilk yõllarõnda başlanan karma ekonomi 
düzeni  zamanla  gelişmiş  ve  Türk  ekonomisi  ve  toplumunun  genel bir  niteliği halini  
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almõştõr. İkinci Dünya Savaşõnõ izliyen yõllarda kamu sektörü yanõnda özel teşebbüs de 
hõzlõ gelişme ortamõna girmiştir. Bu eğilim sonucunda sanayi sektöründe 1963 - 1966 
yõllan arasõnda özel kesimin payõ yaklaşõk olarak yatõnmlarda yüzde 61 seviyesine 
ulaşmõştõr. 

c.    KARMA EKONOMİ DÜZENİNİN KURALLARI : 

Ekonomik gelişmeyi fõrsat eşitliği ilkesi çerçevesinde hõzlandõrma amaciyle kamu ve 
özel kesimin piyasada bir arada bulunmasõ, karma ekonomi düzeninin kurallarõnõn 
açõklõkla tanõmlanmağõm gerektirmektedir. Böylece bir yandan piyasada mevcut 
belirsizliğin ortadan kaldõrõlmasõ ile kamunun zarar düşüncesi olmadan yapabileceği 
rekabet endişesinin doğurabileceği risk unsuru azaltõlacak, öte yandan kamu kuruluşlarõna 
geliştirilmesi istenilen faaliyet dallarõ konusunda yön gösterilmiş olacaktõr. 

İkinci Beş Yõllõk Plan döneminde izlenecek karma ekonomi politikasõnõn kurallarõ bu 
nedenlerle aşağõda açõklanmõştõr. 

(1) Ekonomide statik ve dinamik etkenlik esas olarak piyasa mekanizmasõ voliyle 
sağlanacaktõr. Diğer bir deyimle, ekonomik kararlarõn alõnmasõnda esas serbest piyasada 
meydana gelecek fiyatlar olacaktõr. 

(2) Kamu ve özel kesimlerin üretimle ilgüi olarak blrarada faaliyette bulunduklarõ 
alanlarda Devletçe fõrsat eşitliği sağlanacak ve ayõrõm yapõlmayacaktõr. 

(3) Devlet, ekonomik hayatm düzenleyici olarak dolayõ yollarla istikrarõ 
sağlõyacak ve fiyat mekanizmasõnõn yetersizliklerini vergi, kredi, para ve dõş ticaret 
politikasõ gibi araçlarla düzenliyecek, tekelci güçlerin belirmesine engel olacak, tüketicinin 
ezilmesine müsaade etmiyecektir. Bu suretle piyasa fiyatlarõnõ esas alarak karar veren özel 
kesimin elindeki kaynaklarõn ekonomik gelişme için yararlõ alanlara etkin bir şekilde 
dağõlõmõnõ saglõyacak bir ortam yaratõlacaktõr. 

(4) Devlet özellikle genel gelişmeyi hõzlandõran alt yapõ yatõrõmlarõnõ geliştirecek 
ve toplum refahõna yönelen eğitim, sağlõk gibi sosyal amaçlõ yatõrõmlarõ yapacaktõr. 

(5) tkinci Beş Yõllõk Plan döneminde imalât sektörü gelişiminin uzun vadede esas 
olarak özel sektöre bõrakõlmasõnõ sağlayõcõ bir politika izlenecektir. Kamu kesimi başlamõş 
bulunduğu yatõrõmlarõ tamamlayacak, elindeki üretim kapasitelerini ekonomik olmak 
niteliklerini korumak için artõracak ve daha   verimli kullanacaktõr. Aynca ekonominin 
hõzla gelişmesi için gerekli olan ve özel sektörün kullanõlacak teşvik araçlarõna rağmen 
giremediği güç gelişen veya ekonomide dar boğazlar yaratan sanayi alanlarõna etken bir 
müteşebbis olarak girecektir. Bunun yanõnda kamunun yeniden girdiği sanayi alanlarõnda 
özel teşebbüsün katkõsõnõ sağlamak için karma teşebbüsler tercih edilecektir. 

«Devlet veya Kamu İktisadi Teşebbüsleri sermayesinin iştirakiyle kurulacak olan 
karma teşebbüslerde sermaye ve idare hâkimiyetini mahdut sayõda özel kişilere bõrakmak 
yoluna gidilmiyecektir.» 

Özel sektörün karar verme sistemini etkileme amaciyle kamu ve özel sektör 
arasõndaki haberleşme düzeni Planõn hedeflerine uygun bir kalkõnma sağlamak üzere 
belirlenecek ve sõklaştõrõlacaktõr. 
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Bunun ortaya çõkaracağõ en önemli fayda özel sektörün yatõrõm ve tüketimle ilgili 

kararlarõnda uzağõ görmede düşebileceği hatalardan arõnmasõ olacak ve böylelikle Plan 
hedeflerine varmada, kaynaklarõn israf edilmeden etken bir biçimde dağõtõmõ ve kullanõmõ 
sağlanmõş olacaktõr. Bu amaçla kamu sektörü proje fikirlerinin gelişmesine yardõmcõ 
çalõşmalara önderlik ederek bunlarõn özel kesimin bilgisine iletilmesini sagbyacaktõr. özel 
sektörün tanõmlanacak büyüklüğün üstünde olan projelerinin özelikle desteklenmek üzere 
Devlet Planlama Teşkilatõna gönderilmesi istenecek ve kalkõnma hedefleri ile uyuşmasõ 
halinde teşvik araçlarõndan yararlandõrõlacaktõr. 

Böylece İkinci Beş Yõllõk Planda temel amaç olan milli refah sosyal adalet anlayõşõ 
içinde ve karma ekonomi düzeni çerçevesinde artõrõlacak ve ekonominin hõzla 
kalkõnmasõnõ sağlõyacak bir düzen yaratõlmõş olacaktõr. 

11. TASARRUF POLİTİKASI VE SERMAYE PİYASASI :  

a.   TASARRUF POLİTİKASI : 

İkinci Beş Yõllõk Kalkmma Planõ hedeflerine ulaşmak amaciyle yurt içi tasarruflarõ 
süratle yüseltmek ve bu fonlarõ en verimli yatõrõmlara yöneltmek üzere izlenecek 
politikalar aşağõda açõklanmõştõr. 

Planlõ kalkõnmanõn ilkelerinden birisi de kalkõnmayõ büyük ölçüde milli kaynaklara 
dayandõrmak, ekonominin yabancõ kaynaklara muhtaç olmamasõnõ sağlamaktõr. Bu 
amaçla İkinci Beş Yõllõk Kalkmma Planõ, 1967 -1972 döneminde yurt dõşõ kaynaklarõn 
yõlda ortalama yüzde 3,3 artõrõlmasõna karşõlõk iç tasarruflarda yüzde 12,2 yükseltilmesini 
hedef olarak almõştõr. Böylece artan gelirin her yõl daha büyük bir kõsmõnõn tasarruflara 
ayrõlmasõ sağlanarak yurt içi tasarruflarõn gayrisafi milli hasõlaya oranõ 1967 de yüzde 
17,9 dan 1972 da yüzde 22,6 ya çõkarõlacaktõr. Öngörülen bu hedef yurt içi tasarruflarõn 
süratle artõrõlabilmesi için ek gayretleri gerekli kõlmaktadõr. Bu amaçla bir yandan 
toplumun gönüllü tasarruflarõnõ artõrmayõ teşvik eden, öte yandan da gönüllü tasarruflarõn 
yeterli olmayõşõ nedeni fle kamu tasarruflarõnõ yükseltici bir politika izlenecektir. 

Yurt içi tasarruflar gelir seviyesine bağlõ olduğundan, gayrisafi milli hâsõlanõn 1967 
- 1972 döneminde yüzde 40,3 artmasõ tasarruflarõn 4a süratle yükseltilmesine uygun bir 
ortanõ yaratacaktõr. Ayrõca fiyat istikrarõnõn korunmasõ da teşvik edilecektir. 

Genellikle fiyatlarõn devamlõ ve hõzlõ bir tempoda artma eğilimi gösterdiği 
ekonomilerde gönüllü tasarruflarõn artõrõlmasõ güçleşir. Diğer bir deyim ile gönüllü 
tasarruflarõn seviyesinin yükseltilmesi büyük ölçüde fiyatlarõn genel seviyesinde istikrarõn 
sağlanmasõna bağlõdõr. Bu nedenle İkinci Beş Yõllõk Plan dönemi içerisinde fiyatlarda 
sağlanacak İstikrar ile tasarruflarõn artõrõlmasõna yardõmcõ olunacaktõr. 

Gönüllü tasarruflarõ teşvik etmek, daha çekici bir hale getirmek, tüketimi Planda 
öngörülen sõnõrlar içerisinde tutmak ve kamu tasarruflarõnõ artõrmak için vergi ve fiyat 
politikasõ etkin bir araç olarak kullanõlacaktõr. Kamu gelirlerini artõrma yönünde alõnacak 
tedbirlerin  gönüllü  tasarruflarõ  azaltmamasõna   da dikkat edilecektir. Kamu gelirlerinin 
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artõrõlmasõ yanõnda kamu tüketiminin de belirli sõnõrlar içinde tutulmasõ, kamu 
tasarruflarõnõn hõzla yükseltilmeğine imkân verecektir. 

Vergi politikasõ zaruri mallar üzerinde düşük, fakat lüks tüketim mallarõna 
özelliklerine göre derece derece artan vergi nispeti uygulana-çak seklide izlenerek zaruri 
olmõyan tüketimin kõsõlmasõ sağlanacaktõr. Mevcut vergi sistemi bu amaca uygun olarak 
gözden geçirilecektir. 

Devletin ve İktisadî Devlet Teşebbüslerinin izliyecegi fiyat politikasõ lüks tüketimi 
kõsõtlayõcõ yönde olacaktõr. 

Tüketimi yaygõn bir şekilde artõracak olan üretim kapasiteleri kamu sektörünce 
yaratõlmõyacak, özel sektörün bu yöndeki teşebbüsleri teşvik edilmiyecektir. 

Gönüllü tasarruflarõn artõrõlabilmesi amaciyle Planõn ilgili bölümlerinde belirtildiği 
gibi mevcut malt kurumlar daha etken işliyebilecek şekilde düzenlenecektir. Gerektiğinde 
gönüllü tasarruflarõ teşvik etmek üzere yeni kurumlar meydana getirilecektir. Bu arada 
bankacõlõk sistemi özellikle tasarruflarõ artõrõcõ ve daha etkin dağõlõmõnõ sağhyacak şekilde 
gözden geçirilecek ve düzenlenecektir. 

Sigortacõlõğõn gelişmesi için gerekli tedbirler alõnarak sigorta şirketlerinin elinde 
toplanan fonlarõn ekonomik kalkõnmayõ hõzlandõrõcõ yatõrõmlara yönelmesine 
çalõşõlacaktõr. 

Organize olmõyan kredi piyasasõnõn, bankacõlõk sisteminin geliştirilmesi ve sermaye 
piyasasõnõn kurulmasõ suretiyle ortadan kaldõrõlmasõ yoluna gidilecektir. 

Ekonomik kalkõnma için gerekli olan yatõrõm fonlarõnõn sağlanmasõnda vergi ve 
fiyat politikasõ kullanõlacak, bu politikada uygulanõrken gelir dağõlõmõnõn iyileştirilmesine 
dikkat edilecek, çeşitli gelir gruplarõ arasõnda vergi yükünün adil bir şekilde dağõlõmõnõn 
sağlanmasõna çalõşõlacaktõr. 

Toplam tasarruf seviyesini yükseltebilmek ve kaynak israfõnõ önlemek üzere kamu 
cari harcamalarõ kõsõtlanacak ve uygulama sõrasõnda öngörülen smõrlar içerisinde 
tutulmasõna özel bir dikkat gösterilecektir. Bu amaçla kõrtasiyeciliğin büyümesi 
önlenecek, belirli hizmetlerin en az harcama ile yapõlmasõ ilkesi gözönünde tutulacaktõr. 
Hizmetlerin gereksiz bir şekilde genişlemesi önlenecektir. Ancak cari harcamalar için 
verilen tahsislerin dayandõğõ kriterler tam olarak bilinmemektedir. Bu konuda hizmetin 
önem derecesini tespit etmek üzere etkin bir değerlendirme sistemi kurulmamõştõr. İkinci 
Plan döneminde kamu gelirlerinden azami tasarrufun sağlanabilmesi için kamu cari 
giderleri açõklõkla tanõmlanacak kriterlere dayandõrõlarak tespit ve tahsis edilecektir. 

İktisadi Devlet Teşebbüslerinin ellerinde bulundurduklarõ fonlardan azam! tasarruf 
sağlama temel ilke olacaktõr. Bu kuruluşlarõn cari harcamalarõ mümkün olan en düşük 
seviyede tutulacak ve verimsiz çalõşmalarõ önlenerek maliyetlerin düşürülmesine gayret 
edilecektir. 

İkinci Beş Yõllõk Plan döneminde tasarruflarõ artõrmak üzere izlenecek politikanõn 
beklenen faydalan saguyabilmesi yatõrõlabilir fonlarõn etkin bir .dağõlõmõnõn sağlanmasõ 
ile mümkün olacaktõr. 
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Kamu kesimince yaratõlan yatõran fonlarõ «Karma ekonomi politikasõ» bölümünde 
açõklanan esaslar çerçevesinde kullanõlacaktõr. 

 

 

Kamu kesiminin tasarruflarõnõn verimli sahalara gitmesi ilkesine ulaşmak üzere 
kurumsal tasarruflarõn verimli olmõyan alanlara yönelmesi önlenecektir. 

Özel tasarruflarõn gayrimenkul yatõrõmlarõna ve kõsa vadede kar getirebilecek 
verimsiz alanlara kaymasõ yerine sürükleyici yatõrõm sahalarõna ve az gelişmiş bölgelere 
yönelmesini teşvik etmek için tedbirler alõnacaktõr. 

En verimli sahalara yönelen müteşebbislere teşvik edici selektif vergi politikasõ 
uygulanacaktõr, izlenecek kredi politikasõ artan tasarruflarõn planõn öngördüğü sahalara 
yönelmesine yardõmcõ olacaktõr. 

Sosyal güvenlik sisteminin yaygõn ve yeterli olmamasõ, kredi ve vergi politikasõ 
yoluyla teşvik edilmekte obuasõ, küçük tasarruflarõn verimli olarak kullanõlabileceği 
sahalara yönelmesini saglõyacak bir düzenin mevcut olmayõşõ gibi nedenlerle özel 
tasarruflarõn büyük bir kõsmõ konut yatõrmalarõna yönelmektedir. Hõzlõ şehirleşme, artan 
nüfus ve mevcut konut standartlaruun düşüklüğü konut ihtiyacõnõ artõrmakta ise de lüks 
konut yapõmõnõ önlemek, tasarruflarõn daha verimli sektörlere kaydõrõlmasõ ve böylece 
Plan hedeflerine varma için önemlidir. Bu sebeplerle vergi ve kredi politikasõ sosyal 
standartlarõndaki konutlarõn yapõmõnõ teşvik etmek, lüks konut yatõrõmlarõndaki artõş 
eğilimini durdurmak için kullanõlacaktõr. 

Sosyal güvenlik sistemini daha yaygõn bir hale getirmek amaciyle küçük sanatkar 
ve esnafõn da bu düzen içerisine alõnmasõ sonucunda kamu fonlarõnõn artmasõ ile, küçük 
sanayiin daha fazla desteklenmesi mümkün olacaktõr. 

Yabana ülkelerde çalõşan işçilerimizin tasarruflarõnõn daha verimli yatõrõmlarda 
kullanõlmasõnõ teşvik edici tedbirler alõnacaktõr. 

b.   SERMAYE PİYASASI: 

İkinci Beş Yõllõk Plan döneminde uygulanacak sanayileşme politikasõ ile özel 
sektörden beklenen yatõrõmlarõn gerçekleştirilmesi için gönüllü tasarruflarõn büyük ölçüde 
artõrõlmasõ ve teşvik edilen yatõrõm alanlarõna yöneltilmesi zorunludur. Gönüllü 
tasarruflarõn ve özellikle küçük tasarruflarõn artõrõlmasõnda; bunlarõn etkin bir şekilde 
dağõlmasõnda ve kullanõlmalõnda 'kurulacak sermaye piyasasõnõn önemli rolü olacaktõr. 

Hukuki tedbirler ve vergi tedbirleriyle tasarruflarõn gelişimini ve bunlarõn menkul 
kõymetlere istenen ölçüde akõmõnõ sağlamak mümkün-değildir. Ancak bu tedbirler 
sermaye piyasasõnõn gelişimi için elverişli bir ortanõ sağlamada gerekli ve faydalõdõr. Bu 
nedenle sermaye piyasasõnõn gelişmesi için bir yandan tasarruflarõ teşvik edecek mail ve 
hukuki tedbirler alõnõrken, öte yandan piyasanõn talep yönünde yer alan teşebbüslerin 
istenen şekilde düzenlenmesi, fon talebiyle piyasaya başvururken Devletin dahi belli 
prensiplere uymasõ, piyasanõn etkili bir denetime tabi tutulmasõ ve tasarruf sahiplerinin 
tercihine uygun menkul kõymet ihraçlarõnõn sağlanmasõ yanõnda; halkõ bu mekanizmaya 
alõştõracak örnekler verilmesi sağlanacaktõr. Söz konusu örneklerin başarõlõ olmalarõ 
ölçüsünde, halkõn menkul kõymetleri alõp satma alõşkanlõğõ ve emniyet duygusu artacaktõr. 
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Menkul kõymet emisyonlarõnõn başarõsõnõn sağlanmasõnda ve düzenlenmesinde 
yardõmõna başvurulacak olan aracõ kuruluşlarõn, piyasanõn işleyişinde, tasarruflarõn menkul 
kõymetlere akõmõnda ve teşebbüslerin finansman programlarõnõn başarõya götürülmesinde 
büyük etkileri olacağõndan, bu kuruluşlarla ilgili mevzuat ihtiyaçlara cevap verecek şekilde 
geliştirilecektir. Sermaye piyasasõnõn denetlenmesi konusu, bu piyasanõn gelişmesi için 
getirilecek tedbirlerin ve hazõrlanacak mevzuatõn en önemli bir yönü olarak ele alõnacaktõr. 

Birinci Beş Yõllõk Plan dönemi içinde sermaye piyasasõnõn düzenlenmesi ve 
teşvikine ilişkin çalõşmalar sonucu hazõrlanan ve genellikle-halka açõk anonim 
ortaklõklarõnõn kurulmasõnõn teşviki konusuna ağõrlõk veren tasarõnõn kanunlaşmasõ 
sağlanacaktõr. Ayrõca tasarruflarõn menkul kõymetlere akabilmesini sağlamak amaciyle 
özel malt kurumlar meydana getirilecek; faiz hadleri sermaye piyasasõ üzerindeki etkisi 
yönünden gözden geçirilerek, sermaye piyasasõnõn gelişmesinde kurumsal tasarruflardan 
da yararlanõlacak; sermaye piyasasõnõn teşkilatlanõp güç kazanmasõna paralel olarak 
teşebbüslerin uzun vadeli kredi ihtiyaçlarõnõ para piyasasõndan karşõlamalarõnõ önleyici 
tedbirler alõnacak, bu amaçla kredi temdit ve tecditlerinde gittikçe yükselen faiz hadleri 
uygulanacak; Devletin tahvil alõp satma politikasõ sermaye piyasasõnõ düzenleyici yönde 
kullanõlacak; tahvil ihracõ için gereken hukuki fiili formaliteler basitleştirilecek; menkul 
kõymetler borsasõ canlõlõk kazanõncaya kadar menkul kõymetlere likiditeyi sağlamak 
amaciyle sorumlu kamu kuruluşlarõ bankalar sistemiyle işbirliği halinde gerekli tedbirleri 
alacaktõr. 

12. VERGİ  POLİTİKASI:  

a.   İLKELER : 

İkinci Beş Yõllõk Plan döneminde izlenecek vergi politikasõnõn temel amacõ kabul 
edilmiş bulunan ekonomik ve sosyal hedeflere uygun olarak Planõn finansmanõnõ 
ekonomik istikrarsõzlõğa yol açmadan adaletli olaraik sağlamak ve tasarruflarõ verimli 
yatõrõmlara yöneltmek olacaktõr. 

(1)   Planõn gerçek kaynaklarla finansmanõ : 

(a) Plan döneminde gayrisafl millî hasõlanõn ortalama yüzde 30 unu teşkil edecek 
kamu yatõrõm, cari ve transfer harcamalarõnõn enflasyonist olmõyan yollardan karşõlanmasõ 
esastõr. Bu sebeple vergilemer gerekli kaynaklarõn elde edilmesinde başlõca vasõta olarak 
kullanõlacaktõr. 

Mevcut vergi sisteminin, sosyal açõdan olduğu kadar iktisadi ve mali bakõmdan da 
yetersizliklerinin giderilmesi ve ihtiyacõ karşõlõyacak niteliğe kavuşturulmasõ gereklidir. Bu 
durum öncelikle mevcut sistemin etkenliğini ve verimini artõracak tedbirlerin alõnarak 
yeniden düzenlenmesini ve yeni kaynaklarõn araştõrõlmasõnõ zorunlu bir hale getirmektedir. 

Yapõlacak düzenlemede mali bakõmdan gözönünde tutulacak ilke, vergi sistemine 
sõk sõk kanuni değişikliklere başvurulmasõnõ önliyecek bir gelir esnekliğinin kazandõrõlmasõ 
olacaktõr. 
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(b) Vergi gelirlerinin artõrõlma amacõ toplam tasarruf gayrisafî milli hasõla oranõnõn 
yükseltilmesidir. Bu sebeple vergilemede özel tasarruf ve yatõrõm eğiliminin kõrõlmamasõ 
da gözönünde tutulacak ve alõnacak yeni tedbirler yanõnda, daha çok mevcut özendirici 
tedbirlerden etkin olarak yararlanõlmasõ sağlanacaktõr. Ancak, bu tedbirler geliştirilirken, 
gelirin kişiler arasõndaki dağõlõmõnõn kötüleşmemesi, toplam tasarruf hacminin azalmamasõ 
ve kaynaklarõn etken dağõlõmõnõn bozul-mamasma dikkat edilecektir. Öte yandan bu 
amaçlara uygun olarak alõnacak teşvik edici tedbirlerle dahi verimli alanlara yönelmiyen 
kaynaklar vergilendirilecektir. 

(2)   Sosyal adaleti sağlama ' 

(a) İkinci Beş Yõllõk Plan döneminde izlenecek vergi politikasõnõn temel bir amacõ da 
gelirin fertler arasõnda daha âdil bir şekilde dağõlmasõna yardõmcõ olmaktõr. Aynõ amaçla 
mükelleflerin vergi karşõsõnda eşitliği sağlanacaktõr. 

Bugünkü sistem, uygulama aksaklõklarõ, vergilemedeki hata ve noksanlar, ve 
ekonomik yapõnõn çok ileri vergi tekniklerini kullanmaya elverişli olmamasõ sebebiyle 
vergi yükünün fert ve sektörler arasõnda sosyal adalete uygun olarak dağõtõlmasõnõ istenen 
ölçüde saglõyamamaktadõr. Bir taraftan vergi ödeme gücüne göre vergi alõnarak dikey 
vergi eşitliğinin sağlanmasõ, diğer taraftan da eğit güçleri eşit şekilde vergilendirerek yatay 
vergi eşitliğini sağlamakla beraber sosyal adalet açõsõndan bazõ ayõrõmlarõn yapõlmasõna da 
yer verilmesi için çaba göstermek gerekmektedir. 

Herkesin kamu harcamalarõna âdil bir pay ile katõlmasõ için vergi sisteminde 
genellik, müterakkilik ve ayrõm ilkelerine gerçek anlamõ ile yer verilmesi ve böylece 
fedakârlõkta eşitliğin sağlanarak vergi ödeme gücü olan fert ve sektörlerin vergileme 
dõşõnda kalmamalarõna çalõşõlacaktõr. 

Bu amaçla, yapõlacak düzenlemede gerçek vergi ödeme gücüne yaklaşõlmasõna 
çalõşõlacak sosyal adalet anlayõşõnõ zedeleyici muafiyet ve istisnalar asgari hadde 
düşürülecek, vergi kaybõnõ önleyici tedbirler geliştirilecektir. 

Vasõtalõ vergilerin tersine müterakki etkilerini azaltacak tedbirlerin alõnmasõ yanõnda 
bu yolun mevcut sistemde ekonomik yapõdan gelen etkilerle sõnõrlõ oluşu sebebiyle sosyal 
adaleti gerçekleştirmede en etken bir araç olan vasõtasõz vergilerin toplam vgrgi gelirleri 
içindeki payõnõn artõrõlmasõna çalõşõlacaktõr. 

Genellikle ancak şeklen uygulanmasõ mümkün sanayileşmiş ülke sistemlerinin 
bütünüyle örnek alõnmasõndan kaçõnõlacak; ana hedef Türkiye'nin ekonomik ve sosyal 
yapõsõna uygun ve ihtiyaçlarõ en iyi şekilde karşõlõyan bir vergi sistemine ulaşmak 
olacaktõr. 

(S)   Daha etken bir kaynak dağõlõmõ: 

(a) Kabul edilmiş bulunan yõlda ortalama yüzde 7 gelişme hedefi tasarruf ve 
yatõrõmlarõn öngörülen seviyelere çõkarõlmasõ yanõnda, yatõrõmlarõn üretim faaliyetleri 
arasõnda tespit edilen şekilde dağõlmasõnõ da gerektirmektedir. Plan, özel sektör yatõrõmlarõ 
için emredici nitelikte olmadõğõndan, izlenecek vergi politikasõ, uygulanacak  
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diğer teşvik tedbirleri yanõnda üretim faaliyetlerinin kârlõlõk derecesini etkilemek suretiyle 
öngörülen yatõrõm dağõlõmõnõn sağlanmasõnda yardõmcõ bir araç olarak kullanõlacaktõr. 
Bununla ilgili olarak, mevcut vergi sistemi öncelikle yatõrõlabilir fonlarõn ekonomik 
gelişme için en verimli alanlara yönlendirilmesine imkân verecek bir yapõya 
kavuşturulacaktõr. Yatõrõmlarõn, özellikle ihracata ve yurt içinde üretimi ekonomik sõnõrlar 
içinde mümkün ithal mallarõnõ ikame edici sektörlere kaymasõnõ kolaylaştõrõcõ bir vergi 
politikasõ izlenecektir. 

Vergilemede üretimin fizik bünyesi ile tasarruf - yatõrõm politikasõ arasõnda 
tutarlõlõğõ sağlamak esas olacaktõr. Yüksek gelir gruplarõnõn talebine cevap veren ve 
genellikle gösteriş saikile yapõlan lüks tüketim bu mal ve hizmetlerin daha yüksek oranda 
vergilendirilmesi ile kõsõlacaktõr. Ancak bu amaçla uygulanmakta olan yüksek Gümrük 
vergileri ve ithaldeki miktar kõsõtlamalarõ bu mal ve hizmetlerin yurt içi fiyatlarõnõn 
yükselmesine ve böylece bu tip üretimin cazip bir yatõrõm sahasõ haline gelmesine yol 
açmaktadõr. Uzun vadede kõt yatõrõlabilir kaynaklarõn lüks tüketim malõ üretimine 
yönelmesi daha sakõncalõdõr. Bu nedenle bu tip mal ve hizmetlerin yurt içinde üretimi de 
yüksek oranlarda  vergiye tabi tutulacaktõr. 

(b) Bölgelerarasõ dengeli gelişmenin sağlanmasõ amaclyle ekonomik bakõmdan kesin 
zorunluk bulunmayan hallerde özel yatõrõmlarõn belirli bölgelerde aşõn şekilde 
yoğunlaşmõyarak, gelişme potansiyeli yüksek az gelişmiş çevrelere yönelmesi vergi 
kolaylõklarõ ile teşvik edilecektir. 

b.   MEVCUT DURUM: 
Mevcut vergi sisteminin ve vergi idaresinin taşõdõğõ özellikler aşağõdaki şekilde 

özetlenebilir: 

(1) Vergi sistemi yeterli ölçüde esnek değildir. Birinci Plan döneminde her yõl yeni 
finansman zorluklan ile karşõlaşõlmõş ve her yõl gelirleri artõrõcõ yeni tedbirlerin alõnmasõ 
zorunlu olmuştur. 

(2) Vergi sistemi içinde vasõtalõ vergilerin payõ yüzde 70 çevre.sindedir. Vasõtalõ 
vergilerin kendilerine has özellikleri ve Türkiye'de uygulanan bazõ vasõtalõ vergilerin kendi 
tiplerinin ileri örnekleri olmajnasõ nedeni vergi yükünün dağõlõmõnda adalet ilkesinin 
istenen seviyede gözetilememesine yol açmaktadõr. Vasõtalõ vergilerin toplam içindeki 
payõnõn büyük olmasõ yüzünden müterakkilik istenen ölçüde arttõrõlmamakta, etkisi sõnõrlõ 
kalmaktadõr. 

Vergi yükünün dağõlõmõ, vergi kontrolünün ve vergi idaresinin yeterli derecede etken 
olmamasõ sebebiyle, özellikle vasõtasõz vergiler alanõnda, sosyal amaçlara uygun bir nitelik 
göstermemektedir. 

(3) Tahsil edilecek vasõtalõ vergilerin 1967 de yüzde 42 sinin, 1972 de ise yüzde 36 
sõnõn ithalâta bağlõ olacağõ tahmin edilmektedir. Vergi sisteminin dõş ticarete bu derecede 
bağlõ olmasõnõn sakõncalõ yönleri mevcuttur. 

(4) Mevcut vergi sisteminin sõnai mamul maliyetlerine ve kaynak dağõlõmõna olan 
etkisi olumlu yönde değildir. Bu yüzden sõnai ihraç mallarõna rekabet gücü kazandõrmak 
için özel teşvik tedbiri gerekmiştir. 
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(5) Vergi sisteminin kaynaklarõn daha etkin dağõlõmõ ve üretimin artõrõlmasõnõ 
teşvik eden bir yapõya kavuşturulmasõ gerekmektedir. 

(6) Vergi idaresi vergi toplamada, vergi kontrolunda ve mükellefle ilişkilerinde 
yeteri kadar etkin değildir. Vergi kazasõ idarenin ve mükellefin çõkarlarõnõ en iyi bir şekilde   
koruyabilmek için yeniden düzenlenmeye muhtaçtõr. 

(7) Vergi mükellefleri ile vergi idaresi arasõndaki münasebetler iyileştirilecektir. 

C.    VERGÎ  REFORMUNUN  ANAHATLARI  VE  TEDBİRLERİ : 

İkinci Beş Yõllõk Plan döneminde öngörülen hedeflere ulaşõldõğõ takdirde Planõn 
finansmanõ ve özellikle kamu kesiminin dengesi yününden büyük ek malî fedakarlõklara 
ihtiyaç duyulmõyacaktõr. Ancak vergi sisteminin bugünkü yapõsõ ile ekonomi üzerindeki 
etkisi ve sosyal sonuçlarõ gözönünde tutularak yapõlan fedakârlõklarõn adil bir şekilde 
dağõtõmõnõ sağlamak, ekonominin istenen hõzda ve yönde gelişmesi için tasarruflarõ 
artõrmak ve kaynaklarõn daha etkin dağõlõmõna yön vermek için mevcut vergi sisteminde 
reform yapõlmasõ zorunlu görülmektedir. Vergi gelirleri alanõnda yapõlacak reformun 
gerçekleşmesi, kabul edilen üç temel ilkeye uygun olarak mevcut sistemin sakõncalõ 
görülen yönlerini düzeltmeyi, eksik yönlerini tamamlamayõ sağlamak üzere üç grup 
tedbirin alõnmasõ ve bu tedbirlerin başarõlõ uygulanmasõ ile yapõlacaktõr. 

(1) Kamu kesimince Planõn finansmanõ ve özellikle ek finansman gereği ekonomik 
yönden sağlam ve güvenilir vergi gelirleri ile karşõlanacaktõr. Ek finansman gereğini 
karşõlamak için alõnacak tedbirler vergi sistemini, reformla ulaşõlmak istenen yönde, 
iyileştirmeye yardõm edecek nitelikte olacaktõr. 

Vergi gelirlerini artõrmak amacõ ile uygulanacak başlõca tedbirlerden biri vergi 
idaresinin õslahõ, vergi kazasõnõn yeniden düzenlenmesi ve etkenliğin artõrõlmasõ olacaktõr. 
Vergi idaresi ve kontrolünün etkenliği artõrõlarak vergi gelirleri önemli oranda 
yükseltilebilecek ve vergi alanõnda gözetilen diğer sosyal ve iktisadi ilkelere de uygun 
hareket edilmiş olacaktõr. Vergi kazasõ alanõnda yapõlacak yeniden düzenleme ile sürat, 
güven artacak; ileri bir vergi hukuku düzeni yaratõlacaktõr. Ayrõca vergi sisteminde mevcut 
boşluklarõn doldurularak vergi rezervlerine ulaşõlmasõnõ sağlyacak ve vergi hasõlatõnõ 
artõracak olan düzeltici ye tamamlayõcõ tedbirler önemle ele alõnacaktõr. 

Finansman ihtiyacõnõ karşõlamak ve vergi reformu ilkelerine uygun olarak sistemi 
õslah etmek için gerekirse yeni vergi kaynaklarõna da başvurulacaktõr. 

Bu kaynaklara, özellikle; 

(a) Arazi ve bina vergilerinin verimini artõracak olan yeni bir sayõnõm yapõlmasõ ve 
bu vergilerin õslahõ, 

(b) Vergilendlrilmiyen lüks tüketim mallarõnõn vergilendirilmesi, 

(c) Katma değer vergisine geçilinceye kadar istihsal vergisinin kapsamõnõn 
yeniden gözden geçirilmesi. 

(d) Karayolu ulaştõrmağõnõn bakõm ve idame masraflarõnõ karşõlayacak şekilde 
vergilendirilmesi; 
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(e) Tarõm sektöründen alõnan verginin artan gelire paralel olarak yükseltilmesi ve 
mevcut mevzuatõn bu amaçla gözden geçirilmesi gibi tedbirlerle ulaşõlacaktõr. 

(2) Sosyal adaleti sağlamada vergi sisteminin oymyabilecegi etkin rolden 
yararlanõlarak, bu amaçla mevcut sistemin sakõncalõ görülen yönleri düzeltilecek, eksik 
görülen yönleri tamamlanacaktõr, özellikle Gelir Vergisi tarifesinde alt gelir dilimlen 
arasõndaki kademeler büyütülecek; asgari geçim indirimi bir vergi indirimi haline 
getirilerek uygulanacak, düşük gelirlilerin Gelir Vergisi yükü hafifletilecektir. Üst gelir 
dilimleri sahiplerinin ödedikleri Gelir Vergisi, vergi tarifesinde kademelerin 
farklõlaştõrõlmasõ ile artõrõlacak; ancak bunu sağlarken tasarruf ve yatõrõm eğilimlerini 
azaltmamaya dikkat edilecektir. 

Ayrõca Gelir Vergisinde sosyal açõdan ayõrõm prensibine aykõrõ düsen istisna 
hükümleri kaldõrõlacaktõr. Böylece Gelir Vergisinin hasõlatõ artõrõlmõş olacaktõr. Vasõtalõ 
Vergiler sosyal adalet ilkesini gerçekleştirmeye yardõmcõ olacak şekilde gözden 
geçirilecek ve sistemde, mümkün olan ölçüde bu açõdan ayõrõma imkan veren, katma değer 
vergisine geçiş gibi değişiklikler ve düzeltmeler yapõlacaktõr. 

Planõn finansmanõnõ sağlamada başvurulacak yeni vergi kaynaklarõnõn özellikle 
Vasõtasõz Vergiler alanõnda olmasõna dikkat edilecektir. 

(3) Güdülecek vergi politikasõ ile vergi sisteminin etkin bir kaynak dağõlõmõ için 
gerekli nitelikleri taşõmasõ; kaynaklarõn tüketim yerine yatõrõma, totenmiyen yatõrõm yerine 
Planõn teşvik ettiği alanlardaki yatõrõmlara yöneltilmesi sağlanacaktõr. Bu amaçla; 

(a) Gümrük Vergisi ile istihsal Vergileri gözden geçirilerek sõnai mamullerin 
maliyetlerine olumsuz etkide bulunan yönleri düzeltilecektir. 

(b) İstihsal Vergisinin yerini almak üzere daha ileri bir vergi niteliği gösteren 
katma değer vergisinin uygulanmasõ hazõrlõklarõna başlanõlacaktõr. 

(c) Lüks tüketimi vergilemek suretiyle bu mallara olan talep kõsõlmasõnõ ve bu 
alanlara yapõlacak yatõrõmlarõn azaltõlmasõnõ sağlayõcõ yönden tedbirler alõnacaktõr. 

(d) Yatõrõmlarõn ihracata dönük, maliyet yapõsõ ile dõş pazarlarda rekabet gücü 
kazanabilecek olan sanayi dallarõna yönelmesi için sistem içinde mevcut vergi teşvik 
tedbirleri gözden geçirilecektir. 

(e) Yatõrõmlarõn bölgelerarasõ denge yönünden gerekli görülen alanlara yapõlmasõ 
için yeni vergi teşvik tedbirleri alõnacaktõr. 

13.   FİYAT POLİTİKASI : 

Birinci Beş Yõllõk Plan döneminin ilk dört yõlõnda, bir yandan ortalama olarak yüzde 
6,5 çevresinde bir gelişme hõzõ sağlanõrken, öte yandan da fiyatlar genel seviyesinin, 
ekonominin genel dengesini bozucu ölçüde dalgalanmasõ önlenebilmiştir. Böylece, 
kaynaklarõn kullanõm alternatifleri arasõnda dağõlõmõnda istikrarsõzlõğõn meydana 
getirebileceği ve ekonomik yönden istenmiyen bir biçimde ortaya çõkabilecek sonuçlardan 
kaçõnõlmõş ve gelir dağõlõmõnõn fiyat istikrarsõzlõğõ dolayun ile bozulmasõna yol 
açõlmamõştõr. 
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a.  İLKELER : 

Fiyat politikasõnõn ekonomi içinde çok yönlü etkiler yaratan niteliği ve bu etkilerin 
Planõn genel hedefleri açõsõndan istenir bir seviye ve ağõrlõkta kalmasõnõn önemi ilgili 
bütün karar mercilerince izlenecek fiyat politikasõnõn tayininde belli bazõ ilkelere 
uyulmasõnõ zorunlu kõlmaktadõr. 

İkinci Plan döneminde izlenecek temel ilkeler şöyledir : 

(1)   Fiyat istikrarõnõn korunmasõ : 

Ekonomik gelişmenin artan bu hõzla devam edebilmesi, kõt kaynaklarõn israfõnõn 
önlenmesi, gelirin kişiler bölgeler ve sektörler arasõnda dağõlõmõnda adaletsizliklere yol 
açõlmamasõ için fiyat istikrarõnõn korunmasõ gerekli görülmektedir. Bu amaçla mevsimlik 
ve arõzi fiyat dalgalanmalarõ dõşõnda, genel fiyat seviyesinin dönem içinde istikrarõ 
sağlanacaktõr. Ancak, fiyatlar genel seviyesinin istikrarõ, mal ve hizmetlerin nispi 
fiyatlarõnõn da değişmiyeceği anlamma gelmemektedir. Değişen arz ve talep seviyesine 
bağlõ olarak bazõ mal ve hizmetlerin fiyatlarõnda yükselmeler diğer bazõlarõnda ise 
düşmeler olabilecektir. 

(2) Kaynaklarõn daha etkin dağõlõmõnõn sağlanmasõ :  

Piyasada cari fiyatlar arasõndaki nispî yapõnõn ekonomideki gerçek kõtlõktan 
aksettirmemesi hallerinde nispi fiyatlarõn değiştirilmesi yolu üe tõkanõklõklarõn 
giderileceğini ve kaynaklarõn farklõ nispi fiyat yapõsõ altõnda daha iyi dağõtabileceğini 
ortaya koymaktadõr. 

Daha hõzlõ bir gelişmenin sağlanmasõ amaciyle, kaynaklarõn en uygun dağõlõmõ 
konusunda planlama oluşumunun bütünüyle getirdiği tedbirlere ek olarak; ekonomide fiyat 
teşekkülüne zorunlu olmadõkça müdahale edilmiyecek, fiyatlarõn piyasada rekabet şartlarõ 
altõnda serbestçe meydana gelmesine çalõşõlacaktõr. 

(3)   Daha âdil gelir dağõlõmõna ulaşõlmaõt : 

İkinci Beş Yõllõk Plan döneminde fiyat politikasõnõn gelir dağõlõmõna olan etkileri 
dikkate alõnacak ve gelirin fertler, bölgeler ve sektörler arasõnda daha adil dağõtõmõna 
yardõmcõ olacak bir fiyat politikasõ izlenecektir. Fiyatlar arasõndaki iç bağlantõlarda 
meydana gelecek değişmelerin az gelirli gruplar bütçesinde ağõrlõk teşkil eden mal ve 
hizmetler aleyhine olmamasõna çalõşõlacak ve böylece, bu gruplarõn gerçek gelirlerinin 
azalmasõ önlenecektir. Kamu kesimince  tarõmsal ürünlere uygulanan destekleme alõmlarõ 
ve kamu iktisadi teşebbüslerinin fiyat politikalarõ kanalõ ile de gelir dağõlõmõ olumlu yönde 
etkilenecektir.. 

b.    TEDBÎRLER: 

İkinci Plan döneminde fiyat politikasõ konusunda izlenecek temel ilkelerin 
gerçekleştirilmesinde uygulanacak politikalar şunlardõr: 

(1) Fiyat istikrarõnõ sağlamak için toplam talebin gereksiz bir şekilde genişlemesine 
engel olunacak, kalkõnma hõzõnõ tayin eden temel faktör olarak kabul edilmiş bulunan 
yatõrõmlarõn gerçek tasarruflar ile karşõlanmasõna dikkat edilecektir. Plan   



                                                                                                                                            İkinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ (1968-1972) 

http://ekutup.dpt.gov.tr/plan2.pdf   111

 

yapõcõ ve uygulayõcõ bütün kuruluşlar ile para - kredi politikalarõnõn tayininde etkili 
olabilecek bütün, müesseselerin, alacaklan kararlarda bu temel ilkeyi önemle gözönünde 
bulundurmalarõ gerekmektedir. 

Yatõrõm ve tüketim mallan arzõnda önceden görülebilecek dar boğazlarõn giderilmesi 
ve fiyat dalgalanmalarõnõn önlenmesi için gerekli hallerde icabeden tedbirler alõnacaktõr. 

(2) İlgili mevzuat uyarõnca iktisadî Devlet Teşebbüslerinin ürettikleri temel mal 
ve hizmetlerin fiyat ve tarifelerini tespiti hususunda Hükümete tanõnan yetki fiyat 
istikrarõnõn korunmasõnda bir araç olarak kullanõlacaktõr. 

Temel mal ve hizmetlerin fiyatlarõnõn tespitinde fiyatõn, temel endüstrilerin varlõk ve 
gelişmelerine, ekonomide yatõrõmlarõn hacmine ve dağõlõmõna, temel mal ve hizmetlerin 
girdi olarak kullanõlan sektörlerin üretim hacimlerine olacak etkileri dikkate alõnacaõktõr. 
Tespit edilen fiyatla piyasada teşekkül eden fiyat arasõndaki farklõlõklarõn bu mal ve 
hizmetleri girdi olarak kullanan bir kõsõm işletmeler lehine haksõz rekabete-yol açmasõ 
veya aracõlarõn haksõz gelir kazanmalarõnõn önlenmesi sağlanacaktõr. 

Ekonomi için temel girdi üreten ve çoğunluğu tekel niteliğinde olan iktisadi kamu 
kuruluştan modern teleolojiden faydalanarak maliyetlerini asgari seviyede tutmaya 
çalõşacak bu tedbirler bir yandan da fiyat istikrarõnõn sağlanmasõna yardõm edecektir. 

(3) Destekleme alõmlarõnõn bir amacõ da tarõmsal üretim seviyesinde meydana 
gelebilecek dalgalanmalarõn olumsuz etkilerini ortadan kaldõrmak olacaktõr. Böylece 
destekleme atanlarõ politikasõ ile üreticilerin gerçek gelirlerinde belirebilecek kararsõzlõklar 
önlenecek ve ekilebilir arazinin genel ekonomi yönünden en yararlõ bir şekilde 
kullanõlmasõ sağlanacaktõr. Aynca, destekleme alõmlarõ politikasõ ile ihraç mallarõmõzõn 
fiyatlarõnõn dõş pazarlarda dalgalanmasõ önlenecektir. 

14.   PARA POLİTİKASI : 

a. TEMEL İLKSLSR VE GELİŞMELER :  

(1)  İlkeler : 

İkinci Plan döneminde para politikasõ ekonomik kalkõnma için gerekli gelişmeyi 
sağlõyacak, kaynaklarõn tam ve etkin kullanõmõna imkân verecek ve böylece Planda 
gelişmesi öngörülen sektörlerde hedefe ulaşmaya yardõmcõ olacaktõr. Ancak, bu gelişme 
fiyatlar genel seviyesindeki dengeyi bozmõyacak şekilde gerçekleştirilecektir. 

Kõsa dönemde meydana gelebilecek enflasyonist veya deflasyonist. yöndeki baskõlar 
yakõndan izlenecek ve yõlõ içerisinde alõnacak tedbirlerle önlenecek, kõsa dönem para 
politikasõnõn dengeli gelişmedeki rolü devam ettirilecektir. 

(2}   Gelişmeler : 

Birinci Beş Yõllõk Planda para politikasõnõn, kaynaklarõn tam olarak kullanõlmasõna 
ve etkin bir şekilde dağõlõmõna engel olacak enflas yonist ve deflasyonist eğilimlerin 
gelişmesini önliyecek şekilde yürütülmesi öngörülmüştür. 
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Birinci Beş Yõllõk Planõn ilk uygulama yõlõnda para dengesinin sağlanmasõ 

konusunda önemli bir problem ortaya çõkmamõştõr. Para ve kredi konusunda çeşitli 
nicelikler, ekonomide nispî fiyat İstikrarõnõ ve dengeyi sağlayacak ölçüde gelişmiştir. 1964 
yõlõnõn ilk aylarõnda gelişen deflasyonist eğilimler para politikasõ araçlarõnõn kullanõlmasõ 
zorunluluğunu ortaya çõkarmõştõr. Bu tedbirler genellikle halkõn likidite tercihinin 
yükselmesi ile kaynaklan azalan bankalarõn kaynaklarõnõn artõrõlmasõ, finansman güçlüğü 
çekilen faaliyet kollarõna finansman kolaylõklarõ getirilmesini amaç edinmiştir. 1965 
yõlõnda para arzõnõn dengeyi bozacak şekilde gelişmesi üzerine yõl sonunda gelişmeyi 
kõsõtlayõcõ tedbirlere yönelinmiştir. 1966 yõlõnda bu tedbirlerin de etkisiyle dengeli bir 
gelişme görülmüştür. Bu konuda daha ayrõntõlõ bilgi «son yõllarõn gelişmeleri» bölümünde 
verilmiştir. 

b.   PARA ARZINDA BEKLENEN GELİŞMELER : 

Para ile ilgili büyüklükleri tahmin önceden belirli olmõyan gelişmelere ve halkõn 
psikolojik eğilimlerine dayandõğõ için bağlayõcõ olmadõğõ gibi amaç ve hedef veya 
aşõlmamasõ gereken sõnõr değildir. 

İkinci Plan Dönemi için para talebi ve bu talebin karşõlanmasõ için gerekli emisyon 
artõşõ ile ilgili tahminlerde Planda öngörülen ekonomik sistemin işleyişi ile ilgili temel 
çerçeve esas alõnmõştõr. Tablo 58 de başlangõç yõlõndaki para dununu da gözönünde 
bulundurularak, gayri safi millî hasõlada yõlda ortalama yüzde 7 artõş olmasõ, dõş açõğõn 
Planda öngörülen değerlere ulaşmasõ ve fiyat istikrarõnõn bozulmamasõ halinde para 
talebinde beklenen gelişme ve bu gelişmeyi karşõlamak için emisyon yoluyla yapõlmasõ 
gereken artõş gösterilmiştir. 

TABLO: 58 � Para Konusunda Beklenen Gelişmeler 
 

 

Para talebi (1) 
(Bin TL.) %  Emisyon %  

Kaydi para vadesiz 
tasarruf mevduatõ 

(Bin T. L.) %  
  (1)  (2) (3) (4) (5)  (6) 
1967  21 250  7,5 9 100 7,1 13 700  8,7 
1968  22 850  7,5 9 700 5,4 14 850  8,8 
1969  24 550  7,4 10 150 4,6 16 200  9,1 
1970  26 350  7,3 10 700 5,4 17 650  9.0 
1971  28 400  7,8 11 300 5,6 19 300  9,3 
1972  30 600  7,7 12 000 6,2 21 100  9,3 

(1) Para talebi, bilfiil tedavül eden para, kaydi para ve vadesiz tasarruf mevduatõnõ 
kapsamaktadtr. 

Para talebinde beklenen gelişmelere uygun emisyon artõşõnõ hesaplamada 1965 ve 
1966 yõllarõnda artan ve para arzõndaki gelişmeyi hõzlandõran nakit para yerine banka 
parasõ tutma eğiliminin devam edeceği varsayõlmõştõr. 
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Geçmiş dönemde emisyon artõsõ yoliylo yaratõlan kaynaklarõn önemli bir kõsmõ 

(yüzde 90 õndan fazlasõ) -kamu sektörü tarafõndan kullanõlmõştõr, İkinci Plan döneminde 
kamu sektörünün, normal, gelişme içinde, Merkez Bankasõ kaynaklarõna kõsa vadeli 
Hazine ihtiyaçlarõnõn giderilmesi için başvurmasõ öngörülmektedir. Uzun devrede 
kalkõnmanõn gerektirdiği para ve kredi gelişmesini sağlamak için Merkez Bankasõ 
kaynaklarõna başvurma zorunlu görülmekle beraber, bu genişlemenin gerektirdiği emisyon 
artõşõnõn kamu sektörünce kullanõlacak kõsmõnõn geçmiş dönemden daha az olmasõ 
gereklidir. Aynõ dönemde Devletin özel sektörden borçlanabileceği miktar üe bunun 
bankalar sisteminden gelecek kõsmõnõn etkileri düşünüldüğünde Hazinenin Merkez 
Bankasõ kaynaklarõna başvurmasõnõn, makul sõnõrlar içinde kalõndõğõ takdirde, ekonominin 
dengesini enflasyonist yönde bozmayacağõ beklenmektedir. Ancak, açõk finansman yoliyle 
para dengesini bozmadan kamu sektörüne sağlanan finansman imkanlarõnõn ne miktarda 
olabileceğini tayin, ekonomik durumun yakõndan izlenmesini ve dengesizliklerim, 
giderilmesi konusunda para ve maliye politikalarõ arasõnda uygun bir seçimin yapõlmasõnõ 
gerektirir. İkinci Plan döneminde açõk finansman konjonktür dalgalanmalariyle mücadele 
vasõtasõ olarak kullanõlacak, ekonominin durgunluk içinde olduğu devrelerde Merkez 
Bankasõ kaynaklarõna daha fazla başvurulacak, aşõn talep genişlemesinin görüldüğü 
devrelerde ise aksi yönde bir politika izlenecektir. 

C.    TEDBÎRLER : 

(1) Para politikasõnõn uygulanmasõnda Koordinasyon ve Bakanlar Kuruluna 
müşavirlik yapõlmasõ. Başbakanlõk Devlet Planlama Teşkilâtõ, Maliye Bakanlõğõ ve Merkez 
Bankasõ arasõnda adõ geçen kuruluşlarõn yetkililerinden meydana gelecek Para-Kredi 
Kurulu ile sağlanacaktõr. 

(2) 1930 yõlõndan beri yürürlükte olan Merkez Bankasõ Kanunu, dengeli kalkõnma 
için gerekli etkin ve esnek "bir para politikasõnõn uygulanabilmesini sağlamaktan uzaktõr. 
Para politikasõnõn ficinci Planõn öngördügü ilkelere göre etkili bir şekilde uygulanabilmesi 
için Merkez Bankasõ Kanunu bugünün şartlarõna göre en kõsa zamanda değiştirilecek, 
Merkez Bankasõnõn Hazine ve bankalar sistemi ile ilişkileri modern ekonomik ve malt 
anlayõşa uygun olarak düzenlenecektir. 

(3) Açõk piyasaya işlemlerini geliştirerek uygulamada etkenliği ve esnekliği 
artõrmak için Hazineye kõsa vadeli avans yerine Hazinenin çõkaracağõ kõsa vadeli bonolarõn 
bankalara satõşõ ve gerektiğinde Merkez Bankasõnõn bankalardan bu bonolarõ almasõ yolu 
ile emisyon artõsõnõn sağlanmasõ usultt tercih edilecek ve bu usul geliştirilecektir. 

(4) Bankalarõn Plan hedeflerine uygun bir kredi politikasõnõ izlemelerini sağlamak 
amaciyle bankalar üzerinde Merkez Bankasõnõn kontrolünü artõracak, bankalarõn Merkez 
Bankasõ ile devamlõ işbirliğini saglõyacak, Merkez Bankasõnõn bankalarõn genel politikalarõ 
üzerindeki etkenliğini artõracak tedbirler alõnacaktõr. 

(5) Resmi mevduatõn para politikasõ aracõ olarak kullanõlmasõnõ saglõyacak 
tedbirler alõnacaktõr. 

(6) Merkez Bankasõ tarafõndan milli gelir hesaplarõna paralel olarak yürütülecek 
fonlar akõmõ muhasebe sistemi kurulacaktõr. 
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(7) Para arzõ, para politikasõnõn uygulanmasõnda dikkate alõnan en önemli 

göstergelerden biri olarak bilinmektedir. Ancak para arzõ bugünkü tanõmõ ile para politikasõ 
açõsõndan uygun bir gösterge niteliğini taşõmaktadõr. Fara arzõnõn milletlerarasõ 
karşõlaştõrmayõ da sağlõ-yacak şekilde tanõmlanabilmesi için Bankalar Kanununun mevduat 
ayrõmõ ile ilgili hükümleri değiştirilecektir. 

15. KREDİ POLİTİKASI :  

a.   İLKELER : 

İkinci Beş Yõllõk Plan dönemi başlangõcõnda, toplam kredi hacminin genişliyen 
ekonominin ihtiyaçlarõna yeterli seviyeye eritmemesi, mevcut kredi hacminin en verimli 
alanlara dağõtõmõnõn sağlanamamõş olmasõ ve faiz hadlerinin, kredilerin dağõtõmõ 
konusunda etkin bir araç olarak kullanõlamamasõ karşõlaşõlan temel sorunlardõr. Bu 
güçlükleri ortadan kaldõrarak ekonomik gelişmeyi hõzlandõrmak amaclyle kabul edilmiş 
bulunan temel ilkeler aşağõda belirtilmiştir. 

(1) Planda öngörülen genel yatõrõm ve üretim hedeflerine ekonomik istikrarõ 
bozmadan ulaşmak için kredi hacmi ihtiyaca göre artõrõlacak ve bu amaç için kredi 
kaynaklan yeterli ölçüde genişletilecektir. 

(2) Kredilerin, Planda özellikle geliştirilmesi öngörülen sektörlere yöneltilmesi ve 
ihtiyacõn niteliğine göre faiz ve vade yönünden farkülaştõnlmalan sağlanacaktõr. 

(3) Kredinin, ekonominin çeşitli faaliyet dallan arasõnda etkin dağõlõmõnõ 
saglryaibilmek için teşkilatlanmõş kredi sistemi geliştirilecek ve kredilerin mümkün, 
olduğu kadar büyük bir kõsmõnõn bu sistem aracõlõğõ ile dağõtõlmasõ sağlanacaktõr. 

Bu temel ilkelerin õşõğõ altõnda İkinci Beş Yõllõk Plan döneminde aşağõdaki yönlerde 
gerekil tedbirler alõnacaktõr. 

ö.   POLİTİKALAR : 

(1)   Bankalarõn kaynaklarõnõn artõrõlmasõ : 

(a) Banka sisteminin kaynaklarõnõn artõrõlmasõ amaciyle, atõl tasarruflarõ harekete 
getirecek, tevdiatõn çekiciliğini artõracak, çekle ödeme sistemini geliştirecek tedbirler 
üzerinde durulacaktõr. 

(b) Mükellefe kolaylõk sağlamak ve banka sisteminin imkanlarõ nõ artõrmak üzere vergi 
toplamalarõnda bankalardan yararlanõlacaktõr. 

(c) Bankalarõn tahvil ihraç etmek suretiyle uzun vadeli fonlar elde etme şartlan 
kolaylaştõrõlacaktõr. 

(2)   Faiz : 

(a) Tasarruf mevduatõ artõşõnõ hõzlandõrmak ve bankalarõn para maliyetini düşürmek için, 

(õ) Tasarruflarõn vadeli tasarruf şeklinde toplanmasõnõ saghyacak imkanlar yaratõlacaktõr. 

(u) Mevduata verilen faizler, etken bir mevduat artõrma ve mevduatõ tahkim 
politikasõnõ yürütme şartlarõnõ ortaya koyacak sistem içinde ve bu politikanõn uygulama 
aracõ olarak değişen durumlara göre 
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(b) Faiz ve iskonto hadleri kredilerin Plan hedeflerine uygun şekilde dağõlõmõnõ 
sağlõyacak bir araç olarak kullanõlacaktõr. 

(c) Plan ve programlarda teşviki öngörülen sektör ve bölgeler için uygulanacak 
selektif kredi politikasõ dolayõaiyle, normal faiz haddiyle, özel faiz haddi arasõndaki farklõ 
ve bu tip uygulamanõn zorunlu �kõldõğõ kaçõnõlmaz riskleri karşõlamak amaciyle kurulacak 
fon iğin gerekli kaynaklar bütçeden sağlanacak özel fonlarla karşõlanacaktõr. 

(3)   Mevduatõn sõnõflandõrõlmasõ : 

Mevduat sõnõflandõrmasõ, mevduatõn banka sisteminde emin bir kaynak olarak 
kullanõlmasõ imkanõnõ sağlamak için yeniden düzenlenecektir. 

(4)   Teşkilâtlanma : 
(a)   Merkez Bankasõ : 

(õ) Kredi politikasõnõn kontrolunda daha etken olabilmesi için Merkez Bankasõnõn 
banka sistemiyle sõkõ ilişkiler kurmasõ sağlanacaktõr. 

(ii) Merkez Bankasõnõn reeskont politikasõ, Planda gelişmesine öncelik verilen 
sektörlerin gelişmesini sağlõyacak şekilde düzenlenecektir. 

(b) Diğer kuruluşlar : 

Yeni ve devamlõ artõş imkanõna sahip kaynaklar bulunmadan, yeni kredi 
kuruluşlarõna gitmekten kaçõnõlacak, özel amaçla sõnõrlõ fonlarõn mevcut kuruluşlar eliyle 
kullandõrõlmasõ sağlanacaktõr. 

(c) Teşkilâtlanmamõş kredi piyasasõ : 

Banka kredilerinin teşkilatlanmamõş kredi piyasasõnõ beslemesini önleyici tedbirler 
alõnacaktõr. Teşkilâtlanmamõş kredi piyasasõnõn özellikle yatõrõmlar ve üretimler üzerindeki 
ağõr baskõsõ ve olumsuz etkisini ortadan kaldõrmak amaciyle etken bir kontrol sistemi 
kurulacaktõr. 

(5) Mevduat sigortasõ : 

153 sayõlõ Kanunla kurulan bankalar tasfiye fonuyla ilgili uygulamada, Merkez 
Bankasõnca fona verilen avanslarõn miktarõnõn süratle artmasõ, sistemin gözden 
geçirilmesini zorunlu kõlmõştõr. Kõsa devrede fondan sadece bankalardaki tasarruf 
mevduatõ sahiplerine ödeme yapõlmak üzere tedbir alõnmasõ ve her halde Plan dönemi 
içinde belli miktarõn altõndaki tasarruf mevduatõ İçin sigorta sistemi kurulmasõ ele 
alõnacaktõr. 

(6) İşletme kredisi ve orta vadeli kredi: 
İkinci Beş. Yõllõk Plan döneminde gelişen ekonomik faaliyetlerin gerektirdiği 

seviyede işletme kredisi sağlanacak ve bu arada orta vadeli kredi uygulanmasõna 
geçilecektir. Merkez Bankasõ orta vadeli kredi konusunda banka sistemine gerekli 
imkânlarõ sağlõyacak teşvik edici bir politika uygulayacaktõr. 

(7)   Kredi kontrolü : 

(a) Banka kredilerini tanzim komitesinin kõsa devrede banka kredilerinin dağõlõmõnõ 
incelemesi ve bu konuda gerekli tedbir ve kararlarõ almasõ sağlanacaktõr. 
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(b) Merkez Bankasõnõn kredi kontrolü konusunda daha etken olabilmesi için gerekli 

tedbirler alõnacaktõr. 

(8)   İstatistik : 
Bankalarõn kaynaklarõnõn artõrõlmasõ ve plasmanlarõnõn düzenlenmesi konusunda 

daha etken bir politika uygulanabilmesi için bankalarõn mevduat ve plasmanlarõnõ miktar 
itibariyle olduğu kadar yapõ ve kaynak bakõmõndan da değerlendirmeye imkân veren 
sürekli istatistikler Merkez Bankasõ ve Devlet İstatistik Enstitüsünün de işbirliğiyle 
düzenlenecektir. 

16.   ÖZEL TEŞEBBÜSÜN TEŞVİKİ POLİTİKASI: 
Fertlerin teşebbüs gücünü ortaya çõkarmaya ve geliştirmeye önem veren ikinci Beş 

Yõllõk Kalkõnma Planõnõn genel hedeflerine varmasõ, geniş ölçüde, özel teşebbüsün 
beklenen gelişmeyi göstermesine bağlõdõr, özel sektörün Öngörülen hedeflere varabilmesi 
için alõnmasõ gerekti tedbirler Planõn ilgili bölümlerinde gösterilmekle beraber aşağõda, 
özel teşebbüsün teşviki politikasõnõn ana hatlarõ ayrõca belirtilmiştir. 

a.   İLKELER: 

(1) Özel sektörün yatõrõmlarõ kalkõnma Planõnõn ekonomik ve sosyal ilkeleri 
çerçevesinde teşvik olunacaktõr. 

(2) Özel sektörün teşviki ve yönlendirilmesi amaciyle geliştirilmiş bulunan 
tedbirler dağõnõklõktan kurtarõlacak, formaliteler basitleştirilecek ve uygulamada hõzlõ 
işliyen açõk bir mekanizma kurulacaktõr. 

b.   GELİŞMELER VE SORUNLAR : 
Teşvik tedbirleri, ekonomik ve mali konularda, genel nitelikteki veya belli şartlara 

uyan faallerde özel nitelikteki teşvik tedbirleriyle, yatõrõm ve üretimin Plan hedeflerine 
uygun şekilde geliştirilmesine yöneltilmiştir. 

Yatõrõm indirimi, ihracatta vergi iadesi, hõzlandõrõlmõş amortisman sistemleri ile 
gümrük tarifelerini ayarlamak ve bazõ vergi ve resimleri taksite bağlamak usulü, vergi 
hukukumuza ithal edilerek, Birinci Beş Yõllõk Plan döneminde özel kesimin Plan 
hedeflerine uygun faaliyetlerini teşvik yönünden uygulanmaya başlanmõştõr. 

Bu teşvik tedbirlerinden yatõnm indirimi, Gümrük Vergi ve resimlerinin 
taksitlendirilmesl ve ihracatta vergi iadesi daha yaygõn bir uygulama alanõ bulmuştur. 
Nitekim 1966 yõlõ sonuna kadar müteşebbisin öz kaynaklarõndan karşõlanan l milyar 66 
milyon lira çevresinde yatõrõm; yatõrõm indirimi tedbirlerinden faydalanmõş ve 182 milyon 
lira çevresinde ithalâta bağlõ vergi ve resim taksite bağlanmõştõr. Aynca sanayi ürünleri 
İhracatõnõ teşvik amaciyle uygulanmakta olan ihracatta vergi iadesi tedbiri dolayõsiyle 
1964 - 1966 dönemi içinde yaklaşõk olarak 115 milyon lira vergi ladesi yapõlmõştõr. 

Özel teşvik tedbirlerinin müteşebbisler tarafõndan geniş ölçüde bilinmemesi; sadece 
belirli büyüklüğün üzerindeki ve belirli bölgelerdeki kuruluşlarõn bunlardan 
yararlanmalarõ;  teşvik  uygulanmasõnõn  bazõ duramlarda sadece mükâfatlandõrma sonucu 
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doğurmasõ; teşvik araçlarõndan yararlanmak istiyen müteşebbisin formalitelerin fazlalõğõ, 
yetkili ve sorumlu kuruluşlarõn çeşitliliği nedeniyle zaman kaybetmesi ve güçlüklerle 
karşõlaşmasõ Birinci Beş Yõllõk Plan döneminde bu konuda karşõlaşõlan başlõca sorunlardõr. 

c.    TEDBÎRLER: 

(1)   Kredi alanõnda alõnacak tedbirler : 
(a) Bankalar sistemi özel sektörün kõsa ve orta vadeli kredi ihtiyacõnõ karşõlayacak 

şekilde düzenlenecek; Merkez Bankasõna düşen rol açõklõkla belirtilecektir. Uzun vadeli 
kredi ihtiyacõ, kõsmen, kurulacak olan özel yatõrõm bankasõnõn kaynaklan ile 
karşõlanacaktõr. 

(b) İkinci Beş Yõllõk Plan döneminde sanayiinin teşvikinde selektif kredi 
politikasõndan geniş ölçüde yararlanõlacaktõr. 

Selektif kredi politikasõndan yararlanacak sanayi senetlerine Merkez Bankasõnca 
özel reeskont haddi uygulanacaktõr. 

Kredi müesseselerinde selektif kredi politikasiyle ilgili özel fonlar tesis olunacak, 
uygun nitelikteki sõnai kuruluşlar ve yatõrõmcõlar bu fonlardan yararlanacaklardõr. Sanayiin 
gelişmesi uygun görülen bölgelerdeki yatõrõmlara, daha geniş ölçüde, benzer avantajlar 
tanõnacaktõr. 

(c) Özellikle sanayicilerin teminat külfetlerini hafifletmek, sõnai makine ve 
teçhizatlarõnõ teminat göstererek kolaylõkla kredi bulabilmelerini sağlamak amaciyle 
işletme rehni ve menkul ipoteği kanunlarõ en kõsa zamanda hazõrlanacaktõr. Aynca kredi 
sigortasõnõn uygulama imkanlarõnõn sağlanmasõna çalõşõlacaktõr. 

(d) Sanayinin işletme kredisi ihtiyacõnõ karşõlamak üzere Kamu Sosyal Sigortalar 
Kuruluşlarõnca ayrõlan fonlarõn yatõrõmcõlara kurulacak özel yatõrõm bankasõ aracõlõğõ ile 
dağõtõlmasõ sağlanacaktõr. 

(e) Yatõrõmcõlara kredi veren Bankalarõn İstanbul'da bulunmasõ İstanbul dõşõndaki 
yatõrõmcõlarõn mevcut imkanlardan yararlanmalarõnõ güçleştirmektedir. Bu nedenle özel 
sektöre kredi veren bu kuruluşlarõn istanbul dõşõnda da faaliyette bulunmalan teşvik 
edilecektir. 

(f) Özel sektör yatõrõmlarõnõn döviz ihtiyacõnõn karşõlanmasõnda temin edilen proje 
kredilerinden de yararlanõlacaktõr. 

(g) Özel teşebbüsün getireceği Plan hedeflerine uygun projelerin dõş finansmanõ 
kolaylaştõrõlacaktõr. 

(2)   Malî teşvik tedbirleri: 
(a) Birinci Plan döneminde mail mevzuatõmõza girmiş olan çeşitli teşvik tedbirleri, 

uygulamada görülen sakõncalarõ giderilerek kullanõlmakta devam edilecektir. 

Yabancõ Sermayeyi Teşvik Kanunundan yararlanan işletmelerin iki ülkede birden 
vergilenmesini önliyecek tedbirler alõnacaktõr. 

(b) Özel teşvik tedbirlerinin daha geniş ve etken bir uygulamaya kavuşabilmesi, 
ilgili formalitelerin basitleştirilmesi ve cevaplama süresinin kõsaltõlmasõ amaciyle, yatõrõm 
projelerinin degerlendirilmesinden sonra verilecek tek bir belge ile yatõrõmõn değişik teşvik 
tedbirlerinden kolaylõkla faydalanmasõnõ sağlõyacak tedbirler alõnacaktõr. 
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(c) Paydasõ olmayan teşvik araçlarõ kaldõrõlacak ve böylece etken fakat basit ve 
açõk bir düzen kurulacaktõr. 

(d) Geri kalmõş bölgeler için özel rejim uygulanmasõ imkanlarõ sağlanacaktõr. 

(3)   Pazarlama ile Ügüi tedbirler : 
İç ve dõş pazar imkanlarõnõn geliştirilmesi, iç pazarõn zorunlu hallerde iyi bir şekilde 

himayesi sõnai üretimin artõrõlmasõnõn temel şartlarõndandõr. 

Üretimin, yabancõ sanayicilerin rekabetine maruz bõrakõlmamasõ için gümrükler ve 
dõş ticaret rejimi yolu ile korunmasõ konusundaki mevcut imkanlarõn etken bir tarzda 
kullanõlmasõna devam olunacaktõr. 

(4)  İihracatla ügili tedbirler : 
Türk mallarõnõn dõş pazarlarda tanõtõlmasõ, sürümünün artõrõlmasõ konusunda 

sanayici ve ihracatçõlarõmõza gerekli yardõm gösterilecektir. 

Milletlerarasõ temaslarõ artõrmak konusunda gerekli çaba gösterilecektir. 

İhracatçõ birliklerinin kuruluşu teşvik olunacak, birliklerin federasyonlar ve 
konfederasyon şeklinde dikey teşkilâtlanmasõ sağlanacaktõr. 

Sõnai mamul ihracatõnda uygulanmakta olan vergi iadesi usulü basitleştirilerek daha 
yaygõn bir hale getirilecektir. 

(5) Sanayi bölgelerine ilişkin tedbirler : 
İkinci Beş Yõllõk Plan döneminde sanayi bölgeleri sorununu en alt kademeden 

İtibaren ele almak zorunludur. Bu sorunu çözmek için organize sanayi bölgelerinin 
kurulmasõ ve gelişmesi teşvik edilecektir. 

(6) Müteşebbis ve eleman yetiştirilmesi: 
Müteşebbise sevk ve idare konusunda temel bilgilerin verilmesi, yatõrõm yapacağõ 

sahalarõn seçiminde yardõmcõ olunmasõ, yatõrõm ve üretim konusunda ihtiyaç duyacağõ 
istatistiki bilginin sağlanmasõ, proje hazõrlamada ve uygulamada yardõmcõ kuruluşlarõn 
teşkilatlandõrõlmasõ, pazar bilgisinin geliştirilmesi önemle ele alõnacaktõr. 

Sanayinin gelişmesinde eksikliği kuvvetli bir şekilde hissedilen teknik ve kalifiye 
eleman yetiştirilmesi konusunda kamu sektörünce yürütülen programlarõn gözden 
geçirilmesi kamu sektörüne paralel olarak özel sektörün sorumluluk yüklenmesi ve iki 
sektör çalõşmalarõ arasõnda koordinasyon sağlanacaktõr. 

(7)   Diğer araçlar : 
Özel sektörün yatõrõm ve üretiminin gelişmesini olumsuz etkiliyen, proje hazõrlama, 

mamul geliştirme, zorunlu standartlar, kalite kontrolü gibi konularda alõnacak tedbirler bir 
bütün olarak ve koordine seklinde uygulanacaktõr. 

17. ÖDEMELER DENGESİ VE DIŞ EKONOMiK İLİŞKİLER VE POLİTİKASI : 
a.   İLKELER: 
İkinci Beş Yõllõk Plan dönemini aşan uzun vadeli temel amaç, ekonominin hedef 

alõnan gelişme hõzõnõn kendi kaynaklariyle  sağlanabilmesidir.  Bunun başlõca iki şartõ, bu  
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gelişme hõzõnõn gerektirdiği yatõrõmlarõn tümünü iç tasarruflar ile karşõlamak ve döviz 
gelirlerini öngörülen gelişme hõzõna yükseltmektir. 

İkinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ ülkemizin yabancõ kaynaklara bağlõlõğõnõn 
azaltõlmasõ amacõna kesinlikle yönetebilmek için aşağõda belirtilen temel ilkeleri 
getirmektedir. 

(1) Bütün ihracat fõrsatlarõ en geniş ölçüde süratle değerlendirilecektir. 
Yatõrõmlarõn çeşitli faaliyetler arasõndaki dağõlõmlarõnda ihracata yönelen faaliyetlere 
Öncelik tanõnacaktõr. 

Sanayi Ürünleri ihracatõnõ teşvik ve hõzlandõrmak üzere bu amaca yönelecek 
sanayiler geliştirilecek veya gelişmesi teşvik edilecektir. 

Özellikle işlenmiş tarõmsal ürünlerin ihracatõ konusundaki fõrsatlar 
değerlendirilecektir. Geleneksel tarõm ürünleri ihracatõnõn daha hõzla artõrõlabilmesi için 
gayret sarfedilecektir. 

(2) Ekonomik görülen alanlarda ve özellikle tabii kaynaklara dayalõ dallarda ithalât 
İkamesine önem verilerek sõnõrlõ döviz kaynaklarõnõn en etkin bir şekilde kullanõlmasõ 
sağlanacaktõr. 

(3) Sõnõrlõ döviz imkânlarõ ekonominin kalkõnmasiyle doğrudan doğruya ilgili 
faaliyet dallarõna yöneltilecek ve lüks tüketim malõ ithalâtõ yapõlmasõndan kaçõnõlacaktõr. 

(4) Hedef olarak alõnmõş olan kalkõnma hõzõna varõlmasõ amaciyle gerekli ithalâtõ 
yapma zorunluluğu, eski ve yeni kredilerden doğan borç ve faiz ödemelerinin devam 
etmesi ve yatõrõmlar için gerekli iç tasarruflarõn yetersizliği karşõsõnda, İkinci Beş Yõllõk 
Plan döneminde de kalkõnma kredisi niteliğindeki dõş kaynaklara başvurulacaktõr. Ancak 
dõş yardõm olarak, düşük faizli, ödemesiz dönemli ve uzun vadeli kalkõnma kredileri tercih 
edilecektir. 

(5) Özel yabancõ sermayeye, ek bir tasarruf, döviz ve teknoloji kaynağõ olarak 
önem verilecektir. Bu teşebbüsler Türk ekonomisine en faydalõ sahalara yöneltilecektir, 
özel yabancõ sermayenin Türk müteşebbisinin teknik bilgi, tecrübe ve sermaye yetersizliği 
sebepleriyle ele alamadõğõ sanayi dallarõna kabul edilmesine özel bir dikkat gösterilecektir. 
Planda veya programlarda öngörülmemiş, iç tüketim eğilimlerini teşvik edici yabancõ 
sermaye girişlerine izin verilmiyecektir. 

(6) Zaman zaman görülen gecikmelerin ve döviz gider ve gelirleri arasõndaki 
mevsimlik dengesizliklerin yarattõğõ tõkanõklõklarõ gidermek ve ithalâtõn sürekliliğini 
sağlamak amaciyle, döviz rezervleri yükseltilecektir. 

(7) Memleketimizin, özellikle ileri sanayi memleketleriyle olan iktisadi 
ilişkilerinde, dõş ticaret hadlerimizin düzeltilmesi için gereken faaliyet sarf olunacaktõr. 

b.   TEDBİRLER: 
İkinci Plan döneminde izlenecek dõş ödemeler dengesi ile ilgili politika tedbirlerinin 

anahatlan aşağõda özetlenmiştir. 

(1)   İhracat ile ilgili tedbirler : 
a. Döviz gelirlerinin öngörülen seviyelere ulaştõrõlmasõ için, ihracatõn yapõsõnda 

köklü bir değişiklik yapõlacak; sanayi ürünleri üv teati hõzla artõrõlacaktõr. 
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Bu  amaçla; 

õ. İhracata dönük sanayiler kurulmasõna ve teşvik edilmesine öncelik verilecektir. 

õõ. Sanayi ürünleri ihracatõnõn hõzla artõrõlabilmesi, kurulacak sanayilerin dünya 
pazarlarõnda rekabet edebilir bir güce sahip olmasõna bağlõ bulunduğundan bu amaçla 
geliştirilecek projelerin ve özellikle uygulanacak teknolojilerin seçiminde maliyet yapõsõ, 
dünya fiyatlarõ ile rekabet imkanlarõ ve kalite yüksekliği gözönünde bulundurulacaktõr. 

õõõ. Geniş imkanlar vadeden tarõma dayalõ sanayilerin kurulmasõna özel bir önem 
verilecek; işlenmiş tarõm ürünleri ihracatõnõn artõrõlmasõ teşvik olunacaktõr. 

b. İhraç imkânlarõ, dõş talep yetersizliği dolayisiyle sõnõrlõ bulunan geleneksel 
mallar ihracatõnõ artõrmak amaciyle, yeni pazarlar araştõrõlacak; bu arada mevcut pazarlar 
devam ettirilecek ve pazar çalõşmalarõ geliştirilecektir. 

c. İhraç mallarõmõzõn dõş pazarlarda arandõr mal niteliğine kavuşturulmasõ amaciyle 
tipleştirme, standartlaştõrma ve dõş isteklere uygun mal üretilmesijõazõrlanmasõ ve kalite 
yükseltilmesi konularõna önem verilecektir. 

d. İhracattan sağlanan gelirlerin, kalkõnma için etkin bir şeldlde kullanõlabilmesi, 
ihracatõn serbest dövizle yapõlmasõnõ zorunlu kõlmakla beraber, artan ihracat potansiyeli 
için yeni pazarlar bulabilmek, bu pazarlarõ ihraç mallarõmõza alõsürabilmek ve birikmiş 
stoklan eritebilmek amaciyle ikili ticaret anlaşmalarõ sistemi üzerinde durulacak; bu 
sistemin çeşitli sakõncalannm azaltõlmasõ sağlanacak, Bu arada özellikle tekelci durumda 
olan ülkelerin Türkiye'deki muhataplarõnõ seçmesinin doğurduğu mahzurlarõ önlemek 
üzerinde önemle durulacaktõr. 

e. İhracatõn artõrõlmasõnda önemli bir araç olmasõ nedeniyle kredi sisteminde, 
ihracata dönük bir sistem geliştirilecek; orta ve uzun vadeli, etkin bir kredi düzeni ile 
ihracatçõlarõn desteklenmesi üzerinde durulacaktõr. 

f. İhracatçõlar arasõnda gereksiz iç rekabetten doğan döviz geliri kayõplarõnõ önlemek 
amaciyle, gerekirse bu konuda kamu sektörü ile, ya da özel sektörün kendi aralarõnda 
işbirliği yapmalarõ teşvik edilecektir. 

g. İhracata artõrma konusunda meydana gelen güçlükleri ortadan kaldõrmak amaciyle 
teşkilatlanma durumu gözden geçirilecek özellikle İhracatõ Geliştirme ve Etüd Merkezi 
ihracatõ artõrmaya yardõmcõ olacak şekilde yeniden düzenlenecektir. Bu amaçla müstahsilin 
kurmuş olduğu veya kuracağõ kooperatif ve birliklerin teşkilatlanmasõ üzerinde 
durulacaktõr. 

h. Mamul madde ihracatçõlarõmõzõn rakipleriyle eşit şartlarla ihracat yapabilme 
imkânlarõnõ sağlamak amaciyle, «ihracat Sigortasõ» konusu üzerinde durulacak; bu konu 
geliştirilerek imkanlar araştõrõlacaktõr. 

i. Türk ihracat mallarõna tefrikçi işlemler yapan ülkelere karşõ gerekirse karşõlõklõ 
işlemlere geçilecek; bu konu hukuki ve fiili yönden titizlikle izlenecektir. 

k. İhracatõn teşviki yönünden ihracatçõnõn muhtaç olduğu gerekli ticari ve pazarlama 
bilgilerinin bir merkezde toplanmasõ sağlanacaktõr. 
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(2)  İithalât ile ilgili tedbirler : 
a. Kõt döviz kaynaklarõnõn kalkõnmaya dönük ihtiyaçlarõn karşõlanmasõnda 

kullanõlmasõ, daha bir süre kõsõtlõ ithal rejiminin uygulanmasõnõ, liberasyon ve tahsisli ithal 
mallan sisteminin devam ettirilmesini zorunlu kõlacaktõr. Bu konudaki uygulama, tespit 
edilecek öncelikleri sağlõyacak etkinlikte olacaktõr. 

b. İthal rejimi uygulamasõnda gerçek ithalât istekleri gözönünde tutulacak; 
spekülatif amaçlar güden davranõşlar ortadan kaldõrõlacaktõr. Bu amaçla, mevcut dağõtõm 
düzeni 'yeniden gözden geçirilecektir. 

c. Yeni kurulan veya gelişmekte olan sanayi dallarõnõn, önceden tanõmlanacak bir 
süre içersinde korunmasõ gereği gözönünde tutulacak, bu amaçla ithalât gerekirse 
kõsõtlanacak ve rejim dõşõ mal ithalâtõ imkânlarõ ortadan kaldõrõlacaktõr. Ancak, tm koruma, 
ileride rekabet gücü kazanamõyacak sanayi dallarõna uygulanmõyacaktõr. 

d. Ithlât sistemi, ithalâtõ ikame etmek amaciyle geliştirilecek sanayi politikasõna 
paralel olarak düzenlenecek ve ithal ikamesi yolu ile döviz tasarruflarõ artõrõlacaktõr. 

e. Sõnai maliyetin yükselmesini önlemek amaciyle ithalâtta, özellikle hammadde ve 
yardõmcõ madde ithalâtõnda, fiyat ve kalite unsurlarõna önem verilecektir. 

(4)   Görünmiyen işlemler ile ilgili tedbirler: 
a. Yurt dõşõnda bulunan Türk işçilerinin tasarruf eğilimleri teşvik edilecek; 

tasarruflarõnõn, mümkün olduğu kadar büyük bir kõsmõnõn serbest döviz olarak resmî 
kanallar yolu ile Türkiye'ye girmesi sağlanacaktõr. 

b. Liman hizmetleri, navlun, sigorta, komisyon ve hizmetlerle ilgili döviz geliri 
kaynaklarõnõ artõncõ yönde tedbirler alõnacak; özellikle taşõma hizmetlerinde iyi bir 
organizasyon kurulacaktõr. 

c. Turizm konusunda alõnacak tedbirler, ilgili bölümde açõklanmaktadõr. 

(4)   Döviz rezervleri ile ilgili tedbirler : 
a. Döviz gelirlerindeki dalgalanmalar ve bundan doğan belirsizlik unsurlarõ, 

özellikle ithalât için yapõlan döviz harcamalarõnda zaman içerisinde yükselip alçalmalara 
yol açmasõ ve bu durumun yatõranlarõn seviyesine, ithalâta bağlõ üretim miktarõna, fiyatlara 
ve ekonominin tümünde istikrarsõzlõğa ve darboğazlarõn belirmesine sebep olduğu 
gözönünde tutularak yeterli bir döviz rezervi bulundurulacaktõr. 

b. Kendi kaynaklarõmõzdan sağlanan döviz rezervlerine ek olarak bu konuda dõş 
kaynaklardan da faydalanma imkânlarõ üzerinde durulacaktõr. 

c. Döviz rezervlerinin İkinci Beş Yõllõk Plan döneminin son yõlõnda, toplam yõllõk 
ithalâtõn yaklaşõk olarak yüzde 20 si seviyesine yükseltilmesine çalõşõlacaktõr. 

(5)   Gümrük ve kambiyo ile ilgili  tedbirler : 
a.   İkinci Beş Yõllõk Plan döneminde büyük bir güç kazanacak olan sanayileşme 

çabasõ bu arada gümrük korumasõ ile desteklenecektir. 
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Ancak, belirli bir sürede rekabet gücünü kazandõrma niteliğinde olacak bu 
korumanõn yüksek fiyatlara ve tekellere yol açmamasõna dikkat edilecektir. 

b. İthalât ikamesi yaratabilecek sanayi dallarõnda yapõlacak bu korumada, maliyet 
dikkate alõnacak ve uzun vadede dünya pazarlarõnda rekabet gücüne erisemiyecek sanayi 
dallarõnõn her ne pahasõna olursa olsun korunmasõ yoluna gidilraiyecektir. 

c. İthal mallarõnda uygulanacak gümrük hadlerinin, hammadde - mamul madde ve 
tüketim - yatõrõm - hammadde ayõrõmõna önem verilecek; buna göre gümrük tarifelerinin 
farklõlaştõrõlmasõ sağlanacaktõr. 

d. Döviz kaynaklarõnõn sõnõrlõ olmasõ nedeniyle uygulanmasõ zorunlu bulunan 
kambiyo tahditleri İkinci Beş Yõllõk Plan döneminde de devam edecektir. Ancak, bu 
tahditlerin, gelirleri artõrõcõ nitelikte olmasõ ve giderlerin, ekonominin öncelik verilen 
ihtiyaçlarõnõn karşõlanmasõnda kullanõlmasõna önem verilecektir. 

(6)   Dõş borçlanma ile ilgili tedbirler : 
a. İkinci Beş Yühk Plan için öngörülmüş bulunan yatõrõm ve gelişme hedeflerinin 

gerçekleşmesi, 1968 - 1972 döneminde belirtilen ölçüde yabancõ kredi sağlanmasõna 
bağlõdõr. Buna rağmen, alõnacak kredilerin niteliği, uzun dönemde, Türk ekonomisinin dõş 
kaynaklara bağlõlõğõnõn azaltõlmasõ sorunu ile ilgilidir. Bu nedenle, söz konusu dönemde 
yalnõzca kalkõnma kredisi niteliğindeki kredilerin kullanõlmasõ tercih edilecektir. 

b. Ekonomik gelişme balonundan önceliği olan yatõrõm projelerinin 
gerçekleştirilmesinin gecikmesine yol açmasõ doiayõslyle, proje kredileri yerine, dõş 
yardõm ihtiyacõnõn program kredisi ile karşõlanmasõ, tercih edilecektir. 

c. Dõş finansman gereğinin zamanõnda karşõlanmasõnda, özellikle proje kredisi 
alõnmasõnõn zorunlu olduğu hallerde, kredilerin sağlanmasõ ve kullanõmlarõnõn 
gecikmemesi için gerekli bütün tedbirler süratle alõnacaktõr. 

a. ULUSLARARASI EKONOMİK BİRLEŞMELER VE KURULUŞLARA İLİŞKİN 
POLİTİKALAR : 

İkinci Cihan Harbinden sonra ekonomik kalkõnma ve sanayileşmenin kazandõğõ 
öneme paralel olarak uluslararasõ ekonomik birleşmeler ve başka şekillerdeki milletlerarasõ 
iktisadi ilişkiler önem ve ağõrlõk kazanmõştõr. 

Üretim faktörlerinin serbestçe akõmõnõ sağlamak ve pazarõ büyütmek imkanõnõ 
saglõyan ekonomik birleşmelerin, uygun ülkeler arasõnda ve elverişli şartlar altõnda 
yapõlmasõ halinde başarõlõ olduğu görülmektedir. 

Ülkelerin ekonomik gelişmelerini hõzlandõrmak ve ekonomik çõkarlarõnõ korumak ve 
geliştirmek için birbirleri ile çeşitli ekonomik ilişkiler kurmalarõ da önem ve hõz 
kazanmõştõr. 

Bu gelişmelere İlişkin olarak İkinci Beş Yõllõk Plan döneminde izlenecek 
politikalarõn esaslarõ, aşağõda özetlenmiştir. 
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1.   Ekonomik birleşmeler : 
İçe dönük ve kendi kendine yeten bir ekonomi niteliği taşõmõyan Türk ekonomisinin, 

İkinci Plan döneminde dõş ülkeler, milletlerarasõ kuruluşlar ve belli şartlarla ortağõ 
bulunduğu ekonomik birleşmelerle olan İlişkisi devam edecek; Plan hedeflerine ve millî 
çõkarlara uygun şekilde bu ilişkiler artõrõlacak ve sağlamlaştõracaktõr. 

İkinci Plan döneminde, 12 Eylül 1963 tarihinde Ankara'da imzalanan ve l Aralõk 
1964 tarihinden itibaren de fiilen ve hukuken yürürlüğe girmiş bulunan Türkiye - Avrupa 
Ekonomik Topluluğu Ortaklõk Anlaşmasõ, her yönüyle büyük bir önem kazanmaktadõr. 

Bu anlaşmada öngörülen en kõsa süreli «Hazõrlõk Dönemi» 1969 yõlõ sonlarõnda 
bitmektedir. Ancak en kõsa süre içinde Türk ekonomisi «Geçiş Dönemine» hazõr hale 
gelemez ise, «Hazõrhk Dönemi» altõ yõl daha uzatõlacaktõr. Bu dönemin amacõ Türkiye'nin 
gerek «Geçiş Döneminde», gerekse «Son dönem» de kendisine düşecek yükümleri 
taşõyabilmesi konusunda, Topluluğun da yardõmõyla, ekonomisini güçlendirmektir. 

«Hazõrlõk Dönemi» nin geçen üç yõllõk süresi içerisinde Avrupa Ekonomik 
Topluluğunun birleşme süresini hõzlandõrarak l Temmuz 1968 tarihinde sanayi ürünleri 
üzerindeki engelleri kaldõrarak tek pazar ve fiyat rejimine girme karariyle aynõ tarihte 
tarõm maddelerinin ortak rejim içine sokulmasõnõn sağlanmasõ karan, «Hazõrlõk Dönemin» 
de Türkiye'nin ekonomisini güçlendirmesi konusundaki çabalarõnõ, artõrma zorunluluğunu 
doğurmuştur. 

Türk Ekonomisini istenen güce kavuşturmak için çeşitli alanlarda başlamõş olan 
hazõrlõk çalõşmalarõnõn önemle izlenmesi, ekonominin bütünlüğü içinde kalkõnma amacõna 
uygun olarak güçlü tedbirlerin alõnmasõ ve uygulanmasõ gerekli görülmektedir. Bu amaçla 
çeşitli kuruluşlar tarafõndan yürütülen hazõrlõk ve inceleme çalõşmalarõnõn Devlet Planlama 
Teşkilâtõnõn yönetiminde koordine edilmesi ve daha etken bir şekilde düzenlenmesi 
sağlanacaktõr. 

Türkiye - Iran ve Pakistan arasõnda kurulmuş bulunan RCD (Kalkõnma için bölgesel 
işbirliği) çerçevesi içerisinde çeşitli mallarõmõz için, pazarlar aramak, ortak ülkelerle 
bugünkü dõş ticaret hacimlerini genişletmek imkânlarõ üzerinde durulacaktõr. 

İkinci Beş Yõllõk plan döneminde ihracatõn yüksek bir seviyeye ulaşmasõ 
beklenmektedir. Döviz harcamalarõnõn gerekliliği olarak ihracatõn serbest sahalara 
yönelmesi hususuna önem vermekle beraber Türkiye'nin ikili anlaşmalarla bağlõ olduğu 
memleketlerle olan ilişkileri bu dönemde de devam edecektir. 

2.   DİĞER KURULUŞLAR VB KONFERANSLAR : 
Çeşitli engelleri ortadan kaldõrmak suretiyle milletlerarasõ ticareti geliştirmek ve 

özellikle az gelişmiş ülkeler mallarõnõn ihraç imkânlarõnõ artõrmak amaciyle başlamõş 
bulunan UNCTAD ve Kennedy Round ile ilgili çalõşmalarda, Türkiye'nin ihraç mallarõ 
için kolaylõklar sağlayan ve bunu teşvik eden bir politika izlenecektir. 

Uzun sureden beri bagh bulunulan OECD, IMF ve diğer kuruluşlarla olan ilişkilere 
devam edilecek; bu kuruluşlarla mevcut işbirliği korunacak ve özellikle ödemeler 
dengesinin gerektirdiği destekler bu kaynaklardan sağlanacaktõr. 
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EKONOMİK GELİŞMEDE İNSAN UNSURU 
İSTİHDAM 

1. İLKELER: 
a. İstihdam Üretim faaliyetlerine katõlan aktif nüfus olarak iktisadî ve sosyal 

gelişme içinde önemli bir unsur ve sorun olmaktadõr. Ancak, istihdam sorununun 
çözülmesi zamana ihtiyaç göstermektedir. Bu sadece işgücünün her yõlki artõşõnõ 
karşõlamak kapsamõnda değildir. Bugünkü işsizliği ve gizli işsizliği azaltmak için gittikçe 
artan istihdam yaratmak, iktisadi gelişme sõrasõnda demografik, iktisadi ve sosyal değişme 
sonucu yeni işler aramak durumunda olanlara da iş sağlamayõ gerektirmektedir. Bu anlayõş 
içinde 1968 - 1972 döneminde İstihdam yaratmak ekonominin hõzla gelişmesinin bir 
sonucu olarak ele alõnacak, istihdam konusu genel kalkõnmanõn dõşõnda bağõmsõz bir amaç 
olmõyacaktõr. Bu dönemde seçilen yõllõk kalkõnma hõzõnõn gerçekleşmesine bağlõ olarak ve 
tam çalõşma amacõna yönelerek iktisadi ve sosyal faaliyet hacminin genişlemesi sonucu 
artan çalõşma imkânlarõ oranõnda istihdam en yüksek seviyeye çõkarõlacaktõr. 

b. İkinci Beş Yõllõk Plan döneminde ağõrlõk verilecek sanayileşme ile 
şehirlerde daha fazla çalõşma imkanlarõ yaratõlacaktõr, istihdamõn bu gelişmesi yanõnda 
istihdam seviyesinin yükseltilmesi ve işsizliğin azaltõlmasõ için ekonominin yüzde 7 
kalkõnma hõzõ çerçevesinde istihdam artõrõcõ yönde genişlemesi özel tedbirlerle 
desteklenecek ve istihdam sorununun büyük olduğu yerler özellikle gözetilecektir. 

2. DURUM: 

a.   ÎSTİBDAM SORUNUN TANIMI : 
Iktisaden az gelişmiş ülkelerde işsizliğin nedenleri ve bu sorunun çözüm yollarõ 

diğer ülkelerde olduğundan farklõdõr. Gelişmiş Ülkelerde sorun çok defa düşük bir efektif 
talep seviyesinden ve kullanõlmayan kapasiteden doğmaktadõr. Az gelişmiş ülkelerde 
işsizlik sorunu, gelişmiş ülkelerin aksine, tasarruf eğiliminin yüksek oluşundan değil düşük 
olmasõndan doğmaktadõr. Ve konjonktürel işsizlik niteliğinde değildir devamlõ bir nitelik 
taşõmaktadõr. Bu sorun bir yandan tarõm sektöründe kullanõlmayan işgücü ve gizli işsizlik, 
diğer yandan tarõm dõşõnda açõk işsizlik ve verim düşüklüğü şeklinde ortaya çõkmaktadõr. 
Bu özellikleriyle sorun ancak uzun sürede çözülebilecek, sadece iktisadi değil sosyal yönü 
de olan bir ağõrlõktadõr, istihdam seviyesinin artõş oranõ ve sek-törlerarasõ dağõlõmõ, düşük 
istihdam seviyesindeki bir ekonomide gelir dağõlõmõnõ etkilemektedir. Açõk işsizlik ücret 
seviyelerini düşürdüğü için gelir dağõlõmõnõ kötüleştirmektedir. Şehirlerdeki açõk işsizlik 
köylerdeki iş imkanlarõnõn sõnõrlõlõğõnõ göstermektedir. Bazõ bölgelerde, tanm 
faaliyetlerinin  yoğun  olduğu  mevsimlerde,  işgücü kõtlõğõ  doğmakta  ancak tarõmda yõlõn  
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büyük bir kõsmõnda devamlõ bir iş tutamõyanlann sayõsõ yüksek bulunmaktadõr. Bunlar 
mevsimlik işsizdirler, bütün yõl boyunca ve tanmõn üretim faaliyetlerinin en yoğun 
döneminde de işsiz olan gizli işsizlikle birlikte toplam kullanõlmõyan üretici işgücünü 
meydana getirmektedir. Kalkõnma ve istihdam sorununun çözümü üretime net katkõsõ pek 
az olan bu İşgücünün tam kullanõlmasõnõ sağlamakla olacaktõr. Tarõmda mevsimlik 
işsizlik, kullanõlmõyan kapasite yönünden, bütün mevsimlerde devam eden gizli işsizlikten 
daha önemlidir. Bu kaynağõn kullanõlmasõ işsizlik problemini bir ölçüde çözmekle 
kalmamakta daha az sermaye ihtiyaciyle daha yüksek bir üretim seviyesine ulaşmaya 
yardõmcõ olmaktadõr. Bu, her şeyden önce bir teknoloji sorunudur. 

b.   GELİŞMELERİN EĞİLİMİ : 
1927 yõlõndan bu yana yapõlmõş olan nüfus sayõmlarõnda nüfusun istihdam durumu 

hakkõnda yeterü ve karşõlaşbnlabilir bilgiler 1955 nüfus sayõmõnda verilmeye 
başlandõğõndan nüfusun istihdam durumu 1955 yõlõndan bu yana incelenmiştir. Çalõşan 
nüfusun sektörlerde gelişmesi Tablo 59 da gösterilmiştir. 

1955 - 1962 arasõndaki dönemde toplam istihdam artõşõ l milyon kadardõr. Bu artõşõn 
yüzde 27 si tarun, yüzde 35 i sanayi ve yüzde 38 i hizmetler sektörlerinde olmuştur. 
Sektörlerin kendi içlerindeki istihdam artõşlarõ tarõmda yüzde 3, sanayide yüzde 36, 
hizmetlerde yüzde 39 dur. Sektördeki istihdam artõş hõzlarõnõn değişik oranlarda olmasõ bu 
dönemde sektörlerdeki çalõşanlarõn genel toplam içindeki yüzde dağõlõmlarõnõ 
değiştirmiştir. 1955 yõlõnda tarõm sektöründe çalõşanlar toplam çalõşanlarõn yüzde 82 si 
iken 1962 de bu oran yüzde 78 e düşmüştür. Hizmetler sektörünün toplam içindeki oranõ 
1955 te yüzde 9 dan 1962 de yüzde 11,5 e çõkmõştõr. 1962 - 1967 dönemindeki gelişme 
Tablo 60 da gösterilmiştir. 

1963 ten 1967 yõlõna kadar toplam istihdam artõşõ l 215 400 olmuştur. Bu artõşõn 213 
100 ü tarõm sektöründe de olmuştur. Birinci Beş Yõllõk Planda öngörülen miktar 700 000 
kadardõr. Türkiye'de tanm sektöründe gelişme ekilen alanõn genişlemesinden çok. mevcut 
kaynaklarõn iyi kullanõlmasõna bağlõ olduğundan tarõmõn istihdam yaratmasõ sõnõrlõ 
olmaktadõr. Gerçekleşen istihdam artõşõnõn öngörülen miktardan çok düşük olmasõ, tarõm 
sektöründe istenen oranda bir üretim artõşõnõn gerçekleşmememiş olmasõdõr. Ancak aradaki 
fark, Birinci Beş Yõllõk Planda öngörülen istihdam artõşõ 1960 nüfus sayõmõ yüzde l 
örnekleme ön sonuçlarõna dayanõlarak hesaplanmõş olmasõ ve kesin sonuçlarõn bunlardan 
farklõlõğõ sebebiyle fazla olmuştur. Çalõşan nüfustaki artõşlarõn karşõlaştõrõlmasõ Tablo 61 de 
gösterilmiştir. 

Sanayi sektöründe 1963 - 1967 döneminde çalõşanlarõn artõşõ 375 500 olmuştur. 
Birinci Beş Yõllõk Planda öngörülen artõş 316 000 di. Bu sektördeki istihdam artõşõ plan 
hedefinin üstünde olmuştur. Hizmetler sektöründe öngörülen 890 000 istihdam artõşõ 474 
000 olarak gerçekleşmiştir. Bu durum çalõşanlarõn sektörlere dağõlõmõnda tahmin edilenden 
farklõ sonuçlara yol açmõştõr. 
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TABLO : 69 � Çalõşan Nüfusun Sektörlerde Gelişmesi (1955 - 1967) (Bin kişi) 

 
          

Sektörler 1955  1960 1962 1963 1964 1965 1966 1967 

1963 - 1967 
dönemindeki 

gelişme % 
 (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  
Tanm  9 416,1   9 737,5  9726,9  9853,3  9843,5  9 767,7  9901,4  9 940,0  2,2  
Sanayi  805,2   977,5 1048,4 1 124,9 1 151,9  1196,6 1304,2 1 423,9 35,8  
İnşaat  200,2   290,1 319,2 338,7 349,2  378,8 414,5 472,0 47,9  
Ticaret  341,0   403.8 417,5 434,6 452,8  470,5 490,7 498,0 19,3  
Ulaştõrma  189,8   246,8  252,5  269,4  282,9  301,0  321,2  339,0  34,3  
Hizmetler  496,3   676,8  759,0  808,4  866,6  935,9  1003,3  1 066,0  40,4  
Toplam  11 478,6   12 332.5  12 523,5  12 829,3  12 946,9  13 047,5  13 435,3  13 738,9  9,1  

Kaynak :   Devlet Planlama Teşkilatõ çalõşmalarõ 
Not       :   Niifus sayõmlarõnda çalõşma konulan bilinmiyenler katõlmamõştõr.  

Çalõşan nüfusun 15 ve daha yukarõ yaşta olanlarõ gösterilmiştir. 
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TABLO : 60 � Sektörlere Göre Çalõşan (15 ve Daha Yukarõ Yaşta Nüfusun 

Yüzde Dağõlõmõ (1962 - 1967) 
 
  1962 

Dağõlõmõ  
1967 

Dağõlõmõ  
Sektörler   (1)  (2)  

Tarõm   77,7  72,3  

Sanayi   8.4  10,4  
İnşaat   2,5 3,4
Ticaret   3,3   . 3,6
Ulaştõrma   2,0  2.5  
Hizmetler   6,1  7,8  
Toplam   100,0  100,0  

Kaynak:   Devlet Planlama Teşkilatõ çalõşmalarõ. 

TABLO : 61 � Birinci Beş Yõllõk Planda Öngörülen ve Bu Dönemde 
Gerçekleşen Çalõşan Nüfustaki Artõşlarõn Karşõlaştmlmasõ (15 ve Daha 
Yukan Yaşta Çalõşanlar)                                                      (Bin kişi) 

 

 Birinci Planda  
öngörülen Gerçekleşen   

 Sayõ Yüzde Sayõ Yüzde  Park 
Sektörler  (1) (2) (3) (4)  (5) 

Tarõm  700,0  33,2  213,1  17,5   � 486,9  
Sanayi  316,0  14,9 375,5 30,9   59,5
İnşaat  204,0  9,6  152,8  12,6   � 51,2  
Hizmetler  890,0  42,2  474,0  38,9   � 416,0  
Toplam  2 110,0  100,0  1 215,4  100,0   � 894,6  

Kaynak:   Devlet Planlama Teşkilatõ çalõşmalarõ. 

TABLO: 62 � Üç Anasektör itibariyle Çalõşan Nüfusun (I5 ve Daha Yukarõ 
Yaşta) Yüzde Dağõlõmõ ve Artõşlar (1961-1967) 

 
 Birinci Beş 

Yõllõk Planda Öngörülen Aynõ  Dönemde Gerçekleşen 

Sektörler  1962 
 
1967 

1962-1967 
dönemi % 1962 1967 

 1962-1967 
dönemi % 

 (1)  (2) (3) (4) (5)  (6) 
Tanm  77,4   71,1 7,1  77,7  72,3   2,2  
Sanayi  9,8   11,9 41,6 10,9 13,8   38,6  
Hizmetler  12,8   17,0 54,6  11,4  13,9   33,2  
Toplam  100,0   100,0  11,7  100,0  100,0   9,1  

Kaynak:   Devlet Planlama Teşkilatõ çalõşmalarõ. 
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Toplam istihdam artõşõnõn Birinci Beş Yõllõk Plandaki tahminlere göre 2 100 000 
olmasõ gerekirken l 215 000 bir artõş gerçekleşebilmiştir. Geri kalma, 1963 - 1967 
döneminde tarõmdaki ve hizmetler sektöründeki işgücü artõş miktarõnõn düşük 
olmasõndandõr, istihdam artõşõ sektörlerde kullanõlan teknoloji ve sektörün prodüktivitesi 
ile ilgili olmaktadõr. Sektörlere göre son yõllarõn prodüktivite artõş hõzlarõnda farklõlõklar 
vardõr. 

Prodüktivite artõş hõzlarõ yüksek olan sektörler genellikle sermaye yoğun teknikler 
kullanmaktadõr. Prodüktivite artõşõ bu sektörlerin ek istihdam yaratmasõnõn sõnõrlõlõğõna 
karşõlõk yüksek büyüme hõzõndan ileri gelmektedir. Bu sektörlerde modern teknolojilerin 
kullanõlmasõ çok defa zorunlu olmakta bu nedenle söz konusu üretim faaliyetinde alternatif 
teknikler kullanõlamamakta sermaye işgücü oranõnõn düşük tutulmasõ ve daha fazla 
istihdam yaratõlmasõ imkanlarõ kõsõtlanmaktadõr. Bu sektörler petrol ve kömür ürünleri, 
makina (Elektrik makinalan hariç), maden izabesi, esas metaller, madenî eşya ve kâğõttõr. 
1965-1967 arasõnda sözü geçen sektörlerde yõlda ortalama verim artõşõ sõrasiyle yüzde 17, 
yüzde 7,5, yüzde 8, ve yüzde 7 olmuştur. Buna karşõlõk en düşük verim artõşõ hizmetler 
sektöründe olmuştur. Ticaret ve bankacõlõkta yüzde 1,5, ulaştõrmada yüzde 2 dir. Tarõmda 
verim, artõşõ yüzde 3 civarõnda kalmõştõr. Diğer sektörlerde verim artõşõ yüzde 2 ile 5 
arasõnda değişmektedir. Böylece en çok istihdam artõşõnõn hizmetler sektöründe olduğu 
anlaşõlmaktadõr. 

3. İSTİHDAMIN GELİŞMESİ (1968 - 1972) :  

a.   TARIM SEKTÖRÜ : 

1967 ile 1972 yõllarõ arasõnda mevsimlere göre işgücü talebindeki değişme ve 
işsizlik Tablo 63 de gösterilmiştir. 
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TABLO: 63 � Tarõm Sektöründe Mevsimlere Göre İş Gücü Talebi ve İşsizlik (1967 - 1972) 

 

Mevsimler  Aralõk  Şubat  Mart  Mayõs  Haziran Temmuz  Ağustos  Eylül   Kasõm  

 1967 1972 1967 1972 1967 1972 1967 1972 1967  1972 

Ürünler  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)  (10) 

Bitkisel ürünler (1)  520  858   2 410  2 442  2 428  2 829  7 435  8 095  3 195   3 601  
Bitkisel ürünler (2)  (6 691)  (7 172)   (3 334)  (3 378)  (2 428)  (2 829)  (7 435)  (8 095)  (3 414)   (3 847)  
Hayvan ürünleri  1 763  1 894   2 015  2 184  2 001  2 180  1 738  1 930  1530   1 651  
Toplam işgücü ihti-              
yacõ (3)  2 283  2 452   4 425  4 625  4 429  5 009  9 173  10025  4 725   5 252  
Kullamlmõyan işgücü  7 800  7 686   5 658  5 513  5 654  5 129  910  113  5 358   4 886  

(1)   Haftada 45 saat çalõşma esasõna göre hesaplanmõştõr. 
(2)   Belirtilen aylarda tarõmda çalõşabilir gün tahminlerine göre hesaplanmõştõr. 

(Tablodaki mevsimlere göre sõrasiyle 6, 567, 26, 53, 73 gün)  
(3)   Toplam işgücü arzõ (Tablo 64) de gösterilmiştir. 

Not       :  İşgücü talebine esas olan analizler tarõm bölgeleri İçin ayrõ ayrõ yapõlmõştõr. 
Kaynak:  Devlet Planlama Teşkilatõ çalõşmalarõ. 
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Bütün mevsimlerde de devam eden asgari kullanõlmõyan işgücü seviyesi gizli 

işsizliktir. Tablo 63 de görülen ve tarõmda işgücü talebinin azamî olduğu 
(Temmuz - Ağustos) dönemindeki kullanõlmõyan işgücü bu miktarõ 
göstermektedir. 1967-1972 döneminde tarõm kesimi azami mevsimlik işgücü talebi 
ve işgücü arzõ ile gizli işsizlik Tablo 64 de verilmiştir. Tarõmdaki istihdamõn önemli 
sorunu gizli işsizlik değil bugünkü teknolojik seviyede tarõmdan aynlaõmyan fakat 
yõlõn uzun bir süresinde kullanõlamõyan işgücüdür. 

TABLO : 64 � Tarõmda Azami Mevsimlik İşgücü Talebi, İşgücü Arzõ ve 
Gizli İşsizlik   (1961 - 1972) 

(Bin kişi) 
 

Yõllar   1967   1968  1969  1970  1971   1972  

Talep, arz, işsizlik  (1)   (2)  (3)  (4)  (5)   (6)  

Azami mevsimlik 
işgücü talebi  

 
9173 

 
9350 9510 9680 9850  

 
10025  

tşgücü arzõ   10083  10151 10163 10143 10154   10138  
Gizli işsizlik   910  801 653 463 304   113  
Gizli işsizlik oranõ 
yüzde  

 

9,9  8,6 6,9 4,8 3,1  1,1
Kaynak :   Devlet Planlama Teşkilatõ çalõşmalarõ. 

b.    TARIM DIŞI SEKTÖRLER : 

1967 - 1972 döneminde tanm dõşõ sektörlerde işgücü ihtiyacõ Tablo 65 de 
gösterilmiştir. 

TABLO : 65 � Tarõm Dõşõ Sektörlerde İşgücü Talebi (1967 -1972) 
(Bin kişi) 

 
 İşgücü talebini 

yõllõk ortalama 
% artõşõ 

 
1967 1968 1969 1970 1971 

 

1972 
Sektörler  (1) (2) (3) (4) (5) (6)  (7) 

Madencilik  11,3  120 134 148 164 181  201
İmalât sanayii  8,6  1263 1369 1488 1618 1761  1919
Enerji  14,9  41 47 52 59 67  75
İnşaat  7,0  472 505 540 578 619  662
Ticaret  3,4  498 515 533 551 569  589
Ulaştõrma  5,3  339 357 376 396 417  439
Hizmetler  5,2  1066 1122 1180 1241 1306  1374

Toplam   3799 4049 4317 4607 4920  5259

1967 - 1972 arasõnda İşgücü arzõ tahminlerine göre tanm dõşõ sektörlerdeki 
işsizlik oranõ Tablo 66 da gösterilmiştir. 
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TABLO : 66 � Tarõm Dõşõ Sektörlerde İşgücü Talebi Arzõ ve İşsizlik    
(1966 - 1972) 

(Bin kişi) 
 

Yõllar  1967  1968 1969 1970 1971  1972 

Arz, talep, işsizlik  (1)  (2) (3) (4) (5)  (6) 
Arz   4198   4449 4730 5037  5369   5729  
Talep   3799   4049 4317 4607  4920   5259  
İşsizlik   399   400 413 439  448   470  
İşsizlik oram yüzde   9,5   9,0 8,7 8.5  8,3   8,2  

Kaynak:   Devlet Planlama Teşkilâtõ çalõşmalarõ. 

1967 - 1972 arasõnda issizlik oranõ tarõm dõşõnda yüzde 9,5 dan yüzde 8,2 ye 
düşecektir. Bunun gerçekleşmesi, tarõm dõşõnda öngörülen iktisadi gelişmenin 
gerçekleşmesine ve tarõmdan nüfusun ayrõlma hõzõnõ daha fazla artõrabilmek nedenlerin 
ortaya çõkmamasõna bağlõdõr. Tarõm dõşõ sektörlerde istihdamõ artõrmak gereğinin 
ağõrlõğõ böylece ortaya çõkmaktadõr. 

4.   UYGULANACAK POLİTİKALAR : 

a. İstihdam seviyesinin yükseltilmesi ve işsizliğin azaltõlmasõ amaciyle 
istihdam etkisi yüksek olan sektörlere ağõrlõk verilecek, bunun yanõnda maliyeti 
artõrmaksõzõn işgücü yoğunluğu yüksek, sermaye tasarruf edici ve istihdam yaratõcõ 
projelere bütün sektörlerde öncelik verilecektir. Bu konuda istenilen ölçüde bir gelişme. 
sağlanabilmesi için teknoloji seçimi üzerinde araştõrmalar yapõlmasõna devam 
olunacaktõr. Farklõ teknik teçhizatõn sermaye - işgücü ve sermaye - hasõla katsayõlarõ ve 
dayanma süreleri gözönüne alõnarak yatõrõmõn verimliliğinden fedakarlõk yapõlmaksõzõn 
en çok istihdam yaratan teçhizat tiplerini bulmaya ve aynõ kriterlere göre en verimli 
inşaat tipini tespit etmeye yönelinecektir. 

b. Tarõm sektöründe, kullanõlmayan işgücünden yararlanmak başlõca sorun 
olmaktadõr. Daha çok işgüsü kullanmayõ gerektiren yönde tanm teknolojisinde ve ürün 
tiplerinde değişiklik sağlanõrken, yan bir gelir kaynağõ olarak el sanatlarõnõn 
geliştirilmesi tarõmda kullanõlamõyan işgücü sorununun bir ölçüde çözebilecektir. Bu 
konudaki politika «Köy sorunu» bölümünde açõklanmõştõr. 

c. Tarõmda ve tarõm dõşõ sektörlerde kullanõlnuyan kapasitenin bulunduğu 
alanlarda teşvik tedbirleri ile iş imkânlarõ yaratõlmasõ gözetilecektir. 

d. İstihdam sorununun baskõsõnõ azaltmakta yurt dõşõna işgücü gitmesi etkili 
olmaktadõr. Bu politika «Çalõşma sorunlarõ» bölümünde açõklanan anlayõş içinde 
uygulanacaktõr. 

e. Yukarda açõklanan istihdam yaratõcõ programlarõn uygulanmasõnda 
öncelikle işsizlik sorununun yoğun olduğu çevreler üstünde durulacaktõr. 

Bu anlayõş içinde orman köyleri öncelikle ele alõnacaktõr. 
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ÇALIŞMA SORUNLARL 

1.  İLKELER : 

a. Gelirleri ücretlerinden doğan ve yalnõz emeği ile geçinenlerin toplumun 
diğer gruplarõ ile ve kendi aralarõnda bulunan iktisadi ve sosyal dengesizlikleri 
gidermek amaciyle çalõşma şartlan iyileştirilecek sosyal gttvenlikleri ve eğitimleri 
sağlanacak, haklarõnõ Anayasa'nõn öngördüğü düzende teşkilâtlanarak elde etmeleri 
teşvik edilecektir. 

b. Asgari ücretlerin işçinin geçimini ve refahõnõ saguyacak bir hayat 
seviyesini verecek bir duruma getirilmesine gayret sarf edilecektir. Asgari ücretler 
üzerindeki gerçek ücret artõşlarõ verim artõşlarõ ile orantõlõ olacak, böylece ücretler 
kalkõnmayõ engelliyen ve ekonomideki istikran bozan bir nitelik taşõmayacaktõr. Bu 
anlayõşla, ücret politikasõ istihdam imkanlarõnõn artõrõlmasõ yanõnda adaletli bir gelir 
dağõlõmõ sağlamanõn başlõca aracõ olarak kullanõlacaktõr. 

e. Tarõm, küçük sanatlarda ve küçük hizmetlerde kendi hesabõna veya ücret 
karşõlõğõ çalõşanlarõn çalõşma şartlarõ düzenlenecektir. 

d. Bugünkü İşçi - işveren ilişkileri düzeni içinde çalõsõna hayatõnda ortaya 
çõkan sorunlarõn çözülmesine çalõşanlarõn katõlmalarõnõn sağlanmasõ bu yöndeki 
teşkilatlanmanõn kapsamõna ve gücüne bağlõdõr. Bu yöndeki güçlenme ve 
teşkilâtlanmanõn kapsamõnõn genişletilmesi desteklenecektir. İşçi-işveren ilişkilerinin 
karşõlõklõ anlayõş ve işbirliği içinde gelişmesi teşvik edilecektir. 

e. İşgücünün yurt dõşõna geçici olarak gitmesi nedenleri devam etmektedir. 
Gidenlere iyi çalõşma ve yasama şartlarõ sağlanmasõ, yeni imkânlar bulunmasõ amaç 
olacak, yurt dõşõna işgücü gitmesi devamlõ bir politika olarak benimsenmlyecek, yurt 
kalkõnmasõnda ihtiyaç duyulan vasõflõ işgücünün yurt içinde kalmasõ için tedbirler 
alõnacaktõr. Devletin yurt dõşõnda olan işçilere yakõn ilgisi sağlanacak bu işçilerin 
ihtiyaçlarõnõn karşõlanmasõna çalõşõlacaktõr. 

f. Yurt dõşõndaki isçilerin hizmet içi eğitimleri, tasarruflarõnõn kolaylõkla 
yurda aktarõlmasõ ve verimli yatõrõmlara yöneltilmesi gidiş ve dönüşlerinde kendilerine 
yardõm edecek kuruluklarõn geliştirilmesi sağlanacaktõr. 

g. Yurt dõşõna giden işgücünün daha çok issizliğin yaygõn olduğu alanlardan 
ve tarõm sektöründen olmasõ, tarõmdan tarõm dõşõ sektörlere geçişte gereken eğitimi yurt 
dõşõna geçirmeleri düzenlenecektir. 

2.   DURUM : 
a.    TARIM DIŞI SEKTÖRLERDE ÇALIŞANLAR : 

Tarõm alanõnda çalõşanlar «İş Kanunu» nun kapsamõ dõşõndadõr. Bu kanun sanayi 
ve hizmetler sektöründe ücretin korunmasõ, asgari ücretlerin tespiti, kõdem tazminatõ, 
çalõşma süreleri, kadõn  ve  çocuk  isçilerin  korunmasõ, iş güvenliği ve işçi sağlõğõ, iş 
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sözleşmeleri konularõnõ kapsamaktadõr. Bu kanun bu sektörde tüm çalõşanlarõ 
içine almamaktadõr. 

Özellikleri nedeniyle söz konusu kanun dõşõnda bõrakõlan «Basõn işlerde 
çalõşanlar» ile «Gemi adamlarõ» nõn çalõşma şartlarõ da ayrõ kanunlarla düzenlenmiştir, 
iş kanunlarõnõn kapsamõna giren işçi sayõsõ Tablo 67 de gösterilmiştir. 

TABLO : 67 � İş Kanunlarõnõn Kapsamõna Giren işçi 
Sayõsõ  (1957 - 1965) (Bin  kişi) 

  Erkek 
İşçi  

sayõsõ 

Kadõn 
İşçi 

sayõsõ

Çocuk 
İşçi 
sayõsõ Toplam 

Yõllar  (1) (2) (3) (4) 

1937   �  � � 180  
1947   217  51 21 289  
1950   283  65 26 374  
1955   494  79 32 605  
1960   721  93 25 839  
1961   759  99 24 882  
1962   793  101 24 918  
1963   865  100 25 990  
1964   921  105 25 1047  
1965   961  110 25 1096  

Kaynak:   Çalõşma Bakanlõğõ. 

Kamu hizmetlerinin çeşitli dallarõnda ve bankalarda, çalõnanlarla diğer 
hizmetlerde çalõşanlar arasõnda ve bunlarõn, kendi aralarõnda çalõşma şartlarõ, 19 
güvenlikleri, hizmet içi eğitimleri ve teşkilâtlanmalarõ yönünden dengesizlik vardõr. 
1965 de «Devlet Memurlarõ Kanununu» kamu kesiminde çalõşanlarõn bir kõsmõ için 
çalõşma şartlarõnõ düzenleyici olmuşsa da bu kanun Türkiye'nin insangûcü politikasõna 
uymamõş ve yer.idfca ele alõnmõştõr. Genel ve katma bütçeli kamu kurumlarõnda 
çalõşanlarõn eğitim seviyelerinin durumu bu konudaki sorunu ortaya koymaktadõr. Tablo 
68 çalõşanlarõn eğitim seviyelerinin düşüklüğü hizmet içi eğitimin önemini göstermekte 
ve orta öğretim kademesinden yararlanma imkanlarõnõ belirtmektedir. 

TABLO : 68 � Genel ve Katma Bütçeli Kamu Kurumlarõnda da 
İşçi Niteliğinde Olmadan Çalõşanlarõn Eğitim 

Seviyelerine Göre Dağõlõmõ 
 
 Genel Bütçe  Katma Bütçe  Toplam  

Eğitim seviyesi  (1)  (2)  (3)  
Hiç öğrenim görmemiş 
olanlar  27481  4765  32246  
İlköğretim  57288  13171  70459  
Ortaöğretim     

Birinci devre  23825  4520  28345  
İkinci devre  86611  4202  90713  

Toplam  110336  8722  119058  
Yüksek öğretim  32591  6426  39017  

Kaynak :   Devlet İstatistik Enstitüsü 
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Çalõşma konusunda uygulanmakta olan mevzuat ayrõ işçi işveren tanõmlan 

yapmakta ve sorunlar yaratmaktadõr. 

b.    TARIM SEKTÖRÜNDE ÇALIŞANLAR : 

Tarõmda çalõşanlar arasõnda tarõm işçisi özelliğinde olan Gündelikçi »isçiler 
önemli bir yer tutmaktadõr. Tarõm işçisinin tanõmlanmasõ ve sayõlarõnõn 
hesaplanmasõnda güçlükler vardõr. Tanm alanõndaki aktif nüfusun yaklaşõk olarak yüzde 
7 si ücretle çalõşmakta, ayrõca bu alandaki 6-14 yaş grupundaki toplam nüfusun yüzde 
30 u da iktisadî yönden faal bulunmaktadõr. Tanm sektörünün bir özelliği yõl boyunca 
bu sektörde istihdam seviyesinin farklõlõğõdõr. Bu, devamlõ işçi yanõnda mevsimlik işçi 
çalõştõrmayõ da gerektirmektedir. Devamlõ tanm işçilerinin büyük bir kõsmõ kamu ve 
kamunun ortak olduğu kuruluşlarda çalõşmaktadõr. 

Tarõm kesiminde, tarõm işçisi özelliğinde olan «Gündelikçiler» dõşõnda kendi 
tarõm işlerinde çalõşan çiftçiler ve memleketimizde coğrafi bölgelere göre değişik 
özellikler gösteren ortakçõlar ve yancõlann da çalõşma şartlarõnõn ve sosyal 
güvenliklerinin düzenlenmesi gereklidir. Tarõm sektöründe teknoloji geliştikçe ve arazi 
kõymetlendikçe ortakçõlõk şartlarõnda da değişmeler olmaktadõr. Bu eğilim içinde 
ortakçõlar işveren olmaktan çõkarak tanm işçisi durumuna gelmektedirler. Öte yandan 
kiracõlõk ise memleketimizde gelişmiş değildir. Gerek kiracõlõk ve gerek ortakçõlõk 
konusunda Borçlar Kanununda hükümler yer almakta ise de bugün tarõm sektöründe bu 
durumda çalõşanlarõn çalõşma şartlarõnõ ve sosyal güvenliklerini düzenleyici ve 
teşkilâtlanmalarõnõ sağlayõcõ yeterli mevzuat yoktur. 

Ortakçõ, yancõ ve kiracõlar dõşõnda çeşitli adlar altõnda tarõm kesiminde çalõşan ve 
işveren tarafõndan «Gündelikçi işçi» olarak kabul edil-miyen ve daha çok işverenin 
ailesinin bir ferdi gibi bulunan ve işverenin şahsi işlerini de gören kimselerin de 
durumlarõnõn düzenlenmesi gereklidir. Bu kişiler de ürünün az veya çok olmasõ ve ürün 
fiyatlarõnõn dalgalanmalarõndan doğan risklerle karşõ karşõyadõr. 

Genellikle tarõm kesiminde çalõşma süreleri belirsiz olup, işçi ücretleri işgücü arz 
ve talebine bağlõ olarak değişmektedir. Köylerde tarõm dõşõnda, geleneksel dokuma, 
sanayii ve küçük el sanattan, bulunmaktadõr.. Bu faaliyetlerde çalõşanlar için sosyal 
güvenlik sağlanmamõştõr. 

c.    ORGANİZASYON DURUMU : 

Çalõşma hayatõnõn düzenlenmesi için 1946 yõlõnda Çalõşma Bakanlõğõ 
kurulmuştur. Bu konudaki çeşitli gelişmelere rağmen Çalõşma Bakanlõğõnõn imkânlarõ 
kuruluşundan bu yana sõnõrlõ kalmõştõr. Bu Bakanlõğa bağlõ İş ve İşçi Bulma Kurumu da 
gereken fonksiyonunu yerine getirecek durumda değildir. 

Çalõşanlarõn teşkilatlanmasiyle ortaya çõkan sendikalar 1947 deki «işçi ve îşveren 
Sendikalan ve Sendika Birlikleri Hakkõndaki Kanun» üç şekillenmiş ve önceki yõllarda 
başhyan sendika hareketleri güçlenmiştir. 1963 teki «Sendikalar Kanunu» ile 
sendikacõlõğa yeni bir düzen verilmiştir. Sendikalaşma oranõ Tablo 69 da gösterilmiştir. 
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TABLO : 69 � Sendikalaşma Oranõ 

(Bin kişi) 

Yõllar    
İşçi sayõsõ 

(1) 

Sendikalõ 
İşçi sayõsõ 

(2) 

Sendikalaşma 
Oranõ  

(3)  
1955   1624  190  11,6  
1960   2437  283  11,6  
1961   2600 299 11,4  
1962   2762  308  11.1  
1963   2925 296 10,1  
1964   3087  339  10,9  

Kaynak : Devlet İstatistik Enstitüsü ve Prof. Dr. C. Talaş, Dr. Sait 
Dilek ve Alpaslan Işõklõ, Türkiye'de Sendikacõlõk Hareketi ve Toplu Sözleşme: 

Sendikalarõn çoğunluğu Türk iş bünyesinde toplanmõştõr. Sendikalarõn güçleri 
artmaktadõr. Sendikacõlõk eğitimi Türk - İş tarafõndan sağlanmaktadõr. Türk-iş tarafõnõn 
verilen Sendikacõlõk eğitimi Tablo 70 de gösterilmiştir. 1966 da «Türk � İş Sendikacõlõk 
Koleji» açõlmõştõr. 

TABLO: 70 � Türk - İş Tarafõndan Verilen 
Sendikacõlõk Eğitimi   (1961 - 1968) 

Yõllar 

 Açõlan seminer 
sayõsõ 

(1) 

Eğitilen sendikacõ 
sayõsõ 
(2), 

1961   6  170  
1962   16  426  
1963   50 1785
1964   89  3741  
1965   114  5607  

Kaynak:   Türk - İş 

1965 deki «Devlet Personeli Sendikalarõ Kanunu» ile İsçi niteliğinde olmõyan 
kamu görevlilerinin teşkilâtlanmalarõ hakkõ tanõnmõştõr. Bu sendikalar genellikle sosyal 
dayanõşma amacõ gütmektedir. 

Çeşitli mesleklerde çalõşanlarõn meslek dayanõşmalarõ için 1949 yõlõndan bu yana 
çõkarõlan kanunlarla dernek, oda ve birlik kurmalan düzenlenmiştir. 

d.   ÜCRETLER : 

Asgari Ücret, Toplu Sözleşme, Grev ve Lokavt düzeninden önce ücretler işgücü 
arz ve talebine göre sosyal amaçlõ düzenlemeler olmadan tespit edilmekte idi. İş 
Kanunu işçi ücretleri ile ilgili hükümler getirmiş, 1951 de asgari ücretler uygulamasõ 
başlamõştõr. İlgili komisyonlarca tespit edilen asgari ücretler genellikle işçinin ailesi ile 
birlikte asgarî hayat seviyesini sağlamaktan uzaktõr.  1968  yõlõnda  işçiye sosyal yardõm 
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sağlõyan işyerlerinde ortalama asgarî ücret 11,5 T.L. sõ, sosyal yardõm sağlamayan 
işyerlerinde ise 12,4 T. L, dõr. Asgari ücretlerin gelişmesi Tablo 71 de gösterilmiştir. 

TABLO : 71 � Asgari ücretlerin Gelişmesi 
 
  Asgasi ücret tespit 

edilen iş kollarõ sayõsõ 
(Toplam)  

Asgari ücret tespit 
edilen il sayõsõ 

(Toplam)  

 
Asgari Ücret 
ortalama T. L.  

Yõllar   (1)  (2) (3)  
1951   5  3   
1955   8  11   
1960   41  44   
1961   45  44  7,57  
1962   49  47  8,53  
1963 (1)   38  49  8,91  
1964   39  51  9.34  
1965   39  51  9,70  
1966   41  63  10,72  

Kaynak:   Çalõşma Bakanlõğõ 
(1) 1963 yõlõnda tarõm alanõndaki işkollarõ birleştirildiği için işkollarõ 

sayõsõnda bir düşüş olmuştur. 

1963 ten sonra sendikalar toplu sözleşmeler genellikle ücret politikasõ yönünden 
yaklaşmõşlardõr. Toplu sözleşmelerin ücret artõşõ yönünden olumlu etkisi olmuştur, 
örneğin kamu kesiminde ortalama günlük işçi ücretlerinde (Sosyal yardõmlar dõşõnda) 
1955 -1963 yõllan arasõnda yõllõk ortalama yüzde 10,7 bir artõş olmuş ilk toplu 
sözleşmelerin çoğunlukla yapõldõğõ 1964 yõlõnda bu artõş yüzde 14 e çõkmõştõr. 
Ücretlerin genel seviyesi genellikle kamu sektöründe daha yüksektir. Günlük ortalama 
işçi kazançlan Tablo 72 de gösterilmiştir. 

TABLO : 72 � Günlük Ortalama İşçi Kazançlarõ (1) 
 
  Kamu sektöründe işçi 

kazançlarõ (T. L.) 
Özel sektörde işçi  

kazançlarõ (T. L.) 
Yõllar   (1)  (2)  

1955   10,65  4,96  
1956   12,05 5,35
1957   13,29 5,72
1958   14,50 8,48
1959   20,04  13,00  
1960   21,20 15,03
1961   23,33 15.16
1962   24,69 15,89
1963   29,40  16,98  
1964   31,98 18,83
1965   37,85  20,90  
(1)   Sosyal yardõmlar ve fazla mesai dahildir. 
Not: Özel sektördeki işçi kazançlarõna kamu iştiraklerinde çalõşanlarõn 

kazançlarõ dahildir. Kamu ve Özel sektör işçi kazançlarõ farklõ kapsamda 
olduğundan mukayese edilmemelidir. 

Kaynak :   Devlet Planlama Teşkilâtõ. 
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Kamu kuruluşlarõnda, işçi niteliğinde olmadan çalõşanlar için, eğitim seviyesi, 
çalõşma suresi ve yapõlan işin niteliğine göre düzenlenmiş, olan ücret politikasõ yeterli 
ve adaletli değildir. Tablo 73 işçi niteliğinde olmõyan kamu sektörü personelinin 
çoğunluğunun (YUzde 60) ortalama işçi Ücretinden daha az ücretle çalõşmakta 
olduğunu ortaya koymaktadõr. Genellikle kamu sektöründe çalõşanlarõn maaştan ücret 
ve yevmiyeye kaymalarõnõn nedeni budur. 1950 de maaşlõ olanlarõn oranõ yüzde 74 iken 
1965 te bu oran yüzde 62 olmuştur. 

TABLO : 73 � Kamu Sektöründe isçi Niteliğinde Olmadan Çalõşanlarõn 
Ücret Gruplarõna Göre Dağõlõmõ 

 
Ücret gruplarõ TL.  Çalõşanlar %  

(1)  (2)  
400 TL. ve daha aşağõ  16,5  
4 01� 6 0 0   35,0  
601 � 1000  31,0  
1001 � 1500  11,0  
1 501 � 2 500  6,0  
2 501 ve daha yukarõ  0,5  

 100,0  

Not: (1) 1963 yõlõnda işçiler için «çõplak» ortalama aylõk ücret 781,50 TL dõr. 
Sosyal yardõmlarla birlikte 849,60 TL. dõr. 

(2) Su tabloya esas olan yalnõz genel ve katma bütçeli kuruluşlardõr. Mahalli 
İdareler ile İktisadi Devlet Teşekküllerinde çalõşanlarõn ücret gruplarõnda bunlardan çok 
büyük farklõlõklar olmadõğõ için bu genelleme yapõlmõştõr. 

Kaynak: Devlet İstatistik Enstitüsü. 

e.   ÇALIŞMA SÜRELERİ: 

İş Kanununa göre çalõşma sürelerinin haftada 48 saati geçmemesi, öngörülmüştür. 
Gemiadamlarõna ait iş süreleri Bakanlar Kurulu kararõ ile tespit edilmiştir. Günlük 
çalõşma süreleri üzerindeki fazla çalõşma, süresi yõlda 270 saat olarak sõnõrlandõrõlmõştõr. 
Belirli çalõşma şartlarõ için daha kõsa çalõşma süreleri konmuştur. Tarõm alanõnda 
çalõşma süreleri tarõm dõşõndan çok farklõdõr. Genellikle kõrsal yörelerde çalõşanlarõn 
çalõşma süreleri ortalama 12 saattir. Tarõm alanõndaki çalõşma şartlarõ, düzenlenmediği 
için bu alanda süreler işçi işveren ilişkilerine bağlõ kalmakta ve genellikle geleneksel 
ölçüler kullanõlmaktadõr. 

f.   TOPLU SÖZLEŞMELER : 

Çalõşanlarõn temel haklarõndan olan toplu sözleşme ve grev hakkõ 1963 te 
tanõnmõştõr. 1964 - 1965 döneminde kamu kesiminde ve kanunun ortak olduğu 
kuruluşlarda yapõlan toplu sözleşmelerin yüzde 87 si iki yõllõk yüzde 28 i bir yõllõk ve 
yüzde 5 İ iki yõlõn üstündeki süreler içindedir. Bu dönemde yapõlan toplu sözleşmeler 
genellikle uyuşmazlõk doğurmamõştõr. 

Kamu ve kamunun ortak olduğu kuruluşlarda toplu sözleşme görüşmelerinin 
yüzde 72 si anlaşma ile yüzde 4 ü grevle sonuçlanmõştõr. 
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g.   İŞ  GÜVENLİĞİ  VB İŞÇİ  SAĞLIĞI: 

Çalõşanlarõn işlerinin özellikle iş kazalarõna ve meslek hastalõklarõna yol 
açabilmektedir. Bu konuda yapõlacak denetimden Çalõşma Bakanlõğõ sorumludur. Sağlõk 
şartlarõnõn denetimi ile ilgili olan kurumlar da katkõda bulunmaktadõr. 

1965 yõlõnda tarõm dõşõ sektörde çalõşanlarõn yüzde 23,4 ü. Sosyal Sigortalar Kurumu 
kapsamõ içinde idi. Bu kuruma iş kazalarõ ve meslek hastalõklarõ için başvuranlar aynõ yõl 
1358000 iş günü kaybettiklerine göre aynõ oranlarda tarõm dõşõ sektörlerde tüm olarak 
kaybedilen işgünü sayõsõ 4 785 000 dir. tş kazalarõ ve meslek hastalõklarõndan meydana 
gelen ölüm olaylarõ da gözönünde tutulursa 1969 yõlõ içinde tarõm dõşõ sektörde kaybedilen 
işgünü sayõsõ 17 175 000 dir. Bu, yaklaşõk olarak 60000 çalõşan işçinin 300 gün hiç iş 
yapmamasõna eşittir. Meslek hastalõklarõ ve iş kazalarõnõn yan tesirleri de düşünülürse 
sorunun önemi ortaya çõkmaktadõr. 

h.   YURT DIŞINDAKİ İŞÇİLER : 

(1)   İşçi gidişi : 

Birinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõnda artan işgücünün istihdamõ konusunda ortaya 
konulan çeşitli tedbirler yanõnda işgücü fazlasõnõn, işgücü kõtlõğõ çeken Batõ Avrupa 
ülkelerine gitmesi de öngörülmüştür. 

1961 yõlõndan 1966 yõlõ sonuna kadar yurt dõşõnda çalõşmak için l 033 500 işçi iş ve 
tşçi Bulma Kuurmuna başvurmuş ve bunlarõn 195 000 nin (% 18,5) Batõ Avrupa ülkelerine 
gitmesi gerçekleşmöctir, 1964 ten bu yana yurt dõşõna giden iğcilerin yüzde 38 i meslekleri 
olan işçilerdir. Bu yüksek oran, vasõfsõz işçi gitmesi amacõna uymamakta ve gidenlerin 
yüzde 60 uun yurdun bata. bölgelerinden gelmiş olmasõ seçilen ilkeye aylan düşmektedir. 
Yurt dõşõna giden meslek sahibi işçilerin yüzde 87 sinin çalõşabilecek vasõflõ işçi 
niteliğinde olmasõ kõt olan bir kaynaktan yararlanamamak sonucunu doğurmaktadõr. 

Yurt dõşõna giden işçilerin yüzde 87 si Batõ Almanya'da geri kalanõ diğer Batõ 
Avrupa memleketlerinde çalõşmaktadõr. Bunlarõn yüzde 15 i kadõn işçidir. Yurt dõşõnda 
çalõşanlarõn yüzde 18 madencilik, yüzde 18 inşaat, yüzde 64 sanayide ve hizmetlerde 
çalõşmaktadõr. Giden işçilerin çoğunluğu 25-35 yaş grupundadõr. Ailelerini beraberinde 
götürenlerin sayõsõ sõnõrlõdõr. 

İş ve İşçi Bulma Kurumu işgücünün dõş ülkelere gitmesi ve ilgili sorunlarõ ile 
uğraşmaktadõr. Bu konu ile diğer bakanlõk ve kuruluşlarõn da ilgisi vardõr. 1964 ten bu 
yana bir «Koordinasyon komitesi» işbirliğini sağlamağa çalõşmakta, yurt dõşõndaki 18 
çalõşma ataşesi işçilerin yurt dõşõndaki sorunlariyle ilgilenmektedir. 

(2)   Yurt dõşõndaki durum : 

Yurt dõşõnda, iktisadi ve sosyal bakõmdan farklõ bir ortamda yaşamağa başlõyan 
işçilerin bulunduğu çevreye uymalarõ güç bir sorun olarak ortaya çõkmamaktadõr. Bununla 
birlikte işçilerin gidecekleri ülkelerdeki hayat şekli ve davranõşlar hakkõnda önceden 
aydõnlatõlmalarõ, intibak güçlüklerinin yenilmesi için gereklidir. Bu arada, en önemli konu 
işçilerin yabancõ dil bilmemeleridir. 
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İşçiler genellikle bir senelik iş sözleşmesi yaparak yurt dõşõna gitmektedir. Yetişkin 
işçiler günde 52, TL. ile 80 TL. arasõnda ücret almaktadõrlar. Vasõfsõz işçiler bu miktar 
ortalama 40 TL, dõr. Bu ücretlere sağlanan sosyal imkânlarõn bedeli katõlmamõştõr. Aynca 
yurt dõşõna işçilerin gitmesiyle ilgili bazõ anlaşmalar sosyal sigorta yönünü de kapsamakta 
ve işçinin uzun sürede yararlanacağõ İmkânlar sağlanmaktadõr. İşçiler genellikle çalõştõklarõ 
ülkelerdeki kurulu sendika ve derneklere üye olma isteğini göstermemektedirler. Bunun 
yanõnda kendi aralarõnda teşkilatlanma yaygõndõr. 1965 yõlõnda bu teşkilâtlara bağlõ üye-
sayõsõ 17000 kişidir. 

(3) İşçi dönüşü : 

Gittikleri ortamdan farklõ bir ortamda belirli bir süre yaşamõş olan işçiler 
dönüşlerinde, yurt dõşõnda alõştõklarõ ve gördükleri hayat seviyesine yakõn bir yasama 
eğilimi göstermektedir. Bu tarõmdan gelenlerin şehirleşmesi, tasarruflarõnõ kullanarak 
İktisadi seviyesini yükseltmesi kazanmõş olduğu bilgi ve görgüyü çevresine aktarman 
anlamõna gelmektedir. önemli olan, bu yurt dõşõ tecrübesinin Türkiye'de değişmeyi ve 
modernleşmeyi hõzlandõrõcõ etkisidir. 

Yurt dõşõna giden İşgücünün tasarruflarõnõ değerlendirmek için çeşitli yollar aranmõş 
bunlardan kooperatif kuran köylülere öncelik tanõnmasõ projesi başarõlõ olmamõştõr. 

Yurt dõşõndaki işçilerin anonim şirketler kurmalarõ ise olumlu gelişmeler 
göstermiştir. 

Yurt dõşõndaki işçilerin tasarruflarõnõ doğrudan doğruya yurda göndermeleri gerek 
yurt ekonomisi İçin ek bir kaynak olarak, gerekse döneceklere bir yatõrõm İmkânõ 
sağlamasõ yönünden önem taşõmaktadõr. Bu yoldan sağlanan dõş kaynak 1964-1966 
döneminde yüzde 1421 bir artõş göstererek toplam 1038006000 TL. olmuştur. 

(4)  Eğilimler: 

Yurt dõşõna işgücü gidişinin eğilimi, işgücü alan ülkelerin gelecekteki İşgücü 
ihtiyaçlarõna bağlõdõr. Bu ihtiyaçlarõn önümüzdeki yõllarda devam edeceği umulmaktadõr. 
Türk işçilerinin toplam yabancõ işçiler içindeki oranõ büyük yoğunluğun bulunduğu Batõ 
Almanya'da 5 yõlda 6 kat artmõştõr. Bununla birlikte 1964 ten sonra giden işçiler oranõnda 
her yõl azalma olmaktadõr. 1966 da giden işçi sayõn 1964 te gidenlerin yarõndõr. 1967-1972 
döneminde yõlda yaklaşõk olarak, 30000 işçinin yurt dõşma gideceği umulmaktadõr. Arupa 
ekonomik topluluğuna üye olan Türkiye'nin bu durumdan işgücü talebeden üye ülkelerle 
olan ilişkisi içinde yararlanõlabileceği beklenmektedir. 

3. UYGULANACAK POLİTİKALAR : 

a. Çalõşma hayatõnõn düzenlenmesinde ve işçi ve işveren ilişkilerinde Devlete 
düşen sorumluluklarõ taşõmak için Çalõşma Bakanlõğõ güçlendirilecek, bu alandaki 
araştõrma faaliyetlerine ağõrlõk verilecek, eleman ihtiyacõ giderici eğitim imkânlarõ 
sağlanacaktõr. 

b. İş ve İşçi Bulma Kurumu gelişen istihdam tmkfrõlarõ işgücünün mesleklere 
dağõlõmõnda   önümüzdeki   yõllarda  beklenen  hõzlõ  çelişmelere  yön verecek bir niteliğe 
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kavuşturulacak mesleğe yönelme görevini de içine alan bir kurum durumuna getirilecektir. 

c. İşçi ve memur ayõrõmõndan işyeri ve işkolunda yapõlan toplu sözleşmelerde 
yetkilerin kullanõlmasõndan, çağrt işlemleri ve benzer güçlüklerden «Toplu Sözleşme, 
Grev ve Lokavt» Kanununun uygulanmasõnda görülen aksaklõklar giderilecektir. 

d. Tarõmda çalõşanlarõn çalõşma şartlarõ kanunla düzenlenecek, tarõmda, köy el ve 
ev sanatlarõnda çalõşan isçilerin iş kazalarõ ve meslek hastalõklarõ için, sağlõk hizmetlerini 
sosyalleştirme programlarõna ek olarak sosyal güvenlik imkânlarõnõn sağlanmasõna 
çalõşõlacaktõr. Bu imkânlar ihtiyarlõk ve ölüm sigortalarõnõ da kapsayacaktõr. 

Tarõmdaki işçi ve işverenlerin teşkilatlanmalarõ desteklenecektir. 

e. Asgari ücretlerin işçinin geçimini ve refahõnõ sağlõyacak seviyede tespit 
edilebilmesi için geçinme endeksleri ailelerin bugünkü gerçek tüketim ihtiyaçlarõna göre 
düzenlenecektir. Asgari ücretler üzerindeki ücret artõşlarõnõn kalkõnmayõ engelliyecek bir 
nitelik taşõmamasõ ve artõşlarõn verim artõşlarõ ile orantõlõ olarak belirli bir seviyede 
tutulmasõ için, ücretlerin tespitinde yetkili kuruluşlara sorunun tüm iktisadi gelişme 
bakõmõndan etkileri devamlõ olarak sağlanacak ilişkilerle anlatõlacak ve uyarmalar 
yapõlacaktõr. 

f.. Kamu sektöründe çalõşanlarõn çalõşma şartlarõ işgüvenligi ve sosyal güvenlik 
konularõnda aralarõnda bulunan dengesizlik asgari standartlar konarak giderilecektir. 

g. Şehirlerde küçük sanatlarda, küçük hizmetlerde çalõşanlarõn ve esnafõn çalõşma 
şartlarõnõn düzenlenmesine gayret edilecektir. Bu konuda işyerlerinin denetimi önem 
taşõmaktadõr. Gerekli mevzuatõn hazõrlanmasõnda bu gibi işyerlerinin özellikleri 
gözönünde tutulacaktõr. 

h. İş kazalarõ ve meslek hastalõklarõ yüzünden çalõşõna güçlerini bir ölçüde 
kaybetmiş olanlarõn yeniden bir işe yerleştirilebilmeleri için-Rehabilitasyon merkezleri ile 
İş ve İşçi Bulma Kurumu işbirliği içinde çalõşarak bu kişilerin geleceklerinin güvenlik 
altma alõnmağõna çalõşõlacaktõr. 

i. Yurt dõşõna işgücü gitmesi sadece bir iş bulma hizmeti ile ilgili değildir. Bu 
konuda çeşitli bakanlõklara görevler düşmektedir. Dõş ve iç işgücü piyasasõ araştõrmalarõ 
yapõlmasõ, tigili ülkelerde işçilerin istihdam sorunlarõnõn çözülmesi ve sosyal ihtiyaçlarõnõn 
karşõlanmasõ işçinin gidiş-ve dönüş seyahatinin ve işlemlerinin düzenlenmesi, gidiş ve 
dönüşteki sağlõk hizmeti sağlanmasõ işçilerin ilgili konularda önceden aydõnlatõlmalarõ 
bakanlõklararasõ ve işçi kuruluşlarõnõn da İşbirliği ile gerçekleştirilecektir. 

İkinci Plan dönemi başõnda 600 000 in üzerinde bir işçi kitlesi yurt dõşõna gitmek için 
sõra beklemektedir. Başvuranlarõn çalõşma düzenlerini çok defa bozduklarõ bilinmektedir. 
Bu duruma yol açmamak için önemli, bir gelişme olmadan yeni başvurmalar kabul 
edilmiyecektir. 

İşgücü gidişinde yurt içi iş piyasasõndaki gelişmeler gözönünde tutulacak, gelişen 
ekonominin talebettiği nitelikteki vasõflõ işçilerin yurt içinde kalmalarõnõ sağlayõcõ 
tedbirleri aunacaktõr. 
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j. İşgücünün yurt dõşõna gidişi, tarõm alanõndan giden vasõfsõz işçilerin yurt 

dõşõnda istihdam öncesi ve hizmet içi eğitimi görmeleri ve .genellikle lisan öğrenmeleri 
imkanõnõ vermektedir. Bu imkanlardan, yararlanmak için işgücü alan ülkelerin 
memleketimizde eğitim merkezleri kurmalarõ ve ülkelerinde işçilere hizmet içi eğitim 
vermeleri faydalõ olacaktõr. Bu amaçla temaslar yapõlmaktadõr. 

k. Yurt dõşõnda gelişmiş bir toplumun farklõ çalõşma disiplini ve yaşama 
düzenine alõnmõş olan, yeni meslekler edinen veya mesleklerinde ilerliyen işçilerin 
Türkiye'ye dönüşlerinde kalkõnmaya etkm bir şekilde katõlmalarõnõ sağlamak ve 
çevrelerinde doğabilecek sosyal problemleri önlemek memleketimizin iktisadi ve 
sosyal gelişmesine önemli katkõda bulunulabilecek bu kitleden tam yararlanmak için 
önemlidir. Bu amaçla uyancõ ve yol gösterici bir danõşma hizmeti sağlanacaktõr. 
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İNSANGÜCÜ  

I. İLKELER : 

a. İktisadi ve sosyal kalkõnmayõ gerçekleştirmek için, mevcut üretim 
unsurlarõnõn geliştirilmesi ele alõnõrken, insangücü kaynaklarõnõn kalkõnma için 
nitelik ve nicelik yönünden yeterli bir duruma getirilmesi ve çeşitli sektörlerdeki 
meslek birleşimlerinde değişmeler sağlanmasõ gerekmektedir. Bu amaçla gelişen 
ekonomide kõt bir kaynak olan yetişmiş insangUcÜnÜn verimli kullanõlmasõ için her 
kademede yeterliliğe dayanan bir çalõştõrma politikasõ güdülecektir. 

b. İnsangücünün gelişen ekonominin gereklerine göre eğitilmesi ve yetişmiş 
insangücünün yetiştikleri alanlarda kullanõlmasõ sağlanacaktõr. 

c. Sosyal güvenlik tedbirleriyle çalõşanlara güvenlik veren bîr çalõşma ortamõ 
yaratõlmasõna devam edilecektir. 

d. Insangticünün en etkili olacağõ işte çalõşmasõ için sağlam bir sosyal 
hareketlilik sağlanacaktõr. 

e. Çalõşanlarõn niteliklerinin ve meslek yeteneklerinin eğitim imkânlariyle 
yükseltilmesine çalõşõlacaktõr. 

f. İktisadî gelişmenin gerektirdiği insangücünün nitelik ve niceliğine oranla, 
bugünkü çalõşan nüfusun çeşitli meslek kollarõna bölünüşünde dengesizlikler vardõr. 
Bu dengesizlikleri giderici ve ortaya çõkan yeni iş imkanlarõna göre, yurtta iktisadî 
sektörler ve çalõşma kademeleri arasõnda insangücünün dengeli bir dağõlõmõm ve yapõ 
değişikliğini sağlayõcõ bir insangücü politikasõ güdülecektir. 

g. Yüksek seviyede insangücü sõkõntõsõ çekilen alanlarda ve özellikle teknik 
konularda mevcut elemanlardan en iyi yararlanmayõ sağhyan bir politika 
güdülecektir. 

2.   DURUM : 

a.   İNSANGÜCÜ SORUNUNUN TANIMI : 
Kalkõnmakta olan Türkiye'de istenen bir büyüme hõzõnõn elde edilmesi, tabii 

kaynaklar, sermaye ve insangücünden meydana gelen tüm iktisadi kaynaklarõn 
verimli kullanõlõşõna bağlõdõr. Türkiye'de özellikle sermaye kõt olduğuna göre, 
sermayenin en etken dağõlõmõ ve insangücü kaynaklarõnõn ekonominin ihtiyaçlarõna 
uydurulmasõ üzerinde durulmasõ gerekir. 

Gerçekte kalkõnmanõn en önemli unsuru insangücüdür. Kalkõnma planlarõnõn 
başarõya ulaşmasõ gerekli sayõda ve nitelikte insangücünün kalkõnma çabasõna 
gereken zamanda katõlmasõna bağlõ bulunmaktadõr. Vasõflõ insangücü hem diğer kõt 
kaynaklan en rasyonel kullanmasõ gereken bir kaynaktõr, hem de kendisi bir kõt 
kaynaktõr. İkinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõnda insangücü planlamasõ ile yapõlmak 
istenen,  böyle bir  kaynağõ  ekonomik ve sosyal hedeflere ulaşmada en iyi ve verimli  
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kullanmanõ n yollarõnõ ortaya koymak ve uzun süre de insangücü darboğazlarõnõ 
gidermektir. 

Türkiye geleneksel tarõm ekonomisinden çõkarak sanayileşme ve hõzlõ kalkõnma 
temposuna girmiş bulunmaktadõr. Bu gelişme insangücü yapõsõnda ve mesleki 
bileşimde belirli bir bünye değişikliği gerektirmektedir. Kullanõlan tenoloji ister en 
yenisi, ister en çok kullanõlanõ olsun çeşitli faaliyet kollarõna dağõlan insangücünün, 
meslekî, nitelikleri değişen ihtiyaçlara ayak uyduracak şekilde gelişmek ve değişmek 
zorundadõr. 

Sanayileşmiş ülkelerin üretim artõş hõzlarõ arasõndaki farklar, genellikle işgücü 
içindeki yüksek vasõflõ insangücü oranlarõnõn değişik olmasõndan ileri gelmektedir, 
işgücü vasfõnõn ortalama seviyesindeki bir yükselme, yalnõz daha yüksek verim 
sağlamamakla kalmamakta, teknolojik değişmelere de yol açmaktadõr. 

Türkiye'de insangücünün ekonominin gereklerine göre yetiştirip meslek 
yapõsõnõ değiştirecek eğitim imkânlarõ kõttõr. İnsangücü kaynağõnõn bu yönde 
geliştirilmesi çabasõnda temel sorun, eğitime ayrõlacak sõnõrh kaynaklarõ en iyi 
kullanmak amaciyle önceliklerin kararlaştõrõlmasõdõr. Vasõflõ insangücünün 
yetiştirilmesi ve insangücü açõklarõnõn kapatõlmasõ uzun süreli programlara 
dayanmaktadõr. Bunun nedeni insangucü ihtiyaçlarõnõ karşõlamak üzere şimdi 
alõnacak tedbirlerden ancak uzun sürede sonuç elde edilebilmeğidir, insangücü 
yapõsõnda öngörülen değişikliğin temel aracõ eğitim yapõsõnda elde edilecek gelişme 
olacaktõr. Bu nedenle eğitim, sosyal hedefler yanõnda, iktisadi kalkõnma hedeflerine 
ulaşmak bakõmõndan yapõlacak işlerin gerçekleşebilmesi için gerekli nitelikle ve 
nicelikte eleman yetiştirilmesi açõsõndan insangücü konusu ile sõkõca ilişkilidir. 

b.   İNSANGÜCÜ DURUMU : 
İnsangücü konusundaki araştõrmalar çeşitli vasõflardaki insangücü talebinde 

belirli bir artõşõn devam etmekte olduğunu göstermektedir, örneğin, stratejik meslek 
gruplarõnda 1955 ten bu yana aşağõda açõklanan gelişme olmuştur. 1955 ve 1960 
arasõnda beş yõllõk dönemde toplam mühendislerde yüzde 58, teknisyenlerde yüzde 
21 ve sanatkârlarda yüzde 23 artõş olmuştur. 

Bu dönem içinde 1955 te bir mühendis 2 teknisyen düşerken bu oran 1960 ta 
1,5 e düşmüştür. Sanatkarlar için aynõ oran 72,1 den 55,9 a düşmüştür. 

1960 - 1965 yõllan arasõnda mühendisler 15123 ten 20132 ye, (yüzde 33) 
teknisyenler 23500 den 33620 ye, (yüzde 43) kimya ve fizik ile ilgili teknik 
elemanlar 2941 den 4317 ye (yüzde 47) ve sanatkârlar 933840 dan 1235062 ye 
(yüzde 32) yükselmiştir. 

1955 - 1962 yõllan arasõnda doktorlarda yüzde 27, diş hekimlerinde yüzde 62, 
eczacõlarda yüzde 20, hastabakõcõlarda yüzde 132 ve sağlõk teknisyenlerinde yüzde 41 
bir artõş gerçekleşmiştir. 1955 de bir doktora 0,22 hemşire ve 0,55 sağlrk memuru 
düşerken, 1962 de bu oranlar ancak 0,40 ve 0,65 e yükselmiştir. 

Doktorlar 1963 te 9311 den 1965 te 10895 e, (yüzde 17) dişçiler 1963 te 1680 
den 1965 te 1930 a (yüzde 15) yardõmcõ sağlõk personeli olan hemşireler, ebe sağlõk 
memurlarõ 1963 te 13 700 den 1965 te 14 900 e (yüzde 9) yükselmiştir. 
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Yukarõda açõklanan gelişmeye ve özellikte Birinci Beş Yõllõk Plan dönemindeki 
çabalara rağmen bugünkü insangücü stoklan incelendiğinde, gerek bunun yapõsõndaki 
dengesizlikler, gerek sektörlerdeki dağõlõm aksaklõklarõ ve sayõ yetersizlikleri 
belirmektedir. 

Sağlõk elemanlarõnõn, bugünkü durumda, artan nüfus ile karşõlaştõrõlmasõnda, 
hem sayõ artõşõ yönünden, hem de yurt üzerindeki dağõlõş: bakõmõndan yetersiz kaldõğõ 
görülmektedir. 

Türkiye'de 1965 yõlõnda doktor başõna 2900 kişi düşmektedir. Bu gelişmiş 
ülkelere oranla geri kalõndõğõnõ ortaya koymaktadõr. 

Doktorlara oranla yardõmcõ sağlõk personeli sayõsõnõn düşük olmasõ nedeni ile 
doktorlarõn çoğunlukla hemşirelerin görevli olduklarõ sorumluluklarõ da üstlerine 
almalarõ verimlerini azaltmaktadõr. 1965 tu. bir doktora 0,44 hemşire, 0,41 ebe, 0,59 
sağlõk memuru. 0.18 eczacõ, 0,17 diş doktoru düşmektedir. Milletlerarasõ bir 
karşõlaştõrma Türkiye'nin söz konusu standartlar bakõmõndan yetersiz kaldõğõnõ da 
ortaya çõkarmaktadõr. 

Söz konusu sayõ yetersizlikleri yanõnda, sağlõk elemanlarõ ile ilgili ana sorun, 
bölgesel dağõlõmdaki dengesizliktir, örneğin toplam doktorlarõn yüzde 40 õ, toplam 
nüfusun yüzde 8,3 ünü kapsõyan istanbul bölgesinde bulunmaktadõr. Gelecekte 
artacak doktor sayõsõ, söz konusu dengesizlik giderilmediği sürece gelişmiş illerdeki 
yõğõlmalarõ artõracak, geri kalmõş illerdeki durumda bir düzelme olmõyacaktõr. Bu, 
bölgelerarasõ dengesizlikleri giderici bir insangücü politikasõ güdülmesinin gereğini 
ortaya koymaktadõr. 

Kalkõnma içinde stratejik önemi olan teknik insangücünün sayõ olarak 
yetersizliği yanõnda sektörler arasõ dengesiz dağõlõmõ ve yerinde kullanõlmamasiyle 
iktisadi kalkõnmanm temel güçlüklerinden biri ortaya çõkmaktadõr. Yalnõz kamu 
sektöründe 1966 da imalat sanayiinin çeşitli alt sektörlerinde toplam mühendis açõğõ 
yüzde 31, teknisyen açõğõ yüzde 30, ustabaşõ açõğõ yüzde 24. vasõflõ işçi açõğõ yüzde 
17 ye kadar yükselmiştir. 

Türkiye'de ortalama bir mühendise 1,6 teknisyen düşmektedir. Bu oranõn düşük 
olmasõ mühendislerden yeter verimlilikle yararlanmayõ önlemektedir. 1966 da kamu 
sektöründe teknik işlerde çalõşan her l 000 elemandan 9 u mühendis, 16 sõ teknisyen, 
32 si ustabaşõ, 386 sõ yetişkin işçidir, ilgili kuruluşlarõn teknik faaliyetlerde 
çalõştõrõlmasõna ihtiyaç duyduklarõ insangücü taleplerine  göre  kamu  sektöründe her 
l 000 elemandan 12 si mühendis, 23 ü teknisyen, 33 ü ustabaşõ, 409 unun da yetişkin 
işçi olmasõ gerekmektedir. 

Kamu sektöründe personel rejiminin yetersiz olmasõ, insangücü eğitimin belirli 
bir yoğunlukta sağlanamamasõ insangücü kullanõlmasõndaki görev ve yetki karõşõmõ 
organizasyon bozuklularõ gibi nedenler söz konusu yetersizliklere yol açmakta, özel 
sektörde ise serbest piyasanõn sağladõğõ imkanlar yanõnda insangücü yapõsõndan gelen 
güçlükler görülmektedir. 

Kalkõnmada sevk ve idareciler insangücü yönünden ağõrlõk noktasõ olmakdadõr. 
Mevcut sevk ve idarecilerin eğitim seviyesi bakõmõndan yetersizlikleri kuruluşlarõn ve 
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işletmelerin veriminde önemli rol oynamaktadõr. Kamu sektöründe mevcut 
idarecilerin ancak yüzde 53 ü yüksek eğitim görmüştür. Yüzde 31 i lise, yüzde 12 si 
orta ve yüzde 4 ü ise ilkokul mezunudur. Öte yandan kamu sektörü toplam sevk ve 
idarecilerinin ancak yüzde 9 u sevk ve idare konusunda özel öğrenim yapmõş 
bulunmaktadõr. 

Türkiye'de kamu kesiminde işletme ve kuruluşlarda genel olarak toplam 
işgücünün yüzde 1,4 ünü sevk ve idareciler teşkil etmektedir. Oysa Milletlerarasõ 
karşõlaştõrmalar, genel olarak her 100 çalõşan elemana ortalama 4,6 sevk ve idarecinin 
düşmesi gerektiğini ortaya koymaktadõr. 

3.    İNSANGÜCÜ IHTİYACI TAHMİNLERİ (1968 - 1982) : 

a. İNSANGUCÜ TAHMİNLERİNİN DAYANDIĞI  ESASLAR : 

1968-1972 arasõnda uygulamalõ bir eğitim planlamasõ yapmak amaciyle 
ekonominin tümü için sektörlerdeki üretim, yatõrõm, istihdam arasõndaki ilişkilere ve 
milletlerarasõ standartlara göre ayrõntõlõ insan-gücü ihtiyaçlarõ tahminleri ve bu 
ihtiyaçtan karşõlayacak arz kaynağõ olan eğitim kademeleri için kapasite genişlemesi 
hesaplan yapõlmõştõr. 

Bu çalõşmalarda doğrudan doğruya eğitim ile ilişkisi kurulacak olan meslek alt 
gruplarõna inilmiştir. Projeksiyonlar, iktisadi ve sosyal kalkõnma için stratejik önemi 
olan teknik ve sağlõk elemanlarõ ile sevk ve idarecilere yoğunlaştõrõlmõştõr. Eğitim 
Planõ gerekliliği insangücü tahminlerinin 1982 ye kadar uzatõlmasõ zorunluluğunu 
doğurmuştur. Bunun nedeni insangücü ihtiyaçlarõnõ karşõlamak üzere bir eğitim planõ 
içinde alõnacak tedbirlerin ancak belirli bir süre sonra sonuç vermesi, eğitim 
yatõrõmlarõnõn gerçekleşme süresi, eğitim süresinin uzunluğudur. Buna göre, 1968 - 
1972 arasõnda yaratõlacak eğitim kapasiteleri ile ilgili büyüklükler 1976 - 1982 yõllan 
arasõnda doğacak insangücü ihtiyaçlarõna göre hesaplanmõş bulunmaktadõr. 

İnsangücü arzõnõn İkinci Beş Yõllõk Plan devresi tahmininde, meslek gruplarõ ile 
bunlarõ yetiştiren egttim kademeleri arasõnda paralellik kurulmuş ve bugünkü eğitim 
kapasitelerinin devam edeceği varsayõlarak örgün ve yaygõn eğitimin çeşitli meslek 
kollarõna eleman yetiştirme yönünden durumunu ortaya koyacak «öğrenci akõş 
modeli», meslekte kayõp oranõ, mesleğe katõlma oranõ, eğitim kademelerindeki verim 
oranlarõ, nakil ve kayõp oranlarõ değişkenlerine dayanõlarak değişik eğitim kademeleri 
için hazõrlanmõştõr. 

b. 1968 -1982 İNSANGÜCÜ TALEBİ VE ARZI : 

(1)   Teknik elemanlar : 

1968 - 1982 döneminde mühendis, teknisyen ve sanatkâr sayõlarõnda iktisadi 
kalkõnma hedeflerini gerçekleştirmek için, büyük bir artõş gerekmektedir. 1968 - 
1982 insangücü talebi Tablo 74 de gösterilmiştir. 
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TABLO : 74 � İnsangücü Talebi (1968 -1982) (Bin kişi) 
 

Meslekler  1967 1968 1969 1970  1971 1972 1977 1982
I- Mühendisler 25,5 27,8 30,5 33,7  36,6 40,2 63,2 94.8
1. Mimar ve inşaat mühendisi  11,7 12,9 14,3 15,9  17,5 19,5 32,3 49.6
2. Makine mühendisi 5,8 6,3 7,0 7,7  8,3 9,1 14,2 21,2
3. Elektrik mühendisi 3,1 3,2 3,4 3,7  3,9 4,2 6,1 8.8
4. Maden mühendisi 1,8 1,9 2,0 2,2  2,3 2,5 3,6 5,1
5. Diğer mühendisler 2,3 2,6 2,9 .3,2  3,4 3.7 5,3 7,7
6. Topograf , haritacõ, kartograf  0,8 0,9 0,9 1,0  1,1 1,2 1,7 2,4

II - Fen memurlarõ ve teknisyenler  42,6 47,7 53,6 60,4  68,5 77,3 142,6 261.4
1. inşaat teknisyeni 15,1 17,0 19,1 21,4  24,0 27,0 48,3 87,1
2. Makine teknisyeni 6,6 7,4 8,4 9,5  10,8 12,3 23,0 41,6
3. Elektrik teknisyeni 4,5 5,1 0,7 6,7  7,6 8,4 16,1 29.8
4. Maden teknisyeni 0,5 0,5 0,6 0,6  0,8 0,8 1,2 2,2
5. Teknik ressam ve mesaha teknisyeni  2,0 2,2 2,5 2,9  3,7 4,6 12,0 26,4
6. Diğer teknisyenler 13,9 16,5 17,3 19,3  21,6 24,2 42,0 74,3

III - Ziraat ve ormancõlõk 13,6 15,8 16,9 18,0  19,2 20,4 29,0 43,0
1. Ziraat Müh, ve bahçe mimarõ  4,4 4,6 4,9 5,1  5,4 5,7 7,6 10,3
2. Orman mühendisi ve mimarõ  1,5 1,6 1,7 1,8  1,9 2,0 2,7 4,0
3. Hayvan Mut ve veterinerler  1,6 1,7 1,9 2,1  2,3 2,ö 3,8 5,8
4. Ziraat teknisyenleri ve fen memurlar  õ 4,4 4,6 4,8 5,1  5,4 5,7 7,6 10.3
5. Orman teknisyeni ve fen memurlarõ  0,9 1,6 U 1,8  1,9 2,0 2,7 4,0
6. Hayvan sağlõk memurlarõ  0,8 1,7 1,9 2,1  2,3 2,5 4,6 8.6

IV - Fizik ve kimya ile ilgili meslekler  4,« 5,0 5,5 0,9  6,4 6,8 9,2 11,8
1. Fizikçiler, jeofizikçi, jeolog  2,9 3,0 3,2 3,3  3,5 3,6 4,4 5.5
2. Kimyager, kimya mühendisi, kimya  

teknisyeni  1,9 2,0 2,3 2,6  2,9 3,2 4,8 6,3
V - Sanatkarlar 1387,0 1495,1 1604,7 1728,9  1851,5 1994,2 2894,6 4129,7
1. îzafeeci, haddecl, çekiççi, dökümcü  21,5 23,5 25,6 27,9  30,4 33,1 46,4 67,2
2. Makine alet imal ve tamiri  279,1 297,1 316,6 339,2  363,6 391,5 562,7 799,1
3. 'Elektrik malzemesi imal ve tamiri  44,5 48,2 52,2 56,6  61,5 66,9 101,0 147,9
4. Dokumacõlar,    dokumacõlõkla    ilgili  

meslekler  196,8 208,6 221,5 234,4  248,2 263,5 354,9 484,3
5. Terziler, kürkçüler, ayakkabõcõlar  274,4 293,6 309,1 324,6  341,4 359,7 470,2 626,1
6. Ağaç, saz ve kamõştan eşya  173,2 190,4 204,4 218,7  234,6 252,2 372,0 530,6
7. Gõda, içki, tütün imali 121,7 129,5 136,9 144,8  153,2 162,2 214,4 286,7
8. inşaat işleri ile İlgin* meslekler  166,0 186,1 209,1 240,6  263,6 295,9 509,8 797,3
9. Taş, mermer, topraktan eşya imali  41,5 50,1 56,3 63,3  70,8 79,2 136,4 212,7
10. Yukardakt gruplara girmiyenler  63,3 68,0 73,1 78,8  84,2 90,0 126,8 177,8

Kaynak: D. P. T. çalõşmalarõ 
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1967  yõlõna göre,  1968 - 1982 döneminde insangücü talebi artõşõ Tablo 75 de 
görülmektedir. 

TABLO : 75 � Teknik Insangücü Talebi Artõşõ 1967 = 100 
 

Meslekler  1968  1972 1977   1982  
Mühendisler  109  159 251   377  
Teknisyen ve fen memurlarõ  112 179 322   579  
Ziraat ve ormancõlõkla ilgili meslekler r 116 150 214   916  
Fizik ve kimya ile ilgili meslekler 105 142 193   247  
Sanatkarlar  108 144 209   298  

Orantõlõ olarak ihtiyaçlarda en 'büyük artõş teknisyenler için olmaktadõr. Buna 
göre 1967 de l mühendise 1,7 teknisyen düğerken, bu oran 1972 de- 1,9, 1977 de 2,2 
1982 de 2,6 olmaktadõr. Mühendis ile teknisyen oranõndaki bu değişiklik 
mühendislerin verimli bir şekilde kullanõlmalarõnõ sağlamak amacõnõ gütmektedir. 

(2)   Sağlõk elemanlarõ: 

Beriki yõllar için Türkiye'nin doktor ihtiyacõ, iktisadi ve sosyal gelişmeye göre 
tespit edilmiştir. 1955 - 1965 arasõndaki doktor sayõsõnõn artõş hõzõ 1972 yõlõndan 
sonra da devam ederse, Türkiye'de doktor sayõsõ bakanõndan, ekonomik seviyeye göre 
bir boşluk doğacaktõr. Bu boşluğu kapamak için normal artõş hõzõnõn üstünde 
gayretler gerekecektir. 

Buna göre gelecekteki doktor ihtiyacõ Tablo 76 da görülmektedir. 

TABLO : 76 � Türkiye�nin Doktor İhtiyacõ (1968 - 1986) 
(Bin kişi) 

1966  10,2 (Mevcut) 
1967  10,6 
1968  10,9 
1969  11.8 
1970  11,7 
1971  12,2 
1972  13,2 
1977 19,2
1982  28,5 

Kaynak: D. P. T. Çalõşmalarõ. 

Türkiye�nin yardõmcõ ve diğer sağlõk personeli ihtiyacõ, doktor ve yardõmcõ 
sağlõk personeli oranlarõnõn dengesizliğini gidermek ve sağlõk hizmetlerinin yeterli 
şekilde yapõlmasõnõ saguyacak sayõ ve niteliğe erişmek için hesaplanmõştõr. Yardõmcõ 
ve diğer sağlõk personeli ihtiyacõ Tablo 77 de gösterilmiştir. 

(3) Sevk ve idareciler : 

1968 � 1972 döneminde Türkiye�de çeşitli sektördeki sevk ve idareci ihtiyacõ 
Tablo 78 de beUrtUmiştir. Bu durum sevk ve idarecilerin 1968 �1972 döneminde 
yüzde 36 artmasõnõ gerektirmektedir. 

1967 � 1982 yõllarõ arasõnda örgün ve yaygõn eğitim arz kaynaklarõ ve mevcut 
İnsangücü stoklarõndan, ileriki yõllarda çeşitli nedenlerle meslekten ayrõlanlar da 
gözönünde tutularak tahmin edilen inaangücü arzõ Tablo 79 da görülmektedir. 
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TABLO : 77 � Yardõmcõ ve Diğer Sağlõk Personeli İhtiyaçlarõ (1968 � 1982) (Bin kişi) 

 

Meslekler  1968  1969  1970  1971 1972 1977  1982 
ve 1982 de doktorlara oranõ  (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7) 

Diş doktorlarõ  (0.23)  2,3  2,5  2,6  3,0  3,2  4,4  6,6  
Eczacõlar  (0.26)  2,1  2,3  2,6  2,9  3,2  5,0  7,4  
Hemşireler  (2.0)  8,5  10,3  12,4 15,2  18,2  34,9  57,0  
Ebeler   6,0  6,4  7,2 7,9  8,6  13,6  21,5  
Sağlõk memurlarõ  (0.75)  7,5  8,2  8,9 9,6  10,3  14,4  21,4  

Kaynak: DPT çalõşmalarõ. 

TABLO : 78 � Tarõmdõşõ Sektörde Sevk ve İdareci İhtiyacõ (1968 � 1972) 
(Bin kişi) 

 
Enerji Ulaştõrma 

Ticaret ve 
bankacõlõk Hizmet İnşaat Maden  İmalât  Toplam 

1967 (Mevcut)  2,5  16,6  47,8  102,3  29,9  3,6  49,0  251,7 
1968  2,8  17,9  49,4  107,7  30,3  4,0  57,5  269,6 
1969  3,3  18,8  51,1  113,3  32,4  4,5  62,5 285,9 
1970  S,7  19,8  52,9  119,2  34,7  5,0  67,9 303,2 
1971  4,3  20,8  54,7  125,3  37,1  5,5  73,8 321,5 
1972  4,9  22,0  56,5  131,9  39,7  6,2  80,2 341,4 

Kaynak: DPT çalõşmalarõ. 
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TABLO: 79 � Insangücü Arzõ (1968 -1982; 
(Bin kişi) 

Meslekler  1967 1968 1969 1970 1971 1972 1977 1982
I- Mühendisler 16,9 17,5 19,2 203 22,4 24,0 31,9 39,0
1. Mimar ve inşaat mühendisi  7,3 7,5 8,3 9,2 10,1 10,9 15,2 19,1
2. Makine mühendisi 3,1 3,2 3,4 3,6 3,8 4,1 5,2 6,3
3. Elektrik mühendisi 2,2 2,2 2,4 2,5 2,7 2,9 3,6 4,3
4. Maden mühendisi 1,8 1,3 1,4 1,5 1,6 1,6 2,0 2,3
5. Diğer mühendisler 2,8 2.6 2,9 3,2 3,4 3,7 5,0 6,1
6. Topograf, haritacõ, kartograf  0,7 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9

II. Fen memurlarõ ve teknisyenler  35,9 37,4 38,6 40,4 41,9 43,6 54,6 72,2
1. inşaat teknisyeni 13,2 13,2 13,2 13,3 13,3 13,3 13,4 18,5
2. Makine teknisyeni 6,6 6,9 7,3 7,7 8,1 8,5 10,4 12,1
3. Elektrik teknisyeni 4,5 4,6 4,6 4,6 4,6 4,7 4,8 4,8
4. Maden teknisyeni 0,3 0,5 O/i 0,5 0,5 0,6 0,5 0,6
5. Teknik ressam ve mesaha teknisyeni  0,8 1,4 2,0 2,9 3,7 4,6 12,0 26,4
6.  Diğer teknisyenler 10,5 10,8 11,0 11,4 11,7 12,0 13,5 14,8

III -Ziraat ve ormancõlõk 9,8 10,7 11,4 12,2 13,0 13,8 17,4 20,9
1. Ziraat Müh. ve bahçe mimarõ  4,4 4,6 4,8 5,0 5,3 5,5 6,6 7,7
2, Orman mühendisi ve mimarõ  1,4 1,5 1,5 1,6 1,7 1,8 2,2 2,6
3. Hayvan Müt. ve veterinerler  1,6 U 1.8 1,8 1.9 2,0 2,3 2,6
4. Ziraat teknisyenleri ve fen memurlarõ  1,9 2,2 2,6 2,8 3,0 3,3 4,4 5,5
5. Orman teknisyeni ve fen memurlarõ  0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,5 1,0 1,4
6. -Hayvan sağlõk memurlarõ  0,4 0,6 0,5 0,6 0,6 0,7 0,9 1,1

IV - Fizik ve kimya ile ilgili meslekler  4,7 4,9 5,2 5,5 5,9 6,3 8,4 10,2
1. Fizikçiler, jeofizikçi, jeolog  2,8 2,9 3,0 3,0 3,1 3,2 3,8 4,2
2. Kimyager, kimya mühendisi, kimya  

teknisyeni 1,9 2,0 2,2 2,5 2,8 3,1 4,6 6,0
V- Sanatkarlar 1286,0 1321,1 1355,1 1391,4 1430,3 1471,9 1761,2 2263,7
1. İzabeci, haddeci, çekiççi, dökümcü  18,8 19.6 20,5 21,3 22,1 23,1 27,1 30,8
2. Makine alet imal ve tamiri  253,0 265,3 276,8 289,4 303,1 318,0 420,0 611,9
3. Elektrik malzemesi imal ve tamiri  40,2 42,9 45,2 47,7 50,2 52,9 69,2 97,4
4. Dokumacõlar,    dokumacõlõkla    İlgili  

meslekler 183,0 183,4 183,8 184,4 185,3 186,3 196,3 220,0
5. Terziler, kürkçüler, ayakkabõcõlar  276,7 284,0 291,2 298,3 305,5 312,7 349,9 396,2
6. Ağaç, saz ve kamõştan eşya  163,2 166,6 169,6 172,7 175,9 179,0 194,1 208,1
7. Gõda, içki, tütün imali 110,7 111,2 111,9 1-12,5 118,2 113,8 117,2 121,0
6. İnşaat işleri ile ilgili meslekler  147,3 153,5 159,8 166,7 174,2 182,4 252,2 385,5
9. Tas, mermer, topraktan eşya imali  36,6 36,9 37,3 37,7 38,0 38,4 40,4 42,5
10. Yukardaki gruplara girmiyenler  56,5 57,7 59,0 60,7 62,8 95,3 94,8 150,3

Kaynak : DPT  çalõşmalarõ. 
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1968 - 1982 döneminde sağlõk elemanlarõ arzõ Tablo 80 de görülmektedir. 

 

TABLO : 80 � Yõllara Göre Sağlõk Elemanlarõ Arzõ (1968 -1982) 
(Bin kişi) 

 
  

Doktor  
 Diş 

hekimi Eczacõ  Hemşire  Ebe  
 Sağlõk 

memuru  
Yõllar   (1)  (2)  (3)  (4)  (5)   (6)  

1967 (Stok)   10,7   1,8 1,9 4,7 4,7  5,9  
1968   11,0   1,9 2,0 4,8 5,2  5,9  
1969   11,4   2,0 2,1 5,1 6,0  5,9  
1970   11,7   2,0 2,4 5,4 6,6  5,9  
197-1   12,0   2,3  2,7  5,7  7,3   5,9  
1972   12,3   2,5  3,1  5,9  7,9   5,9  
1977   13,7   3,7  4,7  7,0  10,8   6,0  
1982   15,0   4,7  6,2  8,1  13,6   6,0  

Kaynak: DPT çalõşmalarõ. 
Kalkõnmanõn gerektirdiği insangücü ihtiyaçlarõ ile bu insangücünü yetiştiren 

mevcut arz kaynaklarõnõn, bugünkü kapasiteleri ile verecekleri insangucü arzõ 
arasõndaki farklar, ileride doğacak insangücü açõğõ veya. fazlalõklarõnõ ifade etmektedir. 
Teknik elemanlar için insangücü açõklarõ Tablo 81 de görülmektedir. 
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TABLO: 81 � Teknik İnsangücü  Açõklarõ (İ968 - 1982) (Bin kişi) 
Meslekler 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1977 1982

I- Mühendisler  8,6 10,3 11,3 12,9   14,1 16,2 31,3 55,8 
1. Mimar ve inşaat mühendisi  4,4 5,4 6.0 6,7   7,4 8,6 17,1 30,5 
2. Makine mühendisi 2,7 3,1 3,6 4,1   4,5 5,5 9,0 14.9 
3. Elektrik mühendisi 0,9 1,0 1,0 1,2   1,5 1,3 2,5 4,5 
4. Maden mühendisi 0,0 0,6 0,6 0,7   0,7 0,9 1,6 2,8 
5. Diğer mühendisler � � � �   � � 0,3 1,6 
6. Topograf, haritacõ, kartograf  0,1 0,2 0,1 0,2   0,3 0,4 0,8 1,5 

II -Fen memurlarõ ve teknisyenler  6,8 10,3 15,0 20,0   26,5 33,7 87,9 189,2 
1. inşaat teknisyeni 2,0 3,8 5,9 8,1   10,6 13,7 34,8 73,6 
2. Makine teknisyeni � . 0,6 1,1 1,8   2.7 3,8 12,6 29,5 
3. Elektrik teknisyeni _ 0,5 1,1 2,1   3,0 3,7 11,3 25,0 
4. Maden teknisyeni 0,2 0,1 0,1   0,3 0,3 0,7 1,6 
5. Teknik reasam ve mesaha teknisyeni  1,2 0,8 0,5 �   � � � � -
6. Diğer teknisyenler M 4,7 6,3 7,9   9,9 12,2 28,5 59.5 

III -Ziraat ve ormancõlõk 3,8 5,1 5,5 «,8   6,2 6,6 11,6 22,1 
1. Ziraat Müh. ve bahçe mimarõ  0,1 0,1   o,-õ 0,2 1,0 2,6 
2. Orman mühendisi ve miman  0,1 0.1 0,2 0,2   0,2 0,2 0,5 1,4 
3. Hayvan Mut ve veterinerler  0,1 0,3   0,4 0,5 1,5 3,2 
4. Ziraat teknisyenleri ve fen memurlarõ  2,5 2,4 2,3 2,3   2,4 2,4 3,2 4,8 
5. Orman teknisyeni ve fen memurlarõ  0,8 1,4 1,4 1,4   1,4 1,5 1,7 2,6 
6. Hayvan sağlõk memurlarõ  0,4 U 1,4 1,5   1,7 1,8 3,7 7.5 

IV -Fizik ve kimya İle ilgili meslekler  0,1 0,1 0.3 0,4   0,5 0,5 0,8 1,6 
1. Fizikçiler, jeofizikçi, jeolog  0,1 0,1 0,2 0,3   0,4 0,4 0,6 1,3 
2. Kimyager, kimya mühendisi, kimya    

teknisyeni  � � 0,1 0,1   0,1 0,1   ' 0,2 0,3 
V - Sanatkarlar  101,0 174,0 249,6 337,5   421,2 522,3 1133,4 1866.0 
1. İzabeci, haddeci, çekiççi, dökümcü  2,7 3,9 5,0 6,6   8,3 10,0 19.3 36,4 
2. Makine alet imal ve tamiri  26,1 31,8 39,8 49,8   60£ 73,5 142,7 187,2 
3. Elektrik malzemesi imal ve tamiri  4,3 6,3 7,0 8.9   11,3 14.0 31.8 50,5 
4. Dokumacõlar,    dokumacõlõkla    ilgili    

meslekler  13,8 25,2 37,7 60,0   62,9 77,2 158,6 264,3 
5. Terziler, kürkçüler, ayakkabõcõlar  2,7 9,« 17,9 26,3   35,9 47,0 120,3 229,9 
6. Ağaç, saz ve kamõştan eşya  10,0 23,8 34,8 46,0   68,7 73,2 177,9 322,5 
7. Gõda, içki, tütün imali 11,0 18,3 25,0 32,3   40,0 48,4 97,2 165,7 
8. inşaat İsleri ile ilgili meslekler  187,8 32,6 49,3 73,9   89,4 113,5 257,6 413,8 
9. Taş, mermer, topraktan eşya imali  4,9 13,2 19,0 25,6   32,8 40,8 96,0 170,2 
10. Yukardaki gruplara girmiyenler  6,8 10,3 14,1 18,1   21,4 24,7 32,0 27,5 

Kaynak: DPT çalõşmalarõ.  
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Eğitim arzõnõ artõrõcõ tedbirler alõnmazsa 1972 de mühendislerde 16 000, 
teknisyenlerde 34 000, tarõm ile ilgili mesleklerde 1000 ve sanatkârlarda 520000 -kişilik 
bir insangücü açõğõ belirecektir, özellikle sanatkârlar seviyesindeki bu açõğõn örgün eğitim 
yolu ile karşõlanmasõ örgün eğitimin imkânlarõ dõşõnda kalmaktadõr. Bu bakõmdan bu 
seviyede yaygõn eğitim büyük bir önem taşõmaktadõr. 

Sağlõk elemanlarõ ile ilgili insangücü açõklarõ Tablo 82 de görülmektedir. 

Tablo 82 de görüldüğü gibi yardõmcõ sağlõk personeli seviyesinde büyük bir 
insangücü açõğõ vardõr. Doktorlar ile ilgili açõk 1972 yõlõndan itibaren önem kazanacak ve 
artan bir hõzla 1982 de 13 500 e varacaktõr. Söz konusu insangücü açtklan 15 yõlda 
kapatõlmasõ oldukça güç ve hõzla tedbir alõnmasõnõ gerektiren bir durum yaratmaktadõr, 
insangücü açõklarõnõn 1968 - 1982 döneminde mevcut eğitim imkânlarõna ek olarak 
yaratõlacak kapasitelerle ne ölçüde kapanacağõnõ Tablo 83 göstermektedir. 

TABLO : 88 � Sağlõk İnsangücü Açõğõ (1968 -1982; 
(Bin kişi) 

 
  

Doktor  
 Diş 

doktoru Eczacõ  Hemşire Ebe  

Yõllar  (1)  (2) (3) (4) (5) 
1967   �   0,3  � 3,3  0.8  
1968   �   0,4 0,2 3,7 0,7
1969   �   0,6 0,2 5,2 0,6
1970   �   0,6 0,2 7,0 0,6 
1971   0,2   0,7 0,2 9,5 0,6
1972   0,6   0.7 0,1 12,3 0,8
1977   5,5   0,8 0.3 31,4 2,8
1982   13,6   1,8  1,2  48,9  8,0  

Kaynak: DPT çalõşmalarõ 
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TABLO : 83 � Yaratõlacak ek eğitim kapasitesi ile insan gücü açõklarõnõn kapatõlma oranõ (1967 - 1982) 
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Mühendisler  8537  �  �   8537  �  16374  321  477  15897  3  31378   4043  11253  20125  36 55676 13150 51628  4048   93  

Tarõm ve ormanc õlõkla                           
ilgili yüksek seviyeli                           
elemanlar  64   �   �   64  �  844  54  250  594  30  2963   590  2068  895 70 7121  1551 7002  119   98  
Doktor ve yüksek sevi-                           
yeli sağlõk personeli  331   �   �   331  �  1611  23  173  1438  11  6609   1189  2727  3882  41 16610  4270 16264  346   98  
Tarõm ve ormancõlõkla                           
ilgili  teknisyenler  3793   �   �   3793  �  5678  298  465  5213  8  8565   1262  4293  4272  50 14829  2599 13867  962   94  
Hemşireler  3255   �   �   3255  �  12301  477  821  11480  7  31418   4338  12850  18568  41 48925  8716 45370  3555   93  
Teknisyenler  (1)  2064   ~   ~   2064   21352  1459 856  20496  4  59482   9030  28269  31213  48 129 639 27986 119 792 9847   92  

(1)   Diğer teknisyenler, teknik ressam   ve   mesaha   teknisyenleri hariç 
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4.   UYGULANACAK POLİTİKALAR : 

a. İkinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ döneminde, insangücü konusunda kõsa sürede 
mevcut insangücünü verimli olarak kullanmak ve insangücü fazlalõklarõ olan alanlardan 
ihtiyaç duyulan alanlara insangücü hareketliliğini sağlamak, mevcut insangttcünü nitelik 
yönünden ihtiyaçlara uydurmak ve uzun sürede insangücü talebini karşõlamak amacõ 
güdülecektir. Kõt kaynak olan insangücünü verimli kullanmak amacõ ile her kademede 
yeterliliğe dayanan bir çalõştõrma politikasõ ile İnsangücünün kendi ihtisas alanõnda ve en 
etkili olduğu yerde kullanõlmasõ esas olacaktõr. 

b. Kamu sektöründe yeniden düzenleme sonucu iyi işliyen bir insangücü sistemi 
sağlamak için her kuruluşta organizasyon piramidinin, görev, yetki ve fonksiyon bağlarõna 
göre düzenlenmesi, kuruluşlarõn ilerisi için üretim ve hizmet kapasitelerini teknolojik 
değişiklikleri göz önünde tutarak hesaplayõp insangücü ihtiyaçlarõnõ karşõlamalarõ ve 
yeniden düzenlemede modern işletme araçlarõndan ve «iş değerlendirilmesi» tekniğinden 
yararlanõlmasõ sağlanacaktõr. 

Yeniden düzenleme sonucu kuruluşlar içinde bazõ kademelerde belirecek insangücü 
fazlalõklarõ nakiller, yeniden eğitme, yeni açõlacak iş alanlarõna devirlerle giderilecektir. 

c. Bugünkü ve ilerde doğabilecek insangücü açõklarõnõ kapatmak ve insangücünün 
niteliğini yükseltmek için, kamu kuruluşlarõnda gerekli hizmet içi eğitim programlan 
hazõrlanacaktõr. 

Yüksek idarecilik kademelerine atanacak kimselerden belirli tahsil üstünde, 
mezuniyet sonrasõ ehliyet ve idarecilik eğitiminde başarõya ulaştõğõnõ gösteren yetenek 
aranacaktõr. 

d. insangücünün bölgelerarasõ dengesizliğini gidermek amaciyle kamu sektöründe 
ücret tespitlerinde çalõşma yerinin bulunduğu bölgeler göz önünde bulundurulacak ve 
mahrumiyet bölgeleri için teşvik edici özel imkanlar sağlanacaktõr. 

e. Kamu sektörü kuruluşlarõndaki sevk ve idarecilerin, modern sevk ve idarecilik 
tekniğine göre eğitilmeleri insangücü politikasõnõn uygulanabilmesi için zorunludur. Bu 
amaçla sevk ve idarecilik eğitimi veren kurumlar yanõnda, çeşitli sevk ve idarecilik 
kademeleri için eğitim kurumlan bünyesinde kõsa ve uzun süreli ve devamlõ nitelikte 
eğitim programlan düzenlenecek, özel sektör kuruluşlarõnõn bu eğitim programlarõna 
katõlmasõ teşvik edilecek, «Milli prodüktivite merkezi» bu konudaki çahşmalarõ 
destekliyecektir. 

f. Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu vasõflõ insangücünün yurt dõşõna çalõşmaya 
gitmesinin önlenmesi ve gidenlerin dönmeleri için yurt içinde çalõşmalarõm çekici kõlacak 
bir politika güdülecektir. 

g. Kamu organlarõnõn, çalõşmalarõnõn etkisini artõrmak için faaliyetlerini devamlõ 
olarak değerlendirecek ve yöneticelere tavsiyelerini bildirecek organizasyon ve metot 
birimleri kurmalarõ sağlanacaktõr. Bu hizmetten yararlanmalarõ için kullanacaklara eğitim 
verilecek, özel teşebbüsün bu yöndeki ilgisi desteklenecektir. 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                            İkinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ (1968-1972) 

http://ekutup.dpt.gov.tr/plan2.pdf   158

 

 
EĞİTİM 

1.   İLKELER : 

a. Eğitimin gayesi vatandaşlara çevrelerini tanõmak, şuurlu davranmak, toplum 
yapõsõ değişmelerine uyabilmek, kazanõlan bilgi ve maharetlerle kendisinin ve çevresinin   
refah ve mutluluğunu moral değerlerini artõrmak kabiliyetini veren sosyal bir hizmet 
sağlanmasõdõr. Eğitim yolu ile vatandaşlara toplum içinde ve çalõşma alanlarõnda gerekli 
bilgi, alõşkanlõk ve kabiliyetler verilecek bu amaçla eğitim kademelerinin çalõşma hayatõ ile 
ilişkisi sağlanacaktõr. Vatandaşlarõn devamlõ değişen bir dünya için hazõrlanmasõ 
gerçekleştirilecektir. 

b. Vatandaşlarõn temel eğitim üstünde Devletçe sağlanan eğitim imkânlarõndan 
yararlanmasõ, fõrsat eşitliği ilkesine göre düzenlenecektir. Buna göre geniş bir bura ve 
yatõlõlõk sistemi ile kabiliyetli öğrencilerin ekonomik güçleri ve bulunduklarõ çevrenin 
şartlarõ ile kõsõtlanmaksõzõn eğitimin en üst kademelerine çõkmalarõ gerçekleştirilecektir. 
Fõrsat eşitliği sağlama imkanlarõnõ genişletmek amaciyle ekonomik durumu iyi olanlarõn 
kendileri için yapõlan eğitim harcamalarõna katõlmalarõ sağlanacaktõr. 

c. Vatandaştan toplum içindeki görevlerinde tesirli kõlan, bilgi, yetenek, kabiliyet 
ve alõşkanlõklarla donatacak olan ilköğretim faaliyetlerinin nicelik ve niteliği, daha yüksek 
öğretim kademelerine devam yönünden şehir ve köy farklarõnõ azaltõcõ ve Öğrenime devam 
etmiyenler bakõmõndan belirli kabiliyetleri ve kavrayõşlarõ geliştirici yönde 
düzenlenecektir. 

d. Üst okula devam edemiyenlerin yeterli bir temel eğitim almalan sağlanarak 
ilkokulu bitirmeleri amaciyle, ilkokul öğrenim programlarõ yeniden düzenlenecektir, 
ilköğretimi tamamlayõcõ yaygõn eğitim programlarõ geliştirilecektir. 

e. İlköğretim İlkokul çağõndaki bütün nüfusu kapsõyacaktõr. Kaynaklarõn sõnõrlõlõğõ 
nedeniyle ilköğretim üstündeki kademelerde yaratõlacak eğitim kapasiteleri kalkõnmanõn 
gerektirdiği insangücü taleplerini karşõlayõcõ yönde geliştirilecektir. Sõnõrlõ eğitim 
imkanlarõndan yararlanacaklar seçmeler, yoliyle tespit edilecek, seçmelerde daha önceki 
eğitim imkanlarõnõn eksikliklerinden gelen yetersizlikleri giderici metotlar kullanõlacak, 
kabiliyet ölçü olarak alõnacaktõr. Genel eğitim ve teknik eğitim dağõlõmõ her kademede tek 
bir değerlendirme sistemi ile sağlanacaktõr. 

f. Her kademedeki, bütün öğretim kurumlarõnõn öğretim programlarõ, eğitim 
sistemi içinde bu kurumdan beklenen fonksiyonu, yukarõ eğitim kademelerine arz ve bu 
kademede yetişenlerin iktisadi ve sosyal gelişmeye yeterli nitelikte olarak katõlmalarõnõ 
sağlama bakõmõndan devamlõ olarak değerlendirilecek ve geliştirilecektir. Bu programlara 
õşõk tutan araştõrma   ve  bilimsel gelişmeler izlenecektir, öğretmen yetiştir mede ve hizmet  
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içinde eğitimde bu hususlar özellikle gözetilecektir. Genel, meslekî ve teknik eğitimin 
bütün kademelerinde ders programlarõ arasõnda, tek bir eğitim anlayõşõna uygun olarak, 
birlik sağlanacaktõr. 

g. Örgün eğitim yanõnda, vatandaşlõk haklarõnõn kullanõlmasõ ve görevlerinin 
yerine getirilmesi yönünden gerekli olan okur - yazarlõk eğitimi ile toplumun bilgi 
seviyesini yükseltmek ve çeşitli çalõşma konularõnda ve özellikle sanayide verimliliği 
artõrmak üzere yaygõn eğitim çalõşmalarõna ve yetiştirme programlarõna öncelik 
verilecektir. Bu eğitimle çalõşma şartlarõnõn iyileştirilmesi, köylerden şehirlere gelenleri 
yeni çevre ve çalõşma alanlarõna intibak ettirmek amacõ güdülecektir. 

h. Özel eğitim kurumlarõnõn çeşitli öğretim kademelerinde kamu sektörüne ek 
olarak kapasiteler yaratmalarõ, belirli bir gelir grupundaki öğrencilere eğitim imkânõ 
sağhyarak kamu eğitim kurumlarõnõn üzerindeki talebi azaltmasõ bakõmõndan faydalõ 
olmaktadõr. Ancak bu özel öğretim kurumlarõnõn düşük nitelikte hizmet sağlamalarõ, 
kamu eğitim kurumlarõnõn niteliğini düşürücü yönde gelişmeleri, özellikle yüksek öğretim 
kademesinde insangücü politikasõnõ bozucu ve sonucunda istihdam sorunlarõ doğuracak 
kapasiteler yaratmalarõ tüm eğitim sistemini bozucu bir sorundur. Bu gibi gelişmelere 
meydan verilmiyecek ve devamlõ bir izleme düzeni kurulacaktõr. 

i.  Eğitimden beklenen genel ve özel faydalarõn sağlanmasõ amaclyle, bütün 
eğitim kademelerinde öğretim programlarõ, eğitimde iş ilkesini gerçekleştirecek yönde ve 
yeterli bir beden ve sanat eğitimi programõ ile desteklenerek düzenlenecektir. 

j.  Bütün eğitim kurumlarõnõn Milli Eğitim Bakanlõğõ içinde toplanmasõ 
esastõr. Eğitimle hizmetin birbirinden aynlmõyacağõ Milli Savunma, sağlõk, tarõm ve 
emniyetle ilgili eğitim kurumlan dõşõndaki bütün. eğitim kurumlarõnõn Millî Eğitim 
Bakanlõğõna bağlanmasõ tamamlanacaktõr. 

Halk Eğitimi Genel Müdürlüğü Milli Eğitim Bakanlõğõna bağlanacaktõr. 

k. Eğitim yapõlarõnõn genellikle tip yapõlar olmasõ ve değişik kullanõş alanlarõnda 
benzerlikler bulunmasõ birimde sağlanacak tasarruflarõn programlarõn toplam maliyetinde 
büyük miktarlara varmasõ imkânõnõ vermektedir. Bu bakõmdan hizmetin görülmesini 
aksatmadan asgari standartlar her tip eğitim yapõsõ ve tip proje dõşõndaki eğitim yapõlan 
farklõ kullanõş alanlarõ için geliştirilecek ve uygulanacaktõr. 

 

2. DURUM: 

1966 - 1967 ders yõlõnda eğitimin genel görünüşü Tablo 84 de verilmiştir. Eğitim 
hizmeti okul içine dönük kalmõştõr. Çevre ve iş hayatõ ile ilişkisi sõnõrlõdõr. Fonksiyonel 
eğitim, özellikle kõz ve erkek teknik öğretimde, sağlanamamaktadõr. Kabiliyetli olanlarõn 
eğitimin en üst kademelerine kadar yükselmelerini sağlayõcõ bir sistem, yeterli sayõda burs 
ve yatõlõ okuma imkanõ yaratõlamamõştõr. Bu alanda sağlanan imkânlarõn toplam öğrenciye 
oranõ bakõmõndan son yõllarda gerileme olmuştur. 1963 te orta öğretimde toplam 
öğrencilerin yüzde 1,5 i yatõlõ iken 1967 de bu oran yüzde 0,7 ye düşmüştür. 1967 de 
sağlanan yatõlõlõk kapasitesi 4 000 dir.  Kredi ve  yurtlar kurumuna bağlõ yatak kapasitesi  
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aynõ yõl 11 300 e çõkacaktõr. Orta Doğu Teknik Üniversitesinin l 200 kapasiteli yurdu 
vardõr. Bunun dõşõnda özel yurtlar da bulunmasõna rağmen .yurt ve yatõlõlõk kapasitesi 
yeterli değildir. Üst okullara geçişler düzenli işlememektedir, özellikle meslekî ve teknik 
öğretimde mezunlarõn üst okullara devamlarõ veya meslekte gelişmeleri bakõmõndan 
tõkanõklõklar vardõr. Okullarda elişi ve beden eğitimi önemini kaybetmiştir. Eğitimde 
sâdem ve uygulama metodundan yeterli ölçüde yararlanõlamamaktadõr. 

Öğretmen durumu eğitimin bütün kademelerinde, gelişmeyi ve eğitimin niteliğini 
sõnõrlamakta, öğrenci öğretmen oranlan bozulmaktadõr. Orta okullarda Eğitim enstitüsü 
mezunu öğretmen başõna 45, liselerde 

 

TABLO : 84 � 1966 - 1967 öğretim Yõlõda Okullarda öğrenci öğretmen Sayõlan Ve 
Bu Sayõlarla ilgili Oranlar 

 
Öğrenci 

sayõsõ Bin
Öğretmen 

sayõsõ 

Öğrenci 
öğretmen 

oranõ 

 Öğrenci 
derslik 
oranõ 

Okulun çeşidi  (1) (2) (3)  (4) 

İlkokul  4233  93847  45 54 
.İlkokul (Özel) 16 1300 12 � 
Ortaokul (Genel)  497 11800 42 51 
Ortaokul (Özel)  14  1000  14 1 
Lise (Genel)  127  3800  33 51 
Lise (Özel)  10 1500 7  
Ortaokul seviyeli meslek okulu  74  �  � 40 
Lise seviyeli meslek okulu  69  8439  � 37 
Lise seviyeli teknik okul 
Ortaöğretim üstü  

34  �  � 35 

Meslek ve teknik okullar:  16  169  9 � 
Yüksek meslek okulu  28 1000 28 � 
Yüksek teknik okulu  6  420  12 � 
Üniversite (Genel)  47  3400  � � 
Üniversite (Teknik)  12 880  
Özel yüksek okul  14  750  � � 

 

Not:   Ortaöğretim üstünde öğrenci, öğretmen, derslik, oranlarõ çeşitli dallarda çok 
farklõ olduğu için ortalama verilmiştir. 

Üniversite mezunu öğretmen başõna 38 öğrenci düşmektedir. Öğretmen sayõsõnõn 
yetersizliği meslekten olmõyan elemanlarla kõsmen giderilmeye çalõşõlmakta, bu durum 
eğitimin niteliğini bozmaktadõr, öğretmenlerden en fazla yararlanmayõ sağlõyacak 
metotlar geliştirilmemiştir, öğretmenlerin yurt içinde dağõlõmõ dengesizdir. 

Eğitimde ilk kademe ilkokullardõr. Belirli şartlarda gerekli olan okul öncesi eğitim 
çok sõnõrlõdõr, ilköğretim kademesinde öğretim programlarõ çevre şartlarõna, temel eğitim 
gereklerine, oyun ve iş ilkelerine uyar durumda değildir. Köy ilkokullarõ köyün eğitim ve 
kültür merkezi niteliğini taşõmamaktadõr. İlköğretim seviyesinde yetiştirme yurtlarõ, beden 
ve ruh nedeniyle öğretim güçlüğü olan çocuklar için yeterli özel eğitim sağlanamamõştõr. 
Köy ilkokullarõnda 1960 - 1985 döneminde öğretmen sayõsõnda yüzde 30 bir artõş 
olmasõna rağmen öğrenci öğretmen oranõ 46 dan 48 e çõkmõştõr. Bu oranlar şehir 
ilkokullarõ  için  yüzde 40  öğretmen   sayõsõndaki   artõşa karşõ  41  den  45 e çõkmaktadõr. 
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Ortaokullarda, nicelik ve nitelik yönünden önemli bir tõkanõklõk ortaya çõkmõş 
durumdadõr. Bu kademede öğrenci öğretmen oranlarõnda sõnõrlõ bir iyileşme olmasõna 
rağmen verim düşmüştür. 1960 da yüzde 70 olan sõnõf geçme ortalama oranõ 1965 te 
yüzde 50 ye düşmüştür. Lise seviyeli genel, mesleki ve teknik okullara hazõrlõk devresi 
fonksiyonuna getirilen ortaokullarõn ders programlarõnda buna uygun bir gelişme 
olmamõştõr. Yeni açõlan ortaokul ve liselerde ders araçlarõ yetersizdir. Liselerde öğrenimin 
niteliği ve verim özellikle bina ve öğretmen yetersizliği nedeniyle düşmektedir. 1960 da 
yüzde 62 olan sõnõf geçme ortalama oranõ 1965 te yüzde 49 a düşmüştür. Verim 
düşüklüğü sõnõflar arasõnda yõğõlmalara yol açmakta ve kapasiteden yararlanmayõ 
kõsõtlamaktadõr, öğretmen okullarõnõn öğretim programlarõnda ortaya çõkan yeni öğretim 
konularõnõn ve ilköğretimdeki yeni düzenlemelerin uygulamasõ için gereken değişiklikler 
yapõlmamõştõr. 

Kõz teknik öğretim fonksiyonel eğitim veren bir nitelik kazanmamõştõr. 
Mezunlarõndan bu amaçla yararlanma sõnõrlõ kalmõştõr. Mezunlarõnõn yüzde 24 ünün 
yüksek öğretime devam ettiği, yüzde 30 nün çalõştõğõ ve yüzde 41 nin meslekî bir iş 
yapmadõğõ anlaşõlmaktadõr. Çalõşan yüzde 30 çoğunlukla eğitim görmüş olduğu konu 
dõşõndaki işlerde bulun maktadõr. Kõz teknik öğretimde mesleğe hazõrlamak ve okullarõ 
çevrelerine yararlõ çalõşmalar yapan merkezler durumuna getirmek için çalõşmalar 
başlamõştõr. Okullarõn eğitim araçlarõnõn yetersizliği bu konuda darboğaz olmaktadõr. 
Insangücü ihtiyaçlarõna göre teknik öğretime verilen ağõrlõkla kapasitesi artõrõlõrken 
okullarõ bitirenlerin sanayide iş bulmalarõ ve özellikle bulduklarõ işten tatmin olmalarõ güç 
olmaktadõr. Mezunlarõn teorik bilgilerine rağmen iş hayatõnõn gereklerine uymamalarõ, iş 
hayatõna hazõrlayõcõ imkanlarõn öğretim sõrasõnda yaratõlmamõş olmasõ, öğrenimin sanayi 
ile ilişkilerinin kopuk olmasõ yüzünden sanayideki gelişmelerin izlenememesi, 
işverenlerin bu elemanlarõn yeterliliği konusundaki güvensizlikleri, elemanlarõn ücret, 
yetki ve sorumluluklarõnõn tespit edilmemiş olmasõ bu konudaki sorunlardõr. Sanat 
enstitülerinde çeşitli dallarda farklõ verim oranlan vardõr ve yüzde 30 ile yüzde 55 
arasõnda değişmektedir, öğrenci öğretmen oranlarõndaki iyileşmeye rağmen verimde 
olumlu bir gelişme yoktur. Lise seviyesindeki meslek okullarõnda (Tarõm, sağlõk) verim 
iyidir. Ancak tarõm okullarõ mezunlarõnõn genellikle memur olmalarõ bu okullarõ tek 
amaçlõ duruma getirmektedir. Tekniker okullarõndaki nitelik göstergeleri sanat 
enstitülerinden farklõ değildir. 

Yüksek öğretimde öğretim üyesi sorunu yeni üniversite veya yüksek okul 
açõlmasõnõ sõnõrlamaktadõr. Yüksek öğretim kurumlarõna öğretim Üyesi yetiştirmek 
amaciyle doktora için yurt dõşõna burslu öğrenci gönderme programõ başarõsõzlõkla 
sonuçlanmõştõr. 1963 - 1967 döneminde 3 000 kişi gönderilmesi hedef alõnmõşken 1966 
sonunda ancak 500 e yaklaşõlmõştõr. Asistanlõğõn çekici kõlõnmasõ öğretim üyesi 
sorununun çözülmesinde temel güçlüktür. Yüksek teknik öğretimde verim oranlarõ üni-
versitelerde yüzde 50 İle yüzde 80, teknik okullarda yüzde 35 ile yüzde 75 arasõnda 
değişmektedir, öğrenci öğretmen oranõ 1960 da 7 iken 1964 te 6 ya düşerek iyileşmiştir. 
Tõp eğitiminde ve tanm eğitiminde verim yüzde 75 civarõndadõr. Burada önemli olan 
verim düşüklüğünün ortaya çõkardõğõ yõğõlmalardõr. Genel yüksek öğretimde 1960 da 50 
olan ğrenci öğretmen oranõ 1963 te 90 a çõkmõştõr. Bunun nedeni teknik öğretimde yeterli 
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kapasite yaratõlamamasõ ve yõğõlmalarõn lise mezunlarõnõ diğer öğretim dallarõna 
yöneltmesidir. Bu durum genel yüksek öğretimde önemli bir nitelik sorunu ortaya 
çõkarmaktadõr. 

Yaygm eğitim, türlü hizmetler yürüten kamu kuruluşlarõnõn sõnõrlõ çalõşmalarõ 
olarak ele alõnmaktadõr. Yaygõn eğitim çalõşmalarõ arasõnda işbirliği yoktur. Yaygõn 
eğitim programlarõ belirli hedeflere bağlanmamõştõr. 

Yetişkinlerin okuma - yazma sorununu çözmek için yapõlan yaygõn eğitim 
çalõşmalarõ okur - yazar oranõnda hõzlõ bir yükselme sağlõyamamaktadõr. 

Türkiye'de okur - yazar oranõ 1930 -1965 döneminde yüzde 19 dan yüzde 48 e 
yükselerek yüzde 29 bir artõş göstermiştir. Bu artõşõn yõllõk ortalamasõ yüzde 0,8 dir. 
Türkiye'de ilkokul çağõnõ geçirmiş olan ve okul dõşõnda mevcuda ek olarak yaratõlacak 
eğitim imkanlarõndan yararlanmasõ gereken okuma - yazma bilmiyen nüfus sayõsõ 1967 de 
11.5 milyondan 1972 de 14 milyona, 1977 de 18 milyona çõkmaktadõr. 

Bu duruma karşõlõk ilköğretim dõşõnda okuma - yazma öğreten kurumlarõn 
çalõşmalarõ son derece sõnõrlõdõr. 1965 - 1966 yõlõnda ordu İçinde ve halk eğitim 
kurslarõnda okuma - yazma öğrenenlerin toplamõ 80 000 dir. 

Eğitim hizmetinin niteliğini yükseltmede önemli bir imkan olan eğitim araçlarõndan 
yararlanma sõnõrlõ kalmõştõr. 

 

3.  SAĞLANACAK GELiŞME VE UYGULANACAK POLİTİKALAR: 

a.   EĞİTİM  POLİTİKASININ ANAHATLARI : 

Eğitim, geniş anlamda kişilerin fikir, karakter, beden ve ruh güçlerinin 
geliştirilmesidir. Böylece kişiler muhakeme ile karşõlarõna çõkan meseleleri anlamak, 
çözmek ve sağlam kararlar vermek gücü kazanmaktadõrlar. Fikir gücünün geliştirilmesi 
İçin gereken eğitim dersler ve benzer faaliyetler yardõmõyla sağlanmaktadõr. Bu eğitimin 
kişilere sadece bilgi aktarmakla değil yeni bilgilerin dikkat, muhakeme, kõyaslama, 
soyutlama gibi kabiliyetlerini geliştirerek verilmesi zorunludur. 

Eğitimin, öğrenenlerin gelecek hayatlarõ ile ilgili olmasõ, karşõlaşacaklarõ 
problemleri çözücü bilgi vermesi, faydalõ ve ilgi çekici olmasõ, kişilerin kendilerini 
yetiştirmelerine yardõm etmesi, kendi hayatõnõ kazanma gücünü geliştirmesi, kalõcõ bir 
eğitim olmasõ, kişilerin bağõmsõz düşünce kabiliyetini geliştirmesi, not almayõ değil 
öğrenmeyi çekici kõlmasõ, hafõzaya dayalõ olmõyan bir eğitim olmasõ, öğrenme alõşkanlõğõ 
kazandõrmasõ, öğrenilen çeşitli bilgiler arasõndaki ilişkileri ortaya çõkarõcõ olmasõ, kişilerin 
kendine güvenmesini öğretmesi, bağõmsõz araştõrmalarõ teşvik etmesi sağlanacaktõr. 
Eğitimin kültür değerlerinin korunarak verilmesi, öğretmen - öğrenci temaslarõnõn ders 
saati dõşõndaki ilişkilerle artõrõlmasõ öğrenciye verilen sorumluluğun artõrõlmasõ esas 
olacaktõr. 

Eğitim, dar anlamda «öğretim» karşõlõğõ olarak kullanõlmaktadõr. Yukarda açõklanan 
anlayõş içinde ise eğitim daha geniş bir kapsam taşõmaktadõr. Günümüzün eğitim anlayõşõ 
çok yönlü eğitim  kavramõ  içine  oturmamõş bir öğretimi benimsememektedir. Buna göre, 
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bugünkü meslek dallarõnõn çeşitliliği ve derinine bilgi edinme zorunluluğu, geniş anlamlõ 
bir eğitim içinde, öğretim yoluyla bilgide ihtisaslaşma niteliği taşõmalõ, eğitimin genel 
dengesini bozmamalõdõr. 

İktisadi gelişme belirli sayõda ve nitelikte insangücü talep etmekte, öte yandan 
bütün yurtdaşlarõn çeşitli eğitim kademelerinden yararlanma isteği ve bu yönde toplumun 
tercihleri bulunmaktadõr. Kaynaklarõn kõtlõğõ nedeniyle eğitim harcamalarõnõ asgaride 
tutmak zorunluluğu sosyal hedefin seçiminde bir ölçüyü gerektirmektedir. Buna göre 
eğitim için kõsa sürede iki amaçlõ bir gelişme öngörülmüştür. Birincisi, iktisadi 
gelişmenin gerektirdiği insangücünü yetiştirmek, ikincisi, bütün yurttaşlara temel eğitim 
vermektir. Kişilerin bu amaçla yaratõlan eğitim imkanlarõndan yararlandõktan sonra daha 
yukan kademede eğitim hizmetinden yararlanma isteği kaynaklarõn sõnõrlõlõğõ nedeniyle 
kabiliyetleri oranõnda karşõlanabilecektir. Bu durumda toplumun tümüne hizmet eden 
temel eğitim imkânlarõ üstündeki eğitim hizmeti fõrsat eşitliği ilkesine göre yapõlacak 
seçmelerden geçenlere verilecektir. 

Fikir gücünün geliştirilmesi için verilen eğitimi, karakter ve beden güçlerinin 
geliştirilmesi için yapõlan eğitimden ayn. düşünmek mümkün değildir. Bu bakõmdan 
eğitim bu kapsamda ele alõnacak ve yöneltilecektir. Beden eğitimi içinde oyun, çocuklarõn 
muhayyilesinin ve öğrenme gücünün gelişmesi, karakterinin şekillenmesi ve 
yaratõcõlõğõnõn doğuşu bakõmõndan ağõrlõk kazanacaktõr. Dikkatli, sorumlu, zamanõnda iş 
yapan, cesaretle ve usanmadan çalõşan, yaratõcõ ve iradeli kişiler yetiştirmekte yararlõ olan 
elişi faaliyetlerine önem verilecektir. Spor da, bedenin iş yapma kabiliyetini artõran, sağlõk 
kazandõran, kendine güven, grup çalõşmasõ, karşõlõklõ dayanõşma ve davranõş dürüstlüğü 
alõşkanlõklarõnõ geliştiren bir faaliyet olarak öncelikle ele alõnacaktõr. 

Böylece çok yönlü bir eğitim anlayõşõ, kişilerin karakterlerinin sağlam bir şekilde 
gelişmesi imkanõnõ vermektedir. 

b.   ÖRGÜN EĞİTİM: 
Örgün eğitim, belirli bir çağdaki nüfusa nitelik kazandõrmak veya üst okula 

hazõrlamak amaciyle verilen okul içi eğitimdir. Türkiye'de örgün eğitimin dört kademesi 
vardõr. Temel eğitim, orta öğretim (Birinci devre), orta öğretim (ikinci devre), yüksek 
öğretim. 

(1)    Temel eğitim : 
Temel eğitim, okul öncesi eğitimi ve ilköğretimi içine almaktadõr. Temel eğitim, 

kişilerin içinde bulunduklarõ toplumun sorunlarõnõ kavn-yabilmeleri ve çevrelerini 
tanõyabümeleri, yurtdaşhk haklarõnõ kullanmak için gerekli bilgileri edinmeleri, 
yaşamalarõ için gerekli asgari kabiliyeti kazanmalarõ amacõ ile verilen eğitimdir. 

(a)    Okõõl öncesi eğitim : 
Okul Öncesi eğitim 3-6 yaşõndaki çocuklarõn eğitimidir. Bu eğitim, ancak «Anne 

eğitiminden yoksun çocuklarõn» eğitimi için ele alõnacaktõr. 
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1968 - 1972 döneminde okul öncesi eğitim hizmetleri, bağõmsõz anaokullarõ ve 
ilkokullara bağlõ anasuuflan kurularak geliştirilecektir. Bütün kõz enstitülerinde öğretim 
programõnõn ve okul öncesi eğitim hizmetlerinin geliştirilmesi amaciyle çocuk yuvalan 
açõlacaktõr. 

(b)   İlköğretim : 
İlkokul programlan temel eğitimin amaçlarõna uygun olarak geliştirilecektir. 

Programlarda elişlerinin ağõrlõğõ artõrõlacak ve kitaptan yapõlan öğretim yerine gözleme ve 
denemeye dayanan, oyunlardan yararlanan programlar güdülecektir. Bütün ilkokullarda 
derslikler yanõnda bir işlik kurulacaktõr. Bütün ilkokullar okuma yazma seferberliğimizin 
yönetildiği tarõm yayõnlan ve kamu kuruluşlarõnõn çeşitli eğitim ve kültür faaliyetlerinin 
yararlandõğõ yaygõn eğitim merkezleri olarak geliştirilecektir. 

1963 -1972 döneminde ilkokullarõn gelişme hedefleri Tablo 85 de gösterilmiştir. 

 
TABLO : 85 � İlkokullarda Toplam öğrenci, Okullaşma Oranõ ve İlk 

Kayõtlarõn Gelişmesi 
(Bin kişi) 

 

1968 - 1972  
İlkokul çağõndaki 

(7-12 toplam nüfus)
Toplam 
öğrenci 

Toplam ilk 
kayõt 

İlkokul çağõndaki 
nüfus okullaşma oranõ

% 

Ders yõlõ (1) (2) (3) (4) 

1968-1969 5520 4950 980 90 
1969-1970 5650 5230 1060 92 
1970-1971 5720 5400 1170 94 
1971-1972 5780 5780 1270 100 
1972-1973 5840 5840 1000 100 

NOT:   1967 de 15 000 öğrenci kapasitesine varan yatõlõ bölge okullarõ 1972 de  
30 000 kapasiteye çõkartacaktõr.  

Kaynak:   DPT çalõşmalarõ 

(c)   Bölge okulu: 

Yatõlõ bölge okullarõ, nüfusu ilkokul yapõlabilecek büyüklükte olma yan köylerin 
okul ihtiyacõnõ karşõlamak amaciyle kurulmaya devam edecektir. Bu kurulmada yer seçimi 
bölge planlamasõ içindeki şehirleşme istikametleri, o bölgenin endüstriyel gelişmesi ve 
bütün sektörlerin birbirini tamamlayan yatõrõmlarõm değerlendiren araştõrmalar sonunda 
yapõlacaktõr. 1968-1972 döneminde yatõlõ bölge okullarõnda ortaokul kademesinde de 
eğitim verilmeye başlanacaktõr. Özellikle köy ilkokulu mezunlarõ için böylece bir eğitim 
İmkanõ yaratõlmõş olacaktõr. Bölge okullarõ halk eğitiminin ve çeşitli kurumlarõn yürüttüğü 
yaygõn eğitim çalõşmalarõnõn merkezi olacaktõr. Bu okullarda köylerde ihtiyaç duyulan 
küçük sanat ve küçük hizmetlerle ilgili elemanlarõn yetiştirilmesi için özel yaygõn eğitim 
programlan düzenlenecektir. Bu okullarõn projelerinin düzenlenmesinde bu durum 
gözönüne alõnacak ve bu okullarõn kapasiteleri asgari 500 öğrencilik olacaktõr. Her bölge 
okulunda özel eğitim gerektiren çocuklar için imkanlar sağlanacaktõr. 

 



                                                                                                                                            İkinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ (1968-1972) 

http://ekutup.dpt.gov.tr/plan2.pdf   165

 

 

(2)   Orta öğretim (Birinci devre) : 
Birinci devre orta öğretim, ilkokula dayalõ 12-14 yaş grupunu kapsõyan ve 

öğrencileri üst dereceli, genel, mesleki ve teknik okullara hazarlõyan ve bazõ konularda 
meslek eğitimi veren kademedir, öğretmen okullarõnõn birinci devreleri üe öğrencileri 
doğrudan doğruya mesleke hazõrlayan okullar dõşõnda bu kademe genel ortaokullar 
niteliğindedir. 

(a)   Ortaokul (Genel) : 
Ortaokul ders programlan öğrencilerin devam edecekleri üst okulu ve edinecekleri 

mesleği seçmelerinde yararlõ olacak gözlem ve deneme metotlarõna dayanõr yönde 
geliştirilecektir. Bu amaçla gezici laboratu-varlar kullanõlacaktõr. iş ve beden eğitimi 
dersleri, bu eğitimden yukarda açõklanan anlayõş içinde yararlanõlacak nitelikte 
kõlõnacaktõr. 

Açõlacak ortaokullarõn öğretmenlerden azami yararlanmayõ sağlõyacak büyüklükte 
olmasõ, bugüne kadar açõlmõş olan ortaokullarõn bu optimal büyüklüklere ulaştõrõlmasõ 
sağlanacak, bu amaçla yatõlõ öğrenciler de alõnacaktõr. Ortaokullarõn yatõlõlõk imkanlarõnõn 
genişlemesi köylerde ilkokulu bitirip eğitimine devam edemiyenlere hizmet etmek 
amacõnõ güdecektir. 

1968 - 1972 döneminde genel ortaokullarõn kapasitesi, yukan eğitim kademelerinin 
belirli kapasitelere eriştirilmesi için gereken ortaokul mezununu sagbyacak ölçüde 
artõrõlacaktõr. (Tablo 86). Buna ek olarak kaynaklarõn yeterliliği ölçüsünde yaratõlacak 
kapasitelerle, eğitimin niteliği korunarak ortaokul imkânõnõn daha geniş bir kitleye de 
verilmesi amaç olacaktõr. 

(b)   Ortaokul seviyeli meslek okulu: 
Bu okullar, ebe yetiştiren köy ebe okullarõnõ, ilkögretmen okullarõnõn ilk devresini, 

teknik tanm ve bahçõvanlõk okullarõnõ, İmam - hatip okullarõnõn ilk devrelerini ve sõnõrlõ 
kapasiteli diğer meslek okullarõnõ kapsamaktadõr, insan gücü ihtiyaçlarõna göre 
hesaplanan köy ebe okullarõ kapasiteleri Tablo 87 de gösterilmiştir. Köy ebe okunan ile 
imam -hatip okullarõnõn ilk devreleri dõşõnda ortaokul seviyesindeki bütün mesleki okullar 
genel ortaokul durumuna getirilecek ve bu amaçla 1968-1969 ders yõlõnda ilk sõnõflarõna 
öğrenci alõnmõyacaktõr. İlkögretmen okullarõnõn İlk devresi bu okullar içinde yatõlõ 
ortaokullar şekline getirilerek devam edecektir. 

TABLO : 86 � Orta öğretim (Birinci Devre) Ortaokullarõn 
Genel Çalõşmasõ  (1968-1972) 

(Bin kişi) 
  İlkokul 

mezunlarõ 
sayõsõ  

 
Ortaokula 
geçiş (%) 

Ortaokullara 
girenler sayõsõ 
(İlk kayõt)

Toplam 
öğrenci 
sayõsõ

Mezun 
sayõsõ  

  (1)   (2)  (3)  (4)  (5)  
1967-1968   581   �  �  �  �  
1968-1969   741   39 227 682 112  
1969-1970   950   40 296 842 148  
1970-1971 860 41 390 1056 184
1971-1972   871   42 361 1208 224  
1972-1973   �   42  366  1331  279  

Kaynak :   Devlet Planlama Teşkilatõ çalõşmalarõ 
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TABLO : 87 � Köy Ebe Okullarõnõn Gelişmesi (1968-1972) 

 
  Toplam Öğrenci 

sayõsõ  
İlk kayõt 

sayõsõ  
Mezun 
sayõsõ  

Yõllar   (1)  (2)  (3)  

1968-1969   3800  1400  900  
1969-1970   4250 1600 950  
1970-1971   4750 1800 1050  
1971-1972   5300 1950 1200  
1972-1973   5800  2100  1350  

Kaynak :   Devlet Planlama Teşkilâtõ çalõşmalarõ. 

TABLO : 88 � Orta Öğretim (ikinci devre) 
Liselerin Gelişmesi 1968 - 1972 (Bin kişi) 

 

 Ortaokul 
mezunlarõ 

sayõsõ  

Liseye 
geçiş oranõ 

(%)  
Liseye girenler 

(İlk kayõt) 

Toplam 
öğrenci 
sayõsõ  

 
Mezun 
sayõsõ  

 
 (1) (2) (3) (4)  (5) 

1967-1968  85  �  �  �  � 
1968-1969   112  55  47  169   27  
1969-1970   148  55  62  195   31  
1970-1971   184  55  82  235   34  
1971-1972   224  55  101  292   39  
1972-1973   �  55  123  360   48  

Kaynak :   Devlet Planlama Teşkilatõ çalõşmalarõ. 

(3)   Orta öğretim (ikinci devre) 
(a)   Liseler: 

Liseler üniversite ve yüksek okullara öğrenci hazõrlayan öğretim kademesidir. 1968 - 
1972 döneminde liselerin gelişmesi Tablo 88 de gösterilmiştir. 

1968 -1972 döneminde liselerde verilen eğitimin niteliğini yükseltmek amaciyle 
öğretmen sayõsõ, öğretmenlerin hizmetiçi eğitimi, eğitim araçlarõndan yararlanma 
artõrõlacak, sõnõflarda öğrenci yoğunluğu azaltõlacaktõr. Liselerin kültür ve spor 
çalõşmalarõnõ artõrõcõ programlar düzenlenecektir. 

(b)   Lise seviyeli meslek okulu: 

llköğretmen okullan temel eğitim veren, köyde yetişkinlerin eğitimini yürüten ve 
köy okulunu yaygõn eğitim ve kültür merkezi olarak yöneten elemanlarõ yetiştiren 
okullardõr. 1968 - 1972 döneminde bu okullarõn gelişmesi Tablo 89 da gösterilmiştir. 
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TABLO : 89 � Lise Seviyesinde ilkögretmen Okullarõnda 

Gelinme (1968 � 1972)       (Bin Kişi) 
 
  Toplam öğrenci tik kayõt Mezunlar  

Yõllar   (1)  (2)  (3)  
1968-1969   47,9  16,7  11,6  
1969-1970   52,1 17,8 14,3
1970-1971   57,5 18,9 15,0
1971-1972   64,7 20,6 16,7
1972-1973   72,8  22,8  18,9  

Kaynak :   Devlet Planlama Teşkilâtõ çalõşmalarõ. 

İlkokul programlarõna katõlan oyun, elişi ve gözlem metotlarõm uygulayõcõ 
öğretmenler yetiştirmek için ilkögretmen okullarõnõn ders programlan geliştirilecektir. Bu 
okul mezunlarõnõn görev aldõklarõ yaygõn eğitim programlarõnõn gereklerine uygun- 
öğretim, yapõlacaktõr. 

Altõ sõnõflõ ilkögretmen okullarõnõn birinci devresi ilkögretmen okulu bünyesinde 
genel ortaokul niteliğine getirilecektir. 

Modern tarõm bilgisini, ormancõlõk ve hayvancõlõk alanlarõ da dahil olmak üzere 
geliştirmek ve yaymak için lise seviyeli tarõm okullarõ açõlmasõ yoluna gidilecektir. 

Yüksek öğretime de temel teşkil edecek olan bu okullarõn müfredat programlarõ, 
eğitim sistemi bütünlüğü içinde dikkate alõnacaktõr. 

Mevcut okullar da aynõ anlayõş içinde ele alõnarak düzenlenecektir. 

Bu seviyedeki tarõm okullarõnõn 1968 - 1972 dönemindeki gelişmesi Tablo 90 da 
gösterilmiştir. Tarõm, orman ve hayvancõlõk konularõnda eğitim vermekte olan bu okullarõn 
programlarõna çalõşma ortamõnda başarõlõ olmalarõna yardõm edecek, insan ilişkileri 
konusundaki yeteneklerini artõracak, böylece köy kademesinde çalõşmalarõnõ 
kolaylaştõracak dersler konacaktõr. 

Kõz sanat enstitüleri ve genellikle kõz teknik öğretim, kadõn işgücünü ekonominin 
talep ettiği yönde istihdam edilmek üzere yetiştirmek için programlarõnõ geliştirmektedir. 
Bu gelişme devam edecektir. 1968-1972 döneminde bu okullar çevrelerinde yaygm eğitim 
ve sosyal faaliyetler yürüten merkezler durumuna getirileceklerdir. Öğrencilerin okul 
süresinde üretime katõlabilmeleri için döner sermaye gücü artõrõlacaktõr. Kõz enstitülerine 
yaz ve bitirme stajlarõ konacak, öğrencilerin gruplar halinde çevrede eğitim faaliyetleri 
göstermeleri programlanacaktõr. Eğitimin bir uygulamasõ olarak kõz enstitülerinde anneleri 
çalõşan, ana eğitiminden yoksun çocuklar için bakõm İmkanõ sağlanacaktõr. 
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TABLO : 90 � Lise Seviyeli Tarõ Okullarõnda Gelişme (1968 � 1972) 

 
 Hayvan Sağlõk  Okulu Bölge Tarõm  Okulu Orman Tekniker Okulu 

Toplam 
öğrenci  

 

İlk kayõt  Mezunlar 
Toplam 
öğrenci İlk kayõt  

 

Mezunlar 
Toplam 
öğrenci  İlk kayõt Mezunlar 

Yõllar  (1)   (2)  (3)  (4)  (5)   (6)  (7)  (8)  (9)  
1968 - 1969  350   200  125  1550  650   875  625  150  140  
1969-1970 550   325 175 1800 750  425 775 200 150
1970-1971 800   450 300 2100 850  500 950 275 175
1971 - 1972 1050   550 400 2350 950  550 1150 350 200
1972 - 1973 1350   700 500 2600 1000  650 1350 400 250
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Ticaret liseleri genel lise eğitimi yanõnda meslek eğitimi vererek yüksek öğretime 
devam etmedikleri takdirde mezunlarõnõn çalõnma hayatõnda yer almalarõ imkânõnõ 
sağlamaktadõr. 1967 de tüm genel liseler kapasitesinin yüzde 12 si kapasitede olan bu 
okullar özellikle hizmetler sektöründe gelişen ihtisas alanlarõ gözönünde tutularak 
geliştirilecek ve kapasiteleri 1968 - 1972 döneminde genel liseler kapasitesi içinde aynõ 
oranõ devam ettirecek yönde artõrõlacaktõr. 

Lise seviyeli sağlõk okullarõnõn gelişmesi Tablo 91 de gösterilmiştir. 

TABLO : 91 � Lise Seviyeli Sağlõk Okullarõnda gelişme (1968 -1972} 
 

  Toplam öğrenci 
sayõsõ 

İlk kayõt 
sayõsõ 

Mezun 
sayõsõ 

Yõllar  (1) (2) (3) 

1968 - 1969   4350  2000  650  
1969 - 1970   6600 3000 900
1970 - 1971   10100 4700 1200
1971-1972   14850 6600 1750
1972 - 1973   20400  8350  2500  

Kaynak :   Devlet Planlama Teşkilatõ çalõşmalarõ. 

(c)   Lise seviyeli teknik okullar: 

Lise seviyeli teknik okullar bugün çeşitli konularda sanatkâr yetiştiren okullardõr. Bu 
okullarõn 1968-1972 döneminde nitelikleri yükseltilerek gelişmeleri Tablo 92 de 
gösterilmiştir. Bu dönemde artan teknisyen ihtiyacõnõ karşõlamak için bu okullarõn öğrenim 
suresi dört yõla çõkan-lacak ve öğretim programõnda yapõlacak geliştirmelerle teknisyen 
yetiştirir niteliğe eriştirilecekttr. Bu okullardan mezun olanlarõn kendi ihtisas dallarõnda 
yüksek öğrenime devam etmeleri imkanõ saklanacaktõr. Bu kademedeki okullarõn öğretim 
programlan, teknisyen kademesinin gerektirdiği teknik derslerle desteklenecektir. 

Bu kademede ve genellikle teknik öğretimdeki aksamalarõn tümü bu eğitimin sanayi 
ile ilişkileri gözönünde bulundurularak verilmesiyle çözülebilir. Bu çözüm teknisyen 
okullarõnda üretim faaliyetlerini geliştirmek ve öğrencilerin İş hayatõna uymasõnõ öğretim 
sõrasõnda sağlamak, öğretim ile sanayi arasõnda doğrudan doğruya ilişkiler kurmak, 
stajlarõn, uygulama çalõşmalarõnõn sanayi kuruluşlarõnda yapõlmasõnõ sağlamak, sanayideki 
gelişmeleri öğretim programlarõna hõzla geçirmek, mezunlarõn okul sonrasõ çalõşmalarõ ile 
ilgili programlar düzenlemekle gerçekleştirilecektir. 

(4)   Ortaöğretim üstü meslek ve teknik akullarõ:  

Bu seviyedeki okullar teknik okullarõ, yüksek  tekniker okullarõ, kadõn meslek 
öğretmen okulu ve sekreterlik okullarõdõr. Teknisyen seviyesinde eleman yetiştirilmesi için 
ortaokul   üstüne  üç  yõllõk  sanat  enstitü  öğrenimi   dört yõla  çõkarõlacağõndan  teknisyen  
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kademesinde eleman yetiştirilmesi için ek bir eğitim verilmesi gerekmemektedir. Bu 
nedenle tekniker okullarõ ve yüksek tekniker okullarõ 1968 - 1969 ders yõlõndan itibaren 
öğrenci almõyacak ve 1971 de kapatõlacaktõr. Kadõn meslek öğretmen okullarõ ve 
sekreterlik okullarõ kõz teknik öğretimin yukarõda açõklanan ilkeleri içinde geliştirilecektir. 

(5)   Yüksek Öğretim: 

Yüksek öğretim en üst seviyeli insangücünün ve bilimsel araştõrma alanlarõnõn 
istediği elemanõ yetiştiren eğitim kademesidir. Yüksek öğretim kademesi içinde 
üniversiteler ve yüksek okullar bulunmaktadõr. Yüksek öğretim tümüyle insangücü 
ihtiyaçlarõnõ karşõlamak amaciyle geliştirilmektedir. Bugüne kadar açõlan üniversite ve 
yüksek okullarõn öğretim üyesi sorunu ve öğretim üyesi yetiştirmek için gösterilen 
çabalardaki başarõsõzlõk önümüzdeki devrede yeni üniversiteler açõlmasõnõ zorlaştõrmakta, 
yüksek okullar açõlmasõ için güçlükler yaratmaktadõr. 1968 -1972 döneminde bu 
kademede gereken kapasite artõşõ bugünkü üniversitelerin genişletilmesi ve özellikle 
yüksek okullarda yaratõlacak ek kapasite ile sağlanacaktõr. Yüksek okullarõn niteliğinin 
artõrõlmasõ için Üniversitelere bağlõ yüksek okullar kurulmasõ tercih edilecektir. Yüksek 
öğretim imkanlarõnõn yurt üzerinde dağõtõlmasõnda yüksek okullardan yararlanõlacak ve 
öğretim üyesi ihtiyacõ uzun süreli programlarla giderildikten sonra yüksek okullardan 
yararlanarak üniversite açma imkanlarõ olabilecektir. Her üniversite açma konusu ayrõ bir 
proje olarak ele alõnacak, uzun süreli hazõrlõk yapõlacaktõr. Yüksek öğrenime Öğretim 
üyesi yetiştirmek üzere yabancõ ülkelere doktora öğrencisi gönderme çabalarõna devam 
edilecek 1968 - 1972 arasõnda yeniden 3 000 öğrencinin dok-tora için yurt dõşõna 
gönderilmesi sağlanacaktõr. Yüksek Öğretimin Öğretim üyesi sorununun çözülmesi, 
asistanlõk ve öğretim üyeliğinin çekici duruma getirilmesi ve doktora yapmõş asistanlardan 
öğretimde doğrudan doğruya yararlanmakla giderilecektir. Büyük merkezler dõşõndaki 
üniversitelerin Öğretim üyesi ihtiyacõnõ karşõlamakta, bu merkezlerdeki üniversitelerin 
Öğretim üyelerinin belirli akademik seviyelere erişebilmesi İçin büyük merkezler dõşõnda 
belirli süre çalõşmalarõ şartõndan yararlanõlacak, bu üyelere ek İmkanlar sağlanacaktõr. 
Hõzla gelişmesi gereken üniversitelerin bu çabanõn gerektirdiği kolaylõklara sahip 
olabilmesi İçin statülerine gereken esneklik verilecektir. Üniversiteler arasõ işbirliğinin 
sağlanmasõ ve ilgili çalõşmalarõ yapmak üzere üniversiteler arasõ bir kuruluş kurulmasõ 
teşvik edilecektir. Üniversite ve yüksek okullarõn mezunlarõnõn, çalõştõklarõ alanlarla ilişki 
kurarak, eğitimlerine çalõşma hayatõnõn taleplerini aksettirmeleri, mezunlarõn takibedilmesi 
sağlanacaktõr. 
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TABLO : 92 � Lise Seviyeli Teknik Okullarda Gelişme (1968 - 1978) 
 

   1968 - 1969  1969 - 1970  1970 - 1971  1971 - 1972  1972 - 1973  
   (1)  (2)  (3)  (4)  (5) 

  Makina  5950  7700  9700  12100  15000  
  İnşaat  8650  12500  17700  24000  32000  
Toplam öğrenci sayõsõ  Elektrik  3800 5500 7600  10000 12600
  Maden  600 700 750  800 900
  Kimya  350  400  500  650  750  
  Toplam  19350  26850  36250  47550  61250  

  Makina  550  750  1 000  1300  1650  
  İnşaat  550  600  1200  1900  2700  
Mezun sayõsõ   Elektrik  200  300  550  900  1200  
  Maden  100 100 100  150 150
  Kimya  50  50  50  100  100  
  Toplam  1450  1800  2900  4350  5800  

  Makina  2100  2600  3200  4000  4900  
  İnşaat  4400  6000  8000  10350  13500  
İlk kayõt sayõsõ   Elektrik  1150  1500  1900  2250  2700  
  Maden  200 200 200  250 250
  Kimya  150  150  200  200  250  
  Toplam  8000  10450  13500  17050  21600  

Not:  Bugünkü sanat enstitülerinin 1968 - 1969 ders yõlõndan itibaren dört yõllõk teknisyen okullarõ seviyesine çõkarõlacağõna göre 
hesaplanmõştõr. 
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Üniversitelerin eğitim ve araştõrma güçlerini artõrmak için kaynak sağlanacaktõr. 

Bütün lise seviyesindeki teknik ve meslek okullarõndan gelen öğrencilere, gerekli 
formasyonu sağlayacak bir hazõrlõk döneminden sonra yüksek öğretime devam imkânõ 
sağlanacaktõr. Ancak, bu öğrencileri, insangttcü açõklarõnõ kapayabilmek ve kaynak israfõm 
önleyebilmek amacõyla, yüksek öğrenime kendi alanlarõnda devama yönelici ve teşvik 
edici bir sistem geliştirilecektir. 

Lise ve lise seviyesindeki teknik ve meslek okullarõndan gelen ve gördüğü eğitim, 
yüksek öğretim için yeterli olmõyan öğrencileri yetiştirmek için üniversitelere bağlõ 
hazõrlõk sõnõflan kurulacaktõr. 

Üniversitelerin lisans üstü öğretim devresi kurmalarõ, özel programlarla öğretim 
üyesi yetiştirilmesi, üniversite dõşõnda doktora programlarõ, yoğun lisan eğitimi 
programlan ve yayõn faaliyetleri teşvik edilecektir. Üniversite, kademesinde bugünkü 
eğitim sistemi içinde arz kaynağõ bulunmõyan ve insangttcü ihtiyacõ yakõn alanlardan 
karşõlanan sanayi, nükleer, enerji, elektronik, tekstil, sõhhi tesisat mühendisliği ve işletme 
İktisadõ dallarõnda eğitim kapasitesi sağlanacaktõr. Üniversitelerin devamlõ olarak bilimsel 
gelişmeleri ders programlarõna aktarmalarõ ve gelişmelere katõlmalarõ desteklenecektir. 
Temel bilim dallarõnda araştõncõ ve öğretici insangücü sõkõntõsõ çekilmektedir. Bu alanda 
eleman yetiştirmek için 1968 - 1972 döneminde yurt içinde 2 000 burs verilecek, Türkiye 
Bilimsel ve Teknik Araştõrma Kurumu bu konuda üniversitelerle işbirliği yapacak, 
burslarõn kullanõlmasõnõ izliyecektir. 

1968 - 1972 döneminde yüksek öğretimdeki gelişme Tablo 93, Tablo 94, Tablo 95 
ve Tablo 96 da gösterilmiştir. 

Çeşitli eğitim kademelerinde okul çağõ nüfus, toplanõ öğrenci ve okullaşma oranlarõ 
ve dağõlõmõ Tablo 97 ve Tablo 98 de gösterilmiştir. 

TABLO: 93 � Eğitim Enstitülerinde Gelişme (1968 - 1672) 
 

Yõllar  Ek kayõt  Mezun  
Toplam 
öğrenci  

 (1)  (2)  (3)  
1968 - 1969  4600  1750  10100  

1969 - 1970  7000  3800  15200  
1970 - 1971  8800  5850  19100  
1971 - 1972  10600  7400  23100  
1972 - 1973  13000  8950  28150  

Kaynak:   Devlet Planlama Teşkilât araştõrmalarõ 
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TABLO : 94 � Teknik ve Tarõm Yüksek Öğretiminde Gelişme (1968 � 1972 ) 
 Yõllar  1968-1969 1969-1970 1970 - 1971 1971 - 1972 1972 - 1973 
 (1) (2) (3)  (4) (5) (6)
Mimar ve inşaat mühendisi  İlk kayõt 5050 5950  7050 8400 10050
 Mezun  1300  1400  1600  1900  2300  
Makina mühendisi İlk kayõt 1100 1350  1700 2100 2650
 Mezun  360  380  425  510  615  
Elektrik mühendisi İlk kayõt 705 845  995 1105 1445
 Mezun  255  260  255  295  345  
Maden mühendisi İlk kayõt 330 400  490 590 700
 Mezun  130  145  175  210  245  
Sanayi mühendisi İlk kayõt 325 380  510 710 950
 Mezun     125  205  
Tekstil mühendisi İlk  kayõt 50 50  60 85 110
 Mezun     20  25  
Diğer mühendislik tik kayõt 120 170  225 290 360
 Mezun    15  35  60  
Topograf, kartograf, haritacõ  İlk  kayõt 100 125  150 180 230
 Mezun  35  45  60  75  90  
Ziraat mühendisi İlk kayõt 730 795  870 955 1050
 Mezun  410  425  450  490  520  
Orman mühendisi İlk kayõt 365 415  470 530 595
 Mezun  170  190  205  225  255  
Zooteknik ve veteriner tik kayõt 290 385  485 595 720
 Mezun  60  75  95  140  190  
Fizikçi ve jeofizikçi İlk kayõt 635 680  745 815 900
 Mezun  160  180  225  245  260  
Kimyager ve kimya mühendisi  İlk kayõt 915 925  930 940 960
 Mezun  390  425  430  440  450  

Kaynak :   Devlet Planlama Teşkilatõ çalõşmalarõ. 
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TABLO : 95 � Yüksek Sağlõk Öğretiminde Gelişme (1968 - 1972) 
 

 Yõllar  1968 - 1969 1969 - 1970 1970 - 1971 1971 - 1972 1972 - 1973 

Branşlar  (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  

Tõp doktorlarõ İlk kayõt 1710 2210  2820 3550 4330
 Mezun  620  650  630  630  760  
Diş doktorlarõ  İlk kayõt  550  620  690  790  890  
 Mezun  150  360  340  380  410  
Eczacõlar  İlk kayõt 680 700  740 780 850
 Mezun  410  470  500  500  520  

Kaynak :   Devlet Planlama Teşkilatõ araştõrmalarõ. 

TABLO : 96 � 1968 - 1972 döneminde üniversitelerde kapasiteler (Bin kişi) 
 

 Teknik ve fen 
(Sayõ) 

 
% 

Tõp 
(Sayõ) % 

Tarõm 
(Sayõ) % 

 Genel 
(Sayõ) % 

Toplam 
(Sayõ) % 

Yõllar (1)  (2) (3) (4) (5) (6)  (7) (8) (9) (10) 

1968 - 1969 33,0   26  13,3  11  6,3  5   73,3  58  125,9 100  
1969 - 1970 38,6   29  14,6  11  7,1  5   74,8  55  135,1 100  
1970-1971 45,5   31  19,2  13  8,2  6   76,3  50  149,2 100  
1971 - 1972 54,2   33  23,2  14  9,4  6   77,8  47  164,5 100  
1972 - 1973 64,9   36  27,7  15  10,6  6   79,3  33  182,6 100  

Kaynak:   Devlet Planlama Teşkilâtõ araştõrmalarõ. 
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TABLO : 97 � 1968 - 1972 Döneminde Eğitim Kademelerinde Okul Çağõ Nüfus Toplam öğrenci ve Okullaşma Oranlarõ.  (Bin Kişi) 
 

 
İlköğretim 

Orta Öğretim 
(Birinci Derece)  Orta Öğretim 

(İkinci Derece) Yüksek Öğrenim 

 

Okul çağõ 
nüfua 

(7 - 12) 
yaş  

Toplam 
öğrenci 

Okullaşm
a oranõ %

Okul çağõ 
nüfus (13-
15) yaş 

(Toplam 
öğjenci 

Okullaşma 
oranõ 

%  

Okul çağõ 
nüfus 

(16-18) 
yaş

Toplam 
öğrenci

Okullaşma 
oranõ % 

Okul 
çağõ 

nüfus 
(19 - 22)

Toplam 
öğrenci

Okullaşma 
oranõ 

% 
Ders yõllarõ (1)  (2) (3) (4) (5) (6)  (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

1968 - 1969  5 521   4 951  89,7 2 447  730,1  29,8   2 138  296,2 13,9  2 366  125,9  5.3  
1969 - 1970  5 652   5 227  92,5 2 554  891,2  34,9   2 255  339,6 15,1  2 482  125,9  5,3  
1970 - 1971  5 716   5 399  94,5 2 606  1 105,9  42,4   2 338  399,8 17,1  2 606 149,2 5,7  
1971 - 1972  5 783   5 783  100,0  2 658  1 258,4  47,3   2 423  481,3 19,9  2 739 164,5  6,0  
1972 - 1973  5 849   5 849  100,0 2 714  1 381,9  50,9   2 511  578,4 23,0  2 880  182,4 6,3  

Kaynak : Devlet Planlama Teşkilatõ çalõşmalarõ. 

TABLO : 98 � Ortaöğretim İkinci Devrede öğrencilerin Genel Meslek ve Teknik öğretim Dağõlõmõ (1968 - 1972) 

  

Lise 
genel 
(%) 

Tarõm 
okullarõ 

(%) 

Teknisyen 
okullarõ 

(%) 

Sağlõk 
okullarõ 

(%) 

İlk 
Öğretmen 
okullarõ 

(%)

Kõz 
Teknik 

öğretim 
(%)

Diğer 
meslek 

(%) Toplam 
Ders yõllarõ  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1968 - 1989   57,5  0,8  6,6  1,5  14,3  5,2  14,1  100  
1969 - 1970  57,5  0,9 7.9 1,8 13,7 4,8 13,4 100
1970 - 1971  58,2  0,9 9,0 2.5 12,9 4,2 12,3 100
1971 - 1972  59,3  0,9 9,6 3,0 12,1 3.6 11,5 100
1972 - 1973   60,2  0,9  10,2  3,4  11,4  3,0  10,9  100  

Kaynak : Devlet Planlama Teşkilâtõ araştõrmalarõ. 
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c.   GENEL POLİTİKALAR : 

Eğitim kademelerindeki dikey geçişler, kabiliyetli olanlarõn, eğitimin en üst 
kademelerine kadar çõkmalarõnõ sağlõyacak yönde düzenlenecektir. Orta öğretim seviyeli 
meslek ve teknik okullarõndan mezun olanlarõn kendi konularõnda daha yüksek okullara 
devamlarõ yukan seviyeye yetl§tiricl ve yukarõ seviyedeki okullara bağlõ hazõrlõk sõnõflan 
ile özel bir seçim sistemi ile gerçekleştirilecektir. 

Öğretmen yetiştiren 'kurumlarõn bina, teçhizat ve Öğretim kadrolarõnõn istenen 
niteliğe ulaştõrõlmasõ öncelik taşõyacaktõr. 

Öğretmenlerin diğer çalõşma alanlarõna kaymalarõnõ önleyici, bölgesel dağõlõmõnõ 
dengeleyici, mevcut öğretmenlerden azamî yararlanmayõ sağlayõcõ bir politika 
uygulanacaktõr. 

İlköğretim dõşõndaki' bütün öğretim kademelerinden imkanlarõ yeterli olmõyan 
öğrencilerin kabiliyetleri oranõnda ve fõrsat eşitliği içinde yararlanmalarõ, artõrõlacak 
parasõz yatõlõlõk ve burs vermek yoluyla sağlanõrken, ilerde ödeme şartõ olan kredi hacmi 
artmhrken imkânlarõ yeterli olan öğrencilerin eğitim masraflarõna sõnõrlõ ölçüde de olsa 
katõlmalarõ sağlanacaktõr. Çeşitli yatõlõ okullara alõnacak öğrencilerin ne kadarõnõn köy 
ilkokulu mezunu olacağõ yõllõk programlarla tespit edilecektir. Bu oran yüzde 75 den aşağõ 
olamaz. 

Bir alanda insangücü ihtiyaçtan kesin olarak belli olmadan, özellikle meslek ve 
teknik öğretim alanõnda yeni meslek dal veya kademeleri ile ilgili eğitim bölümleri ve yeni 
okullar açõlnuyacaktõr. Açõlacak her okul veya kademenin mezunlarõnõn haklan ve statüsü 
öğrenci alõnmadan ayrõntõlõ olarak tespit ve ilan edilecektir. 

Öğretmenlerin ve öğretim üyelerinin insangücü açõğõ büyük fakat az talep olan 
dallarda yetiştirilmesi için özel programlar uygulanacaktõr. 

Her kademede, insangücü ihtiyaçlarõna uygun olarak gece öğretimi verilmesinden 
yararlanõlacaktõr. Bu hizmetin, söz konusu eğitim kurumunun gündelik faaliyetlerini ve 
bilimsel gücünü aksatmadan verilmesi esastõr. Bu gibi sakõncalarõn doğabileceği 
durumlarda gece öğretimi yapõlmõyacaktõr. 

İlkelerde açõklanan anlayõş içinde özel okullarõn denetimi ve belirli eğitim ve fizik 
standardõnõ sağlamalarõ kollanacak, yüksek öğretim kademesinde olanlar devamlõ olarak 
Millî Eğitim Bakanlõğõnõn yöneticiliğinde bir üniversitelerarasõ kurulun denetimi altõnda 
çalõşacaktõr. 

d.   KREDi YURT VE BURSLAR : 

Kredi, yurt ve burs' imkanlarõ, sosyal adaleti sağlamak ve eğitimde fõrsat eşitliğini 
gerçekleştirmek için en önemli araçtõr. Geliri yeterli olmõyan başarõlõ öğrencilerin en üst 
eğitim kademelerine kadar yükselmesine imkan verecek geniş bir burs sistemi kurulmasõ 
sağlanacaktõr. Bu amaçla 1968 - 1972 dönemi sonunda Kredi Yurtlar Kurumu yatak 
kapasitesi 20000 e ulaştõrõlacaktõr. Kredi, yurt ve bursla ilgili çalõşmalarõn sorumlusu olan 
Kredi ve Yurtlar Kurumunun bu alanda denetim görevi de olacaktõr. Kurum artan 
sorumluluklarõnõ yerine getirecek yönde yeniden düzenlenecektir. 
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Parasõz yatõlõlõk kapasitesinin hõzla genişletilebilmesi bakõmõndan parasõz yatõlõ 
öğrenci sayõsõnõn, paralõ yatõlõ öğrenci sayõsõnõn yarõsõnõ geçmiyeceğl konusundaki 
sõnõrlayõcõ hükümler kaldõrõlacak, bu kapasite artõrõlarak meslekî ve teknik öğretim dõşõnda 
tüm orta öğretim kadem e-sinde'ki toplam öğrenci sayõsõnõn yüzde 4 ünü kapsõyacak 
seviyeye çõkarõlacaktõr. Parasõz yatõlõlõk imkânlarõnõn dağõtõmõnda yapõlacak seçmelerde 
bolgelerarasõ denge sağlamak amacõ gözetilecektir. 

e.   EGİTÎM YAPILARI : 

Eğitim konusundaki harcamalarõn önemii bir oranõ inşaat yatmalarõna gitmektedir. 
Eğitim yapõlarõnõn genellikle tip yapõlar olmasõ ve kullanõş alanlarõnda benzerlikler 
bulunmasõ, birimlerde sağlanacak tasarruflarõn toplam maliyette büyük miktarlara varmasõ 
imkânõnõ vermektedir. 

Kõt kaynaklarla eğitimin niteliğini düşünmeksizin hedeflere ulaşõlmasõ, eğitim -
yapõlarõnda maliyetlerin hizmeti aksatmayacak standartlarla en düşük seviyeye 
indirilmesine bağlõdõr. Bu amaçla, ilkokul yapõlarõnda halk "katõlmasõ ve emanet usulü 
kullanõlmasõ teşvik edilecektir. Diğer kademelerde ekonomik standartlarõn tespiti ile 
maliyetlerin düşürülmesi sağlanacaktõr. Her kademedeki okullarda öğrenci başõna maliyet 
standartlarõ Tablo 100 de gösterilen miktarlarõ gecmiyecektir. Yatõrõmlarõn 
uygulanmasõnda geri kalmalarõn önlenmesi için arsa temini ve proje hazõrlama yatõrõm 
yõlõndan bir yõl önce tamamlanacaktõr. Eğitim yatõrõmlarõnõn büyük çoğunluğu Milli 
Eğitim Bakanlõğõ adõna Bayõndõrlõk Bakanlõğõ tarafõndan yürütülmektedir. İki Bakanlõk 
arasõnda yukarõda açõklanan amaçlan gerçekleştirici ve birlikte hareket sağlayõcõ devamlõ 
ilişki kurulacaktõr. Prefabrike İnşaat; yoğun işgücü kullanan inşaat teknolojisinin, istihdam 
polotikasõ yönünden korunmasõ gerektiğinden 1963-1972 döneminde Türkiye'de 
geliştirilmeyecektir. Ancak tip yapõlar olan eğitim yapõlarõnda standart elemanlarõn belirli 
merkezlerde yapõmõ, yolu ve yapõ malzemesi olmõyan köyler için prefabrike inşaat 
kullanõlacaktõr. 
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TABLO : 99 � Eğitimde Toplam Yatõrõmlar (Milyon TL.) 
 

 1968-1969 1969-1970 1970-1971  1971-1972 1972-1973 Toplam 

 (1) (2) (3)  (4) (5) (6) 
İlkokul  537,6 472,5 361,0   602,0 226,9 2 200,0
Ortaokul  247,6 322,1 427,3   326,4 281,6 1 605,0
Lise  65,8 91,7 136,5   191,4 229,2 714,6
Tarõm okulu 3,3 3,9 4,2   4,2 4,7 20,3
Köy Ebe Okulu 2,2 3,2 4,2   4,2 3,9 17,7
Sağlõk Koleji 17,1 21,9 26,7   53,0 51,3 170,0
Teknisyen Okulu 11,5 24,2 91,5   109,7 133,0 ,369,9
Ticaret ve Turizm Okulu  16,8 23,4 35,6   50,1 60,4 186,3
Kõz Enstitüsü 8,5 11,1 8,0   9,2 9,8 46,6
İlköğretmen Okulu 58,8 39,9 46,6   60,4 71,6 277,3
Eğitim Enstitüsü 29,3 48,1 38,3   38,9 50,0 204,6
Yüksok öğretim  (Teknik ve Fen)  101,2 88,5 107,5   134,3 165,3 596,8
Yüksek öğretim  (Tõp ve Sağlõk)  27,3 19,9 58,5   52,8 60,5 219,0
Yüksek öğretim  (Tarõm)  12,1 13,0 15,7   16,9 19,0 76,7
Yüksek öğretim  (Genel)  30,5 32,8 33,5   32,0 34,4 163,2
Diğer Eğitim Yatõrõmlarõ  68,2 94,6 62,0   61,5 345,7 632,0
Toplam  1237,8,  1 310,8  1 457,1   1 747,0 1 747,3  7 500,0

«Not : Gösterilen yatõrõmlar, kapasite artõşlarõna göre hesaplanmõş büyüklükleri vermektedir. Devam eden yatõrõmlar ve 
uygulamanõn gelişmesine göre kesin yatõrõm miktarlarõ yõllõk programlarda belirtilecektir.» 
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TABLO : 100 � 1968 - 1972 Döneminde Çeşitli Eğitim Kademelerinde öğrenci 
Başõna Maliyet Standartlarõ 

(1965 fiyatlariyle, 

Öğretim .   
kurumlarõ 

Kapasite 
yaratmak için 
bina yatõrõmõ 

Kapasite 
yaratmak için 

öğretim teçhizatõ 
yatõrõm 

Onarõm ve 
yenileme 
yatõrõmõ 

Cari harcama 
(Yõllõk) 

 (1)  (2) (3) (4)  
İlkokul   

a. Gündüzlü  1000  100  30   250  
b. Yatõlõ  2000  100  50  2 000 (Mev.)  

    1 000 (Yeni)  
c. Bölge yatõlõ  4000  100  50  2 000 (Mev.)  

    1 000 (Yeni)  
Ortaokul (Genel)  2000  300  50  1 000  
Lise  (Genel)  2500  500  70  1 250  
Tanm Okulu  4000  1250  125  2 000  
Sağlõk Koleji      

a. Yatõlõ  6000  3500  250  3 500  
b. Gündüzlü  4000  2500  200  2 500  

Köy Ebe Okulu  6500  3000  100  3 500  
Teknisyen Okulu  4500  4750  300  2 000  
Eğitim Enstitüsü  7500  1500  150  3 500  
Ilköğretmen Okulu 6 000  1250  125  2 000  
Yüksek öğretim      

a. Teknik  7500  7500  400  8 000  
b. Tõp  6000  5000  400  5 000  
c. Tarõm  6000  5500  400  5 000  
d. Diğer  4000  1500  300  3 500  

Kaynak : Devlet Planlama Teşkilâtõ çalõşmalarõ. 

f.    YAYGIN EĞİTİM : 

Yaygõn eğitim yetişkinlere okuma - yazma öğretmek, temel bilgiler vermek, en son 
devam ettikleri öğretim kademesinde edindikleri bilgi ve kabiliyetleri geliştirmek ve 
hayatõnõ kazanmas .11 sağlõyacak yeni imkânlar kazandõrmak amaciyle verilen okul dõşõ 
eğitimdir. 

Yaygõn eğitim, örgün eğitimin eksiklerini tamamlayõcõ, üst okula gitmiyenler 
bakõmõndan geliştirici bir eğitim ve örgün eğitimden yararlanma imkânlarõ olmõyanlar 
bakõmõndan tek imkândõr. Bu bakõmdan yaygõn eğitim, örgün eğitimden, bağõmsõz olarak 
ele alõnmaz, örgün eğitim için geçerli ilke ve kuruluş düzeni yaygõn eğitim için de 
geçerlidir. 

Bugün yaygõn eğitimi, çeşitli kamu kuruluşlarõ kamu hizmetleri içinde 
yürütmektedirler. Çalõşmalar arasõnda işbirliği yoktur. 1968 - 1972 döneminde yaygõn 
eğitim çalõşmalarõ arasõndaki ilişki Millî Eğitim Bakanlõğõ tarafõndan sağlanacak, çeşitli 
kuruluşlar tarafõndan tekrarlanan çalõşmalarõn belirli ağõrlõklarla tutarlõ olarak yürütülmesi 
için bütünlüğü olan yaygõn eğitim programlan yapõlacak, yaygõn eğitimin örgün eğitim ile 
sõkõ ilişkisi gözetilecektir. Yaygõn eğitimde bugün yürütülmekte olan programlarla, ikinci 
Beş Yõllõk Planõn gereklerine uyarak başlatõlacak yeni programlann belirli bir kamu 
hizmetinden aynlamadõğõ durumlar dõşõnda Millî Eğitim Bakanlõğõ içinde toplanmasõ ve 
örgün eğitim tesislerinden bu amaçla yararlanõlmasõ sağlanacaktõr. 
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Yaygõn eğitim içinde, ekonomik talebe göre programlanan ve belirli özellikleri olan 
«Hizmet içinde eğitim» ayrõ bir bölüm olarak ele alõnmõştõr, öte yandan «Halk Eğitimi» 
programlan halkõ okur - yazar duruma getirmek, temel bilgi ve alõşkanlõklarõ kazandõrmak 
ve öğrenme, daha ileri daha iyi bir hayat seviyesine ulaşma isteği uyandõrmak, sorunlarõm 
kavramalarõna, çözmelerine ve bu yönde teşkilatlanmalarõna yardõmcõ olmak, kişilerin 
meslek edinmelerini ve mesleklerinde ilerlemelerini sağlamak, halkõn ilgisini çeken 
konularda çeşitli çalõşmalar yapmak, kişileri çevrelerinin gereklerine göre eğitmek ve 
ilgilerini geliştirmek amacõna yönelecektir. 

Halk eğitimi çalõşmalarõ halkõn aktif olarak katõlacağõ nitelikte çalõşmalar olmakla 
birlikte halk eğitimi Devletin vatandaşlara sağladõğõ. bir hizmet olarak yürütülecektir. 

Yaygõn eğitim programlarõ için kadõnlarõn «Ev kadõnõ ve anne olarak» Türk 
toplumundaki üstün değerini etkin bir şekilde artõrmayõ hedef tutan «Kadõn eğitimi 
programlarõ»�nõ uygulamanõn önemi büyüktür. Halen bu eğitim. Ana Çocuk Sağlõğõ, halk 
sağlõğõ, aile planlamasõ programlarõ içinde köye yönelen çeşitli yaygõn eğitim 
faaliyetlerinde ve kõz teknik öğretimin çeşitli kademelerinde bir ölçüde verilmektedir. 

İkinci Beş Yõllõk Plan döneminde kadõna yönelen bu programlar özel bir önemle ele 
alõnarak geliştirilecek, Milli Eğitim Bakanlõğõ tarafõndan yapõlacak değişik sosyal 
ortamdaki kadõnlara uygulanabilecek çeşitli ve özel kadõn eğitimi programlarõ ve kõz 
teknik öğretim kurumlarõnõn desteği ile ev kadõnlõğõ ve annelik bilgilerinin geniş kitlelere 
ulaştõrõlmasõna çalõşõlacaktõr. 

Bu çalõşmalarda bölge okullarõndan yararlanma imkanlarõ sağlanacak, köy kadõnlarõ 
gezici kurslarõ Milli Eğitim Bakanlõğõ bünyesine alõnarak kõz teknik öğretim kurumlarõnõn 
imkânlarõ ile desteklenerek yürütülecektir. 

Kõz teknik öğretimin bütün programlarõnda kadõn eğitimi konusu üzerinde gereken 
önemle durulacaktõr. 

Yaygõn eğitim niteliğinde olan Akşam Kõz sanat okullarõ programlarõ da bu anlayõş 
içinde geliştirilecektir. . 

Kadõnlarõn eğitimi konusundaki bütün çalõşmalar özel bir ağõrlõkla ele alõnacak, 
memleket çapõnda benimsenmesi ve uygulanabilmesi amacõ ile bu konuya eğilen 
bakanlõklar, kamu kuruluşlarõ, amme yararõna çalõşan dernekler ve gönüllü teşekküllerin 
de yardõmõ ile Milli Eğitim Bakanlõğõ tarafõndan bir «Kadõn eğitimi» kampanyasõ açõlmasõ 
yoluna gidilecek ve Türk kadõnõn toplum hayatõnda gereken yerini almasõna yardõmcõ 
olacak özel kadõn eğitim programlarõnõn uygulanmasõ için alõnmasõ lüzumlu görülen bütün 
tedbirlere öncelik verilecektir. 

Bütün bu çalõşmalar içinde okuma - yazma öğretimi özel bir ağõrlõkla ele alõnacak, 
İkinci Beş Yõllõk Plan döneminde bütün kamu kuruluşlarõnõn ve gönüllü katõlmalarõn 
çalõşmasiyle bir «Okuma - Yazma seferberliği» anlayõşõ içinde 5 milyon kişiye okuma - 
yazma öğretilecektir. Okuma - Yazma kurslarõna devam edenlere temel bilgiler de 
verilecektir. 

Yaygõn eğitimde film, radyo, televizyon ve grafikten geniş ölçüde yararlanõlacaktõr. 
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HİZMET  İÇİ  EĞİTİM 

1. İLKELER 

a. Toplumun bütününe yönelmiş, eğitimin genel amaçlarõnõ bir bütün olarak 
gerçekleştirmek istiyen örgün ve yaygõn eğitim programlarõndan amaçlarõnõn sõnõrlõlõğõ ve 
kapsamõnõn belirli şartlarda çalõşan kişileri içine almasiyle farklõ olan hizmet içi eğitim iş 
veriminin, artõrõlmasõ, üretilen mal ve hizmetlerin niteliklerinin yükseltilmesi için 
gerekmektedir. Böylece iktisadi gelişme içinde, zamandan ve eğitim maliyetlerinden 
tasarruf edilerek bütün sektörlerde her kademede ihtiyaç duyulan vasõflõ işgücünü belirli 
bir süre içinde yetiştirmek amaç olacaktõr. 

b. Çalõşanlara okul süresi içinde kazanamadõklarõ işleri ile ilgili bilgi ve 
kabiliyetleri vermek ve geliştirmek, İşgücünün kademeler arasõndaki dikey hareketliliğini 
sağlamak, teknolojik gelişmelere göre çalõşanlarõ bilgi sahibi kõlmak, çeşitli sektörlerde 
teknolojide ortaya çõkacak gelişmeler ve sektörler arasõndaki ilişkilerde değişmeler sonucu 
olan işgücü fazlalõğõnõn diğer alanlara geçmesini sağlamak amaciyle bütün sektörlerde ve 
her kademede «hizmet içi eğitim» verilecektir. 

c. Hizmet içi eğitim programlarõ, örgün ve yaygõn meslek eğitimi programlarõ ile 
ilişkili kõlõnacak meslek içi eğitim programlarõnõn, diğer meslek eğitimi programlarõnõ 
tamamlayõcõ ve geliştirici bir nitelikte olmasõ sağlanacaktõr. 

2. DURUM; 

Hizmet içi eğitim konusunda uzun süredir devam den uygulamalara rağmen etkili bir 
sistem kurulamamõştõr. Kamu kuruluştan ve işverenlerin çoğunluğu metotlu ve programlõ 
hizmet içi eğitim zorunluluğunu benimsememiştir. Sanayide işverene bir külfet 
yttklemiyecek şekilde işçilerin iş yerlerinde ustalar yanõnda yardõmcõ işçiler şeklinde 
yetişmeleri devam etmektedir. Sanayideki belirli büyüklükteki işyerlerinde kurslar 
açõlmasõ zorunlu olduğundan sõnõrlõ bir hizmet içi eğitim sağlanmaktadõr. Hizmetler 
sektöründe bu konudaki faaliyetler daha da sõnõrlõdõr, işçi kuruluştan da sendika eğitimi 
dõşõnda, çalõşanlarõn hizmet içi eğitimine gerekil önemi göstermemiştir. 

İş Kanunu sanayide hizmet içi eğitimin denetimini İş ve İşç! Bulma Kurumuna 
vermiştir. Sanayide hizmet içi eğitimin öneminin yeteri derecede anlaşõlmamõş olmasõ, 
işyerlerinde eğitimi yürütecek yetişmiş elemanlarõn bulunmamasõ ve denetlemenin sõnõrlõ 
kalmasõ bu konudaki gelişmeleri engellemektedir. 1959 - 1966 yõllan arasõnda hizmet içi 
eğitim kurslarõnõn gelişmesi Tablo 101 de gösterilmiştir. Yetişen eleman sayõsõnõn 
sõnõrlõlõğõ sorunun ağõrlõğõnõ göstermektedir. 
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TABLO : 101 � Sanayide Çeşitli Kurslarõ Bitirenler ve Dağõlõmõ 

         (1958 - 1966) 
 
 Yetiştirilen eleman sayõsõ A tipi  B tipi 
  

Usta 
  

Kalfa Çõrak 
kurslar 
sayõsõ 

 kurslar 
sayõsõ 

Yõllar (1) (2) (3) (4) (5)
1959 479 1001 796 320 214
1960  298  1068 966 194   87
1961  287  888 1071 587   299
1962  423  649 1096 350   260
1963  481  633 1203 776   313
1964  477  591 1221 422   306
1965  280  316 751 515   175
1966  222  527 1043 735   152
Toplam   2947  5673  8147  4009   1845  

Kaynak : İş ve İşçi Bulma Kurumu. 
Not: A ve B tipi kurslar Çalõşma ve Millî Eğitim Bakanlõklarõnca işbirliği içinde 

açõlmaktadõr. A tipi kurslar meslekle ilgisi olmõyanlarõn ve mesleke yeni girenlerin 
katõldõklarõ kurslardõr. B tipi kurslar A tipi kurslarõ bitirenler için açõlan geliştirme 
kurslarõdõr. 

Yukarõda değinilen sanayide hizmet içi eğitim faaliyetleri yanõnda çeşitli eğitim 
proglamlariyle 1958 yõlõndan bu yana 370 eğitim müdürü, 3 300 nezaretçi, 7 500 işçi ve 2 
700 çõrak eğitilmiştir. 

Sanayide eleman yetiştirilmesinde iş başõnda eğitime gereken önemin verilmemiş 
olmasõ, iş yerine her yõl kurs açma zorunluluğunun ihtiyaçla orantõlõ olmadan yüklenmiş 
bulunmasõ, usta ve ustabaşõ kurslarõna gereğinden uzun sürenin ayrõlmõş ve çõraklõk 
tarifinin yapõlmamõş; olmasõ sonucu çõraklõk kurslarõndan yeter ölçüde yararlanõlamamasõ,, 
kanunun kapsamõnõn yeterli olmamasõ başarõyõ sõnõrlamaktadõr. 

Sanayide.hizmet içi eğitim proglamlarmõn gelişmesinde önder işçilerin önemi 
büyüktür. 1962 yõlõnda eğitime açõlan Milli Eğitim Bakanlõğõna bağlõ Ankara Meslekî 
Eğitim Merkezinde 1963-1966 yõllarõ arasõnda çeşitli iş kollarõndan 810 yetişkin işçi önder 
işçi eğitimi görmüştür. 

Söz konusu mesleki eğitim merkezindeki kurslara katõlanlar arasõnda eğitim 
seviyeleri yönünden önemli farklõlõklar vardõr. Bu durum önder işçi niteliklerinin 
tammlanmasõndaki farklõlõktan ortaya çõkmaktadõr. 

Sanayide hizmet içi eğitim programlarõnõn düzenlenmesi ve uygulanmasõ için ilgili 
kuruluşlarõn görevlerini ve sorumluluklarõnõ kesin olarak belirten bir sistemin kurulmasõ 
zorunludur. Memleketimizde sanayide hizmet içi eğitim politikasõ çeşitli kuruluşlar 
tarafõndan kendi anlayõşlarõ içinde yürütülmektedir. 1963 yõlõnda toplanan «Danõşma 
Kurulu» sanayide hizmet içinde eğitim sorumluluğunu «Sanayi içinde Eğitim İcra 
Komistesine» vermiş, ancak, komite çeşitli nedenlerle etkili olamamõştõr. Konunun 
sorumluluğu Millî Eğitim, Çalõşma ve Sanayi Bakanlarõ arasõnda devam etmektedir. 

Hizmetler sektöründe ise personelin yetiştirilmesi sõnõrlõ ölçüde kamu kurumlarõ 
içinde yapõlmaktadõr. Tablo 102 bu konuda eğitim ve araştõrma görevi yapan «Türkiye ve 
Orta - Doğu Amme idaresi Enstitüsü» önemli bir araçtõr.l itil 
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TABLO : 102 � Genel ve Katma Bütçeli Kamu Kurumlarõnda Hizmet İçi Eğitim (1963) 

 

 Eğitim görenler  Eğitim görmiyenler 
Eğitim görmi-

yenlerin % 
 Kadõn  Erkek  Toplam   Kadõn  Erkek  Toplam  dağõlõmõ 

Kuruluşlar  (1)  (2)  (3)   (4)  (5)  (6)  (7) 

Genel bütçeli kuruluşlar  8660  29406  33066   38 285  157 417 195702  83,7  
Katma bütçeli kuruluşlar'  240  2545  2785   3221  27 054 30275  91,6  
Toplam  8900  31951  40851   41506  184 471 225 977 84,7  

Kaynak : Devlet İstatistik Enstitüsü. 
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Söz konusu enstitü «Genel öğretim ve yetiştirme programlarõ» ve «organizasyon ve 
metot kurslarõ» ile hizmet içi eğitim konsunda faaliyette bulunmaktadõr. 1955 - 1959 
yõllarõ arasõnda bu programlarda toplam olarak 900 eleman yetiştirilmiştir. Ayrõca 
«yönetim seminerleri» de yapõlmaktadõr. Bu seminerlere 1964 - 1966 arasõnda 700 kişi 
katõlmõştõr. Bu konuda diğer bir önemli araç da İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi 
İşletme iktisadõ Enstitüsüdür. 

Sanayide hizmet içi eğitim ve kamu personelinin yukarõda açõklanan hizmet içi 
eğitim faaliyetleri yanõnda «Yakõn ve Orta - Doğu Çalõşma Enstitüsünün, Milli 
Prodüktivite Merkezinin», Türk işin çeşitli Üniversite ve yüksek okullarõn bankalarõn 
kendi ilgi alanlarõna giren konularda çeşitli kademelerde çalõşan kamu ve özel .sektör 
personeline hizmet içi eğitim faaliyetleri vardõr. 

3.    1968 -1972 DÖNEMİNDEKİ GELİŞMELER : 

1968 - 1972 döneminde iş kollarõna göre gelişen ekonominin talebedecegi işçi 
sayõlarõ Tablo 103 de gösterilmiştir. Söz konusu değerler, belirtilen yõllarda ekonominin 
bütün sektörlerinde yetişkin işçiye olan toplam talebi göstermektedir. Bugünkü hizmet içi 
eğitim .programlarõ bu ihtiyacõn bir kõsmõnõ karşõlamakta, yaratõlacak ek eğitim kapasitesi 
bu bakõmdan gereklidir. 
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TABLO : l03 � Mesleklere Göre İşgücü, Talebinin Dağõlõmõ (1968-1972)  (Bin kişi) 

 
 1968  1969 1970 1971 1972

Meslekler (1)  (2) (3) (4) (5)
1.   Izabeci, haddeci, çekiççi, dökümcü 23 26 28 30 33
2.   Makine alet imal ve tamiri ile ilgili meslekler 297 317 339 384 392
3    Elektrik malzemesi imali ve tamiri ile ilgili meslekler 48 52 57 61 67
4.   Dokumacõlar ve dokumacõlõk ile ilgili meslekler 209 222 234 248 264
5.   Terziler, kürkçüler, ayakkabõcõlar 294 309 325 341 360
6.   Ağaç, saz ve 'kamõştan eşya imali 190 204 219 235 252
7.   Gõda. içki, tütün imali ile ilgili meslekler 129 137 145 153 162
8.   İnşaat işleri ile ilgili meslekler 180 209 241 264 296
9.   Taş mermer topraktan eşya imali ile ilgili meslekler 30 56 G3 71 79
10.  Yukardaki gruplara girmiyenler  68 73 79 84 90 

Toplam  1 494 1 605 1 730 1 851 1 995 

Kaynak : Devlet Plnnlama Teşkilâtõ çalõşmalarõ, 
 

TABLO : 104 � Yaratõlmasõ Gereken Yaygõn Eğitim ve Net Kapasitelerini» Mesleklere Göre Dağõlõmõ (1968 - 1969) 
 
 1968  1969 1970 1971 1972

Meslekler (1)  (2) (3) (4) (5)
l.   İzabecl, haddeci, çekiççl, dökümcü 1 000   1 500 2 000 2 500 8 000 
2.   Makine alet imal vo tamiri ile ilgili meslekler 8 000   10 000 14 000 17 000 25 000 
3.   Elektrik malzemesi imali ve tamiri 1 500   2 003 2 750 3 400 4 300 
4.   Dokumacõlar ve dokumacõlõk ite İlgili meslekler 12 500   14 500 15 000 16 500 18 700 
5.   Terziler, kürkçüler, ayakkabõcõlar 7 000   8 500 8 900 10 500 12 000 
6.   Ağaç, saz ve kamõştan eşya imali 11 000   13 000 14 500 16 200 18 500 
7.   Gõda, içki, tütün imali ile ilgili meslekler 7 000   8 700 9 800 10 700 11 700 
3.   İnşaat işleri iie ilgili meslekler 16 000   22 600 30 500 31 000 31 000 
9.   Taş mermer topraktan eşya imali ile ilgili meslekler 5 000   6 850 8 650 9 600 10 400
10.  Yukardaki gruplara girmiyenler  4 750 5 009 5 550 5 900 

Toplam  72 500  92 500  111 100 122 950  140 400  

Kaynak: Devlet Planlama Teşkilatõ çalõşmalarõ. 
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4. UYGULANACAK POLİTİKALAR : 

a. Sanayide hizmet içi eğitim Millî Eğitim, Çalõşma ve Sanayi Bakanlõklarõnõ 
ilgilendirmektedir. Bu konuda «Meslek eğitimi merkez» lerinde yapõlacak olan önder işçi 
eğitimi ile sevk ve idare personeli eğitimi Milli Eğitim Bakanlõğõ tarafõndan mevcut 
tesislerden yararlanarak yapõlacaktõr. Önder  işçileri  kullanarak işbaşõnda eğitim vermek 
işverenlerin sorumluluğundandõr. Çalõşma Bakanlõğõ, önder işçi eğitim alanlarõnõn 
tespitinden, işverenlerin işbaşõnda işçi ve ustabaşõ yetiştirme programlarõnõn denetiminden 
sorumlu olacak, bu alandaki bakanlõklar ve ilgili kuruluşlar ile işverenler arasõndaki 
işbirliğini sağlõyacaktõr. 

Önder işçi, sevk ve idareci, işbaşõnda eğitim ders programlarõnõn esaslarõ işverenlerin 
ihtiyacõna göre ve teknolojik gelişmeler de gözönünde tutularak Millî Eğitim, Çalõşma ve 
Sanayi Bakanlõklarõnca birlikte hazõrlanacaktõr. 

b. Çalõşma Bakanlõğõnca her yõl sanayide eğitimle ilgili kamu ve özel sektör 
temsilcilerinin katõlacaklarõ bir «Danõşma Kurulu» toplanacak, bu kurul uygulayõcõ üç 
bakanlõğõn çalõşmalarõna õşõk tutacaktõr. 

c. Sanayide hizmet içi eğitim sadece çõrak, işçi ve ustabaşõ eğitimi olarak 
düşünülmeyecek, sanayide istihdam edilen işgücünün bütün bölümlerini kapsõyacaktõr. 
Sanayi idareciliğinin özellikleri gözönündc bulundurularak orta ve yüksek kademede 
sanayi yöneticileri eğitimineağõrlõk verilecektir. Çalõşma Bakanlõğõ, Millî Eğitim 
Bakanlõğõnõn orta kademede düzenliyeceği programlar üstünde, yüksek öğretim kurumlarõ 
ile bu amaçla işbirliği yapacaktõr. 

Sanayide hizmet içi eğitim önder işçi eğitimi dõşõnda iş başõnda uygulanacaktõr. 
Eğitime katõlan elemanõn üretimden uzaklaştõnlmamasõ eğitimin gerçek işyeri şartlarõnda 
yapõlmasõ ve eğitim maliyetinin düşük olmasõ için uygulanan bu sistem için eğiticilik vasfõ 
bulunan önder işçiler öncelikle eğitim merkezlerinde yetiştirilecektir. Bu husus yeterli 
mevzuatla desteklenecektir. 

d. Yetişkin işçi, usta, ustabaşõ ve teknisyen görevlerinin tanõmlanmasõ ve çeşitli 
seviyelerdeki teknik işgücünün yetki ve sorumluluklarõnõn tespit edilmesi, 
belgelendirilmesi ve belirli sorumlulukta çalõşabilmeleri için belge aranmasõ 
gerçekleştirilecektir. 

e. «Türkiye ve Orta - Doğu Amme idaresi Enstitüsü» nün kamusektöründe 
mezuniyet sonrasõ eğitim vererek yüksek amme idarecisi yetiştirmesi imkânlarõ 
sağlanacak, enstitü buna göre desteklenecektir. Enstitü orta kademe yöneticileri kendi 
'kurumlarõnda yetiştirme görevini alacak yöneticileri ve eğitim personelini yetiştirecek, 
özel eğitim programlarõm  «Devlet Personel Dairesi»  ile işbirliği yaparak düzenliyecektir. 
Kamu kuruluşlarõ hizmet içinde eğitimi devamlõ programlar olarak ve eğitimin ilke ve 
amaçlarõna uyarak kendi bünyelerinde yürütecekler, bu konuda hiçbir yeni kuruluşa 
gidümiyecektir. Devlet Personel Dairesi gereken işbirliğini ve rehberliğini sağlõyacaktõr. 

f. Hizmet içi eğitimin sağlõyacağõ faydalan sevk ve idarecilere tanõtõp, yakõn 
desteklerini sağlamak amaciyle eğitim ve tanõtma programlarõ düzenlenecektir. 

g. istanbul Üniversitesi iktisat Fakültesi işletme iktisadõ Enstitüsünün sevk ve 
idarecilik ihtisas programlarõndan yüksek öğretim mezunlarõnõn geniş ölçüde 
faydalanõlmasõ sağlanacaktõr. 
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KÜLTÜR FAALİYETLERİ 

I.  İLKELER : 

a. Toplumun yaşama düzenini geliştirmek ve yaratõcõ gücünü artõrmakta kültür 
faaliyetleri son derece önemlidir. Türk kültürünü geniş kitlelere yönelterek geliştirmek 
için Türk Kültür eserlerini sayõ ve nitelik bakõmõndan daha üstün bir seviyeye ulaştõrmak, 
bu imkânõ saglõyacak sanatçõ ve elemanlarõ yetiştirmek, yeni eserlerin ortaya çõkmasõnõ 
sağlõyacak bir ortam yaratmak ve geliştirmek, eski Türk sanatlarõ ve Türk folklorunun 
bütün dallarõnda bilimsel araştõrma, tespit ve tanõtma faaliyetleri yapmak, kültür eserleri 
için etken bir dağõtõm sistemi kumak, kültür değeri taşõmõyanlar yerine değerli kültür 
eserlerini getirmek amaç olacaktõr. 

b. Türk Kültürünün milletlerarasõ alanda yerini almasõ ve diğer milletlerin kültür 
faaliyetleri sonuçlarõnõn Türk toplumuna kazandõrõlmasõ amaciyle yapõlan çalõşmalarda 
Türk Kültürünün benliği korunacak, kültür alõş verişinin en etkili bir şekilde saf lanmas: 
için. milletlerarasõ alandaki kültür a.lõş verişi Devletin desteğiyle yürütülecektir. 

c. İktisadî ve sosyal gelişmeyle belli yerleşme merkez'erinde çeşitli tipte kültür 
faaliyetlerine ihtiyaç ortaya çõkmaktadõr. Bu ihtiyaçlarõn önceden tahmin edilerek 
karşõlanmasõ, diğer alanlardaki programlar ve yatõrõmlarla aynõ seviyede ve önemde ele 
alõnmasõ zorunludur. Kültür faaliyetlerinden en az yararlanan köylük çevrelere 
yöneltilecek kültür faaliyetlerinin etkili olabilmesi ve yapõcõ sonuçlar saglõyabilmesi için; 
bu bölgelere özellikle Türk kültür eserlerinin götürülmesi, yabancõ kültür eserlerinin Türk 
kültür değerleriyle bağdaştõrõlarak sunulmasõ zorunludur. Bu anlayõş içinde Türk 
kültürünün yurt düzeyinde yayõlmasõ ve yaşatõlmasõ sağlanacaktõr. 

2. DURUM :  

a.    OKUMA : 

Türkiye'de kamu ve özel Rektörün yayõnladõğõ kitap ve benzer yayõnlar sayõ olarak 
ihtiyacõ karşõlamaktan uzaktõr. Kaba tahminlere göre 1963 yõlõnda basõlan kitaplarõn sayõsõ 
11 milyondur. Bu miktarõn 7 milyonu okul kitabõdõr. Kişi Başõna düşen kitap sayõsõ      
0,36 dõr. Basõlan eser sayõsõ 1963 de 3 440, 1964 de 5 744, 1965 de 5 442 ve 1966 da        
6 100 dür. 

Fiyat yüksekliği, kütüphane yetersizliği, dağõtõm sisteminin sõnõrlõlõğõ, özellikle 
çocuklara yönelen yayõnlarõn düşük ve zararlõ niteliği okuma alanõndaki önemli 
sorunlardõr. 

Öte yandan gazete yayõnõnda büyük bir artõş görülmektedir. Basõlan gazete sayõsõ 
1920 dekinin altõ katõna yükselmiş 1962 de yayõnlanan değişik gazete ve mecmua sayõsõ 
1653 e çõkmõştõr. 
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b.   KİTAPLIKLAR: 

Milli Kütüphanede cilt sayõsõ 600 000 civarõndadõr. Bunlarõn yansõ yabancõ dildedir. 
Kütüphaneler Genel Müdürlüğü, Beyazõt Kütüphanesi, Süleymaniye Yazmalar Merkezi 
gibi ayn özellikte olan kütüphanelerden, başka, 1966 yõlõnda 208 halk kütüphanesi, 179 
çocuk kütüphanesi, 160 evlere ödünç kitap verme servisi ve 38 gezici kitaplõkla hizmet 
görmektedir. Kütüphanelerden yararlananlar sayõsõnda belirli bir artõş vardõr. 

Kütüphane binalarõ nitelik ve nicelik yönünden yetersizdir. Bir milli Kütüphane 
binasõ İhtiyacõ yanõnda, özellikle şehirleşmenin yoğunlaştõğõ merkezlerde ek kapasite 
yaratõlmasõ gerekmektedir. Yukarõda söz konusu edilen genel kütüphaneler yanõnda çeşitli 
kuruluşlarõn ve özellikle üniversitelerin kütüphaneleri bu konuda önemli bir imkan 
olmaktadõr. Halk eğitimi ile kütüphanecilik faaliyetleri arasõnda yeterli ilişki yoktur ve 
kütüphanecilikte orta kademe insangücü sõkõntõsõ vardõr. 

C. ESKİ ESERLER VE MÜZELER : 

Bugün Türkiye'de Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüsüne bağlõ 71 müzede bir 
milyona yakõn kültür ve sanat eseri vardõr. Bunun dõşõnda eski eserler, kazõ yerleri ve 
arkeolojik alanlar kültür değeri taşõmaktadõr. Bu değerlerden yararlanmada artan bir ilgi 
vardõr. 1965 yõlõnda yalnõz müzelerden bir önceki yõla göre yüzde 50 daha çok kişi 
yararlanmõş ve sayõ 3 milyona yaklaşmõştõr. Müze kapasitesi mevcut eserleri 
değerlendirmeye yetmemektedir. Eski eserlerin korunmasõ, değerlendirilmesi ve 
arkeolojik faaliyetlerin sõnõrlõlõğõ bu konudaki başlõca sorunlardõr. Yetişmiş insangücü 
sõkõntõsõ vardõr. Devlet sanat kuruluşlarõnõn faaliyetleri ile ilgili her türlü belgeyi geleceğe 
iletecek, arşivler ve müzeler bulunmamaktadõr. 

d. ESKİ TÜRK SANATLARI VE TÜRK FOLKLORU : 

Eski Türk sanatlarõ üzerinde yeterli bilimsel araştõrma ve yayõnlar yapõlmamaktadõr. 
Bu nedenle Türk süsleme sanattan, mimarlõk, edebiyat, müzik değerleri yeterince 
bilinmemektedir. Çeşitli folklor dallarõ için de dunun aynõdõr. Yapõlan yayõnlar büyük 
Ölçüde bu konularda çalõşanlarõn kişisel gayretleriyle sõnõrlõ kalmaktadõr. Milli Eğitim 
Bakanlõğõ Türk Foklor Enstitüsü kuruluşu tamamlanarak istenilen güce eriş-tirilememiştir. 

e. SAHNE SANATLARI VE MÜZÎK : 

Kamu ve özel sektör tiyatro çalõşmalarõnda olumlu bir gelişme vardõr. 

Devlet tiyatrolarõnõn yõllara göre gelişmesinde yerli eserler ağõrlõk kazanmaktadõr. 
Devlet tiyatrolarõnõn seyircisi 1950-1960 arasõnda yüzde 400 artmõştõr. Konser 
dinleyicilerinin sayõsõnda da bir artõş eğilimi vardõr. Devlet Operasõ ve Balesinin 
faaliyetleri sõnõrlõdõr. 

Devlet Tiyatrosu Ankara'daki faaliyetleri yanõnda İzmir ve Bursa Tiyatrosu ve 
tiyatrosu olmõyan illerdeki temsilleriyle artan bir ilgi görmekte, geniş bir seyirci kitlesinin 
yetişmesine yardõmcõ olmaktadõr. Yaratõlan bu olumlu ortam, içinde tiyatro kolunda artan  
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ihtiyacõ karşõlaraak için özel tiyatrolar ortaya çõkmõştõr. Ancak özel tiyatrolarõn gelişmesi 
için yeterli destek sağlanamamaktadõr. Bu konuda tiyatro hizmetini yurt ölçüsünde 
Bağlõyabilmek için düşünülen bölge tiyatrolarõnõn kurulmasõ gecikmiştir. Tiyatro, müzik, 
bale, milli dans topluluklarõnõn sanatçõ yetiştirme imkânlarõ bölgelerarasõ dengeli 
dağõlmamõştõr. Bu sanat dallarõnda yetişmiş sanatçõ sõkõntõsõ vardõr. 

f. FİLİMCİLİK : 
Kültür filimler! önemli bir yaygõn eğitim aracõdõr. Bugünkü kullanõlõşõ sõnõrlõdõr. 

Sorumlu organlar bu alandaki faaliyetlerine yeni başlamaktadõr, özel filim yapõcõlõğõ 
alanõnda genellikle sanat ve eğitim değeri düşük filimler yapõlmaktadõr. Değerli filimlerin 
teşvik edilmesi, uzman yetiştirilmesi konusunda bir gelişme olmamõştõr. 

g. RADYO : 
Radyo, etkili bir eğitim aracõ olarak kültür faaliyetlerini desteklemek ve yaymak 

gücünclsdir. Radyonun bütün yayõnlanma toplumun kültürünü etkilemesi yanõnda özel 
eğitim programlan bu bakõmdan önem taşõmakta ve bölge radyolarõna özel görevler 
düşmektedir. Bugün için faaliyetler sõnõrlõdõr. 

3.    UYGULANACAK POLİTİKALAR : 
a. Kültür eserlerini sayõ ve nitelik batanõmdan üstün bir seviyeye ulaştõrmak 

ve yeni esarleri artõrmak için ilim, fikir, sanat çalõşmalarõ teşvik edilecek, bu amaçla 
sergiler açõlacak, ödüller konacak ve yarõşmalar düzenlenecektir. Üstün nitelikte eserlerin 
çakmasõnõ, yurda yayõlõşõnõ artõrmak için üstün değerde eserler Devletçe satõn alõnacaktõr. 
Eski Türk yazarlarõnõn eserlerinin muhafazasõ ve yeni nesillerin anlryacağõ gibi 
sadeleştirilerek basõlmasõ, Batõ kütürünün temel eserlerinin tercümesi yapõlacak, İkinci 
Beş Yõllõk Plan döneminde iyi tercüme edilmiş ve ucuz sağlanabilecek en az l 000 eserlik 
bir temel eserler kütüphanesi gerçekleştirilecek, dağõtõm sistemi geliştirilecektir. 

Kütüphane binalarõ sayõ ve nitelik bakõmõndan iltiyacõ karşõlayacak scviyaye 
çõkarõlacaktõr. Halk Eğitimi ile Kütüphaneler Genel Müdürlüğü�nün faaliyetleri koordine 
edilerek evlere ödünç kitap verme servisi ve geçici kitaplõklarõn sayõsõ artõrõlacaktõr. 
Kütüphanecilik alanõnda ihtiyaç duyulan insangücünün yetiştirilmesi konusunda tedbirler 
alõnacaktõr. 

b. Kültür değeri taşõmõyanlara karşõ değerli eserleri geliştirmek amaciyle 
Devlet, çeşitli kültür hizmetlerindeki katkõsõnõ artõracak, bu eserinin topluma dengeli 
dağõtõlmasõ sağlayacaktõr. Çocuklar zararlõ yayõnlardan korunacak ve özel kuruluşlarõn bu 
yöndeki gayretleri desteklenecektir. 

c. Türk kültürünün uluslararasõ alanda yerini almasõ için Türk sanat ve fikir 
faaliyetlerinin dõş ülkelerde tanõtõlmasõ, yabancõ sanat ve fikir adamlarõnõn ve 
topluluklarõnõn Türkiye'deki ilgili çevre ile temaslarõnõn sağlanmasõ, milletlerarasõ kültür 
şenlikleri düzenlenmesi Türk eserlerinin yabancõ dillere çevrilmesi, fikir ve sanat 
adamlarõnõn yurt dõşõndaki gelişmeleri takip etmeleri, uluslararasõ kültür şenliklerine 
katõlmak için özel programlar hazõrlanacak ve desteklenecektir. 
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d. Kültür faaliyetlerinin memleketimizde yayõlmasõ ve yaşatõlmasõ için kültür 
değeri olan yayõnlarõn, sergilerin, filimlerin, sahne sanatlarõnõn, müziğin başarõlõ 
eserlerinin devamlõ olarak belirli merkezlerde ve gezici olarak geniş çevrelerde yayõlmasõ 
sağlanacak, köylük çevrelere yönelinecektir. Mevcut değerlerin korunmasõ ve yurt 
üzerindeki faaliyetlerin desteklenmesi gözetilecektir. Bu amaçla gezici kütüphaneler 
özellikle artõrõlacaktõr. 

e. Kültür değerlerinden geniş kitlelerin yararlanmasõnõ sağlamak amaçtõr. 
Halkõn geleneksel kültür mirasõnõn ve folklorun korunmasõ, değerlendirilmesi ve aydõna 
aktarõlmasõ önem taşõmaktadõr. Çeşitli kuruluşlardaki kültür çalõşmalarõnõn yürütülmesi ve 
geliştirilmesinde bu husus gözönünde bulundurulacaktõr. 

Türk Folklor Enstitüsü bu amaçla desteklenecek, konservatuvarlarõn bu yöndeki 
çalõşmalarõ teşvik edilecektir. 

f. Kültür faaliyetlerinin yürütülmesinde kamu kurumlarõnõn yanõnda mahalli 
idarelerin ve gönüllü kuruluşlarõn da yeri vardõr. Bu kuruluşlarõn, kültür faaliyetlerini 
destekliyecek, kültür mirasõnõn korunmasõna yardõmcõ olacak, çocuklarõ zararlõ 
yayõnlardan koruyucu tutumlarõ desteklenecektir. Bunlardan öğrenci kuruluşlarõ ve 
halkevlerinin Türk kültürünün memleket içinde ve dõşõnda yayõlmasõ ve tanõtõlmasõnda ve 
geleneksel halk kültürünün korunmasõ ve devamõndaki çalõşmalarõ teşvik edilecektir. 

g. Devlet -tiyatrolarõ faaliyetleri merkez dõşõna kaydõrma hizmetlerinden, bu 
imkânlarõn yoğun bir şekilde sağlandõğõ belirli merkezlerin dõşõndaki bölgeler halkõnõn da 
yararlanmasõnõ sağlamak için bölge tiyatrolarõ kurulacak, söz konusu tiyatrolar çevre illeri 
için düzenli programlar uygulõyacaklardõr. Devlet tiyatrolarõ tiyatro ortamõnõn geliştiği 
merkezlerde faaliyetlerini genişletmiyecek, yeni merkezler geliştirmeye çalõşacaktõr. 
Belediye tiyatrolarõnõn ve özel tiyatrolarõn daha etkin çalõşmalarõna ve kültür 
merkezlerinden uzak bulunan bölgelerde kurulup yaşõyabilmelerine imkanlar 
hazõrlõyabilmek için rehberlik, teknik ve mali yardõm, teşvik tedbirleri alõnacaktõr. 

h. Halk müziğinin devamõ, korunmasõ ve geliştirilmesi için 
konservatuvarlarda halk müziği bölümleri kurulacak, Türk Folklor Enstitüsü ve gönüllü 
kuruluşlarõn bu alandaki çalõşmalarõ teşvik edilecektir. 

Devlet opera, bale ve orkestralarõndan geniş kitlelerin yararlanmasõnõ sağlamak için 
bölge temaslarõ artõrõlacak, bölge tiyatrolarõ yanõnda bölge orkestralarõ kurulmasõ 
hazõrlõklarõ yapõlacaktõr. Bu çalõşmalara paralel olarak kamu ve gönüllü kuruluşlarõn 
klasik Türk ve batõ müziği çalõşmalarõ da desteklenecektir 

õ. Dokûmanter filimlere ihtiyacõ olan kuruluşlara istedikleri filimlerin 
yapõlmasõ veya sağlanmasõ için «MEB Filim - Radyo Grafik Merkezi» faaliyetlerini 
artõracaktõr. Kültür ve sanat değeri yüksek filim-leri desteklemek için kredi sağlanacak ve 
ödüller konacaktõr. 

j. Eski eserler zamanõn sebep olduğu tahribatõn yanõnda diğer olumsuz 
tesirlere de açõk bulunmaktadõr. Eski eserlerin daha iyi korunmasõnõ sağlõyacak mevzuat 
çõkarõlacak, bu eserlerin bakõmõ için gayret sarf edilecek ve tarihî değeri olan eserlerin 
yurt dõşõna kaçõrõlmasõnõ önleyici tedbirler alõnacaktõr. 
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k. İllerde kültür faaliyetleri Halk Eğitimi merkezlerinde yoğunlaştõrõlacak, bu 
merkezler bu amaçla geliştirilecektir. Halk eğitimi merkezleri bu çalõşmalarda gönüllü 
kuruluşlardan da yararlanma yoluna gideceklerdir. 

1. Radyonun tüm yayõnlarõnõn toplumun kültür seviyesini yükseltme amacõna 
yönelmesi, kültür faaliyetlerinin yayõlmasõnõ ve gelişmesini desteklemesi, özel eğitim 
programlarõnõn bütün radyolarda çevrenin özellikleri gözönünde tutularak geliştirilmesi 
sağlanacaktõr. Televizyon bir eğitim aracõ olarak değerlendirilecektir. Televizyon 
yayõnlarõnõn büyük halk kitlelerine ulaştõrõlmasõ amaç olacaktõr. 

m. Her türlü müzik aletinin yurt içinde yapõlmasõ imkânlarõ 
değerlendirilecektir.. 
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SPOR 
I. İLKELER : 
a. Sõhhatli ve sağlam bir kuşak yetiştirilmesinde spor ana eğitim araçlarõ 

arasõnda kabul edilecek, spor yapabilecek yastaki kişileri yalnõz seyirci olmak 
durumundan kuõ laracak ve aktif olarak apor faaliyetlerine katarak beden ve ruh saflõğõna 
yardõm edecek imkânlar yaratõlacak, beden çalõşmasõ fikir çalõşmasõ ile ahenkli 
kõlõnacaktõr. 

b. Devletin seyir sporunu, düzenleyici rolü geliştirilerek sporla ilgili 
faaliyetleri topluma yönelten, okul ve halk sporuna öncelik veren bir nitelik kazanacaktõr. 

c. Beden eğitimi yomsõra kişilere farklõ yetişme imkanlarõ veren çeşitli spor 
dallarõnõn dengeli gelişmesi teşvik edilecek, gttreş, atõcõlõk, okçuluk ve binicilik gibi 
geleneksel spor dallan desteklenecektir. 

d. Spor tesislerinin yurt üzerindeki ve çeşitli spor dallarõna göre dağõlõmõndaki 
dengesizlikleri ortadan kaldõracak önceliklerin tanõmlanmasõnda ağõrlõğõ seyir sporu   
yerine kütle sporuna verecek bir yatõrõm politikasõ izlenecektir. 

e. Spor kulüplerinin değişik spor dallarõnda amatör faaliyet göstermeleri ve 
çok sayõda kişinin spor ve kttltür faaliyetlerine aktif olarak katõlmasõna imkan hazõrlayõcõ 
kuruluşlar haline gelmeleri teşvik edilecektir. 

 

2.   DURUM : 
a. Ekonomik ve sosyal kalkõnmanõn başlõca unsuru olan insangücünün beden 

ve ruh yapõsõnõn geliştirilmesinde spor önem taşõr. 
Öte yandan kendine güven, grup çalõşmasõ, karşõlõklõ dayanõşma ve davranõş 

dürüstlüğü alõşkanlõklarõnõn geliştirilmesi yönünden spor, kişilerin sosyal ve kültürel 
gelişmeleri üzerinde olumlu etkiler yapar. 

 

b. GELİŞMELERİN EĞÎLlMÎ ; - 

(1)   Devlet - spor ilişkileri : 
1938 yõlõnda kurulan Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1942 - 1960 yõllan arasõnda 

Milli Eğitim Bakanlõğõna ve bu tarihler dõşõnda Başbakanlõğa bağlõ olarak faaliyet 
göstermiştir. 

«Yurttaşõn fizik ve moral kabiliyetlerinin ulusal ve inkõlapçõ amaçlara göre 
geliştirilmesini sağlayõcõ» spor faaliyetlerini yürütmekle yükümlü olan Beden Terbiyesi 
Genel Müdürlüğü 1938 - 1948 yõllan arasõnda sporu bir eğitim unsuru olarak yürütmüş, 
gençliği ve halkõ spor yapmaya özendirecek faaliyetlerde bulunmuştur. 

Bu dönemden sonra toplumun genel spor bilgisi gelişir ve spora ilgisi artarken, 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü halk sporu faaliyetlerinden seyir sporunu düzenliyen 
bir kuruluş durumuna geçmiştir.   Bunun  sonucu  futbolda profesyonellik kabul edilirken  
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amatör spor dallarõnõn korunmasõ için gerekli tedbirlerin alõnamamasõ olmuştur. 

Bugün yurt sporu plansõz yürütülmekte, okul sporu ihmal edilmektedir. Spor 
öğretmenleri sayõca ve nitelikçe yetersizdir. Her kademedeki elemanlar sistemsiz 
yetişmektedir. Spor - Toto gelirleri iyi kullanõlmamakta, yer yer gereksiz yapõ işleri için 
harcanmaktadõr. Spor sağlõğõ ihmal edilmektedir. Amatör spor gellşmemektedir. 

Bu aksaklõklarõn yanõsõra profesyonel kulüplerin gelirlerinin belirli bir oranõnõ 
amatör spor dallarõna ayõrmalarõ zorunluluğu Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün 
kontrolü dõşõnda kalmõştõr. Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğüne bağlõ 18 federasyon 
genellikle sõnõrlõ çalõşma imkanlarõna sahiptir. 

Milli Eğitim Bakanlõğõ, okul sporunun geliştirilmesi yolunda belirli bir program 
uygulamamakta, beden eğitimi derslerinde ve bu dersler dõşõnda öğrencilerin beden 
kabiliyetlerini değerlendirmek, yeterince gelişmemiş olanlara özel eğitim vermek gibi 
metotlar kullanõlmamaktadõr. Üniversite spor kuruluşlarõna gereken rehberlik 
sağlanamamaktadõr. 

Üstlerin «sağlõğõnõ koruyacak ve boş aamanlannõ değerlendirecek tesisleri yapmak 
veya yapõlmasõna yardõm etmekle» yükümlü olan mahalli idarelerin bu yöndeki 
faaliyetleri, içinde bulunduklarõ mail şartlar sonucu, çok şuuru kalmaktadõr. 

Spor konusunda Milli Eğitim Bakanlõğõ, Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü ve 
mahalli idareler arasõnda işbirliği yoktur. 

Görevli kuruluşlarõn bu yeterli olmõyan hizmetlerine rağmen Türkiye'de spora karşõ 
ilgi ve gençliğin spor yapma gücü artmaktadõr. Ancak yukarõda açõklanan nedenlerle bu 
ilgi büyük ölçüde belirli spor dallarõna yönelmektedir. 

Türkiye'de kalkõnma çabasõnõn çeşitli sektörlerde gerektirdiği harcamalarõn 
ağõrlõğõna rağmen spora ayrõlan kaynaklar ve kamunun katkõsõ da önemli bir seviyededir. 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü spor harcamalarõ Tablo 105 de gösterilmiştir. 

TABLO : 105 � Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü Spor 
Harcamalarõ (Bin T. L.) 

 

Yõl  
 

Yatõrõmlar  
Genel bütçeden cari ve 
transfer harcamalarõ (1) 

1963   49 430  5 714  
1964   29 990  5 521  
1965   25 000  4 692  
1966   41 270  14 426  
1967   49 915  17 135  

(1)  1966 den sonra mahalli idarelerin katkõsõ kaldõrõldõğõ için Genel Bütçeden 
harcamalar artmõştõr. 

Kaynak:   Birinci Beş Yõllõk Plan yõllõk programlarõ ve Bütçe Kanunu. 
Bu yatõrõmlarõn 1963 yõlõnda yüzde 72,2 si, 1964 te yüzde 74,3 U, 1965 te yüzde 

95,6 sõ, 1966 da yüzde 77,2 si ve 1967 de yüzde 78,5 i seyir sporuna tahsis edilecek 
büyük tesislere ayrõlmõştõr. 
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(2)   Spor kulüpleri: 
Türkiye'de spor kulüpleri iki şekilde kurulmuşlardõr. Beden Terbiyesi Kanununa 

göre kurulan kulüpler, teşkilatça kurulan gençlik kulüplerini, resmi kuruluklara bağlõ 
kulüpleri, ordu spor güçlerini ve özel kuruluşlarõn gençlik kulüplerini kapsamaktadõr. 
Cemiyetler Kanununa göre kurulan kulüpler, gençlik spor kulüpleri ve ihtisas 
kulüpleridir. 

1966 yõlõnda Türkiye'de 1486 spor kulübü bulunmaktaydõ. Bu kulüplerin büyük 
kõsmõ sõnõrlõ imkânlarõ olan, kulüp bina ve tesisleri olmõyan kuruluşlardõr. Bu kulüplere 
kayõtlõ sporcu sayõsõ 160 000 in üstündedir. Ancak bu tescil edilmiş sporcularõn ne ölçüde 
aktif durumda olduklarõ belirsizdir. Daha geniş, imkanlara sahip kuruluşlar, genellikle 
profesyonel futbol şubesi bulunan kulüplerdir. Ancak bu kulüplerin futbol dõşõndaki spor 
dallarõna ilgileri yeterli olmamakta ve sporcu yetiştirme fonksiyonlarõ gelişmemektedir. 
Kulüplerin başarõsõnõn büyük ölçüde belirli bir spor dalõndaki takõmõnõn aldõğõ sonuçlarla 
ölçülmesi kulüplerin diğer fonksiyonlarõnõn yeter ilgi görmemesi sonucunu 
doğurmaktadõr. Bu eğilim kulüp bütçelerinin yaklaşõk olarak yüzde 80 inin personel 
masrafõ olarak tüketilmesine yol açmaktadõr. 

(3)   Spor tesisleri: 
Memleket sporunun gelişmesi, büyük ölçüde toplumun aktif olarak spor 

yapabileceği tesislerin varlõğõna ve bu anlayõşla işletilmesine bağlõdõr. 
Spor yatõrõmlarõ genellikle seyir sporunun gerektirdiği büyük ve masraflõ tesislere 

yönelmektedir. Bu tür tesislere olan ihtiyaç açõktõr, ancak uygulamada büyük tesislere 
verilen ağõrlõğõn kitleye yönelmiş bir spor politikasõ ile bağdaşmadõğõ ve eş kapasiteli 
büyük tesislerin ekonomik bakõmdan anlamlõ olmõyan kapasiteler yarattõğõ görülmektedir. 
Bu tesislerin büyüklüğü işletme masraflarõnõ artõrdõğõ için genellikle, maç günleri dõşõnda 
kapalõ tutulmalarõ spor yapacak çok sayõda kişinin doğrudan doğruya faydalanmasõ 
imkanõnõ ortadan kaldõrmaktadõr. 

3. UYGULANACAK POLİTİKALAR :  

a.   ORGANiZASYON: 
(1) Spor sorununun çözülmesinde bu konunun tümüne yön verecek bir kuvvetli 

idarenin gerekliliği ortaya çõkmaktadõr. Ancak, sadece yeni bir kuruluşun çözüm için 
yeterli olacağõ dügünülemez. Bugünkü Beden Terbiyesi Kanunu bu konuda çeşitli 
yetkiler getiren bir nitelikte iken, istenen başarõnõn sağlanamamõş olmasõ üzerinde 
durulmaya değer bir husustur. Sorunun çözümü doğrudan doğruya sorumlu kuruluşun 
yetki ve sorumluluklarõnõn dengelenmesine, bunlarõ ohunlu yönde kullanacak imkanlara 
sahip kõlõnmasõna ve spor alanõnda sorumluluk taşõyan diğer kamu ve özel kuruluşlarla 
ilişkisinin iyi düzenlenmesine bağlõdõr. 

Bu anlayõş içinde ve İlkelerde açõklanan bir spor politikasõnõ geliştirip yönetmek 
amaciyle Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü yeniden düzenlenecektir. Böylece spor 
faaliyetlerinin düzenlenmesi, programlarõn yürütülmesi, tesislerin gereken ilgiyi görmesi 
yeterli bir teşküâtlanmasõyla. gerçekleştirilecektir. 
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(2) Türk sporunun geliştirilmesinden sorumlu olacak kuruluş ile Milli Eğitim 

Bakanlõğõ arasõnda sõkõ bir işbirliği kurulacak ve faaliyetlerin halk, okul ve üniversite 
sporuna yöneltilmesi sağlanacaktõr Bu işbirliği sonucunda spor öğretmenlerinin sayõ ve 
nitelikçe yeterli olarak yetiştirilmesi halk eğitimi aracõlõğõyla, okul dõşõ gençliğin spor 
yapmaya özendirilmesi gerçekleştirilebilecektir. Yetişmiş sporcu eğiticilerin çeşitli 
kademedeki spor personelini yaygõn eğitim programlariyle yetiştirme imkânlarõ 
yaratõlacaktõr. 

(3) Okul sporu beden eğitimi derslerinin ötesinde gençlerin beden ve ruh yapõlarõnõ 
geliştirici yönde yeniden düzenlenecektir. Bu programlarda beden eğitimi amaçlarõndan 
uzaklaşan rekabet anlayõşõ yerine kendine güven, grup çalõşmasõ, karşõlõklõ dayanõşma ve 
davranõş dürüstlüğü değerlerinin yerleştirilmesi gözetilecektir. Öğrencilerin fiziki 
kabiliyetleri ölçülecek, yeter ölçüde gelişmiyenlere özel programlar uygulanacaktõr. 

(4) Üniversitelerdeki spor faaliyetleri büyük ölçüde öğrenci kuruluşlarõnõn 
çabalarõna bağlõ kalmaktadõr. Okul sporunun bir devamõ olarak bu faaliyetlere yol 
göstererek, eğitim vererek ve tesislerden yararlanmalarõ için özel imkanlar sağüyarak 
desteklenecektir. 

(5) Vatandaşlara farklõ yetişme imkanlarõ veren çeşitli spor dallarõnõn dengeli 
gelişmesi için çalõşõlacak, tabiî gelişimi yavaş olan spor dallarõ özellikle desteklenecektir. 

(6) Spor sağlõğõ konusu, spor programlarõnõn gelişmesine paralel olarak genişliyen 
bir hizmet niteliğinde spor işlerini yönetecek merkezi kuruluş içinde geliştirilecektir. 

b.    YATIRIMLARIN DAĞILIMI VE SPOR TESÎSLER : 
(1) Spor yatõrõmlarõna ayrõlacak kaynaklar bölgeler, spor dallarõ ve hizmet 

soğuyacaklarõ gruplar arasõnda dengeli dağõlõm sağlõyacak bir öncelikler sõrasõ ile 
kullanõlacaktõr. 

Bu amaçla, çok sayõda seyirci barõndõran tesisler yanõnda, yatõrõmlar önemli oranda 
çeşitli spor dallarõnõn gelişmesine ve spor yapanlarõn sayõsõnõn artõrõlmasõna imkan 
verecek küçük semt tesislerine yöneltilecektir.. Milli Eğitim Bakanlõğõ ile işbirliği 
yapõlarak bu tesislerin okullarla ilişkili olarak kurulmasõ, her gün öğrencilerin ve halkõn 
yararlanmasõna imkan verecek bir şekilde işletilmesi, tesisleri kullananlarõn bir ölçüde 
işletme masraflarõna katõlmalarõ sağlanacaktõr. Tesisler çevrenin özelliğine uygun 
çeşitlilikte olacaktõr. 

(2) Gençliğin boş vakitlerini iyi değerlendirmek amaciyle, semt spor tesislerinin 
spor dõşõndaki sosyal faaliyetlere de zemin hazõrlõyacak şekilde gelişmesi ve ilişkili 
olduktan okulun bina imkanlarõndan da yararlanõlarak birer gençlik ve kültür merkezi 
niteliğine avuşturulmasõ desteklenecektir. 

 
(3) Her kademede ve çeşitli amaçla yapõlan spor tesislerinde hizmeti sağhyacak 

asgari maliyet üzerine çõkõlmõyacaktõr. Aynõ yerleşme yerinde eşdeğer kapasiteli tesisler 
yapõmõndan, kullamlmõyan kapasite yaratõlmasõndan ve kamu kaynaklarõnõn belli kulüpler 
için kullanõlmasõndan kaçõnõlacaktõr. Spor tesislerinin bakõm ve işletilmesinde modern 
işletmecilik esaslarõ uygulanacaktõr. 
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c.    SPOR KULÜPLERİ : 
(1) Spor kulüplerinin içinde bulunduklarõ şartlarõn, ilkelerin õşõğõnda 

değiştirilmesi ve kulüplerin, memleket sporunun kalkõnmasõ için yaygõn spor ve sosyal 
faaliyetleri geliştirir niteliğe kavuşturulmalarõ zorunludur. Bu amaçla kulüplerin mevcut 
varlõklarõnõn hisselere bölünerek üyelerine devri, böylece elde edilen kaynağõn yeni 
tesisler yapõmõ için kullanõlmasõ sağlanacaktõr. Hisse senedi sahiplerine sağlanacak, 
kulübün tesis ve faaliyetlerinden yararlanmadaki avantajlar bir teşvik unsuru olacaktõr. 
Bu düzenin kurulmasõ, Üyelerin kulübün yönetimi ile ilgilenmelerini artõracak ve kulüp 
faaliyetleri genişliyecektir. 

(2) Spor - Toto fonlarõnõn bir ölçüde spor kulüplerinin plan amaçlarõna uygun 
yatõrõmlarõ için uzun vadeli ve düşük faizli kredi olarak verilmesi sağlanacaktõr. 

(3) Spor kulüplerinin faaliyetlerini'çok sayõda spor dalõna yönetmeleri teşvik 
edilecek, bu faaliyetler yanõnda kulüplerin sosyal ve kültürel alanlarda çalõşmalar 
yapmasõna yardõm edilecektir. 
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BİLİM VE ARAŞTIRMA 
I.  İLKELER : 
a. Bilimsel çalõşma ve araştõrma, insanõn gerçeklere ve yeni buluşlara ulaşma 

çabasõdõr. Bu çabalar, doğrudan doğruya bilim sõnõrlarõnõ genişletmek için olduğu kadar 
sanayi, teknoloji, iktisat ve sosyoloji bilim alanlarõnda gelişmeyi destekliyen ve 
hõzlandõran en önemli unsur olarak benimsenecektir. 

b. Bilim ve araştõrma çabalarõnõn, iktisadi kalkõnma ve sosyal gelişme 
hedeflerini gerçekleştirecek şekilde yoğunlaştõrõlmasõ, araştõrma kurumlarõnõn güçlerinin 
bu yönde artõrõlmasõ, bilim güç ve kaynaklarõnõn israf edilmemesi, Kalkõnma Planõnõn 
basan ile uygulanabilmesi, kaynak ve zaman kaybõnõn önlenebilmesi, amaclyle 
sağlanacaktõr. 

c. Gelişen ekonomide ve sosyal yapõda, devamlõ olarak ortaya çõkan yeni 
sorunlara çözüm yolu bulunmasõ için; entellektüel disipline, temel prensipler bilgisine ve 
teknik bilgiye dayanan eğitim görmüş ilim adamlarõna ve araştõrmacõlara ihtiyaç vardõr. 
Bu elemanlarõn, gelişmelerin yönü ve hõzõna uygun olarak yetiştirilmesi yüksek seviyede 
eğitim imkânlarõnõn artõrõlmasõ ile gerçekleştirilecektir. 

d. Eğitim faaliyetleri yanõnda üniversitelerin ve araştõrma kurumlarõnõn 
araştõrma güçleri ekonomik ve sosyal gelişmenin gereklerini karşõlar yönde artõrõlacaktõr. 

 

2.   DURUM: 
a.   SORUNUN TANITILMASI : 
Bilimsel ve teknolojik gelişmeler, genel refah seviyesinin yükseltilmesinde, fertlerin 

ve toplumun gelişmesinde, kõsaca iktisadi kalkõnma ve sosyal gelişmenin sağlanmasõnda 
etkili bir araçtõr. 

Çağõmõzda, teknolojik gelişmeler sonucu verimlilikteki artõş, emek, sermaye ve tabii 
kaynaklar üretim unsurlarõ kadar önem kazanmaktadõr. Teknolojik gelişmenin temeli İse 
bilimsel çalõşma ve araştõrmalardõr. 

Bu duruma uygun olarak hemen hemen her memlekette, araştõrma faaliyetlerinin 
sadece üniversitelerde öğretim faaliyeti ile birlikte yürütülmesiyle yetinilmemekte, 
araştõrma çabalarõ organize edilmekte, yönlendirilmekte, araştõrõcõ insangücü potansiyeli 
gelecekteki ihtiyacõ kar-şõlõyacak şekilde geliştirilmekte, araştõrma harcamalarõ 
artõrõlmakta, hükümetler araştõrma ile gittikçe daha fazla ilgilenmektedirler. Çeşitli 
memleketlerde gayrisafi milli hasõlanõn yüzde 3 e kadar yükselen miktarlarõ araştõrma ve 
geliştirme alanlarõna ayrõlmaktadõr. Bu miktar Türkiye'de yüzde 0,4 civarõndadõr. 

Bilim ve araştõrma çabalarõnõn artõşõna paralel olarak bu konuda çalõşan elemanlarõn 
nicelik ve niteliği önem kazanmaktadõr. Çeşitli memleketlerde araştõrma ve geliştirme 
elemanlarõnõn tüm nüfusa oranõ  yüzde 0,6 ya kadar yükselmektedir. Memleketimizde bu  
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oran 1964 yõlõnda yüzde 0,012 civarõnda idi. 

b.   GELİŞMELERİN EÖİLlMÎ : 
Memleketimizde araştõrma çabalarõ, yüksek öğretim kurumlarõ ve kamu 

kuruluşlarõnda yoğunlaşmõştõr. 
Araştõrma potansiyelinin ve çalõşmalarõnõn en yoğun olduğu üniversitelerde 

genellikle akademik gereklerin sonucu temel araştõrmalar yapõlmaktadõr. Üniversiteler ile 
sanayi ve kamu sektörü arasõnda yeterli işbirliği geliştirilememiştir. Öğretim üyeleri, 
öğretim ve idari görevlerle aşõn derecede yüklü olduklarõndan araştõrmaya yeterli vakit 
ayõramamaktadõrlar. Araştõrmalarõn organize edilmesi, yöneltilmesi ve özendirilmesi 
bakõmõndan yeterli olmõyan bir ortam vardõr. Laboratuvarlar genellikle araştõrma için 
gerekli teçhizattan yoksundur, öte yandan kapasiteleri tam kullanõlmamaktadõr. 
Kitaplõklar yeterince gelişmemiştir. 

Kamu sektöründe araştõrmalar çeşitli bakanülar bunlara bağlõ kuruluşlar ve İktisadi 
Devlet Teşekküllerinde yapõlmaktadõr. Araştõrma harcamalarõnõn büyük kõsmõnõ bu sektör 
yapmaktadõr. Çalõşmalar arasõnda işbirliği ve yönetme eksikliği başarõyõ sõnõrlamaktadõr. 
Araştõrma birimlerinin bağlõ olduğu kuruluşlarda genellikle araştõrmanõn önemi yeterince 
anlaşõlmamõştõr. Araştõrma personeli araştõrma dõşõnda -öğretim ve danõşmanlõk gibi 
görevlerle aşõn derecede yüklüdür. Yüksek kapasiteli araştõrõcõ yetiştirilmesi için özel 
imkanlar yoktur. Araştõrmalar çoğunlukla temel bilim disiplinlerinin desteğinden yoksun 
bulunmaktadõr. Araştõrma sonuçlarõ uygulamaya aktanlamamakta ve 
değerlendirilmemektedir. Mevcut araştõrma malzemesi etkili kullanõlmamaktadõr. 

Özel sektörde araştõrma çabalan genellikle kalite kontrolü ve testleri ile sõnõrlõ 
kalmaktadõr. Kuruluşlar, araştõrma harcamalarõnõ finanse edecek güçte olmadõklarõ gibi 
bugünkü üretim ve kalite seviyesi ile de kar edebildiklerinden araştõrmaya önem 
vermemektedirler. 

1963 te.müsbet bilimlerde temel ve uygulamalõ araştõrmalarõ geliştirmek, 
desteklemek ve düzenlemek amaciyle Türkiye Bilimsel ve  Teknik  Araştõrma Kurumu 
(T. B. T. A. K.) kurulmuş ve çalõşmalara başlamõştõr. Bu, araştõrma alanõnda önemli bir 
gelişmedir. 

Kurum, 1967 yõlõnda bilimsel alt yapõyõ tesis etmek ve yüksek nitelikte bilim adamõ 
yetiştirmek bakõmõndan önem taşõyan temel araştõrmalarla, sanayiin gelişmesinde önemli 
bir etken olan sanayi araştõrmalarõnõ yapacak «Sanayi Araştõrmalan Enstitüsü» kurulmasõ 
hazõrlõklarõ yapmaktadõr. 

Birinci Beş Yõllõk Planda öngörülen ve araştõrma çabalarõnõn kalkõnmanõn kapsadõğõ 
alanlardaki sorunlarõn Türkiye'ye uygun çözüm yollarõnõn bulunmasõ üzerine 
yoğunlaştõrõlmasõ amacõnõ güden politika uygulanamamõş ve bilimsel faaliyetler 
genellikle temel araştõrmalara yönelmiş olarak kalmõştõr. 

Türkiye'nin iktisadî ve sosyal yapõsiyle ilgili araştõrmalarõn geliştirip, düzenliyecek 
«İktisadi ve Sosyal Araştõrma Enstitüsü» Birinci Beş yõllõk Plan döneminde 
kurulamamõştõr. 
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Yüksek öğretimdeki öğretim üyesi ve araştõrmacõ ihtiyacõnõ karşõlamak amaciyle 

Birinci Plan dönemi içinde öngörülen 3000 yüksek öğrenim yapmõş elemanõn yurt dõşõnda 
yetiştirilmesi programõnõ bu dönemde sadece 500 kadar elemanõn yurt dõşõna 
gönderilmesini saglõyabilmiştir. 

3. İKİNCİ BEŞ YILLIK PLAN DÖNEMİNDE ARAŞTIRMA HARCAMALARI 
VE  ARAŞTIRMA ELEMANI İHTİYACI : 

Önümüzdeki yõllarda araştõrma için finansmanõn ve eleman ihtiyacõ bu konudaki 
mevcut talepten hesaplanamamaktadõr. Bu nedenle, nedenle, hedefler durum ve amaçlara 
göre seçilmiştir. Birinci Beş Yõllõk Plan döneminde toplam araştõrma harcamalarõnõn 
gayrisafi milli hasõlaya olan yüzde 0,4 civarõndaki oranõ İkinci Beş Yõllõk Plan 
döneminde, ekonomik ve sosyal gelişmenin gerektirdiği araştõrma ihtiyacõ artacağõndan 
ve araştõrmanõn önemi daha iyi anlaşõlacağõndan 1968 - 1972 dönemi için yüzde 0,6 ya 
çõkarõlacaktõr. Bu amaçla 3 215 milyon lira araştõrmaya ayrõlacaktõr. Kamu sektöründe 
kullanõlacak araştõrma fonlarõnõn tahsisi projelere yapõlacak ve önceliklerin tespitinde 
projelerin İkinci Beş Yõllõk Plan ilke ve politikalarõna uygunluğu kriter olacaktõr. 1968-
1972 döneminde, mevcut yukarõ seviyede 3500 araştõrmacõ sayõsõnõn .5000 e çõkarõlmasõ 
sağlanacaktõr. 

 

4. UYGULANACAK POLİTİKALAR : 

a.   ORGANİZASYON: 
(1) 1968 - 1972 döneminde bilim ve araştõrma ihtiyaçlarõnõ karşõlayabilmek için 

şuuru olan araştõrma kaynaklan verimli şekilde kullanõlacak ve kaynak tahsisinde çeşitli 
alternatifler arasõnda en uygun .seçim yapõlacaktõr. 

(2) Temel araştõrmalarõn memleketimizin bilimsel ve kültürel .gelişmesindeki önemi 
açõktõr. Bu tip araştõrmalarõn uzun sürede sonuç verebilir niteliği, gelişme için büyük 
çabalar içinde bulunan Türkiye'de gelişme döneminin başlarõnda temel araştõrma 
faaliyetlerine ayrõlan kaynaklan sõnõrlõ tutmayõ zorunlu kõlmaktadõr, öte yandan bu 
alandaki araştõrõcõ insangücü sõnõrlõdõr ve araştõrma faaliyetlerinin gelişmesini 
kõsõtlamaktadõr. Bu konudaki boşluk milletlerarasõ bilimsel işbirliği ile doldurulacak, 
sõnõrlõ kaynaklar iktisadi kalkõnma ve sosyal gelişmenin gerektirdiği araştõrmalar üzerinde 
yoğunlaştõrõlacaktõr. Herdeki yõllarda temel araştõrmalar üzerinde yapõlacak geniş 
çalõşmalarõ yürütecek araştõrõcõ İnsangücünü yetiştirmeye bu dönemde ağõrlõk verilecektir. 
Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştõrma Kurumu Üniversitelerin temel araştõrmalarõnõ 
destekliyecek ve üniversitelerin Kurumla işbirliğini teşvik edilecektir. 

İktisadi kalkõnma ve sosyal gelişmenin gereği olarak, yatõrõm ve işletme maliyetini 
en düşük, hasõlayõ en yüksek yapmaya yönelen teknoloji, organizasyon ve kontrol 
araştõrmalarõna ağõrlõk verilecektir. Verimin artõrõlmasõna doğrudan doğruya olan katkõsõ 
ölçülemiyen fakat iktisadi büyümeye katkõsõ olan ve sosyal gelişmenin özelliklerini 
ortaya çõkaran, iktisadi ve sosyal konularda isabetli ve zamanõnda karar almaya hizmet 
eden, kararlarõn uygulanõşõnda etkenliği artõran araştõrmalar desteklenecektir. 
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(4) Özellikle uzun süreli iktisadi ve sosyal kararlarõn alõnmasõna yardõmcõ olan 

araştõrmalara öncelik verecek ve Türkiye'nin iktisadi ve sosyal yapõsõnõ daha iyi tanõma 
imkanõ yaratacak araştõrmalar yapacak, düzenliyecek ve bu alanda işbirliği sağlõyacak 
olan «Türkiye iktisadi ve Sosyal Araştõrma Kurumu» kurulacaktõr. Bu Kurum 
idaridüzenleme konusunda araştõrma yapacak olan «Türkiye ve Orta-Doğu Amme İdaresi 
Enstitüsü», «Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştõrma Kurumu» ve «Devlet Planlama 
Teşkilâtõ» ile sõkõ işbirliği içinde çalõşacaktõr. 

(5) İkinci Beş Yõllõk Plan döneminde iktisadi, sosyal ve teknik, bütün araştõrma 
konulan arasõndaki ilişkileri ve haberleşmeyi sağlamak için Devlet Planlama Teşkilâtõ, 
Üniversiteler, «Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştõrma Kurumu» ile devamlõ işbirliği 
yapacaktõr. 

(6) «Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştõrma Kurumu» çalõşmalarõnõ, Kalkõnma 
Planõnõn ekonomik ve sosyal hedeflerini gerçekleştirecek ve hõzlandõracak araştõrmalara 
öncelik vererek yoğunlaştõracak, bu amaçla Devlet Planlama Teşkilâtõ ile devamlõ ilişki 
kuracaktõr. Kurulmasõna başlanmõş bulunan «Sanayi Araştõrmalarõ Enstitüsü» de temel 
araştõrmalar bölümünün geliştirilmesini uzun süreli bir programa bağlõyarak sanayi 
araştõrmalarõ bölümünü Planlõ Kalkõnmanõn gereklerine ve» önceliklerine uyarak hõzla 
geliştirecektir. 

(7) Kamu sektöründeki araştõrma faaliyetlerine giden harcamalar araştõrma fonlarõ 
olarak tanõmlanacak, araştõrma harcamalarõ yatõrõm harcamasõ olarak değerlendirilecek ve 
bütün kamu kuruluşlarõnõn araştõrma fonlarõ ile desteklenecek araştõrmalarõ araştõrmanõn 
amacõnõ, kapsamõnõ, sûresini ve diğer özelliklerini ayrõntõlõ olarak ortaya koyan projeler 
olarak belirtilecektir. 

(8) Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştõrma Kurumu tarafõndan kurulacak «Bilimsel 
ve Teknik Dokümantasyon Merkezi» ve «Türkiye İktisadi ve Sosyal Araştõrma Kurumu» 
özellikle Türkiye'deki ve yabancõ memleketlerdeki bilimsel tebliğleri, araştõrma 
sonuçlarõnõ, her türlü bibliyografyayõ topüyacak ve bu bilgileri bilim adamlarõnõn 
isteklerine hazõr bulunduracaktõr. Bakanlõklarda ve Üniversitelerde yapõlan araştõrmalarõn 
duyurulman ve bunun sonucu bir işbirliğinin sağlanabilmesi için birhaberleşme sistemi 
kurulacaktõr. 

(9) Araştõrma çalõşmalarõ için gerekli olan kitaplõklarõn ve laboratuvarlarõn 
geliştirilmesi, bilim adamlarõnõn ayõrõm yapõlmadan hizmetinde bulundurulmasõ 
sağlanacaktõr. 

(10) Milletlerarasõ araştõrma kuruluşlarõnõn çalõşmalarõna ve uluslararasõ ortak 
araştõrmalara katõlma, dõş alemle devamlõ temas sağlama, Türk bilim adamlarõnõn 
milletlerarasõ alanda ve yabancõ bilim adamlarõnõn Türk araştõrma gücüne katkõda 
bulunarak Türkiye'de çalõşmalarõ teşvik edilecektir. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerle 
bilim ve araştõrma konusunda işbirliği yapõlacaktõr. Nispeten küçük katõlma paylarõyla 
milletlerarasõ araştõrma kuruluşlarõnõn bütün araştõrma sonuçlarõndan faydalanma, teknik 
ve bilimsel araştõrmalarla ilgili insangücümttzü en iyi şekilde yetiştirerek son 
gelişmelerden haberdar etme imkânlarõnõn araştõrõlmasõna önem verilecektir. 

(11) Kõzla gelişen ekonominin ve sosyal hayatõn ortaya çõkardõğõ çeşitli konularda 
kararlar   verilmesinde  yöneticilerin   o   güne   kadar   kazanmõş   olduklarõ bilgiler yeterli 
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olmamaktadõr. Bu nedenle her kademede ve çeşitli programlarõn hazõrlanmasõnda kararlarõ 
bilimsel araştõrmalara dayamak amaç olacaktõr. 

(12) Kitle yayõn araçlarõyla kamu oyunda bilimsel çalõşmalarõn gelişmesine 
elverişli bir ortamõn geliştirilmesi özel sektörün araştõrma yapmaya, yaptõrmaya veya 
araştõrma birimleri kurmaya özendirilmesi, bilimsel çalõşma sonuçlarõnõn uygulayõcõlara ve 
halka duyurulmasõ desteklenecektir. «Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştõrma Kurumu» bu 
faaliyetlere önderlik edecektir. 

(13) İlgili mevzuatta araştõrma fonlarõnõn harcanmasõnda gerekli olan bünyeye 
uygun esneklik sağlanacaktõr. 

b.   İSTİHDAM, İNSANGUCÜ, EĞİTİM : 

(1) Mevcut bilim ve araştõrma elemanlarõndan en fazla faydayõ sağlayacak şekilde 
yararlanõlacak ve ihtiyaç duyulacak yeni elemanlarõ yeterli nicelik, nitelikte ve gerekli 
zamanda yetiştirmek amacõyla özel eğitim programlan düzenlenecektir. 

(2) Yüksek öğretimde öğretim üyeleri ve yardõmcõlarõnõn, zamanlarõnõ Öğretim ve 
araştõrmaya ayõrabilmelerini saglõyacak bir ücret ve araştõrma finansman sistemi 
uygulanacaktõr. Araştõrmalarõn sadece akademik terfllerle sõnõrlõ kalmasõnõ önliyen 
araştõrma finansman yollarõ uygulanacaktõr. 

Bilimsel araştõrma niteliğinde kalmak ve öğretim fonksiyonunu aksatmamak şartõ ile 
öğretim elemanlarõnõn araştõrma yapacak gelir saglamalanndaki sõnõrlandõnlmalar 
kaldõrõlacaktõr. Üniversite dõşõndaki, kişileri doktora yapmaya ve araştõrmacõ olmaya 
özendirici İmkânlar hazõrlanacaktõr. 

(3) İlköğretimden itibaren bütün eğitim kademelerinin öğretim programlarõnda, 
öğrencilerin araştõrma kabiliyetlerini geliştirecek ve öğrencilere bilim alanõndaki 
gelişmelerin öğretilmesini saglõyacak değişiklikler yapõlacaktõr. Araştõrmacõ yetiştirmek 
için yurt dõşõna öğrenci gönderilmesine devam olunacaktõr. Birinci Plan döneminde yurt 
dõşõna öğrenci gönderme programõnõn uygulanmasõnõ güçleştiren mevzuat bu arada 1416 
sayõlõ Kanun değiştirilecek; bu konudaki gecikmeyi telâfi eden bir hõz sağlanmasõna 
çalõşõlacaktõr. 
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MİLLETLERARASI TEKNİK VE BİLİMSEL DAYANIŞMA 
I.  İLKELER : 

a. Bilimsel ve teknik gelişme, iktisadi ve sosyal kalkõnmanõn temel unsurlarõndan 
biridir. Bu gelişmenin gerektirdiği kaynaklar çeşitli memleketlerin kendi imkanlariyle 
sağlanamamakta, kaynaklarõn sõnõrlõlõğõ gelişmiş ve az gelişmiş ülkeler arasõndaki farkõn 
kapatõlmasuõdaki temel güçlüklerden biri olmaktadõr. Bu alanda başlõca çözüm yolu olarak 
ortaya çõkan milletlerarasõ bilimsel ve teknik dayanõşmaya Türkiye geniş ölçüde 
katõlacaktõr. 

b. Milletlerarasõ bilimsel ve teknik dayanõşmanõn başlõca aracõ olan teknik 
yardõm, gelişmiş ülkelerin kullandõğõ metot ve insangücünü çelişmekte olan ülkelere 
sağlamak ve bu ülkelerin özellikle insangücü kaynaklarõm ve yatõrõm İmkânlarõnõ en iyi 
şekilde kullanmalarõna yardõmcõ olmak faaliyetlerini kapsamaktadõr. Türkiye'nin teknik 
yardõm politikasõ, teknik yardõm alan ve veren memleket olarak teknik yardõm konularõnda 
memleketlerin sağlanan imkanlarla en kõsa sürede kendi kendilerine yeterli olacak duruma 
gelmelerine ve bu amaçla Türkiye'nin kendi kaynaklarõyla belirli bir nitelikte eğitemediği 
insangücünün yurt içi ve yurt dõşõnda teknik yardõmla yetiştirilmesine yönelecektir. 

c. Türkiye'nin ekonomik ve sosyal kalkõnma alanõnda kazandõğõ tecrübenin 
milletlerarasõ alana sunulmasõ İçin teknik yardõm programlarõ düzenlenecek, özellikle Türk 
mühendislik kuruluşlarõnõn yurt dõşõnda iş yapmalarõ için gerekli tedbirler alõnacaktõr. 

2.   DURUM: 

Milletlerarasõ bilimsel ve teknik dayanõşma teknik yardõm kavramõyla başlamõş ve bu 
kavramõn öncülüğü özellikle milletlerarasõ kuruluşlarca yapõlmõştõr. Buna paralel olarak 
çeşitli devletler de iktisadi, sosyal, kültürel ve siyasi nedenlerle az gelişmiş ülkelere teknik 
yardõm yapmaya başlamõşlardõr. Teknik yardõm örgüsü gittikçe aklaşmõş ve gerek pek çok 
devletin bu tür yardõma olan ihtiyaçlarõ, gerekse yardõm yapan devletlerin imkanlarõnõn 
artmasõ, teknik yardõm faaliyetlerini hõzlandõran başlõca nedenler olmuştur. Teknik yardõm 
yapan kaynaklar arasõnda özellikle gelişmiş ülkelerdeki özel kuruluşlar, vakõflar ve sosyal 
yardõm gruplarõ da yer almaktadõr. 

Uluslararasõ bilimsel ve teknik dayanõşmada etkili bir diğer araç olan teknik işbirliği 
teknik yardõma benzer nitelikte olmakla birlikte, farklõ özellikler gösterir. Teknik 
yardõmda amaç, yardõm verenin sahip olduğu bilgi ve teknikleri yardõm alana 
ögretmesidir. Teknik işbirliğinde ise, taraflar birbirlerinin eksiklerini tamamlõyarak birlikte 
daha yüksek bir bilimsel ve teknik düzeye ulaşmaya çakşõrlar. Son yõllarda bu yönde 
önemli gelişmeler kaydedilmiş ve iktisaden geri kalmõş memleketler kendi aralarõnda 
teknik işbirliği programlan düzenliyerek İktisadi ve sosyal işbirliğine girişmişlerdir. 
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Türkiye'ye uzun yõllardõr devam eden teknik yardõm çeşitli kaynaklardan 
sağlanmaktadõr. Dõş kaynaklarõn çeşitliliği yanõnda yurdumuzda bu yardõmlarõn 
sağlanmasõ ve kullanõlmasõ ile ilgili çalõşmalar da son yõllara kadar tek elde toplanmõş 
değildir. 

Teknik yardõm talep eden organlarla yönetici durumunda olan Dõşişleri ve Maliye 
Bakanlõklarõ arasõnda teknik yardõm konularõnõn önceliklerinin tespitinde yeterli bir 
işbirliği her zaman sağlanamadõğõndan 1982 den bu yana ihtiyaç ve imkânlarõ toplu olarak 
ele alan programlama çalõşmalarõ Devlet Planlama Teşkilatõnõn da katõlmasõ ile 
yürütülmektedir. Bunun nedeni teknik yardõm konularõna verilecek önceliklerin planlõ 
kalkõnmanõn gerektirdiği inaangücü ihtiyaçlariyle bağdaştõrõlmasõdõr. 

İlgili kuruluşlar arasõnda yapõlan iş bölümüne göre, teknik yardõm taleplerinin 
derlenmesi, değerlendirilmesi, teknik yardõmõn nitelik ve nicelik yönünden ihtiyaçlarõ 
karşõlar bir seviyede olmasõ ve Kalkõnma Planõnõn kõsa ve uzun süreli hedeflerine ve 
ilkelerine uygun bir şekilde programlanmasõ ve teknik yönden programa esas olacak 
koordinasyon, Devlet Planlama Teşkilatõnca, gerekli yardõmõn sağlanmasõ ve kullanõlmasõ 
gibi icra üe ilgili işlemler de Dõşişleri ve Maliye Bakanlõklarõnca yürütülmektedir. 

Genel olarak teknik yardim kapsamõna giren unsurlar; uzman sağlanmasõ, eğitim için 
dõş ülkelere eleman gönderilmesi, uluslararasõ araştõrmalara, seminerlere ve toplantõlara 
katõlma, teknik yardõm projeler1 için gerekli malzeme ve teçhizat sağlanmasõ olarak 
özetlenebilir. 

Teknik yardõmdan beklenen fayda, kõsa sürede, Türkiye'de karşõlanamõyan fakat 
önceliği olan teknik ihtiyaçlarõn hõzla giderilmesidir. Bu fayda, yabancõ uzmanlar davet 
ederek boşluklarõn doldurulmasõ veya dõşarõdan sağlanan malzeme ile 
gerçekleştirilmektedir. Ancak, bu uygulama temel sorunlarõn uzun süreli çözümü için 
yeterli değildir. Teknik yardõma devamlõ bir kaynak olarak dayanmamak, 
memleketimizdeki kaynaklarõn geliştirilmesi ve teknik elemanlarõn eğitilmesi 
faaliyetlerine bu yardõmdan yararlanarak başlamak gerekir. Bu teknik yardõmõnõn uzun 
süreli amacõdõr. 

Birinci Beş Yõllõk Plan döneminde ikili anlaşmalarla çeşitli ülkelerden ve 
uluslararasõ kuruluşlarõn imkanlarõndan yararlanan teknik yardõm programlarõ 
uygulanmasõnõn değerlendirilmesi sonucu belirli sorunlar ortaya çõkmõştõr. 

Türkiye'nin uzman olarak talep ettiği insangücünttn dünyada çok defa sõnõrlõ sayõda 
olmasõ ve yüksek seviyedeki uzmanlarõ sağlamaya teknik yardõm veren kuruluşlarõn 
imkânlarõnõn yeterli olmamasõ uzmanlarõn nitelikleri bakõmõndan başlõca sorun olmaktadõr. 
Yeterli nitelikte olmõyan, çalõşma şartlarõna uymõyan ve teknik yardõm alan kurulusun 
kendisine düşen destek görevini yapmadõğõ durumlarda çalõşan uzmanlarõn katkõsõ sõnõrlõ 
olmaktadõr. 

Teknik yardõm istlyen kuruluşlarõn uzmanlarõ, kullanacaklarõ işi iyi tanõmlamamalarõ 
ve belirli bir çalõşma programõ hazõrlamamalarõ uzmanlarõn getirilmesi ve kullanõlmasõnda 
Önemli bir sorun olmakta, gecikmelere ve israfa yol açmaktadõr. 
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Teknik yardõm programlarõnõn büyük ölçüde kullanõldõğõ stajyerler konusunda ise dõş 
ülkelere eğitime gönderilecek elemanlarõn seçimi, adaylarõn eğitim görecekleri konuda 
temel bilgi yetersizlikleri Türkiye'de istenilen konuda es değerde eğitim verilebilecek 
kuruluşlar bulunduğu halde dõş ülkelere eleman gönderilmek istenmesi, eğitim 
programlarõnõn, hazõrlanmasõ, takibi ve değerlendirilmesinin yardõm alan kuruluşlarca 
yapõlmamasõ, staj talepleri kabul edilen ve programlara alõnan kuruluşlarõn kendilerine 
tahsis edilen burslara aday gösterememeleri sonucu sõnõrlõ teknik yardõm imkanlarõ israf 
olmaktadõr. 

Dõş ülkelere eğitime gönderileceklerin gidecekleri ülkede eğitim görecekleri yabancõ 
dili iyi bilmeleri gerekmektedir. Yeterli ölçüde lisan. bilmlyen elemanlarõn dõş eğitimden 
Bağlõyacaklarõ fayda sõnõrlõ kalmaktadõr. Bu durumu önlemek amacõ he Ankara'da bir 
yabancõ diller okulu, açõlmõştõr. 

Stajyerlerle ilgili en önemli sorunlardan biri de dönüşlerinde eğitim gördükleri 
konularda çalõştõrõlmalarõnõn sağlanmasõdõr. Aksi halde sadece bursa giden eleman kendi 
bilgisini artõrma yönünden istifade sağlamakta, kuruluş bu bilgiden yararlanamamaktadõr. 

3.  UYGULANACAK POLİTİKALAR: 

a. Yurt dõşõna eğitime eleman gönderilmek üzere kurumlarca açõlacak seçme veya 
yazõşma sõnavlarõ, aynõ konuda değişik kurumlardandõş ülkelere eğitime gideceklerden 
belirli yetenekleri aramak amaciylestandart bir duruma getirilecek, bu amaçla Türkiye 
Bilimsel ve Teknik Araştõrma Kurumu ve Türkiye ve Orta-Doğu Amme İdaresi 
Enstitüsünden yararlanõlacaktõr. 

b. Öz veya dõş kaynaklardan sağlanan burslarla yurt dõşõna eğitime 
gönderilenlerin lisan durumlarõnõn yeterli olmamasõ eğitimden sağlanacak faydayõ 
sõnõrlamaktadõr. Bu durumu düzeltmek amaciyle dõş; ülkelere eğitime gideceklerin standart 
lisan sõnavlarõndan geçmeleri zorunlu kõlõnacaktõr. 

c. Yurt dõşõnda eğitim görüp döndükten sonra bağlõ olduklarõ kurumlarda İhtisas 
konularõnda çalõştõnlamõyanlarõn başka kamu kuruluşlarõnda çalõşma imkanlarõ açõk 
tutulacak, bu konudaki tazminat ödeme şartõ ancak Devlet memurluğundan ayrõlmada 
uygulanacaktõr. 

d. Eğitime gönderileceklerin hibe şeklinde yapõlan teknik yardõmlar yerine kredi 
şeklindeki yardõmlardan veya ilgili kuruşlarõn kendi öz kaynaklarõndan yararlanma yolunu 
seçmeleri sõnõrlõ olan dõş kaynaklarõn gereksiz bir kullanõmõ olduğundan, bu yol ancak 
teknik yardõm programlarõna ek olarak düşünülecektir. Teknik yardõm imkânlarõnõn proje 
etütleri için kullanõlmasõ teşvik edilecektir. 

e. Teknik yardõm projelerinin iyi hazõrlanmasõ başarõlõ uygulama için çok 
önemlidir. Kamu kuruluşlarõnõn uzun ve kõsa süreli olarak uzman, malzeme, dõş ülkelere 
eğitime gönderilecek elemanlarõ için taleplerini programa bağlamalarõ ve bir teknik yardõm 
imkanõ ortaya çõktõğõnda buna göre taleplerini yapabilmeleri sağlanacaktõr. Teknik yardõm 
projelerinde uzman getirmek yerine o imkanõ yurt dõşõnda eğitim için kullanmanõn uzun 
süreli faydalan gözönünde tutulacaktõr. 
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f. Çeşitli kuruluşlar teknik yardõm programlarõ içinde sağlanan uzmanlardan 
yararlanmak ve teknik yardõmdan beklenen faydayõ tam sağlamak için uzmanlarõn 
yapacaklarõ işleri iyi tanõmlayacaklar eş uzman ve idari desteği temin edeceklerdir. 

g. Uluslararasõ bilimsel ve teknik dayanõşma faaliyetlerine ilgili kuruluşlar yukarõ 
nitelikteki elemanlarla ve yeterli hazõrlõkla katõlacaklar ve Türk tecrübesini, bilimsel ve 
teknik çalõşmalarõnõn sonuçlarõnõ uluslararasõ kalkõnma gayretlerine katacaklardõr. 

h. Kamu ve özel sektör kuruluşlarõnõn dõş yardõm kaynaklarõndan talebettikleri 
teknik yardõm projeleri, kamu kuruluşlarõnõn kendi imkanlarõ ve dõş borçla yaptõklarõ dõş 
eğitim proglaramlarõ bir bütün içinde değerlendirilmek üzere Devlet Planlama 
Teşkilatõnda toplanacaktõr. Yapõlacak değerlendirmede milletlerarasõ kuruluşlardan ve ikili 
anlaşmalarla sağlanan bütün teknik ve kürtürel yardõm imkânlarõnõn kullanõlmasõ göz 
önünde tutulacaktõr. 

i. Teknik yardõm projelerinin uygulanmasõnõn izlenmesi ve değerlendirilmesinin 
yardõm verenler tarafõndan yapõlmasõ ve Devlet Planlama Teşkilâtõnõn genel olarak 
uygulamayõ izlemesi yanõnda proje sahibi Türk kuruluşlarõnõn uzmanlarõn yaptõklarõ 
çalõşmalarla ilgili ayrõntõlõ değerlendirmeler yapmalarõ ve dõş ülkelere eğitime gönderilen 
elemanlarõ ile ilişki kurarak eğitim programlarõnõn uygulanmasõnõ yakõndan izlemeleri, 
yönetmeleri sağlanacaktõr. 
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TOPLUMUN GÜVENLİK İÇİNDE 
GELİŞMESİ VE 

SOSYAL REFAHI 

SOSYAL GÜVENLİK 
I.  İLKELER. : 

a. Sosyal güvenlik modern toplumlarda toplumun bütününü modernleşme ve 
sanayileşme sonucu meydana çõkan risklere karsõ hayat boyunca koruyan bir sosyal 
politika aracõdõr. Böylece sağlanan güvenlik toplumun ekonomik ve sosyal gelişmesinde 
etkili bir unsur olmaktadõr. Kişilerin kendilerine veya ailelerine devamlõ gelir 
sağlanmasõnda, üretim faaliyetlerinde kişilerin sürekli yer almasõnda, adaletli gelir da 
ğõlõmõnda sosyal güvenlik sistemi araç olarak kullanõlacaktõr. 

b. Sosyal güvenlik politikasõ, toplumun bütün gruplarõnõ, sanayi, hizmetler, tarõm 
sektöründe ve her yaşta kapsõyacak bir arama yöneltilecektir. Böylece İkinci Beş Yõllõk 
Plan döneminde tarõmda çalõşanlara da sosyal güvenlik imkânlarõ sağlanmasõna 
çalõşõlacaktõr. 

c. Sosyal sigortalarõn kapsadõğõ risk alanlarõnõn genişletilmesi amaciyle işsizlik 
sigortasõnõn kurulmasõna çalõşõlacak, aile ödeneklerinden yararlanan gruplarõn kapsamõnõn 
genişletilmesi, çalõşanlarõn ailelerinin hastalõk sigortasõ kapsamõ içine tüm olarak alõnmasõ 
sağlanacaktõr. 

d. Bağõmsõz çalõşan esnaf ve sanatkarlarõn, serbest meslek sahiplerinin ve bağõmsõz 
küçük çiftçilerin sosyal günvenlikleri, ücretlilerin sosyal güvenliklerinden farklõ özellikler 
göstermektedir. Bu gruplarõn sosyal güvenlik imkanlarõndan yararlanmasõ ve ilerde tek bir 
sosyal güvenlik sistemi içinde yerlerini almalarõnõ sağlamak amaciyle birlikler, barolar, 
kooperatifler, odalar gibi çeşitli yardõmlaşma ve dayanõşma kuruluşlarõ içinde 
teşkilâtlanmalarõ gerekmektedir, bu yöndeki çabalar desteklenecektir. 

e. Sosyal güvenlik yalnõz sosyal sigortalar yolu ile sağlanamaz. Modernleşme ve 
sanayileşme sonucu toplumun yaşama ortamõnda yeni bir takõm riskler ortaya çõkmakta, 
devam eden sosyal güvenlik hizmetlerine yeni yaklaşmalarla çözüm yollarõ getirilmesi 
gerekmektedir. Korunmaya muhtaç çocuklar, okuyan gençler, çalõşan gençler, çalõşanlarõn 
eş ve çocuklarõ, beden ve ruh yapõlan bakõmõndan çalõşamõyacak veya tam verimli 
çalõşamõyacak durumda olanlar, artõk çalõşmasõ söz konusu olmõyan ihtiyarlar için İhtisas 
kurumlan ve hizmetleri geliştirilecek, sosyal sigortalarõn kapsõyamadõgõ ihtiyaç 
durumlarõnda gelir güvenliğini, tamamlayõcõ nitelikte olan sosyal yardõmlar Bağlõyacaktõr. 

f. Sosyal günvenlik sistemi, çeşitli gelir gruplarõ arasõnda dengesizliklerin 
bulunduğu memleketimizde, kõrda ve şehirde gelirlerin daha dengeli dağõlõmõnõ sağlamaya 
yardõmcõ olacaktõr. 
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g. Sosyal güvenlik sistemi içinde toplanan fonlarõn yatõrõma yönel-tilmeaiyle bu 
sistem yeni iş alanlarõnõn yaratõlmasõna, milli gelirin daha hõzla artmasõna katkõda 
bulunmaktadõr. Söz konusu fonlarõn üretken yatõrõm alanlarõna finansman kaynağõ olarak 
yöneltilmesiyle etkileri artõrõlacaktõr. 

h. Sosyal sigorta ve sosyal hizmet kollarõnõn bir sosyal güvenlik sistemi içinde yer 
almalarõ, bu iki tip hizmetin birbirini tamamlayõcõ ve destekleyici olmalarõ bakõmõndan 
gereklidir. İkinci Beş Yõllõk Plan döneminde, sosyal sigorta kurumlarõnõn ve sosyal hizmet 
kurumlaruuft önce kendi içlerinde birleşmesi, sonra bu iki tip hizmet kurumunun 
aralarõnda bir birliğe doğru gitmeleri sağlanacaktõr. 

2.   SOSYAL SİGORTALAR ALANINDA BUGÜNKÜ DURUM : 

a.   SORUNUN TANITILMASI: 

Sosyal sigorta imkanlarõnõn Türkiye'deki kapsamõnõn tartõşõlabil-mesi için, faal 
nüfusun mesleklere dağõlõmõnõ incelemek önemlidir. 

Tablo 106 ya göre ücretliler saysõnda beş yõlda yüzde 25,6. oranõnda bir artõş 
görülmektedir. Ücretliler grupunda tanm isçileri, sanayi isçileri ve memurlar 
bulunmaktadõr. 

Sayõlarõnõn 676 791 e vardõğõ tahmin edilen (64 618 daim! işçi, 612 173 mevsimlik 
işçi) tanm isçileri için sosyal sigorta tedbirleri alõnmõş değildir. 

Sosyal güvenlik tedbirlerinden yararlanan tanm dõşõ isçilerin ortalama sayamõn 1060-
1965 yõllarõ arasõndaki durumu Tablo 107 de gösterilmiştir. 

Sigortalõ sayõsõnda 1964 - 1965 yõllarõ arasõnda bir sõçrama görülmektedir. Bunun 
nedeni Sosyal Sigortalar Kanununun 1964 yõlõnda yürürlüğe girmesidir. 

Çalõşanlarõn çeşitli gruplarõna sağlanan sosyal sigorta imkanlarõ arasõnda farklar 
bulunmaktadõr. Sigortalõ İsçilere iş kazalarõ ve meslek hastalõklarõ ve hastalõk sigortasõ 
(Hastalõk sigortasõ kademeli olarak eş ve çocuklara da uygulanmaktadõr), uzun süreli 
malullük, ihtiyarlõk ve ölüm sigortalan sağlanmaktadõr. Çocuk zamlarõ kamu sektöründe 
çalõşan işçilere çeşitli şekillerde verilmektedir. 

Memurlar, kendilerine tanõnan sosyal haklar bakõmõndan üç belirli grupa ayrõlõrlar. 
1965 yõlõnda 504 690 olan memur sayõsõ bu üç grup arasõnda şu şekilde bölünmektedir, 
geçici hizmetli 8048, maaşlõ memur 306 903, daimi hizmetli 189 739. 

Geçici hizmetliler son yõllarda sosyal sigortalar kapsamõna alõnmaktadõrlar. 

Daimi hizmetlilere, maaşlõ memurlara T. C. Emekli Sandõğõ tarafõndan tekaütlük, 
malullük, vazife malullüğü, dul ve yetim aylõğõ haklarõ tanõnmõştõr. 

Bunlara ek olarak mask memurlara bağlõ olduktan kuruluşlar bütçelerinden 
doğumda, memurlarõn kendi hastalõklarõnda, ölümde yardõmlar yapõlmakta ve çocuk 
zammõ verilmektedir. Bu imkanlar belirli kuruluşlarda hizmetlilere de sağlanmaktadõr. 
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TABLO : 106 � Faal Nüfusun Mesleklere Dağõlõşõ 
 

  1960  1965 

Toplam  Erkek  Kadõn   Toplam  Erkek  Kadõn    

(1)  (2)  (3)   (4)  (5)  (6)  

1. Ücretli   2 437 135  2 177 263  250 872   3 057 344  2 746 755  310589  
2. İşveren veya kendi hesabõna 

çalõşanlar
 

3 839 470  3 468 222  372 248  
 

3 971 376  3 813 864  157 512  
3. Aile içinde çalõşanlar   6 220 725 1 561 022 4 659 703   6 413 447 1 697 296 4 716 251
4. Açõk olarak tarif edilmiyenler   495 915  490 976  4 939   149 555  146 645  2 910  

Toplam   12 093 245  7 697 483  5 295 762   13 591 822  8 404 560  5 187 262  

Kaynak:   1960 nüfus sayõmõ,  genel nüfus sayõmõ yüzde l örnekleme sonuçlarõ. 

TABLO: 107 � 1960 - 1965 Yõllarõnda Sigortalõ işçi 
Ortalama Sayõlarõ 

 

Yõllar  Toplam  
1960 577 672  
1961 611 908  
1962 639 384  
1963 670 669  
1964 700 350  
1965 822 686  

Kaynak :   Sosyal Sigortalar Kurumu 
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Yukarõda sayõlan gruplar dõşõnda çalõşanlardan Askeri Fabrikalar ve Devlet 
Demiryollarõ işçilerine, özel bankalar v» sigorta şirketimi personeline ait 24 emeldi 
sandõğõ vardõr. 

Bu açõklamalara göre 1960 yõlõnda 2 437 135 ücretliden 577 872 sinin işçi 
Sigortalan Kurumuna, 359 303 ünün Emekli Sandõğõna bağlõ olduğu anlaşõlmaktadõr. 
Buna göre 936 975 ücretli (Toplam ücretlilerin yüzde 38,44 ü) sosyal güvenlik sistemi 
içinde bulunmaktadõr. 1965 yõlõnda 3 057 344 Ücretliden 822 686 sõ işçi Sigortalarõ 
Kurumuna, 496642 si Emekli Sandõğõna bağlõdõr. Buna göre 1965 yõlõnda l 319 328 
ücretli (Toplam ücretlilerin yüzde 43,15 i) sosyal güvenlik sistemi içine alõnmõş 
bulunmaktadõr. Bankalar, sigorta şirketleri ve diğer iki emekli sandõğõna bağlõ çalõşanlar 
bu sayõya katõlõrsa yaklaşõk olarak toplam. Ücretlilerin yüzde 50 sinin 1965 te sosyal 
sigortadan yararlandõğõ anlaşõlmaktadõr. Sosyal sigortadan yararlanan  nüfusun  1965 te  
(l 329 328) aktif nüfusa (13 591 822) oranõ yüzde 9,7 dir. Buna diğer küçük gruplar 
eklenirse oran yüzde 10 u geçmektedir. 

b.   GELİŞMELERİN EĞİLİMİ: 

Türkiye'de sosyal güvenlik kurumlan 19 uncu yüzyõlda kurulmaya başlanmõştõr. 
Cumhuriyet döneminin ilk yõllarõnda çalõşanlar ile ilgili sosyal politika tedbirleri 
düşünülmüş, bu arada memurlar arasõnda da yardõmlaşma ve emeklilik sandõklarõnõn 
kurulmasõna hõz verilmiştir. Bu çabalar 1950 yõlõnda T. C. Emekli Sandõğõnõn kurulmasõ 
ile birleştirilmiştir. 

Zonguldak ve Ereğli kömür bölgelerinde çalõşan işçilerin arasõnda yardõmlaşma 
fOTdd^ftn kurulmuş (1921), araya giren bir duraklama döneminden sonra 1936 da iş 
Kanunu kabul edilmiştir. Sanayi alanõnda çalõşanlarla ilgili olan bu Genel İş Kanununa ek 
nitelikte olan Basõn Meslekinde Çalõşanlar Kanunu 1952 yõlõnda, Deniz iş Kanunu 1954 
yõlõnda kabul edilmiştir. Basõn iş Kanunu 1961 yõlõnda yayõnlanan 212 sayõlõ Kanunla 
geliştirilmiştir. 

Planlõ dönemde sosyal güvenliği ücretliler arasõnda tamamlama ve muhteva 
bakõmõndan geliştirme çabalarõ harcanõrken sosyal güvenliğin toplumun bütün gruplarõnõ 
kapsamasõ ve idari bakõmdan bir bütünlüğe kavuşturulmasõ gerektiği fikirleri 
geliştirilmiştir. 

Ücretlilerin sosyal güvenlik haklarõnõn tamamlanmasõ ve muhteva bakõmõndan 
geliştirilmesi yönünden atõlan önemli adõm, işçi Sigortalarõnõ 1964 te Sosyal Sigortalara 
çeviren Sosyal Sigortalar Kanunudur. Uygulama buna göre devanõ etmektedir. 

Bu alanda ikinci bir gelişme 1965 teki Devlet Memurlarõ Kanunudur. Bu kanuna 
göre gelişmeler sağlanõnca genel ve katma bütçelerden maaş alan Devlet memurlarõ, 
emekliler, malûller, dul ve yetimler ve bunlarõn bakmakla yükümlü olduklarõ kimseler 
hastalõk ve analõk sigortasõ ile görevden doğan kaza ve meslek hastalõklarõna karşõ 
sigortadan yararlanacaklardõr. Maaşlõ memurlara ve Devlet kesimindeki işçilere çocuk 
zamlarõ şeklinde verilen aile ödenekleri genel ve katma bütçelerden maaş alan memurlara 
eşleri ve çocuklarõ için aile ödeneği olarak verilecektir. 

Tarõm işçileri hakkõnda alõnmasõ gereken sosyal güvenlik tedbirlerine hazõrlõk 
olmak üzere   Tarõm İş  Kanunu  üzerinde  çalõşmalara  başlanmõştõr.  Sosyal  sigortalarõn 
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muhteva bakõmõndan geliştirilmesi ile ilgili olarak işsizlik sigortasõnõ kurma çabalarõnõ 
belirtmek gerekir. Bunun yanõnda sosyal güvenliği toplumun bütün gruplarõna yayma 
amacõyla ve birleşik tek bir sosyal güvenlik sistemi kurulmasõ için öngörülen tedbirlerde 
önemli bir gelişme olmamõştõr. 

Gittikçe güçlenen mail kaynaklara sahip olan sosyal sigorta kurumlarõ bazõ gelişme 
sorunlarõ ile karşõ karşõya bulunmaktadõr. Bunlardan Emekli Sandõğõnõn mali bünyesinde 
bir dengesizlik bulunduğu belirtilmektedir. Açõk 1964 yõlõnda yüzde 50,3 e çõkmõştõr. 
Sandõğõn gayrimenkulleri 1964 te kar getirmemişler, 1965 te zarar etmişlerdir. Buna karşõ 
verimli olan hisse senetleri ve tahvillerin plasmandaki yüzde oranlan artmõştõr. Sosyal 
Sigortalar Kurumu giderleri gelirlerinden fazla olan hastalõk sigortasõnõn eş ve çocuklara 
uygulanmaya başlamasõ ile olumlu bir yöne yönelmiş bulunmaktadõr. Plasmanlarda 
tahviller en büyük oranõ almaktadõr. 

Fonlarõ tamamen üyelerinin aidatõndan meydana gelen Ordu Yardõmlaşma 
Kurumunun kuruluşu ücretliler arasõnda dayanõşma örgütlerinin güçlenmesi amacõna 
hizmet ettiği gibi yatõrõmlarõ finanse eden fonlarõn gelişmesine yardõm etmesi bakõmõndan 
da İlgi çekicidir, işçiler ve öğretmenler arasmda benzer girişimlere geçildiği görülmüştür. 

3.   UYGULANACAK POLİTİKALAR : 

a.   ORGANİZASYON YÖNÜNDEN: 

Türkiye'de sosyal güvenik kurumlan dağõnõk durumdadõrlar. Yalnõz başõna etkili 
çahşmõyan Devlet Demiryollarõ ve Askeri Fabrikalar İşçileri sandõklarõ Sosyal Sigortalar 
Kurumu ile birleştirilecektir. Tek bir sosyal güvenlik düzenini gerçekleştirmek için özel 
banka ve sigorta şirketlerinin sosyal güvenlik sağlayan sandõklarõyla, Sosyal Sigortalar 
Kurumuna katõlacaklardõr. 

Devlet memurlarõ, iktisadi devlet teşekkülleri, belediye ve özel idare memurlarõnõn 
kõsa süreli risklere karşõ korunmasõnõ sağlamak için kurulacak sigortalar ilerde tek bir 
sosyal sigorta düzenine gidilmesini kolaylaştõrmak için Sosyal Sigortalar Kurumunca 
yönetilecektir. 

Ayn ayn örgütlenmiş olan Sosyal Sigorta kurumlarõnõ, İkinci Beş Yõllõk Plan 
sonunda tek bir sosyal güvenlik düzeninin kurulmasõna hazõrlõk olmak üzere birleştirme 
hazõrlõklarõ tamamlanacaktõr. 

Birleşmiş bir sosyal güvenlik düzenine giderken çeşitli sosyal güvenlik kurumlarõ 
arasõndaki ilişkiyi sağlõyacak ve ortak politikalarõn ilkelerini hazõrlõyacak bir «Sosyal 
Güvenlik Kurulu» kurulacaktõr. 

b.   MEVZUAT YÖNÜNDEN: 

Çeşitli gruplar için ayn ayn hazõrlanmõş olan sosyal sigorta mevzuatõ, bu gruplarõn 
özellikleri gözönünde bulundurularak yaklaştõrõlacak ve birleştirilecektir. Toplanacak 
fonlar finansman kaynağõ olarak üretken yatõrõmlarõ gerçekleştirecek kurumlarõn 
desteklenmesinde kullanõlacaktõr. 

Tarõm işçilerinin sosyal güvenliklerini sağlamada önemli bir unsur olan çalõşma 
şartlarõnõ düzenleyici Tarõm İş Kanunu çõkarõlacaktõr. Buna dayalõ olarak daimi ve geçici 
tarõm işçileri için ihtiyarlõk, analõk, hastalõk, iş kazalarõ ve meslek hastalõklarõ sigortalarõ 
kurulacaktõr. 
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İşsizlik sigortasõnõn gerçekleştirilmesine çalõşõlacaktõr. Bu sigortanõn 
geliştirilmesinde memleketimizdeki issizliğin sanayileşmiş toplumlardaklnden farklõ 
özelliği gözönünde tutulacaktõr. 

Devlet Memurlarõ Kanununda öngörülmüş olan sigorta hizmetleri 
gerçekleştirilecektir. Bu haklar, iktisadi devlet teşekkülleri, belediyeler ve özel idareler 
memurlarõna da sağlanacaktõr. 

Sosyal Sigortalar uygulamasõnõn işçi ve iş verene yüklediği işlemler azaltõlacaktõr. 
Geçmiş sigorta haklarõnõn kaybolmasõnõ önliyen bir takip sistemi kurulacaktõr. Her kişiye, 
birden fazla yerde de çalõşsa tek sigorta uygulanacaktõr. 

Ücretlilerin gelirlerini aile büyüklerine göre ayarlamada yeterli olmõyan ve sõnõrlõ 
ücretli gruplarõ için uygulanan çocuk zamlarõnõ aile ödenekleri haline getiren Devlet 
Memurlarõ Kanunundaki imkanlar diğer ücretli gruplarõnõ kapsõyacak biçimde 
artõrõlacaktõr. 

Sanayi isçilerinin karşõlaştõklarõ iş kazalarõ ve meslek hastalõklarõna maruz bulunan 
ve sayõlan gittikçe artan orta ve yüksek teknik öğretim öğrencilerinin iş kazalarõ ve 
meslek hastalõklarõ sigortalarõndan yararlanmalarõ sağlanacaktõr. 

Esnaf ve sanatkarlar, bağõmsõz çiftçiler, serbest meslekte çalõşanlarõn hastalõk, 
ihtiyarlõk ve ölüm hallerinde gelir güvenliklerini sağlamak için, uygulama şekil ve şartlarõ 
araştõrmalarla tespit edilecek ve kendi aralarõndaki yardõmlaşma ve dayanõşma 
kuruluşlarõndan yararlanabilecek sosyal sigortalar kurulacaktõr. Kurulan bu sigorta 
kurumlan ilerde Sosyal Sigortalar Kurumunda birleştirilerek tek bir güvenlik sistemi 
içine alõnacaktõr. 

c   İSTİHDAM, İNSANGÜCÜ, EĞİTİM : 

Sosyal Sigortalarõn Türkiye'de gün geçtikçe genlşliyen bir uygulama alanõ bulmasõ, 
Sosyal Sigortalar Kurumunun kendisine verilmiş ve ilerde verilecek olan, görevlerinde 
nitelik ve nicelik bakõmlarõndan artõşlar olmasõ nedeniyle mevcut personel yeni görevler 
için eğitilecektir. Bu alanda uzman eleman yetiştirilmesi için Üniversite ve yüksek 
okullarda sosyal güvenlik kürsüleri kurulacaktõr. 

d.   FİNANSMAN YÖNÜNDEN : 

Sigortalarõn kapsadõğõ risklerin genişlemesi sigortalanan gruplarõn düşük gelirleri ve 
gelir sahibi olmõyanlan da içme alacak biçimde artmasõ nedeniyle işsizlik sigortasõ, tarõm 
işçilerinin sigortalanmasõ, teknik öğretimde okuyan gençliğin sigortalanmalarõ, gibi 
durumlarda Devlet, sigorta fonlarõnõn finansmanõna üçüncü taraf olarak katõlacaktõr. 
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SAĞLIK 
1. İLKELER 

a. Toplumun ruh ve beden sağlõğõ içinde yaşamasõ  kalkõnmanõn amacõdõr, öte 
yandan sağlõk hizmeti yukarõ seviyede bir iktisadi ve sosyal gelişmeye ulaşabilmek için 
de bir araçtõr. İnsangücü, ruh ve beden sağlõğõ iyi olduğu oranda kalkõnma çabasõnda 
verimli olabilir. İkinci Beş Yõllõk Plan Döneminde halkõn sağlõk seviyesinin yükseltilmesi 
amaciyle sağlõk standartlarõ belirli bir seviyeye ulaştõrõlacak, sağlõk personelinin ve 
hizmetlerinin yurt üzerinde halkõn bu hizmetlerden eşit şekilde yararlanmasõnõ 
gerçekleştirecek dengeli dağõlõmõ sağlanacaktõr. 

b. Toplumun ruh ve beden sağlõğõnõn korunmasõ, halkõn sağlõk hizmetlerinden 
yararlanma seviyesinin yükseltilmesi ve hasta olanlara eşit tõbbi bakõm imkanlarõ 
sağlanmasõ geniş halk kitlelerine yönelmiş ve özellikle koruyucu hekimlik hizmetlerine 
ağõrlõk veren sosyalleştirme programlariyle gerçekleştirilecektir. Sağlõk hizmetlerinde 
sõnõrlõ sayõda nüfusun yararlanabileceği tedavi edici hekimlik hizmetleri, koruyucu 
hekimlik hikmetlerini tamamlayõcõ bir unsur olarak ele alõnacak, evde ve ayakta tedavi 
usulü geliştirilecektir. 

c. Çevre sağlõğõ şartlarõnõn düzeltilmesi halkõn sağlõk konusunda eğitilmesi, 
bulaşõcõ hastalõklarõn yok edilmesi, beslenme şartlarõnõn geliştirilmesi, ana - çocuk 
sağlõğõ, okul sağlõğõ, gençlerin sağlõğõ, işçi sağlõğõ gibi konularda koruyucu sağlõk 
hizmetlerinin geliştirilmesine öncelik verilecektir. 

d. Sağlõk hizmetlerinin birbiri ile tutarlõ bir bütün olarak ve verimli şekilde 
uygulanabilmesini sağlamak, sağlõk personelinin bölgeler arasõnda ve mesleğin çeşitli 
dallarõnda dengesiz dağõlõşõnõn sağlõk hizmetlerinin istenen ölçüde görülmesine yaptõğõ 
olumsuz etkiyi gidermek amaciyle sağlõk hizmetleri tek elden yürütülecektir, özel 
teşebbüsün sağlõk tesisleri yapmasõ teşvik edilecektir. 

e. Sağlõk hizmetlerinin yürütülmesinde verimliliği artõrmak için doktor, yardõmcõ 
sağlõk personeli oranõndaki dengesizlikler giderilecek, sağlõk tesislerinin belirli 
standartlar geliştirilerek asgari maliyette yapõlmasõ sağlanacaktõr. 

2. DURUM: 

a.   SAĞLIK TEŞKİLATI : 

Devlet adõna koruyucu ve tedavi edici hizmetleri yürütmek Sağlõk ve Sosyal 
Yardõm Bakanlõğõnõn görevidir. Ancak tedavi edici hizmetlere diğer bakanlõklar, İktisadi 
Devlet Teşekkülleri, Sosyal Sigortalar Kurumu, Tõp fakülteleri ve diğer özel kuruluşlar 
da katõlmaktadõrlar. Halk sağlõğõ ile ilgili hizmetler tümü ile Sağlõk ve Sosyal Yardõm 
Bakanlõğõnõn sorumluluğunda olup belediye ve özel idareler de bu hizmetin 
yürütülmesinde rol oynamaktadõr. 

 

 

 



                                                                                                                                            İkinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ (1968-1972) 

http://ekutup.dpt.gov.tr/plan2.pdf   216

 

1963 - 1966 döneminde sağlõk teşkilâtõnda gelişme olmuş, sosyalleştirilen 
bölgelerde sağlõk ocaktan, saflõk grup başkanlõklarõ kurulmuş, bölge lâboratuvarlan, bölge 
hastaneleri, depo ve tamirhaneler yapõmõna başlanmõştõr. 

Sosyalleştirmenin henüz uygulanmadõğõ yörelerde mevcut saflõk personeli ile bir 
program içerisinde köylünün katkõsõnõ da sağlõyarak sağlõk hizmetlerini birleştirme 
(entegrasyon) çalõşmalarõna başlanmõştõr. Sosyalleştirmeye geçişi kolaylaştõran bu 
birleştirme çalõşmalarõndaki üniteler sağlõk şube, ocak ve istasyonlarõndan meydana 
gelmektedir. 

Birinci Beş Yõllõk Planda kamu sektörüne ait sağlõk hizmetlerinin (Milli Savunma 
Bakanlõğõnõn özel nitelikteki hizmetleri hariç) tek elden yürütülmesi öngörülmüşse de bu 
husus gerçekleşmemiştir. Çeşitli kuruluşlara bagu sağlõk kurumlarõnda değişik personel 
ve malzeme standartlarõ ve farklõ ccret politikasõ uygulanmaktadõr. 

 

b.   SAĞLIK PERSONELİ 

Yurdumuzda sağlõk personelinin sayõ bakõmõndan yetersiz olmasõ ve yurt düzeyinde 
dengesiz dağõlõmõ saflõk hizmetlerinde beklenen gelişmeyi engellemektedir. 

Sağlõk personeli sayõsõ Tablo 108 de, hekimlerin yurt üzerinde dağõlõmõ Tablo 109 
da gösterilmiştir. 

TABLO : 108 � Sağlõk Personeli sayõsõ (1966) 
(Bin kişi) 

 

Personel  
Sayõ  
(1) 

Bir personele düşen 
nüfus miktarõ  

(2) 
Hekim  10,2  2,9  

Diş hekimi  2,1  15,0  

Eczacõ  1,9  16,6  
Hemşire ve hemşire yardõmcõsõ  5,0  8,4  

Sağlõk memuru  0,2  6,2  

Ebe  5,0  6,5  

Kaynak:   Sağlõk ve Sosyal Yardõm Bakanlõğõ. 

Sağlõk hizmetlerinin sosyalleştirildiği bölgelerde dengeyi sağlamak yönünden 
çabalara girişildigi halde, hekimlerin büyük.il merkezlerinde toplanmalarõ önlenememiş 
ve dengesizlik devam etmiştir. Nüfus yoğunluğu yönünden eşit olan bölgelerde hekim 
oranõ ve hekim başõna düşen nüfus büyük farklõklar göstermektedir. 
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TABLO : 109 � Hekimlerin Yurt Üzerinde Dağõlõmõ (1966) 

 

Sağhk  

Bölge 
nüfusunun 

toplanõ nüfusa 

 

Hekim  Bir hekime  

 

bölgeleri  oranõ %  sayõsõ  dttşen nüfus  iller  

I.   Bölge 10,1   4 651  701  Kõrklareli, Edirne, İstanbul, Tekirdağ:.  
II.   Bölge 5,7   365  4 981  Kocaeli, Zonguldak, Bolu, Sakarya.  

III.   Bölge 53   352  5 220 Bursa, Çanakkale, Balõkesir.
IV.   Bölge 10,5   1 326  2 552 Manisa, İzmir, Aydõn, Denizli, Muğla.
V.   Bölge 5,2   258  6 477 Bilecik, Eskişehir, Kütahya, Uşak, Afyon.
VI   Bölge 3,0   185  5 253 İsparta, Burdur, Antalya,

VII.   Bölge 10,1   1 658  1 964 Kastamonu, Çankõrõ, Ankara, Kõrşehir, Yozgat, Nevşehir.
VIII.   Bölge 4,7   181  8 414 Konya, Niğde.  

IX.   Bölge 7,4   240  9 957  Samsun, Sinop, Çorum, Amasya, Ordu.  
X.   Bölge 5,5   203  8 713  Tokat, Sivas, Kayseri.  
XI.   Bölge 9,2   593  4 989 Maraş, Adana, îçel, Gaziantep, Hatay.

XII.   Bölge 5,6   159  11 415 Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane.
XIII.   Bölge 4,4   146  9 484 Bingöl, Tunceli, Elazõğ, Malatya, Adõyaman.  
XIV.   Bölge 5,0   254  6 429 Diyarbakõr, Siirt, Mardin, Urfa.
XV.   Bölge 5.5   886  4 601 Kars, Ağrõ, Erzurum, Erzincan.

XVI.   Bölgc 2,3   125  5 855 Muş, Bitlis, Van, Hakkari.
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Diğer bir dengesizlik pratisyen hekim ile mütehassõs hekim sayõsõ arasõnda 
belirmektedir. Koruyucu sağlõk hizmetlerinin yürütülmesi İçin gerekli pratisyen hekim sayõsõ 
azdõr. Buna oranla mütehassõs hekim sayõsõ fazladõr. Mevcut hekimlerin yüzde 60,3 ü 
mütehassõs, yüzde 39,7 si pratisyendir. Sağlõk İnsangüctt sağlanmasõnda karşõlaşõlan büyük 
sorunlardan birisi de hekimlerin yabancõ ülkelere gidip yerleşmesidir. Yalnõz tõp eğitimi 
süresinde Devlete maliyeti 400 000 TL. civarõnda olan bir hekimin yurt dõşõna gitmesi önemli 
bir kayõptõr. Bugün hekimlerimizin yaklaşõk olarak yüzde 30 u dõş ülkelerde bulunmaktadõr. 

Yurdumuzda yardõmcõ sağlõk personeli de ayrõca yetersizdir, istenen standartta, bir 
hekime 2 hemşire düşerken Türkiye'de bir hekime 0,44 hemşire düşmektedir. Bu durum bazõ 
yerlerde hekimlerin yardõmcõ sağlõk personelinin görevlerini üzerlerine almalarõna yol 
açmaktadõr. Yapõlan araştõrmalara göre Sağlõk ve Sosyal Yardõm Bakanlõğõna bağlõ 
hastanelerde 50 yatağa. Sosyal Sigortalar Kurumu hastanelerinde 35 yatağa, özel sektöre ait 
hastanelerde 65 yatağa bir hemşire düşmektedir. Batõ memleketlerinde bu oranõn 2,5 yatağa 
bir hemşire olduğu göz önünde tutulursa bu eksikliğin önemi ortaya çõkmaktadõr. 

c.   SAĞLIK KURUMLARI: 

(1)   Sağlõk ocaklarõ: 

Sosyalleştirme programõ 1967 sonunda 23 ili kapsamõş olacaktõr, Programõn 
uygulanmasõnda çeşitli nedenlerle geri kalmalar olmuştur. Sağlõk ocaklarõ yapõmõ tablo 110 
da gösterilmiştir. 

T4BLO : 110 � Sağlõk Ocaklarõ Yapõmõ  (1963 - 1967) 
 

Yõllar  

 

Plan 

 

Yõllõk 
program  

Plan 
yõllõk 

program 
farkõ 

»

 

S.S.Y.B. 
programõ 

Plan 
S.S.Y.B. 
programõ 

farkõ  

Yõllõk 
program 
S.S.Y.B. 

farkõ  

 

Gerçek-
leşme 

[1] 
(1)   (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)   (8)  

1963  
 

300 
 

200 
m

  � 100  173  � 127  �  27  
 
19  

1964   300  276  � 24  270  � 30  �    6   169  
1969   300  141  � 159  141  � 159  0   426  
1966   300  221  � 79  259  � 41  +   38   561  
1967   300  52  � 248  205  � 95  + 153    

Kaynak:   Devlet Planlama Teşkilatõ  çalşsmalarõ. 
[1]   Getçekleçme yapõmõ tamamlanan  sağlõk ocaklarõnõn sayõsõnõ toplam olarak 

göstermektedir. 

Sağlõk ocaklarõnõn yapõmõ ile ilgili çeşitli sorunlar vardõr. Ocaklarõn yapõldõğõ yerlerde 
yol, içme suyu, haberleşme gibi alt yapõ hizmetleri genellikle sağlanamamõştõr. 

Ocaklar bulunduktan yerlerin iklim şartlarõna uygun olarak inşa edilmemiştir. Arsa 
bulmakta çekilen zorluk nedeniyle ocaklarõn köy dõşõna yapõlmasõ hizmetin görülmesini 
güçleştirmektedir,  inşa  maliyetleri  her  yõl  fiyat   artõşlariyle   açõklanamõyacak   derecede  
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farklõlõklar göstermiştir. Sağlõk ocaklarõnõn hizmetlerini destekliyen sağlõk evlerinin 
kiralanmasõ ve halk katkõsõyla yapõlmasõ sõnõrlõ bağan sağlamõştõr. 

(2)   Tedavi kurumlarõ : 

1965 yõlõnda yurdumuzda yatak sayõsõ 70 830 dur ve onbin kişiye 22,6 yatak 
düşmektedir. Bütçelerle alõnan cari harcama «denekleri yetersiz, yataklõ tedavi kurumlarõnõn 
yurt düzeyindeki dağõlõmõ dengesiz olduğundan, bazõ yerlerde ihtiyacõn üstünde büyük 
kuruluşlar bulunduğundan ve mütehassõs hekim gönderilemediğinden mevcut yataklardan 
tam olarak yararlanõlamamaktadõr. Hasta yataklarõnõn iller arasõnda dağõlõmõ Tablo 111 de 
gösterilmiştir. 

Personel, malzeme kadrolarõnda ve hastane yapõmõnda standardizas-yon olmamasõ 
sonucu tedavi edici hizmetlerle uğraşan çeşitli kuruluşlarda hasta yatağõ ve tedavi hizmeti 
harcamalarõ farklõlõklar göstermektedir. Bu farklõlõklarõn ortadan kalkmasõnõ sağlõyacak tek 
elden idare sistemi ve modern anlamda hastane işletmeciliği henüz gerçekleşmemiştir. 

TABLO: 111 � Hasta YataJdarmtn İtter Arasõnda dağUtmt (1965) 
 

10 000 nüfusa düşen yatak sayõsõ  
(1) 

İl sayõsõ 
(2)  

1-10  28  
11-20 29
21-30  5  
31-40  1  
41-50  3  
50 den fazla  1  

Kaynak:   Devlet Planlama Teşkilatõ çalõşmalarõ. 

(3)   Diğer Sağlõk kurumlarõ : 

Sağlõk laboratuvarlarõnõn gerektiği şekilde gelişmemiş olmasõ koruyucu ve tedavi edici 
sağlõk hizmetlerini olumsuz yönden etkilemekte, ve niteliklerini düşürmektedir. Gerek sağlõk 
personeli gerekse yardõmcõ sağlõk personeli yetiştiren sağlõk okullarõ öğretim üyesi, bina ve 
teçhizat sõkõntõsõ çekmektedirler. Sağlõk eğitiminde koruyucu hekimliğe yönelen sağlõk 
politikasõnõn gereklerini aksettiren önemli bir değişme olmamõştõr. Hekimlik eğitiminin 
yetersizliği ihtisasa yönelmeye yol açmaktadõr. Sağlõk hizmetlerinde çalõşan personelin 
hizmet içi eğitimleri yeterli bir duruma erişmemiştir. 

d. SAĞLIK PROGRAMLARI : 
(1)   Sosyalleştirme programlarõ: 

Türkiye'de nüfusun dağõlõmõ ve yerleşme özelliklerine göre halkõn sağlõğõ yeterli bir 
hizmetin halka götttrulmesiyle sağlanabileceğinden, Bağlõk ocaklarõnõn kuruluş sistemi ve 
çalõşma esaslarõ Türkiye için en iyi uygulama metodudur. Böylece halkõn sağlõk sorunlarõ 
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koruyucu hekimliğe ağõrlõk verip tedavi hekimliğini de sağlõyarak giderilmekte, hastalar kõsa 
zamanda sağlõk kurumlarõna ulaştmlabilmekte, hizmetin niteliği yükselmekte ve sağlõk 
personeli gezi kalmõş bölgelerin kalkõnmasõnda doğrudan doğruya rol almak imkânõnõ 
bulmaktadõr. 

Sağlõk hizmetlerinin tek elden toplanmasõndaki gecikme, belirli bir sağlõk personeli ve 
ücret politikasõnõn uygulanmamasõ nedeniyle yoksunluk bölgelerinin çekiciliğini kaybetmesi 
sosyalleştirme programlarõnõn yavaşlamasõnõn sebeplerindendir. Öte yandan sosyalleştirme 
hizmetleriyle birlikte götürülmesi zorunlu olan altyapõ hizmetlerinin gerçekleşmemesi 
yoksunluk bölgelerinde hizmet gören sağlõk personelini zor durumda bõrakmõştõr. 

(2)   Çevre sağlõğõ hizmetleri: 

Köylük yörelerde çevre sağlõğõ şartlarõnõn düzeltilmesinde belirli bir gelişme yoktur. 
Sağlõk hizmetlerinin sosyalleştirildiği ve birleştirildiği bölgelerde halka sağlõk eğitimi yolu ile 
çevre sağlõğõ şartlarõnõn iyileştirilmesine çalõşõlmakta ve bu yönde gelişmeler olmaktadõr. 
Çevre sağlõğõ çeşitli kurumlar arasõnda işbirliği gerektiren bir konudur, işbirliği yapõlmadõğõ 
durumlarda çalõşmalar yetersiz kalmaktadõr. 

(3)   Bulaşõcõ hastaliklarla savaş: 

Yurdumuzda veremli sayõsõ 750 000 civarõnda olup bu sayõ nüfusun yüzde 2,5 unu 
teşkil etmektedir. Bu hastalarõn yüzde 80 ni çalõşma çağõnda bulunmaktadõr. Ancak yüzde 17 
si dispanserler tarafõndan kontrol altõna alõnmõştõr. Dağlõk bölgelerde ve köylük yörelerde 
tarama hizmetlerinin yeteri derecede yapõlamamasõ sonucu son yõllarda sõtmada önemli bir 
azalma olmamõştõr. Diğer bulaşõcõ hastalõklarla savaş, ocaklar tarafõndan ocak olmõyan 
yerlerde özel kuruluşlar, dispanserler ve hastaneler tarafõndan yürütülmektedir. Bu arada 
«geri ülkeler hastalõğõ» diye tanõmlanan bağõrsak hastalõklarõ önemli bir sorun olarak devam 
etmektedir. Bu hastalõklarla savaş çevre sağlõğõ şartlarõnõn düzeltilmesiyle başarõya 
ulaşabilecektir. 

(4) Halk için sağlõk eğitimi: 

Sağlõk seviyesinin yükseltilmesi halkõn sağlõk konusunda eğitimiyle gerçekleşebilir. 
Sağlõk eğitimi alanõnda yurdumuzda çeşitli kuruluşlar faaliyette bulunmaktadõr. Bu faaliyetler 
dağõnõk çalõşmalar durumundadõr. 

(5) Ana-çocuk sağlõğõ: 

Doğum ve gebelikte anne ölüm oranlan yüksektir. Fena bakõm, bulaşõcõ hastalõklar ve 
beslenme bozukluğu gibi nedenlerle Türkiye'de çocuk ölümleri de fazladõr. Ana, çocuk 
sağlõğõ hizmetleri, eleman azlõğõ ve sõnõrlõ mail imkanlar yüzünden yeterli değildir. Sorumlu 
kuruluşlar arasõnda yeterli işbirliği yoktur. 

(6) İşçi  sağlõğõ: 

Tarõm sektöründe çalõşanlarõn sağlõk durumlarõ korunmuş değildir. Tarõm dõşõ 
sektörlerde çalõşan işçiler yürürlükteki kanunlardan  yararlanmaktadõrlar.  Sağlanan hizmet  
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tedavi edici nitelikte olup, koruyucu hizmet sõnõrlõdõr. Sanayinin yarattõğõ çevre sağlõğõ 
problemleri, İş yerinde sağlõk şartlarõnõn sağlanmasõ gibi problemler çözüm beklemektedir. 

(7)   Ruh sağlõğõ: 

Ruh sağlõğõ merkezlerinin sayõsõ yetersizdir, mevcut hastanelerin modern teşhis ve 
tedavi araçlarõ bu alandaki milletlerarasõ gelişmelerin eriştiği seviyede değildir. Personel 
ihtiyacõ büyüktür. 

(8) Beslenme ve besin kontrolü : 

Yurdumuzda eksik beslenmenin yanõsõra yanlõş beslenme yaygõndõr, insan başõna alõnan 
günlük kalori normale yakõn olmasõna rağmen bu kaloriyi sağlõyan hayvansal ve bitkisel 
gõdalar arasõnda dengesizlik vardõr. Besin maddelerinin kontrolü Sağlõk ve Sosyal Yardõm 
Bakanlõğõ, belediyeler, Gümrük ve Tekel, Ticaret Bakanlõklarõ tarafõndan yapõlmaktadõr, ilgili 
kuruluşlar hizmeti ele alacak personel ve teşkilattan yoksundur. Özellikle kontrollann yeterli 
bir şekilde yapõlmasõnõ mümkün kõlacak lâboratuvarlar mevcut değildir. 

(9) İlaç kontrolü ve sağlõk malzemesi bakõmõ: 

Halk sağlõğõ ve yurt ekonomisi yönünden önemi olan ilâç kontrolü Sağlõk ve Sosyal 
Yardõm Bakanlõğõ tarafõndan fiyat ve nitelik bakõmõndan yapõlmaktadõr. Ancak Sağlõk ve 
Sosyal Yardõm Bakanlõğõnda bu kontrolü gereği gibi yürütecek bir organõn bulunmamasõ, bu 
konuda eleman eksikliği ilaçlardaki hammadde miktarlarõnõ azaltarak yapõlan rekabetlerde 
kontrol imkanõnõ ortadan kaldõrmaktadõr, öte yandan özellikle sosyalleştirme programlarõ ile 
ilişkili olarak sağlõk malzemesinin standartlarõnõn ve stok sistemlerinin geliştirilmesi 
gereklidir. 

(10) Sağlõk yapõlarõ: 

Sağlõk yapõlan standartlarõnõn tespit edilmemiş olmasõ her cins sağlõk yapõsõnda 
sağlanabilecek önemli tasarruflara engel olmaktadõr. Yapõnõn sahibi olan kurumlarõn farklõ 
tutumlarõ ve bölgesel farklõlõklar sağlõk yapõlan İnşaatlarõnda çeşitli maliyetler ortaya 
çõkarmaktadõr. Köy sağlõk ocaklan maliyeti 160 bin T.L. dan 290 bin TL. ye, yatak 
maliyetleri 20 bin T.L. dan 81 bin T.L. ye kadar değişmektedir. 

9.   GELİŞMELER VS SEÇİLEN HEDEFLER : 

İkinci Beş Yõllõk Plan döneminde yukarda açõklanan ilkelerin õşõğõnda çeşitli politikalar 
yürütülecek ve yapõlacak yatõrõmlarla aşağõda açõklanan hedefler gerçekleştirilecektir. 1972 
yõlõnda 10 000 kişiye 25 yatak sayõsõ gerçekleştirilecek sayõda yõllõk yatak artõşõ sağlanacaktõr. 

Sosyalleştirme programlan yõlda 300 ocak açõlarak devam edecektir. Özellikle 
programa katõlan hekimlere bir münavebe imkanõ vermek amaciyle her yõl Batõ bölgelerinde 
belirli oranda ocak yapõlarak sosyalleştirme uygulamasõna devam edilecektir. Diğer hedefler 
Tablo 112 de gösterilmiştir. 
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TABLO : 112 � Sağlõk Alantnda Varõlacak Hedefler (1968 - 1972; 

 
  1967 � 

St [1] 1968 1969 1970 1971 
 
1972 

Sağlõk kurumlarõ   (1) (2) (3) .(4) (5)  (6) 
Sağlõk ocaklarõ   800 1 100 1 400 1 700 2 000  2 300 
Sağlõk evleri   160 1 430 2 800 4 120 5 440  6 760 
Sõtma eradikasyon şubeleri   334 334 334 334 334  334 
Verem savaş:      

� BCG Retest ekibi   10 10 10 10 10  10 
� BCĞ aşõ ekibi   100 105 110 115 120  120 
� Dispanserler   157 160 165 170 180  190 
� Gezici tedavi ekibi   75 80 85 95 105  115 
� Gezici röntgen   10 15 20 25 30  35 

Trahom savaş dispanserleri   41 41 41 41 41  41 
Cüzzam savaş dispanserleri   11 11 11 11 11  11 
Ruh sağlõğõ dispanserleri   8 8 10 12 14  16 
     
Hõfzõsõhha Enstitütüleri      

� Merkez Hõfzõsõhhahha Enst. 1 1 1 1 1 1  1 
� Bölge Hõfzõsõhha Enstitüsü   4 5 7 9 11  13 

"Depo ve  Tamirhaneler      
� Anadepo ve tamirhane  1 2 3 3 3 3  3 
� Bölge depo ve tamirhane  E 3 5 7 9 11  13 

Yataklõ tedavi kurumlarõ (Ya-     
tak sayõsõ) :      

� Sağlõk ve Sos. Yar. Bak   43 000 44 900 16 800 48 700 50 600  52 500 
� Sosyal Sigortalar Kuru  . 6 000 6 600 7 400 8 000 8 800  9 600 
� Diğer kamu kuruluşlarõ   22 300 422 700 <İ3 100 423 800 24 500  25 400 
� Özel sektör   4 600 4 900 5 200 5 500 5 800  6 000 

Toplam   75 900 79 100 32 500 36 000 89 700   93 
500- 

[1]   1967  sonunda gerçekleşmesi beklenen hedefler  
Kaynak:   DPT çalõşmalarõ. 

4.   YATIRIMLAR: 

Sağlõk programlanma gelişmesi için gerekli yatõrõmlar Tablo 113 de görülmektedir. 
 

TABLO : 113 � Sağlõk Yatõrõmlarõ (1968-1972) 
(Milyon T. L.) 

 

 1968   1969  1970 1971  1972   Toplam  
 (1)   (2)  (3)  (4)  (5)   (6)  
Sağlõk ocaklarõ  66   66  66  66  66   330  
Sağlõk evleri  64,7   64,7 64,7 64,7 64,7   323,5  
Yataklõ tedavi 
kurumlarõ  333,4  

 
236,4  205,2  154,6  153,8  

 
1 083,4  

Halk sağlõğõ 
programlarõ  58,8  

 
50,8  51,3 51.3  50,9  

 
263.1  

Toplam  522,9   417,9  387,2 336,6  335,4   2000,0  

Kaynak:   Devlet Planlama Teşkilatõ çalõşmalarõ. 
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5.   UYGULANACAK POLİTİKALAR : 

(1) Tek bir sağlõk sigortasõ tatbikatõna geçişi kolaylaştõrmak amaciyle ve bu tatbikata 
geçinceye kadar kamu sektörüne alt sağlõk tesislerinde (Milli Savunma Bakanlõğõ özel 
tesisleri hariç) iyi bir koordinasyon sağlanacaktõr. 

Tedavi Kurumlarõ Koordinasyon kurulu kurulacaktõr. Bu tesislerin kuruluş yerleri, yeni 
kapasite ilâveleri, yapõ, malzeme ve bakõm standartlarõ, personel kadro ve ücretleri, tesislerin 
ahenkli bir tarzda kullanõlmasõ için takip edilecek genel politika Sağlõk ve Sosyal Tardõm 
Bakanlõğõnca tespit edilecektir. Bu politikanõn uygulanmasõnda bu tesislerden halen istifade 
edenlerin ihtiyaçlarõ öncelikle dikkate alõnacaktõr. Bur suretle kamu sektörü sağlõk tesisleri 
kapasitesinden tam bir şekilde yararlanõlmasõ sağlanacaktõr. 

(2) Sosyalleştirme faaliyetlerinin yürütülmesi için bu bölgelere götürülmesi zorunlu 
olan alt yapõ hizmetleri belirli programlar içinde sağlõk yatõrõmlarõndan önce tamamlanacak 
ve alt yapõ yatõrõmlarõnõn önceliği buna göre verilecektir, ilgili yatõrõm programlarõnda bu 
amaçla ayrõlan yattnm belirtilecektir, ilgili kuruluşlar arasõnda devamlõ bir işbirliği 
sağlanacaktõr. 

(3) Sağlõk ve Sosyal Yardõm Bakanlõğõ bünyesinde hizmetin yeterli şekilde 
yürütülmesini ve denetimini sağlamak için çeşitli çevre sağlõğõ, konularõnda, laboratuvar 
hizmetlerinde, halk sağlõğõ eğitiminde, ruh sağlõğõ hizmetlerinde, gõda kontrolü hizmetlerinde 
sorumlu organlar kurulacaktõr. Sağlõk hizmetlerinin ve taleplerinin ekonomik ve soayal 
alanda, değerlendirilmesi ve denetimi çalõşmalarõna önem verilecektir. 

(4) Laboratuvarlarõn çalõşmalarõ belirli standartlara bağlanacak, bölge laboratuvarlan, 
köylerdeki hastalõklarõ meydana çõkarmak için gezici laboratuvar birimleriyle donatõlacaktõr. 
Mevcut ilaç kontrol laboratuvarlaruun kapasitesinden yararlanacak bir �Devlet İlaç Kontrol 
Enstitüsü� kurulacaktõr. 

(5) Yardõmcõ sağlõk personeline ve halka verilecek sağlõk eğitiminin uygulama 
esaslarõnõ tespit edecek, ilgili araştõrmalarõ yapacak ve hizmet içi eğitim sağlryacak bir «Halk 
Sağlõğõ Eğitimi Enstitüsü» kurulacaktõr. 

{6) Sağlõk hizmetlerinin sosyalleştirilmesinde doğu illerinden başlõyan uygulama 
devam edecek, sağlõk hizmetleri seviyesi düşük olan iller bu öncelikle ele alõnacak ve bu 
programda çalõşan hekimlere bir rotasyon imkanõ sağlamak için yapõlan ocaklarõn her yõl 
yüzde 15 i Batõ bölgelerine yapõlarak program bu yörelere de uzatõlacaktõr. 

(7) Sağlõk ocaklarõ çeşitli sağlõk programlarõnõn ayakta ve evde tedavi hizmetleri 
seklinde uygulandõğõ .birimlerdir. Ocaklarla yataklõ tedavi kurumlan ve dispanserler arasõnda 
işbirliği yapõlmasõ sağlanacaktõr. 

(8) Tedavi hizmetlerinin genişlemesinde özel teşebbüsün gelişmesi önemlidir ve 
desteklenecektir. Ancak personel ve hizmet standartlarõ bakõmõndan genel sağlõk 
programlarõnõ aksatmõyacak bir düzen kurulacaktõr. 

(9) Az döviz sarfõ ile ihtiyacõ karşõlõyacak ilaç temini için yurdumuzdaki yerli sermaye 
ile   kurulan   fabrika  ve   laboratuvarlar  desteklenecek,  yabancõ  sermaye  ile yerli sermaye  
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arasõndaki eşitsizlikler giderilecektir. 

(10) İlaçlarõn içindeki hammadde miktarlarõnda farklar yaparak rekabete girilmesi 
ve sağlõkla ilgili konuda kitleye ticari tanõtmalar yapõlmasõ önlenecektir. Haç fiyatlarõ 
maliyet esasõna göre tespit edilecektir. 

(11) Bulaşõcõ hastalõklarõn yayõlmasõnda önemli rol oynayan gevre sağlõğõ şartlarõnõn 
iyileştirilmesi, hastalõklarõn kontrolü için asõ kampanyalarõnõn yürütülmesi ve asõ üretimi 
İle ilgili kuruluşlar arasõnda işbirliği sağlanacaktõr. 

(12) Besin maddelerinin kontrolü ile ilgili mevzuat günün şartlarõna uygun olarak 
değiştirilecektir. Sağlõk ve Sosyal Yardõm Bakanlõğõ, bu konuda yetersiz kalan çalõşmalarõ 
destekliyecek ve ilgili kuruluşlar arasõnda bu amaçla işbirliği sağlõyacaktõr. 

(13) İşçi sağlõğõnda koruyucu hizmetlere, eğitime ve tanõtmaya öncelik verilecek; 
işyerlerinin sağlõk şartlan ile ilgili sorunlarda Çalõşma ve Sağlõk ve Sosyal Yardõm 
Bakanlõğõ işbirliği yapacaklardõr. 

(14) Ruh sağlõğõ kuruluşlarõnõn sayõca ve nitelikçe yeterli duruma getirilmesi 
amacõyla, bu yöndeki çalõşmalar artõrõlacaktõr. 

b.   İSTİHDAM, EĞÎTİM VE İNSANGÜCÜ : 

(1) Mevcut tõp fakültelerinin çalõşmalarõ arasõnda ilişki kurmak ve sağlõk eğitimi 
standartlarõnõ tespit etmek için fakülteler arasõnda ve Sağlõk ve Sosyal Yardõm 
Bakanlõğõnõn da katõldõğõ bir kurul kurulacaktõr. 

(2) Sağlõk öğretiminde ilerde ihtiyaç duyulacak hekim sayõsõnõ karşõlamak için 
insangücü hedeflerine göre ek kapasiteler yaratõlacaktõr. Bu kapasitelerin yaratõlmasõnda 
büyük merkezlerdeki eğitim potansiyelinden yararlanõlacak, gereken öğretici personelin 
eğitimine önceki yõllarda başlanacak, yer seçiminde sağlõk personelinin bölgeler arasõnda 
dengeli dağõlõmõnõ kolaylaştõracak hususlar gözönttnde bulundurulacaktõr. 

(3) Sağlõk politikasõnõn ilkelerine uygun olarak sağlõk eğitimiyle ilgili bütün 
kurumlarda toplum sağlõğõ konularõna önem verilmesi teşvik edilecek ve sağlanacaktõr. 
Sağlõk eğitiminde pratisyen hekim ihtiyacõnõn karşõlanmasõna yardõm edecek olan 
değişiklikler yapõlacaktõr. Tõp Fakültesi sonunda «Intern» dönemi zorunlu kõlõnacaktõr. 

(4) Tõpdaki yeni gelişmelerle ilgili olarak hekimlerin görgü ve bilgi kazanmalarõnõ 
sağlamak üzere- hekim istihdam eden çeşitli kuruluşlar hizmet içi eğitim sağlamakla 
yükümlü olacaklardõr. 

(5) Sağuk personeli yetiştiren özel okullarõn açõlmasõnda bu okullarõn denetimi 
sağlanarak Devlet okullarõndaki standardõn altõna düşülmesi önlenecektir. 

(6) Hekim istihdam eden çeşitli kurumlarõn farklõ ücret uygulamalarõnõ önliyecek, 
hekimlerin yurt düzeyinde dengeli dağõlõmõnõ sağlõyacak bir personel ve ücret politikasõ 
uygulanacaktõr. 

(7) Yoksunluk bölgelerinde çalõşmanõn maddi yönden çekiciliği korunacak, bu 
bölgelerde çalõşanlara mesleklerinde ve diğer hizmetlerde avantajlar ve rotasyon imkanlarõ 
sağlanacaktõr. Tam gün çalõşma ve sosyalleştirme programlarõnõn uygulanmasõnõ 
engelliyen hukuki güçlükler kaldõrõlacaktõr. 
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(8) Çevre sağlõğõ şartlarõnõn iyileştirilmesini sağlamak amacõyla sağlõk mühendisi ve 
çevre sağlõğõ teknisyeni gibi teknik personelin yetiştirilmesine önem verilecektir. 

(9) Sağlõk hizmetlerinin gelişmesinde tõp fakültelerinin toplum içinde eğitim ve 
araştõrma yapmalarõ hususu ele alõnacak, bu çabalar desteklenecek ve tõp fakülteleri ile 
Sağlõk ve Sosyal Yardõm Bakanlõğõnõn işbirliğine önem verilerek bu işbirliğinin her alanda 
gelişmesi sağlanacaktõr. 

c.   FİNANSMAN VE YATIRIMLAR : 

(1) Tedavi kurumlarõnda döner sermaye hizmetin geliştirilmesinde yararlanõlacak 
bir kaynak olarak geliştirilecektir. Bu amaçla alõnan Ücretler, sosyal adalet ilkesine uygun 
bir asgari hizmet seviyesinin üstündeki hizmetlerden sağlanacaktõr. 

(2) Önemli bir sosyal güvenlik hizmeti ve sağlõk harcamalarõnõn finansmanõ için bir 
kaynak olarak genel bir sağlõk sigortasõnõn kurulmasõna kademeli olarak başlanacaktõr. 

(3) Sağlõk tesislerinin inşaat maliyetlerindeki büyük farklõlõklarõ gidermek ve yurt 
gerçeklerine uygun, lüksten kaçan fakat hizmetin yapõlmasõnõ tam olarak sağlõyan bir 
anlayõş içindeki yapõlarõnda Tablo 114 deki maliyet standartlarõ uygulanacaktõr. 

TABLO : 114 � Sağlõk Tesisleri Maliyetleri Tavanlar* 
 

 
Azami alan (M2)

Azami toplam 
maliyet T. L. 

 (1) (2)
Sağlõk ocaklarõ :    
Şehir tipi (Azami büyüklük)  300 130 000  
Şehir tipi (Asgari büyüklük)  240 100 000  
Köy tipi  130  60 000  
Lojmanlar:    
(Azami büyüklük) 160 70 000  
(Asgari büyüklük)  100  40 000  
Sağlõk evleri  80 40 000  
Hastaneler (Yatak basma)  60  25 000  

(3) Sağlõk evlerinin halk tarafõndan sağlanmasõ esastõr. Halkõn gönüllü katõlmasõ 
teşvik edilecek, ancak imkanlarõ çok sõnõrlõ köylerde bu evler Sağlõk ve Sosyal Yardõm 
Bakanlõğõnca yaptõrõlacaktõr. Yapõ malzemesinin bölgeden en ucuza «ağlanacak nitelikte 
obuasõ gözetilecektir. 
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AİLE PLANLAMASI 

I.  İLKELER : 

a. Ana çocuk sağlõğõnõ korumak, nüfusun yapõsõnõ iyileştirmek, nüfus artõş hõzõnõn 
iktisadi, gelişme üzerindeki baskõsõnõ azaltmak amaciyle aile planlamasõ programlan 
yürütülecektir. 

b. Devlet, belirli sayõdan çok çocuk sahibi olmak istemiyen fakat bilgisizlik veya 
imkansõzlõk nedeni ile bunu saglõyamõyanlara istedikleri zamanda ve sayõda çocuk sahibi 
olmalarõ için gebeliği önleyici bilgi verecek, ilaç ve araç yardõmõ yapacaktõr. 

c. Aile planlamasõ çalõşmalarõ, halka bu konuda eğitim verilmesi ve tõbbi 
uygulamalar seklinde devam edecek, bu çalõşmalarõn bütün yurtta küçük yerleşme 
birimlerine kadar yayõlmasõ sağlanacaktõr. 

2.   DURUM: 

a.   BORUNUN TANITILMASI : 

Milli gelirin artmasõna rağmen, kişi basma gelirin istenen seviyeye ulaşamamasõna, 
fazla doğumlar sonucu tüketici nüfusun iktlsaden faal nüfus aleyhine gelişmesine iktisadi 
gelişim için gerekli tasarrufun sağ-lanamamaaõna, ailenin gücünü aşan sayõda çocuk sahibi 
olmanõn ailede ve sosyal hayatta sorunlar yaratmasõna, özellikle çocuk düşürmek için ana 
sağlõğõnõ yõpratan ve hayatõ kaybettiren yollara başvurulmasõna sebep olan faktörleri 
ortadan kaldõran, nüfus artõş hõzõnõ azaltan, ailelerin istedikleri zaman ve sayõda çocuk 
sahibi olmalarõnõ mümkün kõlan bir aile planlamasõ politikasõ benimsenmiştir. Bu 
politikaya uygun olarak çõkartõlan «Nüfus Planlamasõ Hakkõndaki Kanun» un getirdiği 
esaslara göre doğum kontrolü gebeliği önleyici tedbirlerle sağlanacak, tõbbi zorunluluklar 
dõşõnda gebelik sona erdirilmiyecektir. 

Nüfusumuzun yaklaşõk olarak yüzde 70 inin köylerde yaşamasõ ve okur - yazar 
oranõnõn düşük olmasõ aile planlamasõ programõnõn uygulamasõnõ sõnõrlandõrmaktadõr. 
Şehirlerde okur-yazar oranõnõn ve eğitim seviyesinin yüksek olmasõ nedeniyle, sosyal 
ortam aile planlamasõ kavramõnõn kolaylõkla yayõlmasõna elverişlidir. Bu bakõmdan 
doğurganlõğõn yüksek olduğu ve sağlõk hizmetlerinden yoksun olan köylük yerlerde halka 
verilen eğitimin yoğunlaştõrõlmasõ gerekmektedir. 

Aile planlamasõ programlarõnõn yöneltildiği çevrelerin sosyal nitelikleri gözönünde 
tutularak hazõrlanmasõ gereklidir. Gebeliği önleyici metotlar arasõnda uygun bir seçim 
programõn başarõsõnda büyük rol oynamaktadõr. Basit metotlarõn seçilip, kitleye 
öğretilmesine çalõşõlõrken, kliniklerdeki araştõrmalarla değişik iktisadi ve sosyal gruplar 
için en elverişli metotlarõn tespiti, ilaç ve araçlarõn denenmesi zorunludur. Aile planlamasõ 
programlarõnõn sosyal gelişmenin õşõğõ altõnda devamlõ olarak göstergelere göre 
değerlendirilmesi gerekmektedir. 
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Bütün bu programlan yürütmek amaciyle yaygõn bir teşkilâtlanmaya ihtiyaç vardõr. 
Mevcut sağlõk tesisleri bu programa katõlmaktadõr. Asõl güçlük bu hizmetlerin ulaşamadõğõ 
yörelerde kendini göstermektedir. Eğitim faaliyetlerinde köylüyü eğiten ve hizmet götüren 
çeşitli kuruluşlarõn işbirliği ve gezici ekiplerin çalõşmalarõ faydalõ olabilecektir. Aile 
planlamasõ uygulamasõ için hazõrlõklar yapõlmõş, merkez teşkilatõ kurulmuştur. Bu kuruluş 
Sağlõk ve Sosyal Yardõm Bakanlõğõna bağlõ bir genel müdürlük, uygulamada kullanõlacak 
araç ve İlâçlarõ incelemekle görevli ilmi komite ve ilgili bakanlõk temsilcilerinden kurulu 
çalõşma komitesinden meydana gelmektedir. Bu teşkilatõn yurdun tümüne yayõlacak 
kollan henüz kurulmamõştõr. Uygulama yönünden il ve ilçe merkezlerindeki mevcut 
kliniklerden ve Ana Çocuk Sağlõğõ Merkezlerinden yararlanõlmaktadõr. Bu yerlerde açõlan 
kliniklerin sayõsõ 204 ü bulmuştur. Sağlõk hizmetlerinin sosyalleştirildiği ve birleştirildiği 
bölgelerde sağlõk ocaklarõndan yararlanõlmakta ve büyük başarõ elde edilmektedir. 1966 
yõlõ sonuna kadar 38 bin kadõna gebeliği önleyici araç takõlmõştõr. Gebeliği önleyici ilâç 
alarak korunan ve eğitim görenlerle birlikte 1966 yõlõnda 80 bin kadõna aile planlamasõ 
hizmetinin ulaştõnldõğõ söylenebilir. Aile planlamasõnda kullanõlan ilâç ve araçlarõn yurt 
içinde yapõlmasõ fayda sağlamaktadõr. 

Gezici ekiplerin yeter sayõda olmamasõ, diğer köylük bölgelere ulaşõlamamasõ 
programõn gelişmesini sõnõrlamaktadõr. Uygulama sonuçlarõna göre kliniklerin şehirlerde 
veya ilçe merkezlerinde bulunmasõna rağmen başvuran kadõnlarõn yüzde 45 inin köylük 
yörelerden gelmesi, bu bölgelere hizmet götürüldüğü zaman daha olumlu sonuçlara 
ulaşõlacağõnõ ortaya çõkarmaktadõr 

1966 yõlõnda kliniklere başvuranlar üzerinde yapõlan incelemelere göre büyük 
şehirlerde az çocuklu, küçük şehirlerde üç ve daha fazla çocuğu bulunan kadõnlarõn kliniğe 
başvurduğu, kliniğe başvuran kadõnlarõn yüzde 58 inin okuma yazma bilmediği, ailelerinin 
ortalama gelirinin 500 T.L. olduğu, aile reislerinin çogunluğunun memur, işçi, çiftçi, esnaf 
ve sanatkâr gibi meslek mensubu' bulunduğu, şehirlerde afle planlama-sõmn genç 
yaşlarda, kõrsal bölgelerde ise daha ileri yaşlarda uygulanmakta olduğu anlaşõlmaktadõr. 
Bu bulgulara göre aile planlamasõ programlarõ yeni bir çocuğun aileye yük olacağõ 
durumlarda sõnõrlõ gelirli gruplara yönelerek ve zorlayõcõ olmadan ihtiyaç hissedildiği 
zaman başvurularak amaçlarõna uygun bir gelişme geçirmektedir. 

3.   HEDEFLER VE YATIRIMLAR : 

a. Aile planlamasõ programlarõyla doğurganlõk çağõndaki kadõnlarõn her yõl yüzde 5 
ine ulaşõlmasõ hedef olacaktõr. 1972 ye kadar 2 milyon civarõnda kadõna bu hizmet 
sağlanacaktõr. 

İl ve İlçe merkezlerinde mevcut sağlõk tesislerinden ve sağlõk ocaklarõndan 
yararlanõldõğõndan, aile planlamasõ yatõrõmlarõ gezici ekipler teşkilini ve araştõrma 
harcamalarõnõ kapsamaktadõr. 

Milletlerarasõ karşõlaştõrmalarla aile planlamasõ harcamalarõ kişi başõna 0,5 T.L. 
olarak kabul edilmiştir. Buna göre toplam harcamalar yõllara göre 1968 de 15 milyon TL. 
dan 1972 de 17 milyon T.L. ya yükselmektedir. 

 

 



                                                                                                                                            İkinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ (1968-1972) 

http://ekutup.dpt.gov.tr/plan2.pdf   228

4.   TEDBÎRLER: 

o.    ORGANİZASYON: 

(1) Sağlõk müdürlüklerinde ana çocuk sağlõğõ hizmetiyle aile planlamasõ 
programlarõ birleştirilecek ve sorumlu başkanlõk kurularak hizmetin yurt düzeyine 
yayõlmasõ sağlanacaktõr. 

(2) Özel kuruluşlarõn büyük işyerlerinin aile planlamasõ konusunda uygulamalara 
katõlmalarõ desteklenecektir. 

(3) Aile planlamasõ uygulamalarõ sağlõk ve sosyal yönü ile devamlõ olarak, 
araştõrmalarõn ve izlemelerinin õşõğõnda yürütülecek, en uygun metotlar geliştirilecektir. 

(4) Halka aile planlamasõ konusunda eğitim verilirken çeşitli gebeliği önleme 
metotlarõ tanõtõlarak kişilere istediği metodu seçme imkanõ verilecektir. 

(5) Aile planlamasõ programõnõn yürütülmesinde ü ve ilçe merkezlerinde bulunan 
sağlõk tesislerinden, sağlõk ocaklarõndan, bu tesislerden yoksun bölgelerde gezici 
ekiplerden yararlanõlacaktõr. 

(6) Halkõn aile planlamasõ konusunda uyarõlmasõnda köye hizmet götüren çeşitli 
kuruluşlar arasõnda işbirliği yapõlacak; halk eğitimi için kitle haberleşme araçlarõndan, 
mahalli kademedeki kamu personelinden yararlanõlacaktõr. Orduda ve okullarda nüfus 
artõğõ ve aile planlamasõ konularõnda eğitim verilecektir. 

(7) Gebeliği önleyici ilâç ve araçlarõn kalite ve emniyet standartlarõnõn tespiti ve 
satõlan mallarõn standartlara uygunluğunun sağlanmasõndan Devlet İlaç Kontrol Enstitüsü 
sorumlu bulunacak, enstitü kuruluncaya kadar bu görev Hõfzõsõhha Enstitüsü tarafõndan 
yürütülecektir. 

(8) İlaç ve araçlarõn fiyatlarõnõn halkõn satõnalma gücüne uygun olmasõ sağlanacak 
bunlar yoksul kişilere bedava dağõtõlacaktõr. 

 

b. İNSANGÜCÜ VE EĞİTİM :  

Aile planlamasõ programlarõnõn yürütülmesinde mevcut sağlõk elemanlarõ 
kullanõlacak, ilgili elemanlarõn eğitiminde hizmet içi kurslardan ve her seviyedeki sağlõk 
personeli yetiştiren eğitim kuruluşlarõnõn programlarõndan yararlanõlacaktõr. 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                            İkinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ (1968-1972) 

http://ekutup.dpt.gov.tr/plan2.pdf   229

SOSYAL REFAH HİZMETLERİ 
1.  İLKELER : 

a. Sanayileşme ve modernleşme ile ortaya çõkan ve sosyal sigortalarla 
karşõlanamõyan sosyal güvenlik ihtiyaçlarõ sosyal refah hizmetleri İle karşõlanacaktõr. 

b) Bu hizmetlerin yürütülmesinde merkezi idarenin düzenleyici, yol gösterici, 
destekleyici rolü esastõr. Bununla birlikte merkezi idare ile mahalli idarelerin, ve konunun 
beşeri ilgi gerektiren nedeniyle gönüllü kuruluşlarõn hizmet bütünlüğü içinde birlikte 
çalõşmalarõ sağlanacaktõr. 

c) Hizmetin götürülmesinde ve yardõmlarõn sağlanmasõndaki düzenin insanlõk 
haysiyetini zedeleyici olmamasõ özellikle gözetilecek. 

d) Sosyal refah hizmetleri, bütün ihtiyaç gruplarõnõ kapsõyacak genişlikte ve 
İmkanlar ölçüsünde nakden yapõlan yardõmlarla sağlanacaktõr. 

e) Sosyal refah hizmeti sağlanmasõ gereken kişilerin sorunlarõ ele alõnõrken, bu 
sorunlarõn temeldeki nedenlerine kadar inilecek, çözüm yollan bu yaklaşõm içinde 
getirilecektir. 

f) Sosyal refah hizmetleri, kişilerin toplum hayatõnda gelişmeleri için gereken 
güvenlik ortamõnõ yaratmak ve artan refahtan pay almalarõnõ sağlamak, böylece 
karşõlaştõklarõ sosyal güçlükleri yenmek amacõyla yaşlõlara, fakirlere sosyal yardõm, çocuk 
refahõ, gençlerin refahõ, aile bakõmõ, beden ve ruh yapõlan bakõmõndan veya sakatlõktan 
yüzünden çauşamõyanlann bakõmõ, tõbbi ve sosyal rehabilitasyon, işe alõştõrma, suç ve 
suçlu ile ilgili hizmetler, boş zamanlarõ değerlendirme konularõnda uygulanan kamu 
programlan olacaktõr. Bunlarla ilişkili olan sosyal faaliyet alanlarõnda yapõlan 
çalõşmalarla ilgi kurulacaktõr. 

2.   DURUM: 

a.   SORUNUN TANITILMASI : 

Memleketimizde, sosyal refah hizmet konularõnda bakanlõklar, belediyeler, 
birlikler, iktisadi devlet teşekkülleri, bankalar, gönüllü kuruluşlar çalõşmaktadõrlar. 

Çocuk refahõ konusunda «Korunmaya Muhtaç Çocuklar Kanunu» na göre ve kesin 
sayõsõ bilinmeyen çocuklardan 0-6 yaş arasmdakilerin bakõm ve yetiştirilmeleri Sağlõk ve 
Sosyal Yardõm Bakanlõğõna, 7-18 yaş arasmdakilerin Millî Eğitim Bakanlõğõna aittir. Bu 
hizmet, mahalli idare ile birlikte kundan «Korunmaya Muhtaç Çocuklarõ Koruma 
Birlikleri» tarafõndan yürütülmektedir. Bu konudaki müessese, bakõlan çocuk, sõra 
bekliyen çocuk sayõsõ Tablo 115 de gösterilmiştir. 

Tablo 115 sağlanan hizmetin sõnõrlõlõğõm ortaya koymaktadõr. Hizmetin yürütülüş 
şekli psikolojik ve sosyal bakõmdan yeterli değildir. Çok sayõda çocuğu bir arada 
barõndõran bugünkü düzen yerine konmasõ düşünülen koruyucu aile veya gündüzlü bakõm 
imkanlan deneme safhasõndadõr. Bu amaçla yapõlan pilot çalõşmalardan Türkiye'deki aile  
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TABLO: 115 � Korunmaya Muhtaç Çocuklara Yapõlan Hizmetler (1966) 

 
   

Müessese sayõsõ ve bağlõ 
olduğu kurulug 

 Hizmetten yararlanan 
çocuk sayõsõ ve sağlõyan 

kuruluş 
Sõra bekliyen 
çocuk sayõ «õ 

Hizmette 
ihtiyacõ 

kalmõyanlar 
Yaş grupu   (1)  (2) (3) (4) 

0-  6  26  Sağlõk Bakanlõğõ  2 020 Sağlõk Bakanlõğõ  __  _  
 18  Ç. E. K.  1 900 Ç. E. K.  �  �  

7-18  70  M.E.B. 10 104 M. E. B.  8 161  4 743  

Toplam  123   14 024  8 161  4 743  

Kaynak:   Milli Eğitim Bakanlõğõ ve Sağlõk Bakanlõğõ. 
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düzeninin özellikleri dolayõsiyle ümit verici sonuçlar alõnmamõştõr. 

Çocuklarõn refahõ konusunda «evlat edinme» ve «besleme» sorunlarõ üzerinde 
durmak gerekir. Çocuklar kendilerine belirli güvenlikler sağlõyan resmi bir «evlât" 
edinme» düzeni dõşõnda olduklarõ zaman sosyal politika bakõmõndan benimsenmiyecek 
bir statüde ve yasama ortamõnda bulunmaktadõrlar. 

Özellikle büyük şehirlerde aile ve komşuluk ilişkilerinin zayõfladõğõ, değer 
yargõlarõnõn değiştiği yerlerde çocuk suçluluğu oranlarõ artmaktadõr. Bu konuda 
sorumluluk almasõ gereken kuruluşlar, çocuk mahkemelerinin gerçekleşmemiş olmasõ 
nedeni ile sorunu çözümleyememektedirler. 

Bugün memleketimizde 11 - 18 yaş gruplarõndaki çocuklar en çok hõrsõzlõk suçu 
işlemektedirler. Çocuk mahkemeleri ve patronaj müessesesi kurulmuş değildir. Emniyet 
çocuk bürolarõ faydalõ çalõşmalara başlamõştõr. Islah ve ceza evlerinde çocuklara ilkokul 
imkânõ sağlanmaktadõr. Ankara, izmir, Elâzõğ çocuk õslah evlerinde 1964 yõhndanoeri 
ortaokul öğrenimine de başlanmõştõr. Ayrõca sanat kurslarõ da verilmektedir. Islah 
evinden çõkan çocuklarõn çevreleri ile uyuşamamalan ve takipsiz bõrakõlmalarõ onlarõn 
ilerde tekrar suça yönelmelerine yol açmaktadõr. 

Memleketimizde, 1955 te 62630 ruh ve beden bozukluğu gösteren «arõzalõ çocuk» 
bulunmaktadõr. Bu ihtiyaca karşõlõk 1966 da l465 çocuk eğiten 5 sağõrlar okulu ve 2 
körler okulu vardõr. 

Memleketimizde çocuk refahõ konusunda geri zekâlõ çocuklar sorunu önem 
taşõmaktadõr. Bu konuda sağlanan 95 derslikte 1768 çocuğa eğitim verilmektedir. Bu 
dersliklerin ilkokullar İçinde bulunmasõ pedagojik problemler yaratmaktadõr. 

Ayrõca, ilkokul öncesi çocuklar için 52 anaokulu ve 147 kreş faaliyet 
göstermektedir. 

11 - 18 yaş grupundaki çocuklarõn 1964 te 23 363 ü tarõm dõşõnda çõrak olarak 
İstihdam edilmekte idi. Bunlarõn yaklaşõk olarak yüzde 50 si Sosyal Güvenlik 
imkanlarõna sahip değildir. 

Çocuklarõn beslenme şartlarõnõ iyileştirme ve ailelerinin bu konudaki imkânlarõnõn 
sõnõrlõlõğõnõ karşõlamak için ilkokullarda uygulamaya başlanan beslenme programlarõnõn 
kapsamõ genişse de etkisi şuuru kalmaktadõr. 

Yukarõda açõklandõğõ gibi çocuk refahõ ile ilgili .hizmetler sõnõrlõ bir kapsamdadõr. 
Bu arada gönüllü kuruluşlardan büyük bir ilgi gösterilmekle birlikte sağlanan hizmet 
dağõnõk ve yetersizdir. Gençlere sağlanan sosyal refah hizmetleri ise üniversite 
seviyesinde son yõllarda baş-lõyan faaliyetler dõşõnda çok sõnõrlõdõr. 

Yetişkinler arasõnda 1955 te 316 943 sakat bulunmaktadõr. Bu toplam nüfusun 
yüzde 3,6 sidir. Bu konudaki ihtiyaca mevcut 20 rehabilitasyon merkezi cevap 
veremiyecek durumdadõr. 

Yanlõlarõn bakõmõ ile ilgili olarak yapõlan çalõşmalar belediyelerin, Sağlõk ve 
Sosyal Yardõm Bakanlõğõnõn görev alanõna girmektedir. 1960 yõlõ sonuçlarõna göre 65 
ten yukarõ yaşta olan 928 723 kişi bakõma muhtaç olanlarla, diğer çauşamõyacaklara 12 
belediyenin açtõğõ   güçsüzler   yurtlan   ve   Sağlõk  Bakanlõğõnõn bir tane 200 kişi 
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kapasiteli ihtiyarlõk 

Balom Turdu hizmet sağlamakta ve bu hizmet  barõndõrmadan öteye geçememektedir. 

Alkolik ve toksikomanlann sosyal rehabilitasyonu konusunda bir faaliyet 
gösterilmemekte, konu ile sõnõrlõ ölçüde saflõk ve emniyet tedbirleri açõsõndan 
ügilenilmektedir. Sosyal sorunlarla karşõlaşan kadõnlar için de durum aynõdõr. 

Yoksullara ve asker ailelerine sosyal yardõm belediyeler ve gönüllü kuruluşlarca 
yapõlmaktadõr. Ayrõca tõbbi sosyal hizmetler, ruh sağlõğõ ile ilgili hizmetler, aile 
planlamasõ alanõndaki sosyal hizmetler, okul hizmetleri, sosyal danõşma hizmeti, adli 
müzaharct, suçlulara sosyal yardõm konulan sadece ilgili bazõ kuruluşlarõn belirli bir 
düzen içinde olnu-yan hizmetlerinden ileriye gideraemektedir. 

b.   GELİŞMELERİN EĞİLİMİ: 

Türkiye'de sosyal hizmetler eski tarihlerden beri geleneklere ve din kurallarõna 
uygun olarak yürütülen hayõrsever çabalardõ. Medeni Kanun,  Türk Ceza Kanunu, 
Küçükleri Muzir Neşriyattan Koruma Kanunu, Umumi Hõfzõsõhha Kanunu, Belediyeler 
Kanunu, İş Kanunu, Beden Terbiyesi Kanunu, Korunmaya Muhtaç Çocuklar 
Hakkõndaki Kanun, Gebe ve Emzikli Kadõnlarõn Çalõştõrõlma Şartlarõ Hakkmda Tüzük, 
Nesebin .Tashihi Kanunlarõ, Sosyal Hizmetler Genel Müdürlüğünün Kurulmasõna Dair 
Kanun, Velayet Vesayet ve Miras Tüzüğü bu konuda çeşitli kuruluşlara görevler 
vermekte ve faaliyetleri düzenlemektedir. 

Sosyal Sigortalar ve İş Kanunu ve Devlet Memurlarõ Kanunu çalõşanlara ve kamu 
personeline sosyal hizmetler açõsõndan yeni imkânlar getirmiştir. 

 

3.   UYGULANACAK POLİTİKALAR : 

a.   ORGANİZASYON YÖNÜNDEN: 

(1) Türkiye'de sosyal refah hizmetleri çeşitli resmi ve özel kuruluşlar tarafõndan 
dağõnõk bir düz'ende yürütülmektedir. Geniş bir kütleye belirli bir hizmet seviyesini 
devamlõ olarak ve belirli bir standarta götürmeye imkan vermiyen ve bu nedenle etkili 
olmõyan bu hizmetlerden tekelden idaresi mümkün olanlar «Sosyal Hizmetler Kurumu» 
içinde birleştirilecektir. Bu kurum ayrõca sosyal hizmetler alanõndaki faaliyetlerin 
arasõndaki işbirliğini de sağlõyacaktõr. Kurumun kurulmasõndan önce ve uygulamanõn 
gerektirdiği diğer durumlarda aynõ konuda çalõşan kuruluşlar arasõnda «Koordinasyon 
kurullarõ» aracõlõğõ ile işbirliği yapõlacaktõr. Merkezi idare ile mahalli idareler hizmet 
bütünlüğü anlayõşõ içinde birlikte çalõşacaklardõr. 

(2) Milli seviyede sosyal refah hizmetlerinin bir bütün olarak yürütülmesini 
saghyacak «Sosyal refah hizmetleri milli istişare kurumu» kurulacaktõr. 

(3) Gönüllü kuruluşlarõn faaliyetlerini desteklemek amaciyle kamu 
kaynaklarõndan yapõlan yardõmlar tek bir «Sosyal yardõm fonu» nda toplanacaktõr. Bu 
fonun kurulmasõnda dernekleri etkili çalõşmaya yöneltici kõstaslar kullanõlacaktõr. 

 

 



                                                                                                                                            İkinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ (1968-1972) 

http://ekutup.dpt.gov.tr/plan2.pdf   233

 

(4) Hõzlõ şehirleşmenin ortaya çõkardõğõ çevreye intibak bozukluklarõnõ gidermek 
ve kişilerle ailelerin karşõlaştõklarõ sosyal sorunlarõ çözmelerinde yol gösterici olmak 
amaciyle «Aile danõşma hizmeti» sağlanacaktõr. Bu hizmetler diğer kamu hizmetleri ve 
özellikle sosyal refah hizmetleri ve şehir toplum kalkõnmasõ çalõşmalariyle işbirliği 
yaparak çalõşacaktõr. Küçük topluluklarõn çok yönlü olarak bu hizmetten yararlanmalarõ 
için «halk eğitimi merkezleri» toplumun sosyal faaliyetlerinin yoğunlaştõrõldõğõ 
merkezler olacaktõr. Bu faaliyetlerde ana ve çocuk sağlõğõ merkezleri ile ilişki 
kurulacaktõr. 

(5) Suçlularõn mahkûmiyet sonrasõnda topluma yararlõ kişiler olarak 
girebilmelerini sağlamak amaciyle patronaj hizmeti başlatõlacak, bu hizmet suça 
yönelmeyi önleyici bir kapsamda ele alõnacak, cezaevlerinde verilecek eğitimle 
mahkûmiyet sonrasõ için kişiler kazanacaklarõ teknik bilgi ve davranõş değişikliği ile 
hazõrlanacaklardõr. 

Çocuk suçlarõ için bu düzen içinde özel imkalar yaratõlacak, bu konudaki suçu 
önleme ve patronaj hizmeti, emniyet çocuk bürolarõ ve aile danõşma hizmetleri ile ilişkili 
olarak yürütülecektir. Çocuk suçluluğu bir ihtisas konusu olarak ele alõnacak «Çocuk 
mahkemeleri» kurulacaktõr. 

(6) Çocuklara sağlanacak sosyal hizmetlerden okul çağõndaki çocuklara rehber 
öğretmenler tarafõndan yapõlacak yöneltme ve sosyal yardõm faaliyetlerinde okul aile 
birlikleri ile rehberlik ve ruh sağlõğõ merkezlerinin desteğinden yararlanõlacaktõr. 
Sakatlõğõ olan veya az gelişmiş çocuklara özel eğitim verecek kurumlar açõlacaktõr. Bu 
okullarda iş eğitimi ağõrlõk taşõyacaktõr. 

(7) İmkanlarõ sõnõrlõ kişilerin toplum içinde haklarõnõn korunmasõnõ 
kolaylaştõrmak amaciyle uygulanmakta olan «Adli müzaharet» imkanlarõ bugünkü sosyal 
hizmet anlayõşõna uygun olarak geliştirilecektir. 

(8) Çocuklarõn, gençlerin ve yetişkinlerin boş zamanlarõnõ değerlendirmek, boş 
zamanlarõnda verilecek eğitimle girişkenliklerini artõrmak amaciyle «Halk eğitimi 
merkezleri» nden yararlanan programlar düzenlenecektir, 

(9) Sosyal refah hizmetleri alanõnda yurdumuzda başlamõş ve gelişmekte olan 
çalõşmalar çok sayõda sorunu ele almõş bulunmaktadõr. Bu konuda Türkiye için önemli 
olan yeni hizmet konularõnõn ele alõnmasõndan çok, bugün görülmekte olan hizmetin 
nitelik ve nicelik yönünden yeterliliği ve teşkilatõn etkenliğidir. Genel durumda 
görüldüğü gibi yurdumuzda bu hizmetlerden yararlanmak durumunda olanlarõn sayõsõ 
bugünkü programlarõn kapsamõnõn her konuda hõzla genişletilmesi zorunluluğunu ortaya 
koymaktadõr. İkinci Beş Yõllõk Plan döneminde sosyal refah hizmetlerinin kapasitesi 
artõrõlacak ve standartlar yükseltilecektir. Kapsamõ sõnõrlõ ve yurt gerçekleri içinde 
anlamlõ olmõyan programlara devam edilmiyecektir. 

(10) Çeşitli sosyal sorunlara cevap vermek için ayn ayn hazõrlanmõş olan sosyal 
hizmetler mevzuatõ, söz konusu hizmetlerin bir bütün olarak sağlandõğõ takdirde elde 
edilecek faydalar gözönünde bulundurularak birlikte etki sağhyacak yönde 
değerlendirilecek, bu konuda kõsõtlayõcõ mevzuat kaldõrõlacak ve boşluklarõ doldurulacak 
yeni hükümler getirilecektir. 
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b.   İSTİBDAM, İNSANGÜCÜ, EĞİTİM : 

(1) Sosyal refah hizmetlerinin uygulama alanõnõ yurt ölçüsünde genişletmek 
yanõnda bu hizmetlerin anlamlõ bir seviyenin altõna düşürülmemesi çin problemlerin 
yoğunlaştõğõ yörelere özel bir ağõrlõk verilecek bu konuda yetişmiş az sayõdaki 
uzmanlardan azami istifade sağlanacaktõr. 

(2) Yardõmcõ sosyal hizmet personeli olarak, kõz teknik okullarõ mezunlarõndan 
ve çeşitli konularda çalõşan resmi ve gönüllü personelin yaygõn eğitim programlan ile 
eğitilmesinden yararlanõlacaktõr. Kõz teknik okullarõnõn ders programlan ve yukarõ 
seviyede personel yetiştirilmesi için Üniversite programlarõ bu amaçla düzenlenecektir. 
Yukarõda söz konusu edilen özel eğitim programlarõnõ yürütecek elemanlar 
yetiştirilecektir. 

(3) Sosyal refah hizmetlerinden yararlanabilmeleri için halkõn bu konuda 
aydõnlatõlmõş olman gerekir, bu amaçla sosyal hizmetlerin amaç ve yararlarõnõ halka 
tanõtmak, halkõn da bu hizmetlerden yararlanmasõ ve gönüllü katkõsõ ile yürütülmesine 
katõlmasõnõ sağlamak için çeşitli tanõtma ve yayõm programlan düzenlenecektir. 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                            İkinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ (1968-1972) 

http://ekutup.dpt.gov.tr/plan2.pdf   235

 

KÖY VE KÖYLÜ SORUNU 

I. İLKELER. : 

a. Köylülerin, kalkõnmanõn nimetlerinden yararlanmalarõ, gösterdikleri daha iyi 
yaşama seviyesine ulaşma eğilimlerine uyarak kalkõnma çabalarõna tüm imkânlariyle ve 
gönüllü olarak katõlmalarõ demokratik yollarla gerçekleştirilecektir. Artan gelir ve 
refahtan, bugüne kadar devam eden dengesizlikleri de giderici yönde ve sosyal adalet 
ilkesine uygun olarak pay almalara sağlanacaktõr. 

b. Köylülerin insanlõk haysiyetine yaraşõr bir asgari yaşama düzeyine 
kavuşturulmasõ süresini kõsaltmak amacõyla köye yönelen yol, su, okul, elektrik, sulama 
suyu temini gibi kamu hizmetlerinin, alt-yapõ yatõrõmlarõnõn ve sosyal nitelikteki 
yatõrõmlarõn yuõt içinde dengeli dağõlõmõna ve çeşitli nedenlerle geri kalmõş çevrelere 
gitmesine, köylerin içinde bulunduğu mahrumiyet şartlarõnõn derecesine ve ihtiyaçlarõn 
acilliğine göre öncelik verilecektir. 

c. Köylü nüfusun yakõndan ilişkili olduğu tanm sektöründe verimliliği ve toplam 
üretim miktarõnõ artõracak bir ortam yaratõlacak, bu amaçla toprak insan ilişkileri 
düzenlenecek, istikrarlõ bir fiyat politikasõ güdülecek, tarõma ucuz girdiler sağlanacak, 
uygun bir pazarlama düzeni kurulacak, etkili bir kredi politikasõ uygulanacak ve böylece 
köylülerin gelir seviyesi yükseltilecektir. Tarõm sektöründeki böyle bir gelişme toplam 
nüfusun beslenme şartlarõnõ iyileştirecek, tarõmõn ihracat kapasitesini artõracak ve 
sanayinin hammadde ihtiyacõnõ karşõlõyarak sanayileşmeye yardõmcõ olacaktõr. 

d. Tarõmsal üretimin artõrõlmasõnõ tasõtlõyan başlõca faktörler olarak gözüken 
tarõmsal bünye, teknoloji, üretim araçtan ve pazarlama ile ilgili sorunlarõn çözülmesinde 
Devletçe yapõlan çalõşmalarla ilişkili olarak, özellikle küçük ve orta tarõm işletmelerinin 
ihtiyaçlarõnõ temin ve mallarõnõ satmak için kooperatifler şeklinde teşkilatlanmalarõ 
desteklenecektir. 

e. Köy sorunlarõnõ çözmeye yönelmiş tüm çalõşmalar, köy topluluklarõnõn 
özelliklerine ve gerçeklerine uygun olarak yürütülecektir. Toplum yapõsõnõ kalkõnmaya en 
elverişli ortamõ yaratacak yönde geliştirmek için çeşitli kamu kuruluşlarõnõn 
çalõşmalarõnda ortak ilkelere bağlõ kalõnacaktõr. 

f. Köye götürülen hizmetler, daha etkili olabilmeleri için Kalkõnma Planõ ve yõllõk 
uygulama programlan içinde değerlendirilecek, kõsa ve uzun süreli programlara 
bağlanacaktõr. Hizmetlerin birbirini tamamlõyabilmeleri amacõyla bu faaliyetlerin küçük 
topluluklara en yakõn idare birimleri aracõhgiyle programlanmasõ sağlanacaktõr. Köylünün 
istekleri dikkate alõnarak hizmetler halkõn gönüllü katõlmasõnõ teşvik edecek yönde 
artõrõlacaktõr. 
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g. Köy topluluklarõnõn gelinmesi için gerekli olan ve gelişmeyi etkiliyen 
unsurlarõn bir bütün haline geldikleri zaman daha verimli sonuçlar verdiği ve kaynak 
israfõnõn önlendiği gerçekleri gözönünde tutularak bu topluluklarõn kalkõnmalarõna 
yöneltilmiş tüm hizmetler arasõnda idari her kademede koordinasyon sağlanacaktõr. 
Planõn çeşitli bölümlerinde bu konu ile ilgili olarak açõklanmõş bulunan politikalar bu 
anlayõş içinde uygulanacaktõr' 

n. Köy kademesinde sağlanmakta olan örgün ve yaygõn eğitim hizmetleri ve 
demonstrasyon programlan anlamlõ sonuçlar elde etmek gücünde, sayõ ve kapsamõnda 
değilse bu nitelikleri kazanacak hazõrlõklarõ tamamlamadan uygulanmõyacaklardõr. 
Sağlanacak bu gibi hizmetlerde çevrenin özellikleri ve köyün hububat tanõnõ, sebzecilik 
ve meyvacihk, hayvancõlõk, balõkçõlõk gibi ağõrlõk taşõyan tarõmsal faaliyetlerinin 
gerekleri gözönünde tutulacaktõr. 

i. Köy kademesinde sağlanan eğitim ve sağlõk hizmetlerinin üstünde Devletçe 
sağlanan çeşitli kademelerdeki eğitim ve sağlõk imkanlarõndan köy çocuklarõnõn ve 
köylülerin fõrsat eşitliği ana ilkesine göre yararlanmalarõ sağlanacaktõr. 

j. Memleketimizdeki ekonomik ve sosyal yapõnõn kalkõnmanõn amaçlarõna göre 
değişmesinin gerçekleşmesinde tarõmda çalõşan nüfusun tarõm dõşõ sektörlere geçmesi 
gerekmektedir. Bu sosyal hareketlilik, köyde kalanlarõn ye tarõmdan diğer sektörlere 
aktarõlacak nüfusun daha gelişmiş bir hayata kavuşturulmalarõnõ saguyacak şekilde 
düzenlenecektir. 

2. DURUM :  

a.   GENEL : 

Milli kalkõnma hedeflerine ulaşabilmek için, köy topluluklarõnõn sahip olduklarõ 
tüm kaynaklariyle milli kalkmma çabalarõna katõlmalarõnõn ve elde edilen sonuçlardan 
yararlanmalannõn, tüm kalkõnma içinde kendine özgü gerekliliği ve önemi vardõr. 

Gerçekten, büyük bir çoğunluğu okuma-yazma bilmiyen; eğitim imkanlarõndan, 
sõnõrlõ olarak yararlanabilen; düşük üretim seviyesinde olan; yõllõk geliri hava şartlarõna 
bağlõ, pazarlama düzeninin yetersizliğinden gelir kaybõna ugnyan; gelir seviyesi düşük; 
ölüm oranõ yüksek; beslenme imkanlarõ sõnõrlõ; alt yapõ imkanlarõ yetersiz; çalõşma ve 
kaynaklarõnõ kullanma imkânlarõnõ kõsõtlõyan olumsuz sosyal ve ekonomik şartlarla karşõ 
karşõya bulunan ve toplam nüfusumuzun büyük bir çoğunluğunun yaşamakta bulunduğu 
köyleri ve köylü nüfusunu insanlõk haysiyetine yaraşõr asgari yaşama düzeyine 
kavuşturmaya yönelmiş politikalar yurt gerçeklerine dayandõğõ ölçüde anlamlõ ve yararlõ 
olacaktõr. 

Köy, kanuni, demografik ve nitelikle ilgili kriterlerin õşõğõnda; ekonomik yapõsõ 
büyük bir ağõrlõkla tanma dayalõ, kendine özgü toplumsal ilişkileri olan, belirli bir 
yerleşme sõnõrõna sahip, en küçük İdari üniteyi teşkil eden ve nüfusu iki bine kadar olan 
topluluktur diye tammlanabilir. 
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Bugün köy nüfusu, 35 441 i Köy Kanununun uygulandõğõ ve idarî yapõ içinde köy 
olarak tanõmlanan yerleşme birimleri ile, 29 836 sõ idarî yönden Köy Kanununun 
uygulandõğõ yerleşme birimlerine bağlõ veya özel izinle Köy Kanununun uygulanmakta 
bulunduğu ve çiftlik, mahalle, mezra, korn, oba ve divan diye adlandõrõlan yerleşme 
yerlerinde yaşamaktadõr. Böylece toplam yerleşme birimi sayõsõ 65 277 olmaktadõr. 

Toplam köylü nüfusun yüzde 7,5 u l - 150, yüzde 54,9 u 151 - 500, yüzde 27,8 i 
501 - 1000, yüzde 9,8 i daha fazla nüfusa sahip köylerde yaşamaktadõr. Köylerin yüzde 
71,9 u toplu, yüzde 11,8 i az dağõnõk, yüzde 15,5 i dağõnõk, bir yerleşme özelliği 
göstermektedir. Mevcut köylerin 5 020 si orman içinde olup 2 400 000 nüfusa, 8 250 si 
orman kenarõnda olup 4 500 000 nüfusa sahiptir. 

1950 yõlõndan başhyarak köylerde yaşamakta olan nüfusun, toplam nüfusa oranõnda 
bir düşme görülmekle birlikte köylerdeki nüfus, kalkõnma çabasõnõ olumsuz yönde 
etkiliyecek bir hõzla artmaktadõr. 

Nüfusun hõzlõ artõşõ, tarõmõn makinalaşmasõ, tarõm teknolojisi ve araçlarõnõn bir 
ölçüde gelişmesine rağmen verimin yeter ölçüde artmayõşõ, işlenebilir tarõm arazisinin 
sõnõrõna yaklaşmasõ mevcut işletmelerin veraset yoliyle parçalanmasõ, tarõm toprağõnõn 
yoğunlaşmasõ, tarõma açõlan diğer kültür arazisinin verimsiz duruma gelmesi gibi 
nedenler köyde artan nüfusun beslenme imkanlarõnõ sõnõrlamakta, bunun sonucu olarak 
toprak, su, mera ve orman varlõğõ tahrip edilmekte ve şehrin çekimine uyarak daha iyi 
yaşama şartlarõna sahip olmak istiyen köylü şehre göçmektedir. 

1950 - 1965 yõllarõ arasõnda topraklarõn kullanõmõ Tablo 116 da gösterilmiştir. 
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TABLO �: 116 � Topraklarõn Kullanõmõ (1950 -1965) (Bin hektar) 
 

  Tarla  sahasõ Çayõr meralar 
Bağ-bahçe-sebze

zeytinlikler 
Orman  Ürün  getirmeyen 

sahalar 

  Ekiliş Nadas  Toplam % 
Toplam 

alan %  
Toplam 

alan % 
Toplam 

alan % 
Yüz 

ölçümü
Yõllar  (1) (2)  (3) (4)  

    (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
1950  9 868 4 674   14 542  
1955  14 205 6 793   20 998 27 31 009 40 1 810 2,3 23 881 30,7 77 698
1960  15 305 7 959   23 264 30 28 658 37 2 060 3 23 716 30 77 698
1961  15 128 7 948   23 076 30 28 767 37 2 139 3 23 716 30 77 698
1963  15 276 8 637   23 913 31 28 257 36 2 207 3 23 681 30 78 058
1964  15 367 8 476   23 848 31 28 286 36 2 249 3 23 680 30 78 058
1965  15 294 8 547   23 841 31 28 232 36 2 305 3 23 680 30 78 058

     .  
Kaynak : Devlet İstatistik Enstitüsü 

TABLO : 117 � (1955 -1960) ve (1961 - 196)) Ortalamasõ Olarak Hektar Başõna Verim 
(Hektar Kg. olarak) 

  Buğday  Çavdar   Arpa  Yulaf  Mõsõr  Tütün   Patates  Ş. Pancarõ Kenevir Pamuk  

Yõllar   (1)  (2)   (3)  (4)  (5)  (6)   (7)  (8)  (9)  (10)  

1955 -  1 049 1 032   1 246 1 143 1 548 713  9 941 18 226 778 267
1961 - 
1964

 1 078  1 063   1 233  1 219  1 219  644   11 644  23 290  803  396  

Kaynak ; Devlet İstatistik Enstitüsü. 
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Memleketimizde tarõmda verim, geleneksel bünyesi, teknoloji, üretim araçlarõ, 
pazarlama düzeninin gelişmemiş özellikleri, tarõm ürünlerinin birbirleriyle olan ilişkileri 
gözönünde tutularak belirtilmiş ve istikrarlõ fiyat politikasõ uygulanamamasõ gibi 
faktörlerin sonucu olarak düşüktür ve yeterli ölçüde artmamaktadõr. 1955 - 1960   ve 
1961 - 1964 yõllarõ ortalamasõ olarak hektar basma verim Tablo 117 de gösterilmiştir. 

Türkiye'deki tarõmsal topraklarõn işletmelere göre dağõlõmõnda üretimi ve bunun 
sonucu olarak gelir dağõlõmõnõ olumsuz yönde etkileyici bir dengesizlik vardõr. Tarõm 
topraklarõnõn isletmelere göre dağõlõmõ Tablo 118 ve tarõmsal milli gelirin işletmelere 
dağõlõmõ Tablo 119 da gösterilmiştir. 

TABLO : 118 � Tarõm topraklarõnõn işletmelere göre dağõlõmõ (1963) 

  İşletme 
sayõsõ % 

Toplam toprak 
genişliği (Ha.) 

 
% 

İşletme büyüklükleri  (1) (2) (3)  (4) 
1 -      50 dekar   2 132 288  68,78  5 219 248   24,8  

51 -    200 dekar   852 825  27,51  8 775 140   41,7  
201 - 1 000 dekar   110 814  3,57  4 932 427   23,4  
1 000 ve daha fazla dekar   4 323  0,14  2 145 727   10,1  

  3 100 250  100,00  21 072 548   100,0  

Kaynak: Tarõm Bakanlõğõ. 
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TABLO: 119 � Tarõmsal Milli Gelirin İştmelere Dağõlõmõ (1963) 

 

Gelire göre 
Toplam İşlet-
meye göre %

İsletme başõna 
ortalama yõllõk 

gelir 

Toplam 
gelir (Milyar 

TL.) 

Fert başõna 
yõllõk gelir 

TL.  

Toplam 
tarõmsal 

gelire güre 
% pay 

İşletme sõnõflarõ (1) (2) (3) (4)  (5) 
1 - 50 68,78  2 900 5,2 485   24,8

51 - 200 27,51  10 300  8,8  1 117   42,0  
201 � 1 000 
d k

8,57  44 510  4,9 7 417   23,2  
1 000 ve daha        
fazla dekar  0,14  298 500  2.1  49 750   10,0  

Kaynak: Tarõm Bakanlõğõ. 
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Öte yandan, tarõm imletmelerinin bir kõsmõnõn da toprağõ yoktur ve kiracõlõk, 
ortakçõlõk yoluyla başkalarõnõn toprağõnõ işletmektedirler. Toprak tasarruf şekline göre 
işletmeler Tablo 120 de gösterilmiştir. 

TABLO : 120 � Toprak Tasarruf Şekline Göre İşletmeler 

 
 İşletme sayõsõ  %  

Toprak tasarruf şekli  (1) (2) 
Mal sahibi  1 686 143 72,60  
Hem toprak sahibi, hem kiracõ - ortakcõ 498 838 21,48  
Kiracõ  14 815 0,64  
Ortakçõ  57 161 2,46  
Diğer şekiller  65 434 2,82  
Toplam  2 322 391 100,00  

Kaynak: Devlet İstatistik Enstitüsü. 

Nüfus artõşõndaki hõzlõlõk ve geleneksel hukuki ilişkiler tanm mülk ve 
işletmelerinin parçalanmasõna sebep olmaktadõr. Tarõm işletmelerinde toprak parçalarõ 
Tablo 121 de gösterilmiştir. 

TABLO : 121 � Tarõm İşletmelerinde Toprak Parçalarõ (1950 -1969) 
 
     İşletmeler                % 

    1950                       1963 
Parça sayõsõ (1) (2)

1. Parça 5,4 9,6
2-3 Parça  22,7 20,8
4 - 5 Parça  23,2 19,9
6-9 Parça  26,1 24,9
10 ve daha çok  22,6 24,8

Toplam 100,0 100,0
 

Kaynak: Devlet İstatistik Enstitüsü 

Köy topluluklarõnõn yapõsõnõ etkileyen başlõca unsurlardan biri olan gelir 
dağõlõmõnda da, toprak dağõlõmõnõn bir sonucu olarak, farklõlõklar vardõr. 

Bu konuda önemli olan farklõlõklarõn yanõnda fert başõna düşen yõllõk gelir 
miktarlarõnõn çok düşük olmasõdõr. Farklõlõklarõ azaltõcõ yönde uygulanacak politikalarõn 
gelir seviyesini yükseltmesinin gereği ortaya çõkmaktadõr. 

1950 den bu yana tarõmõn yapõsõnda hõzlanan değişmelere rağmen tanm sektörüt 
geniş ölçüde iklim şartlarõ gibi kontrol edilemeyen ve ölçülemiyen faktörlerin etkisi 
altõnda bulunmaktadõr. 

Bu gibi faktörlerin etkisini azaltacõ yöndeki teknolojik değişmede olumlu bir yön 
vardõr. Bu arada, tarõmõn maldnalaşmasuun bir göstergesi olarak traktör sayõsõnõn, 1965 
te 54 668 e ve traktörle işlenen toprağõn 4100000 hektara ulaşmõş olduğu gösterilebilir.  
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19 741 000 hektar toprak çift hayvanlariyle işlenmeye devam etmektedir. 

1948 - 1951 yõllarõ ortalamasõ olarak hektar başõna 0,14 Kg. gübre kullanõlõrken, 
bu mfktar 1966 te 8,6 Kg. ma yükselmiştir. 1963 te toplam işletmelerin yüzde 13,5 
unda ve işlenen tarõm arazisinin yüzde 3,5 inde suni gübre kullanõlõyordu. 

Türkiye'de yaklaşõk olarak 8 milyon 500 bin hektar sulanabilir arazi vardõr; bunun 
l milyon 500 'bin hektarõ sulanabilmektedir. Sulama konusunda çiftçinin 
teşkilâtlanmamasõ sonucunda toprak õslahõ ve küçük sulama için verilen krediler sõnõrlõ 
ölçütle yararlõ olmaktadõr. 

Tarõm mücadelesinde kullanõlan ilaç miktarõnda artõşlar görülmektedir. Kullanma 
1952 de 2584 ton, 1963 te 25222, 1965 te 35709 ton olmuştur. Suna rağmen tarõm 
ürünlerinin yüzde 15 4nin hastalõklar ve zararlõlar tarafõndan yok edildiği tahmin 
edilmektedir. 

Tarõm teknolojisi değişikliğinin bu sõnõrlõ gelişmesi yanõnda yukarda açõklanan 
arazi sahipliği durumu sağlanan imkanlardan yararlanmada farklõlõklar ortaya 
çõkarmaktadõr. Tarõmsal makmalardan yararlananlarõn yüzde 60 õ, artezyen 
kuyularõndan sulanan topraklarõn yüzde 79 u, kanallardan sulanan topraklarõn yüzde 68 
i, suni gübre kullanan işletmelerin yüzde 79 u 50 dönümden fazla toprağõ işleme 
durumundadõrlar. 

Tarõm kredi hacmi 1965 te 5 milyar 171 milyon TL. ama ulaşõlmõştõr. T. C. Ziraat 
Bankasõnca, 1965 te (Yõlõiçinde) doğrudan'doğruya üreticiye ikraz edilen kredi l milyar 
041 milyon 800 bin TL. dõr. Bu krediden l 083 728 tanm işletmesi yararlanmõştõr. Bu 
miktar 1962 yõlõna göre 230 milyon liralõk bir artõş göstermektedir. Bu krediden 
yararlanan işletme sayõn ise sabit kalmõştõr. Bu, artan kredi imkânlarõnõn daha geniş 
kitleye yayõlmadõğõnõ göstermektedir. Tarõmsal işletmelerin yaklaşõk olarak yüzde 40 õ 
tarõmsal kredi imkanlarõndan yararlanamamaktadõr. 

Öte yandan söz konusu tanm kredisinden yararlanan işletmelerin yüzde 50 sini 
aşan bir taamõ ortalama 296 TL., yaklaşõk olarak yüzde 25 i ortalama 700 T. L. yüzde 
0,003 ü ise ortalama 626 bin T. L. almõştõr. 1965 te 992 300 İşletme toplam olarak 551 
milyon 700 bin T. L., 91 000 işletme toplam olarak 489 milyon 750 bin T. L. kredi 
almõşlardõr. Bu rakamlar tarõm işletmelerinin büyük bir kõsmõnõn tanm üretimini 
geliştirme konusunda yeterli olmõyan miktarda kredi alabildiklerini ve mevcut kredi 
düzeninin yetersizliğini göstermektedir. 

Pazarlama ve tanm ürünlerinin birbirleriyle olan ilişkileri gözönünde tutulmadan 
geliştirilmiş fiyat politikalarõ, tarõm ürünleri fiyatlarõndaki dalgalanmalar, çiftçi ile 
pazar arasõnda gerekli ilişkinin kurulmamasõ, çiftçinin teşkilatlanmamasõ sonucu 
pazarlama işlerini aracõlarla yaptõrma durumunda kalmasõ, depolama, sõnõflandõrma, 
paketleme ve ulaştõrma imkânlarõnõn yeterli olmayõşõ üretimin artõrõlmasõnõ ve 
üreticinin gelirini sõnõrlamaktadõr. 

Tarõm yayõm hizmeti ilçe kademesinin altõna yeterli ölçüde inememiştir, Tarõmda 
çalõşanlarõn teknolojik bilgilerinin artõrõlmasõnõn sağlõyacağõ imkânlardan 
yararlanõlamamaktadõr. 

1965 te köylerde kurulan kooperatiflerin başlõcalarõ 1100 000 ortaklõ l 744 tarõm 
kredi kooperatifi, 143 000 ortaklõ 231 tarõm satõş kooperatifi, 352 000 ortaklõ 74 üretim  
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kooperatifidir. Kooperatif ve örtaklarõn sayüan köy nüfusunun büyük bir çoğunluğunun 
yeterince kooperatifleşemediklerini göstermektedir. 

Son yõllarda Devletin rehberlik ve desteğinin olduğu yerlerde daha yoğun olmak 
üzere, halkõn girişkenliği sonucu köylerde yol, su, elektrik ve telefon birliklerinin, 
güzelleştirme, kalkõndõrma, yapma, yaptõrma ve onarma gibi halk kuruluşlarõnõn 
gelişmekte olduğu görülmektedir. Devletin, bu kuruluşlara yön verme ve 
kuvvetlendirme konusunda etkili olmadõğõ görülmektedir. Bununla birlikte girişkenliğin 
arttõğõnõ gösteren bu örnekler köy topluluklarõnõn sosyal yapõsõndaki ofumlu değişmenin 
ve geleneksel ortamdan modern ortama geçişin göstergesi olarak önem taşõmakta ve 
gelecek için umut vermektedir. 

Tarõm sektöründe İnsangücü, toprak ve sermaye faktörleri arasõndaki karşõlaştõrma 
tarõmdaki işgücünün fazlalõğõnõ ortaya koymaktadõr. Bu durum mevsimlik işsizlik ve 
gizli işsizlik olarak belirmektedir. Mevsimlik işsizler ve gizli işsizler işgücünün israfõ 
yanõnda, tüketici olarak kalkõnma çabalarõnõ olumsuz yönde etkilemektedir. 

Memleketimizde taşõnmaz mallarõn ancak yüzde 30 u tapuda kayõtlõ bulunmakta, 
yüzde 70 i ya kayõt dõşõ ya da kayõtlõ olmasõna rağmen hukuki bir değer taşõmamaktadõr. 
Tapuda kayõtlõ olan taşõnmaz mallarõn yüzde 90 õ il ve ilçe merkezlerine aittir. Bu 
durum tarõm işletmelerinin kredilendirilmesini zorlaştõrmakta, toprak toplulaştõnlmass 
çalõşmalarõnõ sõnõrlamakta, işletmeler arasõnda sõnõr ve mera anlaşmazlõklarõna yol 
açmaktadõr. 

1960 nüfus sayõmõ sonuçlarõna göre köy nüfusunun yüzde 30 u okuma - yazma 
bilmektedir. Bunlarõn yüzde 73 fi erkek, yüzde 27 si kadõndõr. Bu konuda. önemli olan 
öğretim programlarõnõn gerek muhteva gerek uygulanõş yönlerinden kişilere sağladõğõ 
imkânlarõn yetersizliği ve elverişsizliğidir. 

Köy ilkokulunu bitiren çocuklarõn üst öğrenim kurumlarõna devam imkânlarõ 
şuuradõr. Bu konudaki başlõca imkân ilkokula dayalõ ilk öğretmen okullarõdõr. Diğer 
okullarda yatõlõlõk imkanlarõ sõnõrlõdõr. 

İlkokulu bitirip üst okula devam edemiyenlere ve okuma yaşõnõ geçirmiş köylü 
vatandaşlara bilgi ve kabiliyet kazandõrmak, bilgi ve kabiliyetlerini olumlu yönde 
iletletmek, geliştirmek için halk dersaneleri, gezici kadõn ve erkek kurslarõ, ev 
ekonomisi, 4K ve tarõmsal yayõm hizmetleri götürülmektedir. Aynca 6123 köyde okuma 
odasõ, diğer köylerde okuma köşeleri açõlarak buralara 90 konu üzerinde özel olarak 
hazõrlanan 4 312 800 kitap dağõtõlmõştõr. Bu olumlu gelişmelere rağmen yaygõn eğitim 
hizmetlerinin köye yeter sayõ ve nitelikte götürülmüş olduğu söylenemez. 

Köy gençliğinin basit ve masrafsõz tesislerle muhtelif ferdi ve grup sporlarõnda 
teşkilatlanmõş bir şekilde yer almalarõnõ sağlayõcõ faaliyetler yapõlmamaktadõr. 

Modern kitle haberleşme araçlarõ köylerde gitikçe çoğalmakta ve 
yaygõnlaşmaktadõr. Bugün toplam köylerimizin yarõsõna yakõn sayõsõna haftada en az bir 
kere gazete girmektedir. 1946 yõlõnda köylerde 24 000 radyo bulunmasõna karşõlõk, bu 
miktar 1960 da 210 000 e yükselmiştir. 1966 daki mevcut 2 590 000 radyonun önemli 
bir    kõsmõnõn    köylerde    olduğu   bilinmektedir.    Kitle  haberleşme   araçlarõnõn   ve  
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yararlananlarõn artmakta olduğu bu ortam modernleşme ve kalkõnma faaliyetlerini 
hõzlandõrõcõ bir rol oynamaktadõr. 

Sağlõk Bakanlõğõnõn lige kademesine kadar teşkilatlanabilmiş olmasõ,, genellikle 
tedavi edici hekimliğin ağõrlõk kazandõğõ programlardan köylünün köyünde yararlanmasõ 
imkanlarõnõ sõnõrlamaktadõr. Sağlõk hizmetlerini sosyalleştirme programlarõ ile bu 
hizmetleri köye götürme sabalarõ gerçekleşmeye başlamõştõr. 1966 yõlõ sonunda 
sosyalleştirme programlan ile 17 ilin, 10 000 köyündeki 4 250 000 nüfusa hizmet 
sağlanmõştõr. Sosyalleştirme ve entegrasyon uygulamalarõnõn başlamadõğõ bölgelerde 
köye, sõtma, trahom, frengi ve verem savaş hizmetleri ile birlikte ebe, sağlõk memurlarõ 
hizmetleri sağlanmaktadõr. Diğer yandan köylünün beslenme şartlarõ geliştirilmeye 
muhtaçtõr. Beslenme seklilerinin geleneksel, kalori değerleri düşük, ve o seviyenin 
belirli besin maddelerine dayalõ oluşu sağlõğõ olumsuz yönde etkilemektedir. 

Köylerin, köylünün beslenmesi üe yalandan ilişkili olan değirmen ihtiyacõ 
yeterince karşõlanamamaktadõr. Mevcut değirmenlerin çoğu ilkel niteliktedir. Ancak son 
yõllarda tekniğe uygun değirmen sayõlarõnõn artmakta olduğu görülmektedir. Diğer 
yandan köylü ekmek ihtiyacõnõ geleneksel ve geliştirilmeye muhtaç yollarla 
sağlamaktadõr. Köylerin çoğunluğunda fõrõn yoktur. 

1965 de köylük yerlerdeki toplam konut sayõsõ 3 milyon 430 bindir. Bunun 16 000 
i çadõr, mağara gibi konutlardõr. Mevcut konutlarõn yüzde 59 u sağlam yüzde 24 ü 
onarõlabilir, yüzde 17 si çürüktür. Diğer yandan mevcut konutlarõn yüzde 51,4 ü düz 
çatõlõ olup kil ve toprakla örtülü yüzde 48,4 ü beşik ve kõrma çatõlõdõr. Tüm konutlarõn 
yüzde 48,5 nin pencereleri camlõ yüzde 55,5 nin ise pek az penceresi camlõ, diğerleri 
tahta ve benzeri maddelerle kaplõ olan pencereye sahip konutlardõr. 200 000 konutun hiç 
penceresi yoktur.. Köy konutlarõnõn pek büyük bir kõsmõ en basit anlamdaki yõkanacak 
yerden mahrumdur. 1963 yõlõnda köylerimizin ancak 1227 sinde hamam ve 16 209 unda 
umumi belâ vardõ. Büyük bir çoğunluğunda çamaşõr yõkama güçlükle yapõlmaktadõr. 
Köylerde ortalama aile büyüklüğü 6,02 İken 1965 te 5,97 kişiye düşmüştür. Aynõ 
dönemde oda basma düşen nüfus 2,7 civarõnda kalmõştõr. Konut basma ortalama oda 
sayõsõ 2,24 dür. Yakõt köyün önemli bir sorunu olmakta devam etmektedir. Çiftlik 
gübresinin bu yemcin kullanõlmasõ iktisadi bakõmdan da zararlõ olmaktadõr. Kullanõlan 
enerjiden tam verim alabilecek bir teknolojik seviyeye erişilememiştir. 

Tarõmla meşgul olan köylerimizin tarõmsal araçlarõn ve bilhassa tarõmsal ürünlerin 
muhafaza ve depolanmasõ konusunda yeterli bir tekniğe uygun depo ve ambarlardan 
mahrum olduğu bilinmektedir. Bu durum köylünün gelir kaybõna sebebolmaktadõr. 

1963 yõlõnda 4 580 bucak ve köyün jandarma karakollarõndaki telefonlarla, 196 
köyün ise PTT telefonlarõ vasõtasiyle ü ve ilçelerle haberleşmesi imkânõ vardõ. Aynca 
Orman Genel Müdürlüğünün telefonlarõ ve DD. Yollarõ Genel Müdürlüğünün bütün 
İstasyonlarõnda telefon ve telgraf haberleşme imkânlara vardõr. Bütün bu araçlardan 
köylüler sõnõrlõ olarak yararlanmakta iseler de bu konuda belirli bir düzen yoktur. Bugün 
köylerde 24 PTT merkezi 140 PTT şubesi ve 136 PTT acentasõ vardõr. Diğer köylerin 
PTT hizmeti l982 dağõtõcõ vasõtaaiyle yapõlmaktadõr. 
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Köylerimizde, 1963 yõlõnda 35 657 cami bulunmakta idi. Köylünün cami 
yapõmõndaki girişkenliği dikkate alõndõğõnda cami sayõsõnõn bugün bilinen rakamõn 
üstünde olduğu söylenebilir. 

Köylerimiz genellikle tarihi nedenlerle ve çevrenin doğal şartlarõna uyarak sõkõşõk 
bir yerleşme düzeni göstermektedirler. Tasama şartlarõnõ iyileştirmede önemi olan İmar 
imkanlarõ sõnõrlõdõr. Çevre sağlõk şartlarõ yetersizdir. 

Köy ve köylünün temel ihtiyaçlarõ olan yol ve içme suyu konusunda 1960 yõlõnda 
kamu kaynaklarõnda köy yollarõna 52 milyon 500 bin Tl., köy içme sularõna 54 milyon 
Tl. ödenek ayrõlmõşken bu miktarlar 1966 yõlõnda sõrasiyle 196 milyon 900 bin Tl. ve 
173 milyon 600 bin TL. e yükselmiştir. Köy elektriği için kamuca ödenek ayrõlmasõna 
1964 yõlõnda başlanmõş. 1966 da ayrõlan ödenek 21 milyon 500 bin TL. olmuştur. 
Gönüllü halk katõlõşõ da devamlõ bir gelişme göstererek 1966 yõlõnda köy yollarõnda 12 
milyon TL. köy içme sularõnda 32 milyon 500 TL. köy elektriğinde 10 milyon TL. 
olmuştur. 

Bu olumlu gelişmelere rağmen ihtiyaç olan 150 bin Km. lik köy yoluna karşõlõk 
1966 yõlõ sonunda 22 815 Km. standart köy yolu vardõr. 1966 yõlõ sonunda 65 bin köy 
yerleşim biriminin 25 bininin (yüzde 30) içme suyu yoktur; 19 bininin (Yüzde 28) içme 
suyu yetersizdir. 1966 yõlõnda ele alõnan projelerin tamamlanmasõyla elektrikli köy 
sayõsõ 693 olacaktõr. 

Köye götttrülen hizmetler arasõnda her kademede yeterince koordinasyon 
sağlanamadõğõ gibi, hizmetlerin yürütülmesinde ortak ilkelerden hareket 
edilememektedir. Bu durum hizmetlerin birbirini tamamlõyacak şekilde köye 
götürülmesini engellemekte ve kaynak kaybõna yol açmaktadõr. 

Köy ve köy yönetimi, Köy Kanununun köyün kemli öz kaynaklan veya sağlanacak 
imkanlarla köy tarafõndan yerine getirileceğini öngördüğü hizmetleri yerine 
getirebilecek güce kavuşturulamamõştõr. Bu arada mahalli topluluklarõn sosyal ve 
ekonomik gelişmelerine paralel olarak ihtiyaçlar da artmaktadõr. Mahalli idare 
hizmetlerinin günümüzün şartlarõna göre düzenlenmemiş olusu merkezi idarenin yükünü 
artõrmaktadõr. Köy yöneticilerinin görevlerini etkili olarak yapmalarõna eğitim re 
rehberlik çalõsmalarõyla destek sağlanamamõştõr. 

 

b. YERLEŞME YERLERİNİN ÖZEL SORUNLAR GETİRDİĞİ KÖYLER : 

Yerleşme yerlerinin özel sorunlar getirdiği köylerin basõnda orman köyleri gelir. 
Memleketimizde 13 270 orman köyü vardõr. Bu tüm köylerin yüzde 37 sidir. Orman 
köylerinin 5 020 si 2,5 milyon nüfusu barõndõran orman İçi köyü, 8 250 si de toplu tarõm 
arazisi ormanla bitişik olan orman kenan köyüdür. Bu köyler 4,5 milyon nüfusu 
barõndõrmaktadõr. Buna göre, toplam köy nüfusunun yaklaşõk olarak yüzde 30 u orman 
içi veya orman kenarõnda yasamaktadõr. 5 508 orman köyünde yapõlan araştõrmalar, bu 
köylerin yüzde 62 sinin bulunduklan yerlerde kalkõndõrõlabileceğini yüzde 38 inin 
bulunduklan yerlerde kalkõndõrõlmalarõnõn mümkün olmadõğõnõ göstermektedir. 
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Orman köylerinin kalküdõrõlraasõ konusunda belirli bir basan sağlanamamõştõr. 
Orman köylerinin güç erişilir ve dağõnõk oluşu Nimetlerden yararlanmalarõnõ 
kõsõtlamaktadõr. Sõnõrlõ gelişme gücüne sahip olan bu köylerin yaşama şartlarõ güç ve 
kalkõnma imkânlarõ kõttõr. 

Orman Kanunu, bulunduktan yerlerde kalkõdõnlabilecek köyler için Ziraat 
Bankasõnda tesis edilecek özel bir fona yõlda 50 milyon liradan az olmamak şartõ ile 
Hazineden kaynak sağlanmasõnõ öngörmektedir. Bu fona 1957 yõlõndan 1966 ya kadar 
toplam olarak 11,5 milyon liralõk ödenek konulabilmiştir. Bu konuda önemli güçlükler 
fonlarõn nasõl kullanõlacağõnõn geliştirilmemiş olmasõ ve banka mevzuatõdõr. Orman 
köylerinde karşõlaşõlan çeşitli güçlükler nüfusun tabiat üzerindeki olumsuz etkisini 
artõrmakta, sonuç olarak bu bölgelerin insan barõndõrma gücü ve ekonomi içindeki yeri 
azalmaktadõr. 

Üç tarafõ, denizle çevrili yurdumuzun kõyõ köylerinin kalkõndõrõlmasõnda 
balõkçõlõğõn gelişmesinin önemi vardõr. Kõt arazi imkânlan içinde geçimlerini balõkçõlõkla 
sağlõyan köylülerin kendisine has sorunlarõ bulunmaktadõr. Bu köylülerin kredi 
ihtiyaçlarõ yeterince sağlanamadõğõ gibi, gerekli olan alet ve araçlar ilkel, soğuk hava 
depolarõ, ulaştõrma ve pazarlama imkanlarõ sõnõrlõdõr. Barõnak ihtiyacõ önemlidir. 

3. UYGULANACAK POLİTİKALAR : 

a. Memleketimizde toplam üretimi yaygõn tarõm yoluyla artõrma imkânlarõ 
kalmadõğõndan toplam üretimi artõrmak için, Türk tarõmõnda toprak insan ilişkilerini 
iyileştirme çabasõna hõzla devam edilecektir. Bu amaçla, 

(1) Kadastro ve tapulama işleri, toprak insan ilişkilerinin düzenlenmesindeki 
zorunluluk da gözönünde tutularak hõzlandõnlacak ve sulama yapõlacak bölgelere öncelik 
verilecektir, 

(2) Topraksõz ve az topraklõ çiftçinin yeterli bir toprağõ işleme imkanlarõna 
kavuşturulabilmesi için tanm reformu anlayõşõ içinde bu çiftçilerin topraklandõrõlmasõ ve 
kiracõlõk müessesesinin düzenlenmesi, toprak toplulaştõrõlmasõ sağlanacaktõr. 

(3) Tarõm sektöründe üretimi ve verimlilik artõşõnõ sağlamak için, tanm üretim 
metotlarõnõn modernleşmesi, suni gübre ve yüksek verimli iyi tohumluk kullanmanõn 
artmasõ, ürün kalitesinin iyileştirilmesi, sulama imkânlarõnõn genişletilmesi, tanm 
mücadelesinin yaygõnlaşmasõ, pazarlama düzeninin iyileştirilmesi gerekmektedir. Tarõm 
mücadelesinin yaygõnlaşmasõ ile tarõmda hastalõk ve zararlõlarla mücadelede kullanõlan 
ilaçlarõn zamanõnda yeter miktarda ve uygun fiyatlarla sağlanmasõna dikkat edilecektir. 
Bu çalõşmalar, tarõm sektörü bölümünde tanm. hayvancõlõk, balõkçõlõk, ormancõlõk için 
ayn ayn ve ayrõntõlõ olarak açõklanan uygulama politikalan hõzla gerçekleştirilerek köy 
toplumu daha yukan gelir, teknoloji ve gelişme seviyesine eriştirilecektir. Böylece İkinci 
Beş Yõllõk Plan döneminde tarõmda geleneksel, görgüye dayanan devrin kapanõp bilgiye 
dayanan devrin başlamasõ gerçekleşmiş olacaktõr. Bu amaca varmada tarõm yayõm 
programlarõ önemli bir araç olarak kulanõlacak. modern tanm bilgisini köylüye 
götürmede en etkili yollar aranacak ve geliştirilecektir. 
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b. Çiftçiyi daha fazla ve kaliteli ürün elde etmeye teşvik ederek gelir seviyesini 
yükseltmek için, tarõmsal ürün fiyatlarõndaki dalgalanmalarõ önliyecek istikrarlõ fiyat 
politikasõ tarõm ürünlerinin, birbirleriyle olan ilişkileri göz önünde tutularak 
uygulanacaktõr. 

c. Tarõm kredilerinin miktarõ, dağõtõm şartlarõ ve düzeni üretimin artõrõlmasõna ve 
sosyal hedeflerin gerçekleştirilmesine uydurulacaktõr. Bu amaçla darboğaz toprak 
baremi ve teminatõn kõsõtlayõcõ olmasõ önlenecek, krediler modern girdilere yönetilecek, 
kredilerle kooperatiflerin gelişmesi desteklenecek, üreticiye sermaye yetersizliğinden 
gelir kaybõna ugratmõyacak kredi kolaylõklarõ sağlanacaktõr. 

d. Orta ve özellikle küçük tarõm işletmelerinin, üretimi artõrõcõ girdileri 
sağlayacak sermayelerinin yetersizliği nedeniyle işletmelerin makina, donatõm ve kredi 
gibi İhtiyaçlarõnõ elde etmeleri ve pazarlamayõ işletme yönünden daha elverişli 
yürütmeleri için kooperatifleşme teşvik edilecektir. Bu amaçla, 

(1) Kooperatifleşme konusunda sorumlu olan kamu kuruluşlarõnõn kullandõklarõ 
metot ve araçlar üzerinde ortak bir görüşten hareket etmeleri ve bu kuruluşlarõn 
hizmetlerinin birbirlerini tamamlõyacak nitelikte yürütülmesi sağlanacaktõr. 

(2) Köylerde Kooperatifleşme ile ilgili değer yargõlarõnõ yaratacak ve 
geliştirecek, kooperatif yönetici ve ortaklarõnõ uyararak kooperatif çalõşma içinde 
girişkin olmalarõna yardõm edecek eğitim programlarõ uygulanacaktõr.. 

(3) Tarõm kredi kooperatiflerinin kredileme faaliyetlerine ek olarak ortaklarõna 
modern girdiler sağlamalarõ desteklenecektir. 

(4) Tarõm kooperatiflerinin faydalarõnõ artõrmak için üretimi artõrõcõ yatõrõm 
projeleri içinde köyün çabalarõnõ programlamalan önemlidir.. Bu konuda kooperatifler 
teknik bakõmdan desteklenecek ve bu gibi projelere kredilerde öncelik tanõnacaktõr. 

e. Devletin daha çok sayõda köye hizmet götürmesini kõsõtlayan, malt 
imkanlarõn artõrõlmasõnda köylerin gönünü olarak bu hizmetlere katkõda bulunmasõ 
önemli bir kaynaktõr. Bu gönüllü katkõyõ artõracak ve hizmetlerden daha iyi 
yararlanõlmasõnõ sağlayacak toplumun girişkenliğini artõrma programlarõ yürütülecektir. 

f. İlköğretim programlarõnõn köy çocuklarõnõn, köy hayatõnda bilgili, yeterli, 
daha çok üreten ve değerlendirilebilen; hak ve sorumluluklarõnõn bilincine ulaşmõş 
vatandaşlar olarak yetiştirilmesini sağlõyacak seviyeye çõkarõlmasõ ve kõz çocuklarõnõn 
eğitimindeki geri kalmanõn giderilmesi sağlanacaktõr, öğretmenlerin eğitim programlarõ 
bu bakõmdan gözden geçirilecektir. 

g. Köy çocuklarõma ilkokul üstü okullarda okumalarõnõ sağlayõcõ burs ve yurt 
imkânlarõ artõrõlacak okullarda kontenjanlar sağlanacaktõr. İlkokulu bitirip köyde 
kalanlarla okuma çağõnõ aşmõş köylülere temel eğitim imkanlarõ hazõrlamak, bilgilerini, 
hünerlerini, davranõşlarõnõ ilerletmek ve geliştirmek için yaygõn eğitim çalõşmalarõ 
artõrõlacaktõr. Köylerde genç kõz ve kadõnlara ev ekonomisi ve sağlõkla ilgili bilgileri 
kazandõrmak için özel bir gayret sarfedilecektir. Bu amaçlarla: 

(1) Yaygõn  eğitim  yapan kuruluşlar arasõnda birbiri  ile  tutarlõ programlar 
yürütmek için işbirliği sağlanacaktõr. 
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(2) Denemeler ve yaygõn eğitim programlan çevrenin gerçeklerine ve taleplerine, 
verimin eğitimin iktisadi bakõmdan anlamlõ olarak kullanõlabilirliğine göre 
değerlendirilecek ve bu şartlarõ sağladõğõ takdirde verilecektir. Bu şartlarõ sağlamõyan 
anlamlõ sonuçlar elde etmek gücünde sayõ ve kapsamõnda olmõyan programlar 
uygulanmayacaktõr. 

(3) Yaygõn eğitimde köylünün üretici faaliyetlerini artõrõcõ programlar yanõnda 
yasama standardõnõ ve beslenmesini iyileştirici eğitim de verilecektir. 

h. Sağlõk hizmetlerinin köye yaklaştõnlmasõ ve özellikle koruyucu hekimliğin 
götürülmesi sosyalleştirme programlariyle gerçekleştirilecek, aile planlamasõ 
programlarõ özellikle köylere yöneltilecektir. Sağlõõk programlarõnõn uygulanmasõnda : 

(1) Köye hizmet götüren kuruluşlar arasõnda işbirliği ve bunlarõn köyde çevre 
sağlõk şartlarõnõn iyileştirilmesine katkõlan sağlanacaktõr. 

(2) Köylünün hizmetlerden yararlanmasõnõ artõrmak ve gönüllü katõlmasõ ile 
hizmet seviyesinin yükseltilmesini sağlamak için çalõşmalara başlanmasõndan önce 
köyle yakõn ilişkiler kurulacak ve eğitim programlan yürütülecektir. 

i. Köyün, yol, içmesuyu ve elektrik sorunlarõna, köylünün bu ihtiyaçlarõnõn 
giderilmesi konusundaki bilinçli isteğine cevap veren bir hõzlõlõkta ve katõlma eğilimini 
değerlendiren yatõrõmlarla çözüm yollarõ getirilecektir. Bu amaçla mahalli idareler 
güçlendirilecek ve sorumlu kõlõnacaktõr. Merkezi idare organlan toplu hizmet götüren 
büyük projeleri uygulayacaklardõr. 

Köylünün kullandõğõ enerjiden tam olarak yararlanmağõnõ saghyan bilgi ve 
araçlara sahip olmasõ, linyit kullanõmõnõn arbnlmasõ ve diğer ekonomik enerji 
kaynaklarõndan yararlanmasõ için tedbirler alõnacaktõr. 

Köylünün konut İhtiyacõnõ kendisinin çözmesindeki gücü desteklenecek, çevrenin 
iklimine, sosyal ve ekonomik şartlarma, yapõ malzemesi imkanlarõna uygun nitelikte 
konut, İşletme binalarõ, hamam, çamaşõrlõk projeleri hazõrlanacak, teknik yardõmla 
birlikte köylüye verilecek; yapõ ustalan yetiştirilecektir. Köylerin iman için yol gösterici 
olacak örnek imar planlarõ hazõrlanacak ve köylüye bu konuda teknik yardõm 
sağlanacaktõr. 

Köylünün köy ortak malõ olarak koruluklar kurmasõ ve ağaçlandõrma çalõşmalarõna 
bilinçli .olarak katõlmasõ desteklenecektir. 

j. Tarõm sektöründe mevsimlik işsizlik ve gizli işsizlik olarak ortaya çõkan 
istihdam sorununun köy üzerindeki baskõsõnõ azaltmak ve iktisadi ve sosyal gelişmenin 
genel amaçlarõna erişmek için tarõmda çalõşan nüfusun belirli bir düzende tanõn dõşõ 
sektörlere aktarõlmam gerekmektedir. Bu nedenle köyden şehlre gelecek nüfusun işe 
yöneltilmesi ve eğitilmesi sağlanacaktõr. 

k. Tarõm sektöründe işgücü ile istihdam arasõndaki ilişkilerde ürün tipi önemli bir 
faktördür. Mevsimlik dengesizliklere yol açan ürün yetiştirme geleneği, yukarõda 
açõklanan eğitim ve düzenleme programlarõ içinde çeşitli ürünler yetiştirmeye doğru 
yöneltilecektir. 
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l. İç ve dõş pazarlarda talep bulabilecek, gerçek anlamda ve uzun bir dönemde 
köylünün boş zamanlarõnõ ve ürünlerini değerlendirecek, onlarõn ekonomik güçlerini 
geliştirecek nitelikteki el ve ev sanatlarõ gelişme şartlarõ bulunan yörelerde 
desteklenecek, geliştirilecek ve imalât bilgisini köylere götürmede etkili yollar 
aranacaktõr. 

m. Kalkõnma çabalarõna köy mahalli idarelerinin ve köylünün katkõlarõnõ artõrmak 
ve kamu hizmetlerinin yerine getirilmesinde bu idarelerin katkõ ve sorumluluklarõnõ 
geliştirmek için, köy yönetimi kalkõnma, çabasõnõn gerektirdiği mail bünye ve teşkilat 
düzenine kavuşturulacaktõr. İdarenin etkisinin artõrõlmasõ ve köye hizmet götüren 
kuruluşlarõn faaliyetlerinin birlikte etki yapmasõ köy kalkõnmasõ için önemli etkenlerdir. 
Bu amaçla köye hizmet götüren çeşitli kuruluşlar arasõnda ve her kademede işbirliği 
sağlanacaktõr. 

n. Toplam köy nüfusunun yaklaşõk olarak yüzde 30 unu barõndõran orman 
köylerini kalkõldõrmak için orman işletme, orman ürünlerinin nakli, orman õslah ve tesis 
çalõşmalarõ ile, su kontrolü, toprak korunmasõ ve orman yolu yapõmõ gibi işlerde orman 
köylerinin geniş oranda çalõştõrõlmalarõ ve bu konuda teşkilatlanmalarõ sağlanacaktõr. 
Hayvan õrkõ ve mera õslahõ çalõşmalarõ ile yem bitkileri yetiştirme çalõşmalarõnda orman 
köylerine öncelik verilecektir. Orman köylerindeki düşük verimli ve orman için zararlõ 
olan hayvanlarõn yerine, yüksek verimli ve orman için zararsõz hayvanlarõn ikame 
edilmesi çabalan hõzlandõrõlacaktõr. 

Ekonomik değeri olan el ve ev sanatlarõ ile orman artõklarõnõ değerlendirecek 
tipteki el ve ev sanatlarõ ürünlerinin piyasayla ilişkileri de dikkate alõnarak, 
desteklenecek ve köylünün bu konuda teşkilatlanmasõ sağlanacaktõr. 

Orman köylerinin kalkõndõrõlmasõ için orman köylerine verilen kredi etkili ve 
gerçekçi bir düzene bağlanacaktõr. Tarõmda çalõşan nüfusu tarõm dõşõ sektörlere 
aktarmak amaciyle düzenlenecek mesleğe yönelme eğitimi programlarõna orman 
köylerinde öncelik verilecektir. 

Orman içinde yaşõyan halkõn bulunduklarõ yerlerde kalkõndõrõlmalarõ için özellikle 
kooperatifleşme teşvik edilecektir. 

o. Balõkçõ köylerinin ve balõkçõlõğõmõzõn kalkõndõrõlmasõ için, balõkçõ köylülerin 
teknolojik bilgilerini geliştirici yaygõn eğitim programlarõ uygulanacak, balõkçõlarõn 
kooperatifler şeklinde teşkilatlanmalarõ desteklenerek, modern alet ve araçlarla 
donatõlmalarõ, soğuk hava depolarõ ve ulaştõrma imkanlarõnõn geliştirilmesi, gelir kaybõnõ 
önliyecek pazarlama düzenine kavuşturulmalarõ sağlanacaktõr. Bu çalõşmalarda toprağõ 
yetersiz sahil köy ve köylülerine öncelik verilecektir. 

p. Köy ve köylü sorununun çok yönlü olarak ve devamlõ şekilde araştõran, bunlarõn 
gerçek durumunu plan ve yõllõk programlara aksettiren bir araştõrma faaliyeti Köy İşleri 
Bakanlõğõnda kurulacak bir araştõrma birimi tarafõndan yürütülecektir. Bu çalõşmalar bir 
sayõnõ değil bilimsel araştõrma niteliğinde olacaktõr. 
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KÜÇÜK TOPLUM BİRİMLERİNDE TEŞEBBÜS GÜCÜNÜN 
GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMLARI 

1. İLKELER : 

a. Kalkõnma çabalarõna toplumun tüm olarak katõlmasõ amaciyle küçük toplum 
birimlerinde kalkõnma isteklerinin artõrõlmasõ, bu yöndeki mahalli gayretlerin kamu 
desteği ve özel imkanlarõ ile düzenlenmesi, halk ile kamu kuruluşlarõ işbirliği 
geliştirilirken köylerde ve şehirlerde küçük toplum birimlerinin tümünün bu çabalara 
katõlmasõ sağlanacaktõr. 

b. Vatandaşlarõn ve küçük toplum, birimlerinin teşebbüs gücünün artmasõnõ 
önliyen davranõşlar yerine, kalkõnmaya yönelmiş davranõşlar geliştirilecek, böylece 
toplumun gönüllü olarak bu çabalara katõlma imkanlarõnõ artõracak çalõşma programlarõ 
düzenlenecek, destek fonlarõ kurulacaktõr. 

c. Söz.konusu edilen programlarla, ihtiyaçlara cevap vermek için küçük toplum 
birimlerinde doğan kalkõnma istekleri ve teşebbüs gücü geniş kapsamlõ olarak ve bu 
birimlerin çabalarõna kamu hizmetlerinin desteği sağlanarak değerlendirilecektir. 

d. Halk ile kamu kuruluşlarõ arasõndaki bu işbirliğinde halkõn uyarõlmasõ, 
eğitilmesi ve teşkilatlanmasõ için «Toplum Kalkõnmasõ» metodu uygulanacak ve mevcut 
kamu kuruluşlarõ vali ve kaymakamlarõn yürü'tücülüğünde çalõşmalara katõlacaklardõr. 

e. Küçük toplum birimlerine söz konusu edilen desteğin tam olarak verilebilmesi 
ve kamu hizmetlerinden daha iyi yararlanmalarõnõn sağlanmasõ için kamu kuruluşlarõnda 
düzenlemeler yapõlacak, kuruluşlar arasõnda her kademede işbirliği sağlanacaktõr. 

f. Küçük toplum birimlerinde teşebbüs gücünün geliştirilmesi, halka ve ona 
hizmet götüren kamu kuruluşlarõnõn her kademesinde «Toplum Kalkõnmasõ» metoduyla 
uygun eğitim, verilmesiyle sağlanacaktõr. 

g. Küçük toplum bilimlerine götürülen hizmetlerin mahalli sorunlarõ çözmesinde 
daha etkili ve kõsa süreli olmasõ ve mahalli kaynaklardan en çok yararlaõulabilmesi için, 
bu hizmetlerin kalkõnma planõ ilke ve politikalarõnõn õşõğõnda küçük toplum birimlerine 
yakõn seviyelerde ve gönüllü katõlan halkla birlikte programlanmasõ ve uygulanmasõ 
sağlanacaktõr. 

2. DURUM : 

Planlõ kalkõnma içinde kalkõnma amaçlarõnõn gerçekleştirilmesi, kalkõnmaya yurt 
ölçüsünde bütün küçük toplum birimlerinin katõlmalarõ ile mümkün olur. Küçük toplum 
biimlerinin millî kalkõnma çabalarõna katõlmalarõ halk ve kamu kuruluşlarõnõn işbirliğini 
tam  olarak  sağlõyacak  şart  ve  imkânlarõn  hazõrlanmasõna  bağlõdõr.  Bu  işbirliği 
.küçük 
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toplum birimlerinde teşebbüs gücünü, yardõmlaşma ve kendine güveni geliştirirken, 
kamunun kalkõnmaya yönelmiş hizmetlerinin, bu birimlerce desteklenecek ve etkili 
olacak şeküde hazõrlanmasõnõ ve götürülmesini zorunlu kõlmaktadõr. 

Toplumun küçük birimleri İle kamu idaresinin kalkõnmaya yönelmiş bu işbirliğini 
sağlamak için, karşõlõklõ yardõm ve destekli çalõşma anlayõşõnõn geliştirilmesi gereklidir. 
Bu işbirliği ortamõ içinde milli kalkõnma amaçlarõnõn gerçekleştirilmesi yönünde 
yapõlacak işler, kamu desteğiyle mahalli sorunlarõ çözücü, kaynaklan geliştirici çeşitli 
program ve projelerin ele alõnmasõ, karşõlõklõ anlayõş, yaklaşma ve benimsemenin 
geliştirilmesini kapsar. Köy kademesinde yapõlacak işlerin ayrõntõlarõ «köy sorunlarõ» 
bölümünde açõklanmõştõr. 

Bu program ve projelerin Kalkõnma Planõ ilkelerine uygun olarak hazõrlanmasõ ve 
uygulanmasõ hem halky hem de kamu idaresi yönünden bir eğitim ve teşkilatlanma işidir. 
Bu konuda uygulanan toplum kalkõnmasõ metodu, halkla kamu idaresini birbirlerine 
yaklaştõracak, halkõn Devlet hizmetlerinden daha fazla yararlanmasõnõ sağlayacak, halkta 
karşõlõklõ yardõm, işbirliği davranõş ve alõşkanlõklarõnõ geliştirecek, ekonomik kalkõnma ve 
sosyal gelişmeye yardõmcõ mahalli teşkilatlanmaõnõn kurulmasõnõ teşvik edecek, mahalli 
kalkõnma sorunlarõna kamu kuruluşlarõnõn ortak bir yaklaşõmõ ile çözüm aranmasõnõ ve 
küçük toplum birimlerini ilgilendiren kamu hizmetlerine topluluklarõn gönüllü olarak ve 
doğrudan doğruya katõlmalarõnõ sağlõyacak, kamu idaresinin etkini artõrmaya yardõmcõ, ve 
bunu destekleyici olacak bir kapsamdadõr. 

Birinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõnda toplum kalkõnmasõnõ çalõşmalarõ özellikle 
köy topluluklarõnõn kalkõnmasõna yönelmiş, uygulama değeri pilot proje alanlarõnda 
yapõlacak çalõşmalarla ortaya çõkarõlacak bir metot olarak ele alõnmõştõr. Bu çalõşmalar 
için mevcut .kamu hizmetleri ve yatõrõmlarõ dõşõnda hizmet ve yatõrõmlar ayrõlmamõştõr. 

Metodun uygulanmasõ, uygulayõcõlarõn bu yaklaşõmõ benimsemelerine ve buna göre 
çalõşmaya istekli olmalarõna bağlõ olduğu için, pilot proje alanlarõnõn seçiminde bu husus 
gözönünde tutulmuş, proje alanlarõnda başarõlõ örnekler geliştirilmesi gösteri değeri 
bakõmõndan amaç edinilmiştir. 

Pilot proje çalõşmalarõnda ilgili kamu hizmetleri arasõnda her kademede (Merkez, 
il, ilçe, köy) gerekli ortak görüş ve yaklaşõmõ sağlamak üzere, bütün ilgili bakanlõk ve 
kuruluşlarla Devlet Planlama Teşkilâtõnõn rehberliğinde eğitim, araştõrma, program 
hazõrlama faaliyetleri başlatõlmõştõr. 

Köy alanlarõnda başlamõş olan bu çalõşmalardan başka şehir bölgelerinde, özellikle 
gecekondu alanlarõnda toplum kalkõnmasõ metodunun denenmesi ile ilgili araştõrma 
projesi de ele alõnmõştõr. Bu uygulamalõ araştõrma projesi genellikle, eğitim, 
teşkilâtlanma, işbirliği ve gönüllü çalõşma programlan hazõrlama faaliyetlerini 
kapsamaktadõr. 

Toplum kalkõnmasõ metot ve İlkelerine göre uygulama yapõlan yerlerde, şiddetli bir 
ihtiyaç olarak duyulan konularda halk ile tartõşõlarak hazõrlanan programlar içinde halk 
katõlmasõnõn yüksek olduğu görülmektedir. Bu durum, gerekli rehberlik ve sõnõrlõ ölçüde 
mali  yardõmlar  sağlandõğõ  takdirde  halkõn  harekete  geçmeye  ve  teşkilâtlanmaya hazõr  
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olduğunu göstermiyor. Pilot projelerde kamu görevlileri arasõnda toplum kalkõnmasõ 
metoduna karşõ güven artmõş olduğu gibi, bazõ yerlerde bu anlayõş içinde çalõşmalar 
devamlõ bir nitelik karan maktadõr. Bu metot, püot proje alanlarõ dõşõnda da yayõlmõş ve 
ilgi görmüştür. 

Pilot projeler denemesi, toplum kalkõnmasõ metodunun baz: gereklerin yerine 
getirilmesi şartõ ile Türkiye'de başarõlõ bir şekilde uygulanabileceğini, ancak çalõşmalarõn 
genişletilmesinden önce il ve ilçe kademelerine ağõrlõk veren sağlam bir düzenin 
kurulmasõnõn gerekliliğini ortaya koymuştur. 

Pilot proje uygulamalarõnda, çalõşmalarõn başlangõç safhasõnda Köy İşleri 
Bakanlõğõnõn kurulmasõ ve köy toplum kalkõnmasõ çalõşmalarõnõn bu bakanlõğa 
bõrakõlmasõ sonucu bir duraklama olmuştur. Toplum kalkõnmasõ gibi, çesitli kuruluşlarõn 
her kademede ortak çalõşmalarõnõ gerektiren bir metodun uygulanmasõnda, tek bir organõn 
tüm faaliyetlerden sorumlu olduğu gibi bir anlayõşõn uyanmasõ, çalõşmalarõ sõnõrlamõştõr. 
Çalõşmalarõn aksamadan yürüyebilmesi için merkezde, il ve ilçelerde koordinasyonu 
sağlõyacak bir düzenin kurulmasõ gerçekleştirilememiştir. Pilot proje alanlarõndaa, 
yetiştirilen idareci kadrosunun devamlõlõğõ sağlanamamõş., eğitime devamlõ bir nitelik 
verilememiş, bu konuda yukarõ kademe personelini yetiştirmekle sorumlu olacak 
araşõtrma ve değerlendirme yapacak «Toplum Kalkõnmasõ Enstitüsü» kurulamamõştõr. 

Şehirlerde, özellikle şehirleşmenin hõzlõ olduğu merkezlerde iktisadi ve sosyal 
sorunlar ortaya çõkmaktadõr. Bu sorunlarõn çözülmesi için yürütülecek programlarda 
hizmeti alanlarla hizmeti götürenler arasõnda, faydalõ bir ilişkinin kurulmasõ ve küçük 
topluluklarõn uyarõlmasõ, eğitilmesi ve gönüllü katkõsõnõn sağlanmasõ amaciyle sosyal 
yardõm hizmetleri ve gönüllü teşkilatlarõn programlan içinde toplum kalkõnmasõ 
metodunun uygulanmam faydalõ olacaktõr. 

Uygulamalõ bir araştõrma faaliyeti niteliğinde olan ve özellikle eğitime dayanan 
Şehirsel Toplum Kalkõnmasõ çalõşmalarõ Devlet Planlama. Teşkilatõnõn rehberliğinde 
ilgili Bakanlõk ve kuruluşlarõn ortak çalõşmalariyle başlamõştõr. 

2.   UYGULANACAK POLİTİKALAR : 

a. Toplum Kokulmam metodunun kullanõldõğõ uygulamalarda, halk katõlmasõnõn 
sağlanmasõ kamu idaresinin halkõn güvenini kazanmasõ, ve bu güveni devam ettirmesi 
önemlidir. Bu güvenin yaratõlmasõ için programlarõn uygulanabilir nitelikte hazõrlanmasõ 
geciktirilmeden uygulanmasõ, kamu yardõmlarõnõn zamanõnda temin edilmesi sağlanacak, 
mahalli gayretleri destekleyici bir fon kurulacaktõr. 

b. Programlarõn halka mal edilebilmesi ve etkilerinin devamlõ olabilmesi için 
kooperatif, birlik gibi teşkilatlarõn kurulmasõnda ve yaşatõlmasõnda halka yardõm ve 
rehberlik sağlanacak, bu çalõşmalarda en küçük toplum birimlerinin ortak sorunlarõ göz 
önünde tutularak sağlanan destekten bütün kitlenin yararlanmasõ gözetilecek, programlara 
değişik şartlara uyabilecek bir esneklik verilecektir. 

c. Küçük toplum birimlerine hizmet götüren çeşitli bakanlõk ve kuruluşlar 
personelinin toplum kalkõnmasõ metoduna uygun olarak halkla, işbirliği sağlamaktaki 
görevleri açõk olarak belirtilecek ve mevzuatlatespit edilecektir. 
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d. Halk katõlmalarõnõ gerektiren hizmetler kalkõnma planõ amaç ve politikalarõnõn 
õşõğõnda mahalli kademelerde çalõşan kamu personelinin hakla birlikte çalõşmasiyle 
programlanacak, bu programlar ilçe ve il kademelerinde birleştirilerek öncelikler tespit 
edilecek, yatõrõmcõ kuruluşlar bu ihtiyaçlarõ değerlendirerek mini seviyedeki yatõrõm 
programlarõnõ hazõruyacaklardõr. Merkezle mahalli İlişki milli tercihleri mahalli ihtiyaç ve 
kaynaklarla bağdaştõracak iki yönlü bir alõş veriş olacaktõr. Bu çalõşmalar bölge 
planlariyle irtibatlandõrõlacaktõr. 

e. Küçük toplum birimlerinde teşebbüs gücünün geliştirilmesi programlarõnda 
halka verilecek eğitimde ileri yayõm tekniklerini ve göstererek öğretme metotlarõ özellikle 
kullanõlacaktõr. Bu çalõşmalarda çevresini etkileme gücü olan mahalli önderlerle işbirliği 
yapõlacaktõr. Her kademede .idari ve teknik personel ile halkla beraber çalõşan kamu 
personeli merkez eğitimleri süresinde ve hizmet İçi eğitimi ile bu programlarõn 
uygulayõcõsõ olarak yetiştirileceklerdir. 

f. Toplum Kalkõnmasõ metodunun uygulanmasõ için gerekli eğitimin esaslarõ 
merkezde «Toplum Kalkõnmasõ Enstitüsünce» tespit edilecek, bu enstitü yukarõ seviyede 
personele eğitim de Bağlõyacaktõr. Mahalli kademeler personeli yöneltme eğitimi, bu 
kademelerde ilgili Bakanlõk ve kuruluşlarca söz konusu edilen esaslara göre 
yürütülecektir. 

g. Mahallî kademelerde programlarõn doğrudan doğruya yürütücülüğü ve yatay ve 
dikey haberleşme sağlama görevi vali ve kaymakamlara aittir. Bu görevi mahallî 
kademeler de «Toplum Kalkõnmasõ Koordinasyon Kurulu» yolu ile yürüteceklerdir. Bu 
kurullar yönetme yanõnda devamlõ bir değerlendirme yapacaklardõr. Mahallî kademelerde 
yapõlmasõ gereken işlerin başanlabilmesi için özelikle ilçe kademesi idari ve teknik 
yönden kuvvetlendirilecektir. Şehir, toplum kalkõnman faaliyetlerinde belediyelerin 
işbirliği sağlanacaktõr. 

h. Söz konusu programlarõn anlamlõ olabilmesi bu bölümde sayõlan şartlarõn yerine 
getirilmesine bağlõdõr. Bu bakõmdan programlar kamu desteğinin sağlanabileceği bir hõzla 
genişletilecek, yerine getirilemi-yecek bir ölçüye vardõrõlmõyacaktõr. Kamu gayretlerini 
gereken yoğunlukta artõrarak İkinci Beş Yõllõk Plan döneminde bütün illerin kapsan-masõ 
sağlanacaktõr. 

(1) Küçük toplum birimlerinde teşebbüs gücünün geliştirilmesi programlarõna 
gençlik, halk ve aydõnlarõn gönüllü olarak katõlmalarõnõ sağlamak için yayõm programlarõ 
ile uygun ortam yaratõlacaktõr. 
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GENÇLİK SORUNLARI 

I. İLKELER : 

a. Türk gençliği milletimizin tükenmiyen hayatiyetinin temsilcisidir. Milli 
bayatõmõzõn her bölümünde görevlerin ve sorumluluklarõn devamlõlõğõnda birleştirici ve 
bağlayõcõ unsurdur. Gençlik sorunlarõnõn çözülmesi için gerekli çabalar uzun sürede 
büyük değer taşõmaktadõr. Gençlerin girişkenlik, yapõcõlõk ve yaratõcõlõk vasõflarõnõ 
geliştirmek, topluma sağlam, muthõ ve verimli vatandaşlar kazandõrmak amaç olacaktõr. 

b. Çağdaş uygarlõk seviyesine yükselmek, gençliğin gelecekte yükleneceği 
görevler için en iyi şekilde hazõrlanmasiyle mttmkündür. Gençliğin bu amaçla 
hazõrlanmasõ eğitim, sosyal refah, sağlõk, çalõşma imkan ve ihtiyaçlarõ ve aynõ zamanda 
sosyal, manevi, ahlaki ve kültürel değerler bakõmõndan yetişmesi ile doğrudan doğruya 
ilgilidir. 

İkinci Beş Yõllõk Plan döneminde gençlikle ilgili sorunlar bir bütün olarak ele 
alõnacak, gençliğe hizmet sağlõyan programlar geliştirilecek, farklõ hizmetler arasõnda 
yakõn ilişki ve işbirliği kurulacak, fõrsat eşitliği ilkesine göre çözüm yollarõ getirilecek, 
köy ve şehirde yaşõyan, okuyan ve okul dõşõ gençliğin özel sorunlarõ ele alõnacaktõr. 

c. Gençliğin boş zamanlarõnõ verimsiz olan ve olumsuz sonuçlara sürükleyen 
faaliyetlerden kurtaracak, yapõcõ bilgi ve kabiliyetler kazandõrõcõ meşguliyetlerle 
değerlendirme imkanlarõ sağlanacaktõr. 

d. .İstidat ve kabiliyetlere sahip olan gençlerin gelişmeleri için gerekli ortam ve 
özel imkanlar sağlanarak, gerek milli kalkõnmaya gerekse çağdaş uygarlõğa üstün 
seviyede katkõda bulunmalarõ teşvik edilecektir. 

e. Belirli programlar içinde gençliğin kalkõnmaya verimli bir şekilde katõlmasõ ve 
mevcut gücün en uygun şekilde kalkõnma amaçlarõna yönelmesi sağlanacaktõr. Bu 
katõlma, gençlerin ferdi vasõflarõnõ, yararlõ bir amaç için işbirliği içinde toplu çalõşma 
kabiliyetlerini ve milli kalkõnmaya katkõda bulunma bilincini geliştirecek yönde 
düzenlenecektir. 

f. Gençlik kuruluşlarõnõn, gençliğin kendi orunlarõna ve ihtiyaçlarõna yönelmiş 
faaliyetlerde bulunmalarõ teşvik edilecektir. 

g. Ruh ve beden sağlõğõ bakõmõndan gençliğin olumlu şartlar içinde yetişmesini ve 
sağlõk yönünden iyi alõşkanlõklarõn geliştirilmesini sağlamak amaciyle sağlõk eğitimine 
önem verilecek, özellikle koruyucu tõp hizmetleri temin edilecektir. 

2.   DURUM: 

Gençlik yas grupu olarak alõnan 14-24 yaslan arasõndaki nüfusun 1965 yõlõnda genel 
nüfusa oranõ yüzde 19,1 dir. 14-24 yaş grupundakl nüfus ve genel nüfusa oram Tablo 122 
de gösterilmiştir. Büyük şehirlerde, öğrenim, sürekli ve geçici göç gibi sebeplerle, 
özellikle genç erkek nüfusunun şehir nüfusuna oranõ daha yüksek bulunmaktadõr. Tablo 
123 e göre üç büyük şehirde 14-24 yas grnpundaki nüfusun yaklaşõk olarak üçte ikisi 
erkek (Yüzde 60,3), fişte biri kadõndõr. (Yüzde 39,7). 
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Tablo 124 de, Türkiye'de 14 - 24 yaş grupunun yaklaşõk olarak üçte biri şehirlerde, 
üçte ikisi ise nüfusu 10 000 den az olan yerlerde yasamakta olduğu görülmektedir. 

TABLO : 122 � Cinsiyete Göre 14 - 24 Yaş Grupundaki Nüfus ve Genel 
Nüfusa Oranõ (1965) 

Cinsiyet 

 
Genel nüfus  

(1) 

14-24  
Yaş grupu  

(2) 
% 

(3) 
Erkek   15 945 768 3 117 410  19,6  
Kadõn   15 445 439 2 867 010  18,6  
Toplam   31 391 207 5 984 420  19,1  

Kaynak:   1965 Genel Nüfus sayõmõ yüzde 1 emekleme sonuçlarõ 

TABLO : 123 � Üç Büyük Şehirde Cinsiyete göre 14 - 24 yaş Grupu Nüfûsu 
ve Şehir Nüfusuna Oranõ (1965) 

Şehir adõ 

 Toplam şehir 
nüfusu  

(1) 

 Erkek 
nüfus 

(2) 

Kadõn 
nüfus 

(3) 

14 - 24 yaş grupu 
toplam nüfus  

(4) 

 

% 
(5) 

Ankara   774 208   140 939  83 856  224 795   29,0  
İstanbul   1 563 721   238 723  157 388  396 111   25,2  
İzmir   367 509   46 160  38 778  84 938   22,8  
Toplam   2 705 438   425 822  280 022  705 844   26,1  

Kaynak:   1965 Genel Nüfus Sayõmõ yüzde l örnekleme sonuçlarõ, 

TABLO: 124 � Cinsiyete Göre Şehirler ile, Nüfusu 10 Bin den Az Olan Yerlerde Yaşõyan 
14 - 24 Yaş Grupu Nüfusu ve Genel Nüfusa Oranõ (1969) 

  

Toplam 14-24 
Yaf grupu 

 

Şehir 14-24 
Yaş grupu % 

Bucak ve köy 
14-24 Yaş grupu 

 

% 
Cinsiyet  (1)  (2) (3) (4)  (5) 

Erkek   3 117 410   1 313 494  42,1  1 803 916   57,9 
Kadõn   2 867 010   870 484  80,4  1 996 526   69,6 
Toplam   5 984 420   2 183 978  36,5  3 800 442   63,5 

Kaynak :   Devlet Planlama Teşkilatõ çalõşmalarõ. 

Yurdumuzda sağlõk hizmetinin yaygmlaşmaaiyle, yüksek olan bebek ve çocuk 
ölümleri gittikçe azalmaktadõr. Nüfua planlamağõnõn geniş ölçüde uygulanmasõ 
halinde dahi, genel nüfusa oranla genç yaş gruplarõnda görülen artma eğilimi daha 
uzun bir süre devam edecektir. Şehirlerde ve özellikle büyük şehirlerde genç nüfusun 
oranõ da şehirleşmeye paralel olarak artmakta devam edecektir. 

14-24 yaş grupunun yüzde 85,1 i okur-yazar değildir. Daha küçük yas gruplarõna 
iõüldikçe, okur-yazar olmõyanlarõn oranõ düşmekte ve cinsler arasõ farklõlõk da 
azalmaktadõr. Bu oran Tablo 125 de gösterilmiştir. 
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TABLO : 125 � Cinsiyete Göre 14 - 24 Yaş Gruplarõnda Okuma � Yazma Bilmiyenlerin 
Oranõ (1965} 

    Okuma yazma bilmiyenler 

Yaş   Nüfus   Toplam  %  Erkek  %  Kadõn   %  

grupu   (1)  (2)  (3) (4) (5) (6)   (7)  
14 -19   3 618 724   1 186 230 32.8  367 663  30,9  818 567   69,1  
20-24   2 365 696   916 231 38,7  231 045  26,5  685 186   74,8  
Toplam   5 984 420   2 102 461 35,1  598 708  28,5  1 5037 53   71,5  

Kaynak :   1965 Genel Nüfus Sayõmõ yuzde 1 örnekleme sonuçlarõ. 

Tablo 126 ya göre 14-24 yaşlarõ arasõndaki nüfusun yansõndan fazlasõ (Yüzde 
54,5) İlkokulu bitirmiş bulunmaktadõr. Daha küçük yaş gruplarõnda ilkokulu 
bitirenlerin oranõ yükselmekte ve cinsler arasõ fark azalmaktadõr. 

Bir yõlda ilkokulu bitirmiş olanlarõn üçte biri ortaokula devam edebilmektedir, 
ilkokuldan sonra öğrenime devam edenler, öğrenim devreleri yaş gruplarõna göre, 13-
22 yaşlarõ arasõndaki nüfusun yaklaşõk olarak onda biridir. Bu yaş grupunun onda 
dokuzu ise okul dõşõ gençliği teşkil etmektedir. Muhtelif öğrenim devrelerinde 
okullaşma oranlarõ Tablo 127 de gösterilmiştir. 

TABLO: 126 � Cinsiyete Göre 14-24 Yaş. Grupunda İlkokulu Bitirmiş Olanlarõn 
Oranõ (1965) 

 
    İlkokulu bitirmiş olanlar 

Yaş   Nüfus   Toplam  %  Erkek  %  Kadõn   %  

grupu   (1)   (2)  (3)  (4)  (5)  (6)   (7)  

14-19   3 618 724   2 083 880 57,6  1 330 310 63,8  753 570   36,2  
20-24   2 365 696   1 178 735 49,8  788 548  66,9  390 187   33,1  
Toplam   5 984 420   3 262 615 54,5  2 118 858 64,9  1 143 757   85,1  

Kaynak:   1965 Genel Nüfus Sayõmõ yüzde 1 örnekleme sonuçlarõ. 

TABLO : 127 � Muhtelif Öğrenim Devrelerinde Okullaşma Oranlarõ (1965) 
  

Nüfus 
Öğrenime 

devam edenler Okullaşma oranõ 
Yaş grupu  (1) (2) (3) 
13-15   21 51 515  456 120  21,2  
16-18  1 790 895 183 221 10,2  
19-22  2 400 423 79 944 3,3  

Toplam   6 342 833  719 285  11,3  

Kaynak:   Devlet Planlama Teşkilatõ çalõşmalarõ. 
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Yaygõn eğitim alanõndaki çalõşmalar bu yaş grupunu kapsamakta sõnõrlõ 
kalmaktadõr, özellikle genç nüfusun büyük kõsmõnõn yaşadõğõ köylerde yaygõn eğitim 
önem taşõmaktadõr. 456 gezici köy erkek sanat kursu, 70 ev ekonomisi ve 548 gezici köy 
kadõn kursu faaliyette bulunmakla beraber, mevcut ihtiyaç ve talebi karşõlayamamaktadõr. 

1965 te 15 - 24 yaş grupundaki nüfusun üçte ikisi (Yüzde 66,7), ekonomik 
faaliyetlerde bulunmakta idi. Bunlarõn yüzde 78,3 ü çiftçilik, ormancõlõk, balõkçõlõk, 
avcõlõk, maden ve taş çõkarma ile uğraşmaktadõr. 

Türkiye'nin içinde bulunduğu hõzlõ gelişme, gençlik için, aile, okul ve toplum 
çevresinde birçok problem ortaya çõkarmaktadõr, özellikle, köyden şehre göç eden genç 
nüfus bu bakõmdan daha büyük intibak sorunlariyle karşõ karşõya bulunmaktadõr. 
Gençlerde davranõş özgürlüğünün ortaya çõktõğõ yaşlarda, özellikle büyük şehirlerde, genç 
suçluluğu bir sorun olarak önem kazanmaktadõr. 

Gençlerin psikolojik sorunlarõnda yardõm edici ve kabiliyetlerine uygun mesleke 
yönelmeleriyle ilgili rehberlik hizmetleri yeterli bulunmamaktadõr. Yedi ilde faaliyette 
olan rehberlik merkezleri daha çok ilkokullarla ilgili çalõşmalar yapmaktadõr. 

Gençliğin boş zamanlarõnõ yapõcõ, yetenek kazandõrõcõ faaliyetlerle değerlendirmesi 
imkanlarõ ve gerekli teşkilâtlanma bugün çok sõnõrlõ bulunmaktadõr. Boş zamanlar 
tanõmõna göre boş zaman süresi günde en az bir saat olarak alõndõğõ takdirde 14 - 24 yaş 
grupu için bir ayda yaklaşõk olarak 18 milyon, bir yõlda ise 200 milyon saat yapmaktadõr. 
Boş «amanõ değerlendirme faaliyetlerinin yeteri kadar teşkilatlanmamõş olmasõ gençleri 
olumsuz ve verimsiz faaliyetlere yöneltmektedir. 

Spor faaliyetlerine gençlik daha çok seyirci olarak katõlmakta, mevcut imkân ve 
tesislerden aktif bir şekflde faydalanamamaktadõr. 

3.  UYGULANACAK POLİTİKALAR: 

a. Kalkõnmaya katkõda bulunan kaynaklarõn başõnda gelen insan gücünün 
geliştirilmesi amaciyle gençliğin ekonomik ve sosyal faaliyetlerine bilgi ve moral 
yönünden en iyi şekilde hazõrlanmasõ geleceğine güvenle bakabilmesi gerekmektedir. 

Temel eğitimden sonra verilecek eğitim, fõrsat eşitliği ilkesine göre gençlerin 
kalkõnma çabalarõnõn gerektirdiği nicelik ve nitelik bakõmõndan yetiştirilmesi hedefine 
yönelecektir. Toplum içinde ve çalõşma alanlarõnda gerekli olan bilgilerin verilmesi 
yanõnda gençlere kabiliyet kazandõrõcõ, istidat ve kabiliyetlerini geliştirici özel imkanlar 
verilecek, ders dõşõ ve okul dõşõ programlar düzenlenecektir. 

b. Yaygõn eğitim yoluyla köylerde yaşayan genç nüfusun ve özellikle genç kõz ve 
kadõnlarõn gelişen iktisadi ve sosyal hayatõn gereklerine uyabilmelerini sağlayõcõ 
programlar düzenlenecek ve anlamlõ bir sonuç elde edecek ölçüde artõrõlacaktõr. Bu 
eğitim imkânõ ve işe yöneltme hizmeti köyden şehire göçen genç nüfusa ve şehirde 
çalõşanlara temin edilecektir. 

c. Kültür faaliyetlerini gençlik kitlelerine yöneltecek ve gençlerin kültür ve sanat 
hareketleri içinde geniş ölçüde yer almasõnõ sağlõyacak programlar düzenlenecektir. 
Kültür değerlerini bozucu yayõnlar önlenecektir. 
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d. Gençliğin seyirci olarak spora ilgisi vardõr. Bu ilgiyi gençliği aktif olarak spor 
yapacak yönde geliştirmek ve mevcut tesislerden yararlanma İmkanlarõnõ artõrmak için 
programlar düzenlenecektir. 

e. Gençlik yaz kamplarõ kurulacak, özellikle ufak şehirlerden büyük merkezlere 
yapõlacak gezi programlan gençleri eğitici, görgü ve bilgi kazandõrõcõ yönleriyle ele 
alõnacak ve bu amaçla yaz aylarõnda çeşitli yörelerdeki yatõlõ öğrenim kuruluşlarõnõn 
kapasitelerinden yararlanõlacaktõr. 

f. Suç İşlemeye teşvik edici ortamda bulunan gençlik için önleyici ve düzeltici 
çalõşmalar bu ortamõn etkisini azaltõcõ eğitim, çalõşma, yöneltme hizmetleriyle 
yürütülecektir. 

g. Genç neslin sağlam olarak yetişmesi amaciyle okullarda sağlõk hizmeti bir 
ihtisas dalõ olan okul hekimliğinin geliştirilmesiyle sağlanacaktõr. Gençlere sağlõk 
yönünden yeterli bilgiler vermek için, okul içinde ve dõşõnda gençlik gruplarõna yönelmiş 
sağlõk eğitimi çalõşmalarõ yapõlacaktõr, özellikle genç yaşlarõn ruhi sorunlarõnõn 
çözülmesinde faydalõ olan ruh sağlõğõ ve rehberlik hizmeti yaygõn duruma getirilecektir. 

h. Toplum kalkõnmasõ| metodunun uygulandõğõ programlara lise ve özellikle 
yüksek öğrenim gençliğinin örnek çalõşmalar yaparak katõlmasõ iki yönde faydalõ 
olmaktadõr. Üniversitelerde kurulan «Köycülük Dernekleri» ve «Gönüllü çalõşma 
Kamplarõ» yöneltilecek, desteklenecek, bu programa katõlacaklarõn daha önceden toplum 
kalkõnmasõ konusunda yetişmeleri temin edilecektir. 

I. Gençliğe hizmet götüren kamu kuruluşlarõnõn programlan geliştirilirken çeşitli 
gençlik ve öğrenci kuruluşlarõ, ile ilgili gönüllü kuruluşlarla işbirliği sağlanacaktõr. 

j. . Gençliğin boş zamanlarõnõ değerlendirmek amaciyle spor, yaygõn eğitim, 
kültür ve sosyal faaliyetleri içine alan programlar çeşitli kuruluşlarõn işbirliği ile 
düzenlenecek, bu faaliyetleri yönetecek olan gençlik liderleri yetiştirilecek ve mevcut - 
tesislerden ve normal çalõşma saatleri dõşõnda okullardan bu amaçla yararlanõlacaktõr. 

k. Gençlere ortaokul ve liselerde sosyal ve mesleki rehberlik hizmeti 
sağlanacaktõr. Bu hizmet gençlerin özel problemlerinde, den dõşõ faaliyetlerin 
geliştirilmesinde, kabiliyetlere göre daha üst seviyede öğrenime veya okulu bõrakanlarõn 
mesleğe yönelmelerinde, tatil aylarõnda bir işte çalõşmalarõnõ düzenlemede yardõmcõ 
olacaktõr. 

1. Gençlerin orta öğrenim devresinden önce aile çevresinde başlõ-yan eğitimi, 
ilerdeki yular için önemli etkiler getirmektedir. Okul öncesi çağ için ana ve çocuk sağlõğõ 
çalõşmalarõ, okul çağõ için okul - aile birlikleri yoluyla anne ve babalara çocukta şahsiyet 
gelişmesi, çocukluk ve gençlik çağlarõnda karşõlaşõlan sorunlar hakkõnda bilgi ve 
hizmetler verilecek, böylece gençlerin gençlik yõllarõna olumlu bir ortamda 
hazõrlanmalarõ sağlanacaktõr. 

m. Yüksek öğrenimde fõrsat eşitliği ilkesine göre burslarõn kullanmasõnda kolaylõk 
sağlanacak, özellikle mecburi hizmet yüklemiyen burslarõn ve kredilerin sayõsõ artõrõlacak 
ve burslarõn miktarõ belirli bir yaşama standardõnõ sağlayacak seviyeye çõkarõlacaktõr. 
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Burs veren kuruluşlarõn burs alanlarla devamlõ ilgilenmeleri ve diğer sosyal 
hizmetler saglõyarak gençlerin sosyal faaliyetler düzenlemeleri teşvik edilecektir. 

n. Üniversitelerin mediko - sosyal merkezlerinin çalõşmalarõ geliştirilerek, bütün 
üniversite ve yüksek okul gençlerini kapsamasõ desteklenecektir. 

o. Yüksek öğrenim gençliği ile öğretim kurumlarõ arasõndaki ilişkiler 
geliştirilecek, karşõlõklõ haberleşme imkanlarõ bir sistem içinde düzenlenecektir. 

p. Öğrenci yurtlarõnõn öğrencileri barõndõrma niteliklerini ve niceliklerini 
geliştirmek yanõnda gençlerin sosyal ve kültürel faaliyetlerde bulunmalarõnõ soğuyacak 
merkezler olarak gelişmeleri, yüksek öğrenimdeki gençlerin bir araya gelmeleri ve 
yemek yemeleri imkanõnõ verecek merkezlerin koşulmasõ gerçekleştirilecektir. 

r. Yüksek öğrenim gençlik kuruluşlarõnõn politik etkilerin dõşõnda kalmasõ, bütün 
fakülte ve yüksek okullarda gençlerin kendi sorunlarõnõ çözmelerinde kolaylõk getirici, 
gençlere imkanlar ve yetenekler kazandõrõcõ spor, kültür ve sosyal faaliyetlerde 
bulunmalarõ teşvik edilecektir. 

s. Yukarõda açõklandõğõ gibi gençlik sorunlarõ, çeşitli konulara ve kuruluşlarõn 
sonmluluklanna giren bir kapsamdadõr. Bu konularda alõnan tedbirler gençlik sorununu 
çözmek için ortaya konan ilkeleri parça parça yerine getirirken önemli olan, başarõlõ bir 
sonuç elde edilebilmesi için bu faaliyetlerin bir bütün olarak yürütülmesi ve bu bölümde 
açõklanan özel politikalarõn uygulanabilmesidir. İkinci Beş Yõllõk Planda bu bütünlüğü 
sağlayan bir uygulama gerçekleştirilecektir. 

 

 

 



                                                                                                                                            İkinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ (1968-1972) 

http://ekutup.dpt.gov.tr/plan2.pdf   260

 

 

 



                                                                                                                                            İkinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ (1968-1972) 

http://ekutup.dpt.gov.tr/plan2.pdf   261

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÖLÜM  VIII 
 

 

 

 



                                                                                                                                            İkinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ (1968-1972) 

http://ekutup.dpt.gov.tr/plan2.pdf   262

 

 

 

 



                                                                                                                                            İkinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ (1968-1972) 

http://ekutup.dpt.gov.tr/plan2.pdf   263

TOPLUMUN YURT ÜZERİNDE 
YERLEŞMESİ VE 

BARINMASI 
Bölgesel gelişme, şehirleşme ve yerleşme sorunu 

1.   İLKELER : 

a. Bölgelerarasõ dengeli gelişmeyi gerçekleştirmek için hizmet yatõrõmlarõ bu 
hizmetlerden yeter ölçüde yararlanamõyan kitlelere yöneltilerek bu yatõrõmlarõn 
bölgelerarasõ dengeli dağõlõmõ sağlanacaktõr. Az gelişmiş bölgelerin iktisadi faaliyetlerini 
artõracak yatõrõmlar bu bölgelerde büyüme potansiyeli yüksek stratejik şehirleşme 
merkezlerinde yoğunlaştõrõlarak kendi kendine gelişme gücü kazanan ve çevresini 
etkiliyen gelişme noktalan elde edilecektir. 

b. İktisadi faaliyetleri az gelişmiş bölgelere yöneltmek için kamu yatõrõmlarõnda 
birden fazla kuruluş yeri üzerinde durulacak, iktisadi olmak niteliğini kaybetmeden geri 
kalmõş bölgelerdeki gelişme merkezlerinde yapõlmalarõ tercih edilecek, bu bölgelerin 
kaynaklarõnõ geliştirici ve özel sektörün yatõrõmlarõnõ bu bölgelere yöneltici bir politika   
izlenecektir. 

c. Şehirleşme desteklenecek ve şehirleşmeden ekonomiyi itici bir güç ve bir 
gelişme aracõ olarak yararlanõlacaktõr. 

d. Şehirleşmenin yurt üzerinde şekillenmesinde bütün yerleşme sisteminin 
birlikte düşünülmesi, şehirleşmenin ortaya çõkardõğõ hareketliliğin artõrõlmasõ ve bu 
amaçlan gerçekleştirmek için harcanacak çabalarõn asgari olmasõ gözönünde tutularak, 
şehirleşmenin sosyal değişme hõzõnõ azamiye çõkarmasõ gözetilecektir. 

e. Dengeli şehirleşmeyi, iktisadi ve sosyal gelişmeyi sağlõyacak bir yerleşme 
düzenini, işgücü verimini, ekonomik ve sosyal yapõnõn gereklerini gözönünde tutarak 
gerçekleştirmek amaç olacaktõr. Sanayileşmiş şehir yapõsõna geçiş döneminde kõrsal 
alana yapõlacak yatõrõmlar, bu alanlarõn gelecekte şehirlerle kuracaklarõ ilişkilere varmayõ 
hõzlandõrõcõ ve onu hazõrlayõcõ yönde yapõlacaktõr. 

f. Sanayileşme, tarõmda modernleşme ve şehirleşme, gelişme olayõnõn birbirinden 
ayrõ düşünülemez üç unsurdur. Bu unsurlar politika kararlarõnda birlikte ele alõnacak, 
bunlardan herhangi birinin bağõmsõz olarak geliştirilmesi için bir çaba gösterilmesi 
kaynak israfõna yol açtõğõndan bundan kaçõnõlacaktõr. 

g. Şehirleşme, bu hareketin yarattõğõ müesseseler, şehir çevre ve bölge ilişkileri 
İçinde düşünülecek, şehir sorunlarõnõn çözümünde şehirler bu anlayõş içinde tek başlarõna 
ele alõnmõyacaklardõr. 

h. Gelecekteki sanayileşmiş toplumda alt yapõda en faydalõ kullanmalarõ sağlamak 
için gerekecek farklõlaşmalarõ, yapõlacak projelere bugünden aksettiren bir alt yapõ 
stratejisi güdülecektir. 
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i. Çeşitli nedenlerle ve şekillerde göç edenlerin genel yerleşme politikasõna ve 
şehirleşme ilkelerine uygun şekilde ve daha önceki çevrelerinin özellikle gözönünde 
tutularak iskânõ sağlanacaktõr. 

j. Genel yerleşme politikasõnõn uygulanmasõ, sanayileşme ve şehirleşmenin amaç 
olarak ortaya konduğu gibi gerçekleşmesi bu konularda alõnacak özel tedbirlerden çok 
bütün iktisadi ve sosyal kararlarõn bu ilke ile politikalara uymasõ halinde sağlanabilir. Bu 
nedenli; İkinci Beş Yõllõk Plan döneminde alõnacak iktisadi ve sosyal kararlar dengeli 
gelişme ve şehirleşmeyi gerçekleştirici yönde olacaktõr. 

2.   DURUM : 

a.   Sorunun tanõtõlmasõ : 

Planlõ kalkõnmanõn amacõ iktisadî ve sosyal yapõyõ modernleştirmek, sosyal 
değişmeyi hõzlandõrmaktõr. Bu sosyal değişmenin bir mekan yönü vardõr.Sorun, sanayi 
öncesi toplum yapõsõndan sanayileşmiş toplum yapõsõna geçişin sağlanmasõ ve bu geçişte 
hõzõ artõrõrken bu amaçla yapõlacak fedakârlõklarõn en aza İndirilmesidir. 

Sanayi öncesi düzende, şehir ve köy bağlõ değildir, ayn ayrõ düşünülebilir. 
Sanayileşmiş topluma ise, şehir ve kõr hayatõ birbiriyle irtibatlanmakta, tarõmda 
işletmeler ortaya çõkmakta, bunun derecesi toplumun ulaştõğõ teknolojik gelişmeye bağlõ 
olmaktadõr. Geçişin hõzlõ ve en az fedakârlõkla olmasõnõ sağlamak, şehir ve kõr bütününü 
içine alan bölge ölçüsünde çözüm yollarõ bulmaya bağlõdõr. Sanayileşmiş toplumun 
yerleşme yapõsõnõn ve sosyal düzeninde müesseseleşmiş, çevre ilişkileri olan şehir, 
ulaşõlmasõ gereken bir amaç olarak ortaya çõkmaktadõr. Şehirleşmenin buradaki özelliği 
yalnõz amaç değil, aynõ zamanda iktisadi ve sosyal kalkõnmanõn aracõ olmasõdõr. 

Herhangi bir sektörün milli ölçüde planlamasõnda yalnõz iktisadi kriterlere uyulmasõ 
halinde, hesaba katõlmõyan yerleşme ve şehirleşme gibi «Dõş ekonomiler» vardõr. Şehir, 
bu ekonomilerin doğduğu ve devam ettiği bir merkezdir, bunun sonucu şehirleşme 
gelişme için elverişli bir imkân olarak da ortaya çõkmakta, sanayileşme bakõmõndan bir 
maliyet tasarrufu getirmektedir. Bu yönüyle şehirleşme, sosyal gelişmeyi hõzlandõrõcõ 
olmasõ yanõnda doğrudan doğruya iktisadî kalkõnmayõ etkili-yen bir faktör niteliğindedir. 
Teknolojik değişmede, şehir ortamõ hõzlandõrõcõ bir etki yapmaktadõr. Bunun nedeni artan 
nüfus ve yoğunluğun yeni ilişkiler doğurmasõ ve ihtisaslaşmayõ artõrmasõ, böylece 
teknolojik değişmeleri hõzlandõrmağõdõr. Gelişme, ihtisaslaşmanõn belirli ölçüyü aştõğõ 
büyük şehirlerde kendini göstermektedir. 

Şehirleşmenin bu gelişmeyi itici niteliği iktisadi kararlarõn alõnmasõnda şehirleşme 
için ödenecek bir sosyal maliyetin kabul edilebilirliğini ortaya koymaktadõr. Bu 
maliyetin masraflarõ verimsiz bir harcama değil, şehirleşmeden elde edilen 
faydalanmalarõn sağlanmasõ için bir sosyal maliyetin göze alõnmasõdõr. 

6.   GELİŞMELERİN EĞİLİMİ : 

Türkiye'de İkinci Dünya Savaşõ sonrasõ yõllarõnda başlõyan şehirleşme sõnõrlõ bir 
gelişme geçirmesine rağmen büyük sorunlar doğurmuştur. Uzun yõllar, şehirleşmenin 
durdurulmasõ    gerektiği  ve  durdurulabileceği  tartõşõlmõştõr.  Şehre  girişi  özel  bir  izne 
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bağlamak veya köylerde şehir faaliyetleri yaratmak gibi tedbirler konuşulmuştur. 
Şehirleşme gelinmeyi gösteren ve hõzlandõran bir oluşum olarak değil katlanõlmasõ 
gereken olumsuz bir eğilim olarak karşõlanmõştõr. 

Birinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ, şehirleşmeyi gelişmenin bir göstergesi olarak 
kabul etmekle birlikte, şehirlerde yaratõlan iş imkânlarõ ölçüsünde artan bir şehirleşmeyi 
ifade eden bir «Dengeli şehirleşme» yi söz konusu etmiştir. 

Böylece, son yõllara kadar şehirleşmeyi iktisadi ve sosyal kalkõnmanõn bir unsuru 
olarak değerlendiren bir anlayõş ortaya çõkmamõş bulunmaktadõr. Bu durum, Türkiye'de 
bölgelerarasõ dengesizlikleri giderici yönde geliştirilmesine çalõşõlan politikalarõn ve bu 
amaçla alõnan tedbirlerin başarõsõnõ kõsõtlamõştõr. Yukarõda açõklandõğõ gibi bölgeler 
arasõnda dengeli bir gelişmenin sağlanabilmesi, şehirleşmenin bu bilinçle geliştirilmesine 
bağlõ bulunmaktadõr. Bu anlayõş içinde ele almmõyan iskân konulan da sorunun çözümü 
için yeterli bir uygulamaya erişememiştir. 1963-1966 yõllan arasõnda özellikle Doğudaki 
geri kalmõş illere yapõlan yatõrõmlarõn toplam yatõrõm içindeki yüzdesi yüzde 11 den 
sõrasiyle yüzde 18, yüzde 23 e yükselmekle beraber iktisadi gelişme sõnõrlõ kalmõştõr, 
iktisadi yatõrõmlarõn geri kalmõş bölgelere yöneltilmesi için alõnan teşvik tedbirlerinden 
yatõrõm indirimi uygulamasõ Doğu ve Güney-Doğu bölgelerinde birkaç örnekten ibaret 
kalmõştõr. Geri kalmõş bölgelerin gelişmesinde bir araç olarak düşünülen düzenli sanayi 
bölgeleri kurulamamõştõr, öte yandan sosyal hizmetlerin durumunda bir iyileşme vardõr, 
kamu sektörü yatõrõmlarõ bu amaçla geri kalmõş bölgelere yöneltilmiştir. 1960 ta Doğu 
illerinde nüfus  doktor oranõ 11 400 iken bu oran 1965 te 7 700 olmuştur, öğrenci derslik 
oranlarõnda ise bir yükselme olmuştur, öte yandan geri kalmõş bölgelerde hõzla gelişip 
çevresini etki-liyebilecek merkezlerin doğma gücünde olduğunu bugünkü şehirleşme 
durumu göstermektedir. 

Önemli olan bu şehirleşme eğiliminin sanayileşme ile destekleuebil-mesl ve ortaya 
çõkan güçten yararlanabilmesidir. Bugüne kadar, Türkiye'de şehirleşme hõzõ yüksele 
olmamõştõr. 10 000 den fazla nüfusu olan topluluklarda 1927 de toplam nüfusun yüzde 
16,4 ü yasõyordu. Bu oran 1950 de yüzde 18,5 e, 1965 te yüzde 29,9 a çõkmõştõr. Böylece 
38 yõlda şehirler 6 651 894 nüfus kazanmõştõr. İl ve ilçe merkezlerini de şehir olarak 
kabul eden tanõma göre ise şehirli nüfusu 1927 de yüzde 24,2 iken 1965 te yüzde 34,4 e 
varmõştõr. 

TABLO: 1S8 � Tûrkiye'de yõllara göre  şehirli nüfus oranõndaki artõş 

 
Yõllar  

(1)  
 1927 = 100  

(2) 
Şehirli 
nüfus 

1927   100  16.4  
1935   120 16,6
1940   144 18,0
1945   154 18,3
1950   174 18.5
1955   238 22,1
1960   326 26,3
1965   419  29,9  

Kaynak :   Devlet İstatistik Enstitüsü 
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TABLO : 129 � Türkiye'de şehirli nüfus artist 

Yõllar  
 
Şehirli nüfus 5 yõllõk artõş  

Yõllõk ortalama 
artõş - 

(1)   (2)  (3)  (4)  

1950   3 883 865    
1955   5 324 397  1 440 532 288 106
1960   7 307 816  1 883 419 376 683
1965   9 395 159  2 087 343  417 468  

Kaynak :   Devlet İstatistik Enstitüsü 

Türkiye önümüzdeki yõlarda geçmişe oranla hõzlanan bir şehirleşme ile 
karşõlaşacaktõr. Farklõ tahminlere göre, şehir nüfusu gelecek 20 yõl kadar bir süre içinde 
25-30 milyona varacak, böylece 55 milyona erişen Türkiye nüfusunun yarõsõ şehirlerde 
yaşayacaktõr. Son 15 yõlda 4-5 milyon kadar artan şehir nüfusunun ihtiyaçlarõm 
karşõlamakta karşõlaşõlan güçlükler gözönünde tutulduğunda, her yõl bir milyon 
civarõnda artacak şehir nüfusunun yaratacağõ sorunlarõn önemi açõktõr. 1968 -1972 
döneminde yõlda şehirleşme hizanõn yüzde 6-yüzde 7 arasõnda olacağõ tahmin 
edilmektedir. Bu hõz 1955 -1960 arasõnda yõlda yüzde 6,5, 1960 -1965 arasõnda yõlda 
yüzde 5,2 idi. 

Sanayileşmiş ülkelerin şehirleşmesi ile sanayileşmemiş ülkelerdeki ve özellikle 
Türkiye'deki şehirleşmenin farklõ nitelikleri vardõr. Sanayileşmiş ülkelerde sanayiin 
şehirlerde yarattõğõ çekim ve kõrda serbest bõraktõğõ işgücü belirli bir denge yaratõrken, 
sanayileşmemiş ülkelerde kõrdan hõzla itilen nüfusa şehirler iş bulmakta zorluk 
çekmektedir. 

Türkiye'de 1965 te büyük şehirlerde, sanayi sektöründe çalõşan işçi sayõsõ ile 
şehirleşme karşõlaştõrõldõğõ zaman, şehirleşmenin sanayileşmenin önünde yürüdüğü 
görülmektedir. 

TABLO :   130 � Büyük şehirlerde sanayileşme (1950 = 100) 
 İşçi sayõsõ 

indeksi  
Şehirleşme 
indeksi  

İller.  (1)  (2)  

İstanbul  240 178
Ankara  446 313
tzmir  139 174
Adana  179 246
Bursa  154 205
Eskişehir  170 194
Gaziantep  115 220
Konya  242 245
Kayseri  155 194

Kaynak :   Devlet Planlama Teşkilâtõ çalõşmalarõ 

Türkiye'de şehirleşmenin ana nedeni, bir ölçüde şehrin çekimi yanõnda teknolojik 
gelişme, uygun tarõm arazisinin sõnõrlõlõğõ, toprağõn toplanmasõ ve parçalanmasõ sonucu 
tarõm alanlarõndan «İtilme» olmuştur. Şehir faaliyetlerinin ve özellikle sanayinin, istenilen 
hõzla gelişmemesi sonucunda şehirler bu göçü istekli karşõlamamõştõr. Bu nedenle 
Türkiye'de şehirleşme   daha    çok    demografik  bir  şehirleşme    niteliği göstermektedir. 
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Nüfusu artan şehirler sosyal ve iktisadi yönden şehir niteliklerini geliştirememişlerdir. 

Türkiye'de tarõmda teknolojinin değişmesi devam etmektedir. Bu değişme 
tarõmdan işgücünün ayrõlmasõ hõzõnõ etkilese de şehirleşmenin gerçekleşmesi 
degişmiyece'ktir. öte yandan tarõm teknolojisi gelişmezse üretim artmõyacak, buna 
karşõlõk kõr nüfusu artacak, insan-toprak ilişkileri bozulacak, nüfus başõna gelir, şimdiki 
seviyesinin de altõna düşecek nüfusu şehirlere itecektir. Tarõm teknolojisi gelişirse 
üretim artacak, fakat bu gelişmelerin gerektirdiği makinalaşma işgücünü serbest 
bõrakarak şehirleşmeyi yine teşvik edecektir. Böylece şehirleşme sadece iktisadi 
kalkõnma ve modernleşmenin göstergesi ve aracõ olarak arzulanan değil, aynõ zamanda 
kaçõnõlmaz bir oluşum olmaktadõr. 

Oluşumu olumlu yönde kullanmakta sanayileşme etkili bir araç ve gerçek bir 
şehirleşmenin şartõ olmaktadõr. Bu anlayõş içinde sanayileşme dengeli bir bölgesel 
kalkõnma içinde anaşart olmaktadõr. Öte yandan demografik şehirleşmenin, 
sanayileşme için, yeterli olmamakla beraber, olumlu bir eğilim olduğu söylenebilir. 
Sanayileşme bu olumlu etkisine rağmen şehirleşmenin en pahalõ yönü değildir. Dengeli 
bir şehirleşme için imalât sanayii yatõrõmlarõ nüfus başõna 4 000 TL. yatõrõm 
gerektirmekte, öte yandan şehirleşmenin konut ve sosyal alt yapõ yatõrõmlarõ gereği 
nüfûs başõna 10 000 TL. na ihtiyaç göstermektedir. 

Genel şehirleşme eğilimi yamsõra, şehirleşmenin dağõlõmõ, çeşitli büyüklükteki 
şehirlerin farklõ gelişme hõzlan, şehirleşmenin çeşitli bölgelerdeki durumu da büyük 
önem taşõmaktadõr. 

TABLO: 131 � Şehir büyüklüğüne göre toplam şehir nüfusu içinde 
şehirleşme oran 

 
1945 şehir 

sayõsõ 

Taşõyan 
nüfus . 
yüzde

1965 
şehir 
sayõsõ

 Taşõyan 
nüfus 
yüzde 

Şehir büyüklüğü (Nüfus)  (1)  (2)  (3)   (4)  

10 000 -   20 000  62 23,2 79  11,6  
20 000 -  50 000  30  30,6  68   22,6  
50 000 - 100 000  6  9,4  16   12,6  
100 000 den fazla  4  38,5  14   53,2  

Kaynak:   Devlet istatistik Enstitüsü 

Tablo 131, 100 000 den yukarõ şehirlerin ağõrlõğõnõ ve şehir sorununun özellikle 
önemli şehirler açõsõndan «le alõnmasõ gerektiğini göstermektedir. 

Nüfuslara göre şehir gruplarõndaki nüfus sayõsõ geçmişle kõyaslanõrsa, en büyük 
artõş, 50 000 in üstündeki şehirler grupunda görülmektedir. Ancak bu yõğõlma 50 000 
in üstündeki şehirlerin büyümesinden değil bu gruplardaki şehir sayõsõnõn hõzla 
artmasõndan olmaktadõr. 

Şehirleşmenin bölgelerarasõ dağõlõmõnda, Marmara ve Ege'nin ülkenin geri 
kalanõna oranla çok şehirleşmiş olduğu anlaşõlmaktadõr. 1960 -1965 döneminde önemli 
bir gelişme olmakta ve şehirleşme hõzõ yüksek merkezlerin doğuya kaydõğõ 
görülmektedir. Geri kalmõş bölgelerden Ba tõdaki gelişmiş merkezlere olan göç  devam 
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ederken, az şehirleşmiş bölgelerde şehirleşme hõzõnõn artmasõ, önceki yõllarda tarõmdan 
ayrõldõğõ zaman büyük merkezlere giden nüfusun içendi bölgesi içinde istihdam edilerek 
şehirleştigini göstermekte ve bu bölgelerin gelişme yönüne bir işaret olmaktadõr. 
Marmara bölgesinin 1960 da yüzde 43 ü şehirleşmiş iken 1965 te yüzde 47 si şehirleşmiş 
duruma gelmiş, bu oranlar aynõ yõllarda Doğu-Anadolu bölgesinde yüzde 13 ten yüzde 17 
ye çõkmõştõr, önemli olan bu şehirleşme derecelerindeki artõşõn farklõlõğõdõr. Beş yõlda bu 
oran Marmara bölgesinde yüzde 8 iken Doğu - Anadolu'da yüzde 25 olmuştur. 
Gelişmenin bu olumlu eğilimine rağmen şehirleşme gelişmişliğin bir göstergesi olarak 
alõnõrsa 1965 te Doğu bölgesinde şehirleşme derecesi yüzde 17, Güney - Doğu'da yüzde 
19, Karadeniz'de yüzde 14 tür. Gelişmişlik derecesini gösteren bir başka göstergeye göre 
Türkiye ortalamasõnõn altõnda kalan illerdeki nüfus, toplam nüfusun yüzde 51 i idi. 
Bölgesel farklõlõklar gelişmişlik derecesi bakõmõndan küçük yerleşme birimlerinde 
aykõrõlõklar da göstermektedir, ilçelerin gelişmişlik durumunu gösteren bir araştõrma 
Doğu'da ve Güney - Doğu'da gelişmişlik derecesi Marmara ve Ege'den yüksek olan, 
ilçeler olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte önemli olan gelişmişlik derecesi düşük 
il veya ilçelerin yoğun bulunduğu bölgelerin sorunlarõnõn bir bütün olarak ele 
alõnabilmesidir. 

Şehirlerden doğrudan doğruya sorumlu olan kuruluşlar belediyelerdir. Ancak 
şehirleşme ve sehivlerde ortaya çõkan sosyal ve iktisadi sorunlar gelişmenin tabii sonucu 
olmak yanõnda, milli ölçüde verilen politika kararlan ile ilgilidir ve onlarla çözülebilir. 
Belediye hizmetleri konusunda dahi Devletin denetimi ve katkõsõ önemli olmaktadõr. 
Belediyelerin sõnõrlõ imkânlarõ ve karşõlaşõlan sorunlarõn tek tek şehirleri aşan kapsamõ 
belediyelerin görevlerinin çoğunu karşõhyamamalan sonucunu doğurmaktadõr. Devleti 
şehirlerin hayatõna dolaylõ ve dolaysõz olarak büyük katkõda bulunmasõna rağmen bu 
katkõsõnõ olumlu kõlacak bir program ve kuruluşa sahip değildir. 

Sorumluluk ve teşkilâtlanma yönünden farklõ büyüklükteki şehirler arasõndaki 
ayrõlõklar düşünülmemiştir. Milyonluk bir şehir belediyesiyle bir kaç bin kişilik bir 
belediye aynõ görevlerle yüklü olmakta ve aynõ şekilde teşkilâtlanmaktadõr. 

3. UYGULANACAK POLİTİKALAR :  

a.   BÖLGESEL GELİŞME :  

(1) Kamu sektörünün hizmet götüren yatõrõmlarõ bu hizmetlerden yeter ölçüde 
yararlanmõyan kitlelere yöneltilerek, bu kitlelerin yoğun bulunduğu az gelişmiş bölgelere 
öncelik verilerek yapõlacaktõr. Bu bölgelerde iktisadi ve sosyal gelişmenin sağlanabilmesi 
için yasama standardõnõ İyileştirici bu yatõrõmlar fayda sağlarken, Önemli olan kendi 
gelişme hõzõ kazanabilecek büyüme potansiyeli yüksek merkezlerin desteklenebil-
mesidir. Bu amaçla geri kalmõş bölgelerdeki stratejik şehirleşme merkezleri alt yapõ 
yatõrõmlarõnõn yogunlaştõnlmasiyle özellikle desteklenecek ve geri kalmõş bölgelerdeki 
iktisadi obua niteliğini    kaybetmeden   yapõlabilecek   sanayi   yatõrõmlarõ   bu   
merkezlerde   toplanarak 
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kendi kendine gelişme gücü kazanan ve çevresini etkileyen gelişme noktalan eld« 
edilecektir. 

(2) İktisadi faaliyetleri az gelişmiş bölgelere yöneltmek için, iktisadi kamu 
yatõrõmlarõnõn bu bölgelerde yukarda açõklanan anlayõş içerisinde yapõlmalarõ imkânõ 
üzerinde bütün projelerde durulacaktõr. Özel sektörün sanayi yatõrõmlarõnõ bu bölgelerde 
yapmalarõ için teşvik unsurlarõ artõrõlacaktõr. Bu amaçla özel kredi imkânlarõ, vergi 
indirimleri, bütün altyapõnõn hazõrlandõğõ düzenli sanayi bölgeleri ve buralarda ucuz 
enerji imkânlarõ sağlanacak, bu bölgelerin geliştirilme gücü olan kaynaklan tespit edilip 
tanõtõlacak ve bu bölgelerde yatõrõm yapacaklara rehberlik yapõlacaktõr. Bu konuda 
kullanõlacak bölge planlama teknikleri bölge planlama bölümünde açõklanmõştõr. 

(3) Bu amaçla kamu kuruluşlarõ az gedmiş bölgelerdeki kaynak ve imkânlaeõ 
değerlendirici ve alternatif projeler ortaya koyucu proje hazõrlõklarõna öncelik vererek 
hõzlandõracaklardõr. 

b.   ŞEHÎRLEŞME : 

(1) Büyük şehirler, büyüklükleri ölçüsünde şehirleşmenin iktisadi ve sosyal 
gelişmeye katkõsõnõ artõran bir güç kazanmaktadõrlar. Büyük şehirlerde ortaya çõkan 
ortam, daha küçük şehirlere dağõlmõş daha büyük nüfusun yaratamadõğõ özellikler 
taşõmakta ve bu özellikler iktisadi ve sosyal gelişmeyi hõzlandõran bir nitelikte 
olmaktadõr. Bu anlayõşla büyük şehirlerin büyümesi önlenmeye çalõşõlmayacak, 
gelişmeleri desteklenecektir. 

(2) Milli ölçüde fonksiyonu olan merkezlerin bölge merkezleriyle bağlantõsõ 
kurulacaktõr. Bölgelerin merkezleri bölge içi ilişkiler bütünlüğünü sağlõyacak ve bölge 
dõşõ ile bağlantõlarõ kuracak merkezler olarak geliştirilecektir. 

(3) Bölge merkezleri, yatõrõmlarõn yoğunlaşacağõ, memleketteki birinci derece 
ulaşõm ve haberleşme ağõnõn düğüm noktalarõnda gelişecek merkezler olacaklardõr. 

Bu merkezlerden çevreye yayõlmasõ istenen gelişmeyi meydana getirecek bir 
bölge yerleşmesi geliştirilecektir. 

(4) Şehirler ile köyler arasõnda olan kasaba birimi gelişme oluşumu içinde bir 
ara kademeler teşkil etmektedir. Bu kademe şehrin gelişme yönündeki etkisinin 
yayõlmasõnõ sõnõrlamaktadõr. Şehirleşmenin gerçek bir şehir ortamõnda olmasõ ve şehir - 
köy ilişkilerinin bir sanayi ortamõnõn gereklerine göre gelişmesi için kasabalarõn artmasõ 
yerine, gelişme için en uygun ölçülere sahip şehirlerin ortaya çõkmasõ desteklenecektir. 

c.    YARLEŞME : 

(1) Ter seçiminde genellikle hammadde ve ulaşõm kolaylõklarõnõn önem kazandõğõ 
afur endüstrinin şehirleşmede doğrudan doğruya araç olarak kullanõlmasõ imkânlarõ 
sõnõrlõdõr. Bu tip endüstrinin şehirleşmeye etkisinden yararlanõlacak, büyük projelerin yer 
seçimi Devlet Planlama Teşkilâtõnca yapõlacak, özellikle hafif endüstri şehirleşme 
politikasõnõn uygulanmasõnda esas araç olacaktõr. Endüstri öncesi düzenin üretim araçlarõ 
ve ilişkilerinin doğurduğu küçük sanat faaliyetlerinin istihdam yönünden olumlu 
sonuçlarõ  olmakla  birlikte  bunlar  etkili bir güç duru munda değildir. Bu nedenle küçük  
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sanayi tesislerinin geliştirilmesi sanayiye geçiş döneminin gereklerine göre yapõlacaktõr. 
Düzenli sanayi bölgeleri, şehirlerin sağladõğõ faydalarla bu -bölgelerin avantajlarõnõ 
birlikte yürütecek şekilde ele alõnacaktõr. Ucuz arsa nedeniyle, bu bölgelerin şehirlerin 
uzağõnda kurutmamalarõndan kaçõnõlacaktõr. 

(2) Sanayileşme ile birlikte tarõmda da bünye değişikliği olmaktadõr. Kõrsal 
yerleşmeler bugünkü fonksiyonlarõndan farklõ olarak şehre yönelmiş yerleşmeler 
durumuna gelme ve fonksiyonlarõnõ en iyi görebilecekleri merkezlerde yõğõlma 
eğilimindedirler. Bu eğilim kamu yatõrõmlarõ ve düzenlenmesi ile desteklenecektir. 
Birinci derecede tarõm ürünleri sanayii, belirli sürede diğer hafif sanayilerin çevresinde 
kümelenebileceği birer nüve olarak düşünülecek, yerleşme planlan, altyapõ, sağlanan 
kamu hizmetleri buna göre yapõlacaktõr. 

(3) Bölgesel gelişme, şehirleşme politikasõnõn yukarõda açõklandõğõ gibi 
uygulamasõnda altyapõ tesisleri etkili bir araçtõr. Demiryollarõ, karayollarõ, liman 
yapõmõnda yatõrõmlarõn bu etkisi gözönünde tutulacak, bu etkiden gelişmede yararlanmak 
amaç olacaktõr. Projelerin hazõrlanmasõnda sanayileşmiş toplumun ihtiyacõ olan fizik 
düzenini sağlõyacak yönde yatõrõmlar yapõlmasõ gözetilecektir. Yukarõda açõklanan 
yerleşme politikasõ güdülecektir. 

(4) Sosyal amaçlõ yatõrõmlar, yerleşme politikasõna, şehir kademelenmesi 
tercihlerine uygun olacaktõr. Bu uygunluk, mevcut ve yapõlacak sosyal tesislerden 
yararlanmayõ artõrõcõ yönde olacaktõr. 

(5)  İmar ve İskân Bakanlõğõ şehirleşme konusunda taşõmasõ gereken 
sorumluluklara uygun olarak belirli bir amaca yöneltilecek, bu konuda çeşitli 
kademelerdeki kamu görevlerini yüklenecek şekilde yeniden düzenlenecektir. Devlet ve 
belediyeler arasõndaki iş bölümü şehirlerin önem ve niteliklerine ve şehirleşme 
politikasõna göre yeniden tespit edilecektir. Memleketin tüm hayatõ üzerinde doğrudan 
doğruya etki yapan büyük şehirlerde belediyelerin sõnõrlõ kaynaklan olumlu bir gelişme 
sağlanmasõ imkânlarõnõ kõsõtlamaktadõr. Bu şehirlerde Devlet ek sorumluluklar 
yüklenecektir. 

(6) Şehir planlamasõ, arazi kullanmanõn denetimi ve güzel şehir kavramõnõn 
ötesinde bir gelişme aracõ olacak, şehirlerin gelişmesi için ilk yõllarda ayrõlacak 
yatõrõmlarõn yetersizliği nedeniyle şehir planlarõnõn esnekliğine önem verilecek, şehir 
planlarõnda kendi kendini gerçekleştirmeye götürecek bir yol tutulacak, uygulamada 
devamlõlõk sağlanacak, şehir planlamasõnõn tek tek kararlara karşõ bütünlüğü 
korunacaktõr. 

(7) Şehir planlan, fizikî planlamanõn her bir parsel için ayrõ kararlar veren ve bina 
şekillerine kadar inen ayrõntõlõ tutumdan kurtarõlacak, şekillenmeye yön verme yanõnda, 
kullanõşlarõn fonksiyon ve niteliklerini genel ve açõk bükümlerle sõnõrlayan bir belge 
niteliği alacaktõr. Bu planlama 'çalõşmalarõnda şehirlerin gelişen hayatõnõn gerçekleri 
gözönünde tutulacaktõr. 

(8) Şehirlerin gelişme alanlarõnda kamuca arazi stoku yapõldõktan sonra, şehir 
planlama kararlan içinde arazinin gereken alt yapõsõ tamamlanacak ve arazi kamuca 
yükselen değerleriyle istiyenlere kiralanacaktõr. Arazi politikasõnõn denetimini 
yapabilmesi için kamu elindeki arazi satõlmõyacaktõr. Değeri artan sahalardan istifade 
edenlerin altyapõ giderlerine katõlmalarõ sağlanacaktõr. 
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BÖLGE  PLANLAMASI 
1. İLKELER : 

a. Yatõrõmlarõn yurt içinde dengeli dağõlõmõnõ sağlõyarak, çeşitli bölgeler 
arasõndaki gelişmişlik farklarõnõ azaltmakta ve gelişen bölgelerde düzenli bir gelişme 
sağlamakta, bu bölgelerin gelişme imkânlarõnõn ortaya çõkarõlmasõ ve çeşitli ekonomik ve 
sosyal faaliyetler arasõndaki ilişkilerin anlaşõlmasõ önem taşõr. Bölge Planlamasõ İkinci 
Beş Yõllõk Plan döneminde etkili bir araç olarak kullanõlacaktõr. Bölge planlamasõndan,  
Kalkõnma Planõnõn ilgili bölümünde açõklanan bölgesel gelişme, şehir leşme ve yerleşme 
politikasõna uygun olarak ve İkinci Beş Yõllõk Plan ilke ve politikalarõ ile tutarlõlõğõ 
sağlanarak yararlanõlacaktõr. 

b. Bölge planlama çalõşmalarõ ile Türkiye'nin bölgelerinin gelişme gücü az 
gelişmiş bölgelere öncelik verilerek tespit edilecek, karşõlaşõlan sorunlara çözüm yolu 
bulucu, yatõrõm konularõnõ tanõmlayõcõ çok yönlü ve ayrõntõlõ çalõşmalar yapõlacak, im 
çalõşmalar içinde yerleşme sorunu düşünülecek ve yatõrõm kararlarõnõn yerinin seçiminde 
o yatõrõmdan en büyük faydayõ saglõyõcõ tercihler yapõlacaktõr. 

c. Az gelişmiş bölgelerde, bölgesel gelişmenin çekici gücü olarak desteklenecek 
şehirleşme hõzõ yüksek olacak büyüme noktalarõnõn tespit edilmesi öncelikle ele 
alõnacaktõr. 

d. Bölgelerin iktisadi ve sosyal faaliyetlerinin düzenli bir şekilde gelişmesine 
yardõm etmek, özellikle altyapõ yatõrõmlarõnda ve hizmetlerin dağõlõmõnda tasarruf 
sağlamak, sanayiin gelişmesine imkân hazõrlamak amaciyle sektör faaliyetlerine yol 
gösterici, şehirsel yerleşmeyi düzenleyici bölge yerleşme planlan hazõrlanacaktõr. 

2. DURUM: 

Birinci Beş Yõllõk Plan döneminde yurdumuzda bölgelerarasõ dengeli 
kalkõnmanõn gerçekleşmesi ve düzenli bir yerleşmenin sağlanmasõ için bölge 
planlamasõnõn bir araç olarak kullanõlmasõna çalõşõlmõştõr. 

Devlet Planlama Teşkilâtõnõn yürütücülOgUnde ilgili kuruluşlarõn büyük 
ölçüdeki katküariyle Antalya ve Çukurova bölgelerinde yapõlmõş olan çalõşmalar ve imar 
ve iskân Bakanlõğõnõn Marmara'da, Zonguldak'ta, Keban'da yaptõğõ diğer denemeler, 
Türkiye şartlarõna uygun ve Kalkõnma Planõ anlayõşiyle tutarlõ bir bölge planlama 
politikasõ geliştirilmesine yardõmcõ olmuştur. 

Birinci Beş Yõllõk Plan döneminde deneme bölge projeleri şeklinde yürütülen bu 
çalõşmalar bölgelerin sektörlerarasõ ilişkilerini koyan gelişme programlarõnõn 
hazõrlanmasõ ve bölgelerin daha iyi tanõnmasõ imkânõnõ vermiş, teknik bakõmdan 
önümüzdeki yõllarda kullanõlacak bölge planlama metotlarõ geliştirilmiş ve yeni 
sayõlabilecek bir faaliyet dalõ olan bölge planlama çalõşmalarõ için gerekli ortamõn ve 
yetişmiş insangücünün elde edilmesi gerçekleştirilmiştir. 

3. UYGULANACAK POLİTİKALAR : 

a. Bölge planlama çalõşmalarõnõn milli  plan çalõşmalarõnõ   tamamlõyan  ve milli 
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plan yan ve milli plan uygulamasõna yardõmcõ olan, milli plan ilke ve politikalarõna 
uysun nitelikte çalõşmalar olmasõ özellikle gözetilecektir. Bölge planlama çalõşmalarõ 
sonucunda bölgeler için ortaya konacak gelişme imkanlarõ, sektör gelişme hedeflerine 
göre hazõrlanan milli plana, çeşitti projeler arasõnda tercihler yapmak ve birtikte ele 
alõnmasõ gereken projeleri tanõmak imkânõnõ saglõyan nitelikte olacaktõr. Böylece milli 
kademede ve bölge kademesinde birbirini tamamlayõcõ ve bölgesel gelişme imkanlarõm 
değerlendirici bir akõm yaratõlmõş olacaktõr. Bölge seviyesinde yapõlacak çalõşmalar milli 
planõn uygulama sisteminden ayrõ olarak ele aknmõyacak, bölge planlan milli seviyede 
yapõlan proje değerlendirmelerinde araç olarak kullanõlacaktõr. Çeşitli bölgeler için milli 
plandan bağõmsõz özel planlar hazõrlanmõyacaktõr. 

b. Yapõlacak çalõşmalarda, ile alõnacak bölgenin kaynaklarõnõn durumunu tespit, 
kamu ve özel kuruluşlarõn işbirliği ile yapõlacak, bu kaynaiklarm gelişme yollarõ ortaya 
konacak, çeşitli faaliyetler ve projeler arasõndaki ilişkiler bulunacak, bölgenin ekonomik 
ve sosyal gelişmesinde ağõrlõğõ görülen ve bu gelişmeye önderlik edecek büyüme 
noktalarõ tespit edilecek, bugünkü ve gelecekteki iktisadi ve sosyal faaliyetlere Kalkõnma 
Planõnõn gereklerine uygun bir yerleşme düzeni gösterilecektir. Bölge planlama 
çalõşmalan bölgenin fiziki özelliklerinin ekonomik ve sosyal kararlan şekillendirici ve 
mekan içinde bunlarõn yerlerini ortaya koyucu nitelikte olacaktõr. 

c. Bölge planlama çalõşmalan çok yönlü grup çalõşmalarõ niteliğindedir. Bu 
çalõşmalar, hangi kapsamda ele alõnõrsa alõnsõn çeşitti kamu kuruluştan ve çevredeki özel 
teşebbüs arasõnda çok sata ve aõhenkli işbirliğini gerektirmektedir. Bu işbirliği, 
çalõşmalarõn her safhasõnda sağlanacak, Devlet Planlama Teşkilatõ merkezde ve bölgede 
çalõşmalan yönlendirici ve birleştirici görevini taşõyacaktõr. Söz konusu çalõşmalar 
uygulayõcõ kuruluşlarõn hõzla uygulamalarõna imkan verecek şekilde yoğun ve toplu 
çalõşmalar sonucu kõsa sürede tamamlanan projeler olarak yapõlacaktõr. 

d. Yapõlacak çalõşmalarda Devlet Planlama Teşkilâtõ, bölge planlama 
tekniklerim ve metotlarõnõ geliştirecek, gerekli işbirliğini sağlõyacaktõr. Çalõşmalarõn 
götürüleceği bölgelerin seçimi yõllõk programlarda yapõlacak, bu bölgeler hakkõnda bilgi 
toplayõcõ ön hazõrlõklar tamamlandõktan, bölge planlamasõna katõlacak ilgili kuruluşlarõn 
yapmasõ istenecek işin niteliğinin, kapsamõnõn, metodunun belirtilmesinden sonra 
bölgede çalõşmalar başlayacaktõr. 

Bölgedeki çalõşmalar belirli sureli bir proje kapsamõ içinde ilgili kuruluşlarca ve 
Devlet Planlama Teşkilâtõnõn desteği ile yürütülecektir. Bölgede yapõlan çalõşmalarõn 
sonuçlan Milli Plan kademesinde değerlendirilecektir. Tamamlanan projelerin 
bölgelerindeki gelişmeler izlenecektir. 

e. Bölge planlama çatõşmalarõna katõlacak kuruluşlar bu çalõşmalar için gerekli 
tahsisatõ yõllõk bütçelerine koyacaklar, çalõşmalarõn gerektireceği teknik elemanlarõ 
zamanõnda görevlendireceklerdir. 

Bölge planlama konusundaki çalõşmalarda ilgili kuruluşlarõn içinde yapõlamayan 
belirli araştõrmalar için kamu kuruluşlarõnda yeniden devamlõ organlar kurmak yerine 
özel kuruluşlardan ve teknik bürolardan yararlanõlmasõ denenecektir. 
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KONUT 

1. İLKELER : 

a. Türk toplumunun gelecekte ulaşmasõ istenen yaşama şartlarõnõn gereği olan 
nicelik ve nitelikteki konut yapma faaliyetleri, uzun süreli programlarla düzenlenecektir. 

b. Toplam yatõrõmlar içinde konut sektörü yatõrõmlarõnõn İkinci Beş Yõllõk Plan 
dönemi için tespit edilen oranõnõ artõrmadan, mümkün, olan en çok sayõda konut 
üretimini sağlamak amacõyla yurt şartlarõna uygun, ekonomik standartta hatk konutu 
yapõmõna yönelinecektir. Şehirlerin düzenli gelişmesine yardõmõ ve sağladõğõ tasarruf 
nedeniyle, ayrõ ayrõ konut birimleri yerine, toplu konut yapõmõna gidilecektir. Lüks konut 
yapõmõ sõnõrlanacak, ekonomik standartlar üstünde kamu konutu yapõlmõyacaktõr. 

c. Niteliklerinin ve arzõnõn özellikleri yönünden çeşitli ihtiyaç gruplarõnõn 
taleplerine uygun konut üretimi özellikle toplu yapõ, kooperatifleşme, yoluyla 
sağlanacaktõr. Konut yatõnmlannõn sosyal özelliği nedeni ile imkanlarõ sõnõrlõ olan 
ailelere öncelik tanõnacaktõr. Kredi politikasõ buna göre düzenlenecektir. 

d. Üretken yatõrõmlara yönettilmiyen küçük tasarruflarõn değerlendirilmesi 
yoluyla konut finansman kaynaklan artõrõlacaktõr. Bu amaçla, konuta ayrõlabilecek 
tasarruflarõn toplanõp bu sektör içinde en verimli şekilde kullanõlmasõnõ sağlõyacak bir 
teşkilatlanmaya gidilecek ve kamu özel sektör ilişkileri bu açõdan düzenlenecektir. 

e. Konut sorunu, genel yerleşme politikasõna uygun olarak çevre ve şehir düzeni 
içinde ele alõnarak, mahalli malzeme ve teknolojilerden yararlanarak çözülecektir. 

l. Şehir nüfusunun hõzlõ artõşõ dikkate alõnarak, kõt kaynaklarõn öncelikle gelişen 
şehirlerde kullanõlmasõ desteklenecektir. 

g.  Devlet, gerek finansman ve gerekse konut yapmak yönünden, konut 
pazarõndaki gereken yerini, düzenleyici ve kendi evini yapanõ destekleyici olarak 
alacaktõr. Kendi emeği ile ev yapanlarõn ve evlerini iyileştirenlerin çabalan sõnõrlõ kredi, 
geniş ölçüde teknik yardõm, mümkün olan hallerde malzeme yardõmõ ile ve ucuz arsa 
sağlanarak desteklenecektir. 

h.  Gecekondu sorunu konut sektörünün bütünü içinde ele alõnacaktõr. Bu sorun, 
önlemeye öncelik vererek ve bu alandaki kendi evini yapma gücünden yararlanarak 
çözülmeye çalõşõlacaktõr. Gecekondularõn arsa mülkiyeti problemi şehirlerin gelecekteki 
gelişmesini zorlaştõrõcõ olmaktan çõkarõlacaktõr. 

i. Arsanõn konut maliyetini artõrõcõ etkisinin azaltõlmasõ ve spekülasyonun 
önlenmesi amaciyle, şehirlerin gelişme alanlarõndaki arsalar üzerinde kamu kontrolü 
sağlanacaktõr. Sanayi sitelerinin kurulmasõ, şehir yerleşmesinin bir düzen içinde olmasõ 
ve    kamu   kuruluşlarõnõn  ihtiyaçlarõnõ    karşõlamak   için  kamu   elindeki   arsa stoku  
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artõrõlacaktõr. Kamu elindeki arsalar tek elden ve ucuz konut yapõmõnõ destekleyici yönde 
toplumun kullanõşõna sunulacak; gerektiğinde kiralama sisteminden yararlanõlacaktõr. 

2.   DURUM : 

a. SORUNUN TANITILMASI : 

Kişilerin barõnma ihtiyacõna cevap veren konut, toplum hayatõnõn ekonomik ve 
sosyal bakõmdan en önemli unsurlarõndan biridir. Bu önemli ihtiyacõn gereğince 
karşõlanmasõnda Anayasaya göre, Devlete sorumluluklar düşmektedir. 

Öte yandan, hõzlõ şehirleşme içindeki Türkiye'de şehirlerin şekillenmesinde, uzun 
surede en etken faktör konut yapõmõ olacaktõr. Bu nedenle konut, sadece barõnak niteliği 
île değil, aynõ zamanda medeniyetin göstergesi olarak anlaşõlmalõdõr. Konut, aile 
hayatõnõn merkezi olarak hayatõ doğrudan doğruya etkiler. Konut ihtiyacõnõn iyi ve 
yeterli toir şekilde karşõlanmasõ sosyal, ekonomik ve -kültürel gelişmeyi hõzlandõrõr. Bu 
hõzlanma ise konut ihtiyacõnõn nitelik ve niceliğini etkiler ve konut talebinin dağõlõmõnda 
farklõlõklar ortaya çõkarõr. 

Konutun, yapõcõ ve alõcõnõn kredi desteği olmaksõzõn konut pazarõna girmelerini 
engelleyen, pahalõ birr mal oluşu, sosyal etkileri, az gelirli ailelerin bu konuda kamu 
yardõmõna olan ihtiyacõ konut pazarõnõn, Devlet müdahalesi olmaksõzõn, işlemesini 
imkânsõz kõlmaktadõr. Karma ekonomi düzeni içinde Devletin konut pazarõndaki yerini 
almasõ, piyasaya arz edeceği ucuz konutlarla üretimi etkilemek, düzenleyici tedbirler 
almak, yapõcõ ve alõcõya kredi sağlamak, konut üretim programlarõnõ yapmak, fiziki 
yerleşme planlarõnõ hazõrlamak, alt yapõ sağlamak gibi yollardan gerçekleşebilir. 

b. GELİŞMELERİN EĞÎLÎMl : 

(l)   Giriş: 

İkinci Dünya Savaşõ sonrasõnda hõzlõ nüfus artõşõ ve şehirleşme sonucu Türkiye'de 
konut sorunu önem kazanmõştõr. Ucuz konut sahibi olmanõn zorlaşmasõ şehir çevrelerinin 
gittikçe genişliyen gecekondu kuşaklariyle sarõlmasõna, şehir organizmalarõnõn işlemez 
duruma gelmesine yol açmõş ve bu durum önemli sosyal ve ekonomik düzensizlikler 
ortaya çõkarmõştõr. 

Birinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõnda konut sektörü, ilk defa bir bütün olarak ele 
alõnmõş ve geliştirilen politikaya uygun olarak, konut konusunda pek çok sorunu çözücü 
nitelikte tedbirler getirilmiştir. Politika içinde tor bütün teşkil eden bu tedbirler kõsmen 
eksik uygulanmõş, kõsmen hiç uygulanmamõş, aralarõnda ilişkiler kurulamamõş, 
çelişmeler olmuş ve çeşitli gruplarõn direnmeleri uygulamayõ olumsuz yönde etkilemiştir. 

(3) Konut stoku :  

(a)   Şehirlerde : 

10 000 den fazla nüfuslu şehirlerde konut birimi sayõsõnõn gelişmesi, Tablo 132 
de gösterilmiştir. 
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TABLO : 132 � 10 000 den Fazla Nüfuslu Şehirlerde Konut 
Sayõsõ   (1955 � 1967) 

 
  

Şehir 
nüfusu  

 Aile 
büyüklüğü 

(kişi)  

 
Toplam konut 
birimi sayõsõ 

(Tahmini) 
gecekondu 
sayõsõ  

Normal şehir 
konut birimi 

sayõsõ  
Yõl   (1)   (2)   (3) (4) (5)  
1955   5 324 397   5,09   1 050 000  50 000  1 000 000  
1960   7 307 816   5,07   1 440 000  240 000  1 200 000  
1965   9 395 159   5,00   1 880 000  430 000  1 450 000  
1967   10 437 233   5,00   2 100 000  450 000  1 650 000  

Kaynak :   Devlet Planlama Teşkilatõ çalõşmalarõ. 

Şehir konutlarõnda oda başõna düsen nüfus 1955 te 2,17 kişi ilen 1965 te 2,05 kişiye 
düşmüştür. Bu değer Batõ memleketleri standartlarõna oranla sõkõşõk bir barõnma 
yoğunluğunu ifade etmektedir. 

1965 yõlõ nüfus sayõmõ sonuçlarõna göre şehir, konutlarõnõn oda sayõlarõna göre 
dağõlõmõ Tablo 133 de gösterilmiştir. Ortalama konut büyüklüğü 2,43 odadõr. 

TABLO : 133 � Oda sayõlarõna göre şehir konutlarõ (1965) 

Oda sayõsõ. 

 Toplam konut 
sayõsõna oranõ 

(%) (1) 
Konut sayõsõ 

(2) 

Toplam 
oda sayõsõ 

(3) 
1   23,99  450 780  450 780  
2   37,05  696 181  1 392 362  
3   21,32  400 610  1 201 830  
4   11,13  209 136  836 544  
5   3,64  68 397  341 985  
6   1,74  32 695  196 170  
7   0,53  9 959  69 713  
8 ve daha fazla   0,60  11 274  90 192  
Toplam .   100,0  1 879 032  4 579 576  

Kaynak :   Devlet Planlama Teşkilatõ çalõşmalarõ. 

Şehir konutlarõnõn yüzde 41 inin barõnma şartlan iyi, yüzde 33 ünün orta ve yüzde 
26 sõnõn fenadõr. Konutlarõn yüzde 27 sinde mutfak, yüzde 7 sinde WC, yüzde 49 unda 
banyo, yüzde 26 sõnda elektrik ve yüzde 45 inde akar su yoktur. 

Bu rakamlar konut sorununun nitelik yönünden ağõrlõğõnõ ortaya koymaktadõr, 
iktisadi kalkõnma ile birlikte, konut ihtiyacõnõn sayõ olarak karşõlanmasõnõn yaraşõra, 
mevcutlarõn iyileştirilmesi de önem kazanmaktadõr. Az yatõrõmla gerçekleştirilebilecek 
bakõm, tamir ve modernleştirme faaliyetlerine gereken önem verilmezse, barõnma şartlan 
kötü olan konutlarõn yõkõlarak yenileriyle ikamesi hõzlanacak ve üretilen konut sayõsõnõn 
önemli bir kõsmõ böylece emilmiş olacaktõr. 
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Öte yandan, barõnma şartlarõnõn iyileştirilmesi, büyük ölçüde, şehirlerdeki 
altyapõnõn gelişmesine bağlõ kalmaktadõr. 

Belediyelerce verilen ruhsatlara göre şehir konutlarõ alan, birim maliyet ve ma 
maliyet değerlerinin son ora yõllõk değişmesi Tablo 134 de gösterilmiştir. 

TABLO : 134 � Ruhsatlõ Konutlarda Alan, Birim, Maliyet ve M2  Maliyetin 
Değişmesi   (1956-1966) 

 

Yõl 
 Konut alanõ (m2) 

(1) 
Konut maliyeti (TL.) 
(cari fiyatlarla) (2) 

M2  maliyeti! 
(3) 

1956   88,56  12,070  136  
1957   96,17  14,663 152  
1958   110,25  19,713 179  
1959   94,50  20,617 218  
1960   89,59  20,777 232  
1961   98,68  23,738 241  
1962   105.20  26,752 254  
1963 103,04 26,676 259
1964   100.07  25,790 258  
1965   99,39  26.036 262  
1966   98,94  27,362  276  

Kaynak :   Devlet İstatistik Enstitüsü. 

Ortalama konut alanõ büyük şehirlerde daha büyüktür. Son beş yõldõr. TOrkiye'de 
ortalama şehir konutu alanõ 100 m2 çevresinde kalõrken, 1965 yõlõnda bu değer İstanbul'da 
112,2 m2 Ankara'da 122 m2 olmuştur. 

1955 yõlõnda kira konutunda oturanlarõn oranõ yüzde 36 iken bu değer 1960 da 
yüzde 42 ye çõkmõştõr. Şehirleşme sonucu olarak bu artõş devam etmektedir. Bu durum, 
aiõgi«rnîõJg ve sosyal güvenlik unsurlarõnõn etkisiyle» kira konutu yapma eğiliminin devam 
ettiğini de göstermektedir. 

Kirada oturanlarõn oranõ .büyük şehirlerde daha yüksektir. 1960 yõlõnda kiracõlarõn 
oranõ Türkiye'nin bütünü için yüzde 42 iken, İstanbul'da yüzde 61,4, Ankara'da yüzde 62,4 
idi. 

Türkiye'de brüt aile gelirinden kiraya ayrõlan oran ortalama yüzde 13,4 tür. Bu oran 
batõ memleketleri standartlarõna göre yüksektir. Bu oran toplam memurlar için yüzde 20 
ye, aylõk geliri 400 liradan az olan memurlar için yüzde 29 a yükselmektedir. Bu durum 
ailelerin gelirlerinin önemli bir kõsmim kiraya vermek veya düşük barõnma şartlarõna 
uymak zorunda kaldõklarõnõ göstermekte ve özellikle orta ve az gelirli aileler için ağõrlõk 
taşõmaktadõr. 

1960 yõlõnda Türkiye'de yaklaşõk olarak 240 000 gecekondu vardõ ve şehirli 
nüfusun yüzde 13,5 i bu barõnaklarda yasõyordu. 1960-1965 yõllan arasõndan gecekondu 
sayõsõ artarak 430 000 e ve bunlarda yaşõyan 2 365 000 kişi şehirli nurusun yüzde 21,8 ine 
varmõştõr. 1967 yõlõ sonunda toplam gecekondu sayõsõnõn 450 000 civarõnda olacağõ tahmin 
edilmektedir. 
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(b)   Köylerde : 

1965 nüfus sayõmõ sonuçlarõna göre 10 000 den aşağõ nüfuslu yerlerde konut sayõsõ 
3 685 684 dür. Köylerde ortalama aile büyüklüğü 1960 da 6.02 kişi iken 1965 te 5,97 
kişiye düşmüş, aynõ dönemde oda başõna düşen nüfus 2,7 civarõnda kalmõştõr. Konut başõna 
2.24 oda düşmektedir. Köy konutlarõnõn oda sayõlarõna göre dağõlõmõ Tablo 135 de 
gösterilmiştir, 

TABLO : 135 � 5 000 den Az Nüfuslu Yerlerde Oda Sayõlarõna 
Göre Konutlar   (1963) 

Oda sayõsõ  Konut sayõsõ % 

1   795 764  22,76  
2   1 244 981  35,62  
3   759 814  21,74  
4   441 171  12.62  
5   124 591  3,56  
6   81 627  2,34  
7 ve daha fazla   47 399  1,36  
Toplam   3 495 347  100,00  

Kaynak:  Devlet İstatistik Enstitüsü. 

Köy konutlarõnõn yüzde 55.8 i sağlam, yüzde 27,4 onarõlabilir ve yüzde 16,8 i 
çürüktür. Yüzde 79,7 inde mutfak ve yüzde 26,8 inde WC yoktur. Elektrik ve akarsuya 
sahip konutlarõn oram yüzde 3 ten azdõr. 1969 da yüzde 4 olan kiralõk köy konutlarõ 
oranõnõn 1965 te yüzde 6 ya çõkmasõ köylerdeki hareketliliğin artmakta olduğunu 
göstermektedir. 

(3)   Konut üretiminin gelişmesi : 

Belediyelerce verilen ruhsatlara göre son on yõlda Türkiye şehirlerinde konut 
üretiminin gelişmesi Tablo 136 da gösterilmiştir. 

TABLO : 136 � Şehirlerde Konut Üretimi 

Yõl 
 Toplam Daire 

Sayõsõ Zincirleme Endeks 
1956  53 402 100
1957  52 615  97,1  
1958  58 032  107  
1959  51 091  94,2  
1960  56 227  103.7  
1961  52 760  93,8  
1962  58 748  111,4  
1963  57 286  97,5  
1964  60 754  106.1  
1965  80 461  132.4  
1966  91 138  113,3  

Kaynak:   Devlet İstatistik Enstitüsü. 
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Görüldüğü gibi 1965 yõlõnda üretim büyük bir sõçrama göstermiştir. Bu eğilimin 
yavaşlayarak da olsa devam etmedi üretimin 1967 yõlõnda 103 000 birime yükselmesi 
beklenmektedir. 

Öte yandan, bucak ve köylerde konut üretimi bilinmemektedir. Nüfus artõşõ ve hane 
büyüklerine dayanarak hesaplanan net konut sayõsõ artõşõ Tablo 137 de gösterilmiştir. 

  
TABLO : 137 � Köy Konutlarõ Stoku Yõllõk Net Artõşõ 

Yõl   Net Artõş  
1961   55 150  
1962   55 670
1963 56 170
1964   56 590
1965   57 790  

Kaynak:   Devlet Planlama Teşkilâtõ çalõşmalarõ. 

(4)   Konut yaõrõmlarõnõn gelişmesi : 

1963 - 1966 döneminde konut yatõrõmlarõnõn değişmesi Tablo 138 ve Tablo 139 da 
gösterilmiştir. 
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TABLO : 138 � Konut Yatõrõmlarõ (1963 � 1966) 

Cari fiyatlarla gerçekleşme 
 

G. S. M. H. 
(Milyon T.L.) 

 
Toplam yatõrõm 
(Müyon T.L.) 

Konut yatõrõmõ 
(Milyon T.L.) 

Toplam yatõrõm 
(G. S. M. H. 

yüzdesi olarak)

Konut yatõrõmõ 
(Toplam yatõrõm 
yüzdesi olarak)

Konut yatõrõmõ 
(G. S. M. H. 

yüzdesi olarak)
Yõl (1)  (2) (3) (4) (5) (6) 

1963  63 253   10 140  2 453  16,03  24,19  3,88  
1964  68 035   10 510 2 303 15,45  21,91 3,38
1966  73 127   11 950  2 626  16,34  21,97  3,59  

1966 (T) 82 219  14 800  3 024  18,00  20,43  3,68  

Kaynak:   Devlet Planlama Teşkilatõ çalõşma1arõ. 
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TABLO : 139 � Konut Yattnmîannõn Kamu - Özel Sektör Arasõnda Dağõlõmõ 

 (Mayon T. L.) 
Cari fiyatlarla 

        
Yõl  Özel   %  Kamu  %   Toplam  

1963  2 160   88,1  293  11,9   2 453  

1964  2 100   91,2  203  83   2 303  

1965  2 500   95,2  126  4,8   2 626  

Kaynak :   Devlet Planlama Teşkilatõ çalõşmalarõ. 

Görüldüğü gibi kamu konut yatõrõmlarõ gerek oran gerekse mutlak değer olarak 
önemli bir azalma göstermektedir. Bunun başlõca nedeni özel sektör yatõrõmlarõnõ 
sõnõrlayõcõ tedbirlerin gerçekleşememesi ve toplam konut yatõrõmlarõnõ İstenen oranda 
tutmak için kamu yatõrõmlarõnõn kõsõlmasõ yolunun seçilmesidir. Bunun sonucu kamunun 
konut pazarõndaki rolü sõnõrlõ kalmõştõr. 

 

(5)   Sorunlar; 

Türkiye'de şehir nüfusu artõsõ yüzde 5 ile 6 arasõnda değişmektedir. 1940 -1960 
yõllan arasõnda köy nüfusu yüzde 17,6 artarken şehir nüfusu artõşõ yüzde 82,4 ü 
bulmuştur. 1968 - 1972 döneminde şehir nüfusu artõşõnõn yõlda ortalama yüzde 6,6 ya 
varacağõ tahmin edilmektedir. 1966 yõlõnda şehir nüfusunun yarõsõ, nüfusu 100 000 in 
üzerindeki 9 şehirde, 1/3 U ise nüfusu 50 000 in üzerindeki 27 şehirde yasamakta idi. Bu 
eğilim özellikle büyük merkezlerde hõzla artan bir konut talebi yaratmakta ve sorunun 
çözülmesini güçleştirmektedir. Köyden şehire göç edenlerin barõnma şartlan bu konuda 
özel bir ağõrlõk taşõmaktadõr. Bunlarõn ve şehirlerdeki dar gelirli ailelerin ihtiyaçlarõnõn 
belirli standarttaki arz-talep dengesine göre piyasa mekanizmasõ içinde karşõlanamayõşõ 
sõkõşõklõğa ve gecekondu yapõmõna yol açmaktadõr. Konut arzõ belirli bir ödeme gücüne 
sahip gruplara hitap etmektedir. 

Finansman kaynaklarõnõn ekonomik standarttaki konutlara yöneltilmemiş, 
gecekondu yapõmõna giden yatõrõmlarõn olumlu yönde kullanõlmasõnõ sağlõyacak 
teşkilâtlarõn kurulamamõş ve piyasaya ucuz konut arz edecek toplu konut kuruluşlarõnõn 
gerçekleştirilememiş olmasõ durumun ağõrlõğõnõ devam ettirmektedir. Bu konuda 
sorumluluk alabilecek çeşitli kuruluşlar bir girişkenlik göstermemişlerdir. Bu arada konut 
yapõmõnõn şekillenmesinde büyük roltt olan imar yönetmelikleri ve denetimi konut 
politikasõnõn uygulanmasõ bakõmõndan yetersizdir. Proje işleri genellikle ehliyetli ellerde 
değildir. Ekonomik standartlara inmekte ve maliyeti düşürücü teknolojik çalõşmalar 
yapmakta bir gelişme olmamõştõr. 

Kamunun elinde, konut politikasõnõ etkiliyecek genişlikte bir arsa stoku yoktur. 
Kamu arsalarõ, spekülasyonu önlemekte faydalõ olmadan elden çõkmaktadõr. Arsaya 
yatõrõm yapmak çekiciliğini devam ettirmektedir. Kamu arsalarõnõn tek elden idaresini 
mümkün kõlacak Arsa Ofisi kurulamamõş; şehir gelişme alanlarõ üzerinde kamu kontrolü 
sağlanamamõştõr.   Şehirleşmiş   arazinin   boş bekletilmesi   ve arsalarõn  kiralanmak   ve  
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irtifak hakkõ yerine peşin para ile satõlmasõ konut yatõrõmlarõnda arsa bedelinin payõnõ 
yükseltici faktörler olmuştur. İmar planlarõnadaki arsadan faydalanma yoğunluklarõ 
düşüktür ve Türkiye'nin gerçekleri içinde israfa yol açmaktadõr. Kamu yatõrõmlarõ sonucu 
arsa degerlerin-deki yükselmeden kamu yeterince yararlanamamaktadõr. 

Altyapõ tesisleri konut alanlarõnõn gelecekteki gelişmesinin gerçekçi yoğunluk 
hesaplarõna göre uzun süre için planlanmadõğõndan altyapõnõn şehirleşme maliyetine 
etkisi yükselmektedir. Toplu konut birimlerine gidilememiş olmasõ altyapõyõ 
pahalõlaştõrmaktadõr. 

Toplu konut yapõmõnõn sağladõğõ imkânlardan yararlanmak üzere geniş kapsamlõ 
kuruluşlara gidilememiş büyük inşaat şirketleri kurulmamõştõr. Kredi mekanizmasõ bu tür 
kuruluşlarõn konut pazarõna girmesini saglõyacak nitelikte değildir. Konut politikasõ 
amaçlarõna uygun olmõyan «Yapõp satma sistemi» ortaya çõkmõştõr. Konut kredisi veren 
kurumlar ekonomik nitelikte toplu konutlar yapmak ve kredili olarak ihtiyaç sahiplerine 
vermek yolunu tutmamõşlardõr. Böylece toplu konut yapõmõ gelişememiş, saglõyacagõ 
ekonomi yanõnda düşük gelirli ailelerin ödeme güçlerine uygun kiralõk konut sorununa 
çözüm getirici bir sistem kurulamamõştõr. 

Konut kredisi düzeninin yatõran yapacaklardan beklediği katkõ belirli bir gelir 
seviyesinin altõnda kredi imkânlarõnõ kõsõtlamaktadõr. Konut kooperatifleri konut 
politikasõna uygun bir uygulama göstermemiş, sosyal bir tercih olarak konuta 
yönelebilecek küçük tasarruflar değerlendirilememiştir. Kredi konusunda Emlâk ve Kredi 
Bankasõ konut politikasõnõn uygulanmasõnda etkili olmamõştõr. 

Birinci Beş Yõllõk Plan döneminde bu konudaki olumlu gelişmelere rağmen konut 
araştõrmalarõ eksiktir. Bu konuda çalõşacak «Yapõ Araştõrma Enstitüsü» nün kuruluşu 
gerçekleştirilememiş, ilgin kuruluşlar arasõnda yeterli bir işbirliği kurulamamõştõr, öte 
yandan konut alanõnda uygulanacak politikanõn 'büyük ölçüde özel sektörün faaliyetleri 
ile ilişkili olmasõ, bu konuda yapõlacaklarõn kamu oyuna iyi benimsetilmesin! 
gerektirmektedir. Bu yayõmda bir basan sağlanamamõştõr. 

(6)   Gecekondu sorunu : 

Birinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõnõn önleme, õslah ve tasfiye amaçlõ üç yönlü 
gecekondu politikasõ, uygulayõcõ mekanizmanõn kurulmasõnda karşõlaşõlan güçlükler 
sonucu basan ile uygulanamamõştõr. Öte yandan etken bir denetim yapõlamamasõ sonucu, 
«Gecekonduculuk» bir kar aracõ olmuştur. Çeşitli bölgelerde kiralõk gecekondu oranõ 
yüzde 30 ile 60 arasõnda değişmektedir. Gecekondu sorunu ile ilgili olarak 1966 yõlõnda 
çõkarõlan «Gecekondu Kanunu» soruna tam bir çözüm olamamaktadõr. 

Gecekondu alanlarõnda ve köy konutlarõ yapõmõnda kullanõlmasõ öngörülen 
«Kendi evini yapana yardõm» metodu başarõlõ bir uygulama göstermemiş, gecekondu 
alanlarõnda bu yönde bir uygulama gelişmemiştir. Bu metodun afet işlerindeki 
uygulamasõnda anlamõ değişmiş, bir malt yardõm niteliği kazanmõş ve başarõlõ olmamõştõr. 
Afet işlerindeki «Nüve konut» çalõşmalarõ maliyetleri azaltan olumlu sonuçlar vermiştir, 
örnek köy konutu programlan köy yenilemesi şeklinde gösteri niteliği olmõyan bir 
deneme olmuştur. 
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3.   İHTİYAÇLAR VE TALEPLER : 

a.   KONUT İHTİYACI: 

(1)   Şehirlerde: 

İkinci Beş Yõllrk Plan dönemi içinde, 10 000 den fazla nüfuslu şehirlerde 
demografik değişikliklerden doğacak konut ihtiyacõ Tablo : 140 da gösterilmiştir. 

TABLO : 140 � Demokratik değişikliklerden doğacak konut ihtiyacõ (10 000 den 
fazla nüfuslu şehirler} 

Yõllar 

10 000 den 
fazla nüfuslu 
şehirler nüfusu 

(1) 

Yõllõk net 
nüfus artõşõ 

(2) 

Aile büyük-
lüğü (kişi) 

(3) 

Konut birimi 
ihtiyacõ 

(4) 
1968 11 000 843 563 610 5,00 112 722  
1969 11 726 898  726 055  4,99  145 502  
1970 12 500 873  773 975  4,98  155 417  
1971 13 325 931  825 058  4,97  166 008  
1972 14 205 442  879 511  4,96  177 321  

TOPLAM  756 970  
Kaynak :   Devlet Planlama Teşkilatõ  çalõşmalarõ. 

1968 de şehirlerde mevcut gecekondularõn 30 yõlda tasfiyesi için yõlda 15 000, 20 
yõlda tasfiyesi için yõlda 22 500 ve 10 yõlda tasfiyesi için yõlda 45 000 konut yapõlmasõ 
gerekecektir. 

Gecekondularõn yarõsõnõn õslâh ve diğer yansõnõn 30 yõlda tasfiyesi için yõlda 7 
500, 20 yõlda tasfiyesi için yõlda 11 250 ve 10 yõlda tasfiyesi için yõlda 22 500 konut 
birimi yaratõlmasõ gerekecektir. 

Yenilemeden doğacak yõlldc konut birimi İhtiyacõ 24 000, afetler ve 
kamulaştõrmadan doğacak yõlUk yaklaşõk konut birimi ihtiyacõ 4 000 olacaktõr. Plan 
döneminde barõnma yoğunluğunun oda basma 2 kişiye indirilmesi için yõlda 10 200 -
konut birimi yapõlmasõ gerekecektir. 

Bu verilerden hareket edilerek, seçilen politikaya uygun, konut ihtiyacõ tahmini 
Tablo 141 de gösterilmiştir. 

Tablo : 141 � Gecekondularõn yarõsõnõn õslahõ ve diğer yarõsõnõn  30 yõlda tasfiyesi, 
yenilemeden ve sõkõşõklõğõn giderilmesinden doğacak ihtiyacõn yarõsõnõn karşõlanmasõ 

esasõna göre şehirlerde konut ihtiyacõ (1968 -1378) 
  Nüfus 

artõşlarõnda
 Gecekondu 

tasviyesi 
Yenilem

e 
Afetler ve 

kamulaştõrma
Sõkõşõklõğõn 
giderilmesi 

 
Toplam 

Yõl  (1)  (2) (3) (4) (5)  (8) 
1968   112 800   7 500  12 000 4 000  5 100   141 400  
1969   145 500   7 500 12 000 4 000 5 100   174 100
1970 155 400 7 500 12 000 4 000 5 100 184 000
1971   166 000   7 500 12 000 4 000 5 100   194 600
1972   177 300   7 500  12 000 4 000  5 100   206 900  

Toplan   757 000   37 500  60 000 20 000  25 500   900 000  

Kaynak:   Devlet Planlama Teşkilatõ çalõşmalarõ. 
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(2)   Köylerde: 

İkinci Beş Yõllõk Plan döneminde toplam kõr nüfusu artõşõ l 332 000 olacağõna ve 
ortalama köy aile büyüklüğü 5,97 kişi olduğuna göre, demografik değişikliklerden doğan 
köy konut birimi ihtiyacõ yõlda ortalama 44 600 dür. Afetler ve yenileme faktörünün de 
eklenmesi ile 1968 -1972 arasõ yõllõk ortalama köy konutu ihtiyacõ 60 000 birim olarak 
kabul edilebilir. 

b.   TALEP KOMPOZİSYONU : 

İkinci Beş Yõllõk Plan döneminde şehirlerdeki 900 000 konutluk ihtiyacõn 
karşõlanacağõ kabul edilirse, standartlardaki eğilimlere göre, bu konutlarõn oda sayõlarõna 
göre dağõlõmõnõn Tablo 142 de gösterilen oranlarda olacağõ tahmin edilmektedir. 

TABLO : 142 � İkinci Beş Yõllõk Plan döneminde yapõlacak konutlarõn oda sayõlarõna 
göre dağõlõmõ (1968 - 1972) 

Oda sayõsõ  
 Toplam konut 
sayõsõna oranõ %  Konut sayõsõ  

Toplam 
oda sayõsõ  

1   23,99 215 910 215 910  
2   37,05 333 450 666 900  
3   21,32 191 880 575 640  
4   1143 100 170 400 680  
5   3,64 32 760 163 800  
6   1,74 15 660 93 960  
t   0,53 4 770 33 390  
8   ve daha fazla   0,60 5 400 43 200  
TOPLAM   100,00 900 000 2 193 480  

Kaynak :   Devlet Planlama Teşkilâtõ çalõşmalarõ 

Şehirde çeşitli gelir gruplarõnõn konuta ayõrabilecekleri tasarruf miktarlarõnõn 
incelenmesi, küçük tasaõruflarõn toplanarak konut sektörü içinde değerlendirilmesinin tam 
olarak gerçekleşmesi halinde, İkinci Beş Yõllõk Plan döneminde özel sektörün konut 
pazarõna aksedecek efektif talebinin yaklaşõk olarak 20 milyar lira seviyesinde olacağõnõ 
göstermektedir. Ancak konuta ayrõlabilecek küçük tasarruflarõn tamamõnõn 
değerlendirileceği bir sistemin Plan dönemi başõndan itibaren tam olarak işlemesi 
beklenmektedir. Bu nedenle, mevcut eğilimlerin de incelenmesi ile Plan döneminde 
konut pazarõndaki efektif talebin, 17 milyar Lira civarõnda kalacağõ tahmin edilmektedir. 
Ek bir konut açõğõ doğmamasõ için, aradaki farkõn kamu yatõrõmlarõ ile kapatõlmasõ 
zorunludur. 

4.   ARZ TALEP KARŞILAŞTIRMASI: 

Yukarõda belirtildiği gibi İkinci Beş Yõllõk Plan döneminde toplam 900 000 şehir 
konutu yaratõlmasõ gerekmektedir. Bugünkü ortalama konut maliyetinin ekonomik 
gelişme ile hayat seviyesinin yükselmesine rağmen aynõ kalmasõ halinde dahi bu ihtiyacõn 
karşõlanmasõ için şehirlerde 24,3 ve toplam 25,5 milyar lira konut yatõrõmõ yapõlmasõ 
gerekecektir, öte yandan, gerek konut sektörünün yapõsõ ve gerekse millî ekonominin 
şartlarõ 1988 -1972 arasõ toplam konut sektörü yatõrõmõnõn 20 milyar lira olarak 
sõnõrlanmasõnõ gerektirmektedir. Bu yatõrõm  hacmi içinde ihtiyacõn  karşõlanabilmesi için, 
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ortalama gehir konutu maliyetinin yüzde 18 azaltõlarak bugünkü 27 000 liralõk 
seviyesinden 22 000 liraya düşürülmesi bir zorunluluk olacaktõr. Bu ise maliyeti 
ucuzlatõcõ yöndeki teşkilâtlanma ve yapõ teknolojisi tedbirlerinin yanõ sõra, bugün 100 m2 
olan ortalama şehir konutu alanõnõn azaltõlmasõnõ gerektirecektir. Arz talep arasõndaki bu 
miktar yönünden tutarsõzlõğõ nitelik yönünden de görmek mümkündür. Çeşitli gelir 
gruplarõndaki ailelerin özelliklerine uygun konutlar üretilmesi için, ailelere büyüklük ve 
gelirlerine göre farklõ kolaylõklar sağlanmasõ ve Devletin konut pazarõna yapõcõ niteliğiyle 
girerek arz strüktttründeki boşluklarõ dolduracak standarttaki konutlarõn üretimini 
gerçekleştirmesi gerekecektir. 

5.   YATIRIMLAR: 

İkinci Beş Yõllõk Plan döneminde toplam konut yatõrõmlarõ 20 milyar lira 
olacaktõr. Bu, Birinci Beş Yõllõk Plan yatõrõmlarõndan yüzde 50 daha fazladõr. 20 milyar 
liralõk yatõrõmõn 18,8 milyarõ şehir, 1,2 milyarõ ise köy konutlarõna gidecektir. 

İkinci Beş Yõllõk Plan konut yatõrõmlarõnõn yõllara göre dağõlõmõ Tablo 143 de 
gösterilmiştir. 

TABLO : 143 � Toplam konut yatõrõmlarõ  (1965 fiyatlariyle) 
Yõllar Milyon T. L.
1968  3 200
1969  S 800
1970  4 100
1971  4 300
1972  4 600

TOPLAM  . 20 000
Kaynak :   Devlet Planlama Teşkilatõ  çalõşmalarõ 
 

6. UYGULANACAK POLİTİKALAR: 

a.   ORGANİZASYON: 

Konut kredisi veren kurumlar kaynaklarõnõn tek elden kullanõlmasõna imkân 
verecek şekilde düzenlenecektir. Başlõca kaynaklar olan Emlâk ve Kredi Bankasõ ve 
Sosyal Sigortalar Kurumuna ek olarak Emekli Sandõğõ da konut kredisi verecek düzene 
ve imkânlara kavuşturulacaktõr. Kaynaklarõn sõnõrlõ tasarruf imkânlarõna sahip kişilerin 
ihtiyaçlarõna yöneltilmesi sağlanacaktõr. Küçük tasarruflarõn toplanarak, konut yatõrõmlarõ 
için değerlendirilmesine imkân verecek tasarruf kuruluşlarõnõn teşkilâtlandõrõlmasõ 
amaciyle konut kredisi veren kurumlarda gerekli bünye değişikliği yapõlacak, gecekondu 
õslahõ ve önlenmesi için malzeme kredisi verilecektir. 

Konut kooperatiflerini özelliklerine uygun bir statüye bağlamak ve kendi 
aralarõnda teşkilâtlanarak, güçlenmelerine imkân sağlamak amaciyle konut kooperatifleri 
yeni bir   mevzuat  içinde  İmar  ve    İskân    Bakanlõğõnõn    denetimi    altõna    
alõnacaktõr. 
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Kooperatiflerin asgari üye sayõlarõm ve faaliyet sürelerini artõrarak toplu konut 
kuruluşlarõ haline gelmeleri teşvik edilecektir. 

Konut kredileri toplu konut yapõmõnõ destekliyecek yönde kullanõlacaktõr. Toplu 
konut kuruluşlarõna, konut kredisi fonlarõndan kõsa vade ve düşük faizle kredi sağlanacak, 
faaliyetleri arsa ve diğer konularda sağlanacak kolaylõklarla desteklenecektir. Bu 
kuruluşlarõn yaptõklarõ konutlarõn belirli bir standartta olmasõ ve satõş bedeli tavanõ 
denetlenecektir. 

Toplu konut üniteleri yapõmõ kademeli olarak genişliyen komşuluk birimlerini 
gerçekleştirecek yönde desteklenecek, kamu yatõrõmlarõ bu birimleri belirli bir gelişme 
seviyesine ulaştõrmada ve dar gelirli ailelere uygun standartlarõn geliştirilmesi, yeni 
malzeme ve tekniklerin denenmesi, belirli standartlarõn topluma benimsetilmesi 
konularõnda kullanõlacaktõr. Böylece gelişecek ortam özel kuruluşlarõn faaliyetlerine 
destek olacaktõr. 

Konut politikasõnõn dayanacağõ ana mevzuat olan «Konut Kanunu» tasarõsõ 
Birinci Beş Yõllõk Plan ilke ve politikalarõna uygun olarak geliştirilerek öncelikle 
çõkarõlmasõna çalõşõlacak, konut ve yerleşme politikasõnõn gereklerine göre imar ve Iskan 
Bakanlõğõ yeniden düzenlenecektir. 

«Gecekondu Kanunu» İkinci Beş Yõllõk Plan ilke ve politikalarõna uygun ve 
«Konut Kanunu Tasarõsõ» ile çelişmeleri ortadan kaldõrõlacak yönde değiştirilecektir. 
Gecekondu Önleme bölgeleri tespit edilip, alt yapõlan sağlanarak ve kişilerin «Kendi 
evini yapma» gücünden yararlanarak gecekondu sorunu çözülecektir. Kamu 
hizmetlerinden yararlanacak, sağlõk şartlarõna uygun konutlar yapõmõ kamu kaynaklarõnõn 
yapacaklarõ sõnõrlõ kredi malzeme ve teknik yardõm ile ucuz arsa sağlanarak 
gerçekleştirilecektir. 

b.   ARSA VB YERLEŞME : 

(1) Kamu elindeki arsalarõn satõşõndan kaçõnõlacaktõr. Özellikle şehirlerin gelişme 
alanlarõndaki inşaat arazisi üzerinde kamu kontrol araçlarõ da kullanarak düzensiz 
yerleşmeler ve spekülasyon önlenecektir. 

(2) Kamu yatõrõmlarõ sonucu arsa ve konut degerlerindeki artõştan kamunun 
yararlanmasõ sağlanacaktõr. Şehirlerdeki arsalarõn boş bekletilmesi bu arsalardan alõnacak 
ek vergilerle önlenecektir. 

(3) «Arsa Ofisi» kurulacak, öncelikle şehirleşmenin hõzlandõğõ merkezlerde 
uygulamaya geçmesi ve kõsa sürede kendi kaynaklariyle beslenir duruma gelmesi 
sağlanacaktõr. 

(4)  Alt yapõnõn ömrünü doldurmadan artan konut yoğunluklarõna hizmet 
saguyamaz duruma düşmesini önlemek amaclyle altyapõ planlan uzun sureli olarak ve 
çevre düzeni, konut yoğunluklarõndaki artõş gözönünde tutularak yapõlacaktõr. 

(5) Şehirlerin istenen yönde geliştirilmesinde altyapõ inşaatõ teşvik ve yöneltme 
unsuru olarak kullanõlacaktõr. Büyük şehir çevrelerinde düzenli bir gelişmeyi sağlamak 
amaciyle alt yapõsõ kamu tarafõndan yapõlacak ve sõnõrlõ kredi imkanlarlyle de 
desteklenecek yeni ikamet bölgelerinin doğmasõ teşvik edilecektir. 
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(6) Şehir planlan İkinci Beş Yõllõk Planda. açõklanan yerleşme ve konut 
politikalarõna uygun olarak ve büyük şehirlere öncelik verilerek tamamlanacaktõr, imar 
yönetmelikleri ve denetim sistemi bu anlayõgla değiştirilecektir. Şehir içi ve 
çevrelerindeki bütün yerleşmelerin ve yapõlarõn, gecekondu önleme bölgelerindeki 
gelişmelerin şehir imar planlarõna uygun olarak yapõlmasõ sağlanacaktõr. 

c. FİNANSMAN : 

(1)  İmkânlarõ üretken yatõrõm alanlarõna yönelmeye müsait olan üst gelir 
gruplarõnõn lüks konuta yatõrma yapmalarõ vergi tedbirleriyle gücendirilecektir. Vergi ve 
kredi kolaylõklarõndan yararlanacak konutlarõn alan sõnõrlan küçültülecek, kredi 
verilmesinde aile gelirlerine ve büyüklüklerine göre değişen bir sistem uygulanacaktõr. 

(2)  Kamu kesimi yukarõda açõklanan anlayõş içinde gecekondu önleme 
bölgelerinde «Kendi evini yapana yardõm» uygulamalarõnõ destekliyerek, kesin zorunluk 
olduğu özel durumlarda halk konutu yaparak ve mahrumiyet bölgelerinde kamu personeli 
lojmanlarõ inşa ederek konut, sektörüne yatõrõmcõ olarak girecektir. 

(3)  Konut stokunun korunmasõ, yeni yatõrõmlara yol açmadan belirli yaşama 
standartlarõnõn mevcut -konutlarda sağlanmasõ amaciyle tamirat, tadilât ve yenileme 
kredileri artõrõlacaktõr. Kamu konutlarõnõn bu bakõmdan devamlõ denetimi yapõlacaktõr. 

d. KİRA : 

Konut pazarlarõndaki arz talep dengesini bozmamak için kira miktarlarõnõn 
sõnõrlanmasõndan kaçõnõlacaktõr. Kiralarõn, gelirlerle orantõlõ kõlõnmasõ ve düşük gelir 
gruplarõnõn ucuz kiralõ konut ihtiyacõnõn karşõlanmasõ için çeşitli kuruluşlarõn bu yöndeki 
girişkenlikleri desteklenecektir. 

e. YAPI MALZEMESİ : 

Yapõ malzemesinin kalite düşüklüğünden doğan israfõ ve kötü nitelikteki inşaatõ 
önlemek amaciyle yapõ malzemesi standartlarõnõn hazõrlanmasõ hõzlandõrõlacak, kalite 
kontrolü yapõlacaktõr. Ucuz ve kaliteli yapõ malzemesi üretimini teşvik etmek için, bu tür 
malzemeler kamu inşaatlarõnda özellikle kullanõlacaktõr. 

Toplu konut yapõmõnda ucuzluk ve kalite sağlamak için yapõ elemanlarõnõn 
sanayide imalâtõnõ geliştirmek önemlidir. Bu amaçla, milli seviyede «modüler 
koordinasyon» çalõşmalarõ tamamlanacaktõr. 

f.   İSTİHDAM, İNSANGÜCÜ, EĞÎTİM : 

(1) Konut inşaatõnõn istihdam yaratõcõ ve özellikle-mevsimlik işsizliği emici 
niteliği dikkate alõnarak, bu sektörde işgücü yoğunluğuna dayanan geleneksel 
teknolojilerin kullanõlmasõna devam edilecektir. 

Teknolojik gelişmeler rasyonalizasyon ve standartlaşmaya yöneltilecek, 
prefabrika konut yapõmõndan kesin zorunluk olmadõğõ hallerde kaçõnõlacaktõr. 
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(2) Konut sektörü kullandõğõ teknolojinin özellikleri sonucu çok sayõda düz işçi 
çalõştõrmaktadõr. Ancak yapõlarõn kaliteli olmasõnda bu sektördeki vasõflõ isçilerin kalitesi 
büyük önem taşõmaktadõr. Bu nedenle kullanõlan teknolojiden ayrõlmadan daha yukarõ 
standartta inşaat yapabilmek için vasõflõ yapõ işçileri yaygõn eğitim programlariyle 
yetiştirilecek ve belgesiz usta çalõştõrõlmasõ önlenecektir. 

g.    ARAŞTIRMA VE TANITMA : 

Konut istatistikleri, standartlar, piyasa analizleri, teknolojik araştõrmalar bu alanda 
sorumlu organlarõn işbirliği sağlanarak artõrõlacaktõr. «Yapõ Araştõrma Enstitüsü» 
kurulacaktõr. 

Konutla ilgili sorunlarõn çözülmesi ve amaçlarõn gerçekleşmesi yolunda destek 
olacak bir ortam yaratõlmasõ amaciyle kitle haberleşme araçlarõndan ve demostrasyon 
uygulamalarõndan yararlanõlacaktõr. 
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SEKTÖRLERDE GELİŞMENİN GENEL GÖRÜNÜŞÜ 

1.   METOT : 

a. SEKTÖR ÇALIŞMALARININ AMAÇLARI : 

ikinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõnõn sektör seviyesindeki çalõşmalarõ iki amaç 
gözönünde bulundurularak düzenlenmiş ve sonuçlandõrõlmõştõr : 

(1) Planõn iktisadî ve sosyal hedeflerini çeşitli sektörlerin ihtiyaçlarõ ve imkânlarõ 
çerçevesinde tutarlõ olarak tespit edebilmek için sektör çalõşmalarõ yapõlmõş ve Plan 
stratejisi hazõrlõğõ sõrasõnda bu çalõşmalar değerlendirilmiştir. 

(2) Planõn iktisadi ve sosyal hedeflerine zamanõnda ulaşabilmek amacõ ile takriben 
30 kadar sektör için beş yõllõk gelişme programlan hazõrlamak esas alõnmõştõr. Sektör 
programlan planlõ kalkõnmanõn uzun sürede devamlõlõğõnõ sağlayacak temel uygulama 
araçlarõ olarak mütalaa edilmektedir. 

Amaçlan böylece tanõmlanan sektör çahşmalarõ (1) münferit sektör etütleri, (2) 
proje hazõrlõklarõ ve değerlendirmeleri, ve (3) tutarlõlõk çalõşmalarõ ve sektörlerarasõ 
incelemeler olarak üç ayrõ düzeyde yürütülmüştür. 

b.   MÜNFERİT SEKTÖR  ETÜTLERİ : 

Çeşitli sektörlerin ve sektörler içindeki alt gruplarõn ayrõ ayrõ incelenmesi ve 
gelişme imkanlarõnõn tespiti özel ihtisas komisyonlan ve Devlet Planlama Teşkilâtõ 
bünyesinde kurulmuş ssktör etüt gruplarõ tarafõndan yapõlmõştõr. Bu çalõşma gruplarõnõn ilk 
işi mevcut sektör kuruluşlarõnõn kapasite, üretim, ithalât, ihracat, stok, üretim girdileri ve 
yatõnmlar yönünden ayrõntõlõ envanterini çõkarmak olmuştur. Aynca 1963 sanayi sayõmõnõn 
sonuçlarõnõ kontrol edebilmek ve 1963 girdi - çõktõ tablosu hazõrlõklarõna yardõmcõ olmak 
üzere 1963 yõlõnda gerçekleşen üretim dağõlõmõ ve girdi kullanõmõ tespit edilmeye 
çalõşõlmõştõr. 

Envanter tespitinden sonra çalõşmalarõn ağõrlõk merkezini talep tahminlerinin 
yapõlmasõ ve yurt içi üretim yatõrõm imkânlarõnõn araştõrõlmasõ teşkil etmiştir. 

Talep tahminlerinde 1972 ve 1977 yõllarõ hedef alõnmõş ve 1967 -1972 dönemi için 
her yõla ait değerler bulunmuştur. Nihai talep hesaplarõna ek bilgi olarak milli gelir ve, 
nüfus projeksiyonlarõ çeşitli safhalarda revize edilmiş olarak çalõşma gruplarõna 
verilmiştir. Dõş talep tahminleri için Birinci Plan döneminin gelişmeleri ve yeni puzar 
imkânlarõ değerlendirilmiştir. Sektörlerin anamallarõna olan talep genellikle fiziki 
miktarlarla tahmin edilmiştir. Sektörlerarasõ taijp araştõrmalarõnda diğer sektörlerin 
gelişme hedefleri ve teknoloji değişiklikleri gözönünde tutulmuştur. Sektörlerarasõ talep 
tahminleri tutarlõk çalõşmalarõ safhasõnda tekrar gözden geçirilmiş ve gerekli değişiklikler 
yapõlmõştõr. 
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Talep projeksiyonlarõ yapõldõktan sonra talebin yurt iği üretimden veya ithalâttan 
karşõlanmasõ imkanlarõ karşõlaştõrõlmõştõr. Bu arada ana mallara göre mevcut kapasitenin 
kullanõm durumu, yurt içi hammadde imkânlarõ, en son teknolojik gelişmeler ve asgari 
ekonomik kapasite seviyeleri araştõrõlmõş ve 1968-1972 dönemi için bir üretim ve yatõrõm 
programõ hazõrlanmõştõr. Anamal gruplarõnõn arz ve talebini dengeye getirecek ithalât 
miktarlarõ ayrõca tespit edilmiştir. Bu arada dar boğazlarõ giderecek ve verimliliği artõracak 
tedbirler de tanõmlanmõştõr. 

Yatõrõm olgunlaşma süreleri uzun olan sektörler (Elektrik, ulaştõrma, kömür, 
demir-çelik, v.b.) için düzenlenmiş programlarõn süresi 1968 -1972 dönemini aşmaktadõr. 

c.   PROJE HAZIRLIKLARI VE DEĞERLENDİRMELERİ : 

Sektör programlarõnõn düzenlenmesinde kapasite ve üretim artõşlarõnõ tayin ederken 
geniş ölçüde belirli projeler gözönünde tutulmuştur. Kamu sektöründe ikinci Plan 
döneminde uygulanmasõ tasarlanan projeleri toplamak ve bir arada değerlendirmek için 
geniş bir kampanya açõlmõş ve böylece büyük bir proje listesi ortaya çõkarõlmõştõr. 
Tasarlanan projeler Birinci Plan döneminde başlatõlan projelerle birlikte makro çerçevede 
yapõlan yatõrõm hesaplan için gerekli bilgilerin büyük bir kõsmõnõ sağlamõşlardõn 

İkinci Plan döneminde, proje hazõrlõk ve değerlendirme faaliyetlerine planlama 
süresince de büyük bir önem ve ağõrlõk verilecektir, özellikle kamu sektörü projelerinin 
öncelikleri ve zamanlama programlarõ çeşitli yatmm kaynak ve imkanlarõnõn birkaç yõllõk 
projeksiyonlarõ çerçevesinde tespit edilecektir. Projelerarasõ İlişkiler gözetilecek ve 
projeler nihai niteliklerini kazanmadan ekonomik ve teknolojik karakteristikleri çeşitli 
safhalarda değerlendirilecektir. Proje hazõrlõyan kuruluşlar arasõnda gerekli bilgi akõmõnõn 
ve koordinasyonun sağlanmasõ üzerinde durulacaktõr. Aynca, ekonominin temel mal ve 
hizmet ihtiyaçlarõnõ sağlõyacak önemli projelerin kuruluş yerleri etütleri ilgili kuruluşlarõn 
yardõmõ ile Devlet Planlama Teşkilâtõ tarafõndan yapõlacaktõr. 

 

d. TUTARLILIK ÇALIŞMALARI VE SEKTÖRLERARASI İNCE-LEMELER : 

İkinci Planõn tutarlõlõk çalõşmalarõ iki ana bölümde yürütülmüştür. Birinci bölümde 
makro seviyede, 

(1) Kaynaklar, harcamalar, 
(2) Yatõrõm - tasarruf, 
(3) Kamu gelir ve harcamalarõ 

(4) Dõş ödemeler dengesinin cari işlemleri için İkinci Plan döneminin her yõlõnda 
denge tesis ettirilmeye çalõşõlmõştõr, ikinci bölümde ise münferit sektör ve proje etütleri 
sektörlerarasõ ilişkileri kapsõyan analitik bir çerçeve (model) içerisinde bir araya getirilmiş 
ve sektörel üretim, ithalat ve yatõrõm hedeflerinin çeşitli talep tahminleri ve makro 
büyüklüklerle tutarlõ olmasõ sağlanmõştõr. Tutarlõlõk çalõşmalarõnda İkinci Plan stratejisinin 
yüzde 7 büyüme hõzõ hedefi veri olarak kabul edilmiştir. 
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İki ayrõ bölümde yürütülen tutarlõlõk çalõşmalarõ arasõnda sermaye hasõla oranõ ve 
ihracat, ithalât projeksiyonlarõ vasõtasõ ile bağõntõlar kurulmuş ve planõn bütün temel 
verilerinin tutarlõ olmasõ sağlanmõştõr. İkinci Plan stratejisinin kabulünden sonra yapõlan 
makro dengelerde sermaye hasõla oranõnõn (stoklar hariç) 3,25 olacağõ varsayõlmõştõr. 

Çeşitli sektör programlarõnda teklif edilen üretim, yatõrõm hedefleri bir arada 
irdelendiğinde 3,25 civarõnda bir değerin 1968 -1972 arasõnda gerçekleşecek ortalama 
sermaye hasõla oranõ için güvenilir bir tahmin olduğunu göstermiştir. 

Dõş ödemeler dengesinin ihracat ve görünmiyen kalemler projeksiyonlarõ iki ayrõ 
çalõşma grupu tarafõndan değerlendirilmiştir. Birinci grup daha çok ihracata yönelebilecek 
iç üretim imkânlarõnõ, diğer grup ise dõş pazarlardaki durumu ve beklenen gelişmeleri 
incelemiştir. Bu iki çalõşmanõn sonuçlarõ bağdaştõrõlmõş, böylece sektörlerin ihracat 
hedefleri ve işçi, turizm gelirleri gibi görünmiyen kalemlerin tahminleri tespit edilmiştir. 

Sermaye hasõla oranõ, ihracat ve görünmiyen kalemler projeksiyonlarõnõ tespit 
ettikten sonra ele alõnan husus dõş tasarruf ihtiyaçlarõnõ iç tasarruf imkânlarõ ve ithalât 
projeksiyonlarõ çerçevesinde tutarlõ olarak tayin etmek olmuştur, iç tasarruflar ve ödemeler 
dengesi konularõnda yapõlan ayrõntõlõ çalõşmalar sonucunda, dõş tasarruflarõn gaysisafi mili! 
hasõlaya oranõnõn 1967 de yüzde 2 den 1972 de yüzde 1,7 ye indirilebileceği anlaşõlmõştõr. 
Böylece dõş tasarruf projeksiyonlarõ, da tespit edilmiş ve dõş ödemeler cari işlemler 
dengesi çerçevesinde ikinci Plan döneminde toplam ithalât seviyelerinin neler olabileceği 
bulunmuştur. Bu İşlemlerden sonra tutarlõlõk çalõşmalarõnõn ikinci bölümüne ağõrlõk 
verilmiş ve sektörel ithalât, üretim ve yatõrõm hedeflerinin kendi aralarõnda ve makro 
çerçeve ile tutarlõlõğõ kontrol edilmiştir. 

Sektörlerarasõ nicelemeler statik bîr girdi - çõktõ modeli çerçevesinde yürütülmüştür. 
Ayrõca, belirli sektörler arasõnda (tarõm - gõda, gübre, maden - metalürji, sanayi  elektrik, 
kimya - textil, ulaştõrma - taşõt araçlarõ v.b.) kõsmi dengeler kurulmuştur. Girdi - çõktõ 
modeli ikinci Planõn baz ve son yõllarõ olan 1967 ve 1972 için müteaddit defalar ve çeşitli 
alternatiflere göre çözülmüş, çözüm sonuçlan münferit sektör etütleri projeksiyonlarõ ile 
karşõlaştõrõlmõş ve gerekli ayarlamalar yapõlmõştõr. 

Girdi - çõktõ çalõşmalarõnõn başlangõç noktasõ 1963 girdi - çõktõ tablosunun 
değerlendirilmesi olmuştur. Sektörlerin 1963 yõlõ için tespit edilen teknolojik yapõlarõnda 
(Girdi katsayõlarõnda) 1967 ve 1972 yõllarõnda değişiklikler müşahede edileceği tespit 
edilmiştir. Belirli sektörlerin teknolojik yapõlarõnda beklenen değişmeler çeşitli sektör ve 
proje çalõşmalarõna dayanõlarak tahmin edilmiştir. 

Toplam nihai talep, özel tüketim, kamu tüketimi, yatõrõmlar, ihracat, ithalât ve stok 
artõşlarõ olarak altõ grupa ayrõlarak irdelenmiş ve tahminleri yapõlmõştõr, ithalât rakip ve 
rakip olmõyan ithalât olarak ikiye ayrõlmamõş ve model çözümlerinde her sektör için 
eksojen olarak tespit edilmiştir. 
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2.   SONUÇLARIN ÖZETİ: 

a. GENEL: 

Yukarõda açõklanan metot ve yaklaşõmla yürütülen çalõşmalar sonunda sektörel 
hedef ve tahminler Planõn makro çerçevesine uygun olarak tespit edilmiştir. Sonuçlar 
Planõn sektörler ile ilgili kesimlerinde ayrõntõlõ tablolar halinde verilmiştir. Bu tablolarda 
sektörlerin talep, ithalât ve üretim projeksiyonlarõ ikinci Plan döneminin her yüõ için ayn 
ayn gösterilmemiş, 1967 ve 1972 yõllarõnõn değerleri verilmekle yetinil-mistir. Planõn ara 
yõllan İçin tahmin hedefleri yõllõk programlarda gösterilecektir. Ancak, kamu sektöründe 
enfrastrüktür yatõrõmlarõ yapan kuruluşlarõn proje zamanlama programlan düzenlemeleri 
için bu alanlardaki yatõrõmlara plan dönemi içinde her yõl yapõlabilecek tahsislerin 
tavanlan belirtilmiştir. 

Tablolarda bütün İthalat tahminleri 1965 CiF fiyatlarõ ile gösterilmektedir. Ana 
mallarõn arz ve talep hesaplarõnda fizikî miktarlar esas alõnmõş ve ayrõca değer üzerinden 
yapõlan dengelerde ithalât dahil blittln rakamlar 1965 üreteci fiyatlarõ kullanõlmak suretiyle 
değer bazõna irca edilmiştir. 

b. SEKTÖRLERDE GELİŞME HIZLARI : 

Ana sektörlerde ikinci Plan döneminde sağlanacak gelişme hõzlan Tablo 144 de 
gösterilmiştir. Ayrõca, bu hõzlar Birinci Plan döneminde gerçekleşen hõzlarla 
karşõlaştõrümõştõr. Tablo 144 de ve sektör programlarõnõn katma değer tablolarõnda 
gösterilen değerler vasõtalõ vergi ve aşõnma - eskime unsurlarõnõ ihtiva etmektedir. 

İkinci Plan döneminin sürükleyici sektörü yõllõk ortalama yüzde 11,1 gelişme hõzõ 
ile sanayi olacaktõr. Hõzla artan talep, yurt içi hammadde imkanlarõ, büyük ölçüde 
projelendirilmiş yatõnõn fõrsattan sõnai üretimin hõzla gelişmesini mümkün kõlan temel 
faktörlerdir. Bu faktörlerin süratle değerlendirilmesi geniş ölçüde gerekli organizasyon 
tedbirlerinin alõnmasõna ve modern -üretim teknolojilerinden Türkiye şartlarõna uygun 
olarak yararlanõlmasõna bağlõdõr. Hõzlõ sanayileşme Türk toplumunun ve ekonomisinin 
geleneksel iç yapõdan kurtulma imkanlarõnõ ve önemli istihdam ve dõş ticaret etkilerini 
beraberinde getirecektir. 

Sanayide öngörülen gelişmenin imalât sanayii, madencilik ve enerji sektörlerine 
göre bileşimi Tablo 145 de görülmektedir. Enerji üretimi hõzlõ sanayileşmenin ve 
şehirleşmenin yaratacağõ talebi karşõlamak için yüzde 13,2 gibi yüksek bir oranla 
artacaktõr. Madencilik sektöründe, beklenen hõzlõ gelişme büyük ölçüde Birinci Planda 
değerlendirilememiş yatõrõm fõrsatlarõndan, ikinci Plan döneminde faydalanmaya bağlõdõr. 

ikinci Plan döneminde öngörülen 34,3 milyar gayrisâfi milli hasõla artõşõnõn yüzde 
38,6 gibi yüksek bir payõ imalât sanayii üretim artõşlarõ ile sağlanacaktõr, imalât sanayii 
gelişmelerinde ara ve yatõrõm malõ üreten alt sektörlere büyük ağõrlõk verilmiştir. 

Tanm için öngörülen yõllõk yüzde 4,2 gelişme hedefinin gerçekleşmesi, geniş ölçüde 
verimliliğin artõrõlmasõna bağlõ kalacaktõr. Son yõllarda kimyasal gübre ve iyi tohumluk 
kullanõmõnda    kazanõlan   gelişmeler    ve    artan   sulama   imkânlarõ  tarõmda  teknolojik  
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TABLO : 144 � Ana Sektörlerde Katma Değer Artõş Hõzlarõ 

(Milyon T. L.) 
(1965 piyasa fiyatlarõ) 

 

  

1962 1967 1972 

1967 
endeksi 
1962 = 100 

 1962 - 1967 
yõllõk artõş 
hõzõ (%) 

1972 
endeksi 
1967 = 100 

1967 - 
1972 yõllõk 
artõş hõzõ 

  (1)  (2)  (3)  (4)   (5)  (6)  (7)  

1. Tanm   22,5  25,9  31,8  115,1   3,0  122,8  4,2  

2. Sanayi   14,1  21,6  36,6  153,2   8,9  169,4  11,1  

3. İnşaat   3,1  4,5  6,5  145,2   7,8  144,4  7,6  

l. Ulaştõrma   4,4  6,3  8,9  143,2   7,4  141,3  7,2  

5. Konut   2,6  3,8  5,1  146,2   7,9  134,2  6,1  

İ. Diğerleri   15,5  22,4  29,8  144,5   7,6  133,0  5,0  
Gayrisafi yurt İçi gelir (P. F.)  62,2  84,5  118,7  135,9   6,3  140,5  7,1  

r. Dõş alem geliri   � 0,3  0,6  0,7 .  300,0   24,6  116,7  3,5  

Gayrisafi milli Hasõla   61,9  85,1  119,4  137,5   6,6  140,3  7,0  
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ilerlemenin mümkün olduğunu belirten kuvvetli göstergelerdir. Tarõm üretim 
hedeflerinin tespitinde artan nüfus ve gelire bağlõ olarak gelişen gõda maddeleri talebinin 
yurtiçi üretimden karşõlanmasõ esas alõnmõştõr. 

Tarõm ve sanayi dõşõndaki sektörlerde öngörülen üretim artõşlarõ dengeli bir 
kalkõnmayõ saglõyacak şekilde tespit edilmiştir. 

TABLO : 145 � Sanayi Sektöründe Gelişmenin bileşimi 
(Milyon T. L.) 
 (1965 fiyatlarõ ile) 

  Üretim (1) Katma değeõ (2) 
  

1967  1972  
Yõllõk 

artõş (%) 1967  1972  
 Yõllõk 
artõş (%)

  (1)  (2)  (3)  (4)  (5)   (6)
İmalât sanayii   49 444 80 355 10,2 19 270  32 500   11,1
Madencilik   1 830  3 124  11,3  1 400  2 350   10,9  
Enerji   1 722  3 193 13,2  930  1 750   13,6  

Elektrik   1 320  2 500 13,6  800  1 540   14,0  
Kok - Havaga   402  693  11,5  130  210   10,5  

(Metalürji kok hariç)          

Toplam   52 996 86 672 10,3 21 600 36 600   11,1
(1) 1965 üretici fiyatlarõ 
(2) Vasõtalõ vergiler ve aşõnma - eskime dahil 

Tablo 149 da Birinci ve İkinci Plan dönemlerinde ekonominin bünyesinde meydana 
gelecek değişmeler tahmin edilmektedir. Tarõmõn gayri-sâfi milli hasõla içindeki yeri 
küçülmekte ve sanayiin payõ hõzla artmaktadõr. Bu yönde gözlenen değişmeler Türk 
ekonomisinin İlerde daha istikrarlõ ve hava şartlarõndan bağõmsõz olarak gelişmesini 
saglõyacak imkânlarõ yaratmaktadõr. 

TABLO :146 � Sektörlerin, Gayrisâfi Milli Hasõla içindeki 
Paylarõ (1) 

(Yüzde olarak) 
 

  1962 1967 1972 
  (1) (2) (3) 
1.   Tarõm   36,4 30,4 26,6  
2.   Sanayi   22,8 25,5 30,7  
3.   İnşaat   5,0 5,3 5,4  
4.   Ulaştõrma   7,1 7,4 7,5  
5.   Konut   4,2 4,5 4,3  
6.   Diğerleri   25,0 26,2 24,9  
7.   Dõş âlem geliri   � 0,7 0,6  

Toplam   100,0 100,0 100,0  
(1)   Piyasa fiyatlarõ ile katma - değer paylarõ. 

C.   YATIRIMLARIN DAĞILIMI: 

İkinci Plan döneminde gayrisâfi milli hasõlada yõllõk yüzde 7 lik bir artõşõn ve çeşitli 
sektörlerde öngörülen gelişmelerin sağlanmasõ için toplam olarak, stoklar hariç, 111,5 
milyar   yatõrõm   yapõlmasõ   gerektiği   hesaplanmõştõr.   Bu miktarõn  anasektörlere  göre  
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dağõlõmõ Tablo 147 de gösterilmiştir. Ayrõca, bu yatõrõmlar Birinci Plan döneminin 1963, 
1964, 1965 yõllarõnda gerçekleşen ve 1966, 1967 yõllõk programlarõnda öngörülen 
yatõrõmlarõn toplanõlan ile karşõlaştõrõlmõştõr. 

Yatõrõmlarõn sektörlere göre dağõtõlmasõ işlemi model çalõşmalarõnõn ve sektör 
tahlillerinin bir sentezi olmuştur. İkinci Plan döneminde yaratõlacak yeni kapasitelerin 
yatõrõmlarõ yanõnda mevcut kapasitelerin daha verimli bir şekilde kullanõlma imkânlarõ ve 
çeşitli sektörlerin uzun vadede üretim artõşõ sağlõyan yatõrõm ihtiyaçlarõ da gözönünde 
tutulmuştur. 

Birinci Plan yatõrõmlarõ ile karşõlaştõrõldõğõnda İkinci Plan yatõrõm seviyelerinde 
büyük artõşlar ve toplam yatõrõmõn sektörlere göre nispî dağõlõmõnda önemli bazõ 
değişiklikler görülmektedir. Uzun vadede ekonomik kalkõnmanõn sürükleyici sektörü 
olmasõ öngörülen imalat sanayiinin yatõrõmlarõna öncelik verilmiş ve İkinci Plan 
döneminde bu sektöre 1963 -1967 döneminde gerçekleşen yatõrõra tutarõnõn yaklaşõk 
olarak iki katõ değerinde 25 milyarlõk yatõrõm yapõlmasõ programlanmõştõr. Birinci Plan 
döneminde bazõ büyük imalât sanayii projelerinin zamanõnda gerçekleştirilememesi ve 
1968 - 1972 dönemine ertelenmesi İkinci Planda imalat sanayii yatõrõmlarõna verilen 
ağõrlõğõn nedenlerinden biridir, imalât sanayii yatõrõmlarõnda birinci öncelik kimya, suni 
gübre, demir - çelik, metalürji, kâğõt, petrol, çimento, lâstik gibi genellikle ara malõ 
niteliğinde mal üreten alt kesimlere tanõnmõştõr. Bu kesimlerde yoğunlaştõrõlan yatarõmlar 
büyük ölçüde ithalât ikamesi Bağlõyacaklarõ gibi uzun vadeli sanayileşme hareketi için 
gerekli temelleride teşkil edeceklerdir. Ara mal yatõrõmlarõndan sonra ikinci öncelik 
makina - tezhizat alt kesimlerine verilmiştir. Makina - teçhizat alt kesimlerinin üçüncü 
plan döneminde birinci önceliği kazanacağõ tahmin edilmektedir. İkinci Plan döneminde 
bu alt kesimlerin uzun vadede gelişmesini mümkün kõlacak temel tesisler kurulacak ve 
gerekli teknik kadrolarõn yetiştirilmesi sağlanacaktõr. 

TABLO :147 � Yatõrõmlarõn Sektörlere Göre Dağõlõmõ 
(Milyon T. L)  
(1965 fiyatlarõ ile) 

  1963 -1967 1968 - 1972 
  Kamu 

sektörü  
Özel 

sektör  Toplam %  Toplam 

 

%   
  (1)  (2) (3) (4) (5)   (6)  
Tarõm   6 548 3 466 10 014 15,4 16 900  15,2 
Madencilik   2 131  745 2 876 4,4 4 100  3,7 
İmalât sanayii   4 948  7 773 12 721 19,6 25 000  22,4 
Enerji   4 445  263 4 708 7.3 8 900  8,0 
Ulaştõrma   7 391  2 238 9 629 14,8 18 000  16,1 
Konut   1 042  12 342 13 384 20,6 20 000  17,9 
Eğitim   4 210  64 4 274 6,6 7 500  6,7 
Sağlõk   1 129  57 1 186 1.8 2 000  1.8 
Turizm   617  631 1 248 1.9 2 600  2.3 
Diğer hizmetler   3 851  1 102 4 953 7,6 6 100  5,5 
Kalkõnma fonu   �  � � � 400  0,4 
Toplam   36 312 28 681 64 993 100,0 111 500  100,0
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Nüfusun ve fert başõna gelirin yükselmesi özel tüketimin seviyesini artõracak ve 
bileşimini değiştirecektir. Bu faktörler gözetilerek tüketim malõ üreten alt kesimlerin yeni 
kapasite ihtiyaçlarõ tespit edilmiş ve dokuma, giyim, gõda gibi zaruri tüketim mallarõ ile 
lüks olmõyan dayanõklõ tüketim mallan üretimine yönelmiş yatõrõmlara ağõrlõk verilmiştir. 

İmalat sanayii üretim artõşlarõnõn ve üretimin bileşimindeki gelişmelerin ihracatõn 
artmasõnda ve bünyesinin değişmesinde önemli bir rol oynamasõ beklenmektedir. Bu 
amaçla ihracat konusunda potansiyeli görülen kesimlerin yatõrõm ihtiyacõ da gözetilmiştir. 

İmalat sanayiinde beklenen, gelişmeleri desteklemek ve hõzlõ şehirleşmenin 
yaratacağõ talebi karşõlamak üzere enerji sektörü yatõnmlanna öncelik verilmiş, 8,9 milyar 
ayrõlmõştõr. Komşu ülkelerden büyük hacimde tabu gaz ithali ihtimalleri gerçekleştiğinde 
enerji yatõrõm programõnda bazõ değişiklikler yapõlmasõ gerekecektir. 

Madencilik sektöründe yapõlacak 4,1 milyar yatõrõmõn 2,3 milyarlõk kõsmõ üretim 
artõrmaya ve 1,8 milyarõ da maden ve petrol aramalarõna yönelecektir. Madencilik sektörü 
gelişmelerinin uzun sürede devanõ edebilmesi, ekonomik işletmelere uygun yeni 
rezervlerin ikinci Plan döneminde ortaya çõkarõlmasõna bağlõ kalacaktõr. 

Sanayileşmiş ülkelerde kaydedilen teknolojik gelişmelerin izlenmesi, 
değerlendirilmesi ve yurt şartlarõna uydurularak uygulanmasõ, sistematik bir tarzda ele 
alõnmasõ gereken bir konudur. Uygulamaya yönelmiş sõnai araştõrma, projecilik ve 
mühendislik hizmetlerinin geliştirilmesi zorunludur. Bu nedenle İkinci Plan döneminde 
imalat sanayiinde gelişmeyi hõzlandõracak nitelikte teknolojik ve işletmecilik araştõrma ve 
geliştirme faaliyetlerinin geniş ölçüde artõrõlmasõ ve kamu kaynaklarõndan desteklenmesi 
kararlaştõrõlmõştõr, özellikle bu amaçla ve diğer ekonomik, teknolojik gelişme 
çalõşmalarõnõ desteklemek için 1968 - 1972 arasõnda kamu kaynaklarõndan 400 milyon 
tutarõnda bir «Kalkõnma fonunun» tesis edileceği öngörülmüştür. Devlet Planlama 
Teşkilatõ Bütçesinin yatõrõm har-camalan bölümünde mütalaa edilecek bu fonun kullanõş 
usulleri yõllõk programlarda belirtilecektir. 

İkinci Planda, tarõm sektörüne ayrõlan yatõrõmlarõn toplam yatõrõm içindeki nisbt payõ 
Birinci Plandakinden farklõ değildir. 16,9 milyar tutarõnda olan tarõm, yatõrõmlarõnõn 
yüzde 53. gibi büyük bir payõ su kaynaklarõnõn düzenlenmesi ve geliştirilmesine, yüzde 
21,5 luk dilimi de makina ve teçhizat yatõrõmlarõna ayrõlmõştõr. Programlanan sulama yatõ-
nmlariyle ek 400 bin hektar kadar alanõn sulanmasõ mümkün olacaktõr. 

Büyük su projelerinde başlanmõş olan işlerin bitirilmesi esas alõnmõştõr. Bu arada 
yeni alanlarõn hõzla sulamaya açõlmasõ imkanlarõnõ veren küçük su kaynaklarõnõn ve 
yeraltõ sularõnõn kullanõmõna önem verilecektir. Araştõrma ve yayõm hizmetleri ile 
pazarlama tesislerinin kuruluşlarõ için öngörülen yatõrõmlarõn gelişme harcamalarõ ile 
desteklenmesi gerekecektir. 

Kamunun hayvancõlõk yatõnmlan içinde hastalõklarõn önlenmesi ve õslah 
çalõşmalarõna, ormancõlõk yatõrõmlarõnda ise ormanlarõn işletmeye açõlmasõ için orman 
yollarõna ve ağaçlandõrma yatõrõmlarõna ağõrlõk verilecektir. Balõkçõlõkta İkinci Plan 
döneminde açõk deniz balõkçõlõğõna geçmek üzere gerekli araçlar yer almaktadõr. 

Ulaştõrma   ve   haberleşme  sektörü yatõrõmlarõ  İkinci Planda daha büyük bir önem 
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kazanmõş ve toplam yatõrõm içindeki payõ yüzde 16,1 e yükselmiştir. Toplam ulaştõrma - 
haberleşme yatõrõmlarõnõn yüzde 67,6 gibi yüksek bir oram karayolu ulaştõrma alt 
sektörüne ayrõlmõştõr. 

Konut sektörünün İkinci Plan döneminde toplam yatõrõmlar içindeki payõ 
azalmaktadõr. Konut yatõrõmlarõna olan eğilim gözönünde tutulursa yatõrõmlarõ böyle bir 
oranda tutmak için alõnmasõ gereken tedbirlerin önemi ve önceliği ortaya çõkmaktadõr, 
öteyandan konuta olan talebin karşõlanmasõ için yapõlacak 20 milyar yatõrõmla en çok 
sayõda konut birimi yaratmak zorunludur. Bu durum, konutta yukan standartlardaki 
inşaatõn azaltõlmasõ ve sosyal standartlõ konutlar yapõmõnõn gerçekleştirilecek bir kredi ve 
vergi politikasõnõ gerektirmektedir. 

Eğitim sektörü yatõrõm programlarõnda ekonominin talebettiği insangücünü gerektiği 
zamanda, sayõda ve nitelikte sağlamak amaç alõnmõştõr. Yatõrõmlar belirli «öğrenci başõna 
maliyet» standartlarõna uygun olarak tespit edilmiştir, însangücü ihtiyaçlarõnõ karşõlamaya 
yönelmiş bu eğitim planlamasõ yanõnda 1972 yõlõnda ilkokul çağõndaki tüm nüfusa 
ilkokul imkanõ sağlõyacak yatõrõmlar öngörülmüştür. Eğitim sektörü örgün ve yaygõn 
eğitimi bir bütün olarak ele almõştõr. Hõzlõ sanayileşmesini gereği olan yetişmiş insangücü 
ihtiyacõnõn tümünü örgün eğitim sistemi ile karşõlamak imkan içinde olmõyacağõndan 
hizmet içi eğitime ve özellikle sanayide eğitime ağõrlõk verilmiştir. Eğitim sektöründe 
toplam yatõrõm 7,5 milyar olacaktõr. 

Sağlõk sektörünün 2 milyarlõk yatõrõmõ sağlõk hizmetlerinin geniş kitlelerin en 
yakõnõna götürülmesini öngören sosyalleştirme programlarõnõ genişleten ve niteliğini 
.yükselten bir yatõnm dağõlõmõna sahiptir. Kişilerin hastalanmalarõndan önce sağlõk 
hizmetlerinden yararlanmasõnõ amaç edinen koruyucu hekimlik faaliyetlerine ağõrlõk 
verilmiş, öte yandan tedavi edici hekimlik hizmetlerindeki gelişmenin devamõ da 
planlanmõştõr. Çevre sağlõk şartlarõnõn iyileştirilmesi ve çeşitli halk sağlõğõ programlarõ 
öngörülmüştür. Aile planlamasõ programlarõnõn devamõ artan bir hõzla sağlanacaktõr. Öte 
yandan gelişen bir toplumun gerektirdiği ileri bir sosyal güvenlik kavramõna uygun 
olarak sosyal refah hizmetlerinin kapsamõ genişletilmiştir. 

Turizm sektöründe yapõlmasõ öngörülen 2,6 milyar yatõrõmõn 2 milyarlõk bölümü 
konaklama tesislerine ayrõlacaktõr. Konaklama kapasitesi, kitle turizmine yönelecek 
tesisler şeklinde ve turistik potansiyeli yüksek belirli bölgelerde kurulacaktõr. Büyük 
kapasiteli tatil siteleri yatõrõmlarõ özellikle desteklenecektir. Konaklama yatõrõmlarõ ile 
altyapõ yatõrõmlarõ yersel planlar çerçevesinde projelendirilecektir. 

Diğer hizmetler kesiminde öngörülen 6,1 milyar tutarõndaki yatõrõmlarda öncelik 2,7 
milyar ile içme suyu projelerine verilmiştir. Özel sektörün ticaret hizmetleri yatõrõmõnõn 
1,8 milyar olacağõ'tahmin edilmektedir. Belediyelerin mahalli hizmetleri karşõlanmak 
üzere yapacaktan kanalizasyon ve itfaiye yatõrõmlarõ 890 milyon olarak tespit edilmiştir. 
Harita tapu kadastro hizmetlerinde 400 milyon yatõnm öngörülmektedir. Geriye kalan 
diğer hizmet yatõrõmlan idare binalarõ ile imar planlarõnõ kapsamaktadõr. 

d.    ÖNEMLİ FİZÎKI HEDEFLER : 

İkici Planõn öemli fizikî hedefleri Tablo 148 de gösterilmiştir. 
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TABLO : 148 � Önemli Fizikî Hedefler 
  

1962 1967 

Endeks  
1967 

1962 = 100 1972 

Endeks 
1972 

1967 = 100
 Birim (1) (2) (3) (4) (5)
Tarõm sektörü :

Buğday Bin ton 7 395,0 7 935,0 107,3 9 200,0 115,9
Pamuk (Lif) Bin ton 245,0 362,0 147,8 455,0 125,7
Ayçiçeği Bin ton 60,0 315,0 525,0 452,0 143,5
Mõsõr  Bin ton 700,0 930,0 132,9 1 760,0 189,2

Et (Tavuk eti dahil)  Bin ton 480,4 544,3 113,3 709,3 130,3
Süt  Bin ton 2 823,0 3 234,0 114,6 4 040,0 125,0
Su ürünleri Bin ton 115,0 155,0 134,8 240,0 154,7
Kullanõlacak odun Bin M3 3 155,0 4 495,0 142,5 7 185,0 159,8
Ağaçlandõrma Bin Ha. 22,0 33,0 150,0 50,0 151,5
Sulamaya yeni açõlan alan  Bin Ha. 53,0 81,5 153,8 126,8 155,5

Madencilik ve petrol :
Bakõr (Cevher) Bin ton 769,0 1 270,0 165,1 4 070,0 320,4
Demir (Cevher) Bin ton 813,0 1 800,0 221,4 3 200,0 177,8
Krom (Cevher) Bin ton 527,0 525,0 99,6 610,0 116,1

Maden kömürü (Taş.)  Bin ton 3 893,0 5 000,0 128,4 6 250,0 125,0
Maden kömürü (Linyit)  Bin ton 2 979,0 5 600,0 188,0 8 500,0 151.8
Ham petrol Bin ton 595,0 2 400,0 403,4 6 000,0 250.0 

Elektrik enerjisi :
Enerji üretimi Mil. Kwh. 3 559 6 250 175,6 11 850 190

İmalât sanayii :
Şeker  Bin ton 390 620 159,0 860 138,7
Bitkisel yağlar (Margarin dahil)  Bin ton 214 380 177,6 590 155,3
Sanayi yemi Bin ton 17 77 452,9 151 196,1
Pamuklu dokuma MU. Met. 530 730 137,7 1 090 149,3
Yünlü dokuma Bin met. 21 000 23 500 111,4 28 500 121,2
Kereste Bin M3 1 426 1 900 133,2 2 850 150,0
Kraft kâğõdõ ve kraft layner  Ton � � � 60 000 �
Kâğõt (Toplam) Ton 104 000 122 000 117,3 308 000 252,5
Soda  Ton � � __ � 85 000 �

Sud kostik  Ton 1 973 12 608,2 46 000 388 
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   TABLO : 148 � (Devam) 
  

1962 1967 

Endeks 
1967 

1962 = 100 1972 

Endeks 
1972 

1967 = 100 
Birim (1) (2) (3) (4) (5)

 
Sülfat asidi (% 100)  Ton 22 800 50 000 219,3 1 000 000 2 000 

Azotlu gübreler (% 20 No.)  Ton 104 180 160 000 153,6 1 500 000 938
Fosforlu gübreler (% 18 P2 O5)  Ton 60 430 250 000 413,7 2 430 000 972
Suni elyaf (Toplam)  Ton 1 321 1 700 128,7 11 500 676
Sentetik lifler Ton � 2 700 � 18 500 685
Polivinilklorür Ton � � � 27 000 �
Çimento Bin ton 2 323 4 400 189,4 9 670 219,7
Külçe çelik - inget Bin ton 279 980 351,3 1 650 168,3
Blister bakõr Bin ton 26 29 111,5 58 200,0
Alümina Bin ton � � � . 125 �
Alüminyum külçe Bin ton � _ _- 25 �
Çelik konstriksiyon Ton 4 000 12 000 300,0 26 000 216,7

. Traktör  Adet 2 574 8 000 310,8 15 000 187,5
Biçer - döver Adet � 50 � 600 1 200,0

Elektrik motorlarõ :
O -2 HP ye kadar Adet 5 000 160 400 32 080,0 246 800 153,8
2 - 10 HP ye kadar Adet 500 6 800 1 360,0 13 300 195,6
Telefon santralleri Hat Adt. � 4 900 � . 47 000 959,1
Transformatör 10 - 10000 KVA.  KVA 100 000 270 000 270,0 827 000 306,3
Kamyon - otobüs Adet 3 580 9 500 265,4 15 900 167,4
Binek otomobilleri Adet 870 6 000 689,7 16 500 275,0
Lokomotif (Dizel) Adet � � � 36 . �

Eğitim hedefleri (1) :
ilkokul öğrenci sayõsõ  Bin Ad. 3 407 4 593 134,8 5 836 127,1
Genel ortaokullarda öğrenci sayõsõ  Bin Ad. 338 560 165,7 1 331 237,7
Genel liselerde öğrenci sayõsõ  Bin Ad. 95 151 158,9 360 238,4
Meslekî Teknik Orta öğretimde öğre
sayõsõ  Bin Ad. 85,5 105,3 123,2 173,5 164,8
Yüksek Teknik Öğrenim öğrenci sayõ Bin Ad. 10,2 26 254,9 65 250,0
Yüksek genel öğretimde öğrenci sayu Bin Ad. 38,2 88,6 231,9 117,7 132,8

(1)  İlk öğretmen okullarõ eğitim  enstitüleri,  tarõm okullarõ, sağlõk ve tekniker okullarõ dahil değildir. 
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TARIM 

TARIMDA GELİŞMENİN GENEL GÖRÜNÜŞÜ 

1. İLKELER VE GELİŞMELER :  
a. . İLKELER : 

(1) Tarõmsal gelişme programlarõ, bu sektörün üretiminin hava şartlarõna bağlõlõk 
derecesini azaltma amacõna yöneltilecektir. 

(2) Tarõmsal üretimin artõş hõzõ, ekonomide enflâsyon baskõsõ yaratmõyacak ve 
Plan genel kalkõnma hedeflerinin gerçekleştirilmesine destek olacak bir seviyede 
tutulmasõ amaç olacaktõr. 

(3) Tarõmsal gõda maddeleri talebi ithalât ihtiyacõ yaratzmyacak şekilde iç 
üretimle karşõlanacaktõr. 

(4) Tarõmsal bünye uzun vadede hõzlõ ve dengeli gelişmeyi mümkün kõlacak 
şekilde düzenlenecektir. 

(5) Yeterli bir besleme dengesine ulaşmak için, toplam besin birleşimindeki 
hayvansal proteinler artõrõlacaktõr. 

(6) Plânõn sosyal amaçlarõnõn gerçekleştirilmesine yardõmcõ olmak için tarõm içi 
istihdam yaratma imkânlarõ üzerinde durulacak ve sektör içi ve diğer sektörlerle tanm 
arasõndaki gelir farklõlõklarõnõn azaltõlmasõ esas alõnacaktõr. 

(7) Tarõmõ modernleştirmek, modern girdi ve araç kullanõmõnda daha iyi bileşim 
gerçekleştirmek için üretim teknolojisinin seviyesi yükseltilecek ve verimlilik 
artõrõlacaktõr. 

(8) Tarõmsal kaynaklarõn uzun sürede dengeli kullanõmõnõ temin ederek muhafaza 
İlkesi yanõnda uygun işletmeyi de göz önünde tutmak ana ilkeler olacaktõr. 

(9) Tarõm reformu tarõmsal bünyenin temelindeki aksaklõklarõ gidermeye 
yönelmiş tedbirler dizisi olarak kabul edilecektir. 

Tarõm reformu konusunda alõnacak tedbirlerden istenilen sonucun elde edilmesi ve 
bu çalõşmalarõn çiftçilerimizce benimsenip desteklenmesi her şeyden önce toprağõn 
mülkiyet durumunun hukuki yönden kesin ve açõk bir şekilde tespitini mecburi kõlar. 
Bunu sağlamak için İkinci Beş Yõllõk Plan döneminde kadastro ve tapulama işlerinin 
daha hõzlõ bir tempoda yürütülmesine önem verilecektir. 

Devletin hüküm ve tasarrufunda veya özel mülkiyetinde olup şahõslara kiralanan; 
orman ve mera hudutlarõ içindeki bozuk kültür arazisinin õslahõ ve bataklõklarõn 
kurutulmasõ sonucu elde edilen; belirli bir büyüklüğün üstünde kalan ve düzenli 
işletilmiyen şahõs arazilerinin istimlâk veya pazarlõkla satõnalõnmasiyle temin edilen 
kültür arazisinin mülkiyetinin topraksõz ve az topraklõ çiftçilere uygun şartlarla devrini 
mümkün kõlan mevzuat çõkarõlacaktõr. 

Küçük aile işletmelerinin makina, donatõm ve kredi elde etmek için gerekli mali 
güçte  olmamalarõ  gözönünde bulundurularak, bu gibi ihyaçlarõ karşõlamada ve ürünlerin 
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pazarlanmasõnõ sağlamada kooperatifçilik önemli bir vasõta olarak kullanõlacaktõr. 
Tarõmdaki verim artõşõ ileri tekniklerin uygulanmasõnõ gerektirecektir. Bu durumda 
çiftçilere vade ve faiz bakõmõndan uygun şartlarla kredi verilmesi üzerinde durulacaktõr. 

Toprağõn iyileştirilmesini, değerinin azalmasõnõn önlenmesini ve geliştirilmesini de 
mümkün kõlmak üzere uzun süreli yazõlõ sözleşme ile kiralamayõ sağlõyan, kira 
miktarlarõnõ ayarlõyan, kiracõnõn zamanla işlediği toprağa sahip olmasõ mekanizmasõnõn 
hedef olarak alan bir kiracõlõk müessesesinin düzenlenmesi ele alõnacaktõr. 

b.   GELİŞMELER VE SORUNLAR : 

Tarõm sektörü ekonomik ve sosyal ölçülerle toplum yaşantõmõzda en önemli yeri 
tutagelmiştir. Ancak kaynaklarõn uygun olarak kullanõlmamasõ ve teknolojinin bugünkü 
seviyesinin geri oluşu sektörün hõzlõ ve sürekli gelişmesini önlemiştir. Geniş nüfus 
kitlelerinin bu sektöre yalnõz bir iş düzeni olarak değil, aynõ zamanda bir yaşama düzeni 
olarak da bağlõ olmasõ, geleneksel alõşkanlõklar ve bütün yurdu kapsayan geniş kitlelere 
hizmetlerin götürülme güçlükleri sektörün teknolojik gelişmesini sõnõrlayõcõ etkenler 
olarak görülmektedir. 

Tarõmda bünyenin düzenli işletmeciliğe elverişli olmamasõ, pazarlama sisteminin 
yetersizliği, ve işletmelerin çoğunluğunun aile ihtiyacõnõ karşõhyamõyacak ölçüde küçük 
oluşu, nüfusun çokluğu, tarõm arazilerinin yüzde 70 inin erozyona uğramasõ, teknolojik 
geriliğin yanõnda başlõca sorunlardõr. Ayrõca tarõmsal üretimin özelliklerinden doğan fiyat 
dalgalanmalarõnõn önlenmesi ve tarõmsal hammadde işliyen sanayicilerin gelişmesi de 
sektördeki gelişmeyi etküiyen önemli hususlardõr. 

Öte yandan bazõ õslah çalõşmalariyle kazanõlacak araziler dõşõnda, bugünkü 
teknoloji ile tanma açõlabilecek arazi hemen hemen kalmamõştõr. Bununla birlikte 
sulamaya açõlabilecek 7 milyon hektar arazi ve arazi kullanõmõnda yapõlmasõ mümkün 
değişmelerle arazi varlõğõnõ bir anlamda genişletmek mümkündür. Bunun yanõnda 
teknolojinin geliştirilmesi sektörün en önemli gelişme imkanõnõ teşkil etmektedir. 

Birinci Plan döneminin ilk dört yõlõnda tarõmda yõllõk ortalama gelişme hõzõ yüzde 
3,1 olmuştur. 1963 yõlõndaki yüzde 7,6 lõk büyük gelişmeyi 1964 yõlõnda duraklama, 1965 
yõlõnda yüzde 3,3 lük gerileme ve 1966 yõlõnda da yüzde 8,6 lõk gelişme izlemiştir. 
Gelişme hõzõnda hava şartlarõna bağlõ olarak görülen dalgalanma, başlõca hububat ve 
meyva üretimindeki değişmelerden ileri gelmektedir. Bu duruma göre büyük ölçüde hava 
etkilerine bağlõlõğõ devam eden bu sektörde başlangõçta asõl önemli olan, teknolojik 
ilerlemeyi sağlõyacak bazõ girdilerin kullanõlmasõnda gerçekleştirilen gelişmedir. Bu 
alanda Birinci Plan döneminde kimyasal gübre ve iyi tohumluk kullanõmõnda belirli bir 
gelişme başlamõş bulunmaktadõr. 

Birinci Beş Yõllõk Plan dönemine kadar sulamaya açõlmak üzere tesisleri 
tamamlanan alan 431 bin hektardõr. Birinci plan döneminde ise 444 bin hektar kadar yeni 
alanõn tesislerinin tamamlanacağõ tahmin edilmektedir. 
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Ayrõca tarõm kredilerinin kullanõmõnda, nakit yerine çiftçilerin eline doğrudan 
doğruya girdilerin geçmesini sağlõyacak yönde bir anlayõş yerleşmeye başlamõş 
bulunmaktadõr. Bu gelişme teknolojik ilerlemeyi desteklemek 'bakõmõndan önemlidir. 

1966 ve 1967 yõlõ programõ yatõnmlanyle birlikte, birinci plan dönemi toplam tarõm 
yatõrõmlarõnõn yüzde 83 ü gerçekleşmektedir. Bu farkõn yüzde 5,6 sõ ilk üç yõl 
yatõrõmlarõnõn tam gerçekleşmemesinden, yüzde 11,4 ü ise yatõrõm tahsislerinin Plan 
hedefinden az olmasõndan ileri gelmiştir. 

2.   İKİNCİ BEŞ YILLIK PLAN HEDEF VE TAHMİNLERİ : 

a.   TALEP VE ÜRETİM : 

İkinci Beş Yõllõk Plan döneminde gelir ve nüfus artõşõnõn doğuracağõ gõda ihtiyacõnõ 
yurt içi üretimle karşüõyabilmek amaciyle tarõmsal katma değerin, beş yõlda yüzde 23 
artõrõlmasõ gerekli ve ulaşõlabilir görülmüştür. 

Yurt içi talep, ihracat, üretim ve ithalât tahminleri, tanõn kesiminin ilgili alt 
bölümlerinde yer almõştõr. 

Gõda maddeleri iç talebi; günlük ortalama kalori ihtiyacõ, beslenme durumunun 
düzeltilmesi gereği ve gelir elastikiyetleri kullanõlarak tahmin edilmiş ve bu taluninler 
uluslararasõ bilgilerle karsõlaştõnlmõstõr. Bir-çok üründe ise tüketime elverişli miktarõn 
tahmin edilmesi daha anlamlõ bulunmuştur. 

Üretim tahminlerinin yapõlmasõnda teknolojik ilerlemeye ağõrlõk verilmiştir. 
Böylece tarõmda verimliliğin artõrõlmasõ ana hedef olmuştur. 

Önümüzdeki yõllarda et ihtiyacõnõn tamamiyle karşõlanmasõnõn güç olacağõ tahmin 
edilmektedir. Bu sebeple dengenin, fiyat değişmeleri yolu ile kurulabileceği tahmin 
olunmuştur. 

Bugün talebi karsõlanaõmyan hububat ve yağlõ tohum üretimi, dönem sonuna 
doğru, öngörülen teknolojik gelişmelerin gerçekleştirilmesiyle, talebi karşõlayacak bir 
miktara ulaşacaktõr. 

Ormancõlõkta ve balõkçõlõkta, gelişme, kaynaklarõnõn daha iyi işletilmesine 
dayanacaktõr. Bu alanlarda da kullanõlan teknolojilerin geliştirilmesine ihtiyaç vardõr. 

b.   YATIRIMLAR : 

Tarõm yatõrõmlarõnõn yaklaşõk olarak yüzde 53 ünü toprak ve.su kaynaklarõnõn 
geliştirilmesi için yapõlacak yatõrõmlar teşkil etmektedir. Bunlar arasõnda büyük su 
projelerinin yeri yüzde 50 kadardõr. Aynca bu projelerin tamamlayõcõsõ mahiyetinde olan 
tarla içi hizmetleri, İkinci Beş Yõllõk Planda, daha önceki gelişmelerin õşõğõnda ele alman 
önemli bir yatõrõm konusu olmuştur. 

Büyük su işleri yatõrõmlarõnda başlamõş projelerin, bitirilmesi esas tutulacaktõr. 
Küçük  su   işleri   içinde,   yeraltõ   sularõnõn kullanõlmasõ  bu  dönemde  özel  bir  ağõrlõk  
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kazanacaktõr. Toprak ve su kaynaklannõn geliştirilmesi için yapõlacak yatõrõmlarla ilgili 
ilke ve tedbirler bu konuya ilişin alt bölümde ayrõntõlõ olarak yer almõştõr. 

Önemli bir yer tutan başka bir yatõrõm konusu tanm makineleri ve donatõmõdõr. 
Yaklaşõk olarak yüzde 95 inin çiftçiler tarafõndan yapõlacağõ tahmin olunan bu yatõrõmlar, 
tarõmda teknolojik ilerleme açõsõndan gerekli görülmektedir. 

Kamu yatõrõmlarõ içinde, önemli yeri tarõmsal araştõrma ve yayõm hizmetleri 
tutacaktõr. Bu hizmetlerin ilgili alt bölümlerde belirtilen hedeflere yöneltilmesi için 
gerekli yatõrõmlar öngörülmüştür. Ancak bu hizmet dallarõnda gelişme sağlamak için 
yatõrõmlar kadar cari harcamalar da önemlidir. 

Hayvancõlõkla ilgili yatõrõmlar; arazi õslahõ, tarõmsal binalar ve kamu yatõrõmlarõ 
içinde yer almõş bulunmaktadõr. Aynca hayvan sayõlarõndaki artõş da önemli bir miktar 
tutmaktadõr. Damõzlõk yatõrõmlarõ ise doğrudan doğruya ithal olunacak yüksek verimli 
hayvanlarõ kapsamaktadõr. 

Orman yatõrõmlarõnõn yüzde 47 si üretim yüzde 45 i imar, ağaçlandõrma ve toprak 
muhafaza yatõrõmlarõna ayrõlmõştõr. Üretimle ilgili yatõrõmlar içinde orman yollarõ büyük 
pay almaktadõr. Amenajman yatõrõmlarõ da öncelikle ele alõnmõştõr. 

Balõkçõlõk yatõranlarõ içinde yüzde 53 kadarõnõ barõnaklar tutmaktadõr. Balõkçõlõkta 
öngörülen gelişmelerin sağlanabilmesi için gerekli olan, açõk deniz balõkçõlõğõ araçtan da 
yatõrõmlar arasõnda yer almõştõr. 

Toplam tanm yatõrõmlarõnõn yüzde 32 sinin çiftçi yatõnmlan olacağõ tahmin 
edilmiştir. Bunlarõn yüzde 66 sini makine ekipman yatõrõmlarõ tutmaktadõr. Toplam 
yatõrõmlar Tablo 149 da gösterilmiştir. 

TABLO : 149 � Yatõrõm Tahminleri  (1) 
 

 (Milyon TL.) 
(1965 fiyatlar 

1968 - 1972 
 (1)
1.   Su ve toprak kaynaklarõnõn geliştirilmesi 9 186
2.   Traktör ve ekipman  3 625 
3.   Araştõrma, yayõm ve diğer kamu hizmetleri  815 
4.   Tarõmsal binalar ve pazarlama tesisleri  575 
5.   Tohum, meyvalõfc v.b.  300 
6.   Damõzlõk  42 
7.   Ormancõlõk  1 661 
8.   Balõkçõlõk  517 
9.   Diğerleri  179 

Toplam 16 900
(1)    Hayvan envanterindeki artõş dahil değildir. 

c) ÎKÎNCİ PLANIN ETKİLERİ : 

(1)   Katma değer: 
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TABLO : 150 � Tarõm Kesimi Brüt Üretim Değeri ve Üretim Yapõsõ (Milyon TL.) 

(1965 fiyatlariyle) 
 

  1967 1972 Endeks 1972 Yõllõk 

  Milyon TL. % Milyon TL. % 1967=100 artõş 

Alt kesimler   (1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Bitkisel Üretim   25 211  64,7  31 301  64,0   124,17 4,4  

Hayvansal üretim    11 794  30,3  14 886  30,5   126,21 4,8  
Su ürünleri  236 0,6 365 0,7   154,66 9,1
Orman   1 527  3,9  2 133  4,4   139,41 6,9  

Diğer   190  0,5  208  0,4   109,47 1,8  

Toplam   38 958  100,0  48 893  100,0   125,49 4,6  
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TABLO : 151 � Tarõm Sektörü Katma Değer Tahminleri 
(Milyon TL.)  
(1965 fiyatlariyle) 

 

1967 1972 

Endeks 
1972 

1967=100 

 II. Plan 
yõllõk % 

artõş 
 (1) (2) (3)  (4) 

Bitkisel üretim  18 932 23 015 121,6   4,0  
Hayvansal üretim 5 168 6 381 123.5   4,3  
Su ürünleri  189 293 155,2   9,2  
Orman  1 432 1 965 137,3   6,5  
Diğer  190 208 109,5   1,8  

Toplam 25 911 31 862 123,0   4,2  
(2)   Dõş ticaret dengesi : 

Dõş ticaret dengesi tablo 152 de gösterilmiştir. Taze meyveler ve sebzelerle balõk 
ve orman ürünleri ihraç imkânlarõmõzõn iyi değerlendirilmesi için özel çaba 
gösterilmesine ihtiyaç vardõr, ithalât içinde ise yüksek verimli tohum ve damõzlõk ithalâtõ 
önemli yer tutmaktadõr. 

TABLO : 152 � Dõş Ticaret Dengesi 
(Milyon TL.)  
(1965 fiyatlariyle) 

 

1967 1972 

Endeks 
1972 

1967=100 

 II. Plan 
yültk % 

artõş 
 (1) (2) (3)  (4) 

İhracat (Fob)  1 761  2 279  129,0   5,2  
İthalât (Cif) 291 370 127,1 4,9
Fark  1 470  1 909  129,9   0,4  

(3)   Beslenme etkisi: 

İkinci Beş Yõllõk Plan döneminde beslenme programõnõn beslenme dengesine 
etkisi şöyledir. Nüfus başõna toplam kalori tüketiminde önemli bir artõş olmayacaktõr. 
Buna karşõlõk hububatõn toplam kalori içindeki payõ 1967 de yüzde 65,5 ten Plan dönemi 
sonunda yüzde 62,3 e düşecektir. Aynca toplam protein içindeki hayvansal protein oranõ 
da yüzde 21,3 ten yüzde 24,2 ye çõkacaktõr. 

2. TEDBİRLER :  
a.   TEKNOLOJİ : 

Tarõmõn bütün kollarõnda teknolojik gelişmeyi hõzlandõrmak ve yaygõn bir hale 
getirmek amaciyle modern araç ve girdilerin ikullanõmõ teşvik edilecek ve üreticilere 
yeter miktarda arzõ sağlanacaktõr. Bunlar, tarõmda daha yüksek verimliliği 
gerçekleştirmeye yöneltilecektir. 

İleri teknolojinin gerektirdiği maddi ihtiyaçlarõn karşõlanmasõ yanõnda bu 
maddelerin nasõl kullanõlacağõnõ ve genel olarak çeşitli tanm işlerinin daha iyi yapõlma 
yollarõm çiftçilere, balõkçõlara göstermek üzere gerekli düzen kurulacaktõr. Yayõm ve 
araştõrma hizmetleri buna göre yürütülecek, belirli teknolojik sorunlarõn çözümünde 
yoğunlaşmak esas olacaktõr. 
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Teknolojik gelişmenin yayõlmasõ bakõmõndan Devlet Üretme Çiftlikleri, haralar 
v.b. gibi tarõmsal kamu kuruluşlarõ birer örn«k merkez olarak geliştirilecektir. 

b. FİYAT POLİTİKALARI : 

Tarõmda fiyat politikasõ üretkenliği artõrõcõ bir araç olarak kullanõlacaktõr. Buna 
õgöre üretimde verimliliği artõran girdilerin fiyatlarõnõn yükselmesini önlemek amaç 
olacaktõr. 

Öte yandan tarõmsal üretimin mevsimlik özelliği, yõllõk dalgalanmalarõ ve diğer 
nedenlerden doğan fiyat dalgalanmalarõnõn önlenmesi esas olacak; destekleme 
alanlarõnõn buna göre yürütülmesi için gerekli tedbirler alõnacaktõr. Destekleme 
politikasõnõn uygulanmasõnda nispi fiyat ilişikleri gözönünde tutulacaktõr. Bu 
politikalarõn amacõ fiyatlarõn her halde yüksel: tutulmasõ olmõyacaik ve tanm ürünleri 
fiyatlarõnõn ekonomide genel fiyat artõşlarõnõn başlangõcõ olmasõ gözetilecektir. 

Nispi fiyatlarda değişme ancak, iç talebi karşõlamada zorluk çekilen ve üretiminin 
hõzla artmasõ öngörülen ürünlerin lehine yapõlacaktõr. Büyük bir kõsmõ ihraç edilen ve 
ihracatõnõn artõrõlmasõnda güçlük çekilen ürünlerin fiyatlarõnõn, tesbiünde diğer ürünlerin 
fiyat gelişmeleri ve ihraç imkânlarõ gözönünde bulundurulacaktõr. 

c. TARIM KREDİSİ : 

Tarõmsal gelişmeyi etkiliyecek önemli araçlardan birisi olan kredilerin, Plan 
hedeflerine uygun olarak yöneltilmesi esas tutulacaktõr. 

Tarõmda teknolojik gelişme sağlõyacak ve verimliliği artõracak; iyi tohum, yem, 
gübre, ilâç ve yakõt gibi girdilerin kullanõlmasõnõ artõrmak, yõllõk kredilerin amacõ 
olacaktõr. Bu gibi kredilerin ayni olarak verilmesi genişletilecektir. Kredi 
uygulamalarõnda et, yağlõ tohum ve hububat gibi bugün iç talebi tam olarak 
karşüanamõyan ürünlerle, ihracatõnda önemli artõşlar beklenen ürünler öncelik 
alacaklardõr. Kredilerin bölgesel dağõlõmõ buna göre ayarlanacaktõr. 

Yatõrma kredileri hayvancõlõk, tarõmsal ekipmanlar, pazarlama tesisleri, balõkçõlõk 
araçlarõ ve sulama konularõna öncelik verilerek yöneltilecektir, özellikle pazarlama 
tesisleri kredileri kooperatifleşmeyi des-tekliyecek şekilde kullanõlacaktõr. 

Geliştirilecek yeni bir sistem içinde belirli büyüklük altõndaki çiftçilere, kredilerin 
kooperatifler aracõlõğõ ile verilmesi tercih edilecektir. Tarõmsal kredilerdeki düşük faiz 
hadleri bu çifçilere verilecek kredilere uygulanacaktõr. 

d. ÇİFTÇİ KURULUŞLARI: 

Çiftçi örgütlerinin amaçlarõndan birisi de tarõmda teknolojik gelişmenin 
sağlanmasõna yardõm etmek olacaktõr. Buna göre özellikle küçük ve orta çiftçilerin 
ihtiyacõ olan modern araç ve verim artõrõcõ girdilerin sağlanmasõnda kooperatiflerden 
yararlanõlacaktõr. Aynca teknolojik gelişmeye ilişkin yeni bilgilerin yayõlmasõnda bu 
kuruluşlarõn birer merkez olarak kullanõlmasõ imkânlarõ hazõrlanacaktõr. Böylece çiftçi 
kuruluşlarõ ürünlerin değerlendirilmesi yanõnda teknolojik gelişmeye çiftçilerin daha çok 
Katõlmasõnõ mümkün kõlan yönde geliştirilecektir. Aynca bu kuruluşlardan fiyat 
politikalarõnõn uygulanmasõnda da faydalanõlacaktõr. 
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TOPRAK SU KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ 

õ.   İLKELER VE GELİŞMELER : 

a. İLKELER : 

(1) Toprak ve su kaynaklarõnõn geliştirilmesinde, kaynaklardan en iyi 
faydalanmak üzere teknik gereklere uygun olarak hazõrlanan amenajman planlarõ esas 
olmakla birlikte, kaynaklarõn belirli amaçlar için geliştirilmesinin geciktirilmemesi de 
gözönünde tutulacaktõr. 

(2) Toprak ve su kaynaklarõnõn en verimli şekilde kullanõlmasõnõ engelliyen 
koordinasyon yetersizlikleri süratle ortadan kaldõrõlacak ve bu konuda faaliyet gösteren 
kuruluşlarõn çalõşmalarõ dengeli ve birbirini tamamlayõcõ bir yönde geliştirilecektir. 

(3) Su kaynaklarõnõ geliştirme projelerinin seçiminde teknik ve ekonomik ölçüler 
yanõnda projeden yararlananlarõn, finansmanõna, uygulanmasõna, isletilmesine 
katõlmalarõ ve projenin geri kalmõş özellikle kuraklõk çeken ve erozyona maruz -bir 
bölgede saghyacagõ gelişme etkisi gözönünde tutulacaktõr. 

(4) Taşkõnlarõn ve rüzgar erozyonunun önlenmesi, büyük su işlerinin 
projelendirilmesi, uygulanmasõ ve anatesislerinin işletilmesi esas olarak Devletçe ele 
alõnacaktõr. Kaynaklarõn geliştirilmesi ve işletilmesiyle ilgili yukandakilerin dõşõndaki 
konularda Devletin yol gösterici, desteklsyici olmasõ ve teknik yardõm yapmasõ ilke 
olacak; projeden faydalananlarõn teşkilâtlanmasõ sağlanacaktõr. 

(5) Taşkõn kontrolü gibi kamu hizmeti niteliğinde olan işler dõşõndaki tesislere 
Devletçe yapõlan yatõrõmlarõn geri ödenmesi esas olacak ve geri ödeme projenin 
rantabilitesi ve faydalanma oranõna göre düzenlenecektir. 

b. GELİŞMELER VE SORUNLAR : 

Toprak ve su kaynaklarõnõn çeşitli kullanõş yerleri vardõr. Ancak burada bu 
kaynaklar tarõmla olan ilgisi yönünden ele alõnmõşlardõr. 

Toprak kaynaklarõmõzõn bugün bilinen varlõğõ -kullanõş şekline göre Tablo 158 de 
görülmektedir. Tarõm arazilerinin bilinen istatistiklere göre genişliği 26 milyon 
hektardõr. Yapõlan çalõşmalara göre bunun 23,5 milyon hektar civarõnda olduğu tahmin 
edilmektedir. Ayrõca 1,7 milyon hektar kõsmen kullanõlan drenajõ bozuk, 0,7 milyon 
hektar da çorak arazi vardõr. Bunlarõn õslah edilerek tanm arazisine katõlmalarõ 
mümkündür. Yapõlan etütlere göre, tanm arazilerinin tahminen yüzde 70 i çeşitli 
derecede erozyona maruz bulunmaktadõr, özellikle tarla ziraat! için işlenen meyilli 
arazilerde ve Orta - Anadolu meralarõnda erozyon daha çok kendini göstermektedir. Bu 
önemli sorunun büyük ölçüde çözümü teraslamalar şeklindeki fiziki tesisler yanõnda 
bitki örtüsünün temini ve uygun tarõm tekniklerinin kullanõlmasõna bağlõdõr. 
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Araziler kullanma kabiliyetine göre sõnõflandõnlmamõslardõr. Birinci Plan 
döneminde bu alanda önemli bir gelişme başlamõş bulunmaktadõr. 

Türkiye yüzeyine düşen yağõşlarõn tekabül ettiği su potansiyeli 518 milyar ms 
etrâfõndadõr. Bunun yüzde 32 kadan akõş haline geçmektedir. Ancak bu akõşõn sadece 80 
milyar ms ünün kullanõlabileceği tahmin edilmektedir. Bu amaçla yaklaşõk olarak 430 
adet barajla sularõn rejimlerinin düzenlenmesi gerekmektedir. 

Türkiye'deki 23 500 000 hektar tanm arazisinin topoğrafik yapõ itibariyle 
16690335 hektarõ sulamaya müsaittir. (10 dahil yüzde 10 meyle kadar) halen yapõlmõş 
olan arazi tasnif etütlerine göre bu sahanõn yüzde 74 ü veya 12 507 000 hektarõ 
sulanabilir nitelikte bulunmaktadõr. Ancak, havzalarõn su imkânlarõ gözönüne alõndõğõ 
takdirde pahalõ tesisler ve yağmurlama gibi modern teknoloji de gözönünde tutularak 
sulanabilecek olan 8,5 milyon hektar olmaktadõr. Halen 1,5 milyon hektar kadar 
sulanmakta olup, 7 milyon hektar arazi sulamaya açõlabilecek durumdadõr. Su 
kaynaklarõnõn sulama amaciyle geliştirilmesinde karşõlaşõlan başlõca sorunlardan birisi 
baraj, anakanal v.b. gibi fizik tesislerin yapõlmasõ ile gelişmiş bir sulu tanm tekniğinin 
yerleşmesi arasõnda geçen sürenin uzun olmasõdõr. Bu sürenin kõsaltõlmasõ tarõmsal 
gelişmenin hõzlandõrõlmasõ bakõmõndan önemli bir imkan sağlõyacaktõr. 

Birinci Beş Yõllõk Plan döneminde, 515 000 hektar arazinin sulanan alanlara 
eklenmesi öngörülmüştür. Bu program 444000 hektar şebeke inşaatõ olarak 
gerçekleşmiştir. Fakat sulamaya eklenen alanõn 200 bin hektarõ aşmadõğõ tahmin 
edilmektedir. Tarõmsal gelişme süresinin Birinci Planda öngörülenden uzun olduğu 
görülmüştür. Sulama tesislerinde, tamamlayõcõ tarla içi yatmmlarõnõn zamanõnda 
yapõlmamasõ bu uygulama oranõnõn düşüklüğüne etkilemiştir. 

Devlet sulama şebekelerinde sulamadan yararlanabilmek için çiftçilerin sulama 
birlikleri kurmalarõnõ sağlõyacak mevzuat çõkarõlamamõş, su haklarõnõ düzenliyecek 
mevzuat, yeraltõ sularõ hariç, hazõrlanamamõştõr. 

Sulama sahalarõnda arazi toplulaşünlmasõ ancak gösteri niteliğinde kalabilmiştir. 
\ 

2.   İKİNCİ BEŞ YILLIK PLAN HEDEF VE TAHMİNLERİ : 

Taranõn genel bölümünde belirtilen yatõrõmlarla gerçekleştirilmesi öngörülen 
sulama ve toprak muhafaza tedbirleri hedefleri Tablo 154 de gösterilmiştir. Büyük taşkõn 
meseleleri büyük su projeleri içinde yer almõş, aynca öncelik ve zorunluk gösteren 
durumlarda geçici veya daimî tesislerle münferit küçük konular taşkõn projeleri olarak 
dikkate alõnmõştõr. 

Bitkisel üretim hedeflerine ulaşabilmek için bu dönemde 392 000 hektar alan 
sulanacaktõr. Sulama dengesi Tablo 153 de görülmektedir. Her yõl sulamaya açõlacak ve 
sulanacak alanlar Tablo 154 de gösterilmiştir. 

Küçüksu kaynaklarõnõn geliştirilmesi konusunda özellikle yeraltõ sularõnõn 
kullanõlmasõ ve göletlere ağõrlõk verilmiştir. Dönem sonunda sulanan alanlarõn işlenen 
tanm arazisine oranõ yüzde 8,2 ye çõkacaktõr. Bu oran dönem başõnda yüzde 6,6 dõr. 
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Toprak muhafaza yatõrõmlarõ konusunda Devletçe ele alõnacak işler, rüzgâr 
erozyonunu önleyici tesisler ve taşkõnlarla ilişkili yandere havzalarõnõn õslahõ 
çalõşmalarõnõ kapsamaktadõr. 

Eskiden yapõlmõş sulama şebekelerinin rehabilitasyonunun bu Plan döneminde 
bitirilmesi hedef alõnmõştõr. Aynca 25 000 hektar bataklõk kurutulmasõ ve õslahõ ile; 
geçen yõllarda kurutulmuş olan birçok bataklõk alanlarõn õslah edilerek üretime açõlmasõ 
sağlanacaktõr. 

TABLO : 153 � Sulama Dengesi 
 
  1967 1972  Endeks 
  Alan bin 

hektar % 
Alan bin 

hektar % 
 1987=100 

1972 
  (1) (2) (3) (4)  (5) 

Hububat   372  24,0 491  25,3   132,0  
Buğday   200' 12,9 265 13,6   132,5  
Çeltik   57 3,7 66 3,4   115,8  
Mõsõr   75 4,8 100 5,2   133,3  
Diğerleri   40 2,6 60 3,1   150,0  

Bakliyat, yem   100 6,5 140 7,2   140,0  
Endüstri bitkileri   660 42,6 830 42,8   125,8  

Pamuk   400 25,8 450 23,2   112,5  
Şeker pancarõ   110 7,1 150 7,7   136,4  
Ayçiçeği 70 4,5 120 6,2 171,4
Diğer endüstri  80 5,2 110 5,7   137,5  

Meyveler   177 11,4 225 11,6   127,1  
Narenciye   37 2,4 45 2,3   121,6  
Diğerleri   140 9,0 180 9,3   128,6  

Sebze   240  15,5 255  13.1   ' 106,3  

Toplam   1549  100,0 1941  100.0   125,3  

 

3.   POLİTİKA TEDBİRLERİ: 

a. İlgili kuruluşlar temel bilgileri toplama ve proje çalõşmalarõnõ belirli hedeflere 
bağlõyacak, bu hedefleri tutacak şekilde Kalkõnma Planõnõn genel hedefleri çerçevesinde 
uzun vadeli programlar düzenliyeceklerdir. 

Bu anlayõş içinde Orta Anadolu sulamalarõ için Zamantõ - Kõzõlõrmak, Aşağõ Fõrat 
Havzasõ ve Ceyhan Havzasõ projeleri üzerinde önemle durulacaktõr. 

b. Toprak ve su kaynaklarõnõn geliştirilmesi ile ilgili programlar yönünden, 

(1) İnşaasõna başlanmõş projelerde, proje alanlarõnõn bütünü ile hõzla 
geliştirilmesine öncelik verilecektir. 

(2) Halkõn projenin malt ve idarî yüküne daha çok katõlabilmesini sağlamak için 
teşvik edici tedbirler alõnacak ve halkõn katkõsõ fazla olan projelere öncelik verilecektir. 

c. Mera ve tarla içi toprak muhafaza tedbirlerinde Devlet eğitici ve yön 
gösterici olarak faaliyet gösterecektir. Bu maksatla demonstrasyon için gerekli şartlarõ 
olan yerlerde örnek toprak muhafaza alanlarõ meydana getirilecektir. Bu alanlarõn 
seçiminde önceliklerin tespitinde halk katkõsõ bir faktör olarak gözönünde tutulacaktõr. 
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d. Sulama ve õslah projelerinde, ana tesislere ait yapõlan yatõrõmlardan beklenen 
sonuçlarõn kõsa zamanda alõnabilmesi amacõ ile çiftçilerin sulama iğleri için yapõlan 
yatõrõmlarõna Devlet katõlacaktõr. 

e. Devletçe sulama tesislerine yapõlan yatõrõmlarõn faydalananlar tarafõndan geri 
ödenmesi esas olacaktõr. Kadastrolu ve kadastrosuz durumlara göre geri ödeme 
sistemleri geliştirilecektir. 

f. Tamamlanan tesislerin faydalanacaklara devredilmesi ve işletilmesi 
sağlanacaktõr. Bu amaçla su birliklerinin kurulmasõ desteklenecek ancak bu birliklere 
devredilen tesislerin iyi kullanõlmasõnõ ve sürekliliğini sağlamak amaciyle Devletin 
gerekli kontrol ve teknik desteği sağlanacaktõr. 

g. Modern teknoloji anlayõşõna göre su kaynaklarõnõn kullanõlmasõ esaslarõnõn 
düzenlenmesi, su kullanma haklarõnõn tespiti ve tescili için gerekli hukukî mevzuatõn 
hazõrlanmasõ ve kanunlaşmasõ sağlanacaktõr. 

h. Su dağõtõm şebekelerinin işletilmesini sağlamak için yayõm hizmetlerine özel 
bir önem verilecektir. Bu amaçla elverişli çiftçilerle işbirliği yapõlarak tekniğine göre 
sulu ziraat yapõlan örnek işletmeler meydana getirilecektir. Devletin bu gibi tarõm 
işletmelerinde çiftçiye gelir garantisi vermesi ele alõnacaktõr. 

i. Devlet Su işleri ve Topraksu Genel Müdürlükleri arasõndaki koordinasyon 
noksanlõğõ, Devlet Su işlerinin çalõşmalarõnõ kaynaklarõn geliştirilmesi, Topraksu'nun da 
bu kaynaklarõn en verimli şekilde kullanõlmasõnõ sağlõyacak yönde düzenlemeleri ile 
ortadan kaldõrõlacaktõr. 

 
TABLO : 154 � İkinci Peş Yõllõk Kalkõnma Planõ Sulama ve Toprak 

Muhafaza Hedefleri 
 Sulama
 Yapõlacak 

sulama 
şebekesi Sulanacak Alan 

(Hektar) 
Toprak 

muhafaza, 
Yõllar  (1)  (2)  (3) 
1968  100 273  61 182  52 400  
1969  108 623  69 211 56 200 
1970  110 605  71 713 60 600 
1971  94 507  84 844 64 400 
1972  126 759  105 000  60 300  

Toplam  540 767  392 000  293 900  
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BİTKİSEL DURUM 
1.  İLKELER VE GELİŞMELER : 

a.   GELİŞMELER VE SORUNLAR : 

Birinci Plan döneminde toplam bitkisel üretim kesimi için öngörülen hedefler, 
konuya göre değişmekle birlikte tam olarak gerçekleştirilememiştir. Fiziki üretim 
hedefleri irdelendiğinde; temel ürünlerden buğday ve yağlõ tohumlar üretimi iç talebi 
karşõlõyamamõştõr. Bununla birlikte Planõn son yõllarõnda yağlõ tohum üretiminde önemli 
gelişmeler olmuştur. Yaş meyve ve sebze üretimi toplam Plan hedeflerinin altõnda 
kalmõş fakat narenciye ve elma gibi çeşitlerde göze çarpan gelişmeler kaydedilmiş, 
genellikle kalite ve pazar isteğine göre üretim eğilimi görülmüştür. Üretimleri Plan 
hedeflerim aşan pamuk, şeker pancarõ gibi endüstri ürünlerinde tohumluk, gübre, sulama 
gibi sorunlarõn çözümü etkili olmuştur. 

Hayvancõlõğõn gelişmesine birinci derecede etkin olan yem üretimi, Plan 
hedeflerinin çok altõnda kalmõş, bunun sonucu olarak, bitkisel üretimle hayvancõlõğõn 
birlikte yürütülmesi gerçekleştirilememiştir. 

Bitkisel ürünler ihracatõ yõldan yõla dalgalanmalar göstermekle birlikte önemli 
gelişmeler kaydedilmiştir. Pamuk ihracatõ iki katõna çõkmõş, diğer ürünlerden hububat, 
bakliyat ve yaş meyvalarda nispî olarak hõzlõ gelişmeler sağlanmõştõr. 

Gerçekte Birinci Beş Yõllõk Plan döneminde tarõmda kaydedilen en önemli gelişme 
kimyr.sal gübre kullanõmõnda elde edüen sonuçtur. Yõllõk gübre kullanõmõ Plan dönemi 
sonunda öngörülen hedefi yüzde 35 aşmõştõr. Bu hõzlõ artõca rağmen kullanõlan toplam 
gübre miktarõ, henüz, ihtiyaca oranla çok azdõr. 

Toprak işleme v. b. tarõm tekniklerinde ilerleme görülür ölçüde olmamõştõr. Arazi 
kullanõmõnda da öngörülen değişme gerçekleştirilememiştir. Buna karşõlõk mera alanõnda 
azalma hemen hemen durmuştur. 

Tarõmsal yayõm hizmetleri etkili bir ölçüye ulaşamamõştõr. Gübre hariç diğer tedbir 
ve girdilerde Plan hedefleri tam olarak gerçekleştirilememiştir. Bununla birlikte verim 
gücü yüksek iyi tohumluk kullanma anlayõşõ yerleşmiş, pamuk ve ayçiçeğinde ulaşõlan 
gelişmeler, diğer ürünlerde de aynõ uygulamayõ teşvik ederek bu alanda önemli bir 
başlangõç olmuştur. 

Özet olarak, Birinci Beş Yõllõk Plan bu alandaki gelişmeyi esas olarak teknolojik 
gelişme ve arazi kullanõmõnda yapõlacak değişmeye bağlanmõştõr. Başta tarõmõn hava 
şartlarõna sõla sõkõya bağlõ olmasõ gelişme hõzõnõ geniş çapta etkilemiştir. Başlamõş 
bulunan teknolojik gelişme henüz tarõmsal kaynaklarõmõzdan daha iyi yararlanmayõ 
mümkün kõlacak ölçüye ulaşamamõştõr. 
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2.    İKİNCİ BEŞ YILLIK PLAN HEDEF VE TAHMİNLERİ: 

a.   TALEP : 

(1)   Yurt içi talep : 

Talep tahminlerinin yapõlmasõnda her ürün ayrõ ayrõ ele alõnmõş ve üretimin 
kullanõlma yerleri gözönünde tutularak arz ve talep dengeleri kurulmuştur. Kullanõlan 
çeşitli metotlarla yapõlan tahminler ke-sinleştirilirken halkõmõzõn alõşkanlõklarõ ve 
bölgesel farklõlõklar gözönünde tutulmuş aynca. uluslararasõ karşõlaştõrmalardan 
faydalanõlmõşlar. 

Nüfus başõna besin tüketiminin tahmininde, tüketim harcamalarõndaki artõşlar ile 
ulaşõlmasõ mümkün beslenme seviyesi gözönüne alõnmõş ve bulunan gelir esneklik 
katsayõlarõ kullanõlmõştõr. Bulunan sonuçlara nüfus artõş hõzõ da uygulanarak toplam gõda 
talebi tahmin edilmiştir. 

Bugünkü durumda memleketimizde nüfus başõna ortalama günlük brüt kalori 
tüketim seviyesi yeterlidir. Yapõlan çalõşmalar şahõs başõna ortalama günlük bürüt kalori 
ihtiyacõnõn ve gerçekte alõnan kalori miktarõnõn 2750-2900 arasõnda olabileceğini 
göstermiştir. Mevcut istatistik verilere dayanõlarak yapõlan kalori tüketim tahminleri bu 
ihtiyacõn yüzde 15 - 20 kadar üzerindedir. Bu durum üretimin mevcut istatistik 
verilerinde fazla tahmin edilmiş olabileceğini göstermektedir. Nüfus başõna tüketim 
seviyeleri Tablo 155 ve buna dayanõlarak yapõlan toplam yurtiçi talep tahminleri Tablo 
156 da bu üretim fazlalõğõ giderildikten sonra hesaplanmõştõr. 

İkinci Plan döneminde şahõs başõna bitkisel ürünlerden gelen bürüt kalori 
miktarõnda artõş olmõyacak, hububatõn düşmesine karşõlõk şeker ve bitkisel yağlardan 
gelen kalori artacaktõr. Yapõlan tahminlere göre nüfus başõna bitkisel ürün talebi artõşõ 
beş yõlda değer olarak yüzde 4,9 olacaktõr. Buna göre toplam bitkisel gõda talebi İkinci 
Plan döneminde yüzde 19,1 artacaktõr. 

Türkiye'de nüfus başõna hububat tüketiminin yüksek olduğu bir gerçektir. Şimdiki 
durumda ortalama şahõs başõna hububat tüketimi 228 Kg. olarak tahmin edilmiştir. Bu 
miktarõn köylerde ortalama 270 Kg. a kadar çõktõğõ, şehirlerde ise 140 Kg. a kadar 
düştüğü tahmin edilmektedir. Buna göre hububattan ortalama olarak 1930 kalori 
alõnmaktadõr. Bu miktar köy şartlarõnda 2300 kaloriyi aşmaktadõr. Buğday tüketiminin 
artmasõna rağmen diğer hububat tüketiminin daha hõzlõ olarak düğmesi sonucunda İkinci 
Plan döneminde kõrsal alanlarda şahõs başõna hububat tüketiminde az da olsa bir azalma 
olmasõ beklenmektedir, öte yandan şehirlerde ise buğday tüketiminin de azalacağõ 
tahmin edilmiştir. Varõlan sonuçlar Tablo 155 de görülmektedir. 
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TABLO : 155 � Nüfus Başõna Bitkisel Besin Tüketimi 

 

 
Nüfus başõna Kg. 

 Endeks 1967 
(1972 = 100)

 

1964 - 1965 1967 1972 

 Nüfus 
başõna 
tüketim 

 Toplam 
yurt içi 
tüketim

Ürünler (1) (2) (3)  (4)  (5) 

1. Hububat  228,0  226,0 219,0   96,9   110,0  

Buğday  186,0  186,0 186,0   100,0   113,5  
Pirinç  4,0  4,3 5,0   116,3   132,0  

Diğer hububat  38,0  35,7 28,0   78,4   89,0  

2. Bakliyat  9,4  9,5 10,0   105,3   119,5  

3. Patates  32,0  33,0 35,5   107,6   122,1  

4 Meyva, sebze ve        
Narenciye  9,2  9,6 11,3   117,7   133,6  

Yumuşak Çek.  11,5  12,1 12,9   106,6   121,0  

Sert Çek.  7,0  7,6 8,7   114,5   130,0  
Sert kabuklu  4,0  4,0 4,0   100,0   113,5  

Diğer meyvalar  6,6  6,7 6,9   103,0   116,9  

Üzüm  52,0  52,0 53,0   101,9   115,7  

Sebze  81,8  84,0 91,0   108,3   122,9  

Diğer tarla ürünleri  47,0  47,0 47,0   100,0   113,5  

 

İkinci Plan döneminde şahõs başõna patates tüketiminin en az yüzde 7 artõrõlmasõ 
hububat tüketiminin düşmesine yardõmcõ olacaktõr. Artan tüketimin karşõlanmasõnda 
yalnõz üretim artõşõnõn değil zayiatõn düşürülmesinin de payõ olacaktõr. 

Hammaddesi bitkisel ürün olan şeker ve yağ: talebi gõda sanayii kesiminde ele 
alõnmõştõr. 

Genellikle yaş meyve ve sebze tüketimi üretimle paralel gelişmektedir .Fakat yaş 
meyve ve sebze pazarlamasõnõn organize edilememesinden ötürü, üretim gerektiği 
şekilde değerlendirilememektedir. Fiyat ve pazar düzenlenmesi, zamanõnda ve yerinde 
yaş meyvenin gõda sanayiinde değerlendirilmesi, zayiatõ azaltarak talebin bürüt üretim 
içindeki payõnõ artõracağõ gibi, aynõ zamanda bu sanayiin gelişmesi bitkisel üretim 
bileşimini etküiyebilecekür. 
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TABLO : 156 � Yurtiçi Talep Tahminleri (Milyon T.L.), (Bin ton} 

(1965 fiyatlariyle} 
 

   

1962 1967 
I. Plan yõllõk 

% artõş 

 

1872 
Endeks 1972 
1967 = 100 

II. Plan  
yõllõk  

% artõş 
Mal gruplarõ   (1) (2) (3)  (4) (5) (6) 

Hububat   Miktar  5 703  7 454  2,2   8 200  110,0  1,9  
  Değer  5 124  5 630  1,9   6 294  111,6  2,2  

Bakliyat   Miktar  273 313 2,8   374 119,5 3,6
  Değer  376  434  2,9   516  118,9 3,5  
Endüstri   Değer  1 635 2 265 6,7   3 002 132,5 5,8  
Yağlõ tohumlar   Değer  556  942  11,1   1 274  135,2  6,2  
Diğer tarla Ürünleri   Değer  841 987 3,3  1 167 118,2 3,4
Meyvalar   Değer  2 784  3 507  4,7   4 666  133,0  5,9  
Sebzeler   Değer  548  686  4,6   880  128,2  5,1  

Genel toplam   Değer  11 864  14 459  4,0   17 790  123,1  4,25  

Not: (1) Tablo, şekerpancarõ, tütün, keten ve kenevir lifi, zeytin, çay, 
antep fõstõğõ gibi ürünlerin üretimlerinin tamamõnõ; ve bunlarõn dõşõnda kalan 
ürünlerin doğrudan doğruya tüketim ve gõda ve diğer sanayie giden mal 
talebini kapsar. 

Not: (2) Miktar ve değer endekslerindeki farklõlõk tablonun sabit 
fiyatlarla hesaplanmasõna rağmen mal gruplarõnõn bileşiminde değişiklik 
olmasõndan ileri gelmektedir. 
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2.  İHRACAT : 

Bitkisel ürünler toplam ihracat içerisinde büyük bir yer tutmaktadõr. Bunlardan 
tütün, fõndõk, kuru üzüm, kuru incir, antep fõstõğõnõn işlenmesi, tütün ve gõda sanayii içinde 
ele alõnmõş; dõş ticaret kesiminde ise tarõm ürünleri grupu içinde sõnõflandõrõlmõştõr. 

Geleneksel ihraç ürünlerinde geçmişteki eğilimde büyük bir gelişme olmõyacagõ 
tahmin edilmektedir. Yeni ihraç maddelerinde ise başlangõçta düzenleme güçlükleri 
olacağõ ve gerekli tesislerin hazõr olmõyacağõ kabul edilmiştir. 

Dõş pazar imkânlarõ yönünden hububat, bakliyat grupuna giren ürünlerin ihracatõnõn 
Tablo 157 de görülen miktarlarõ aşmasõ mümkündür. Bununla birlikte iç talebin ancak 
karşõlanabilmesi dolayõsiyle, ihracata kalan miktar, sõnõrlõ ve bazõ ürünlerin özelliklerine 
bağlõ bulunmaktadõr. 

Taze meyvalarda ihracatõn artõrõlmasõnõ engelliyen başlõca nedenler, standart ve 
siparişleri karşõuyacak şekilde malõn arz edilmemesi, birçok ürünlerde iç fiyatlarõn 
yüksekliği, pazarlama, depolama ve taşõma zincirinin yetersizliği dolayõsiyle iyi organize 
edilememesi ve yeni pazar imkânlarõ yaratamama olarak özetlenebilir. 

İkinci Plan döneminde, yaş meyva ve sebze ihracatõnda öngörülen yüzde 68 artõşõn, 
yukarda sayõlan dar boğazlarõn tam olarak giderilmesiyle daha da artmasõ mümkündür. 
Pamuk ihracat miktarõ ise üretime paralel olarak gelişmektedir. 

b.    ÜRETİM VE İTHALÂT : 

(1)    Üretim : 

Tablo 163 de görüldüğü gibi ikinci Plan döneminde üretimin yapõsõndaki değişme 
ürün gruplarõ itibariyle büyük olmõyacaktõr. Ancak gruplar içinde ürünler tek tek ele 
alõnõrsa bazõ değişmeler (Mõsõr, Ayçiçeği, yem bitkileri gibi) daha açõk olarak 
görülmektedir. 

Beş yõllõk bir devrede gruplar itibariyle büyük bir değişme beklenemez. Ancak 
hububatõn toplam içindeki payõnõn azalmasõ, buna karşõlõk endüstri, yağlõ tohum, meyva ve 
sebzenin artmasõ ve buna. ek olarak yem üretiminin gelişmesi, tarõmõn entansifleşmeye 
'kaydõğõnõ göstermektedir. Bu ileriki yõllar için önemli bir gelişme başlangõcõ olmaktadõr. 

1968-1972 dönemi üretim tahminlerinde toplam tarõmsal arazinin artmõyacağõ, hatta 
uzun sürede azalacağõ var sayõlmõştõr. Bununla birlikte ekili alan artõrõlacaktõr. Tablo 158 
de görüldüğü gibi beş yõllõk dönem içinde nadas arazilerin yüzde 10 azaltõlmasõ 
öngörülmüştür. Bu tabloda belirtilen toplam tarõm arazisi mevcut istatistiklerden yüzde 10 
kadar düşüktür. Bunun nedenleri başta hububat olmak üzere üretim miktarlarõnda yüzde 
10-15 fazla tahminin bulunduğu ve bunun esas olarak işlenen arazinin fazla tahmin 
edilmesinden ileri geldiği kabul edilerek gerekli düzeltmenin yapõlmasõdõr. Gerçekten 
arazi kabiliyet, sõnõflarõnõn incelenmesi de bu görüşü desteklemektedir. 
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TABLO: 157 � İhracat Tahminleri (Değer Mil. T.L.) 
(1965 fiyatlarõ) 

 

   

1962  
1967 
tahmini  

I. Plan 
yõllõk   
% artõş

 

1972  
Endeks 1972  
967 = 100  

II. Plan 
yõllõk  
% artõş

Mal gruplarõ  (1)  (2) (3) (4)  (5) (6) (7)
Hububat, bakliyat  Değer  60,5 97,2 14,0  206,0 211,9 16,2
Endüstri ürünleri  Değer  514,1 1 029,1 14,9  1 175,a 114,2 2,7
Yaş mevya, sebze  Değer  24,6 55,6 17,7  93,5 168,1 11,0
Toplam değer  Değer  589,2 1 181,9 14,9  1474,8 124,8 4,5

 

TABLO : 158 � Arazi kullanõşõ  
1 9 6 7  1 9 7 2 

Endeks 
1967 = 100

 Bin ha. %  Bin ha. % 1972
 (1) (2)  (3) (4) (5)
1. Tarõm arazisi : 23 539 30,15  23 545 30,16 100,02

a. İşlenen tarla arazi  21 200 27,15  21 140 27,08 99,72
(1) Nadas 7 030 9,00  6 311 8,08 89,91
(2) Ekili alan 14 170 18,15  14 829 19,00 104,65

Hububat 11 550 14,80  11 906 15,25 103,08
Bakliyat ve yem  674 0,86  808 1,04 119,88
Endüstri bitkileri  1 946 2,49  2 115 2,71 109,20

b. Bağ, bahçe 2 339 3,00  2 405 3,08 102,82
(1) Bağ 800 1,02  800 1,02 100,00
(2)  Meyvalar 645 0,83  670 0,86 103,87

Narenciye 37 0,05  45 0,06 121.62
Diğer meyvalar  608 0,78  625 0,80 102,80

(3) Sebze 420 0,31  255 0,33 106,25
(4) Zeytin 654 0,84  680 0,87 103,97

2. Çayõr, mera 30  839 39,51  30 839 39,51 100,00
3. Orman  10 584 13,56  10 584 13,56 100,00
4. Ürün yetiştirmiyen arazi  13 096 16,78  13 090 16,77 99,55

Coğrafi alan 78 058 100,00  78 058 100,00 --
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Talep tahminleri kõsmõnda belirtilen artõşlarõ karşõlayabilmek için iyi bir arazi 
kullanõmõna paralel olarak birim alandan elde edilen üretimin artõrõlmasõ ilkesi de 
gözönünde tutulmuştur. Geçmig zaman serilerinden çeşitli girdiler kullanõmõ ile verimler 
arasõnda anlamlõ bir ilişki kurulamamõştõr. Ancak memleketin çeşitli yerlerinde yapõlmõş 
araştõrma sonuçlan İkinci Plan dönemi verim-girdi ilişkilerine õşõk tutmuş, bunlar aynen 
kullanamayarak çiftçi şartlarõna göre düzeltmeler yapõlmõş ve üretim tahminlerinde arazi 
kullanõmõ ile birlikte bu verimler esas alõnmõştõr. Toplam bitkisel üretimin yõllõk artõş 
hõzõnõn yüzde 4,4 olacağõ t-ihmin edilmektedir. Üretim tahminleri Tablo 160 .da 
gösterilmiştir. 

Tablo 161 de başlõca ürünlerin alan ortalama verim - üretim dengeleri 
gösterilmiştir. Tablo, sulu-kuru alan, gübreleme ve diğer tedbirlerin etkileri gözönüne 
alõnarak hazõrlanmõştõr. 

Üretim artõşlarõnda sulama yüzde 20, gübreleme yüzde 52, iyi tohumluk yüzde 10, 
yüzde 8 nadas azaltõlmasõ ve üretim yapõsõndaki değişiklikten ve geri kalan yüzde 10 u da 
bitki korumasõ, savaşõ ve diğer teknik tedbirlerden gelecektir. 

Görüldüğü gibi bitkisel üretimin tahmin edilen miktarlara ulaşmasõnda önemli rolü 
kimyasal gübreler oynõyacaktõr. Bunlarõn kullanõm hedefleri bu çerçeve içinde ve üretim 
seviyelerini gerçekleştirilecek ölçüde tespit edilmiştir. 

İkinci Beş Yõllõk Plan döneminin sonunda gübre kullanõm hedefi 4 milyon ton 
olacaktõr, (l 500 bin ton azotlu, 2 450 bin ton fosforlu, 50 bin ton potaslõ) böylece 1972 de 
tarla, bağ, bahçe tarõmõnda toplam gübreleme oranõ yüzde 47,5 e yükselecektir. 

Tablo 159 da gübre çeşitleri itibariyle ürünlere dağõlõmõ, toplam kullanõm içindeki 
ağõrlõğõ ve potansiyele göre yüzde gübreleme oranlarõ 1967 - 1972 hedefleri olarak 
verilmiştir. 
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TABLO : 159 � Gübre Kullanõmõ 
 
 1 9 6 7  1 9 7 2 
 

Saf  madde 
  Gübrekleme 

Oranõ (1) 
 

Saf madde 
  Gübrekleme 

Oranõ (1) 
 N  

Bin  
Ton 

 

%  

P2 O5 
Bin 
Ton %  

N 
%  

P2 O5 
% 

 N 
Bin 
Ton %  

P2 O5 
Bin 
Ton % 

N 
% 

 
P2 O5 

% 
 (1)  (2) (3) (4) (5) (6)  (7) (8) (9) (10) (11)  (12) 

Buğday  13,8   11,6 75,9 43,4  5,0  22,0   35,2 18,4  180,3  44,2  20   52  
Mõsõr  19,5   16,2 9,0 5,1  40,0  30,0   58,8 19,6  32,0  7,8  92   80  
Çeltik  2,4   2,0 2,4 1,4 100,0 100,0   3,6 1,2 3,6 0,9 100  100  
Arpa  2,6   2,2 11,3 6,5 15,0 11,0   5,6 1,9 39,2 9,6 10  35  
Diğer hububat  �   � 2,0 1,1 � 5,0   1,1 0,4 6,6 1,6 5  15  
Bakliyat - yem  1,2   1,0 9,0 5,1 10,0 30,0   7,5 2,5 28,6 7,0 30  70  
Pamuk  28,0   23,3 26,5 15,2 50,0 75,0   45,0 15,0 31,5 7,8 75  85  
Pancar  12,6   10,5 9,0 5,1  100,0  100,0   15,5 5,2  11,1  2,7  100   100  
Patates  3,4   2,8 3,8 2,2 30,0 40,0   8,4 2,8 8,2 2,0 70  80  
Ayçiçeği  7,3   6,1 8,1 4,6  45,0  50,0   19,2 6,4  19,2  4,7  100   100  
Diğer tarla ürünleri 1,8   1,3 1,6 0,9 9,8 9,8   5,2 1,7 5,2 1,3 8,7   8,7  
Narenciye  3,3   2,6 2,2 1,3 100,0 100,0   3,9 1,3 2,6 0,7 100  100  
Çay  3,4   2,8 __ ___ 100,0 »^_   3,6 1,2 100  -  
Diğer meyvalar  15,2   12,7 10,3 5,9  18,2  13,7   41,2 13,7  26,4  6,5  22,9   16,5  
Sebze  5,7   4,7 3,9 2,2  20,0  25,0   26,2 8,7  13,1  3,2  100   100  
Toplam  120,0   100,0  175,0 100,0  18,3  23,8   . 300,0 100,0  408,0  100,0  42,6   53,0  

(1)    Gübreleme oranõ; ürünün ekili alanõnõn yüzde kaçõnõn gübrelendiğini gösterir. 
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TABLO : 160 � Üretim Hedefleri (Milyon T. L.) 

(Bin ton) 
(1965 üretici fiyatlarõ) 

 
  

1962 1967 
I. Plan yõllõk 

% artõş  1972 
Endeks 1972 
1967 = 100 

II. Plan yõllõk 
% artõş  

Mal gruplarõ   (1) (2). (3)  (4) (5)  (6)  
Hububat                                    Miktar   12 901  14 094  1,8  17 230  122.2  4,1  

Değer   8 779  9 526  1,7  11 595  121,7  4,0  
Bakliyat                                    Miktar   585 659 2,4 883 134,0 6,0

Değer   623 729 3,2 939 128,8 5,2
Endüstri                                    Değer   2 239  3 243  7,7  4 145  127,8  5,0  
Yağlõ tohum                              Miktar   588  1 024  11,9  1 363  133,1  6,9  

Değer   642  1 032  9,9  1 378  133,5  6,0  
Dtğer tarla ürünleri                   Değer   1 452  1 705  3,3  2 029  119,0  3,6  
Meyvalar                                  Değer   3 604 4 101 2,6 5 349 130,4 5,5
Sebzeler                                    Miktar   3 310  4 000  3,8  5 250  131,2  5,6  

Değer   798  964  3,8  1 265  131,2  5,6  
Ana ürünler toplamõ                 Değer   18 137 21 300 3,3 26 700 125,3 4,6
Yan ürünler ve diğerleri           Değer   3 775  3 911  0,7  4 601  117,6  3,3  
Genel toplam                            Değer   21 912  25 211  2,9  31 301  124,2  4,4  
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Hububat İkinci Plan döneminde toplam hububat üretimi içinde en fazla artõş mõsõr, 
çeltik ve arpadadõr. Buğdayõn yüzde 15,9 artmasõ sonucu 1971 den itibaren üretim, talebi 
karşõlayacak ölçüye gelmektedir. Bunun için hububatõn gübrelenmesinin özel programlarla 
ele alõnacağõ, bugün yüzde 10 olan gübreli alan oranõnõn 1972 de yüzde 52 ye çõkacağõ; iyi 
tohumluk kullanma oranõnõn 1967 deki yüzde 10 dan yüzde 30 a ulaştõrõlacağõ, zararlõlarla 
mücadele ve koruma hizmetlerinin 1967 ye nazaran yüzde 30 artõrõlacağõ öngörülmüştür. 
Çeşitli programlarõn uygulanmasõ müştereken yapõlacak ve özelikle yüksek verimli 
tohumluk kullanõmõna dayanan bir proje uygulanacaktõr. Bu proje gübre ve diğer ileri 
tekniklerin birlikte kullanõlmasõnõ öngörecektir. Bu tedbirlere ek olarak, Plan 'döneminde 
yõllõk ortalama olarak en az l milyon hektar buğday arazisi Tanm Bakanlõğõnõn her türlü 
teknik kontrolü altõna alõnmasõna ihtiyaç olacaktõr. 

Diğer hububattan mõsõr, arpa, yulaf ve dan bu kesimin yem bölümünde ele 
alõnmõştõr. 

Çavdar : kendi ekolojisi sõnõrõnõ aşamõyacak şekilde ayarlanacak, kaplõca ekimi 
azaltõlacak bunun yerini alabilecek yem bitkileri yetiştirilecektir. Mahlut ekimi yüzde 72 
azaltõlacak, bunun yerine yem bitkileri yetiştirilmesi desteklenecektir. 

Pamuk: Ekim alanõnõn genişleme imkânlarõnõn sõnõrlõlõğõ dolâyõ-siyle pamuk sahalarõ 
ancak sulanan alanlarõn gelişmesine bağlõ olarak artacaktõr. Sebze .ve meyva ile arazi 
rekabeti gözönünde .bulundurularak hesaplanan arazi artõşõ ve ortalama verimdeki yüzde 
17,2 gelişme toplam üretimi yüzde 25,7 artõracaktõr. Verim artõşõ toplam «ulu pamuk 
sahasõnõn tamamõnõn gübrelenmesi ve iyi tohumluk kullanõlmasõ ve teknik münavebenin 
yer almasõ ile mümkün olacaktõr. 

Tütün : İkinci Plan döneminde arazi 220 bin hektar,.verim 700 Kg. civarõnda 
tutulduğu takdirde İç ve dõş talep toplamõ karşõlanabilecektir. Kaliteli Şark tütünü yanõnda 
diğer tütün çeşitlerinin yerleştirilmesi konusu üzerinde de durulacaktõr. 

Yağlõ tohum: İkinci Plan döneminde artacak yağ talebinin karşõlanabilmesi için 
toplam yağlõ tohum üretiminde yüzde 33,1 bir artõşa ulaşõlacaktõr. Bu hem arazi artõmõ hem 
de verim artõmõ ile olacaktõr. 

Toplam yağlõ tohumlarõn miktar olarak yüzde 87,3 ünü ayçiçeği ve çiğit tutmaktadõr. 
Çiğit üretimi pamuk üretimine bağlõ olarak yüzde 25,7 kadar bir artõş gösterecektir. 
Toplam yağlõ tohumlarõn yüzde 33,2 sine ulaşmasõ beklenilen ayçiçeği üretiminde büyük 
bir artõşa ulaşmak gerekecektir. Bu ürünün 1967 durumuna göre 1972 de arazi miktarõnda 
yüzde 18, verimde yüzde 21, üretimde yüzde 43,5 bir artõş olmasõ öngörülmüştür. Bunun 
İçin 1965 te yüzde 3,5 olan gübreleme oranõ 1972 de yüzde 100 e çõkarõlacak, kullanõlan 
tohumluğun tamamõnõn iyi tohumluk olmasõ sağlanacaktõr. 

Meyvalar: İkinci Beş Yõllõk Plan döneminde daha çok portakal ve mandalina olmak 
üzere toplam turunçgiller üretiminin yüzde 37,6 artõş göstereceği tahmin olunmuştur. 
Tablo 161. Artõş hem verimli ağaç sayõsõnõn artmasõ ve hem de gübreleme, bakõm ve daha 
etkin korunmanõn yapõlmasõ ile olacaktõr. Diğer meyvalarm normal eğilimlerini devam 
ettireceği,   yalnõz   bunlar   içinde   elma  ve  şeftalide  önemli  artõşlar  olabileceği tahmin 
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edilmektedir. Fõndõk ve zeytin peryodisitesini devam ettirecek fakat kültürel tedbirlerle 
peryodik verim ortalamalarõ yükselecektir. 

Üzüm : özellikle meyilli arazilerin kullanõlmasõnda bir imkân olarak ele alõnmõştõr. 
Üretimdeki yüzde 13 artõş kõsmen gübreleme, iyi bakõm ve koruma ile olacaktõr. Amaç, 
öncelikle kalite ve çeşit sorununun çözümü olacaktõr, ilk ve son turfanda sofralõk üzüm 
çeşidi ve şaraplõk çeşitlerin yetiştirilmesi hedef olacaktõr. 

Sebzeler: Çeşitler itibariyle farklõ olmakla beraber toplam sebze üretimi Birinci 
Beş Yõllõk Plan döneminde istenilen şekilde artmamõştõr. Bunun başlõca nedenleri fiyat, 
pazarlama şartlan, ambalaj, tasõma, saklama gibi imkanlarda gelişmenin ve 
düzenlemenin yapõlmayõşõdõr. Üretim artõşõ, ekiliş alanõndaki genişlemenin yanõnda 
gübreleme, koruma ve diğer tedbirlerle de verimde yüzde 21,1 artõş sağlanarak elde 
edilecektir. 

Yem üretimi: İkinci Beş Yõllõk Plan döneminde çözülmesi gereken önemli 
problemlerden birisi ve hayvancõlõğõn gelişmesinde başta gelen faktörlerden olan yem 
üretiminin hõzla artõrõlmasõdõr. Yem ihtiyacõ ve mera õslahõ hayvancõlõk kesiminde 
incelendiğinden burada dane ve kaba yem yetiştirilmesi üzerinde durulmuştur. 

Başlõca dane yemlerden, mõsõrda yüzde 69,2, arpada yüzde 29,6, yulafta yüzde 
21,2 ve fiğ ve burçakta yüzde 62,7 artõşlara ulaşabilme, ikinci Plan döneminde bunlarla 
ilgili olarak özel programlarõn hazõrlanmasõnõ gerektirmektedir. Gerekli arazinin bu 
ürünlere tahsisinin temini amaciyle, ekiminin teşvik ve desteklenmesi, girdi ve araç 
temini ve kullanõmõnõn artõrõlmasõ zorunludur, özellikle mõsõr ve arpanõn ve diğer 
yemlerin yem sanayiince değerlendirilmesi, hayvan fiyatlarõ ile yem fiyatlarõ ilişkisinin 
kurulmasõ, yem üretimini geniş çapta etkiliyecektir. İkinci Plan döneminde dane yem 
yetersizliğinin tamamen giderilmesi mümkün olmõyacaktõr. 

Kaba yem miktarõ ve kalitesinin artõrõlmasõ için de yem bitkilerinin nöbetleşmeye 
girmesinin temini yanõnda, 1968 yõlõnda 50 bin ha. dan başlamak üzere 1972 yõlõnda 300 
bin ha. nadas arazisinde ve 20 bin hektar da ekim nöbetinde yem bitkilerinin 
yetiştirilmesi hedef alõnacaktõr. 

(2)   İthalât : 

İkinci Plan dönemi sonlarõnda buğday ithaline ihtiyaç kalmõyacağõ, buna karşõlõk 
yüksek verimli tohumluk ve yem maddeleri ithal edileceği tahmin edilmektedir. Tablo 
162 de ithalât değerleri görülmektedir. 
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TABLO: 161 � Alan - Ortalama Verim - Üretim Dengesi 
  1967 1972  

Endeks 1972: 
  Alan 

bin ha.  
Verim 

Kg/ha.  
Üretim 
bin ton  

Alan 
bin/ha.  

Verim 
Kg. ha.  

 Üretim 
bin ton  

Alan  1967 = 100 
Verim        Üretim 

 (1)  (2) (3)  (4).  (5)  (6)  (7)  (8) (9) 
Buğday   6 900  1 150 7 935 6 900 1 333   9 200 100,0 115,9 115,9
Arpa   2 560  1 308 3 350 2 800 1 550   4 340 109,4 118,5 129,6
Mõsõr   600  1 550 930 800 2 200   1 760 1333 141,9 189,2
Çeltik  t 57  4 035 230 66 4 700   310 115,8 116,5 134,8
Pamuk (Lif)  700  . 517 362 750 606   455 107,1 117,2 125,7
Ş. Pancarõ  180  22 200 4 000 222 24 775   5 500 123,3 1İ6.6 137,5
Tütün   216  ; 602 130 225 710   160 104,1 117,9 123,0 
Patates   160  11 637 1862 171 13 040   2 230 106,9 112,1 119,8
Ayçiçeği   270  : 1 166 315 320 1 412   452 118,5 121,1 143.5
Turunçgiller ' 37  12.000 444 45. 13 578   611 121,6 113,2 137,6
Üzüm   800  � 3 975 3 180 800 4 500   3 600 100,0 113,2 113,2 
Zeytin   654  510 680 -   800 104,0 - 156,9 
Sebzeler   800  13 333 4 000 325 16 154   5 250 108,3 121,1 131,3
Yem bitkileri (1)  725  1 188   163,9

(1) Yem bitkileri olarak dane yem ve diğer kaba yem bitkileri ekilişlerini kapsar. 1972 hedefine 300 bin Ha. nadas 
arazisİnde yem yetiştirme dahildir.. 

TABLO: 162 � İthalât Tahminleri (Milyon Tl,) 
(1965 fiyatlarõ ile) 

 

Ana mal  

 

1962 
(1)  

1967 
tahmini 

(2)  

I. Plan Yõllõk 
% artõş 

(3) 

 

1972  
(4) 

Endeks 1972
1967 = 100 

(5) 

II. Plan 
yõllõk % 
artõş (6)  

Buğday   522  81,2  �    �  �  � 
Tohumluk v.b.   �  50  �    200  400  31,9  

Toplam değtr   522  131,2  �    200  133,3  5,9  
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c. YATIRIMLAR: 

Tarõm kesiminin başõnda ele alõnmõştõr. 

c. KATMA. - DEĞER VE DIŞ TİCARET ETKİLERİ: 

Bitkisel ürünler bürüt üretim değeri ve üretimin nispî yapõsõ Tablo 163 de 
gösterilmiştir. 

Katma değer tarõmõn genel bölümünde yer almõştõr. 

TABLO : 163 �  Bitkisel Ürünler Bürüt Üretim Değeri ve Üretimin 
Yapõsõ (Yüzde Olarak) 

(Milyon T.L.)  
(1965 fiyatlarõ) 

 

 1967 % 1972   %  
Ürünler  (1) (2) (3)   (4)  

Hububat  9 526 37,8 11 595   37,0  
Bakliyat  729 2.9 939   3.0  
Endüstri ürünleri  3 243 12.9 4 145   13.3  
Yağlõ tohumlar 1 032  4.1 1 378   4,4  
Diğer tarla ürünleri  1 705 6.7 2 029   6.5  
Meyveler  4 101 16.3 5 349   17,1  
Sebzeler  964 3,8 1 265   4,0  
Yan. ürün ve kaba yem.  2 348 9.3 2 983   9,5  
Otlatma değeri 1  563 6,2 1 618   5.2  

Toplam  25 211 100,0 31 301   100,0  
(2)   Dõş ticaret dengesi : 

Bitkisel üretim kesimine giren ürünlerin ihracatõ yüzde 26,0 artacağõ tahmin 
edilmektedir. 1967 FOB. 1417.5 milyon T.L.. olan ihracat gelirleri 1972 de l 786,5 
milyona ulaşacaktõr. 

Öte yandan Tablo 164 de görülen İthalât ihtiyacõna göre dõş ticaret dengesi:, bu 
üretim kolunun net ihracatçõ durumda olduğunu göstermektedir. 

TABLO :   164 � Dõş Ticaret Dengesi 
(Milyon T.L.) 
(1965 fiyatlarõ) 

 

  

1967  1972  

Endeks 
1972  

1967 = 100

 II. Plan 
yõihk % 

artõş
  (1) (2) (3)   (4) 
ihracat (FOB)   1 417,5 1 786,5 126.0   4,7  
ithalat (CiF)   131,2 200,0 152,4   8,8  
Fark   1 286,3 1586,5 123,3   4,3  

3. POLİTİKA  TEDBİRLERİ :  

a.   KİMYASAL GÜBRELER.: 

(1)  Gübrelerin zamanõnda, yerinde ve uygun ürünlerde kullanõmõ, temini ve 
dağõtõmõnõn  düzenlenmesi  için  bu konuda  kuruluşlararasõ işbir liğinin sağlanmasõ esas  
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olacak ve kredi uygulamasõ buna göre yürütülecektir. 1966 - 1967 gübre ürün fiyat 
ilişkisinin ürünler aleyhine bozulmamasõ sağlanacaktõr. 

Yurtiçi gübre üretim durumu veya öngörülen kullanõm hedeflerinin aşõlmasõna göre 
gereken ithalât yapõlacaktõr. 

Gübre kullanõmiyle ilgili toprak tahlilleri, eğitim ve yayõn hizmetlerine, öncelik 
verilecektir. 

b.   TOHUM: 

(1) Yüksek verimli tohumluklarõn bulunmasõ, yurt dõşõndaki gelişmelerin 
imlenmesi, temini ve yurt şartlarõnda çoğaltõlarak üretici eline geçmesi sağlanacaktõr. 
Araştõrma ve üretim programlan iyi tohumluk ihtiyacõnõn karşõlanmasõ esasõna göre 
düzenlenecektir, özel tohumluk yetiştiriciliği desteklenecektir. 

(2) Özel olarak, ayçiçeği, soya ve yerfõstõğõ için verimli ve yağ oram yüksek, 
hastalõklara dayanõklõ bölgesel özelliklere uygun tohumluk kullanõlmasõ öncelikle ele 
alõnacaktõr.  

(3) Meyva fidanõ, bağ çubuğu ve sebze tohumluğunun özellikle dõş pazar istekleri 
de gözetilerek üretilmesi ve üretimde standartlaşma sağlanacak ve çegitler buna göre ele 
alõnacaktõr. 

c. TARIMSAL SAVAŞ VE KORUMA : 

(1) Epidemi ve hõzlõ yayõlma gösteterek büyük kayõplara yol açan hastalõk ve 
zararlõlara karşõ her zaman Devlet tarafõndan korunma ve savaş yapõlacaktõr. 

(2) Bunun dõşõndaki (koruma ve savaş konularõnda Devlet çiftçiyi 
teşkilatlandõrmak suretiyle önderlik edecek yön gösterecek, denetleyecek ve teknik 
yardõmda bulunarak kendi koruma, ve savaşmõ kendileri yapacak hale getirmeye 
çalõşacaktõr. Yapõlan mücadelelerin ürününe göre ele alõnan bölgenin tamamõnõ 
kapsamasõ esas tutulacaktõr. 

(3) Bölgelerin ekolojik şartlarõna uygun ve teknik gelişmelere paralel en tesirli, 
ucuz, pratik ve en az yan zararlarõ olan tarõmsal savaş ve korunma metotlarõnõn 
bulunmasõ ve uygulamaya konulmasõ araştõrma ve yayõm hizmetlerinin bu alanda amacõ 
olacaktõr. 

d. MAKÎNALAŞMA: 

(1) Makinalaşma ile ilgili mevcut eğilim sõmrlanmõyacakür. Teknolojik 
seviyenin yükseltilmesi ile ilgili özel programlarõn gerektirdiği makina ve ekipmanlarõn 
artõrõlmasõ sağlanacaktõr. özellikle uygun toprak işleme, ekim alet ve makinalarõnõn 
kullanõlmasõ desteklenecektir. 

(2) İkinci Plan döneminde toplam hayvan gücü artõrõlmõyacak buna karşõlõk artan 
çeki gücü ihtiyacõ makina ile karşõlanacak fakat bunun derecesi mahalli özelliklere göre 
ayarlanacaktõr. 

Makina ve ekipmanlarõn etkili kullanõlmasõ için yedek parça v.b. ihtiyaçlarõ 
zamanõnda sağianaacktõr. 

e. TARIMSAL HÎZMETER : 

Tarõmsal yayõm, eğitim ve araştõrma : 

(1)  Planda öngörülen tarõmsal hedeflere ulaşma, ancak çiftçilerin çalõşmalarõnõ 
daha  verimli  olarak   bu  hedeflere   yöneltmekle  mümkün  olacaktõr.  Tarõmsal yayõm, 
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eğitim ve araştõrma bunu gerçekleştirecek en etkin kamu hizmetleri olarak ele alõnacaktõr. 

(2) Tarõmsal, eğitim ve araştõrma bir bütün olarak ele alõnmakla birlikte altyapõ 
projeleriyle özellikle ilişkilendirilecek ve belirli projelere göre düzenlenecektir. 

(3) Tarõmsal araştõrma, teknolojiyi geliştirecek, verimi artõracak konulara 
yönelecektir, özellikle pratik fayda sağlõyacak toprak - su -gübre - bitki ilişkisi, yem - 
hayvan verimi ilişkileri, verim gücü yüksek tohum ve damõzlõk geliştirilmesi, tarõmsal 
işletmelerde işletmecilik anlayõşõm geliştirmeye yanyacak araştõrmalar üzerinde 
durulacaktõr. Araştõrmalarõn sonuçlarõnõn uygulamaya konulmasõ izlenecek ve 
değerlendirilecektir. 

f.   MADDE POLİTİKALARI : 

(1) Yem bitkileri, yağlõ tohumlar ve hububat üretiminin artõrõlmasõnõ sağlayõcõ 
tedbirlere öncelik verilecektir. Diğer ürünler ihraç imkanlarõna göre değerlendirilecek ve 
üretimin desteklenmesinde öncelik buna göre verilecektir. 

(2) Üretim konusunda çeşitli ürünlerin üretim hedeflerinin gerçekleştirilmesi için 
gerekli olduğu üretim bölümünde belirtilen arazi ve girdi kullanõmõnõn gerçekleştirilmesi, 
kredi fiyat destekleme v.b. gibi tedbirler alõnacaktõr. 

(3) Yağlõ tohum üretiminin bitkisel yağ talebini karşõlõyacak seviyeye çõkarõlmasõ 
için tarõmla yağ sanayii arasõnda gerekli işbirliği düzeni sağlanacaktõr. 

(4) özellikle incir gibi ihracatta önemli yeri olduğu halde halen bir gelişme 
göstermeyen ve belirli üretici kitlelerinin önemli gelir kaynağõ olan ürünlerin pazar 
imkanlarõ geliştirilecek ve yetiştiriciliğinde karşõlaşõlan sorunlarõn çözümüne önem 
verilecektir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                            İkinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ (1968-1972) 

http://ekutup.dpt.gov.tr/plan2.pdf   328

HAYVANCILIK 
1. İLKELER VE GELİŞMELER : 

a. İLKELER : 

(1) Hayvancõlõğõ, ülkenin ekonomik ve ekolojik şartlarõna göre düzenlemek esas 
olacaktõr. Buna göre mera durumu elverişli olan ve özellikle doğu bölgelerinde meraya 
dayanan hayvancõlõğõn; tarla ziraati hâkim bulunan ve pazar durumu elverişli olan 
bölgelerde ise yem üretimi ile bağlantõsõ kurulan yoğun hayvancõlõğõn geliştirilmesi 
gözetilecektir. 

(2) Gerek hayvan bağõna gerekse sürü olarak hayvan verimliliği artõrõlacak ve 
böylece mevcut kaynaklardan daha iyi faydalanma imkan» sağlanacaktõr. 

(3) Hayvansal ürünler ihtiyacõnõn yurt içinden karşõlanmasõ hedef olacaktõr. 

(4) Besin dengesinde hayvan ürünlerinin daha çok yer almasõ gözönünde tutulacaktõr. 

(5) Yetiştiricilerin, üretimle tüketim arasõndaki safhalarõ da kapsamak üzere 
teşkilâtlanmasõ imkanlarõ hazõrlanacaktõr. 

b. GELlŞMELEK VE SORUNLARI: 

Genellikle; Türkiye doğal ve iklim şartlan bakõmõndan hayvancõlõğa elverişli 
bulunmaktadõr. 

Özellikle Doğu bölgelerimiz iyi kaliteli ve geniş meralarõ ile hayvancõlõğõn hâkim 
olduğu bölgelerdir. Diğer bölgelerde de ekonomik, kültürel ve diğer çeşitli faktörlerin 
etkisi altõnda hayvancõlõk önemli hale gelmiştir. 

Hayvan sayõsõ çok yüksek olmakla birlikte başta kesif yem yetersizliği ve 
hayvancõlõğõmõzõn büyük oranda orta malõ meraya ve samana dayanmasõ õslah, mücadele, 
pazarlama imkânlarõnõn sõnõrlõ bulunuşu, hayvansal ürünler ve hayvan yemleri fiyatlarõ 
arasõndaki dengesizlik sonucu hayvancõlõk gelişememiştir. 

Birinci Plan döneminde toplam hayvansal ürünler üretiminde yüzde 31 artõş 
öngörülmüştür. Gerçekleşen yüzde 13 kadar olmuştur. Hayvancõlõğõn gelişmesini sağlamak 
üzere öngörülen tedbirlerden çoğu gerçekleşememiştir. Bunlardan 500 bin hektar mera 
õslahõ hedefine karşõlõk 50 bin hektar gerçekleştirilebilmiş ve kaba yem üretiminde de çok 
az bir gerçekleşme kaydedilmiştir. Kesif yem için hedef alõnan 2,6 milyon artõşõn yüzde 
40,1 gerçekleşebilmiştir. Hayvancõlõğõn istenilen gelişmeye ulaşabilmesi için lüzumlu 
toplam yem artõşõnõn ise ancak yüzde 30 kadarõ karşõlanabilmiştir. 

Birinci Beş Tühk Planda toplam hayvan sayõlarõnõn sabit tutulmasõ öngörülmüştür. 
Buna karşõlõk koyun sayõlarõnda yüzde 10,3 sõğõr 
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ve manda da yüzde 7,1 nispetinde artõş görülmüş, kõl keçi sayõlarõnda yüzde 6,8 ve tiftik 
keçide de yüzde 1,3 nispetinde bir azalma olmuştur. Geçmiş yõllarõn eğilimleri ve edinilen 
tecrübeler hayvancõlõğõmõzõn bugünkü bünyesi dolayõsiyle sayõlarõn sabit tutulmasõnõn güç 
olduğunu göstermiştir. 

Birinci Plan döneminde hastalõklarla mücadele, aşõlama ve ilaçlama çalõşmalarõ 
öngörülen hedeflere uygun olarak yapõlmõşsa da mevcut imkânlar yeterli olmadõğõndan bu 
çalõşmalar hayvan ölümlerinde beklenen azalmayõ sağlõyacak ölçüde gehişletilememiştir. 

Hayvan õrklarõnõn õslahõ için suni tohumlama programlan geliştirilmiş ve bu 
programlarda verilen hedeflere ulaşõlmõştõr. 

Perakende et fiyatlarõna uygulanan narh sistemi tam olmamakla birlikte, kaldõrõlmõş 
ve olumlu etkileri yer yer görülmeye başlanmõştõr. 

Özellikle büyük pazarlarda iyi .beslenmiş, kaliteli et veren hayvanlar daha çok 
aranmaya başlanmõştõr. Bu; gelişmenin sürekli olmasõnõn besi hayvancõlõğõnõn' gelişmesi 
yönünden önemli etkisi olacaktõr. Bu durum pazar ve fiyat sisteminin iyileştirilmesi İçin 
gösterilecek çabalarõn sürekli olarak yapõlmasõnõ gerektirmektedir. 

Birinci Plan döneminde canlõ hayvan ihracatõnda öngörülen ihracat gerçekleşmemiş, 
aksine canlõ hayvan ihracatõnda yüzde 32,4 oranõnda bir gerileme kaydedilmiştir. Bu 
gerileme esas olarak plan hedeflerinin 1962 yõlõnõn yüksek ihracat miktarlarõna 
dayandõrõlmasõndan ve 1962 yõlõndan sonra da, bu yõl uygulanan ihracat rejiminin 
geliştirilmesinden ileri gelmiştir. Bununla birlikte yurt dõşõna çõkan hayvan sayõsõnõn 
aslõnda azalmadõğõ aradaki farkõn kaçak yollara kaydõğõ tahmin olunmaktadõr.  

2. İKİNCİ BEŞ YILLIKK PLAN HEDEF VE TAHMİNLERÎ :  

a.    TALEP:'� 
 (1) .Yurt içi talep: 

Birinci Plan döneminde nüfus bağõna et tüketiminde yüzde bir kadar bir gelişme 
olmuş süt tüketiminde-ise herhangi bir artma kaydedilmemiştir. 

İkinci Plan döneminde nüfus başõna et tüketiminin yüzde 14,0 süt tüketiminin ise 
yüzde 10,0 artacağõ tahmin edilmiştir. Ancak tüketimin iyi' kaliteli ete kaymasõ dolayõsiyle, 
değer olarak et tüketimi nüfus : başõna yüzde 15,5 artacaktõr. 

Nüfus başõna toplam et tüketiminin (Tavuk eti dahil) 1967 de 15,7 Kg. 1972 de 18,0 
Kg., süt tüketiminin 1967 de 98,04 Kg, 1972 de, 107,99 Kg., yumurta tüketiminin ise 1967 
de 2,7 Kg-, 1972 de 3,3 Kg., olacağõ tahmin edilmiştir. Gerçekleştirilebileceği tahmin 
edilen üretim seviyeleri ancak yukarda görülen artõşlarõ sağlõyabümektedir. Bu artõşlar 
.beslenmede, hayvan ürünleri yönünde önemli bir değişme sağlõyamamaktadõr. 

Yapağõ, tiftik ve kõlõn İkinci Plan döneminde, tüketimin de yüzde 19 bir gelişme: 
beklenmektedir. 

Yurt içi tüketim tahminleri Tablo 165 de gösterilmiştir. 
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TABLO : 196 � Yurt içi Tahminleri (Milyon TL.) 
(1965 fiyatlarõyla) 

 

 1962  1967  

I. Plan 
yõllõk  
% artõş  

 

1972  

Endeks 
1972 

1967=100  

II. Plan 
yõllik % 

artõş 
Mal gruplarõ  (1) (2) (3)  (4) (5) (6)

Et                                     Bin/Ton  401,0 463,0 2,9  896.0 128,7 5,2
Mil./Tl.  2 442,0  2835,0  3,0   3 702,0  130,6  5,4  

Tavuk eti                         Bin/Ton  48,0  68,0    78,0    
Mil./Tl.  324,0  390,0  3,9   524,0  134,4  6,1  

Süt                                   Bin/Ton  2823,0  3 234,0    4 040,0    
Mil/TL  2 597,0  2 975,0  2,7   3 716,0  125,0  4,6.  

Yumurta                        Bin/Ton  69,0  88,0    123,0    
Mil/TL  276,0  353,0  6,0   490,0  139,8  6,9  

Yapağõ, tiftik, kõl            (Bin Ton  65,7  62,8  � 0,9   74,9  119,3  3,6  
Mil./TL.  529,0  502,0  � 1,0   602,3  119,9  3,7  

Diğerleri (1)                    Mil/TL.  4 157,0  4216,0  0,3   5 063,2  120,0  3,7  
Toplam değer                   Mil/TL.  10 325,0  11 271,6  1,8   14 097,5  128,5  5,1  

(1)   Diğerleri: Hayvan gücü, gübre, deri, arõ ve ipekböceği ürünleri değerleri. 

TABLO : 166 � İhracat Tahminleri (1965 fiyatlariyle) 
 

 

1962  1967  

I. Plan 
yõllõk 

% antõş 

 

1972  

Endeks 
1972 

1967=100  

II. Plan 
yõllik 

% artõş 
Mal gruplarõ  (1)  (2)  (3)   (4)  (5)  (6)  

Canlõ hayvan (Et          Bin/Ton 31,0 23,0 � 5,8  35,0 152,2 8,7
karşõlõğõ)                         Mil/TL.  144  106,0  � 6,0  165,0 155,6  9,3  
Yapağõ                           Bin/Ton 4,1  0,0    7,0   

Mi1./TL.  29,0  35,0  3,9  49,0 140,0  6,9  
Tiftik                                Bin/Ton 4,3  5,0    4,0   

Mil./TL.  40,6  47,0  3,3  38,0 80,0  -4,3  
Kõl                                   Bin/Ton If2  1,0  � 3,5  1,0    

Mil./TL.  5,4  4,6  � 3,2  4,5  100,0   
Toplam deg-ef                Mil./TL.  219,0  192,5  � 2,6  256,5  133,2  5,9  
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(2)   İhracat : 

İkinci Plan döneminde hayvan ürünleri ihracatõnda yüzde 33,2 bir artõş 
öngörülmektedir. Canlõ hayvan ihracatõ hayvan ürünleri İhracatõ içerisinde yüzde 64,3 ile 
en büyük yeri almaktadõr. Bununla birlikte rejim dõşõ ihracat önlenemediği takdirde, iç 
talepteki gelişmeye göre resmî canh hayvan ihracatõnõn Tablo 166 daki miktarlardan daha 
az olmasõ da mümkündür. 

İkinci Plan döneminde yerli yapağõ ihracatõndaki eğilim devam edecektir. Tekstil 
sanayiinin iç talebinin gelişmesi dolayõsiyle tiftik ihracatõnda bir azalma olacağõ 
beklenmektedir. 

b.    ÜRETİM VE İTHALAT : 

(1)   Üretim : 

Hayvancõlõk kesiminde üretim tahminlerinin yapõlmasõnda; sürü birleşimleri, yaş 
dağõlõmlarõ ve verimlerde meydana gelecek değişiklikler esas alõnmõştõr. 

Keçi dõşõndaki çeşitli hayvan gruplarõnda sayõ bakõmõndan İkinci Plan döneminde 
yõlda ortalama olarak yüzde l - 2,2 arasõnda artõş olacağõ tahmin edilmiştir. 

İkinci Plan döneminde; doğum oranlarõnda belirli bir değişikliğin olmõyacağõ, ölüm 
oranlarõnõn ise veteriner hizmetlerindeki gelişme ve hayvan hastalõklarõ ile mücadele 
etkenliğinin artmasõ, ile yüzde bir oranõnda azalma olacağõ kabul edilmiştir. Hayvan 
hastalõklarõ ile mücadele sonucu; 1967 deki önlenen 8,4 milyon Kg. et kaybõ 1972 de 24,3 
milyon Kg. a çõkacaktõr. 

İkinci Plan döneminde özel yem ve besi programlarõnõn uygulanmasõyle sağlanacak 
kesif ve kaba yem artõşõ, ortalama karkas ağõrlõklarõnda; sõğõrlarda yüzde 15,9, mandalarda 
yüzde 1,2, koyunlarda yüzde 12, keçilerde yüzde 1,8 ve tiftik ve keçilerinde ise yüzde 2,9 
artõşõ mümkün açõlabilecektir. Ancaik ilâve yem programlarõnõn, öncelikle kasaplõk sõğõr 
ve kuzulara ve süt ineklerine uygulanmasiyle bu artõşlarõn daha da yüksek olmasõ 
beklenebilir. Karkas ağõrlõklarõndaki bu artõşõn 1972 yõlõnda et olarak 60 289 ton ve değer 
olarak da 361 milyon 047 bin T.L. lõk bir gelişme sağlõyacağõ öngörülmektedir. 

İkinci Plan döneminde tavuk eti ve yumurta üretiminde öngörülen gelişmelerde, 
sürü bileşimindeki kültür õrklarõ oranõnõn artacağõ esas alõnmõş ve bu üretim kolunda kõsa 
sürede artõş sağlamanõn mümkün olduğu gözönünde tutulmuştur. 

İkinci Plan döneminde uygulanacak yem programlarõ ve daha önceki õslah 
çalõşmalarõ süt üretimini etkiliyecektir. Süt verimlerinde 1972 de, 1967 ye oranla sõrasiyle; 
sõğõrlarda yüzde 22, koyunlarda yüzde 10, mandalarda yüzde 8 artõş olacağõ 
beklenmektedir. 

Tekstil sanayimizin ihtiyacõ olan Merinos  yapağõnõn yurt içinden karşõlanmasõ uzun 
süreli hedef tutulmuş ve  üretim tahmini buna göre yapõlmõştõr. Bununla birlikte dönem 
sonunda toplam ihtiyacõn ancak yüzde 13,7 si yerli üretimden karşõlanabilecektir. 
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TABLO : 167 � Üretim Sedefleri (1965 üretici fiyatlariyle) 

 

 

1962  1967  
I. Plan Yõllõk  

% aõtõş 
 

1972  
Endeks 1972 
1967=100  

II. Plan yõllõk 
% artõş 

Mal gruplarõ   (1) (2) (3)  (4) (5) (6)
Et                                     Bin/Ton   32,0 486,0 2,4  631,0 129,8 6,3

Mi1./TL.   2586,0.  2 941,0  2,6   3 867,0  131,5  5,6  
Tavuk eti                         Bin/Ton   48;4  58,3    78,3    

 Mil./TL   324,0  390,0  3,9   624,0  134,5  6,1  
Süt                                   Bin/Ton   2823,0  3 234,0    4 040,0    

Mil./TL.   2597,0 2975,0  2,7   3718,0  125,0  4,6.  
Yumurta                          Bin/Ton   69,0  * 88,0    123,0    

Mil./TL.   276,0  353,0  5,0    490,0  139,8  6,9  
Yapağõ, kõl, tiftik            Bin/Ton   66,0  65,5  0,1   77,3    

Mil./TL.   457,0  < 458,0  0,1   542,0  118,3  3,4  
Diğerleri (1):                  Mil/TL.   4225,0  4677,0  2,2   6 747,0  122,8  4,2  
toplam değer                  Mil./TL   10 465,0  11 794,0 .  2,4   14 886,0  126,2  4,8  

(1)   Hayvan gübresi, hayvan gücü, envanter artõşõ böceği, bal ve balmumu. 
TABLO.: 168 � Toplam Yem Üretimi (Bin Ton) 
 

Yem 
miktarõ 

Toplam 
hazmlolabilir 
beşin maddesi

Toplam haz-
molabilir 

besin maddesi 
%

Yem 
miktarõ 

Toplam 
hazmolabilir 

besin maddesi

Toplam 
hazmolabilir 

besin maddesi 
%

Yem çeşitleri (1) (2) (3)  (4) (5) (6)
Dane yemler   3 862,0 2 967,8 10,8  5 576,8 4 93,8 13,3
Endüstri artõklarõ .  1 972, 3,5  1 837,0  1 241,9  3,8  
Yem bitkileri  857, 936, 1,6  1 811,6  926,7  2.9  
Samanlar   21 8 980,4  32,7  26 056,0  11 42,6  34,2  
Ot, çayõr, mera  21 1 052,4  38,4  21 843,5  10 55,8  32,9  
Aniz, nadaa ve diğer otlatma  7519,7  3542,8  13,0  5 748,3  4 178,8  12,9  
Toplam  66 605,4 27 425,6 100,0  65 873,2 32 339,1 100,0
Dane yem döküntüleri ve:artõklarõ ve yeşil 
yemlerden kanatlõlarõn faydalandõğõ mi'ktar 903,3  680,9  

 
1 055,9  796,6  

 

Genel toplam 57 608,7 28 106,5 66 929,1 33 135,7
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Tablo 168 de toplam yem arza tahminî görülmektedir. Buna göre toplam 
hazmolabilir besin arzõ yüzde 17,9 artacaktõr. Toplam yemin yüzde 33 ünü çok düşük 
kaliteli bir yem olan saman ve yüzde 84 ünü saman dahil kaba yem teşkil etmektedir. 
Dengeli bir durumda toplam yemin yüzde 30 kararõnõn yoğun yem olmasõ gerekmektedir. 
Bu oran 1972 de yüzde 17 olabilecektir. Bu durum ile yem dengesi hayvanlarõn bugünkü 
bünyeleri ile verebileceği normal ürün ve varlõğõnõ koruma için gerekli miktardan yüzde 
20 kadar azdõr. 1972 deki miktar ise mevcut yem açõğõnõn 1/2 sini zor karşõlõyabilecektir. 
Tahmin olunan hayvancõlõk üretimlerinin gerçekleşmesi için artan yem miktarõnõn özel 
proglamlarla çok iyi kullanõlmasõ gerekmektedir. Ancak bugünkü fiyat ilişkileri altõnda 
işlenen arazide üretilen yeme dayanan hayvancõlõk teşebbüslerinin ekonomik olmasõ 
güçtür. 

(2)  İthalat 

Hayvan ürünlerinden ithalâtõ yapõlanlar damõzlõklar, kõl ve merinos yapağõdõr. 

Tekstil sanayiinin ihtiyacõ olan temiz merinos yapağõsõnõn 1967 yõlõnda yüzde 9,3 ü 
yerli üretimle karşõlanõrken 1972 yõlõnda bu oran yüzde 13,7 yi bulacaktõr, iç talepteki 
geri kalan kõsmõ ithalâtla karşõlanacaktõr. 

Devlet yetiştirme kurumlarõnda üretilen yüksek verimli damõzlõklar ihtiyacõ 
karşõlõyamadõgõndan ikinci Plan döneminde gerek kamu kurumlarõnõn damõzlõk 
kadrolarõnõn artõrõlmasõ ve gerekse özel sektör tarafõndan yüksek verimli damõzlõk 
ithalâtõna devam edilecektir. 

Hayvan ürünleri ithalâtõ Tablo 169 da gösterümisür. 

C.    YATIRIMLAR: 

Kamu sektörünün bu 'kesimlndeld yatõrõmlarõnõn esasõm damõzlõk edinme, suni 
tohumlama ve mücadele, araştõrma ve yayõm çalõşmalarõnõn gerektirdiği; tesis, araç ve 
gereçleri yatõranlarõ teşkil edecektir. 

Özel sektörde yatõrõmlar daha çok hayvan barõnaklarõ, damõzlõk edinme ve 
pazarlamaya ait araç ve gereç yatõrõmlarõ olacaktõr. 

Hayvancõlõğa ait yatõrõm ayrõntõlarõ, tanmin genel bölümünde ve yatõrõmlar 
kõsmõnda gösterilmiştir. 

d.   KATMA DEĞER VE DIŞ TİCARET ETKİLERİ : 

(1) Katma değer : 

Hayvancõlõğõn katma değer etkisi tanmin genel bölümünde yer almõştõr. 

(2) D\ş ticaret dengesi: 

Hayvan ürünleri toplam arz ve talebinin karşõlaştõrõlmasõ şu durumu ortaya 
koymaktadõr. 

İnce yapağõ talebi iç üretimle karşõlanamamaktadõr. Ette arz ve talep dengesi 
güçlükle kurulabilmektedir. Hayvancõlõk sektörü net ihracatçõ durumundadõr. İhracat 
lehindeki bu fark İkinci Plan dönemi sonunda 200 milyon T.L. nõ geçmiyecegi tahmin 
olunmaktadõr. Dõş Ticaret dengesi Tablo 170 de gösterilmiştir. 
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TABLO: 169 �İithalât Tahminleri 1965 fiyatlarõ (CİF) 

 

 

1962  1967  

I. Plan 
yõllik  
% artõş  

 

1972  

Endeks 
1972 

1967=100  

II. Plan 
yõllõk % 

artõş 
Mal gruplarõ  (1)  (2)  (3)   (4)  05)  (6)  

Merinos yapağõ                    Bin/Ton  9,3  8,3    9,5    
 Mil/TL.  145,0  129,0  � 2,1   149,0  115,0  2,9  

Kõl                                       Ton  10,0  20,0    35,0    
Mil./TL.  0,«  1,0  15,0   1,7  175,0  10,9  

İpekböceği tohumu              Kg.  1,0  650,0  45,4   904,0  139,0  6,8  
Bin Tl.  2,0  1 777,0  57,8   2 303,0  129,6  0,3  

Damõzlõk hayvan                 Mi1./TL.  3,1  3,5  � 2,0   165,0  122,0  4,1  
Toplam değer                      Mil./TL.  148,5  135,3  2,4   12,0  342,8  28,0  
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TABLO : 170 � Dõş Ticaret Dengesi 
(Milyon Tl.) 

 (1965 fiyatlarõ) 
 

  

1967 1972 

Endeks 
1972 

1967 = 100 

II. Plan 
Yõllõk % 

artõş 
  (1)  (2)  (3) (4)  
İhracat (FOB)   279,0  347,0  124,3  4,4  
İthalât  (CİF)   135,3  165,0  122,0  4,1  

Fark   143,7  182,0  126,7  4,8  

3.    POLİTİKA TEDBÎRLERİ: 

a. Meralarõn õslah, bakõm, kullanõm haklarõnõn düzenlenmesi gibi yollarla en 
uygun kullanõmõ sağlõyacak tedbirler alõnacaktõr. Özellikle meradan faydalanma 
haklarõnõn düzenlenmesine öncelik verilecektir. 

b. Hayvancõlõkta teknolojik gelişme imkânlarõnõn başlõcalarõndan birisi, yüksek 
verimli hayvan soylarõnõn geliştirilmesi ve bunlarõn hayvan varlõğõ içindeki sayõlarõnõn 
artõrõlmasõdõr. Şimdiki durumda sõğõrlarõn yüzde 3 kadarõ yüksek verimli soylardandõr. 
Araştõrma ve tohumlama çalõşmalarõ yüksek verimli soylarõn uygun bölgelerdeki oranõnõ 
artõracak yönde düzenlenecektir. 

c) Hayvan õslah çalõşmalarõ altyapõ yatõrõmlarõ ile ilişkilendirilecek, yem üretiminin 
hayvancõlõk gelişme projeleriyle bağlantõsõ kurulacaktõr. Hayvan õslahõ programlarõ 
çerçevesinde özel damõzlõk yetiştiriciliği desteklenecektir. Islah çalõşmalarõnda yabancõ 
Kaynaklõ damõzlõklar yanõnda elverişli görülen yerli damõzlõklar üzerinde de durulacaktõr. 

d.  Öngörülen canlõ hayvan üretimindeki artõşõn yüzde 18 kadarõ hastalõklarõn 
kontrolü ve iyi bakõm sonucu ölümlerinin azaltõlmasõndan îleri gelecektir. Bu bakõmdan 
hastalõklarla savaş çalõşmalarõ en az bunu gerçekleştirecek ölçüde düzenlenecektir. 

Kamu kuruluşlarõ; salgõn ve bulaşõcõ hastalõklarla savaşla görevli olacaklar, adî ve 
paraziter hastalõklarda ise öğretici, yön gösterici, yardõm edici yönde çalõşacaklardõr. 

Hayvan hareketlerinde hastalõklarõn kontrol edilmesinin gerektirdiği sõnõrlamalar 
yapõlacaktõr. Elverişli bölgelerin bütün hastalõklardan arõnmasõ öncelikle sağlanacaktõr. 

e. Mevcut yem kaynaklarõnõn iyi değerlendirilmesi için belirli besi programlarõ 
düzenlenecek ve iyi kaliteli et üreticiliği desteklenecektir. 

f. İnce yapağõ ihtiyacõnõn 10 yõlda yurt içinden karşõlanmasõ hedef tutulacak ve 
bunun gerektirdiği araştõrma, üretim ve pazarlama düzenini kurmak amaciyle özel destek 
sağlanacaktõr. 

g. Araştõrma, eğitim ve yayõm hizmetleri hayvan verimliliğinin artõrõlmasõ 
amacõna yöneltilecektir, ve özellikle et ve ince yapağõ ve süt üretiminin artõrõlmasõ hedef 
tutulacaktõr. 
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h. Yayõm çalõşmalarõ bakõm, besleme, ve hastalõklarõn kontrolünde yetiştiricilerin 
tekniğini yükseltmek üzere bölgelere göre amaçlan belli projelere bağlanacaktõr. 

õ. Hayvan ve ürünlerinin pazarlama sistem ve tesisleri düzenlenecek, tüketici 
eğilimlerinin yetiştiricilere ulaşmasõ sağlanacaktõr. 

i. Tavukçuluğun, hõzlõ gelişme imkanõ gözönünde tutularak, özel teşebbüsler 
desteklenecek, kamu kuruluşlarõ, damõzlõk ihtiyacõnõn karşõlanmasõ çalõşmalarõnõ 
yoğunlaştõracak ve'özel damõzlõkçõlar geliştirilecektir. Yüksek verimli damõzlõk.kullanõmõ 
desteklenecektir. 

j. Hayvanlarõn açõkta barõndõrõlmasõ gibi yeni tekniklerin uygulamasõ 
genişletilecektir. 

k. Hayvancõlõğõn gelişmesinde fiyat politikasõ etkili bir araç olarak kullanõlacaktõr. 
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SU  ÜRÜNLERİ 
 

1.    ÜLKELER. VE GELİŞMELER : 

a.   İLKELER : 

(1) Balõk avcõlõğõ, belirli noktalarda balõk akõmlarõnõn  gelmesini beklemek 
şeklinden kurtarõlarak kaynaklarõn aranmasõna yöneltilecektir. 

(2) Açõk deniz balõkçõlõğõ geliştirilecektir. 

(3) Araştõrma ve yeni teknolojilerin uygulanmasõnda Devlet öncülük edecektir. 

(4) Üretim ve değerlendirme esas olarak avcõ ve balõkçõ teşkilâtlarõna 
dayandõrõlacaktõr. 

b.    GELİŞMELER VE SORUNLAR : 

Balõkçõlõkta, Birinci Plan döneminde öngörülen gelişmeler gerçekleştirilememiştir. 
Üretimde Plan dönemi sonunda yüzde 180 bir artõşõn olabileceği tahmin edilmesine 
kargõlõk gerçekleşme ancak yüzde 40 kadar olmuştur. 

Gerek kamu, gerekse özel sektör Plan dönemi içerisinde gerekli tedbirleri ve 
yatõrõmlarõ ele alamamõş veya tamamlõyamamõştõr. Gelişmeye etkisi olacak tesisler 
kurulmamõştõr. 

Açõk deniz balõkçõlõğõna geçilemedigi gibi iç sulardaki potansiyel de organize 
edilip değerlendirilememiştir. 

Su Ürünleri Kanunu Tasarõsõ hazõrlanmõş fakat henüz kanunlaşamamõştõr. 

Tüketim alõşkanlõklarõnda önemli ve yaygõn bir değişme olmamõştõr. 

Türkiye balõkçõlõğõ bugüne kadar kõyõlarõmõzõn belirli yerlerinde ve bazõ iç 
sularõmõzda yapõlan avlanmalardan öteye gidememiştir. Avlanmalarõ, tabiî kaynaklarõn 
rasyonal işletilmesi esasõna göre düzenliyecek mevzuat yoktur. Su ürünleri pazarlama 
faaliyetleri, gerekli tesisler, araç, gereç ve örgütlenme yönünden yetersiz durumdadõr. 
Avlanmalarda araç, tesis ve teknolojik gerilik yüzünden kõyõlardan uzaklaşõlamamõştõr. 
Geniş bir sahil şeridine sahip olan Türkiye'de bugün avlanõlan balõk miktarõnõn çok 
üstünde bir potansiyelin mevcut olduğu bilinmektedir. Ancak modern ve aramaya 
dayanan bir avlanma sistemi bulunmadõğõndan; balõk üretimi 200 bin tona 
ulaşamamõştõr. 

İç sularõmõzda yapõlan avlanmalar ise potansiyelin ancak yüzde 20 si kadarõnõ 
değerlendirebilmektedir. Avlanma yönünden herhangi bir tedbirin alõnmadõğõ bu 
yerlerde genel üretime geniş katkõsõ olabilecek değerde balõk potansiyeli bulunmaktadõr. 
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2.    İKİNCİ BEŞ YILLIK PLAN HEDEF VE TAHMİNLERİ : 

a. TALEP : 
(1) Yurt içi talep : 

Birinci Plan döneminde yurt içi tüketiminde yõllõk yüzde 6,6 bir artmaya karşõlõk 
İkinci Plan döneminde bu artõşõn yüzde 7,6 olacağõ tahmin edilmektedir. 

Su ürünleri üretiminin ortalama olarak yüzde 65 i taze, yüzde 35 i ise kurutulmuş, 
tuzlanmõş veya işlenmiş olarak tüketilmektedir. 

Nüfus başõna taze su ürünleri tüketiminin 2,3 Kg. dan 2,8 Kg. a çõkacağõ tahmin 
edilmektedir. 

Toplam yurt içi talep tahminleri Tablo 171 de gösterilmiştir. 

(2) İhracat : 

Birinci Plan döneminde üretimin ortalama olarak yüzde 8,7 si ihraç olunmuştur. 
İkinci Plan döneminde ihracatõn iki katõndan çok artarak üretimin yüzde 12,7 sine 
yükseleceği beklenmektedir. Bu gelişme; açõk deniz balõkçõlõğõna geçişe bağlõdõr. 

İhracat tahminleri Tablo 172 de görülmektedir. 

b. ÜRETİM VE İTHALÂT : 
 

(1) Üretim: 

15 yõllõk ortalamaya göre yõlda, avlanan su ürünleri miktarõ 113 bin ton kadardõr. 
Bununla birlikte kõyõ balõkçõlõğõnda belirli sürelerle üretim dalgalanmalarõ olmaktadõr. 
Buna göre 1970 yõlõna doğru balõk mevcudunda büyük bir artõş olabileceği tahmin 
edilmektedir. Üretim tahminlerinde bu olayõn yanõnda; daha yeterli araçlanma ve açõk 
deniz balõkçõlõğõna giriş gözönünde tutulmuştur. 1970 den sonra üretimin artõşlarõ 
özellikle bu son faktöre bağlõ olacaktõr, öte yandan iç. sular balõkçõlõğõmõzõn bugünkü 
üretim durumu; önümüzdeki plan döneminde õslah edilerek balõk veriminin artõrõlmasõ 
mümkündür. 

Üretim tahminleri Tablo 173 de görülmektedir. 

 

(2) İTHALÂT: 

Su ürünleri ithalâtõ söz konusu değildir. 
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TABLO : 171 � Yurtiçi Talep Tahminleri (1965 fiyatlariyle) 
 

 

1962 
1967 

talimin 

I. Plan 
yõllõk % 

artõş

 

1972 

Endeks 
1972 

1967=100

II. Plan 
yõllõk 

% artõş
Anamallar veya mal gruplarõ  (1)  (2)  (3)   (4)  (5)  (6)  

Su ürünleri                    Bin ton  82,2  113,2   163,2    
Mil. TL.  125,0  172,0  6,6   248,0  144,2  7,6  

 
TABLO : 172 � İhracat Tahminleri (1965   üretici fiyatlariyle) 

 

 

1962 
1967 

talimin 

I. Plan 
yõllõk % 

artõş

 

1972 

Endeks 
1972 

1967=100

II. Plan 
yõllõk 

% artõş
Anamallar veya mal gruplarõ  (1)  (2)  (3)   (4)  (5)  (6)  

Su ürünleri                    Bin ton  10,0  15,5    36,0    

Mil. TL.  15,2  23,5  9,2   54,7  232,0  15,6  

 
TABLO : 173 � Üretim Tahminleri (1965 fiyatlariyle) 

 

 

1962  
1967 

tahmin  

I. Plan 
yõllõk  

% artõş  

 

1972  

Endeks 
1972 

1967=100  

II. Plan 
yõllõk  

% artõş  
Anamallar veya mal gruplarõ  (1)  (2)  (3)   (4)  (5)  (6)  

Su ürünleri                     Bin ton  111,0  155,0    240,0    

Mil. ton 169,0  236,0  6,9   365,0  154,7  9,1  
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c.    YATIRIMLAR : 

TABLO : 174 � Yatõrõm Tahminleri 
(Milyon TL.) 
(1965 fiyatlariyle) 

 1963 � 1967 dönemi 
gerçekleşme tahmini 

1968 � 1972 
dönemi 

 Dõş Toplam Dõş  Toplam  
 (1)  (2) (3)  (4)  
Toplam su ürünleri yatõrõmlarõ  36,4 168,4 251,3   517,0  

Kamu yatõrõmlarõ arasõna Birinci Plan döneminde başlanõp henüz bitirilemiyen 
balõkçõ barõnaklarõna ait 57,5 milyon, TL. lõk kõsõm da dahil edilmiştir. 

Açõk deniz balõkçõlõğõ için gerekli tekne, araç ve gereçlere yatõrõmlar içinde yer 
verilmiştir. 

d. KATMA DEĞER VE DIŞ TÎCARET ETKİLERİ : 

(1)   Katma değer: 

Katma değer tarõmõn genel bölümünde yer almõştõr. 

Sektörün girdileri içerisinde en önemli yeri akaryakõt . harcamalarõ tutmaktadõr. 

1967 de girdilerin ytizde 80 i ve 1972 de ise yüzde 85 i akaryakõt masraftandõr. 

(2)   Dõş ticaret dengesi : 

ithalât söz konusu olmadõğõ için bu sektör net ihracatçõ durumundadõr. 

TABLO : 175 � Dõş Ticaret Dengesi 
(Milyon TL.) 

 

  

1967  1972  

Endeks 
1972 

1967=100 

II. Plan 
Yõllõk % 
artõş  

  (1) (2)  (3)  (4)  
İhracat  (FOB)   46,5 108,0  232,0  15,6  
İthalât (CİF)   �  �  �  �  
Fark   46,5 108,0  232,0  15,6  

3.   POLİTİKA TEDBİRLERİ: 

a. İkinci Plan döneminde balõkçõlõğõmõzõn; açõk deniz balõkçõlõğõna geçişi için 
gerekli tedbirler alõnacaktõr. 

b. Kõyõlarõmõzõn muayyen yerlerinde ve muayyen mesafeler içerisinde 
yapõlagelmekte olan kõyõ balõkçõlõğõmõzõn sahillerimizin imkân verdiği mesafelerde ve 
değişik mevkilerde avlanma yapabilmeleri için tekne, araç ve donatõmlarõnõ bu tip 
balõkçõlõğõ yapacak şekilde tamamlamalarõ için tedbirler alõnacaktõr. 

c. Aramaya dayanan balõkçõlõğõ geliştirmek üzere balõk sürülerinin yerlerinin 
bulunup balõkçõlara duyurulmasõ işi Devletçe ele alõnacaktir. 
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d. Kurulacak olan balõkçõ kooperatiflerine gerek lüzumlu tesisler, araçlar ve av 
malzemeleri yönünden, gerekse avlanan balõklarõn saklanmasõ veya dağõtõmõ için gerekli 
yatõrõmlara Devletçe imkân sağlanmasõ ele alõnacaktõr. 

e. İhracatõn geliştirilmesi ve özellikle balõkçõ kooperatifleri tarafõndan ihracat 
yapõlmasõnõ destekleyici tedbirler alõnacaktõr. 

f. Genel üretime önemli katkõsõ olabilecek iç sular balõkçõlõğõnõ geliştirmek 
üzere av yerleri ve avlanma şeklinin düzenlenmesine, hazõrlanacak mevzuatta yer 
verilecektir. 

g. Su ürünleri kanunu çõkartõlacak, su ürünleri teşkilâtõ kurulacaktõr. 
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ORMANCILIK 
1. İLKELER VE GELİŞMELER : 

a.   İLKELER : 

(1) Devletçe, ormanlarõ korumak ve sürekliliğini sağlamak yanõnda en uygun 
şekilde işletilerek kalkõnmamõza katkõsõ artõrõlacaktõr. 

(2) Yeniden ağaçlandõrmalarla, orman tesis edilecek, ormanlar imar ve õslah 
edilerek verimi artõrõlacaktõr. 

(3) Ormancõlõkta; kamu hizmetleriyle, işletmecilik hizmetleri ayrõ kuruluşlar 
eliyle yürütülecektir. 

(4) Orman-halk ilişkileri, ormanlarõn işletilmesi ve korunmasõ bakamõndan 
düzenlenecektir. 

(5) Orman varlõğõ ve arazi kullanma kabiliyeti gözb'nünde tutularak orman sõnõrlan 
yeniden tespit edilecek ve bu faaliyetler hõzlandõrõlacaktõr. 

b.    GELiŞMELER VE SORUNLAR : 

Birinci Plan döneminde ormancõlõk çalõşmalarõ genel olarak Plan hedeflerine 
uygun olarak yürütülmüştür. Sanayi odunu üretimi yüzde 100 gerçekleştirilmiştir. 
Yakacak odun üretiminde de durum aynõdõr. Recine, sõğla yağõ, v.b. gibi ikincil orman 
ürünleri üretimi ise yüzde 30 -50 arasõnda gerçekleştirilebilmiştir. Gelişme hõzõ yõlda 
ortalama yüzde 5,5 olmuştur. 

Orman ürünleri ihracõnõn bu dönemde yüzde 500 kadar artmasõ öngörülmüştür. Bu 
hedef gerçekleştirilememiştir, önemli bir artõş beklenen sõnat odun ihracatõnda hedefin 
ancak yüzde 18 kadarõ gerçekleştirilmiştir. 

Orman içi ve orman dõşõ ağaçlandõrmalarõ 256 bin hektarlõk hedefe karşõlõk yüzde 
61 oranla gerçekleşmiştir. Dönem içinde 19 912 Km. orman yolu ve 5,9 milyon hektar 
ormanõn amenajman planõ yapõlmõştõr. Bu iki yatõrõm konusunda da Plan hedefleri 
gerçekleştirilmiştir. Bozuk ormanlarõn imarõ yüzde 145 gerçekleşme oranõ ile 345 bin 
hektarõ bulmuş, orman sõnõrlama çalõşmalarõ bekleneni aşmõştõr. Su toplama havza-
lanndald toprak muhafaza yatõrõmlarõ hedefin yüzde 56 oranõnõ bulmuştur. 

Ormancõlõğõmõzõn karşõlaştõğõ başlõca sorunlardan birisi arazi üzerindeki nüfus 
baskõsõndan doğmaktadõr. Bu baskõ ve orman sõnõrlarõnõn kesin olarak belirtilememiş 
olmasõ orman-halk ilişkilerinin bozulmasõna sebep olmaktadõr. Orman içi köylerinin 
içinde bulunduğu şartlar da halkõn ormana çegitli şekillerde girmesine yol açmaktadõr. 
Bunlarõn sonucu olarak ormandan arazi edinme, izinsiz kesim ve düzensiz otlatmalar 
ormanlarõn bozulmasõna sebep olmaktadõr. Ayrõca orman yangõnlarõyla da halen 
ortalama olarak yõlda 7,5 bin hektar orman, yangõnlarla tahrip olmaktadõr. Ormanlarõn 
bozulmasõ erozyonu şiddetlendirmektedir. 

 

 

 



                                                                                                                                            İkinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ (1968-1972) 

http://ekutup.dpt.gov.tr/plan2.pdf   343

Ormanlarõmõzõn 5,3 milyon hektarõnõn amenajmam tam olarak yapõlmõştõr. 
Amenajman planlarõnõn tam yapõlmamõş olmasõ üretim programlarõnõn yapõlmasõnda 
karşõlaşõlan önemli bir sorundur. Bu çalõşmalarõn hava fotoğraflarõna dayandõrõlarak 
hõzla tamamlanmasõna ihtiyaç vardõr. 

Ormanlarõn işletilmesi Ürünlerin pazarlanmasõ ve ihracatta da henüz gerekli 
esneklik sağlanamamõştõr. Mevzuattan doğan sõnõrlamalar halen devam etmektedir. 
Ormanlarõmõzõn yüzde 70 i bozuk orman olmakla birlikte halen üretim imkânlarõmõz tam 
olarak degerlendirileme-mektedir. Orman imar programlan bu konuda başlõca imkânõ 
yaratmaktadõr. Gerçekten 810 milyon M2 ü aşan toplam dikili ağaç servetinden bugünkü 
üretimimizden çok fazla üretim yapõlmasõ mümkündür. 

2. ÎKİNCİ BEŞ YILLIK PLAN HEDEF VE TAHMİNLERİ :  

a.   TALEP : 
(i)' Yurt içi talep : 

Orman ürünleri; tüketim malõ (Yakacak odun) ara mal (Kâğõt hamur maddesi) ve 
yatõrõm malõ (Maden direği) olarak kullanõlabilmektedir. Tahminler bu kullanõş 
şekillerinin özelliklerine göre yapõlmõştõr. 

(a) 1966 yõlõndan iitbaren gerçekleşmeye başlõyan Muğla - Eşençay, Çaycuma 
ve Aksu Kraft kâğõt fabrikalarõnõn 1970 den itibaren tomruk talebini büyük oranda 
artõracağõ gözönünde tutulmuştur. 

Maden direğinde, demir direk kullanmaya yönelim ile teknolojik değişiklikler 
olacağõ, tel direk ve travers talebinin tahmininde beton direk ve beton traverslerin 
kullanõmõnõn artacağõ tahmin edilmiştir. 

(b) Yurt içi toplam yakacak odun tüketiminin artmõyacağõ buna karşõlõk artan 
ihtiyacõn, linyit ve petrol ürünleri ile karşõlanacağõ kabul edilmiştir. Aslõnda normal 
yakacak odun İhtiyacõnõn Tablo 176 da görülen 8 milyon tondan yüzde 50 kadar fazla 
olduğu tahinin edilmektedir. Bu oran yakacak odun yönünden ormanlar üzerindeki 
baskõnõn bir ölçüsü olarak kabul edilebilir. Tabloda fiilî tüketim tahmini gösterilmiştir. 

Yurt içi talep tahminleri Tablo 176 da görülmektedir. 

(2)   İhracat : 

İhracat tahminleri Tablo 177 de gösterümiştir. 

Genel olarak orman ürünleri ihracatõmõzõn büyük miktarlara ulaşmasõ 
beklenmemektedir. Kayõn, sedir ve palamut özü v.b. gibi belirli ürünlerin ihracõ 
mümkündür. İkincil orman ürünlerimizin ihracatõnõ önemli oranda artõrmak mümkün 
değildir. Buna karşõlõk özellikle kayõn ihracatõnõn artõrõlmasõ mümkündür. Bunu 
sõmrlõyan başlõca faktörler, ihracat yapacak kuruluşlarõn açõk olarak tanõmlanamamõş 
olmasõ, standardizasyon yetersizliği ve iç fiyatlarõn bazõ durumlarda yüksek olmasõdõr. 
Ayrõca uzun sürede orman ürünlerinin islenmiş olarak ihraç edilmesi de gözetilmektedir. 
Bununla birlikte bu dönemde orman ürünleri ihracatõmõzõn artõrõlmasõ hedef tutulmuştur. 
Uygulamada, Tablo 177 deki miktarlarõn aşõlmasõ amaç olacaktõr. 
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TABLO: 176 � Yurtiçi Talep Tahminleri (1965 üretici fiyatlarõ ile) 
 

  

1962  1967  

I. Plan 
yõllõk  
% artõş  

 

1972  

Endeks 
1972 

1967=100  

II. Plan 
yõllõk   
% artõş  

Anamallar veya mal gruplarõ   (1)  (2)  (3)   (4)  (5)  (6)  
Tomruk                          Bin M3   2395,2  3 599,0    6 164,2    

Mil. TL.   536.7  809,7  8,5   1 386,9  171,3  11,5  
Maden direği                Bin M3   549,0  405,8    400,0    

Mily. TL   85,6  63,3  � 5,8   62,4  98,6  � 0,3  

Tel direği                     Bin M3   32,0  51,2    40,0    

Mily. TL.   9,7  15,5  9,8   12,1  78,1  � 4,8  
Sanayi odunu               Bin M3   220,0  526,0    545,0    

Mlly. TL.   27,7  66,2  19,1   68,6  103,6  0,7  
Yakacak «dunu            Mily. ton   8,0  8,0    8,0    

Mily. TL.   528,0  528,0  �   528,0  100,0  �  

Keçine                          Bin ton   3,0  3,0    4,5    

Mily. TL.   6,0  6,0  �   9,0  150,0  8,4  
Diğer ikincil ürünler     Mily. TL.   41,1  37,6  � 2,0   39,9  106,1  1,2  

Toplam değer               Mily. TL,   1 234,8  1 526,3  4,3 .   2 106,9  138,0  6,7  
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TABLO: 177 � Yurtdõşõ Talep (İhracat) Tahminleri) 

(1965 üretici fiyatlarõ ile) 
 

1962  1967  

I. Plan 
yõllõk  

% artõş

 

1972  

Endeks 
1972 

1967=100  

II. Plan 
yõllõk  
% artõş  

Anamallar veya mal gruplarõ  (1)  (2)  (3)   (4)  (5)  (6)  
Tomruk                          (Bin M»  14,0  13,0    40,0    

Mlly. Tl.  3,2  2,9  � 1,5   9,0  307,6   

Sõğla yağõ                    Ton  50,0  60,0    60,0    

Mily. Tl.  1,5  1,8  3,7   1,8  100,0  �  
Reçine                            Bin ton  �  �    3,0  �  �  

Mily. Tl.  �  �    6,3  �  �  

Diğer ikincil UrUnler    Bin ton         

Mlly. Tl.  5,9  9,4  9,7   10,1  107,4  1,4  

Toplara değer              Milyon Tl.  10,6  H,l  5,9   26,9  190,8  13,8  
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b. ÜRETİM VE İTHALAT :  
(1)    Üretim: 

TABLO : 178 � Ormanlarõmõzõn bünyesi 
(Milyon hektar) 

İşletme Şekli   Normal  Bozuk  Toplam  

Koru ormanõ   2,2  2,8 5,0
Baltalõk orman   1,7  3,9  5,6  

Toplam   3,9  6,7  10,6  

Tablo 178 de anlaşõlacağõ gibi ormanlarõmõzõn yüzde 64 ü bozuk bünyelidir. Bu 
yüzden verim gücü düşüktür. Normal koru ormanlarõmõzõn hektar verimini 3 M3; bozuk 
koru ormanlarõnõn 1,46 M3; baltalõk ormanlarõn ise ortalama 0,482 M3 olduğu tahmin 
edilmektedir. Üretim tahminlerinin yapõlmasõnda bu durum gözönünde tutulmuş, ancak 
orman iman suretiyle elde edilebilecek ürün de hesaba katõlarak hedefler tespit edilmiştir. 

Üretim tahminleri Tablo 179 da gösterilmiştir. 

(a) KULLANILACAK ODUN RETİM TAHMİNİ: 
Orman ürünleri işleme sanayii, kâğõt sanayii, maden ve tel direği taleplerinin yurt 

içinden karşõlanmasõ hedef tutulmuştur. Üretimin yaklaşõk olarak yüzde 10 unun Devlet 
ormanlarõ dõşõndan elde olunacağõ tahmin olunmaktadõr. 

(b) YAKACAK ODUN ÜRETİM TAHMİNİ : 

Halen 6,2 milyon ton olan, Devlet ormanlarõ yakacak odun üretimi; gerçek üretim 
kapasitesi olan 3,5 milyon tona, imar ve õslah sonucu 3,5 milyon ton daha eklenerek 7 
milyon ton olabilecektir. 

Burada önemli olan, imar ve õslah işlerinin yatõrõm hedeflerine ve tekniğine uygun 
olarak aralõksõz devam etmesidir. 

Ayrõca 2,5 milyon hektar bağ - bahçelerden, çalõlõklardan, sahipli' palamut meşeliği, 
kestanelik söğüt ve kavaklardan v.b. l milyon ton odun üretileceği tahmin olunmuştur. 

(c) İKİNCİL  ÜRÜNLER  ÜRETİMİ TAHMİNİ: 
Önemli orman ikincil ürünleri sõğla yağõ olarak 150 ton, reçine olarak 10-12 bin 

ton, palamut olarak 30-40 bin ton üretim kapasitemiz varsa da üretim tablolarõna, ancak, 
iç tüketim ve ihraç durumlarõna göre tahmin edilerek konulmuştur. Çünkü sõğla yağõ, 
özellikle reçine v.b. yi stokta saklamak kalite ve değer düşüklüğü sonucunu 
doğurmaktadõr. 

(2)   İthalât: 
Ortalama her yõl 5 bin ms memleketimizde bulunmõyan ürünlerin ithal edilebileceği 

(Kaplamalõk v.b.) tahmin olunmuştur. 

Maden direği ihtiyacõnõn her zaman, iç üretimle karşõlanmasõ mümkün olduğundan, 
bu alanda bir ithalât düşünülememiştir. 

1968 - 1969 yõllarõnda her yü 60 bin ms kadar kâğõt odunu ithali olabileceği tahmin 
edilmiştir. Artan iç üretimle ihtiyacõn kapatõlacağõ cietle 1969 dan sonra kâğõt odunu 
İthaline ihtiyaç kalmõyacaktõr. 
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TABLO : 179 � Üretim Tahminleri (1965 üretici fiyatlarõ ile) 
 

 

1962  1967  
I. Plan yõllõk 

% artõş 
 

1972  
Endeks 1972 
1967=100  

II. Plan yõllõk 
% artõş 

Anamallar veya mal gruplarõ  (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)
Tomruk                           Bin M3  2 398,0  3 608,0    6 200,0    

Mily. TL.  539,5  811,8  8,5   1 395,0  168,5  11.0  
Maden direği                 Bin M3  504,0  405,8    400,0    

Mily. TL.  78,8  63,3  -4,3   62,4  114,2  2,7  
Tel direği                       Bin M3  32,0  51,2    40,0    

Mily. TL.  9,7  15,5  9,8   12,1  114,2  ' 2,7  
Sanayi odunu                Bin M3  220,0  430,0    545,0    

Mily. TL.  27,7  54,1  14,3   68,«  126,8  4,9  
Yakacak odunu            Mily. ton  8,0  8,0    8,0    

Müy. TL.  528,0  528,0    528,0  100,0  �  
Reçine                          Bin ton  3,0  3,0    7,5    

Mily. TL.  6,0  6,0    15,0  250,0  20,0  
Sõglayağõ                        Ton  30,0  50,0    60,0    

Mily. TL.  0,9  1,5  10,7   1,8  120,0  3,7  
Diğer ikincil ürünler    Mily. TL.  47,0  47,0    50,0  106,4  1,3  
Toplam değer               Mily. TL.  1 237,6  1 527,2  4,3  2 132,9  139,6  6,9  

TABLO : 180 �İthalât Tahminleri (1965 ithalâtçõ fiyatlarõ ile) 
 

 
1962  1967  

I. Plan yõllõk % 
artõş

 
1972 

Endeks 1972 
1967=100

II. Plan yõllõk  
% artõş

Anamallar veya mal gruplarõ  (1) (2) (3)  (4) (5) (6)
Tomruk (Ekzotik)        Bin M3  1,2 4,1  4.2 102,4 0,5

Mily. TL,  0,5  1,7    2,2    
Maden direği                Bin M3  44,0  �       

Mily. TL.  8,9  �       
Kâfõt odunu                  Bin M3  �  96,0    �  �  �  

Mily. TL.  �  23,0    �  �  �  
Diğerleri                        Mily. TL.  �  �    2,8  �   �   
Toplam değer               Mily. TL.  9,4 24,7  5,0 � �
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c. YATIRIMLAR : 

Yatõrõmlar tarõm sektörünün genel kõsmõnda yer almõştõr. 

d. KATMA DEĞER VE DIŞ  TİCARET ETKİLERİ: 
(1)   Katma değer : 

Ormancõlõk katma değer etkisi tarõmõn genel bölümünde yer almõştõr. 

(2)   Dõş ticaret etkisi: 

TABLO : 181 � Dõş Ticaret Dengesi        (Milyon TL.) 
(1965 fiyatlarõ) 

 

  
1967  1972  

Endeks 1972 
1967=100  

II. Plan Yõllõk 
% artõş 

  (1)  (2)  (3)  (4)  
ihracat (Foto)   24,7   . 5,0  �  �  
ithalât (Cif)   � 6,4  32,5 �  �  
Fark-   18,3  37,5  204,9  15,5  

Dõş ticaret dengesi Tablo 181 de gösterilmiştir. İkinci Plan döneminde bu sektör net 
ihracat durumuna geçecektir. 

3.   POLİTİKA TEDBİRLERİ: 

a. Kamu orman hizmetleri işletme hizmetlerinden ayrõlacak, işletme hizmetleri ayrõ 
bir İktisadî kuruluş bünyesine kavuşturulacaktõr. Bukuruluşun orman ürünlerinin, üretimi 
ve iç ve dõş pazarlâmasõyla ilgili, işleri yapabilmesi orman kaynaklarõmõzõn en uygun 
kullanõlmasõnõ sağlamasõ ve cari harcamalarõn artõnimamasõ esas olacaktõr. 

b.   Ormancõlõk üretimini, orman varlõğõnõ azaltmadan geliştirmek, tam ve güvenilir 
orman envanterinin varlõğõna bağlõdõr. Halen ormanlarõmõzõn yüzde 50 sinin amenajman 
planlan yeterlidir. Ormancõlõk çalõşmalarõnda amenajman planlarõnõn yapõlmasõna öncelik 
verilecek ve bunun ikinci Plan dönemi içinde tamamlanmasõ hedef tutulacaktõr. 
Amenajman planlarõnõn ve orman sõnõrlandõrma çalõşmalarõnõn gerektirdiği hava 
fotoğraflarõ öncelikle temin edilecektir. 

c. Gelişen orman ürünleri sanayiin teknolojisine uygun kalite orman ürünleri 
Üretimi yapõmõna imkân vermek üzere bu sanayilere hammadde veren bölgelerdeki 
ormanlarõn idare ve işletme gayeleri yeniden tespit edilecek ve bu ormanlarõn amenajman 
planlan yeni gayelere göreyapõlacaktõr. 

d.   Orman Ürünleri, üretimini artõrmak zamanõnda pazarlara arz.etmek, ormanlarõn 
imar ve õslahõnõ kolaylaştõrmak üzere gerekli yol şebekesi planlanacak ve yapõlacaktõr. 

e. Ağaçlandõrma, imar, toprak muhafazasõ gibi önemli yatõrõmlarõn 
gerçekleştirilmesini etklliyen ve orman halk - ilişkileri yönünden önemli bulunan orman 
sõnõrlandõrmalarõ söz konusu ilişkilerin düzenlenmesine en çok ihtiyaç duyulan alanlara 
öncelik verilerek yürütülecektir. Sõnõrlandõrma ve ormandan faydalanma da, orman 
varlõğõnõn korunmasõ, yanõnda orman - halk ilişkilerinin düzenlenmesi de gözetilecektir. 
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f. Ağaçlandõrma; bozuk orman sahalarõnda orman sõnõrlandõrmanõn öncülüğünde, 
orman imar ve õslahõna paralel olarak ve erozyon-problemi olan yerlerde toprak muhafaza 
amacõna göre yapõlacaktõr. Fidanlõklar ağaçlandõrma alanlarõna yakõn kurulacak, 
ağaçlandõrmalar için fidan üretecek geçici fidanlõklar kurulmasõ esas alõnacaktõr. 

g. Orman ürünlerinin ihracatõ; standart ve kalite uygunluğu, fiyat ucuzluğu 
sağlanarak artõrõlacak ve mamul mal ihracõna öncelik verilecektir. 
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MADENCİLİK 
MADENCİLİK SEKTÖRÜ 

1.  İLKELER : 

Türkiye'nin jeolojik imkânlarõnõn geniş ve çeşitli olmasõna rağmen, büyük ve kârlõ 
işletmeye müsait kesin rezerv hesaplan yapõlmõş yeraltõ kaynaklarõ sõnõrlõdõr. Bilinen 
önemli kaynaklarõn işletilmeye ve pazarlamaya hazõr olanlarõndan bakõr, petrol, boksit, 
linyit, wolfram, manyezit, borasit, civa İkinci Beş Yõllõk Plan döneminde harekete 
geçirilecektir. Bu kaynaklara ikinci Beş Yõllõk Plan döneminde önemli ilâveler yapõlamaz 
ise, Üçüncü Beş Yõllõk Plan dönemi için büyük maden işletme projeleri hazõrlamak 
mümkün olamõyacaktõr. Bu gerçek, İkinci Beş Yõllõk: Plan döneminde madencilik 
faaliyetlerine aşağõda belirtilen ilkelerin yön vermesini gerektirmektedir. 

a. ARAMA : 

Maden ve petrol aramalarõna daha etkin bir şekilde ve hõzla devam edilecektir. 
Arama faaliyetleri .dağõnõklõktan kurtarõlacak ve belirli me-tallojenik sahalar ve madenler 
üzerine yoğunlaştõrõlacaktõr. 

b. İŞLETME : 

(1)  Maden sahalarõm harekete getirecek hukukî tedbirler süratle uygulanacaktõr. 

(2)  Bilmen maden ve petrol yataklarõnõn işletme temposu ekonomik ölçüler ve 
pazarlama imkânlarõ çerçevesinde mümkün olduğu kadar yüksek bir seviyeye 
getirilecektir. 

(3)  Maden ve petrol işletmelerinde katma değerin yüksek nispette yurt içinde 
kalmasõnõ sağlamak amaç olmaktadõr. 

(4)  Başarõlõ madenciliğin en önemli şartõ büyük sermayeli ve geniş teknolojik 
imkânlara sahip kuruluşlarõn varlõğõdõr. Bu alanda kamu sektörü büyük sorumluluklar 
yüklenecektir. Maden ve petrol işletmeciliği yapan mevcut kamu kuruluşlarõ malî, teknik 
ve organizasyon yönlerinden güçlendirilecektir. 

(5)  Büyük yatõrõm ve işletmecilik gerektirmiyen çeşitli 've ihracata yönelebilecek 
yatõrõm fõrsatlarõ da madencilik sektöründe mevcuttur. (Manyezit, barit, flüorit, amyant, 
mermer, zõmpara v.b.) Bu imkânlarõn özel sektör tarafõndan değerlendirilmesi için etkin 
finansman kaynaklarõ sağlanacaktõr. 

2.    MADENCİLİK SEKTÖRÜNDE GELİŞMELER : 
a.    YURT İÇÎ TALEP : 

Birinci Beş Yõllõk Plan döneminde madencilik sektöründe özellikle demir cevheri 
konusunda yurt içi talep hõzla artmõştõr. 
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TABLO : 186 � Yurtiçi Talep Tahminleri (Milyon TL.) 

(Miktar ton) 
(1965 fiyatlarõ) 

 

 

1962  1967  

I. Plan 
yõllõk 

% artõş 

 

1972 

Endeks 
1972 

1967=100 

II. Plan 
yõllõk  

% artõş 
Mal gruplarõ  (1)  (2)  (3)   (4)  (5)  (6)  

Kömür     Taşkömürü     Miktar  3 982 700  5 000 000    6 250 000    
Değer  47 689  4,6   736  124,9  4,6  

Linyit            Miktar  2 979 5 600 000    8 500 000    

Değer  17 536  13,4   510  151,8  8,7  
Demir cevheri               Miõktar  422000  1 800 000    3 200 000    

Değer  1 54  34,0   96  177,8  12,1  
Demir dõşõ metalik         Miktar  � �       

cevherler                        Değer  12 201  10,4   515, 256,6  20,7  
Ham petrol                        Miktar  2 886 400  5 600 000    10 000 000    

Değer  144 275  13,9   500  181.8  12,6  
Diğer madenler ve        Miktar  �� �    �    

taş ocakçõlõğõ               Değer  225  358,8  9,7   872,9  243,3  19,6  
Toplam                            Değer  1 153  1 813,8  9,4   3 233,7  178,3  12,2  
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İkinci Beş Yõllõk Plan döneminde, kurulacak olan üçüncü demir - çelik tesisleri 
dolayõsiyle demir cevherleri talebinin hõzla artmakta devam etmesi beklenmektedir. 

Demir dõşõ metalik cevherlerden bakõr ve alüminyuma olan talep de kamu sektörü 
tarafõndan gerçekleştirilmekte olan projelerin tamamlanmasõ ile yükselecektir. Ayrõca, 
gübre üretim tesislerinin kurulmasõ ile :fosforit talebi de hõzla yükselecektir. 

b. İHRACAT : 

Maden ihracatõ konusunda Birinci Beş Yõllõk Plan döneminde demir dõşõ metalik 
cevher İhracatõ diğer madenlere oranla daha fazladõr. Ancak bir yandan diğer madenler 
kapsamõna giren bor tuzlan ve manyezit ihracatõnõn süratle artmasõ, diğer tarafõndan 
demir dõşõ metalik cevherlerin büyük bir kõsmõnõn yurt İçinde işlenmesi imkânlarõ, ikinci 
Beş Yõllõk Plan dönemi sonunda diğer madenler ve taş ocakçõlõğõ kapsamõna giren 
cevherlerin ihracatõnõn, demir dõşõ metalik cevherler ihracatõndan daha yukarõ bir 
seviyeye çõkmasõna yol açacaktõr. 

c.   ÜRETİM : 

Madencilik sektörü üretiminin İkinci Beş Yõllõk Plan döneminde Birinci Beş Yõllõk 
Plana oranla daha (hõzlõ bir artõş göstermesi beklenmektedir. Demir, bakõr, alüminyum, 
pirit, cõva, wolfram, bortuzu, manyezit konusundaki büyük projelerin gerçekleşmesi ile -
madencilik sektöründe önemli üretim artõşõ yanõnda metalürji ve kimya v.b. 
sektörlerinin bu cevherleri işleyip ihraç etmeleri veya ithalât ikamesi 
gerçekleştirirmeleri ile büyük döviz kazancõ sağlanacaktõr. 

d. ÎTHALAT : 

İkinci Beş Yõllõk Plan döneminde yurt içi ham petrol üretiminin artmasõ 
dolayõsiyle ithalâtõn azalmasõ beklenmektedir. İkinci Beş Yõllõk Planda önemli bir ithalât 
malõ da gübre sanayiinin talep edeceği fosforit olacaktõr. Türkiye'deki mevcut fosforit 
yataklarõnõn düşük tenörlü ol-masõ, zenginleştirme etütlerinden henüz olumlu bir netice 
alõnmamõş olmasõ fosfat kayasõ ithalini zorunlu kõlmaktadõr. 

e. YATIRIMLAR : 

İkinci Beş Yõllõk Planda, kamu sektörü yatõrõmlarõnda büyük ağõrlõk petrol ve 
maden aramalarõna verilecektir. Bu dönemde kamu sektörü için öngörülen 3 milyar 
liralõk yatõrõmõn yaklaşõk olarak 1,5 milyar lirasõ aramalara ayrõlacaktõr. Bu miktarõn 900 
milyon lirasõnõn maden, 600 milyon lirasõnõn da petrol arâmalannda kullanõlmasõ 
beklenmektedir. özel sektör yatõrõmlarõnda, diğer madenler ve taşocağõ kapsamõna giren 
endüstriyel hammaddeler konusunda büyük artõg olacağõ tahmin edilmektedir. 

Ayrõca, 1967 yõlõnda işletmeye açõlan petrol boru hattõnõn kapasitesi, bazõ 
eklenmeler ile 1972 yõlõna kadar ulaşõlmasõ beklenen üretimin taşõnmasõ için yeterli 
olacaktõr. Ancak, Üçüncü Beş Yõlda doğacak ihti-.yacõ karşõlamak amacõ ile yeni taşõma 
imkânlarõnõn 1971 yõlõndan itibaren dikkate alõnmasõ gerekmektedir. 
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TABLO : 183 �İhracat Tahminleri (Milyon TL.) 

(1965 fiyatlarõ ile) 
 

 

1962 1967 
I.Plan yõllõk 

% artõş 
 

1972 
Endeks 1972 
1967=100 

II. Plan 
yõllõk% artõş 

Mal gruplarõ  (1) (2) (3)   (4)  (5)  (6)  
Demir dõşõ metalik cevherler  107  114  1,2   155,2  136,1  6,3  
Diğer madenler ve taşocakçõlõğõ  23  86,2  30,2   158,1  183,4  12,8  

Toplam  130  200,2  9,0   313,3  156,5  9,3  

Not: Ocakbaşõ üretici fiyatlarõ İle 

TABLO : 184 � Üretim Hedefleri (Milyon TL.) 
(Miktar ton) 

(1965 üretici fiyatlarõ ile) 
 

1962 1967 
I. Plan yõllõk 

% artõş 
 

1972 
Endeks 1972 
1967-100 

II. Plan yõllõk 
% artõş 

Mal gruplarõ  (1)  (2) (3)  (4) (5)  (6)  
Kömür     Tagkömürü   Mi'ktar  3 893 000  5 000 000    6 250 000    

Değer  459,4  589  5,0   736  125,0  4,6  
Linyit         Miktar  2 979 000  5 600 000    8 500 000    

Değer  178,8  336  13,4   510  151,8  8.4  
Demir cevheri                Mi'ktar  813 000  1 800 000    3 200 000    

Değer  24,4  54  17,2   96  177.8  12,3  
Demir dõşõ metalik        Miktarõ  �  �  �   �  �   
cevherler                       Değer  280  315  2,3   671  213,0  16,3  
Ham petrol                    Mi'ktar  595 400  2 400 000    6 000 000    

Değer  29,8  120  32,0   300  250,0  20,1  
Diğer madenler ve        Miktar  �  �  �      
taş ocakçõlõğõ                 Değer  250  416  10,7   811  194,9  14,2  
Toplam                          Değer  1 222,4  1830  8,4   3124  170,7  11,1  
Katma değer  930  1400  8.3   2350  168,0  10,9  
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TABLO : 185 � İthalât Tahminleri (Milyon TL.) 
(Miktar ton) 

1965 fiyatlarõ  (CİF) 
 

1962  1967  

I. Plan 
yõllõk  

% artõş  

 

1972  

 Endeks 
1972 

1967=100 

II. Plan 
yõllõk 

% artõş 
Mal gruplarõ  (1)  (2)  (3)   (4)   (5)  (6)  

Ham petrol :          
Miktar  2 269000  3100000    4 000 000     
Değer  317  434  6,3   560   129,0  5,2  

Diğer madenler ve taşocakçõlõğõ :          
MiõMar  � -  �    �     
Değer  13,8  29  16,0   220   758,6  50,0  

Toplam değer  331,5  463  6,9   780   168,5  11.0  
 
TABLO : 186 � Yatõrõmlar (Bin TL.) 

(1965 fiyatlarõ} 
 

 Birinci Plan 
toplamõ 

(Tahmin)

İkinci Plan 
toplamõ 

1,   Üretim yatõrõmlarõ :   (1)  (2)  
Kömür cevheri   745 044  880 000  
Demir cevheri   75447  77000  
Demir dõşõ -metalik cevherler   337 685  746 000  
Ham petrol   418600  290 000  
Diğer madenler ve taşocakçõlõğõ   140 911  292 000  
Üretim yatõranlarõ              Toplamõ   1 717 687  2 285 000  

2.   Arama yatõrõmlarõ :   .   
Petrol   870 000  925 000  
Petrol dõşõ madenler   288 400  890 000  
Arama yatõrõmlarõ               Toplamõ   1 158 400  1 815 000  
Madencilik yatõrõmlarõ         Toplam õ  2 876 087  4 100 000  
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f.   MADENCİLİK SEKTÖRÜ DIŞ TİCARET ETKİSİ: 

TABLO : 187 � Dõş Ticaret Dengesi (Milyon TL.) 
(1965 fiyatlarõ) 

1962 1967 

I. Plan 
yõllõk % 

artõş

 

1972 

Endeks 
1972 

1967=100

II. Plan 
Yõllõk 
% artõş

(1) (2) (3)  (4) (5) (6) 

İhracat (FOB)                              -               148,3  252  ll.l   380  150,8  8,6  
İthalât (CiF)                                             331,5  463  6,8   780  168,5  11,0  

Fark                                                       � 183,2  � 211  2,9   400  189,6  13,7  
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3. KÖMÜR MADENCİLİĞİ: 

a)    BİRİNCİ BEŞ YILLIK PLAN DÖNEMİNDEKİ GELİŞMELER : 

Bu dönemde taş kömürü üretiminin yõllõk ortalama artõg hõzõ yüzde 5 olmuştur. 
Mevcut taş kömürü havzasõnõn jeolojik durumu kõsa zamanda büyük çapta üretim 
artõşõna fõrsat vermediğinden yurt içi yakõt talebinin karşõlanabilmesi için başka enerji 
kaynaklarõndan daha geniş şekilde faydalanõlmasõ zorunluluğu ortaya çõkmõştõr. 
Nitekim, bu nedenle fuel -oil ve linyit tüketimi hõzla artmõştõr. Bu dönemde linyitin 
üretim ve tüketiminin yõllõk ortalama artõş hõzõ yüzde 13 olmuştur. Birinci Beş Yõllõk 
Planõn kömür madenciliği için öngördüğü üretim hedeflerine ulaşõlmõştõr. 

6. İKİNCİ BEŞ YILLIK PLAN DÖNEMİNDE HEDEF VE TAHMİNLER : 

Dünya enerji tüketiminde maden kömürünün payõ hõzla azalmaktadõr. Maden 
kömürü yataklarõnõn eskisi kadar kolay üretime imkân vermemesi ve yüksek taşõma 
ücretleri 'bu yakõtõ daha ucuz ve kullanõm kolaylõğõ olan petrol ve tabu gaz karşõsõnda 
rekabet edemez duruma düşürmüştür. Türkiye'de tabiî gazõn bulunamamasõ dolayõsiyle ' 
fuel - oil sanayide ve konut õsõtmasõnda!maden kömürünün yerini büyük ölçüde 
almaktadõr. Tabu gaz aramalarõna da ikinci Beş Yõllõk Plan döneminde büyük ağõrlõk 
verilecektir. Yine bu dönemde tüketim merkezlerine yakõn olan maden kömürü 
yataklarõnõn geliştirilmesine öncelik tanõnacaktõr. 

4. DEMİR CEVHERİ MADENCİLİĞİ : 

a.   BİRİNCİ BEŞ YILLIK PLAN DÖNEMİNDEKİ GELİŞMELER : 

Demir cevheri konusunda Birinci Beş Yõllõk Planõn öngördüğü üretim ve tüketim 
hedeflerine   varõlmõştõr. Bu dönemde kurulan ikinci demir - çelik fabrikasõ ile birlikte 
yurt içi demir cevheri üretim ve tüketimi yaklaşõk olarak 2,5 misli artmõştõr. 

b. İKİNCİ BEŞ YILLIK PLAN DÖNEMİNDE HEDEF VE TAHMİNLER : 

İkinci Beş Yõllõk Plan döneminde Ereğli Demir-Çelik Fabrikasõnõn tevsii ve 
kurulacak olan 3 üncü Demir-Çelik Fabrikasõ ile birlikte yurt içi demir cevheri talebi 
yüzde 80 oranõnda artacaktõr. Türkiye'nin bugün bilinen demir cevheri rezervi büyük 
olmamakla birlikte 2-3 milyon ton seviyesinde olan yurt içi talebi karşõlayabilir. Bu 
dönemde demir cevheri aramalarõna hõz verilirken işletilmiyen veya rezervine göre mail 
imkânsõzlõk yüzünden yeteri kadar üretim faaliyetinde bulunmõyan maden sahalarõnõn 
üretimlerinin artõrõlmasõ dolayõsiyle demir cevheri talebinin iktisadî ölçüler içerisinde 
öncelikle yurt içinden karşõlanmasõ yoluna gidilecektir. 

Düşük tenörlü demir cevherlerimizin değerlendirilmesi imkânlarõ üzerinde 
durulacaktõr. 

 

 

 

 



                                                                                                                                       İkinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ (1968-1972) 

http://ekutup.dpt.gov.tr/plan2.pdf   357

5.    DEMİRDEN BAŞKA METALÎK CEVHERLER MADENCİLİĞİ : 

a. BİRİNCİ BEŞ  YILLIK. PLAN DÖNEMİNDEKİ GELİŞMELER : 

Demir dõşõ metalik cevherler madenciliğinde öngörülen hedeflere ulaşõlamamõştõr. 
Wolfram madeni tesisleri kurulamamõş, manganez ve pirit tahminleri de daha düşük 
seviyelerde gerçekleşmiştir. Krom ve bakõr yaklaşõk olarak öngörülen seviyede 
kalmõştõr. Cõva konusunda ulaşõlan büyüklükler tahminlerin üstündedir. Bunun en 
önemli nedeni birkaç yõl içinde dünya cõva fiyatlarõnõn birkaç misli artmasõdõr. 

b. İKİNCİ BEŞ YILLIK PLAN DÖNEMİNDE HEDEF VE TAHMİNLER  
(1)    Talep: 

TABLO : 188 � Yurt İçi Talep tahminleri 
(Milyon T.L)  
(1965 fiyatlariyle) 

 

  1  9  6  7 1  9  7  2  % 
artõş 

  Ton  Değer  Ton  Değer   hõzõ 

Anamallar   (1)  (2)  (3)  (4)   (5)  
Alüminyum cevheri     250 000 12,5   
Antimuan «regülüs»   50  0,8 50 0,8    
Bakõr cevheri   1 270 000  182,0 4 070 000 375,0   15,4 
Cõva (Metal)   20  3,0 40 6,0   14,9 
Krom- cevheri   25 000  3,0 110 000 13,2   37,0 
Kurşun - çinko (Konsantre)    8,1  10,4   5,1 
Manganez cevheri   20 000  2,0 70 000 7,0   23,5 
Pirit cevheri   12 000  2,1 500 000 90,9   106,0 

Toplam    201,0  515,8   20,7 

Kamu sektörü tarafõndan kurulmasõ planlanmõş yeni metalürji tesisleri ile 
alüminyum, bakõr, pirit üretiminin tamamõ krom üretiminin 100 000 tonu, manganez 
üretiminin 70 000 tonluk kõsmõnõn yurt içinde işlenip değerlendirilmesi gerçekleşmiş 
olacaktõr. 

TABLO : 189 � İhracat tahminleri 
(Milyon T. L.) 

(1965 üretici fiyatlar ile) 
 

  1  9  6  7 1  9  7  2  % 
artõş 

  Ton  Değer  Ton  Değer   hõzõ 
Anamallar   (1)  (2)  (3)  (4)   (5)  

Antimuan (Konsantre)   3840 6,9 5 450 9,8   7,3  
Civa (Metal)   155 23,0 350 52,5   18,0  
Çinko, kurşun (Konsantre)   7800 3,9 19 200 9,6   19,8  
Krom (Cevher, konsantre)   500 000 60,0 500 000 60,0     
Manganez  (Cevher)   25 000 2,5 50 000 5,0   14,9  
Pirit  (Cevher)   118 000 17,7 �   � 
Wolfram (Konsantre)   � � 1 200 18,3   �  

Toplam   � 114,0 _ 155,2   6,3  
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 (2)    Üretim tahminleri: 

TABLO : 190 � Yurt içi Üretim Tahminleri 
(Milyon T. L.)  
(1965 üretici fiyatlarõ ile) 

  1  9  6  7 1  9  7  2  % 
artõş 

  Ton  Değer  Ton  Değer   hõzõ 

Ansõn sil ar   (1)  (2) (3) (4)  (5) 

Alüminyum  (Cevher)   �  � 250 000 12,5   �   
Antimuan (Cevher)   50 000  7,7 75000 10,6   6,5  
Bakõr   (Cevher)   1 270 000  182,0 4 070 000 375,0   15,5  
Cõva (Metal)   175  26,0 .390 58,5   17,7  
Çinko - kurşun (Cevher)   60 000  12,0 100 000 20,0   10,9  
Krom (Cevher)   525 000  63,0 610 000 73,2   3,1  
Manganez  (Cevher)   45 000  4,5 120 000 12,0   21,6  
Pirit   130 000  10,8 500 000 90,9   38,5  
Wolfram. (Konsantre)   �  � 1 200 18,3   �  

Toplam  . �  315,0 � 671,0   16,3  

Alüminyum ve Wolfram yataklarõnda bu dönemde üretim faaliyetine 
bağlanacaktõr. Bakõr ve bakirli - pirit ile civa konusunda önemli üretim artõşõ 
sağlanacaktõr. Manganez aramalarõndan da olumlu neticeler alõnmaktadõr. Bu konuda 
yeni üretim imkânlarõ araştõrõlacaktõr. 

6.   HAM PETROL : 

a.   BİRİNCİ BEŞ YILLIK PLAN DÖNEMİNDEKİ GELİŞMELER : 

1962 yõlõna kadar yurdumuzda ham petrol yalnõz Batman Rafinerisinde 
işlenmekte ve bu talep yurt içi üretim ile karşõlanmaktaydõ. 1962 yõlõnda iki yeni 
rafinerinin işletmeye girmesiyle 1963 - 1967 döneminde petrol ürünleri talep ve 
üretiminde kaydedilen artõğa paralel olarak ham petrol talebi de artmõştõr. Böylece 
petrol ürünleri yerine ham petrol ithalatõna başlanmõştõr. 

Ayrõca, Birinci Plan döneminde rafineriler gittikçe artan oranlarda yerli ham 
petrol işlemeye başlamõşlardõr, işlenen yerli ham petrolün tüm işlenen miktara oranõ, 
1963 yõlõnda yüzde 18,7, 1965 yõlõnda yüzde 32,1 iken 1967 yõlõnda yüzde 43,6 ya 
ulaşmõştõr. 

Birinci Beş Yõllõk Plan devresinde, özel ve kamu şirketleri, üzerinde arama 
yaptõklarõ bölgelerdeki Basur, Şelmo, Beykan, Batõkayaköy, Çelikli, Bada ve Şahaban 
gibi ekonomik olarak işletilebilecek ve kapasitesi büyük alanlarõ üretime geçirmişlerdir. 
Ayrõca üretimi kõsõtlõyan taşõma kapasitesinin de artõnlmasiyle 1963 yõlõnda 744,9 bin 
ton olan ham petrol üretimi 1965 yõlõnda l milyon 534 bin tona ulaşmõştõr. Ancak 
bugünkü talep seviyeleriyle karşõlaştõrõldõğõnda, bu artõşõn yeterli olmadõğõ görülür. 

Bugün bilinen ve ekonomik olarak işlenebilir ham petrol rezervlerinin miktarõ, en 
güvenilir olmasõ gereken bilgilere göre 305 150 000 varil veya yaklaşõk    olarak   45   
milyon   tondur.   Bu rezervlerden  bugün açõlmõş bulunan kuyular ile üretim 2,5 milyon 
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ton yõla ulaşacak durumda dõr. Ancak bu rezervler hakkõnda gerek nitelik gerekse 
nicelik bakõmõndan güvenilir bilgiler mevcut değildir. 

İkinci Plan döneminde mevcut rezervlerin miktarõ ve özellikleri hakkõnda 
güvenilir bilgiler edinilmesinin, petrollü olarak tanõmlanan alanlar dõşõnda ve petrollü 
olmasõ muhtemel diğer alanlarõn aranmasõna ağõrlõk verilmesinin, aramalarda başarõ 
şansõnõn ve kuyularõn veriminin artõrõlmasõnõn ve ağõr ham petrolün 
değerlendirilmesinin gerekliliği bu alandaki en önemli sorunlar olacaktõr. 

b.    ÎKlNCl BEŞ  YILLIK PLAN HEDEF VE  TAHMİNLERİ : 

(1)   Talep : 

Ham petrol talebi, petrol ürünleri talebinin karşõlanmasõ için rafinerilerde 
işlenmesi gerekli ham petrol miktarõndan bulunmuştur. 

Tablo 182 den de izleneceği gibi 1967 yõlõnda 5 milyon 500 bin ton olan ham 
petrol talebinin 1972 yõlõnda 10 milyon tona ulaşacağõ ve yõlda ortalama yüzde 10,6 
artõş göstereceği tahmin edilmektedir. 

(2) Üretim, ve ithalât :  
(a)   Üretim: 

Gittikçe artan ham petrol talebinin, mümkün olan en fazla kõsmõnõ yurt içinden 
karşõlayabilmek için İkinci Beş Yõllõk Plan döneminde bir taraftan, mevcut üretim 
kuyularõnõn verimini artõrmak, ekonomik olduğu ölçüde yeni kuyular açmak ve ağõr ham 
petrolü değerlendirmek yolu ile üretimin artõrõlacağõ ve diğer taraftan da yeni bulgularla 
bu üretim kapasitesine eklemeler yapõlacağõ varsayõlmõştõr. Buna göre 1967 yõlõnda 2 
milyon 400 bin ton ham petrol üretiminin yõlda ortalama yüzde 20,1 artõş ile 1972 yõlõnda 
6 milyon tona ulaşmasõ beklenmektedir. Bu miktarlara ulaşõlabilmesi, sektörün 
sorunlarõnõn hõzla ele alõnmasõna ve bu konudaki bilgilerin hõzla değerlendirilmesine 
bağlõdõr. 

(b)   İthalat: 

İkinci Beş Yõllõk Plan döneminde de ham petrol talebinin yurt içi kaynaklarla 
karşõlanamõyan kõsmõ için ithalât yapõlacaktõr. Tablo 185 te verilen ithalât tahminlerinin 
gerçekleşmesi üretim hedeflerine ulaşmaya bağlõ olacaktõr. Bu tahminlere göre, ham 
petrol ithalâtõnõn İkinci Beş Yõllõk Plan döneminde 1967 yõlõ ithalâtõna göre yõlda 
ortalama yüzde 5,2 artõş göstereceği beklenmektedir. 

7.    DİĞER MADENLER VE TAŞ OCAKLARI : 

a. BİRlNCİ BEŞ YILLIK PLAN DÖNEMİNDEKİ GELİŞMELER : 

Bu dönemde özellikle bortuzu ve manyezit üretimi büyük artõş göstermiştir. 
Birinci Beş Yõllõk Planõn öngördüğü seviyenin üzerinde üretim artõşõ ve ihracat 
sağlanmasõnda bu iki anamalõn büyük katkõsõ olmuştur. 
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b. İKİNCİ BEŞ YILLIK PLAN DÖNEMİNDE SEDEF VE TAHMİNLER  

(1) Talep: 

 
TABLO : 191 � Yurt îçi Talep Tahminleri 

(Milyon T. L.)  
(1965 üretici fiyatlariyle) 

 

  1  9  6  7 1  9  7  2  % 
artõş 

  Ton  Değer  Ton  Değer   hõzõ 

Anamallar   (1) (2)  (3)  (4)   (5)  
Amyant   10 000  11,74 20 000  20,8   12,1 
Barit   2 800  0,56 4 000  0,8   7,3 
Bor tuzlan   10 000  2.0  55 000  11,0   38,0 
Flüorit   5 000  2,21 5 700  2,3   0,9 
Fosforit   165 000  19,2  1 600 000  210,0   60,0 
Kükürt   24 000  12,0  26 000  13,0   1,6 
Lületaşõ   30  0,74 100  2,5   27,5 
Mermer   40 000  10,0  50 000  12,5   4,6 
Diğer madenler ve taş         
ocakçõlõğõ   �  300,35 �  600,0   14,7 

Topla  �  358,8  �  872,9   19,6 

Türkiye'de kurulacak gübre fabrikalarõ ile fosforit, asit - borik ve boraks fabrikasõ 
ile bortuzu, asbesli çimento fabrikalarõ ile de amyant talebi İkinci Beş Yõllõk Planda 
hõzla artacaktõr. 

TABLO : 192 � İhracat. Tahminleri 
(Müyon T. L.} 
(1965 üretici fiyatlarõ ile) 

 

  

196 7 1972 

 

  Ton Değer Ton Değer  

% 
artõş 
hõzõ 

Anamallar   (1)  (2)  (3) (4)  (5) 
Amyant     2000  1,9    

Barit (öğütülmüş)   3 700 0,74  10 000  2,0   22,0  

Bortuzlarõ   240 000 48,0  370 000  74,0   9,1  

Lületaşõ   50 1,56  80  2,3   9,5  

Manyezit    29,0   60,9   16,0  

Mermer   8 000 2,0  20 000  5,0   20,1  

Zõmpara   20 000 1,5  80 000  6,0   32,0  

Diğerleri    3,5   6,0   11,2  

Toplam   86,2   158,1   13,0  

Birinci Beş Yõllõk Planda olduğu gibi İkinci Beş Yõllõk Plan döneminde de bor 
tuzu ve manyezit ihracatõnõn önemli artõşlar göstermesi beklenmektedir. 
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(2) ÜRETİM VE İTHALAT  : 
 

TABLO : 193 � Üretim Tahminleri 
(Milyon T. L.} 

(1965 üretici fiyatlarõ ile) 
 

 1  9  6  7 1  9  7  2  

 Ton  Değer  Ton   Değer  

 
% artõş 
hõzõ 

Anamallar  (1)  (2)  (3)   (4)   (5)  
Amyant  7 500  7,1 20 000  19,0   21,7 
Barit  6 500  1,3 14 000  2,8   16,6 
Bortuzlarõ  250 000  50,0 425 000  85,0   11,2 
Flüorit  2 300  0,9 5 000  2,0   17,3 
Kükürt  24 000  12,0 26 000  13,0   1,6 
Lületaşõ  80 2,2 180  4,8   16,9 
Manyezit  182 000  29,0 375 000  60,9   16,0 
Mermer  48 000  12,0 70 000  17,5   7,8 
Zõmpara  20 000  1,5 80 000  6,0   32,0 
Diğer madenler ve taş ocakçõlõğõ  300,0   600,0   14,9 

Toplam   416,0   811,0   14,2 

Yurt içi talep ve ihracat konusundaki gelişmeler neticesi diğer madenler ve 
taşocakçõlõğõ kapsamõna giren madenlerin üretimleri de artacaktõr. 

TABLO : 194 � İthalat Tahminleri 

(Milyon T. L.) 
1965 fiyatlarõ ile (CİF) 

 

  1  9  6  7 1  9  7  2  

  Ton  Değer  Ton  Değer   

% 
artõş 
hõzõ 

Anamallar   (1)  (2)  (3)  (4)   (5)  
Amyant   2 500  4,64 2 000  3.7   �  3,5  
Flüorit   2 700  1,31 700  0,3   � 12,0  
Fosforit   165 000  19,20 1 600 000  210,0   60,0  
Diğerleri   �  3,85 �  6,0   9J  

Toplam   �  29,0 �  220,0   50,0  

En büyük ithalât malõ fosforit olacaktõr. Türkiye'de mevcut 100 milyon tonun 
üzerindeki fosfat rezervi düşük kalitesinden dolayõ bugün, için rantabl bir işletmeciliğe 
geçmeye fõrsat vermemektedir. Bu konudaki çalõşmalara devam edilmektedir. 

 



                                                                                                                                       İkinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ (1968-1972) 

http://ekutup.dpt.gov.tr/plan2.pdf   362

 

 
8.   TEDBİRLER: 

a. Maden Kanunu büyük milli kuruluşlarõn tesisini saglõyacak ve maden 
sahalarõnõn hareketsiz kalmasõnõ önliyecek tarzda yeniden tanzim edilecektir. 

b. Maden ve petrol dairelerinin, görevlerini hõzla ve yeterli şekilde 
yapabilmeleri için gerekli sayõda yetişmiş teknik eleman istihdam edebilmeleri ile ilgili 
kanuni tedbirler alõnacak ve mali imkânlar sağlanacaktõr. 

c. Madencilik sahasõnda işletme faaliyetinde bulunan kamu kuruluşlarõ özellikle 
Etibank mevcut maden arama ünitelerini güçlendirecekler ve lüzumlu detayda arama ve 
teknik çalõşmalarõnõ yapabilecek duruma getireceklerdir. 

d. Demiryolu ve liman masraflarõnõn yüksek olmasõ ihraç fiyatõ düşük madenleri 
etkilemekte, dolayõsiyle bu konudaki ihraç imkânlarõnõ .geniş ölçüde sõnõrlamaktadõr. 
Bu nedenle Ulaştõrma Bakanlõğõ madencilik sektörü ile ilgili demiryolu ve liman 
tarifelerini yeniden düzenliyecektir. 
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İMALAT  SANAYİİ 
1. GİRİŞ : 

İmalat sanayii, Ikinci Beş Yillik Planda, gelismesine birinci oncelik tanõnan 
sektördür. 1967 - 1972 arasinda planlanan 34,3 milyar gaysisafi milli hasõla artõşõnõn 
yüzde 38,6 gibi yüksek bir payõ imalat sanayiinde programlanan gelismelerle 
saglanacaktir. Aynca, İkinci Plan döneminde bu sektörde gerçeklegtirilecek projelerle 
Türkiye, Üçüncü Plan dönemine sanayileşme alanõnda önemli hamleler yapabilecek bir 
düzey ve yapõda girme imkanim kazanacaktir. Ancak, imalat sanayiinde öngörülen 
gelişmelerin gerçekleşmesi gerekli finansman kaynaklarõnõn zamanõnda ve yeterli 
miktarlarda sağlanmasõ yanõnda geniş ölçüde sõnai organizasyon düzeninde müşahade 
edilen aksakhklarõn düzeltilmesine, teşvik tedbirlerinin basit ve açõk olarak tanõmlanõp 
uygulanmasõna, teknik kadro ve hizmetlerin hõzla geliştirilmesine bağlõ kalacaktir. 

Aşağõda, Ikinci Plan dönemine girerken imalat sanayiinde karşõlaşõllan başlõca 
sorunlar anahatlarõ lie özetlenmiştir. 

2. İMALA.T SANAYİİNDE SORUNLAR : 

a.   SINAİ ORGANİZASYON : 

İmalât sanayiinde organizasyonun başlõca niteliği çok sayõda küçük -ve orta çapta 
işletmelerin dağõnõk olarak faaliyette bulunmasõdõr. Son on yõlda, özellikle ithalâtta kota 
sisteminin yürürlüğe girmesinden sonra, sõnai üretimde önemli artõşlar kaydedilmesine 
rağmen sanayileşme hareketinin çerçevesi ve yönleri açõklõkla tanõmlanamadõğõ ve 
tutarlõ tercihler getirilemediği için smai organizasyon kendi oluşumuna bõrakõlmõş ve 
bugünkü yapõ ortaya çõkmõştõr. 

Büyüklük ölçüsü olarak çalõştõrõlan işçi sayõsõ esas alõndõğõnda çeşitli sanayi 
dallarõnda işletmelerin büyüklüklerine göre dağõlõmõ 1963 yõlõ için Tablo 195 de 
gösterilmiştir. Bu yapõnõn Birinci Plan döneminde köklü bir değişim göstermediği 
söylenebilir. Tablo 195 de görüldüğü gibi kamu ve özel sektörde faaliyet gösteren 5 
925 işyerinin ancak yüzde 6,6 sõ 100 den fazla işçi çalõştõrmaktadõr. 

Bununla beraber son yõllarda mevcut işletmelerin kapasitelerini artõrdõklarõ, malî 
bünyelerini güçlendirdikleri, yeni kurulanlarõn ise artan oranlarda sermaye şirketleri 
düzenini tercih ettikleri ve daha büyük sermayelerle faaliyete geçtikleri müşahade 
edilmektedir. 

İkinci Plan döneminde öngörülen sõnai gelişmeyi sağlõyabilmek için olumlu 
yönde olan bu eğilimin    hõzlandõrõlmasõ gerekmektedir. Tablo 196 da  Türkiye'de  
1961 - 1965 arasõnda sanayi ve sanayi dõşõ sektörlerde kurulan şirketlerin nominal 
sermaye durumlarõ görülmektedir. 

Büyük sanayi işletmelerinin gelişememelerinîn temel nedenleri sermaye 
piyasasõnõn kurulmamasõ, Türk müteşebbisleri arasõnda işbirliği alõşkanlõklarõnõn sõnõrlõ 
olmasõ ve sevk ve idareci kadrosundaki yetersizliklerdir. 
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TABLO : 195 � Çalõştõrõlan İşçi Gruplarõna göre İmalât Sanayiinde İşletmeler (1965 yõlõ) 
  

4-5 6-10 11-25 26-50 51-100 
 
101-200 201-300 301-800 800-+ Toplam 

Yüzde 
dağõlõmõ 

  (1) (2) (3) (4) (5)  (6) (7) (8) (9) (10) (11) 
Gõda  311  333  291  144  87   34  9  5  8  1222  20,6  
İçki  22  14  7  6  3   �  �  �  1  53  0,9  

Tütün  1  2  4  1  �   � .  �  4  2  14  0,2  
Dokuma  258  211  217  139  103   49  17  34  28  1056  17,8  

Konfeksiyon  57  46 42 16 6  7 2 1 � 176 3,0  
Kereste ve mobilya  189  110  49  20  11   3  2  �  1  385  3,5  

Kağõt  14  7 10 1 4  � � 1 1 38 0,6  
Matbaa  67  63  43  30  10   7  1  �  �  221  3,7  

Deri ve kösele  89  40  32  15  8   1  �  1  1  187  3.2  
Lastik ve plastik  98  89  95  28  23   7  1  2  3  346  5,8  

Kimya  143  100  103  37  37   23  8  5  .    2  458  7,7  
Petrol mamulleri  �  �  �  1  3   �  �  2  2  8  0,1  

Metalden gayn mamuller  54  61  55  31  37   11  7  17  4  277  4,7  
Demir çelik ve metaluri  71  77  40  31  26   6  2  6  2  261  4,4  

Madenî eşya  140  106  79  43  22   6  3  2  �  401  6,8  
Makina ve tarõm aletleri  94  73  56  19  12   5  2  4  2  267  4,5  

Elektrik makin alan  28  37  33  22  16   8  2' 6  3  155  2,6  
Taşõt araçlarõ  65  34  20  13  7   6  1  3  5  154  2,6  
Diğer imalât  81  66  53  20  28   5  2  1  �  246  4,2  

Genel toplam  1771  1467  1234  626  434   176  59  93  65  5925  100,0  

Yüzde dağõlõmõ  29,9 24,8 20,8 10,6 . 7,3  2,9 1,0 1,6 õ.õ 100,0  

Kaynak :   Türkiye Ticaret Odalarõ, Sanayi Odalarõ ve Ticaret Borsalarõ Birliği, Türkiye   Sanayi Rehberinden   Devlet 
Planlama  Teşkilatõ İstatistik Servisince derlenmiştir. 
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TABLO : 196 � Yeni Kurulan Şirketler (Bin T.L.) 

   1961    1962   1963    1964  1965  1965 Endeks 
1961 =100 

 Adet  Kõymet  Ört. Adet Kõymet Ort. Adet Kõymet Ört. Adet Kõymet Ört. Adet Kõymet Ört. Kõymete  Ört 

 (1)  (2)  (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)  (17) 

Şahõs şirketleri : 1 678  163 237  97 1 707 168 009 98 1 702 191 587

 

113 1 451 168 684 116 1 526 158 537 104 97  107  

Kolektif 1 391  139 497  103 1 408 145 756 104 1 354 161 842  120 1 096 138 094 126 1 070 113 799 125 96  121  

Komandit 137  22915  167 156 20815 133 149 27284  183 163 29151 179 149 22 888 154 100  92  

Kooperatif 150  825  6 143 1438 10 199 2 461  124 192 1439 7 307 1 850 6 224  100  

Sermaye girket 161  173 769  1 080 192 417 984 2177 240 224 631  936 265 196 117 740 289 469 528 1625 270  150  

Limitet 125  122 449  980 164 41892 255 184 51706  281 204 57032 280 207 75 280 364 61  37  

Anonim 36  51320  1 425 28 376 092 13 432 56 172 925  3 088 61 139 095 2280 82 394 248 4 808 768  337  

Toplam 1 839  337 006  183 1 899 585 993 308 1 942 416 218  214 1 716 364 811 213 1815 628 065 346 186  189  

Kaynak :   Türkiye Ticaret Odalarõ, Sanayi Odalarõ ve Ticaret Borsalarõ Birliği. 
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b.    MEVZUAT VE TEŞVİK. TEDBÎRLERİNDE ETKENLİK : 

Birinci Plan döneminde sõnai gelişmeyi hõzlandõrmak ve yatõrõmlarõ teşvik etmek 
amaciyle mevcut tedbirler uygulanmõş ve yeni bazõ araçlar geliştirilmiştir. Bu konuda Plan 
döneminde cari olan tedbirlerin önemli olanlarõ aşağõda topluca belirtilmiştir : 

(1) Yatõrõmlarda yerli mamuller kullanma yönetmeliği; 
(2) Montaj sanayii talimatõ, 
(3) Yatõrõm indirimi; 
(4) Gümrük vergi ve resimlerinin değiştirilmesi; 
(5) Yatõrõm mallarõnõn gümrük vergi ve resimlerinin taksitlendirilmesi; 
(6) Dahilde üretilen ve yatõrõm malõ niteliğinde olan mallarõn istihsal vergilerinin 

taksitlendirilmesi; 
(7) Kota sistemi ve ithal yasaklamalarõ; 
(8) İhracatta vergi iadesi sistemi; 
(9) Merkez Bankasõ reeskont kredilerinin öngörülen sanayi dallarõna selektif olarak 

uygulanmasõ; 
(10) İhracatçõlara ihraç edilen sõnai mamullerin bünyesine giren ithal malõ ham ve 

yardõmcõ maddeler için ek döviz tahsisi; 
(11) İhracatçõlara, ihraç edilen sõnai mamullerin bünyesine giren ve kamu sektörü 

tarafõndan üretilen hammaddelerin dünya fiyatlarõndan sağlanmasõ; 
(12) İhraç için üretilen sõnai mamullerin üretiminin düşük faizle finansmanõ; 
(13) Azalan bakiyeler usulü ile amortisman. 

Bu tedbirler manzumesinin sõnai gelişmede ve sõnai mamuller ihracõnda payõ önemli 
olmuştur. Ancak tedbirlerin çeşitli organlar tarafõndan vazedilmesinde ortak politika 
ilkelerine göre hareket edilemediğinden tedbirlerin uygulamasõ, tedbirlerden bekleneni tam 
sağlamamõştõr. Bazõ tedbirler için gerekli formalitelere gidilmiş, bazõlarõnda da uygulama 
imkânõ bulunamamõştõr. 

Yatõrõm indirimi, gümrük taksitlemesi ve gümrüklerin değiştirilmesi konusunda 
getirilen tedbirlerin amaçlarõ birbirine yakõn olduğu halde uygulamada herbiri için ayrõ 
sorumlu kuruluşlar tanõmlanmasõ, ayrõ müracaat ve inceleme usulleri getirilmesi zaman 
israfõna ve tutarsõzlõklara yol açmõştõr. Yatõrõmlarda yerli mamuller kullanma yönetmeliği, 
söz konusu mallarõn iç üretimini zorlamõssa da birçok yatõrõmlarda gecikmeler doğurmuştur. 

Sõnai mamuller ihracatõnõ geliştirmek için öngörülmüş tedbirlerin bir kõsmõ etkisiz 
kalmõştõr. Bu konuda geliştirilmiş en önemli tedbir olan ihracatta vergi iadesi sistemi, sõnai 
mallarda bir gruplamaya gidilememesi ve iade nispetlerinde devamlõlõk sağlanamamasõ 
yüzünden beklenen faydayõ getirememiştir. 

Yurt içinde üretilen ve yatõrõm malõ niteliğinde olan mallarõn istihsal vergilerinin 
taksitlendirilmesi ile ihraç için üretilen sõnai mamullerinin bünyesine giren ve kamu sektörü 
tarafõndan üretilen hammaddelerin dünya fiyatlarõndan sağlanmasõnõ temin için getirilen 
kararlarõn uygulama imkanõ bulunamamõştõr. 
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Sõnai tesislerin kurulusuna ait cari mevzuat çok eski ve değişik tarihlerde 
hazõrlanmõştõr. Bir sõnai tesise çalõşma izni almak için en az iki buçuk ay beklenilmesi 
gerekmekte ve bu süre genellikle dört ilâ beş. ayõ bulmaktadõr. 

c. SINAİ  ÜRETİMDE MALİYETLER : 

Türkiye'de üretilen sõnaî mamul fiyatlarõnõn genellikle dünya fiyatlarõnõn üstünde 
olduğu müşahade edilmektedir. Bu husus, üzerinde önemle durulmasõ ve çözümlenmesi 
gereken bir sorundur. 

Maliyetleri etkiliyen faktörler arasõnda en önemli olanlarõn yatõrõm malõ gümrüklerinin 
yüksek olmasõ, temel sõnaî hammadde ve hizmetlerin yüksek fiyatlarla İşletmelere 
malolmasõ, sermaye ve kredinin pahalõ temin edilmesi ve genellikle ünitelerin asgarî iktisadi 
kapasitelerde kurulamamõş olmalarõdõr. 

Ayrõca, bazõ mallarda arz imkânlarõnõn kõsõtlõ olmasõ ve uygulanan himayeci gümrük 
politikalarõ fiyatlarõ artõrõcõ diğer önemli unsurlardõr. 

d. ÜRETİM TEKNİKLERİ, TEKNİK HİZMETLER VE KALİFİYE ÎNSANGÜCÜ : 

Son yõllarda sanayileşme konusunda önemli gelişmeler kaydedilmesine rağmen, 
dünyada hõzla gelişen üretim teknolojileri Türkiye'de yeteri ölçüde izlenememekte ve 
degerlendirilememektedir. İkinci Plan döneminde teknoloji sorunlarõnõn bilinçli ve 
sistematik olarak ele alõnmasõ ve uygulamalõ araştõrmalara başlanmasõ programlanmõştõr. 

Kurulu kapasitelerin verimli kullanõmõnõ sağlamak ve programlanmõş sõnaî yatõrõmlarõ 
süratle tamamlamak amacõ ile yurt içi teknik hizmetlerin gelişmesi ve teşkilâtlanmasõ 
hususunun önemle ele alõnmasõ gerekmektedir. Aynca, üretimin çeşitli kademelerinde 
ihtiyaç duyulan teknik kadrolarõn, zamanõnda ve yeterli kalitelerde sağlanmasõ sõnat 
gelişmenin temel sorunlarõndan biridir. 

3. ÎKİNCİ BEŞ YILLIK   PLANDA İMALAT   SANAYÎÎ  HEDEF VE TAHMİNLERİ : 

İmalât sanayii alt kesimlerinin üretim, katma değer hedefleri ile ithalât ve ihracat 
tahminleri Tablo 197 ve Tablo 198 de özetlenmiştir. İkinci Plan döneminde imalât sanayii 
için öngörülen 25 milyar tutarõnda yatõrõmõn alt kesimlere dağõlõmõ da Tablo 199 da 
görülmektedir. 

4. İMALÂT SANAYİİ  POLİTİKALARI : 

İmalât sanayiinde öngörülen gelişmeyi sağlamak üzere tanõmlanacak ve uygulanacak 
politikalarõn ilkeleri ve başlõca tedbirleri aşağõda topluca belirtilmiştir. 
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TABLO: 197 � İmalât Sanayiinde Üretim ve Katma 
Değer Hedefleri (Milyon T.LJ 

(1965 fiyatlarõ ile) 
 

 Üretim Katma değer 

Sektörler 1967 1972 
Endeks 

1967 = 100 1967 1972 
Endeks 

1967 = 100
1.   Tütün ve sigara sanayii  2 440 2 890 118,4 1 490 1 700 114,1
2.   İçki  647 927 143,2  430 580 134,9  
3.   Gõda  17 041  22 860 134,1  3 130 4 300 137,4  
4.   Dokuma ve giyim  7 900  12 060 152,7  3 900 5 900 151,3  
5.   Orman ürünleri  1 920 2 851 148,4  580 860 148,3  
6.   Kâğõt  370 889 240,2  170 350 205,9  
7.   Basõm  450 830 184,4  230 380 165,2  
8.   Deri ve kösele işleme  300 440 146,6  90 120 133,3  
9.   Lastik  980 1 590 162,2  5 20 810 155,8  
10.   Plastik  360 800 222,2  150 330 220,0  
11.   Kimya  2 220 5 800 261,2  1 000 2 600 260,0  
12.   Petrol ürünleri  2 997 4 816 160,6  1 570 2 750 175,2  
13.   Seram ile  112 206 183,9  75 120 160,0  
14.   Cam  467 808 173,0  305 520 170,5  
15.   Çimento  682 1 540 225,8  380 850 223,7  
16.   Pişmiş kilden ve çimentodan gereçler  540 786 145,5  350 500 142,9  
17.   Demir - çelik  2 420 4 500 185,9  1 160 2 200 189,7  
18.   Demirden başka metaller  780 1 460 187,2  420 700 166,6  
19.   Maden! eşya  2 060 3 920 190,2  1 040 1 850 177,9  
20.   Makina imalât  1 315 3 500 266,1  805 2 000 248,4  
21.   Tarõm araç ve nõakinalan  373 885 237,2  175 370 211,4  
22.   Elektrik makinalarõ  518 1 352 261,0  290 690 237,9  
23.   Elektronik  212 515 242,9  120 280 233,0  
24.   Karayolu taşõtlarõ  1 874 3 230 172,3  644 1 260 195,6  
25.   Demiryolu taşõtlarõ  310 450 145,1  180 240 133,3  
26.   Gemi inşaatõ  140 420 300,0  60 230 383,3  
27.   Uçak bakõm ve onarõm  16 30 187,5  6 10 166,7  
Toplam  49 444 80 355 162,5 19 270 32 500 168,7
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TABLO : 198 � İmalat Sanayiinde İthalat ve 
İhracat Tahminlari (Milyon TL.) 

(1965 fiyatlarõ ile) 
 

�  İthalat   (CIF) İhracat (FOB) 
 1967 1972 Endeks 1967 1972 Endeks 1967 
1.   Tütün ve sigara � � � 826,0 980 118,6
2.   İçki  6,0 20 333,0  5,0  16  320,0  
3.   Gõda  155,2 60 38,6  1 253,3  1385  110,5  
4.   Dokuma ve giyim  66,0 80 121,2  68,0  350  514,7  
5.   Orman Ürünleri  5,0 10 200.0  10,0  50  500,0  
6.   Kâğõt  140,0. 140 100,0  �  � �  
7.   Basõm  20,0 19 95,0  2,0  5,5  275,0  
8.   Deri ve kösele İşleme  20,0 30 150,0  74,0  120  162,1  
9.   Lastik  130,0 160 123,0  �  �  �  
10.  Plastik  � � �  � .  �  �  
11.  Kimya  1 650,0 2000 121,2  35,0  110  314,0  
12.  Petrol ürünleri  109,2 175 160,2  28,2  �  �  
13.  Seramik  0,3 � . _  2,1  13,5  642,0  
14.  Cam  23,3 10 42,9  22,9  40  174,6  
15.  Çimento  20,0 � __  � _  25  �  
16.   Pişmi§ kil ve çimentodan gereçler  � _ __  __  � �  
17.   Demir - çelik  400,0 970 242,5  � ,  � � 
18.   Demirden başka metaller  230,0 270 117,3  200,0  480  240,0  
19.   Madeni eşya  200,0 300 150,0  5,0  40  800.0  
20.   Makina imalât  1 854,0 3300 177,9  14,0  84  600,0  
21.   Tarõm araç ve makinalarõ  47,0 60 127,6  �  �  �  
22.   Elektrik maküõalan  317,0 500 157,7  26,0  100  384,6  
23.   Elektronik  145,0 310 213,7  4,5  10  222,0  
24.   Karayolu taşõtlarõ  385,0 225 58,4  � � � 
25.   Demiryolu taşõtlarõ  60,0 50 82,3  1,0  12  1200,0  
26.   Gemi inşaatõ  70,0 60 80,0  �  �  �  
27.   Uçak bakõm ve onarõm  110,0 140 127,2  �  �  �  

Toplam 6 168,0 8 889 144,1  2 577,0 3 821 145,3
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TABLO : 199 � İmalât Sanayii Yatõrõmlarõ 
(Milyon T.L.)  
(1965 fiyatlarõ ile) 

 
 

I. Plan 
yatõrõmlarõ

II. Plan 
yatõrõmlarõ 

 
Endeks 

I. Plan = 100 
Sektörler  (1)  (2)   (3)  

1.   Tütün ve sigara sanayii  209,3 190   90,8  
2.   İçki  159,0 320  201,3
3.   Gõda  994,4 1 850  186,0
4.   Dokuma ve giyim  1 563,3  2 400   153,5  
5.   Orman ürünleri  269,0 440  163,6
6.   Kâğõt  317,2 1 850  583,2
7.   Basõm  161,5 200  123,8
8.   Deri ve kösele işleri  46,9  150   319,8  
9.   Lastik  430,4 700  162,6
10.   Plastik  108,3 235   217,0  
11.   Kimya  1 829,0 4 250  232,4
12.   Petrol ürünleri 782,9 1 150  146,9
13.   Seramik  290,4 40  13,8
14.   Cam  173,9  240   138,0  
15.   Çimento  632,9  950   150,0  
16.   Pişmiş kilden ve çimentodan gereçler 191,2 60  31,0
17.   Demir - çelik  2 752,1  4 200   152,6  
18.   Demirden başka metaller  114,6 1 500  1 308,9
19.   Madenî eşya  667,3  1 150   172,3  
20    Makina imalât 301,7 1550  513,8
21.   Tarõm araç ve makinalarõ  333  150   443,8  
22.   Elektrik makinalarõ  272,0 450  165,4
23.   Elektronik  29,5 150  508.5
24.   Karayolu taşõtlarõ  151,6 350  230,9
25.   Demiryolu taşõtlarõ  136,7  110   80,5  
26.   Gemi inşaatõ  85,0  350   411,8  
27.   Uçak bakõm ve onarõm  17,0  15   88,2  
Toplam  12 721,3  25 000   196,5  

a.   İLKELER : 

(1) Yeni kurulan sanayilerin, kuruluş güçlüklerini yeninceye ve uluslararasõ rekabet 
gücüne erişinceye kadar ithalât kõsõtlamalarõ ve gümrük politikalarõ ile korunmasõ 
sağlanacaktõr. Ancak, önceden süresi tespit edilen bir tecrübe safhasõndan ve belirli 
şartlarõn  hazõrlanmasõndan sonra ithalât kõsõtlamalarõ kademeli olarak kaldõrõlacak ve 
gümrük politikalarõ tedricen liberalize edilecektir. 

(2)  Yeni kurulacak snat tesislerin asgarî iktisadî kapasite seviyelerinde kurulmasõ 
esastõr. Mevcut isletmelerin de asgari iktisadi kapasitelerde ve seri imalât tekniği ile 
çalõşabilmeleri için büyümeleri, birleşmeleri ve ihtisaslaşmalarõ üzerinde önemle 
durulacaktõr. 

Sõnaî kompleks niteliğini taşõyan tesislerde bütün ara ünitelerin aynõ zamanda 
kurulmasõ amaç değildir. Nihaî  ürün  kademelerinden başlanarak yeterli talep seviyelerine 
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ulaştõkça ara üniteler kurulacak ve bu arada gerekli ara malõ ithalâtõ yapõlacaktõr. 

(3)  Türkiye'de sõnaî maliyetler genellikle yüksektir, işgücü verimliliğinin genellikle 
düşük olmasõ ve asgarî iktisadî kapasite seviyelerinde çalõşamamanõn yanõnda, bu gerçeğin 
diğer önemli iki nedeni yatõrõm mallan gümrük vergilerinin yüksek olmasõ ile bazõ temel 
mal vehizmet fiyatlarõnõn uluslararasõ emsallerinden çok fazla olmasõdõr. Sõnai 
maliyetlerin düşürülmesi amacõ ile yatõrõm mallan gümrük vergilerinin ve bazõ temel mal 
ve hizmet fiyatlarõnõn ayarlanmasõ esastõr. 

(4)  İthalât önceliklerinin tespitinde kurulmuş kapasitelerin talebi karşõlõyacak ölçüde 
işletilmelerini ve programlanan yatõrõmlarõn süratle gerçekleştirilmelerini sağlamak esas 
alõnacaktõr. 

Temel sõnaî projelerin yatõrõm sürelerinin kõsaltõlmasõ için gerekli hallerde Merkez 
Bankasõnõn döviz imkânlarõ öncelikle kullanõlacaktõr. 

(5)  Kurulmuş tesislerin ve bazõ dayanõklõ tüketim mallarõnõn önemli yedek parça ve 
malzemelerinin standart olmasõ sağlanacak ve ithalâtlarõ bu amaca göre düzenlenecektir. 
Böylece, yedek parça ve malzeme kullanõmõnda verimliliğin artmasõ ve iç üretim 
şartlarõnõn hazõrlanmasõ sağlanacaktõr. 

(6)  Dõş talebi olan tarõm, ormancõlõk ve madencilik sektörleri ürün lerinin mümkün 
olduğu kadar fazla ölçüde yurt içi imalât sanayiinde İslendikten sonra ihraç edilmesi 
esastõr. Ayrõca, ileri İmalât kademelerinde üretilen ürünlerin ihracatõna başlanmasõ ve 
geçmiş dönemin ihracat yapõsõnõn sõnaî ürünler lehine değiştirilmesi amaçtõr. 

(7)  Birinci Plan döneminde başlanmõş bulunan standartlaştõrma faaliyetlerinin ikinci 
Plan döneminde hõzlandõrõlmasõ ve kapsamlarõnõn genişletilmesi sağlanacaktõr. 

(8)  Nihaî tüketime arz edilen sõnaî ürün türlerinin çoğalmasõ ve sanayiler arasõ mal 
akõmlarõnõn yoğunlaşmasõ Türk ekonomisinde kalite kontrol faaliyetlerinin  sistematik bu 
tarzda ele alõnmasõnõ gerektirmektedir,  ihracatta güvenliği, işletmelerde üretim 
faktörlerinin  verimli kullanõmõnõ sağlamak ve tüketicilerin menfaatlerini korumak 
amaçlariyle düzenlenecek kalite tayin ve kontrol işlemlerinin ihracatõ tüm kapsamasõ ve 
zamanla kapsamõnõn genişletilerek yurt içi tüketime arz edilen sõnaî üretim dallarõna 
uygulanmasõ esastõr. 

(9)  İmalât sanayiinde planlanan üretim hedeflerine erişilmesi yatõrõmlar için gerekli 
malî imkânlarõn bulunmasõ yanõnda, geniş ölçüde modern üretim metotlarõnõn yurt 
şartlarõna intibak ettirilmesine, teknik hizmetlerin ve personelin zamanõnda ve yeterli 
ölçülerde sağlanmasõna bağlõdõr. Bu nedenlerle üretim artõşõna ve verimliliğine yönelmiş 
teknolojik ve işletmecilik araştõrmalarõna, teknik eğitime, sõnaî teste projelendiren ve 
kuran mühendislik ve müşavirlik firmalarõnõn geliştirilmesine büyük önem verilecektir. 

(10) imalât sanayii kapaslilerinin yurt sathõna dağõlõmõnda esas, altyapõ 
imkânlarõndan azamî ölçüde yararlanmak ile, hammadde tedarik, üretim ve dağõtõm 
maliyetleri toplamõnõ asgarî seviyelere indirmek olacaktõr. 
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b.   POLİTİKA TEDBİRLERİ : 

Yatõrõmlarõ teşvik : 

(1)  Sõnat tesislerin kuruluş ve işletme safhalarõnda uygulanan cari mevzuat çeşitli 
tarihlerde ve değişik amaçlar için hazõrlanmõş bulunmaktadõr. Cari mevzuatõn tümü bir 
arada tekrar değerlendirilecek, basitlik, açõklõk ve tutarlõlõk ilkelerine göre yeni usuller 
tanõmlanacaktõr. 

(2)  Yatõrõmlara başlanmadan önce teşvik tedbirlerinden yararlanma hususunun 
süratle tespiti ve gerekli işlemlerin basitleştirilmesi gerekmektedir. Teşvik tedbirlerinden 
yararlanmasõ söz konusu olan projeler tek bir merci tarafõndan değerlendirilecek, proje 
karakteristiklerinin plan ilke ve hedeflerine uygun olmasõ sağlandõktan sonra, bu merci 
teşvik tedbirlerinin hangi ölçülerde uygulanacağõnõ tespit edecektir. Bu amaçla mevcut 
kanunlarda gerekli değişiklikler yapõlacaktõr. 

(3)  Planda imalât sanayii üretiminde öngörülen gelişmeler ve üretim teknikerlerinde 
meydana gelen hõzlõ değişmeler dikkate alõnarak amortisman oranlan sanayi dallarõna göre 
yeniden ayarlanacaktõr. 

Uluslararasõ rekabet şartlarõnõn hazõrlanmasõ : 

(4)  İthalât kõsõtlamalarõ ve çeşitli gümrük politikalarõ üe himaye edilerek gelişmiş ve 
yeterli tecrübe safhasõndan geçmiş işletmelerin dõş pazarlarda rekabet gücünü artõrmak, 
yurt içi pazarlara daha düşük fiyaüarda ürün arz etmelerini sağlamak ve tekelci 
davranõşlarõ  önlemek amaçlan üe rakip ve düzenleyici ithalâta 1968 yõlõnda tesbit ve ilân 
edilecek bir program çerçevesinde bağlanacaktõr. 

(5)  Türkiye'de yüksek olan sõnaî ürün maliyetlerini düşürmek amacõ ile enerji, 
taşõma ve temel sõnaî hammadde fiyatlarõnõn sanayileşmiş ülkelerdeki emsalleri seviyesine 
kademeli olarak indirilmesini saghyacak tedbirler tespit edilecek ve bu tedbirlerin 
uygulanmasõna ihracata yönelmiş sõnaî mamullerde başlanacaktõr. 

(6)  Yatõrõmlarõn teşvik tedbirlerinin uygulanmasõnda yeni tesislerin asgari iktisadi 
kapasitelerde kurulmasõ hususu dikkate alõnacaktõr. Ayrõca, mevcut işletmelerin birleşip 
iktisadi ölçüler içinde üretim yapmalarõnõ, teknik ve mail güçlerini yükseltmelerini 
sağlamak amacõ ile vergi indirim ve muafiyet araçlarõ geliştirilecek ve etkin bir tarzda 
uygulanacaktõr. 

Montaj sanayiinde gelişme : 

(7) Özellikle geçmiş on yõlda sanal mamuller için yürürlüğe konmuş ithal 
kõsõtlamalarõ ve gümrük duvarlarõ çeşitli faaliyet dallarõnda montaj sanayii olarak 
adlandõrõlan üretim ünitelerinin ortaya çõkmasõna sebep olmuştur: Bu tip ünitelerde ithal 
edilen parça ve malzemeler yurt içi üretimden elde edilenler ile birleştirilerek mamul 
haline getirilmektedir. Bu yöndeki gelişmeler Türkiye'de aynõ mamulün çok sayõda tip ve 
modelinin kullanõmõna ve büyük israflara yol açmõştõr. 

İkinci Plan döneminde çeşitli sõnai mamuller için gerçekleşmesi tahmin edilen talep 
seviyeleri montaj sanayiinde iktisadî etkenliği artõracak bir reorganizasyona gitme 
imkânõnõ vermektedir. Bu imkandan yararlanmak üzere aşağõdaki temel tedbirler öncelikle 
uygulanacaktõr: 
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(a) Çeşitli mamullerde kullanõlan yarõ mamul veya ara mallarda standartlaşmaya 
gidilecek ve bu mallarõn yurt içinde iktisadî ölçülerde üretim şartlan hazõrlanacaktõr. 
Mevcut montaj işletmelerinin katõlmasõ temel yarõ  mamul veya ara mal üreten tesislerin 
ortak bir teşebbüs olarak kurulmasõ ve bu teşebbüslerin Devlet tarafõndan desteklenmesi 
esas olacaktõr. Ancak, bu yönde gelişmeler gerçekleşmediği hallerde Devlet gerekli yarõ 
mamul veya ara mal ünitelerini kuracak ve bu ünitelerin ürünlerinin kullanõmõnõ 
sağlõyacaktõr. 

(b) Taşõt araçlarõ, tarõm alet ve makinalan sanayilerinin ortak olabilecek yarõ mamul 
veya ara mal talepleri öncelikle ele alõnacak ve (a) maddesinde belirtilen bu usullerle yerli 
üretime geçilecektir. 

(8) Mevcut montaj sanayiindeki kapasite artõşlarõnda ve yeni kurulacak montaj 
dallarõnõn gelişiminde gözetilmek üzere yurt şartlarõna uygun tip ve model seçimleri 
yapõlacaktõr. 

İhracatõ teşvik ' 
(9) ihracat sorununun iki temel faktörü üretim ve pazarlamadõr. Kõsa süreli ve suni 

tedbirlerle sõnat mal ihracatõnõ büyük oranlarda ve istikrarlõ olarak artõrmak mümkün 
görülmemektedir, imalat sanayiinin planda öngörülen yönlerde ve sağlam temeller 
üzerinde gelişmesinin bir sonucu da sõnaî mal ihracat gücümüzün artmasõ olacaktõr. Bu 
arada özellikle ihracatõ teşvik için aşağõdaki tedbirler uygulanacaktõr. 

(a) Mevcut vergi iade sistemi basitleştirilecek, benzer mamuller gruplaştõrõlacak ve 
gruplara göre iade yüzdeleri tespit edilecek ve uzun sürede değişmemesi sağlanacaktõr 

(b) Dõş pazarlama güçleri sõnõrlõ olan küçük ve orta çaptaki sõnai isletmelerin ihracat 
çabalarõnõ «ihracat birlikleri» çerçevesinde birleştirilmeleri sağlanacaktõr. 

(c) Döviz tahsislerinde ihracata yönelmiş sanayi dallarõnda mevcut tesislerin 
genişletilmesi yenilerinin kurulmasõ ve hammadde ihtiyaçlarõnõn karşõlanmasõ öncelik 
kazanacaktõr. 

Standartlaştõrma ve kalite kontrolü : 

(10) İmalât sanayiinin yedinci ilkesi çerçevesinde, Türk Standartlar Enstitüsü sõnaî 
ürünleri standartlaştõrma faaliyetlerini yoğunlaştõracaktõr. 

(11) Sanayi Bakanlõğõ kalite tayin ve denetleme işlemleri için gerekli yetki ve 
sorumluluklarla teçhiz edilecektir. Bu işlemlerin yürütülmesinde mevcut tesis ve 
laboratuvarlardan yararlanõlacaktõr. 

(12) Seri imalât yapan sõnaî işletmelerin bünyelerinde kalite kontrol metotlarõnõn 
uygulanmasõ için gerekli teknik yardõm Devlet tarafõndan sağlanacaktõr. 

Sõnaî araştõrmalar ve teknik hizmetler : 

(13) Sõnaî üretim araştõrma ve verimliliğine yönelmiş teknolojik ve işletmecilik 
araştõrmalarõnõn hacmi ve etkenliği ikinci Plan döneminde büyük ölçüde artõrõlacaktõr. Bu 
faaliyetlerin gerektireceği finansman geniş ölçüde İkinci Plan döneminde kamu 
kaynaklanndan sağlanacak 400 milyon tutarõndaki «Kalkõnma fonu» ile karşõlanacaktõr. 
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Türkiye Bilimsel ve Teknik Arattõrma Kurumunun tesis etmekte olduğu Sõnaî 
Araştõrma Enstitüsü söz konusu uygulamalõ araştõrmalarõn önemli bir kõsmõm etkin bir 
tarzda yürütmek üzere teçhiz edilecek ve uzun vadeli bir program çerçevesinde kademeli 
olarak geliştirilecektir. İkinci Plan döneminde enstitü faaliyetlerini imalât sanayiinin 
mevcut teknolojik sorunlarõ üzerinde yoğunlaştõracak ve işletmelerde kõsa sürede etkileri 
görülecek teknik istişari hizmetleri yapabilecek güçte teşkilâtlandõrõlacaktõr. Bunun 
yanõnda sanayileşmiş ülkelerde hõzla gelişen üretim teknolojilerinin izlenmesi ve yurt 
şartlarõna intibak ettirilmesi konularõ üzerinde çalõşõlacaktõr. 

(14) Öngörülen yatõrõm faaliyetlerinin hõzlandõrõlmasõ ve yurt şartlarõna uygun 
olarak gerçekleştirilmesi için sõnai tesis projelendiren, kuran ve işletmecilik hizmetleri 
saglõyan firmalarõn kurulmasõ ve gelişmesi teşvik edilecektir, özellikle sõnai tesis kurucu 
firmalarõn Türkiye'de tam ve verimli kullamlmõyan makina - teçhizat ve metal 
konstrüksiyon kapasitelerini değerlendirmeleri üzerinde durulacaktõr. 

Sanayide yerleşme: 

(15)  İmalât sanayimin (10) uncu ilkesi gözetilerek yeni kurulacak ve aralarõnda mal 
akõmõ ilişkileri olan sanayi dallarõ yurt sathõnda belirli merkezlerde toplanacak ve bu 
sanayi yerleşme alanlarõ altyapõ imkânlarõ ile donatõlacaktõr. 

(16) Sõnai tesislerin gelişmelerini sağlõyabilmek için şehir dõşõnda her türlü altyapõ 
imkânlarõ olan sanayi sahalarõ düzenlenecek ve şehir içinde gelişmesi sõnõrlõ tesislerin bu 
sahalara naklini teşvik edici ve kolaylaştõrõcõ tedbirler alõnacaktõr. 
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TÜTÜN MAMULLERİ SANAYİİ 

1.   İLKELER VE GELİŞMELER :  

a.   İLKELER : 

(1)  Üretim seviyelerinin tespitinde iç ve dõş talep miktarlarõ gözönünde 
bulundurulacak ve tütün alõm konusundaki fiyat politikasõ buna uygun olarak 
düzenlenecektir. 

(2)  Devlet tekelinde bulunan tütün sanayii işletmeleri bir iktisadi Devlet Teşekkülü 
çerçevesinde yeniden düzenlenecektir; 

b.    GELİŞMELER VE SORUNLAR : 

Tütün mamulleri sanayii üretimi yurt içi talepteki gelişmeye paralel bir seyir 
göstermiş, ve üretim seviyesi Birinci Planda tahmin edilon miktarlarõn altõnda kalmõştõr. 

Bu sanayi dalõ ile ilgili sorunlarõn başõnda kalite ve çeşit problemi gelmektedir. 
Devlete ait beş adet sigara fabrikasõ uzun yõllardan beri faaliyette olup tesisler eskimiş, 
bulunmaktadõr. Maltepe Sigara Fabrikasõ isletmeye açõlamamõştõr. 

Bu yüzden sigaralarõn kaliteleri düşük olmakta ve normalin üstünde fireler meydana 
gelmektedir. Tütün sanayii Derlet tekelinde olduğu halde 30 a yakõn sigara çeşidi imal 
edilmekte, bu da maliyetlerin yükselmesine ve sigara reçetelerinin standart bir şekilde 
yapõlmayõşõna sebep olmaktadõr. 

Tütün mamullerinde kalite düşüklüğünün diğer bir sebebi yaprak tütün muhafaza ve 
işlemesinin gereği gibi yapõlamamasõdõr. Yaprak tütün bakõm ve işleme evleri gerekli 
tesislere sahip değildir, sigara fabrikalarõnda tav odalarõ yetersizdir. 

Ayrõca üretici fiyatlarõnõn piyasa şartlarõna göre desteklenemeyişi üretimin geniş 
ölçüde dalgalanmasõna, bazõ yõllarda taban arazilere fazla kayacak şekilde artmasõna, 
böylece kalite düşmesi ile birlikte üretici ve ihracat, gelirlerinin dalgalanmasõna yol 
açmaktadõr. 

Dõş piyasalarda harman ihtiyaçlarõnda kullanõlan tütünlerimizin sürüm hõzõnõ 
artõracak çaba yeteri kadar gösterilmemektedir. Ayrõca Türkiye'de filtreli sigara imalâtõnda 
kullanõlmaya elverişli tütün yetiştirilmesi hususunda yeteri kadar durulmamaktadõr. 

2.    İKİNCİ BEŞ YILLIK PLAN HEDEF VE TAHMİNLERİ : 

a.   TALEP : 

(1)   Yurt içi talep : 

Nüfus başõna sigara tüketim rakamlarõ geçmiş devrelerde düzenli bir seyir 
göstermemiştir. Bununla birlikte geçmiş 10 yõllõk bir devrede jõüfus başõna tüketimde az 
da olsa bir  artma göze çarpmaktadõr.  İkinci Plan döneminde de bu artõşõn  devam  edeceği  
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tahmin edilmektedir. Bunda yeni tüketici kütlelerin daha büyük oranda tüketime katõlmasõ 
ve şehirleşme gibi faktörler etkili olacaktõr. Bu nedenle İkinci Plan döneminde nüfus 
başõna tüketimin yõlda 10 gr. artacağõ tahmin edilebilir. Buna göre yapõlan yurt içi sigara 
talep tahmini Tablo 200 de gösterilmiştir. 

(2)  İihracat : 

İşlenmiş yaprak tütün ihracatõ dõş pazarlara satõş imkânlarõ göz-önüne alõnarak 
tahmin edilmiştir, ihracat tahminleri Tablo 201 de gösterilmiştir. 

Sigara kalitelerinin düşük olmasõndan ve dõş ülkelerde sigara sanayilerini korumak 
için düzenlenmiş himayeci gümrükler yüzünden sigara ihracatõmõzõ geçmiş yõllarda 
artõrmak mümkün olamamõştõr. İkinci Plan döneminde de bu çeşit ihracatõn çok az olacağõ 
tahmin edilmektedir. 

b.    ÜRETİM VE ÎTHALAT : 

(1) Birinci Plan dönemi sigara üretimi kapasite üstü çalõşmakla elde edilmiştir, 
inşaatõ devam eden Maltepe Sigara Fabrikasõ ikinci Plan dönemi kapasite ihtiyacõm 
karşõlamaktan uzak kalacaktõr. Bu itibarla İkinci Plan döneminde kapasitenin yeniden 
artõrõlmasõna ihtiyaç hasõl olacaktõr. 

İkinci Plan dönemi sigara üretimi esas itibariyle yurt içi talebi karşõlama amacõna 
göre tahmin edilmiştir. Üretim tahminleri Tablo 202 de gösterilmiştir. 

İhracata yönelmiş yaprak tütün üretim tahminleri ise geçerli piyasa organizasyonu 
gözen ünde bulundurularak en fazla döviz sağlõyacak seviye esas alõnarak yapõlmõştõr. 
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TABLO : 200 � Yurt İçi Talep Tahminleri (Bin ton) 
(Milyon T.L.)  
(1965 fiyatlarõ ile) 

  

1962  1967  
I. Plan yõllõk 

% artõş 

 

1972  
Endeks 1972 
1967=100  

II. Plan 
yõllõk % artõş

Anamallar veya mal gruplarõ   (1) (2) (3)  (4) (5) (6)
Mamul tütün               Miktar   33,8 37,5 2,0  44,68 119,1 3,83

Değer   1453,4  1 614,0  2,1   1 921,2  119,0 3,80  
 
TABLO : 201 � İhracat Tahminleri 

(Milyon T.L.) 
(Bin ton) 
(1965 fiyatlarõ ile) 

 

1962  1967  1972  

 Endeks 
1972  

1967 = 100

II. Plan 
yõllõk % 

artõş 
veya mal gruplar  (1)  (2)  (3)   (4)  (5)  

İşlenmiş yap-    Miktar 90,7  66,8  78   116,7  3,0  
rak tütün           Değer 1 123,0  826,0  968,8  117,3  3,1  

 
TABLO : 202 � Üretim Tahminleri (Milyon T.L.) 

(Bin ton)  
(1965 fiyatlarõ ile) 

 

 

1962  
1967 
tahmin  

I. Plan yõllõk 
% artõş 

 

1972  
Endeks 1972 
1967=100  

II.. Plan yõllõk 
% artõş  

Anamallar veya mal gruplarõ  (1) (2) (3)  (4) (5) (6)
Mamul tütün                 Miktar  33.8 37,5 2,0  44,68 119,1 3,83

Değer  1 453,4 1 614,0  2,1   1 921,2  119.0 3,8  
İşlenmiş yaprak tütün Miktar  90,7 66,8  �   78,0  116,7 3,0  

Değer  1 123,0 826,0  �   968,0  117,3 3,1  
Toplam                        Değer  2 676,4 2440,0  �   2 890  118,2 3,4  
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Tütün mamullerinin ithalâtõ söz konusu olmadõğõndan toplam arz üretime eşit 
olacaktõr. 

c.    YATIRIMLAR : 

İkinci Plan döneminde sigara ve yaprak tütün sanayilerinin depolama, işleme ve imalât 
konularõnda kapasite yaratõlmasõ ve bu amaçla 190 milyon tutarõnda yatõrõm yapõlmasõ 
zorunlu görülmektedir. 

Yatõrõmlarõn yüzde 42,0 si makina - teçhizat ve diğer kõsmõ inşaata ait olacaktõr. 

TABLO : 203 � Yatõrõm tahminleri 

(Milyon T. L ) 
(1965 fiyatlarõ ile) 

 

 Toplam 
yatõrõmlar  

1963 - 1967 dönemi  209,3  
1968 - 1972 dönemi  190,3  

 
d.   DIŞ TiCARET DENGESİ ; 

Tütün mamulleri sanayiinin 1967 ve 1972 dõş ticaret dengeleri Tablo 204 de 
görülmektedir. 1972 ihracat tahmininin üstüne çõkõlmasõ tanõtma ve işletmelerde alõnacak 
reorganizasyon tedbirleri ile mümkündür. 

TABLO : 204 � -Dõş Ticaret dengesi 

(Milyon T. L.)  
(1965 fiyatlarõ ile) 

 

  

1967   1972  
Endeks 1972 
1967 = 100  

 
II. Plan yõllõk 

% artõş.  
  (1) (2) (3)  (4) 
İhracat (Fob)   826,0  980,0  118,5   3,4  
İthalât   � . � . �   �
Fark   + 826,0  + 980,0  118,5   3,4  

 
3.   TEDBİRLER : 

a. Kalitenin yükseltilmesi ve maliyetlerin düşürülmesi için gerekli çalõşmalar 
yapõlacak ve bu arada yaprak tütünde suni fermantasyon usullerinin Türkiye'de uygulama 
imkânõ üzerinde durulacaktõr. 

b. Tütün işleme sanayiinde israflarõn azaltõlmasõ ve kalitenin yükseltilmesi için 
tesisler modernize edilecektir. 
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İÇKİ  SANAYİİ 

 

1.    İLKELER VE GELİŞMELER : 

a.  İLKELER : 

(1)  Türk çiftçisinin gelir kaynaklarõndan biri olan bağ mahsullerinin daha iyi bir 
şekilde değerlendirilmesi iğin içki sanayii teşvik edilecek ve ihracata önem verilecektir. 

(2)  İçki sanayiinde Devlet tekeli kaldõrõlacak ve -kamu-sektöründeki mevcut tesisler 
bir iktisadî Devlet Teşekkülü bünyesinde toplanacaktõr. 

(3)  İçki sanayiinde İhracata yönelmiş projeler dõşõnda yeni yabancõ sermaye 
yatõrõmlarõna izin verilmiyecektir. 

b.    GELİŞMELER VE SORUNLAR : 

Bağ mahsullerimizin daha geniş ölçüde değerlendirilmesi, kapasitenin yeterli seviyeye 
çõkarõlmasõ ve ihracat imkânlarõnõn artõrõlmasõ Birinci Plan döneminde içki sanayiinin 
geliştirilmesine temel olan ana ilkeler idi. 

Kapasitenin yeterli hale çõkarõlmasõ için çeşitli üretim kollarõnda yatõrõmlar yapõlmõş ve 
genellikle içki üretimi tüketimi karşõlamõştõr. Bira sanayiinde yeni kapasite yaratõlmasõna 
ancak Plan döneminin ikinci yansõnda Tekel ve özel sektör tarafõndan başlanabilmiş ve bu 
yüzden birim talebinin yüzde 40 õ karşõlanamamõştõr. 

Şarap ihracatõnõn artõrõlmasõ için öngörülen teşkilâtõ yeniden düzenleyici tedbirler 
gerçekleştirilemediği için ihracatta bir gelişme mümkün olmamõştõr. 

Birinci Plan döneminde göze çarpan Önemli bir gelişme ise kolalõ içkilerin bu 
dönemde yurdumuza girmig ve hõzlõ bir gelişme göstermiş olmasõdõr. 

Bugün içki sanayiinin karşõlaştõğõ başlõca sorunlar şunlardõr : 

(1)  Türkiye bağ mahsulleri üretiminde ileri bir yer tutmasõna ve bağcõlõk birçok 
yerlerde üreticinin alternatifi olmõyan tek gelir kaynağõnõ teşkil etmesine rağmen içki 
şeklindeki değerlendirme oranõ çok düşüktür. Bu yüzden bağlar sökülmekte ve kaliteli içki 
üretimine elverişli üzüm çeşitleri günden güne yok olmaktadõr. 

(2)  Özel sektör ufak ünitelerden meydana gelmiş olup büyük partilerde dõş talepleri 
karşõlõyacak organizasyona sahip değildir. 

(3)  Büyük bir içki üreticisi olan Tekel iyi organize edilemediği için ihracat konusunda 
basan gösterememiştir. 

(4)  Halkõn sağlõğõ ile ilgili bir madde olan içki konusundaki kalite kontrollan gereği 
gibi yürütülmemektedir. 

(5)  Alkollü içkiler ve hammaddelerin fiyatlarõ konusunda tutarlõ bir politika 
uygulanamamõştõr.   Çeşitli  içkiler   arasõnda   da   fiyat  tutar lõlõğõ  olmayõp alkol 
muhtevalarõ  
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nazara alõndõkta şarap fiyatlarõnõn düşük olduğu görülmektedir. Böylece hammadde ile 
mamul arasõndaki ilişki şarap üretimini köstekleyici yönde bozulmaktadõr. 

(6)  İçki ile ilgili mevzuat eskimiş olup bazõ hükümleri içki sanayiinin gelişmesini 
kösteklemektedir. Özellikle kontrol ile ilgili hususlarda mevzuat yetersizdir. 

2.   İKİNCİ BEŞ YILLIK PLAN HEDEF VE TAHMİNLERİ : 
 

a. TALEP : 

(1)    Yurt içi talep : 

Tablo 205 de görüldüğü gibi İçki sanayii yurt içi talebi 1968 -1972 devresinde yüzde 
42,5 değer artõğõ gösterecektir. Bu artõşõn en yüksek olduğu içki gruplarõ alkolsüz içkiler 
(Kolalõ ve meyvalõ gazozlar), bira ye şaraplardõr. Yurt içi toplam tüketim dağõlõmõnõn 
incelenmesinde yüksek alkollü içkiler oranõnõn diğer içkiler lehine azalacağõ görülmektedir. 
Nüfus başõna tüketimde en büyük gelişmenin bira ve alkolsüz içkilerde olacağõ tahmin 
edilmektedir. Bu gelişmenin bir diğer sebebi, 'bu içkilerin kapasitesinde meydana gelecek 
yüksek artõşlardõr. 

Tablo 205 de görülen viski tüketimi artõşõnõn bir nedeni halen bü-yük kõsmõ kaçak 
olarak tüketilen bu içkinin daha çok ithalât yolu ile karşõlanarak Devlet gelirleri kaybõnõn 
önlenmesi amacõ ile ilgilidir. Tablodaki miktarlara kaçak tüketim dahil değildir. 

(2)  İhracat : 

İkinci Plan dönemi rakõ, votka ve likör ihracatõ pazarlama organizasyonunda büyük 
değişikliğe lüzum göstermeden ihraç edilebilecek miktarlar olup esasen toplam içki 
ihracatõmõzõn yüzde 5 gibi ufak bir kõsmõnõ teşkil edecektir, ihracat tahminleri Tablo 206 da 
gösterilmiştir. 

İhracatõmõzõn geri kalan kõsmõ şarap ölüp, 6 yõlda yüzde 200 tin üzerinde bir gelişme 
öngörülmüştür. Şarap ihracatõmõzõn bu seviyeye çõkmasõ için gerekli reorgaõüzasyon 
tedbirleri 1966 ve 1967 programlarõnda öngörülmüş olup bu tedbirlerin olumlu etkilerinin 
İkinci Plan dönemi başlarõnda görüleceği tahmin edilmektedir. 

b. ÜRETİM VB İTHALAT : 

(1)    Üretim: 

İkinci Plan dönemi içki sanayii üretim tahminleri Tablo 207 de gösterilmiştir. Üretim 
toplam olarak yüzde 43,5, yõlda yüzde 7,5 oranõnda artõş gösterecektir. Üretim artõşõnõn en 
büyük olduğu alt sektörler alkolsüz içkiler, şaraplar ve buradõr. 

Şarap üretimindeki artõş daha ziyade ihracat hedeflerini karşõlõyacak şekilde 
planlanmõş olup yeni kapasitelerin yaratõlmasõnõ gerektirecektir Bu artõsõn genellikle özel 
sektör tarafõndan sağlanmasõ düşünülmüştür. Kurulmasõ öngörülen �İçki Sanayii İktisadî 
Devlet Teşekkülü� özel sektörle şarap konusunda işbirliği yapacaktõr. Bu teşekkül yolu ile 
şarap sanayime yapõlacak yatõrõmlar esas itibariyle özel sektörün gelişmesini kolaylaştõrõcõ 
nitelikte olacaktõr. Şarap konusunda Plan hedeflerinin gerçekleşmesinden sonra devlet 
elinde bulunan şarap fabrikalarõnõn özel sektöre devri Planõn ana ilkeleri arasõnda 
düşünülmüştür. 
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(Milyon Lt.) 
TABLO : 205 � Yurt içi talep tahminleri (Milyon T. L.) 

1965 fiyatlarõ ile 
 

 

1962 
1967 

tahmin 

I.  Plan 
yõllõk 
% artõş

 

1972 
Endeks 1972 
1967=100 

II. Plan 
yõlluk 

% artõş
Anamallar veya mal gruplarõ  (1) (2) (3)  (4) (5) (6)

Yüksek alkollü içkiler :   
Rakõ                                       Miktar  13,8  14,8  1,4   17,6  118,8  3.5  

Değer  260,8  279,8  1,4   332,6  118,9  3,5  
Votka                                     Miktar  1,27  1,4  Ir9   1,6  112,6  2,4  

Değer  24,3  26,9  '2,0   30,3  112,6  2,4  
Cin                                         Miktar  0,0i  0,06  8,4   0,08  134,9  6,2  

Değer  0,6  0,9  8,4   1,2  134,9  6,2  
Kanyak                                  Miktar  0,37  0,5  6,1   0.6  128,1  5,0  

Değer  7,8  10,6  6,1   13,6  128,1  6,0  
Likörler                                 Miktar  0,508  0,4  6,1   0,5  136,9  6,4  

Değer  6.3  5.0  6,1   6,8  136,9  6,4  
Viski                                      Miktar  0,028  0.075  19,2   0,18  240,0  19,2  

Değer  2,7  6,5  21,7   14,5  223,1  17,4  
Toplam                                  Miktar  16,0  17,2    20,8  119,6  3,7  

  Değer  302,5  329,9  1,8   399,3  121,0  3,9  
Şaraplar :         
Sofra garabõ (Şişeli)               Miktar   19,9    23.8  119r7  3,7  

Değer   57,8    69,2  119,7  3,7  
Sofra şarabõ (Dökme)            Miktar   8,5    10,2  119,7  3,7  

Değer   11,1    13,3  119,7  3,7  
Kalite şarabõ                           Miktar   3,0    8,0  266,6  20,00  

Değer   21,0    56,0  266,6  20.00  
Suni köpüren şarap                Miktar   0,2    1,0  500,0  25,0  

Değer   1,0    5,0  500,0  25,0  
Tablt köpüren şarap               Miktar   0,005    0,04  865,4  125,00  

Değer   0.1    1,4  863,3  125,1  
Tatlõ ve mistel şarap              Miktar   1,3.    1,5  115,5  2,9  

Değer   9.4    10,9  115,5  2.9  
Vermut                                  Miktar   0,8    1,2  153,5  8,9  

Değer   6,3    9,6  153,6  8,9  
Toplam                                  Miktar  22,2  33.9  8,9   46,0  135,75  6,4  

Değer  60,9  106,8  8,9   165,6  154,94  9,2  
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205 in devamõ 
 

  

1962 1967 tahmin 
I. Plan yõllõk 
% artõş 

  
 

1972 

Endeks  
1972 

1967=100 

II. Plan 
yõllõk 

%  artõş 
Anamallar veya mal gruplarõ  (1) (2) (3)  (4) (5) (6)

Bira :     
Bira                                         Miktar   32,265  35,0  2,0   55,9  159,8 9,8  

 Değer   67,1  72,8  2,0   116,3  159,8 9,8  
Alkolsüz içkiler :           
Kolalõ içkiler                          Miktar    15,0    50,0  333,3 25,8  

Değer    25,8    86,0  333,3 25,8  
Meyvalõ gazozlar                   Miktar    10,0  -   20,0  200,0 14,8  

Değer    21,5    43,0  200,0 14.8  
Sade gazozlar                        Miktar    82,0    102,0  124,4 4,4,  

Değer    90,2    112,2  124,4 4,4  
Toplam                                  Miktar   723  107,0  7,9   172,0  160,7 9,8  

Değer   80,1  137,5  11,3   241,2  175,4 11,8  
Genel toplam                        Değer   619,6  646,0  4,5   922,5  142,5 7,3  

 
TABLO :   206 � İhracat tahminleri (Milyon Lt.) 

(Milyon T.L) 
  

1962  
1967 

talimin  

I. Plan 
yõllõk % 

artõş  

 

1972  

Endeks 
1972 

1967=100  

II. Plan 
yõllõk 
% artõş  

Anamallar veya mal gruplarõ   (1) (2) (3)  (4) (5) (6)
Rakõ                                    Miktar   0,112 0,002 10,5  0,04 200,0 14,8

Değer   0,06 0,1 10,5  0,2 200,0 14,8
Votka                                 Miktar   0,07  0,01 242,8 19,2

Değer   0,02  0,05 242,8 19,2
Likörler                               Miktar   0,05  0,1 200,0 14,8

Değer   0,27  0,5 200,0 14,8
Şaraplar (Dökme)              Miktar   2,17 7,0 26,3  22,0 314,3 25,2

Değer   1,5 4,6 25,0  15,1 314,3 25,2
Toplam                                 Değer   3,1 5,0 19,0  16,0 320,0 ?6,3
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TABLO :   207 � Üretim  tahminleri (Milyon Lt.) 

(Milyon T L.)  
1965 fiyatlarõ ile 

 

1962  
1967 

tahmin  

I. Plan 
yõllõk  

% artõş  

 

1972  

Endeks 
1972 

1967=100  

II. Plan 
yõllõk  
% artõş  

Anamallar veya mal gruplarõ  (1) (2) (3)  (4) (5) (6)
Yüksek alkollü içkiler     Miktar  17,4  20,0 119,7 3,7

Değer  299,8  324,6    388,3  119,3  3,7  
Şaraplar                           Miktar   40,9    68,0  166,3  10,6  

Değer  71,4  111,8    181,2  162,0  10,1  
Bira                                Miktar   35,0    55,9  159,8  9,8  

Değer  67,1  72,8    116,7  159,8  9,8  
Alkolsüz içkiler               Miktar   107,0    172,0  160,7  9,8  

Değer  80,1  137,8    241,2  175,4  11,8  
Toplam                             Değer  514,8  647,0    927,0  143,5  7,5  

 
 
TABLO :   208 � İthalât tahminleri 

(Milyon T. L.)  
(1965 fiyatlarõ ile) 

 

1962  
1967 

tahmin  

I. Plan 
yõllõk % 
artõş  

 

1972  

Endeks 
1972 

1967=100  

II. Plan 
yõllõk % 
artõş  

Anamallar veya mal gruplarõ  (1)  (2)  (3)   (4)  (5)  (6)  
Viski  2,7  6,0  17,3   15,0 208,3  15,8  
Diğerleri  �  �  �   5,0  �  �  
Toplam  2,7  6,0  17,3   20,0  333,3  27,2  
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Bira sanayiinde üretim artõşõ yurt içi talebin karşõlanmasõna yöneltilmiştir. Halen yurt 
içi talebin yüzde 60 õ karşõlanmaktadõr. Plan dönemi üretimi mevcut fabrikalara ilâveten 
özel sektör tarafõndan yapõlacak fabrikalarla sağlanacaktõr. 

(2)   İthalât: 

1967 ve 1972 alkollü içki ithalât tahminleri Tablo 208 de görülmektedir. 

c.   YATIRIMLAR : 

İkinci Plan döneminde içki sanayii yatõrõm tahminleri Tablo 209 ve 210 da 
gösterilmiştir. 

Toplam yatõrõmõn yaklaşõk olarak yüzde 80 i kapasite yaratõcõ mahiyettedir. Kapasite 
artõşõnõn en büyük olduğu alt sektör bira ve şaraplardõr. Şarap sanayiinde kapasite 
yaratõlmasõ daha ziyade ihracatla olacaktõr. Bira sanayiindeki yatõrõmlarla İkinci Plan 
dönemi içinde yurt içi bira talebi karşõlanabilecektir. Yüksek alkollü içkilerde yatõrõmlar 
daha ziyade dar boğazlan giderici mahiyette olup, bir miktar kapasite artõşõ da meydana 
gelecektir. 

TABLO :   209 � Yaõrõnm tahminleri 
(Milyan T. L.)  
1965 fiyattan ile 

 

 Toplam yatõrõmlarõ  
 (1)
1963 - 1967 dönemi  159,0
196S - 1972  320,0  

TABLO : 210 � Anamal Gruplarõna Göre Yatõrõm Tahminleri 

(Milyon T. L ) 
1965 fiyatlarõ ile 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1968 - 1972 Dönemi 
yatõrõmlarõ  

 (1)  

Yüksek alkollü içkiler  26,0  

Şaraplar  160,0  

Bira  112,0  

Alkolsüz içkiler  22,0  

Toplam  320,0  
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d.   DIŞ TİCARET DENGESİ : 

İçki sanayiinin 1967 ve 1972 dõş ticaret dengeleri Tablo 211 de görülmektedir. 

TABLO : 211 � Dõş ticaret dengesi 
(Milyon T. L.) 
 1965 fiyatlarõ ile 

 

  

1967 1972 

Endeks 
1972 

1967 = 100 

 II. Plan 
yõllõk  

% artõş 
  (1)  (2)  (3)   (4)  

İhracat (FOB)   5  16  320   26,2  

İthalât (ClF)   6  20  333   27,2  

Fark   � 1  � 4  400   32.4  

 
 
3.    TEDBİRLER : 

a. İçki konusundaki kalite denetlemeleri Tarõm Bakanlõğõ tarafõndan yapõlacaktõr. 

b. Kamu ve Özel sektörün işbirliği ile kurulmakta olan «Şarap ihracatçõlar birliği» 
nin araştõrma faaliyetleri Devlet tarafõndan desteklenecektir. 

c. Kamu elindeki şarap fabrikalarõnõn özel sektöre satõş imkânlarõ araştõrõlacaktõr. 
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GIDA  SANAYİİ 
îkinci Beş Yõllõk Planda gõda sanayii Birinci Plandan farklõ ve daha geniş kapsamda 

ele alõnmõştõr. Birinci Planda bazõ alt sektörlerin yalnõz büyük sanayi ölçüsündeki 
faaliyetleri kapsadõğõ halde, İkinci Planda imalât -tekniği ilkel dahi olsa pazara arzedilen 
üretim sanayi kapsamõ, içinde düşünülmüştür. 

1.   GELİŞMELER VE İLKELER : 

a.   ÎLK.ELER : 

(1)  Gõda sanayimde üretimin kalite ve genel sağlõk yönünden tespit edilen normlara 
uygun olarak gelişmesi sağlanacaktõr. 

(2)  Mamul gõda maddelerinin özel kuruluşlar tarafõndan üretilmesi esastõr. Ancak, 
üretimi çok ağõr gelişen sanayi dallarõnda Devlet  öncülük edecektir. 

(3)  Gõda sanayii üretim ve ihracatõnõn geliştirilmesinde üretici birliklerinden geniş 
ölçüde yararlanõlacak ve bu konuda gerekli tedbirler alõnacaktõr. 

(4) Gõda perakendeciliği õslah edilecek, çok yerde faaliyette bulunan büyük 
işletmelerin kurulmasõ teşvik edilecektir. 

(5) Gõda sanayiinde ihracata yönelmiş yeni çeşitlerin üretimi teşvik edilecektir. 
 

b.   GELİŞMELER VE SORUNLAR : 

Birinci Beş Yõllõk Plan döneminde gõda sanayii ile ilgili kamu ve özel sektör 
organizasyonunun iyileştirilmesi üzerinde durulmuştur. Bu dönem içinde Süt Endüstrisi 
Kurumu kurulmuş ve çalõşmaya başlamõş, ayrõca çay ve yağ sanayii kurumlarõ kurulmasõ 
öngörülmüştür. Genellikle Birinci Plan dönemi gõda maddeleri üretimi iç talebi 
karşõlamõştõr. Bitkisel yağ ve tarõmsal üretimdeki dalgalanmadan ötürü ve arõzi olarak 
pirinç ithali dõşõnda herhangi bir ithalâta lüzum görülmemiştir. 

Un sanayii gibi bazõ alt sektörlerde atõl kapasite meydana getirilmemesi ve diğer bazõ 
sektörlerde ise üretim kapasitesinin artõrõlmasõ gözönünde bulundurulmuştur. Sebze ve 
balõk işleyen sanayilerde kapasite artõşõ arzu edilenin altõnda kalmõştõr. Kamu sektörünün 
hâkim olduğu şeker, çay ve et gibi önemli alt sektörlerde kapasitenin artõrõlmasõ için 
yatõrõmlar yapõlmõştõr. Ancak et ve süt alanõndaki yatõrõmlar istenilen hõzda 
gerçekleştirilememiştir. 

Birinci Plan döneminde mamul gõda maddeleri üzerinde olumsuz etkileri görülen 
narhlarõn fiilen kaldõrõlmõş olmasõ sanayiin gelişmesi yönünden olumlu bir aşama 
sayõlabilir. 
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Birinci Plan döneminde mamul gõda maddeleri ihracatõnda büyük hedefler 
düşünülmemiştir. Bu dönem ihracat yönünden bir hazõrlõk devresi olarak alõnmõştõr. Bu 
dönemde Türkiye ilk defa çay ihraç etmiş ve zeytin yağõ, şeker gibi maddelerin ihracatõ 
evvelki yõllara nazaran gelişme göstermiştir. Daha geniş ölçüde yurt içinde kullanõlmasõ 
öngörülen yan ürünlerin ihracatõ devam etmiştir. 

Birinci Plan dönemi içinde göze çarpan diğer gelişmeler arasõnda, tesislerin 
büyümesi, ileri tekniğe geçmesi ve uygun kuruluş yerlerine gitme eğilimi ile kalitede 
iyileşme sayõlabilir. Ancak bu eğilim de yavaş olmaktadõr. 

İkinci Beş Yõllõk Plan dönemine girerken gõda sanayiinin karşõlaştõğõ başlõca sorunlar 
şunlardõr : 

(1)  Birinci Planõn yõllõk programlarõnda üzerinde durulduğu halde çözümlenememiş 
önemli bir sorun mamul gõda maddeleri ile ilgili eğitim araştõrma ve kontrol işlerinin etkili 
bir organizasyona kavuşturulamamõş olmasõdõr. Nitekim bu konudaki mevzuat yetersiz 
olduğu gibi kamu organlarõna düşen görevler dağõnõk ve etkisizdir. Bu durum kalitesiz 
üretime bir prim gibi etki yapmakta ve ihracat yönünden ümit verici olan bazõ maddelerin 
üretimini kösteklemektedir. 

(2)  Mamul gõda maddeleri ile ilgili plan ve program tedbirlerinin uygulanmasõ ve 
sorunlarõn çözümlenmesi ile sorunlu kamu organizasyonu yeterli ünitelere sahip 
bulunmamaktadõr. 

(3)  Beslenme dengemiz bakõmõndan önemli olan bazõ gõda maddelerinin üretim ve 
tüketimi düşüktür. Diğer taraftan yan ürünler gereği gibi değerlendirilemediği için sanayi 
verimli çalõşmamakta ve hayvansal üretimin artõrõlmasõ için lüzumlu bulunan yem 
maddeleri üretimi düşük kalmaktadõr. Yan ürünleri işliyecek tesislerin artõrõlmasõ 
gereklidir. 

(4)  Mamul gõda maddeleri ihracatõ düşük olup daha yüksek seviyelere erişmek 
mümkündür. Ancak dõş pazar etütleri gereği gibi yapõlamamakta ve ihracat faaliyetleri 
yetersiz bulunmaktadõr. 

(5)  Gõda sanayiinin gelişmesini kõsõtlõyan diğer bir neden dağõtõmõn ve gõda 
perakendeciliğinin verimsiz oluşudur. 

2.   İKİNCİ BEŞ YILLIK PLAN HEDEF VE TAHMİNLERİ : 

a)    TALEP: 

(1)   Yurt içi talep : 

Mamul gõda maddeleri yurt içi talebi alt sektörler ve maddeler itibariyle Tablo 212 de 
gösterilmiştir. Tabloda görüleceği üzere talebin yõllõk gelişme hõzõ yüzde 6,1 ve beş yõllõk 
gelişme hõzõ ise yüzde 34,7 tahmin edilmiştir. 

Bazõ gõda maddelerindeki tüketim artõsõ sõnai üretimdeki gelişmeye paralel olarak 
doğacak ve sanayi dõşõ üretimin yerini alacaktõr. Bu alandaki en büyük gelişme pastörize 
süt, bazõ sebze konserveleri, hububat mamulleri ve sanayi yeminde göze çarpmaktadõr. 
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(2)   İhracat : 

İkinci Plan dönemi mamul gõda maddeleri ihracat tahminleri Tablo 213 de 
gösterilmiştir. Tablonun tetkikinde görüldüğü üzere ihracatta en önemli gelişme sabze ve 
meyva konservelerinde beklenmektedir. Türkiye bu dönemde işlenmiş balõk ve peynir 
ihracatõnõ artõracak, diğer taraftan çay, şeker ve zeytinyağõ ihracatõna devam edecektir. 

b)    ÜRETİM VE İTBALAT : 

(1)    Üretim: 

Mamul gõda maddeleri üretim tahminleri alt sektörler ve maddeler itibariyle Tablo 
214 de gösterilmiştir. Tabloda görüldüğü gibi üretimin yõllõk gelişme hõzõ yüzde 6 olup beş 
yõllõk gelişme hõzõnõn yüzde 34,1 olacağõ tahmin edilmiştir. İkinci Beş Yõllõk Plan 
döneminde en büyük gelişme sanayi yemi, et ve işlenmiş balõk, sebze ve meyva 
konserveleri ile bitkisel yağlarda beklenmektedir. 

Hayvansal protein ihtiyacõmõzõn karşõlanmasõ için et ve balõk tesislerinin miktarõ 
artõrõlacaktõr. Sütün daha iyi değerlendirilmesi ve şehirlerimizin içme sütü ihtiyaçlarõnõn 
hijiyenik bir şekilde karşõlanmasõ için kamu kesimi öncülük yapacaktõr. 

Bitkisel yağ açõğõmõzõn kapatõlmasõ için yağ sanayiindeki israfõ önlemek ve yağlõ 
tohum üretimini istikrara kavuşturmak gerekmektedir. 

İkinci Plan döneminde yem sanayii üzerinde önemle durulacaktõr. Yeni kurulacak 
yem fabrikalarõ ve et - kemik, balõk unlan, yonca ve küspe kurutma tesisleri ile yem 
üretiminin iki mislinden fazla artõrõlmasõ öngörülmektedir. 
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Tablo : 212 � Yurtiçi Talep Tahminleri 
(1065 fiyatlarõ ile) 

  
1962  1967  

I. Plan yõllõk % 
artõş  

 
1972  

Endeks 1972 
1967=100  

II. Plan 
yõllõk % artõş 

Mal gruplarõ   (1)  (2)  (3)   (4)  (5)  (6)  
1.   Et   1 486,0 1 744,0 3,3  2 513,0 144,1 7,4
2.   Balõk   14,0 21,9 9,3  31,3 142,9 7,2
3.   Süt mamulleri  1 562,0 1 653,0 1,2  2 479,7 150,0 7,5
4.   Meyve sebze işleme (Konserve)   200,0 427,6 16,3  684,0 160,0 9,9
5    İç fõndõk  47,5 59,7 4,7  69,7 116,7 3,1
6.   Antepfõstõğõ  (Çltlak, kavlak )  22,2 25,8 3,1  33,2 128,6 5,2
7.   Kuru üzüm  29,0 40,0 6,5  40,0 100,0 �
8.   Kuru incir  24,0 34,0 7,1  28,0 82,3 �
9.   Hububat mamulleri   6800,0 8 290,1 4,0  10 089,1 122,1 4,0
10.  Şeker   938,6 1 509,0 9,9  2 106,5 139,5 6,9
11.  Bitkisel yağlar  1 180,0 1 477,3 4,6  2 428,8 164,4 10,3
12.  Çay   360,0 579,5 9,9  820,7 141,6 7,1
13.   Sanayi yemi  13,8 65,0 29,5  127,2 193,6 14,2

Toplanõ   12 677,1 15 926,9 4,6  21 451,2 134,7 6,1

TABLO : 213 � İhracat Tahminleri ( Milyon T. L.) 
(1965  fiyatlarõ ile) 

  
1962  1967  

I. Plan yõllõk % 
artõş  

 
1972  

Endeks 1972 
1967 = 100 

II. Plan yõllõk 
% artõş 

Mal gruplarõ   (1) (2) (3)  (4) (5) (6)
1.   Konserve balõk  � 1,8 �  13,5 750,0 �
2.   Süt mamulleri  � � �  22,0 � �
3.   Meyve aebze konservesi   � 2,7 �  50,0 1 851,8 77,0
4.   İç fõndõk  413,0 521,8 4,8  613.0 117,4 3,3
5.   Antepfõstõğõ (Çõtlak, kavlak)   50,0 45,0 �  79,9 177,5 12,1
6.   Kuru üzüm  209,7 198,8 �  227,2 114,2 2,9
7.   Kuru incir  62,0 66,0 1,2  80,0 121,2 4,9
8.   Şeker   88,7 74,0 �  88,5 119,5 3,6
9.   Bitkisel yatlar  230,0 175,0 __  125,0 71,4 �
0.   Çay   � 20,0 �  12,7 63,5 �
1.   Diğerleri  100,0 110,6 2,1  33,2 30,0 � 21,4

Toplam   1 153,4 1215,7 1.0  1 345,0 110,6 2,1
Not:  İhracata arzedilen üretim fabrika satõş fiyatõ. 
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TABLO : 214 � -Üretim Hedefleri (Milyon T. L J 
(1965 üretici fiyatlart ile) 

 

 

1962  1967  
I. Plan yõllõk 
1% artõş 

 

1972  
Endeks 1972 
1967=100 

II. Plan yõllõk 
% artõş 

Mal gruplarõ  (1) (2) (3)  (4) (5)  (6)  
Et sanayii  1 486,0 1 744,0 3,3  2 513,0 144,1 7,6
Balõk işleme sanayii 14,0 24,0 11,3  45,0 187,5 13,6
Süt mamulleri 1 562,0 1 653,0 1,1  2 502,0 151,8 8,7
Meyva sebze işleme (Konserve)  200,0 430,0 16,4  734,0 170,5 11,2
îç fõndõk  475,0  581,0  4,2   685,0  117,9  3,5  
Antepfõstõğõ (Kavlak, çõtlak)  72,2 71,0 �  115,0 161,9 10,1
Kuru üzüm  257,0  239,0  �  267,0  111,7  2,2  
Kuru incir  94,0 100,0 1,1  110,0 110,0 1,9
Hububat mamulleri 6 800,0 8 290,0 4,0  10 089,0 121,7 4,0
Şeker  1000,0 1 583,0 9,6  2 200,0 138,9 6,7
Bitkisel yağlar 1 317,0 1 677,0 5,0  2 640,0 157,3 9,5
Çay  345,7 584,0 11,0  833,0 142,5 7,4
Sanayi yemi  14,6  65,0  35,0   127,2  195,3  14,5  

Toplam  13 637,5 17 041,0 4,5  22 860,2 134,1 6,0

TABLO : 215 � İthalat Tahminleri 
(Milyon T. L.) 
(1965 fiyatlarõ «CÎF») 

 

 

1962  1967  
I Plan yõllõk 

% artõş 

 

1972 
Endeks 1972 
1967=100 

II. Plan yõllõk
% artõş 

Mal gruplarõ  (1)  (2)  (3)   (4)  (5)  (6)  

Çay  42,0 �  �  �  � �
Bitkisel yağlar  160,0  130,0  � ,   �  �  �  
Diğerleri  17,0  25,2  8,2   60,0  238,0  18,9  

Toplam  219,0  155,2  �   60,0  38,6  � 16,7  
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(2)  İthalât : 

İkinci Plan dönemi sonunda Türkiye mamul gõda maddeleri bakõmõn dan geniş ölçüde 
kendine yeter durumda olacaktõr. Bu arada bitkisel yağ ithalâtõmõzõn Planõn ilk iki yõlõnda 
devamõ zorunlu görülmektedir. 

İthalât miktar ve değeri Tablo 215 te gösterilmiştir. 

c.    YATIRIMLAR : 

İkinci Plan döneminde gõda sanayiine yapõlacak yatõrõmlarõn 1.85 milyar olmasõ 
öngörülmüştür. Şeker, et, balõk ve yem sanayii gibi temel faaliyet dallarõnõn kamu elinde 
bulunmasõndan dolayõ yatõrõmlarõn takriben yüzde 65 inin kamu sektörü tarafõndan 
yapõlacağõ hesaplanmõştõr. 

İkinci Plan döneminde çay, şeker ve sanayi yemi talebinin karşõlanmasõ amacõ ile 
yeni tesislerin kurulmasõ ve mevcutlarõn genişletilmesi programlanmõştõr. 

Tarõmsal ürünlerin pazarlama ve değerlendirme safhalarõnda gö.rülen israflarõ 
önlemek ve mamul üretimini artõrmak için et, balõk, süt, .bitkisel yağlar ve konserve 
alanlarõnda yeni tesisler kurulacaktõr. 

TABLO : 216 � Yatõrõm Tahminleri 
(Milyon T, L.)  
(1965 fiyatlarõ) 

 

  Toplam yatõrõmlar  

1963 � 1967 Dönemi   994,4  
1968 � 1972 Dönemi   1 850,0  

e.   DIŞ TİCARET DENGESi: 

İkinci Plan dönemi mamul gõda maddeleri ihracat ve ithalât dengesi Tablo 217 de 
gösterilmiştir. 

Tabloda görüldüğü gibi ihracatta az bir artõş ve ithalâtta ise önemli ölçüde bir azalma 
olacağõ tahmin edilmektedir. Bu azalmanõn sebebi bitkisel yağ talebinin İkinci Plan dönemi 
içinde yurt içi üretim ile karşõlanabilir duruma gelmesindedir. Buna karşõlõk ihracattaki 
artõşõn fazla olmamasõ ihraç maddeleri arasõnda önemli bir yeri olan zeytinyağõ üretiminin 
kõsa devrede ar tõnlamamasõ ile ilgilidir. 

Diğer mamul gõda maddeleri ihracatõnda artmalar beklenmektedir. Üretici ve ihracatçõ 
kuruluşlarõ reorganize edildiği takdirde ihracatõn Tabloda gösterilen değerin üzerine 
çõkmasõ mümkün olacaktõr. 
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TABLO : 217 � Dõş Ticaret Dengesi 
(Milyon T. L.) 
1965 fiyatlarõ ile 

 

  

1967  1972  

Endeks 
1972 

1967 = 100 

 

II. Plan yõllõk 
% artõş 

  (1)  (2)  (3)   (4)  

İhracat (FOB)  (*)   1 253,3  1385,0  110,5   2.1  

İthalât (CÎP)   155,2  60,0  38,6   � 16,7  
Fark   1 098,1  1 325,0  120,6   3,7  

(*)   Kuru ve sert kabuklu meyvalar ihracatõ dõş ticaret bölümünde işlenmiş tarõm 
ürünleri ihracatõ arasõnda gösterilmiştir. 

3.    TEDBİRLER : 

a. Hayvansal üretimin, fazlalõk ve noksanlõk gösterdiği bölgeler arasõndaki soğuk 
zincirin tamamlanmasõ, yan ürünlerin daha geniş ölçüde değerlendirilmesi, kalite et 
mamullerinin daha geniş ölçüde üretimini sağlamak üzere modern bir et mamulleri 
sanayiinin kurulmasõ yolunda girişilen faaliyetler geliştirilecektir. 

b. Deniz ve iç su ürünlerinin daha geniş ölçüde değerlendirilmesini sağlamak üzere 
iktisadî Devlet Teşekkülü mahiyetinde bir kamu organizasyonu kurulacaktõr. Bu kuruluş 
özel sektörle ortak tesisler kuracaktõr. 

c. Yoğun nüfus bölgelerinin süt ve mamulleri ihtiyacõnõn karşõlanmasõ, geleneksel 
peynir ve tereyağ üretim bölgelerinde kaliteli üretimin artõrõlmasõ, süt üretimi bol olan 
bölgelerde üretimin daha iyi değerlendirilmesi amacõ ile tesisler kurulmasõ teşvik 
edilecektir. 

d. Yağ sanayiinde israflarõ önlemek ve üretimi bu yoldan da artõrmak için ileri 
teknikte tesislerin kurulmasõ desteklenecektir. Yağlõ tohumdaki artõşa paralel olarak 
yeniden zeytin, yer fõstõğõ ve ayçiçeği bölgelerinde yağ fabrikalarõ kurulmasõ 
desteklenecektir. 

e. Hayvan yemi ihtiyacõnõn karşõlanmasõ için sõnai yan ürünlerin daha geniş ölçüde 
değerlendirilmesi ele alõnacak ve buna ek olarak çeşitli yem kurutma tesisleri kurulacak ve 
teşvik edilecektir. 

f. Gõda sanayii ile ilgili eğitim, araştõrma ve kontrol halen çeşitli daireler tarafõndan 
ve etkisiz bir şekilde yürütülmektedir. Bu hizmetlerin etkili bir hale getirilmesi hizmetin 
hacmi ve önemine uygun bir kamuorganizasyonu tarafõndan yürütülmesi ile mümkündür. 
Bu itibarla mevzuat ve organizasyon konusunda gerekli tedbirler alõnacaktõr. 

g. Gõda sanayiinde hammaddenin uygun nitelikte sağlanmasõ, tesislerin verimli 
çalõşmasõ bakõmõndan temel şartlardan birini teşkil etmektedir. Bu itibarla teşvik araçlarõ 
yönünden üretici kooperatifleri ve bunlarõn birlikleri tarafõndan kurulacak tesislere öncelik 
tanõnacaktõr. Gerekli hallerde bu tesisler Devlet tarafõndan kurularak üretici 
kooperatiflerine devredilecektir. 

h. Gelişen yaş çay üretimini iç ve dõş pazarlarõn isteklerine uygun, kalitede 
işleyecek çay işleme kapasiteleri yaratõlacaktõr. 



                                                                                                                                                 İkinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ (1968-1972) 

http://ekutup.dpt.gov.tr/plan2.pdf   393

 

 
DOKUMA VE GİYİM SANAYİİ 

 

1.  İLKELER VE GELİŞMELER :  

a.  İLKELER : 

(1)  Bu sektörde ihracat için yüksek bir potansiyel vardõr. Bu bakõmdan sektörün her 
dalõndaki uygulamalarda ihracat ön plânda tutulacaktõr. 

(2)  Kamu sektörü yatõrõmlarõnõn mevcut kuruluşlarõn idamesi, yenilenmesi ve tevsii 
yönünde olmasõ esastõr. Ancak özel müteşebbislerin gerçekleştirmediği ve ihracat 
potansiyeli olan projeler kamu tarafõndan ele alõnabilir. 

b.   GELİŞMELER VE SORUNLAR : 

Birinci Planda dokuma ve giyim sanayiinin, yurt içi talebinin gerektirdiği şekilde 
karşõlanmasõ, kurulu kapasiteden yararlanõlmasõ ve ham olarak ihraç edilen başlõca 
maddelerin bu sanayi kolunda işlenerek ihracõnõn sağlanmasõ yönünde geliştirilmesi 
öngörülmüştür. 

Sektörün başlõca mallarõnõn hemen tamamõ yerli üretimle karşõlanabilmektedir. Geçen 
dönemde birçok malda gerçekleştirilen ihracat hacõm bakõmõndan önemli olmamakla 
beraber bu sektörde büyük bir potansiyel olduğunu göstermiştir. Birinci Planda sektörün 
üretim hedeflerine-ulaşõlmõştõr. Planõn ilk yõllarõnda üretimde tahmin edilen yüzde 7 artõş-
hõzõnõn altõnda kalõnmakla beraber son üç yõldaki gelişmelerle bu hedefe ulaşmak mümkün 
olmuş ve kalite konusunda da önemli problemler giderilmiştir. Ancak, bütün bunlara 
rağmen büyük üretim verimliliğini sağ-lõyacak işletme büyüklüklerini asgarî iktisadî 
kapasite ölçüsüne çõkaracak birleştirici ve büyütücü yönde tedbirler gerektiği gibi ele 
alõnamamõştõr. 

Plan dönemi için öngörülen 910 milyon T. L. lõk yatõrõm yüzde 50 fazlasõ ile 
gerçekleşmiştir. Yatõrõmlarõn büyük kõsmõ kalite düzelmesi ve-yeni hammadde kullanma 
imkânlarõna tesisleri hazõrlamak amaciyle yapõlmõştõr. Modernizasyon yatõrõmlarõ ile 
makina teknolojisindeki gelişme yüzünden kapasite artõşõ da sağlanmõştõr. Bu dönemde 
muş büküm sanayii, balõkağõ sanayii gibi, yeni kollarda ithalât ikamesi yaratõlmõş; atelye 
İmalâtõ aşamasõnda bulunan trikotaj ve hazõr giyim sanayii de fabrikasyona yönelerek 
ihracat için çok önemli bir potansiyel olduğunu göstermiştir. 

Dokuma ve giyim sanayiinin özelikle pamuklu dalõ işgücüne dayanan bir sanayi kolu 
iken sermayeye dayanan bir sanayi kolu haline gelmektedir. Pamuklu dõşõndaki hemen 
bütün dallar işgücüne dayanmaktadõr, îleri ülkelerde bu sanayi kolu diğer sanayilere göre 
avantajõnõ kaybetme yolundadõr.  Bu  yüzden tüketimlerindeki   ithalât   paylarõ da   gittikçe 
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artmaktadõr. Mevcut tesislerin yenilenmesi birleşmelerin ve büyümelerin sağlanmasõ île 
kalite ve prodüktivite artõşlarõnõn ihracata önemli kat.kõsõ olacaktõr. 

 
2. İKİNCİ BEŞ YILLIK PLAN HEDEF VE TAHMÎNLERİ :  

a.    TALEP: 

(1) Yurt içi talep : 

Sektörün nihai malõ olarak tespit ve kabul edilen, pamuklu dokuma, yünlü dokuma, el 
dokuma halõ, suni ipekli dokumalar ve trikotaj giyim eşyasõ için hesaplanan iç talep Tablo 
218 de gösterilmiştir. 

Diğerleri adõ altõnda toplanan bölümde işletmelerin ara mal olarak kendi aralarõnda 
kullanõlan kõsõm önemli bir yer tutmaktadõr. Bu miktarõn işletmelerin kombine ünitelere 
yöneleceği var sayõlarak azalacağõ tahmin edilmektedir. Bunun yanõnda aynõ bölümde yer 
alan hazõr giyim daimin gelişme hõzõnõn yüzde 12 çevresinde olacağõ hesaplanmõştõr. 

Ayrõca tablonun 1965 fiyatlarõ ile hazõrlanmõş olmasõna rağmen mallardaki kalite 
düzelmesinin talebe etkisi dikkate alõnmõştõr. Fiyatlarda görülen artõş talebin dana kaliteli 
mallara yönelmesinden ileri gelenektedir. 

(2) İhracat : 

Dokuma ve giyim eşyasõ sanayii pamuklu dõşõnda işgücü yoğunluğuna dayanan bir 
sanayi dalõdõr. Bu bakõmdan gelişmiş ülkelerin tüke-timlerindeki ithalât payõ gittikçe 
artmaktadõr. Diğer taraftan bu sanayi kolu ihracat için gelişmesini tamamlamõş, alõnmõş ve 
alõnmakta olan ted�birlerle ihracat konusunda önemli bir potansiyel göstermektedir. 

Tablo 219 da ihracat tahminleri anamal gruplarõna göre verilmiştir. Dünya 
piyasasõndaki olumlu gelişmeler ve ihracatõ artõrõcõ yönde alõnan tedbirlerin etken 
uygulanmasõ halinde bu seviyelerin üstüne çõkõlamasõ mümkündür. 

c. ÜRETİM VE İTHALÂT :  
(1)    Üretim, tahminleri : 

Mevcut kapasite, yatõrõm eğilimi, iç ve dõş talep dikkate alõnarak, öngörülen 
yatõrõmlarla üretimde ulaşõlacak seviye anamallar ve sektörün tümü itibariyle Tablo 220 de 
verilmiştir, 

İkinci Plan döneminde üretimde yüzde 8,9 oranõnda bir artõş beklenmektedir. Üretim 
artõşõ anagruplara göre pamukluda yüzde 10,0, yünlüde yüzde 4,9 ve halõda yüzde 10,1 dir 
En fazla üretim artõşõ trikotaj sanayiinde beklenmekte ve yõllõk yüzde 21,2 yi bulmaktadõr. 
Diğerleri adõ altõnda bulunmakla beraber konfeksiyon sanayiindeki üretim artõşõ yüzde 16 
çevresindedir. Buna rağmen diğer dokuma ve giyim mallarõnõn üretimindeki artõş, sanayiin 
kendi içinde kullandõğõ ara mal hareketlerinin işletmelerin büyümesi ve kombina olmaya 
yönelmesi yüzünden gittikçe azalmasõ ile yüzde 5,9 dur. 

Sektörün üretim faaliyetlerini ve teknolojisini kimya sanayiinde açõlacak yeni tesisler 
önemle etkileyeceklerdir. 

Halen ithal edilmekte olan başlõca kimyasal hammaddelerin İkinci Plan döneminde 
yurt içi üretimle bol miktarlarda ikame edileceği gözönünde tutulmuştur. 
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TABLO : 218 � Yurt İçi Talep Tahminleri (Milyon T. L ) 
1965 üretici fiyatlarõ 

 

 
1962 1967 

I. Plan yõllõk 
% artõş 

 
1972 

Endeks 1972 
1967=100 

II. Plan yõllõk  
% artõş 

Mal gruplarõ (1) (2) (3)  (4) (5) (6)
Pamuklu dokuma             Mil/Met.   527 712 6,2  1 030 145 7,7

Değer   2 123  2 996  7,2   4 761  159  9,8  
Yünlü dokuma                 Bin metre   21 138  23 584  2,3   28 542  121  3,9  

Değer   1 067  1 190,5  2,3   1 512,3  127  4,9  
El dokuma halõ                 Bin M2   1 455  2 085  7,5   3 099  149  8,3  

Değer   226  325  7,6   511  157  9,0  
Suni ipekli dokumalar      Bin metre  õ 23 000  27 600  8,8   35 300  128  5,1  

Değer   143  171  8,8   230  135  6,2  
Trikotaj                            Ton   1 700  2 500  7,9   6 000  240  19,2  

Değer   340  500  7,9   1 200  240  19,2  
Diğerleri                           Değer   1 901  2 697,5  7,4   3 55  117  3,2  
Toplam                             Değer   5 800  7880  6,4   11 670  148  8,2  

 
TABLO : .219 �İihracat Tahminleri (Milyon T. L.) 

1965 üretici fiyatlarõ 
 

1962 1967 
I. Plan yõllõk  

% artõş 

 

1972 
Endeks 1972  
1967 = 100 

II. Plan yõllõk 
% artõş 

Mal gruplarõ (1) (2) (3)  (4) (5) (6) 

Pamuklu dokuma                 Mil./Met.  6 20 �   65 325 27,0
Değer  9 30 �   120 400 32,0

Yünlü dokuma                     Bin metre  � 10 �  35 350 28,5
Değer  . � . 0,5 �  1,7 340 27,5

El dokuma halõ                    Bin M2  45 91 �  250 275 22,6
Değer  7 14 �  39 278 22,8

Suni ipekli dokumalar        Bin metre  � � �  � � �  
Değer  � � �  � � �

Trikotaj                                  Ton  �  50 �  700 1400 �
Değer  �  10 �   140 1400 �  

Diğerleri                                Değer  4 31,5 �   169,3 537 40,0
Toplam                                   Değer  20 86 �  470 547 41,0
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TABLO :220 � Üretim Hedefleri (Milyon T. L.) 
1965 üretici fiyatlarõ 

 

 

1962 1967 

I. Plan 
yõllõk  

% artõş

 

1972 

Endeks 
1972 

1967=100

II. Plan 
yõllõik 
% artõş

Mal gruplarõ (1) (2) (3)  (4) (5) (6) 
Pamuklu dokuma         Mil./Met.  533  732  6,5   1 095   150  8,5  

Değer  2 132  3 026  7,3   4 881   161  10,0  

YUnlü dokuma              Bin metre  21 138  23 594  2,3   28 577   121  3,9  

Değer  1 067  1 191  2,3   1 514   127  4,9  

El dokuma halõ            Bin M2.  1 500  2 176  7,7   3 349   154  9,0  

Değer  233  333  7,7   550   162  10,1  

Suni ipekli dokumalar Bin metre  23 000  27 600  3,8   35 300   128  5,0  

Değer  143  171  3,8   230   135  6,2  

Trikotaj                          Ton  1 700  2 550  8,5   6 700   263  21,2  

Değer  340  510  8,5   1 340   263  21,2  

Diğerleri                        Değer  1 880  2 663  7,3   3 545   133  5,9  

Toplam                           Değer  5 795  7 900  6,4   12 060   153  8,9  
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(2)   İthalât tahminleri: 

Toplam talep ve üretim tahminlerinden hareketle dokuma ve giyim sanayiinin tkinci 
Beş Yõllõk Plan dönemindeki mamul ithalâtõ Tablo 198 de gösterilmiştir. Başlõca mallar 
talebi tamamen yurt içinden karşõlanõr duruma geldiğinden ithalât ihtiyacõ çok azdõr, îthal 
mallan arasõnda kord bezleri ve kanaviçe önemli bir yer tutmaktadõr, ithalât tahminleri 
Tablo 222 de gösterilmiştir. 

c.    YATIRIMLAR : 

Üretim hedeflerine ulaşabilmek için bu sektöre ikinci Plan döneminde 2,4 milyar 
yatõrõm yapõlmasõ gerektiği hesaplanmõştõr. Yatõrõm tahminlerinde mevcut kapasite dikkate 
alõnmõş ve üretim tahminlerine ulaşabilmek için her yõl bu kapasiteye eklenecek miktarlar 
tespit edilmiştir. Bunun yanõnda eskiyen kuruluşlarõn yenilenmesi ve yeni teknolojilere 
uymak için gerekli yatõrõm miktarõ da düşünülmüştür. 

TABLO : 221 � Yatõrõm Tahminleri 

(Milyon T. L) 
 1965 fiyatlarõ 

 

 Toplam yatõrõmlar  
1963 � 1967 Dönemi 1 563,3
1968 � 1972 Dönemi  2 400,0  

d. .DIŞ TiCARET DENGESİ : 

Sektörün dõş ticaret etkisi Tablo 222 de verilmiştir, ihracatõn yõlda ortalama yüzde 37 
artarak 1972 de 315 milyon T. L. ya ulaşmasõ beklenmektedir. 

' TABLO : 222 � Dõş Ticaret Dengesi 
( Milyon T. L.)  
1965 fiyatlarõ 

 

  

1967 1972 
Endeks 1972 
1967=100 

 
II. Plan yõllõk  

% artõş 
  (1) (2) (3)  (4)  
İthalât (Cif)   66  80  121   3,9  
İhracat (Fob)   68  350  515   38,8  
Fark   + 2  + 270  �   �  

 
3.    TEDBİRLER : 

a. İşletmelerin birleşip büyümelerini sağlamak bu sektörde kritik bir konudur. Bu 
amaç için kullanõlan mevcut özendirici tedbirlerin yanõnda diğer vergi ve kredi kolaylõklarõ 
sağlanacaktõr. 

b. Geleneksel Türk halõcõlõğõnõn, sanat değerinin ve bölgesel özelliklerinin 
korunmasõ sağlanacaktõr. Özellikle bir ihracat kuruluşu için çalõşmalar yapõlacaktõr. 

c. Ayakkabõ. ve konfeksiyon alt dallarõnõn gelişmesi ve ihracata yönelmesi teşvik 
edilecektir. 
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ORMAN ÜRÜNLERİ SANAYİİ 

1.    İLKELER VE GELİŞMELER : 

Bu sanayi ağaç hammaddesini fizik yolla işliyerek değerlendirilen bir sanayi kolu 
olarak ele alõnmõş ve el sanatlan halindeki teşebbüsler kapsanmamõştõr. 

a. İLKELER : 

(1) Önemli tabiî kaynaklarõmõzdan birisi olan orman ürünlerini değerlendirecek ve 
dünya kalite ve standartlarõnda üretim yapabilecek  tesisler kurulacaktõr. 

(2) İhracata yönelmek ve özellikle ihracatõm desteklemek amaç olacaktõr. 

b. GELİŞMELER VE SORUNLAR : . 

Birinci Plan dönemizde bu sektör üretiminin yõlda ortalama olarak yüzde 6,5 
oranõnda arttõğõ tahmin olunmuştur, özellikle parke, yonga levha, lif levha ve karoseri 
imalâtõndaki artõş ortalamanõn 2-4 katõ hõzda olmuştur. Bunlardan parke dõşõndakilerin 
gelişmesi âtõl kapasitenin kullanõlmasõ, parkeninki ise yeni kapasite eklemek yolu ile elde 
edilmiştir. Üretimdeki bu gelişme aynõ zamanda iç talepteki gelişmeyi de göstermektedir. 

Kamu sektörü yatõrõmlarõnõn gerçekleşmesi Birinci Plan döneminde yüzde 30 u 
geçmemiştir. Gerçekleştirilen yatõrõmlar daha çok mevcut kuruluşlarda idame, tamamlama 
ve modernizasyon sâglõyacak biçimde olmuş, yalnõz Düzce kereste fabrikasõna bir ambalaj 
ünitesi eklenmiştir. 

Özel sektör tarafõndan ise iki mantar sanayii tesisi, iki tahnit tesisi ve mozayik parke 
tesisi kurulmuştur. 

Bu dönemde kaydedilen bir başka gelişme ise kayõn kereste ihracõnõ sağlamak üzere 
bu kerestelerin dünya standartlarõna uydurulmasõna başlanmõş olmasõdõr. 

Ormanlarõmõzõn düzenli işletmesi geliştikçe, bu hammadde kaynağõna dayanan 
sanayi kollarõnõn hõzla gelişmesi mümkündür. Ancak aşağõda özetlenen sorunlar gelişmeyi 
yavaşlatacak niteliktedir. 

(1)  Hammadde Devlet elinde olup, özelikle özel sektöre ait sõnai kuruluşlara 
hammaddenin sürekli olarak verilmesini mümkün kõlan bir uygulama düzeninin 
kurulmasõna ihtiyaç vardõr. 

(2)  Hammadde standartlarõ ve fiyatlarõnõn dünya standart ve fiyatlarõna uydurulmasõ 
gerekmektedir. 

(3)  Bu sanayi koluna ait teknolojik gelişmeleri izleyen, araştõran kuruluş yoktur. 

(4)  Bu sanayiin personel ihtiyacõnõ karşõlayacak çeşitli kademelerde ihtisas veren 
kuruluşlar yoktur.  

(5)  Sentetik hammaddelerin rekabeti artmaktadõr. 

(6)  Bu sanayi ürünlerinin ihracatõ üzerinde durulmamõştõr. 
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a. TALEP : 

(1)    Yurt içi talep : 

Daha önce de belirtildiği gibi parke ve suni tahta talebi son yõllarda önemli gelişme 
göstermiştir. Bu gelişmenin devam edeceği tahmin, olunmaktadõr. Ayrõca meyve, sebze 
v.b. pazarlamasõna paralel olarak ambalaj talebinin de hõzlõ gelişeceği beklenmektedir. 

Talep tahminleri yapõlõrken yarõ mamul durumunda olan kereste, suni tahta, 
kontraplâk v.b. ile mamul olan ve özellikle dayanõklõ tüketim malõ karakterinde bulunan 
möble v.b. nin özellikleri gözönünde tutulmuştur. Talep tahminleri Tablo 223 de 
gösterilmektedir. 

(2)   İhracat : 

Şimdiki durumda önemli olmõyan bu sanayi kolu ürünlerinin ihracatõnõn büyük 
oranda artõrõlmasõ mümkündür. Bunun sağlanmasõ maliyet, imalât teknelojisi, kalite, 
standardizasyon, dõş pazarlar konusunda v. b. alõnacak bir dizi tedbire bağlõdõr. Tablo 224 
de gerçekleştirilmesi mümkün görülen ihracat miktarlarõ görülmektedir. Ancak özellikle 
kereste-İhracatmda tedbirlerdeki gelişme ölçüsünde tahminlerin asõlmasõ mümkündür. 

b. ÜRETİM VE İTHALAT : 

(1)    Üretim: 

Üretim tahminleri iç talepteki gelişmeler, ihracat yapma imkânõ ve ormancõlõğõn 
ürettiği hammadde durumu gözönünde tutularak yapõlmõştõr. Yõllõk ortalama üretim artõş 
hõzõnõn yüzde 7,4 olacağõ tahmin olunmaktadõr. Toplam üretimin yüzde 50 sini tutan 
kereste üretimi ile yüzde 17 sini tutan möble üretiminin artõşõ ortalama artõş hõzõnõ büyük 
oranda etkilemektedir.  Üretim tahminleri Tablo 225 de görülmektedir. 

(2)   İthalât : 

Bu sanayi kolu ürünlerinden ağaç aletler, ekzotik kaplamalõklar v.b. gibi maddelerin 
yõllõk ithalâtlarõnõn 10 milyon TL. değeri civarõnda olacağõ tahmin olunmaktadõr. 

c. YATIRIMLAR: 

Birinci Plan döneminde kurulmasõ öngörülen önemli kuruluşlarõn çoğu İkinci Plan 
dönemine kalmõştõr. Bunlarõn tutan 85 milyon Tl. kadardõr. Kamu sektörü için bunun 
dõşõnda mevcut kereste fabrikalarõnõn yenilenmesi ve modernizasyonu üzerinde 
durulacaktõr. 

Özel sektör yatõrõmlarõnõn kereste, suni tahta ve doğrama sanayileri başta olmak 
üzere bu sanayi kolunun bütün alanlarõna dağõlacağõ tahmin olunmaktadõr. Bu yatõrõmlarla 
yaklaşõk olarak 1,4 milyon m3 kereste, 13 milyon adet ambalaj, 55 bin ton suni tahta, 15 
bin m3 kontrplâk imal kapasitesi yaratabilecektir. Ayrõca diğer imalât alanlarõnda da üretim 
hedeflerini sağlõyacak kapasitelerin kurulacağõ tahmin olunmaktadõr. 
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TABLO : 223 � Yurt İçi Talep Tahminleri 
(Milyon T. L.) 
1965 üretici fiyatlarõ 

 

     I. Plan 
yõllõk

  Endeks  
1972

II. Plan 
yõllõk

   1962 1967 % artõş  1972 1967 = 100 % artõş 

Mal   gruplarõ  (1) (2) (3)  (4) (5) (6)
Kereste  1000 M3  1 426,4 1 890,0 5,8  2 800,0 148,1 8,2
 Değer  747,4  990,4    1 467,2    
Ambalaj  1000 adet  28,0  39,9  7,3   56,0  140,3  7,0  
 Değer  93,5  133,3     187,0    
Kontraplâk  1000 M2  19,0  33,8  12,2   48,5  143,2  7,5  
 Değer  21,6  38,4    55,0    
Lif levha  1000 ton  12,8  25,4  İ4,l   49,8  196,0  14,4  
 Değer  12,8  25,4    49,8    
Yonga levha  1000 ton  2,0  5,1  20,1   28,8  564,7  40,1  
 Değer  2,0  5,1    28,8    
Doğrama  1000 M2  1 654,9  2 250,0  6,4   3 300,0  146,6  8,9  
 Değer  96,7  131,6    193,0    
Parke  1000 M2  250,5  779,4  25,3   1 132,7  145,8  7,8  
 Değer  5,8  17,9    26,1    
Kaplama  1000 M2  1 701,3  1 832,9  1,9   2 285.8  123,3  4,3  
 Değer  5,5  6,0    7,4    
Mobilya  1000 adet  437,0  550,0  4,7   743,0  135,0  6,2  
 Değer  114,1  143,6    193,9    
Mobilya  1000 takõm  81,0  110,0  6,3   150,9  136,4  6,4  
 Değer  258,6  351,2    478,9    
Karoseri  1000 M2  1,8  3,5  14,5   4,0  113,2  2,5  
 Değer  2,7  5,3    6,0    
Diğerleri  Değer  39,0  62,0  9J   105,0  169,3  õõ.õ  
Toplam  Değer  1 399,7 1 910,2 6.4  2 828,1 148,1 8,2
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TABLO : 224 � İhracat tahminleri 

(Milyon T. L ) 
(1965 üretici fiyatlarõ ile) 

 

     I. Plan    Endeks  II. Plan  
     yõllõk    1972  yõllõk  
  1962  1967  % artõş   1972  1967-100  % artõş  

Mal  gruplarõ (1) (2) (3)  (4) (5) (6)
Kayõn kereste 1000 M3  0,2 10,0 38,1  50,0 500,0 38,0 
 Değer  0,8  4,0    20,2    
Sedir kereste 1000 M3  0,6  7,0  62,3   10,0  145,2  7,7  
 Değer  0,3  3,1    4,5    
Kaplama  Ton  48,7  95,0  14,3   121,0  127,1  5,1  
 Değer  0,4  0,8    1,0    
Parke  Ton  145,0  350,0  29,3   3 150,0  1 050,0  62,8  
 Değer  0,1  0,2  �  2,1  � � 
Lif levha  Ton  �  �  �   8,4  �  �  
 Değer  �  �  �   8,4  �  �  
Yonga levha  Ton  �  �  �   10,0  �  �  
 Değer  �  �  �   10,0  �  �  
Diğerleri  Değer  1,4  1,8  6,5   3,8  190,0  13,7  
Toplam  Değer  3,0 9,9 27,2  50,0 490,1 35,2
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TABLO : 225 � Üretim tahminleri (Milyon T. L.) 
(1965 fiyatlarõ ile) 

 -     I. Plan   Endeks  II. Plan  
     yõllõk    1972  yõllõik  
   1962  1967  % artõş   1972  1967-100  % artõş  

Mal  gruplarõ  (1) (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  
Kereste  1000 M3   1 426,6 1 900,0  5,9  2 850,0  147,4  8,5  
 Değer   747,5  995,6    1 493,4    
Ambalaj  1000 adet   28,0  39,9  7,4   56,0  140,3  7,0  
 Değer   93,5  133,3    187,0    
Kontrplâk  1000 M2   19,0  33,8  12,2   48,5  143,2  7,5  
 Değer   21,6  38,4    55,0    
Lif levha  1000 ton   12,8  25,4  16,3   58,2  229,1  18,2  
 Değer   12,8  25,4    58,2    
Yonga levha  � 1000 ton   2,0  5,1  20,8   38,8  760,7  50,0  
 Değer   2,0  5,1    38,8    
Doğrama  1000 M2   1 654,9  2 250,0  6,4   3 300,0  146,6  8,9  
 Değer   96,7  131,6    193,0    
Parke  1000 M2   259,0  800,0  25,6   1 318,0  164,7  10,5  
 Değer   5,0  18,4    30,3    
Kaplama  1000 M2   1 750,0  1 927,9  2,0   2 328,0  120,6  3,8  
 Değer   5,7  6,3    7,6    
Mobilya  1000 adet   437,2  550,0  4,7   743,0  135,0  6,2  
 Değer   114,1  143,6    193,9    
Mobilya  1000 takõm   81,0  110,0  6,3   150,0  136,4  6.4  
 Değer   258,6  351,2    478,9    
Karoseri  1000 Ma   1,8  3,5  14,5   4,0  113,2  2,5  
 Değer   2,7  5,3    6,0    
Diğerleri  Değer   40,0  65,8  9,8   108,9  169,4  11,0  
Toplam  Değer   1 401,1  1 920,0 6,5   2 851,0  148,6  8,2  
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TABLO : 226 � Yatõrõm Tahminleri 
(Milyon T.L) 
(1965 fiyatlarõ) 

 

  Toplam yatõrõmlarõ  
1963 - 1967 dönemi   269  

1968 - 1972 dönemi   440  

 

d.    DIŞ TİCARET DENGESİ : 

Dõş ticaret dengesi Tablo 227 de gösterilmiştir. 

TABLO : 227 � Dõş Ticaret Dengesi 
(Milyon T.L)  
(1965 fiyatlarõ) 

 

  

1967 1972 
Endeks 1972  
1967 = 100 

 
II. Plan 

yõllõk % artõş 
  (1)  (2)  (3)   (4)  

İhracat (FOB)   10,0  50,0  500,0   38,0  

İthalât   5,0  10,0  200,0   14,8  

Fark   5,0  40,0  800,0   51,6  

3.    TEDBİRLER : 

a. Fõrõnlanmõş kereste ve diğer mamullerin ihracatõnõ artõrmak amaç olacaktõr. 
Kalitenin düzeltilmesi, uluslararasõ standartlarõn uygulanmasõnõ sağlõyacak teknik ve idarî 
tedbirler alõnacaktõr, 

b. Orman döner sermayesi içindeki sanayi kuruluşlarõnõn ayrõ bir iktisadî kuruluş 
bünyesi içinde düzenlenmesi üzerinde durulacaktõr. 

c. Hammadde fiyatlarõnõn bu sanayiin gelişmesine etkisi gözönünde tutularak, 
tomruk ve odunun özel ucuz tarife ile satõşõndan doğan farkõn hammadde fiyatlarõna intikal 
derecesi, mamullerin dõş pazarlarda rekabet edebilmesine göre ayarlanacaktõr. 

d. Özel sanayi kuruluşlarõnõn hammadde ihtiyacõnõn karşõlanmasõ düzenlenecek ve 
bunun sanayi dalõnda tõkanõklõk yaratmamasõ sağlanacaktõr. 
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KÂĞIT SANAYİİ 

õ.   İLKELER VE GELİŞMELER : 

a. İLKELER  : 

(1)  Kâğõt sanayii mamullerinin artan talebinin yurt içinden karşõlanmasõ esas olacak 
ve uzun vadede mamul ve yarõ mamul ihracatõna yönelmek amaç olacaktõr. 

(2)  Hammadde maliyetlerini düşürmek amaciyle kurulan ve kurulacak olan kâğõt 
sanayii bölgelerinde orman işletmeleri ile işbirliği yapõlacaktõr. 

b. GELİŞMELER VE SORUNLAR : 

Birinci Plan döneminde, büyük bir ithalât ihtiyacõ gösteren kâğõt talebinin ekonomik 
olmak şartõ üe yurt içinden sağlanmasõ öngörülmüştür. Bu ilkeye bağlõ olarak bu dönemde 
özellikle ormanlarõmõzõn niteliğine uygun ve tarõm artõklarõnõ değerlendirecek yatõnm 
projeleri hazõrlanmõştõr. Kâğõt sanayii projeleri gerçekleştiğinde, 244 bin ton çeşitli selüloz 
ile 205 bin ton kâğõt ve karton üretimini sağlõyacak üç entegre tesis kurulmuş olacaktõr. 
Projelenen bu yatõrõmlarõn dört yõllõk uygulamasõnda 2-3 yõllõk gecikme olduğundan, 
tesislerin 1970-1971 yõlõnda faaliyete geçmesi beklenmektedir. Kağõt sanayii 
yatõrõmlarõnõn gecikmesi, yazõ - tabõ kâğõdõ, gazete kâğõdõ ve kraft kâğõdõ talebinin ithalât 
yoliyle karşõlanmasõnõ zorunlu kõlmaktadõr. 

Birinci Plan döneminde elde edilen sonuçlara göre, yurt içi. talebin ortalama yüzde 
74 ü iç üretimle karşõlanmõştõr. Ancak, imalât sanayiindeki hõzlõ gelişmeler ile kültürel ve 
eğitim faaliyetleri yanõnda kapasitenin 1970 yõlõna kadar değişmemesi yüzünden talep 
içindeki üretimin payõ düşecektir. 

Kâğõt türleri içinde gazete kâğõdõ ve kraft kâğõdõ tüketimi tahminlerin üzerinde bir 
artõş göstermiştir. Gazete kâğõdõnõn artõşõnõ yurt ölçüsünde günlük gazetelerin dağõtõmõ 
etkilemektedir. Kraft kâğõdõ talebini, ise çimento ve gübre üretimindeki önemli gelişmeler 
doğurmuştur. Çaycuma'da kurulacak kraft kâğõdõ tesisinin üretim kapasitesi, talepteki 
gelişme dikkate alõnarak düzenlenmiştir. 

Adam başõna kâğõt tüketiminin, Birinci Beş Yõllõk Plan tahminî ile gerçekleşme 
durumu karşõlaştõrõldõğõnda yüzde 7 yüksek olduğu görülmektedir. Plan tahminî 1962, 
1963, 1964 ve 1965 yõllarõ için ortalama fert başõna 4,63 Kg. iken, 4,98 Kg. lõk tüketim 
seviyesine ulaşõlmõştõr. 

Bütün bu geligmelere rağmen yurdumuzda kâğõt tüketimi, yurt içi üretim maliyetinin 
ithal fiyatlarõna göre yüzde 25 pahalõ olmasõ nedeniyle baskõ altõndadõr. Kâğõt maliyetinin 
yüksekliğini, ham maddenin pahalõ oluşu, üretim kapasitesinin ekonomik kullanõlmayõşõ 
ile işçi fazlalõğõ doğurmaktadõr. 
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2.    İKlNCİ BEŞ YILLIK PLAN HEDEF VE TAHMÎNLERİ : 

a. YURT İÇİ TALEP : 

Kâğõt türlerine olan yurt içi talep tahminleri, Birinci Plan dönemi ile karşõlaştõrmalõ 
olarak Tablo 228 de gösterilmiştir. 

b. ÜRETİM  VB İTHALAT  TAHMİNLERİ  : 

(1)    Üretim : 

İkinci Plan dönemi üretim tahminleri yeni ek kapasitelerin üretime bağlõyacağõ 
yõllara göre düzenlenmiştir. Kâğõt sanayii üretim tahminleri kâğõt türlerine göre Tablo 229 
da gösterilmiştir. 

Kâğõt sanayii için temel hammadde olan, odun. lifinin önemli kõsmõ ormanlarõmõzdan 
sağlanmaktadõr. Birinci Plan döneminde başlõyan kâğõt sanayii yatõrõmlarõnõn 1970 
yõlõndan sonra gerektirdiği hammadde talebi yurt içinden sağlanacaktõr. 

(2)    İthalât tahminleri : 

Kâğõt talebini karşõlamak üzere 1970 yõlma kadar,   gazete kâğõdõ, kraft kâğõdõ ve 
yazõ - tabõ kâğõdõ ithalâtõ artarak devam edecektir. Kâğõt türleri ithalât tahminleri Birinci 
Plan dönemi ile karşõlaştõrmalõ olarak Tablo 230 da gösterilmiştir. 

c. YATIRIMLAR : 

Kâğõt sanayiinde Birinci Plan döneminde ihracat öngörülmediğinden yatõrõmlar yurt 
içi talebe yönelmiştir. Birinci Plan döneminde başlõyan yatõrõmlar, 1971 yõlõna kadar 
devam edecektir. Ancak, büyük artõş gösteren yurt içi talebin üretimle karşõlanabilmesi 
için yeni yatõrõm projelerinin hazõrlanmasõ gerekli görülmektedir. Ayrõca, yeni yatõrõm 
projelerinin uzun vadede yan mamul ihracatõnõ sağlõyacak şekilde planlanmasõ üzerinde 
durulacaktõr, ikinci Plan döneminde özel sektörün yazõ - tabõ, sargõlõk kâğõdõ ve karton 
gruplarõnda yatõrõm yapmasõ beklenmektedir. 
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TABLO : 228 � Kâğõt Türleri Yurt İçi Talep Tahminleri 
(Bin ton) 

(Milyon T.L) 
(1965 fiyatlarõ ile) 

 

   
 

1962 

 
 
1967   

I. Plan 
yõllõõk 
% artõş 

 

1972  

Endeks 
1972 

1967=100 

II. Plan 
Yõllõk  
% artõş  

Mal gruplarõ (1) (2) (3) (4) (5) (6)
1. Yazõ - tabõ kâğõdõ Miktar 24 42 11,8 80 200 14,8

Değer   78 136 11,7  278 204 15,4
2. Gazete kağõdõ           Miktar   31 46 8,2  76 165 10,5

Değer   48 63 5,6  130 206 15,6
3. Sargõlõk kâğõt           Miktar   55 88 9,9  177 201 15,0

Değer   149 211 7,1  413 196 14,4
4. Karton ve mukavva  Miktar   23 36 9,3  65 180 12,4

Değer   .68 100 8,0  209 209 15,9
Toplam Miktar 133 210 9,5 398 189 13,6

Değer   343 510 8,2  1030 '202 15,0
 
TABLO : 229 � Kâğõt Türleri Üretim Hedefleri (Bin ton) 

(Müyon T.L.  
(1965 üretici fiyatlarõ ile) 

 

 

 

1962 1967  
I Plan yõllõk 

%  artõş 

 

1972  

Endeks  
1972 

1967=100 

II. Plan  
yõllõk  

% artõş 
Mal gruplarõ  (1) (2) (3)  (4) (5) (6)

1. Yazõ - tabõ kağõdõ     Miktar   16 30 13,3  63 210 16,0
Değer   62 117 13,4  245 209 15,8

2. Gazete kâğõdõ           Miktar   20 15 -4,4  67 446 35,0
Değer   36 27 -4,4  120 444 34,5

3. Sargõlõk kâğõt           Miktar   46 48 0,8  116 241 19,2
Değer   133 139 0,8  338 243 19,4

4. Karton - mukavva    Miktar   22 29 5,7  62 213 16,4
Değer   66 87 5,7  186 213 16,4

Toplam                         Miktar   10.4 122 3,2  308 252 20,3
Değer   297 370 4,4  889 240 19,1
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TABLO : 23O � Kağõt Türleri İthalât Tahminleri (Bin ton) 

(Milyon T.L.)  
(1965 fiyatlarõ (Cif) 

 

  

 
 

1962 

 
 

1967 

I. Plan 
yõllõk 

% artõş  1972 

Endeks 
1972 

1967=100 

II. Plan 
yõllõk % 

artõş 
Mal gruplarõ   (1)  (2)  (3)   (4)  (5)  (6)  

1. Yazõ - tabõ kâğõdõ      Miktar   8  10  4,6   17  170  11,2  
Değer   16  19  3,4   33  173  11,6  

2. Gazete kâğõdõ            Miktar   11  31  23,0   9  29  � 16,0  
Değer   12  36  24,6   10  27  � 17,0  

3. Sargõlõk kâfõt             Miktar   9  40  34,5   51  127  4,9  
Değer   16  72  35,5   75  104  0,8  

4. Karton - mukavva     Miktar   1  7  49,5   13  185  13,0  
Değer   2  13  42,0   23  177  12,1  

Toplam                           Miktar   29  88  24,8   90  102  0,4  
Değer   46  140  25,0   141  100  �  
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TABLO : 231 � Yatõrõm Tahminleri 

(1965 fiyatlarõ) 
 (Milyon T.L.) 

 

 " Toplam yatõrõmlarõ  
1963 - 1967 dönemi  317,2  
1968 - 1972 dönemi  1 850,0  

 
 
 

TABLO : 232 � Dõş Ticaret Dengesi 
(1965 fiyatlarõ) 
 (Milyon T.L.) 

 
 1967 

(1) 
1972 
(2) 

İthalât (CİF)   140  140  

İhracat   �  �  

Fark   � 140  � 140  

 

3.   TEDBİRLER : 

a. Kâğõt sanayiinde yapraklõ ağaçlarõn tarõm ve orman artõklarõnõn 
değerlendirilmesi üzerinde durulacaktõr. 

b. Kâğõt sanayii bölgelerinde tesislerin teknolojisine uygun kâğõtlõk odun 
yetiştirmek İçin uzun vadeli bir program hazõrlanacaktõr. 

c. Kağõt fabrikasõ bölgelerinde sanayie ayrõlacak orman sahalarõ tespit edilecek ve 
bir pilot proje olarak bu ormanlarõn isletilmesinin SEKA koruma ve bakõm faaliyetlerinin 
Orman Genel Müdürlüğü tarafõndan yapõlmasõ İmkânlarõ araştõrõlacaktõr. 

d. Özel sektörün kuracağõ kâğõt tesisleri için selüloz ihtiyacõnõn, kurulu ve 
kurulacak fabrikalardan karşõlanmasõ imkânlarõ araştõrõlacaktõr. 

e. Özel şahõslara ait arazilerde kâğõtlõk odun yetiştirilmesi teşvik edilecektir. 
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BASIM  SANAYJt 
I.  İLKELER : 

a. İLKE : 

Kamu kuruluşlarõnõn yeni basõmevi kurmamalarõ esastõr. 

b. GELİŞMELER  VE  SORUNLAR : 

Basõm sanayii kamu ve özel sektör kuruluşlarõ istanbul, Ankara ve izmir şehirlerinde 
yoğunlaşmõştõr. Büyük şehirlerin dõşõndaki taşra basõmevleri el dizgisi ile çalõşmakta ve 
çok eski baskõ makinalan kullanmaktadõrlar. 

Birinci Plan döneminde kamu sektöründeki gelişme, geniş ve dağõnõk makina 
parkõnõn verimli çalõşmayõ sağlõyacak biçimde birleştirilmesi yönünde olmuştur. Özel 
sektörde ise önemli ölçüde büyümeye yönelinmiş, gazete, ambalaj işleri, reklam, kitap ve 
dergi basõmõ konularõnda ihtisaslaşmaya gidilmiştir. 

Sanayide eğitim konusunda ise 1967 yõlõnda başlanan uygulamalarla okul işyeri 
ilkesine dayanan okullarõn kurulmasõ programlanmõştõr, 

2.   İKİNCİ BEŞ YILLIK PLAN HEDEF VE TAHMİNLERİ : 

a.   TALEP: 

(1)   Yurt içi talep : 

Basõm sanayü talebinde ikinci Plan döneminde beklenen gelişmeler ana gruplara 
göre aşağõda özetlenmiştir. 

Rotatifle basüabüen gazete ve dergilerin dõşõnda kalan kitap ve broşürlerin baskõ 
sayõlarõ ikinci Beş Yõllõk Plan döneminde devamlõ artõş gösterecektir. Kurulu tesislerin, 
artan talebi yeni kapasiteler eklemek yoliyle karşõlamasõ zorunludur. 

Ambalaj baskõlarõ, İmalât sanayiinin taleplerine göre değişmektedir. Kurulu tesisler 
imalât sanayii taleplerinin önemli kõsmõnõ karşõlamakla beraber, deterjan, gõda ve 
kozmetik sanayii için basõlõ ambalaj malzemesi ithal edilmektedir. Ancak, İkinci Plan 
döneminde bu tip basõlõ ambalaj malzemesinin yurt içinden sağlanmasõ öngörülmektedir. 

Sağlõk, turizm, ticaret ve sanayü mamullerini tanõtma amaciyle-reklâm işleri devamlõ 
artõş göstermektedir. Bu alanda baskõ kapasitelerinin artmasõ ve kalitenin yükselmesi 
talebe uygun bir gelişme gösterecektir. 

Kamu hizmetlerinin gerektirdiği formüllerin tipleştirme çalõşmalarõ 
sonuçlanmamõştõr. Bu çalõşmalar sonuçlandõğõnda, emek ve malzeme tasarrufu sağlanmasõ 
ile yatõrõm yapmadan kapasite yaratõlmasõ gerçekleşecektir. Bu bakõmdan İkinci Plan 
döneminde   artan   talebin  kurulu   tesislerde   basõlmasõ   gerekil  görülmektedir.  Ancak,  

 
 
 



                                                                                                                                             İkinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ (1968-1972) 

http://ekutup.dpt.gov.tr/plan2.pdf   410

 
 

elektronik muhasebe makinalan için özel formüler yapõmõ alanõndaki artan talep, yeni 
yatõranlarla karşõlanacaktõr. 

Yurt içi üretim imkânlarõna rağmen, okul defteri dõşõndaki eğitim malzemeleri 
gümrük kolaylõklarõ yüzünden geniş ölçüde dõşarda bastõrõlmaktadõr. Bu tip baskõ işlerinin 
gerektirdiği yatõrõmlarõn öncelikle yapõlmasõ öngörülmektedir. Aynca, yetersiz tesislerde 
yapõldõğõ için maliyeti yüksek olan okul defterinin, yeni yatõrõmlarla geliştirilmesi gerekli 
görülmektedir. 

Bütün bu gelişmeler dikkate alõnarak yapõlan basõm sanayii yurt içi talep tahminleri 
Tablo 233 de gösterilmektedir. 

(2)   İhracat : 

Basõm sanayii mamullerinin ihracatõ, geçmiş yõllarda sõnõrlõ bir gelişme göstermiştir. 
Ancak, son yõllarda Almanya'dakİ işçilerin yarattõğõ talep ihracatõ geniş ölçüde 
etkilemektedir, ikinci Plan döneminde bu talep artõşõnõn devam edeceği tahmin 
edilmektedir. Basõm sanayii ihracat tahminleri Tablo 234 de gösterilmiştir. 

b.    ÜRETiM VE İTHALAT : 

(1)   Üretim :' 

Basõm sanayii mamullerinin Üretimi, imalât sanayiinin gelişmesine, okur - yazar 
oranõnõn artmasõna ve gazetenin yurt ölçüsünde dağõtõmõna bağlõ olarak önemli artõş 
göstermektedir. Basõm endüstrisindeki gelişmeyi, kâğõt tüketiminin yüzde 10 oranõnda 
artõşõ da doğrulamaktadõr. Aynca, İkinci Plan döneminde sanayi ve eğitimde öngörülen 
gelişme ile dõşarda basõlan işlerin yeni yatõrõmlarla ikame edilmesi üretimi geniş ölçüde 
etkiliyecektir. Basõm sanayii üretim tahminleri ana gruplara göre Tablo 235 de 
gösterilmiştir. 

(2)   İthalât : 

Basõm sanayii ithalât tahminleri ana gruplara göre Tablo 236 da gösterilmiştir.- 
Gazete, kitap ve dergi ithalâbnda artõşlar, reklâm ve basõlõ eğitim malzemeleri ithalâtõnda 
da azalma beklenmektedir. 

c.   YATIRIMLAR: 

Basõm sanayii İkinci Plan yatõrõmlarõ özellikle çeşitli ambalaj baskõlarõ, elektronik 
hesap makinalarõ için kartlar ve basõlõ eğitim malzemesi ile okul defteri imalâtõnõ 
sağlõyacak tesislerin kurulmasõna yönelecektir, Aynca, kurulu tesislerin artan talebi 
karşõlamak üzere ek yatõrõmlar yapmasõ beklenmektedir. Basõm sanayii yatõrõmlarõ Tablo 
237 de gösterilmiştir. 
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TABLO : 233 � Yurt içi Talep Tahminleri (Milyon T.L) 

(1965 fiyatlarõ) 
 

  1962 1967 

I. Plan 
yõllõk 

% artõş  1972 
Endeks 1972 
1967=100 

II. Plan 
yõllõk 

% artõş 
Mal gruplarõ  (1) (2) (3)  (4) (5) (6) 

1. Gazete, kitap, deri ve broşürler   51,7  144,0  22,9   260,0  179  12,3  
2. Ambalaj baskõlarõ   61,0  121,0  14,6   224,0  185  13,0  

3. Reklâm baskõlarõ   14,6  45,8  25,7   76,0  166  10,6  

4. Formüler baskõlarõ   30,0  54,4  12,4   99,0  182  12,7  

5. Basõlõ eğitim malzemesi   25,6  65,3  20,5   115,0  177  12,1  

6. Diğerleri   25,0  37,0  8,2   68,0  183  12,8  

Toplam   207,9  467,5  17,6   842,0  180  12,4  

TABLO : 234 � İhracat Tahminleri (Bin T.L.) 
(1965 fiyatlarõ ile) 

 

 1962 1967 

I. Plan  
yõllõk  

% artõş  1972 
Endeks 1972 
1967=100 

II. Plan yõllõk
% artõş 

Mal gruplarõ (1) (2) (3)  (4) (5) (6) 
1. Gazete, kitap, dergi ve broşürler  354  2 000  41,4   4125  206  15,6  
2. Reklâm baskõlarõ  6  175  96,0   1375  785  51,0  
3. Basõlõ eğitim malzemesi  100  325  26,6   1375  423  33,3  

Toplam  460  2 500  40,2   6875  275  22,6  
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TABLO : 235 � Üretim Hedefleri 

 (Milyon T.L.) 
 (1965 üretici fiyatlarõ)  

   I. Plan   Endeks II. Plan
   yõllõk   1972 yõllõk
   % artõş  1972 1967=100 % artõş
 1962 1967       

Mal gruplarõ (1) (2) (3)  (4) (5) (6)
1. Gazete, kitap, dergi ve broşürler  51 135 21,5  249 184 12,9
2. Ambalaj baskõlan 61  121  14,8  224  185  13,0  
3. Reklâm baskõlarõ 14  40  23,3  74  185  13,0  
4. Formüler baskõlarõ 30  54  12,4  99  183  12,8  
5. Basõlõ eğitim malzemesi  24  63  21,3   116  184  12,9  
6. Diğerleri  25  37  8,2   68  183  12,8  
Toplam  205 450 17,0  830 184 12,9
 

TABLO : 236 � İthalat Tahminleri 
 (Bin T.L.) 
 (1965 fiyatlarõ) (CİF) 

 

   I. Plan    Endeks  II. Plan  
   yõllõk    1972  yõlli'k  
   % artõş   1972  1967=100  % artõş  
 1962  1967       

Mal gruplarõ  (1) (2)  (3)   (4)  (5)  (6)
1. Gazete, kitap, dergi ve broşürler  1 060 11 000 60,0  14200 129  5,2
2. Reklam baskõlan  660  6 000  58,0   3500  58  � 10,7  
3. Formüler baskõlan  60  400  46,0   300  75  � 4,4  
4. Basõlõ eğitim malzemesi  1 750  2 600  8,2   1000  90  � 17,6  

Toplam  3 530 20 000 41,0  19000 95  �1,3  
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TABLO : 237 � Yatõrõm Tahminleri 
(Milyon T.L.)  
(1965 fiyatlarõ) 

 

 Toplanõ yatõrõmlarõ  
1963 - 1967 dönemi 161,5
1968 - 1972 dönemi  200,0  

 
d.    DIŞ TİCARET DENGESİ : 

Basõm sanayii ithalâtõ, İkinci Plan döneminde önemli bir değişim göstermiyecektir. 
İhracat bir miktar artmakla beraber, sektörün dõş ticaret dengesi açõk verecektir. Sektörün 
dõş ticaret dengesi Tablo 238 de gösterilmiştir. 

TABLO : 238 � Ticaret Dengesi 

(Milyon T.L.)  
(1965 fiyatlarõ) 

 

  

1967  1972  

Endeks  
1972  

1967 = 100  

 II. Plan 
yõllõk  

% artõş  
  (1)  (2)  (3)   (4)  
İhracat (Fob)   2,0  5,5  275   22,6  
İthalât (Cif)   20,0  19,0  95   � 1,3  

Fark   � 18,0  � 13,5  75   �    4.4  
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DERİ VE DERİDEN MAMUL EŞYA ÜRETİMİ 

1.    İLKELER VE GELİŞME : 
a. İLKELER : 

(1) Kapasite artõğõ ve teknik gelişmeye paralel olarak küçükbaş ham deri yerine 
mamul veya yan mamul deri ihraç edilecektir. 

(2) Mamul deri kullanan işletmelerin gerektirdiği miktar kalite ve standartta mamul 
deri üretimi için tedbirler alõnacak ve işleme metot-lan geliştirilecektir. 

b. GELİŞMELER VE SORUNLAR : 

Her türlü derinin elde edilmesi, yarõ mamul ve mamul hale getirilmesi (Ayakkabõ ve 
giyim eşyasõ hariç) bu sektörde mütalaa edilmiştir. Çok küçük ve dağõnõk üretim 
Ünitelerinden meydana gelen bu sanayide, yõllar boyunca sektörün içinde veya dõşõnda, 
bünyesini olumlu yönde etkiliyecek bir değişme husule gelmemiştir. Birinci Plan 
döneminde sektörün geliştirilmesi için gerekli tedbirler yõllõk programlara konulmuş ise de 
bunlarõn hepsi henüz gerçekleştirilememiştir. Bununla beraber son yõllarda et endüstrisinde 
meydana gelen gelişme, deri sanayiini olumlu yönde etkiliyecek niteliktedir. 

Bugün sektörün içinde bulunduğu başlõca sorunlar şöylece özetlenebilir : 

(1)  Kaliteli mamul deri üretimi için gerekli özellikteki ham deri hastalõklar, 
zedelenmeler, hatalõ yüzmeler, yetersiz muhafaza yüzünden yeterli miktarda temin 
edilememektedir. 

(2)  Sanayideki teknik eleman ve teknolojik bilgi noksanlõğõ kaliteli mamul deri 
üretimini kõsõtlõyan diğer bir önemli sebeptir. 

(3)  Küçükbaş ham deriler, işleme kapasitesi yetersiz olduğundan ham olarak ihraç 
edilmekte, büyükbaş ham derilerde ise, yalnõz kösele üretimi bakõmõndan iç talep 
karşõlanamamaktadõr. 

2. İKİNCİ BEŞ YILLIK PLAN HEDEF VE TAHMİNLERİ :  

a.   TALEP : 
(1)    Yurt içi talep : 

Küçükbaş ve büyükbaş mamul deri yurt içi talep tahminî Tablo 239 da gösterilmiştir, 
İkinci Plan döneminde yõllõk talep artõş hõzõnõn yüzde 7,9 olmasõ beklenmektedir. Bu hõzõn 
Birinci Plana göre düşük olmasõ deri yerine kullanõlan ikamelerin artmasõ ve ihracat 
imkânlarõnõn yaratõlmasõ üe ilgilidir. 
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TABLO : 239 � Yurt içi Talep Tahminleri (Milyon T.L.) 
 (1965 fiyatlarõ ile) 

 

  1962 1967 

I. Plan 
yõllõk 

% artõş  1972 

Endeks  
1972 

1967=100 
II. Plan yõlluk

% artõş 
Mal gruplarõ  (1) (2) (3)  (4) (5) (6)

Büyükbaş      
Mamul deri   145 174,6 3,7  232,0 132,9 5,9
Küçükbaş      
Mamul deri   27,0 45,4 10,9  90,0 198,2 14,6
Toplam   172,0 220,0 5,0  322,0 146,3 7,9

 

TABLO : 240 � İhracat Tahminleri (Milyon T.L) 
(1965 fiyatlarõ ile) 

 

  1962 1967 

I. Plan 
yõllõk 

% artõş  1972 

Endeks  
1972 

1967=100 

II. Plan  
yõlluk 

% artõş
Mal gruplarõ  (1) (2) (3)  (4) (5) (6)

Küçükbaş ham deri  53,0 71,0 6,0  40,0 56,0 �
Küçükbaş mamul deri  � 2,0  78,0 3 900,0 �
Toplam   53,0 73,0 6,5  118,0 161,6 10,1

Not:   İhracata arz edilen üretim fabrika satõş fiyatõ. 

TABLO : 241 � Üretim Hedefleri (Milyon T.L.) 
(1965 üretici fiyatlarõ) 

 

  1962 1967 

I. Plan 
yõllõk 

% artõş  1972  

Endeks  
1972 

1967=100 

II. Plan  
yõlluk 

% artõş 
Mal gruplarõ  (1) (2) (3)  (4) (5) (6)

Küçükbaş ham deri  53,0 71,0 6,0  40,0 56,3 �
Küçükbaş mamul deri  27,0 50,4 13,2  168,0 333,3 27,2
Büyükbaş mamul deri  145,0 178,6 4,2  232,0 129,9 5,3
Toplam   172,0 300,0 11,7  440,0 146,6 7,9
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(2)  İhracat : 

İkinci Plan dönemi ihracat imkânõ Tablo 240 da gösterilmiştir. Plan döneminde ham 
deri yerine daha çok mamul deri ihraç edilecektir. Tabloda görüldüğü gibi deriler yõllar 
itibariyle daha çok işlenmiş olarak ihraç edileceğinden elde edilecek gelirler daha büyük 
oranlarda artacak:tõr. 

b. ÜRETİM VE İTHALÂT : 

(1)    Üretim : 

Deri sanayii üretim hedefleri Tablo 241 de gösterilmiştir. İkinci Plan döneminde en 
büyük gelişme, yõllõk yüzde 27,2 artõş hõzõ ile küçük baş mamul deri üretiminde olacaktõr. 
Ancak, kurulmakta olan Dericilik Enstitüsünün İkinci Plan dönemi başõnda faaliyete 
geçmesi ile bu gelişme sağlanacaktõr. 

(2)    İthalât : 

Mamul deri ithalâtõ öngörülmemektedir, kösele üretimine elverişli ağõr ham deri 
üretimi, talebi karşõlõyamadõğõ için ithal edilmektedir. Dõş ticaret bölümünde tarõm 
ürünleri kapsamõnda gösterilen bu ithalât miktar ve değerleri Tablo 243 de gösterilmiştir. 

c. YATIRIMLAR : 

Deri sanayii yatõrõm tahminleri Tablo 242 de gösterilmiştir. İkinci Plan döneminde 
et kombinalarõ yatõrõmlarõna paralel olarak, yurdun çeşitli yerlerinde deri işleme tesisleri 
kurulacaktõr. Tesislerin kurulmasõnda hayvancõlõğõn kesif olduğu Doğu bölgesi öncelikle 
ele alõnacak ve yatõrõmlar mevcut firmalarõn kooperatifler halinde birleştirilerek, daha ileri 
tekniğe sahip tesislere kavuşturulmalarõ amacõna yöneltilecektir. 
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TABLO : 242 � Yatõrõm Tahminleri 

(Milyon T.L.)  
(1965 fiyatlarõ) 

 

 Toplam yatõrõmlarõ 
(1) 

1963 - 1967 dönami  47,5  

1968 - 1972 dönemi  150,0  

TABLO : 243 � İthalât Tahminleri (Milyon T.L.) 
(Bin ton)  
(1965 fiyatlarõ) (CİF) 

 

  1962 1967 

I. Plan 
yõllõk 

% artõş  1972 

Endeks  
1972 

1967=100 

II. Plan  
yõlluk 

% artõş
Mal gruplarõ  (1) (2) (3)  (4) (5) (6) 

Büyükbaş                      Miktar   5,1 5,8 2,6  8,5  146,0 7,9
Ağõr ham deri             Değer   17,8  20,0  2,4   30,0  150,0  8,5  
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d.   DIŞ TiCARET DENGESÎ : 

İkinci Plan döneminin baz ve son yõllarõ olan 1967 ve 1972 de gerçekleşmesi 
beklenen ithalât ve İhracat seviyeleri topluca Tablo 244 de görülmektedir. 

TABLO : 244 � Dõş Ticaret Dengesi 

(Milyon T. L.) 

 (1965 Fiyatlarõ) 
 

�   

1967  1972  

Endeks 
1972 

1967 = 100 

 II. Plan 
yõllõk % 

artõş 
  (1)  (2)  (3)   (4)  

İhracat (FOB)   74,0  120,0  162,5   10,2 

İthalât (CİF)   20,0  30,0  150,0   8,5 
Fark   + 54,0  .+ 90,0  169,2   10,8 

 
3.   TEDBİRLER: 

a. Derilerin daha çok işlenmiş olarak ihracõnõ sağlamak için gerekli şartlar 
hazõrlandõktan sonra ham deri ihracõ lisansa tabi tutulacaktõr. 

b. İstanbul'da Kazlõçeşme'de toplanmõş bulunan deri kösele isletme üniteleri, bu 
ünitelerin gelişmelerinin sağlanmasõ ve Trakya'dan Avrupa ülkelerine hayvan ürünleri 
ihraç edilebilmesi nedenleri ile Anadolu yakasõnda uygun bir yere taşõnacaktõr. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                             İkinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ (1968-1972) 

http://ekutup.dpt.gov.tr/plan2.pdf   419

 
 

LASTİK SANAYİİ 

1. İLKELER VE GELİŞMELER : 

a. İLKELER : 

(1)  İkinci Plan döneminde bu sanayi kolunda talebin tamamen yurt içinden 
karşõlanmasõ ve başüca girdilerinin de yurt içi üretimle sağlanmasõ hedef alõnmõştõr. 

(2)  Tekerlek lastiği talebinin karşõlanmasõnda kaplama lastik kullanõm oranõ 
artõrõlacak ve bu koldaki kapasitenin yeterince kullanõlmasiyle önemli tasarruf 
sağlanacaktõr. 

(3)  İkinci plan döneminde tekerlek lastiği fiyatlarõnda düşme sağlanacaktõr. 

b. GELİŞMELER VE SORUNLAR : 

Lastik sanayii Birinci Plan döneminde önemli bir yapõ değişikliği göstermiştir. Bu 
dönemden evvel sektörün toplam üretiminin yüzde 75 i lastik ayakkabõ idi. Tabancõ 
sermaye katõlmasõ ile kurulan tekerlek lastiği fabrikalarõ 1963 yõlõ başõndan itibaren 
üretime geçmişler ve bu yüzden tekerlek lastiğinin tüm üretim içindeki ağõrlõğõ yüzde 80 e 
çõkmõştõr. Bu yapõ değişikliği sektörle ilgili mallarõn ithalâtõnda mamulden hammaddeye 
doğru bir kayma meydana getirmiştir. 

Buna rağmen tekerlek lastiği üretiminin net ithalât ikamesi Birinci Plan döneminde 
üretimin ancak yüzde 30 una ulaşabilmiştir, ikinci Plan döneminde sentetik kauçuk, 
karbon siyahõ ve kord bezleri gibi başlõca girdilerin yurt İçinden sağlanmasõ ile bu oran 
artõrõlabilecektir. 

Sektörün bugünkü yapõsõndan doğan diğer sorunlar arasõnda işletmelerin ufak ve 
dağõnõk olmasõ gelmektedir. 

Sektör üretiminde büyük yer tutan tekerlek lastiği işletmeleri için bile başlangõç 
kapasitelerinin (100 - 200 bin birim yõl) bu konudaki işletmeler için küçük olmalarõ 
yüzünden üretim maliyetlerinin, dünya fiyatlarõ üstünde teşekkül etmesine yol açmõştõr. Bu 
durum fiyatlara etki yapan tek unsur olmamakla beraber yüksek fiyat teşekkülünde 
önemlice bir yer tutmaktadõr. 

2. İKİNCİ BEŞ YILLIK PLAN HEDEF VE TAHMİNLERİ : 
a.    TALEP : 

(1)    Yurt içi talep 

İkinci Plan dönemi talep hesaplamalarõnda başlõca mal gruplarõ için farklõ metotlar 
kullanõlmõştõr. Tekerlek lastiği talebi, karayolu taşõt parkõndan hareketle her taşõt cinsi için  
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lastik eskitme katsayõlarõndan yararlanarak hesaplanmõş ayrõca taşõt imalât sanayiinin 
ihtiyaçlarõ katõlmõştõr. Bulunan tüm tekerlek lastiği talebinden kaplama ile karşõlanacaklar 
çõkarõlmõş ve yeni tekerlek lastiği talebine ulaşõlmõştõr. Bu yolla bulunan yeni tekerlek 
lastiği talebinde yõlda ortalama yüzde 9,3 oranõnda bir talep artõşõ görülmektedir. Lastik 
sanayiinin tümünde talebin yõlda ortalama yüzde 9,6 oranõnda artarak 1972 de l milyar 750 
milyon TL. ya ulaşacağõ beklenmektedir. Sektörün başlõca mallarõna ait yurt içi talep 
tahminleri Tablo 245 de Birinci Plan dönemi ile karşõlaştõrmalõ olarak verilmiştir. 

(2)   İhracat 

İkinci Plan döneminde genellikle sektörün mallarõnda ihracat konusunda büyük bir 
potansiyel görülmektedir. Tekerlek lastiği fabrikalarõnõn İhracata yönelmesi mümkündür. 

b.  ÜRETÎM VE İTHALÂT : 

(i)   Üretim: 

Üretim tahminleri Tablo 246 da verilmiştir. 

İkinci Plan döneminde sektörün yõllõk ortalama üretim artõşõ yüzde 10,2 yi bulacaktõr. 
Anamallar gruplarõnda ise özellikle sanayide kullanõlan lastik eşya üretimindeki artõş 
dolayõsiyle diğer lastik eşya üretim artõş hõzõnõn yüzde 16,0 ya ve tekerlek lastiği üretimi 
artõş hõzõnõn da yüzde 9,2 ye ulaşacağõ tahmin edilmektedir. Lastik ayakkabõ üretiminde ise 
yüzde 3,6 lõk bir gelişme beklenmektedir. 

c.   İTHALAT: 

Sektörün başlõca mallarõna olan talebin ithalâtla karşõlanacak kõsmõ Tablo 247 de 
gösterilmiştir, ithalât tahminlerinde tekerlek lastiği sanayiinin dõş pazarlarla rekabetini 
sağhyacak bir fiyat düzenine ulaştõracak düzenleyici ithalât dikkate alõnmõştõr. 
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TABLO : 245 � Yurt İçi Talep Tahminleri 
(Milyon T. L.)  
(1965 fiyatlarõ) 

  

1962 1967 

I. Plan  
yõllõk 

% artõş

 

1972 
Endeks  

1972 1967=100

II. Plan  
yõllõk 

% artõş
Mal gruplarõ  (1) (2) (3)  (4) (5) (6)

Binek lastikleri                     Bin adet   157 298 13,7  400 134 6,0
Değer   25 113 35,0  152 134 6,0

Otobüs ve kamyon    
lastikleri                               Bin adet   287 488 11,2  700 143 7,4

Değer   123 488 33.0  700 143 7,4
Traktör lastikleri                  Bin adet   80 124 4,5  300 242 19,2

Değer   44 158 29.0  383 242 19,2
Lastik ayakkabõ                    Milyon ad.   11,5 16 6,8  19 119 3,6

Değer   86 120 6,8  143 119 3,6
Diğer lastik imalâtõ              Değer   85 231 22,2  372 161 10.0

Toplam   363 1110 25,0  1750 158 9,6
NOT:   Birinci Plan döneminde görülen yüksek talep artõşõ 1962 yilõnda tekerlek lastiği üretimi olmamasõ ve ithalâtõn CİF fiyatlarla  

değerlendirilmesinden meydana gelmektedir. 
 

TABLO: 246 � Üretim Hedefleri (Milyon T. L.) 
(1965 üretici fiyatlarõ) 

  

1962 1967  

I. Plan 
yõllõk  

% artõş

 

1972  

Endeks 
1972  

1967=100

II. Plan  
yõllõk 

% artõş
Mal gruplarõ  (1) (2) (3)  (4) (5) (6)

Binek lastikleri                      Bin adet   � 298  400 134 6,0
Değer   �  113    152  134  6,0  

Otobüs ve kamyon                Bin adet   �  488    700  143  7,4  
lastikleri                                Değer   �  488    700  143  7.4  
Traktör lastikleri                   Bin adet   �  124    300  242  19,2  

Değer   �  158    383  242  19,2  
Lastik ayakkabõ                    Milyon Ad  L 11 16  6,8   19  119  3.6  

Değer   86  120  5,8   143  119  3,6  
Diğer lastik imalâtõ               Değer   36  101  23,0   212  210  16,0  

Toplam   122 980  1 590 162 10,2
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TABLO : 247 � İthalât Tahminleri (Milyon T. L.) 

(1965 fiyaltarõ (CİF) ) 
 

I. Plan 
yõllõk 

% artõş

 

1972 

Endeks 
1972 

1967=100 

II. Plan 
yõllõk 

% artõş
Mal gruplarõ 

 

1962  
(1) 

1967 
 (2) (3)  (4) (5) (6) 

Binek lastikleri            Bin adet   157  �  �   �    

Değer   23  �  �   �    

Otobüs ve kamyon          

lastikleri                     Bin adet   287  �  �   �    

Değer   123  �  �   �    

Traktör lastikleri         Bin adet   80  � �   �    

Değer   44   �  �   �    

Lastik ayakkabõ          Milyon 
A

1 � �  �   �    

Değer   �  �  �   �    

Diğer lastik İmalatõ     Değer   49  130  21,5   160  123  4,2  

Toplam   241  130  � 12,0   160  123  4,2  
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c.    YATIRIMLAR: 

Lastik sanayiini İkinci Beş Yõllõk Plan dönemindeki yatõrõm ihtiyacõ Tablo 248 de 
verilmiştir. 

Yatõrõmlarõn hesaplanmasõnda mevcut kapasite, ilerki yõllar talebi ve başlanmõş 
projelerin durumu dikkate alõnmõş ve kapasite artõrõcõ yatõrõmlar da hesaplara katõlmõştõr. 
Tablodan görüldüğü gibi lastik sanayiinin tümüne İkinci Beş Yõllõk Plan döneminde 700 
milyon TL. lõk yatõrõm yapõlacaktõr. Bunun 520 milyon TL. lõk kõsmõ tekerlek lastiği 
sanayii içindir. 

TABLO : 248 � Yatõrõm Tahminleri (Milyon T. L.) 
(1965 fiyatlarõ} 

 

 Toplam 
yatõrõmlar  

1963 - 1967 Dönemi  430,4  

1968 - 1972 Dönemi  700  

 

d.   DIŞ TİCARET DENGESİ : 

İkinci Plan döneminde sektörün başlõca mallarõnõn hemen tamamõ yerli üretimle 
karşõlanõr duruma gelecektir. Buna rağmen düzenleyici ithalât ve üretimi olmõyan mallar 
için yapõlacak ithalât Tablo 249 da verilmiştir. 

TABLO : 249 � Dõş Ticaret Dengesi             (Milyon T. L.) 
(1965 fiyatlarõ) 

 

 

1967  1972  

Endeks 
1972  

1967 = 100  

 II. Plan 
yõllõk  

% artõş  
 (1)  (2)  (3)   (4)  

İthalât (CIF)  130  160  123   4,2  

İhracat  (FOB)  �  �  �   �  
Fark  � 130  � 160  123   4,2  

 

3.    TEDBİRLER : 

a. Lastik sanayiinin ithalât ikamesinin artõrõlabilmesi için hammadde üreticileri ile 
kullanõcõlar arasõnda işbirliği sağlanacaktõr. 

b. Lastik sanayiinin, uluslararasõ pazarlarda rekabet gücünü artõracak tedbirleri 
teşvik amacõ ile düzenleyici ithalât yapõlacaktõr. 
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PLASTÎK İŞLEME SANAYİİ 
1.   İLKELER VE GELİŞMELER : 

a. İLKELER : 

(1)  İkinci Beş Yõllõk Plan döneminde yeterli miktar ve kalitede imalâtõ yapõlan 
plâstik mamullerin ithal edilmemesi ve bu imalâtta kullanõlacak başlõca hammaddelerin 
gerekli kalite ve çeşitte üretimi hedef alõnmõştõr. 

(2)  Plâstik işleme sanayiinde üretim teknikleri imalât kalitesini yükseltecek yönde 
geliştirilecektir. 

b. GELİŞMELER VE SORUNLAR :' 

Çeşitli eşya ve malzeme imalinde kullanõlan geleneksel maddelerin yerini plastik 
maddelerin almasõndaki ekonomi, plastik işleme sanayiini hõzla geliştirmektedir. 

1963-1967 döneminde plastik işleme sanayii mamullerinde yurt içi talebin tamamõna 
yakõn kõsmõ üretimle karşõlanmõştõr. Cari fiyatlarla 1962 yõlõnda 149 milyon lira olan 
plastik mamuller toplam üretim değerinin 1967 yõlõnda yüzde 142 oranõnda gelişerek 360 
milyon liraya çõkacağõ tahmin edilmektedir. 1 

Belirtilen üretim artõşõna rağmen 1967 yõlõnda - diğer sektörlerde kullanõlanlar dahil-
fert başõna plastik madde tüketiminin 1,5 Kg. civarõnda olacağõ tahmin edilmektedir. 
Avrupa ülkeleri ile karşõlaştõrõldõğõnda Türkiye'de plastik kullanõmõnõn çok düşük olduğu 
görülmektedir. 

Plastik işleme sanayii ithal malõ ham ve yardõmcõ maddelerle çalõşmaktadõr. Ancak 
son yõllarda bu sanayiin yardõmcõ maddelerinden plastikleştiriciler ve boya sanayiinde 
kullanõlan bazõ polimerlerin yurt içinde üretimi gerçekleşmiştir. Bu üretimler de ithal malõ 
kimyasal maddelerle yapõlmaktadõr. 

1963-1967 döneminde plastik işleme sanayii, ham ve yardõmcõ maddelerini ithalât 
güçlükleri sebebiyle genellikle yeterli miktarlarda sağhyamamak durumunda kalmõştõr. 
Buna göre plastik mamullerde potansiyel talebin üretimden fazla olduğu söylenebilir. 
Tahsisler yolu ile yapõlan kõsõntõlõ ithalât, bu sanayiin çok sayõda işletmelerle az sayõda 
büyük İşletmelerden meydana gelen yapõsõnõn nedenidir. Bu durumun diğer sonuçlarõ da 
plastik işleme sanayiinde hammadde ithal imkânlarõna bağlõ olarak yüzde 35 - 45 oranõnda 
atõl kapasite bulunmasõ,  zaman  zaman  fazla  hammadde stoku ile çalõnmak   zorunluluğu, 

 

 

 
                                                           

1   Plaatik kablo ve elektrik malzemesi üe Makina imalât Sanayiindeki plastik parçalar 
imali «plastik işleme sanayii» dõşõnda bõrakõlmõş, ilgili sektörlerde gösterilmiştir. 
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hammaddelerde suni fiyat artõşlarõ ve bazõ kalitesiz imalâtõn da talep bulabilmesidir. 

Dünyada plastik teknolojisi hõzlõ bir gelişme içindedir. Tesislerin yeni plastik 
çeşitlerine ve teknoloji yeniliklerine uyma zorunluluğu vardõr. Yurdumuzda teknolojik 
ilerleme gerektiği ölçüde olmamakta, mevcut tesislerdeki makinalar genellikle 
yenilenmeye muhtaç durumda bulunmaktadõr. 

İkinci Beş Yõllõk Plan döneminde başlõca plastik hammaddelerin yerli üretimlerinin 
gerçekleşmesi, büyük bir ithalât ikamesi yaratacağõ gibi küçük tesis, âtõl kapasite, fazla 
stok sorunlarõm büyük ölçüde çözecektir. Diğer sorunlarõn gelişme için gerekli çözümleri, 
işaret edilen ilke ve tedbirlerin uygulanmasõna bağlõdõr. 

2.   İKİNCİ BEŞ YILLIK PLAN HEDEF VE TAHMlNLERİ : 

a. TALEP: 
(1) Yurt içi talep : 

1972 yõlõ plâstik eşya ve mamulleri toplam yurtiçi talep tahmini Birinci Plan dönemi 
ile karşõlaştõrmalõ olarak Tablo 250 de gösterilmiştir. 1967 - 1972 döneminde bu 
mamullerden özellikle plâstik boru, inşaat ve dekorasyon malzemesi talep artõş hõzlarõnõn 
fazla olacağõ beklenmektedir. 

Plastik isleme sanayii ile diğer sanayi kollarõnõn kullanacağõ bütün plastik maddeler 
hesaba katõldõğõnda 1972 yõlõnda şahõs bağõna, en az 2 Kg. plastik madde tüketimi tahmin 
edilmektedir. 

Başlõca plastik hammaddelerinin talep ve üretim tahminleri kimya sanayii sektöründe 
gösterilmiştir. 

(2)   İhracat: 

1967 - 1972 döneminde plastik mamuller ihracõnda her hangi bir değer tahmini 
yapõlmamakla birlikte özellikle plastik yer döşemelerinde ihraç imkânlarõnõn ortaya 
çõkmasõ beklenebilir. 

b. ÜRETiM VE ÜTHALAT : 

(l)    Üretim : 

1967 -1972 döneminde plastik eşya ve mamuller yurt içi talebinin tamamen üretimle 
karşõlanacağõ öngörülmüştür. Buna göre �Yurt içi talep� tablosundaki değerler üretim 
değerleri olarak alõnabilir. 

(2) İthalât: 

c. YATIRIMLAR : 

Plastik işleme sanayiinde yatõrõm tahminleri Tablo 251 de gösterilmiştir. 
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TABLO : 250 � Yurtiçi Talep Tahminleri (Milyon TL.) 

(1965 fiyatlarõ) 
 

\  1962 1967 

I. Plan 
yõllõk  

% artõş  1972 
Endeks 1972 
1987=100 

II. Plan 
yõllõk  

% artõş 
Mal gruplarõ   (1) (2) (3)   (4) (5)  (6)  

Plastik: eşya ve mamuller (1)   149  360  19,3   800  222  (17,3  
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1968-1972 döneminde yapõlacağõ tahmin edilen 235 milyon liralõk yatõrõmõn takriben 
yüzde 70 i makina - teçhizat yatõrõmlarõdõr. Plastik işleme sanayiinde kullanõlan 
makinalarm en iyi teknolojik gelişmelere uygun olmasõ, verimlilik ve mamul kalitesi 
yönünden önem taşõmaktadõr. 1968-1972 döneminde makina - teçhizat yatõrõmlarõnõn, 
randõmanõ az veya ilkel tiplere yönelmesine özellikle dikkat edilmelidir. 

TABLO : 251 � Yatõrõm tahminleri 

(Milyon T. L.) 

 (1965 fiyatlarõ ile) 
 

 Toplam 
yatõrõmlar  

1963 - 1967 dönemi  108,3  
1968 - 1972 dönemi  235,0  

 

d.   DIŞ TİCARET DENGESİ: 

1968 -1972 döneminde plastik isleme sanayii mamullerinde ithalât ve ihracat 
öngörülmediğinden, sektörün ekonominin dõş ticaret dengesine etkisi yoktur. Bununla 
birlikte bazõ mamullerde başlõyabilecek ve teşvik edilecek ihracat dõş dengesine müspet bir 
etkide bulunabilir. 

3.   TEDBİRLER : 

a, Plastik mamullerden en çok kullanõlan ve standartlaştõrmalarõ gerekli olanlar 
tespit edilecek, standartlarõ hazõrlanarak uygulanmalarõ sağlanacaktõr. 

b. Memleketimizde plastik teknolojisini hedef alan bir öğretim sistemi olmadõğõ 
gibi kõsa devreli kurs programlan da yoktur, ilgili yüksek ve orta dereceli tenik öğretim 
kuruluşlarõnda plastik teknolojisi dallarõ veya derslerinin gereken önemle programlara 
alõnmasõ sağlanacak ve sanayicilerin de işbirliği ile orta dereceli kurslar düzenlenecektir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                 İkinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ (1968-1972) 

http://ekutup.dpt.gov.tr/plan2.pdf   428

 
KİMYA  SANAYİİ 

1. İLKELER VE GELİŞMELER  
a.   İLKELER : 

(1) Özellikle ilâç sanayiinde ve genellikle özel sektöre ait kimya sanayiinde küçük 
ve güçsüz durumda bulunan kuruluşlarõn uzun vadede yaşama çaresi olarak birleşmeleri ve 
daha güçlü kuruluşlara yönelmeleri esas alõnacaktõr. 

(2) Kimya sanayii gelişmelerini sağlam teknik ve iktisadî temellere dayandõrmak 
için devlet teknolojik araştõrmalarõ büyük ölçüde destekliyecek ve en yeni teknolojilerin 
uygulanmasõnõ sağlõyacaktõr. 

(3) Kimya sanayiinde gelişmenin en büyük dayanağõ olan insan faktörü ön plana 
alõnacak, kimya mühendisi, kimyager, araştõrõcõ ve teknisyen yetiştirilmesi kalite ve sayõca 
gerekli düzeye getirilecektir. 

b.   GELİŞMELER VE SORUNLAR. : 

Kimya ve ilâç sanayii toplam üretimi Birinci Beş Yõllõk Plan döneminde geçmiş 
yõllara oranla önemli sayõlabilecek bir gelişme göstermiş, sektörün 1967 yõlõ toplam üretim 
değeri, 1962 yõlõna göre cari fiyatlarla yaklaşõk  olarak  iki  katõna yükselmiştir.   (l 140 ve 
2 220 milyon lira). Plan öncesi kimya sanayiinin gelişmemiş durumuna göre bahis konusu 
artõş, ileri yõllarda görülecek daha hõzlõ gelişmelerin bir başlangõcõ olarak nitelenebilir. 

Birinci Beş Yõllõk Plan döneminde üretimde görülen gelişme, geniş çaptaki 
yatõrõmlarõn gerçekleşmesinden çok, âtõl kapasitenin harekete geçmesi ve büyük 
yatõrõmlara ihtiyaç olmadan yapõlabilen üretim artõşlarõ sonucudur. Birinci Beş Yõllõk 
dönem için plânlanan büyük yatõrõm projelerinde önemli gecikmeler olmuş, tarõm ve 
sanayiin hõzla, artan kimyasal maddeler talebi, üretimden daha hõzlõ artan ve genellikle 
yetersiz kalan ithalâtla karşõlanmaya çalõşõlmõştõr. Bu yetersizliğe rağmen kimyasal 
maddeler ithalât değerinin 1967 yõlõnda 1962 yõlõnõn İki katõnõ aşacağõ tahmin edilmektedir. 
Aynõ yõllar için sektör mallarõnõn genel ithalât içindeki payõ yüzde 12,7 den yüzde 23,7 ye 
çõkmaktadõr. 1967 yõlõnda toplam ithalâtõn yaklaşõk olarak dörtte birini kimyasal ürünlerin 
teşkil etmesi, yurtiçi üretim yolu ile azaltõlmasõ gereken çok yüksek bir orandõr. 

Plan öncesi dönemde daha çok tüketim mallarõ imaline yönelmiş bulunan kimya 
sanayiinin bu yapõsõnda Birinci Plan dönemi sonunda önemli bir değişme 
görülmemektedir. 1962 yõlõnda toplam üretimin yüzde 57 sini tüketim mallarõ teşkil 
ederken 1967 yõlõnda bu oran yüzde 51 e inebilmiştir. 1968 -1972 döneminde kimya 
sanayiinin gelişmiş bir yapõya sahip olmaya başlamasõ ile bu oranõn hõzla azalacağõ,  

 

 

__________________________ 

 Kablo, elektrik malzemesi ve makina imalât sanayiindeki plastik kõsõmlar imali 
dõşõnda. 
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hammadde veya aramal niteliğindeki kimyasal maddeler üretiminin ağõrlõk kazanacağõ 
tahmin edilmektedir. 

İhracat yönünden kimya sanayii Birinci Beş Yõllõk Plan dönemi sok yõlõnda belirli bir 
alanda önemli bir gelişme eğilimine girmiştir. 1967 yõlõnda başlamasõ, planlanan bor 
bileşikleri ihracatõ, mamul kimyasal maddeler ihracõ yönünden önemli bir adõmdõr. 1963 -
1967 döneminde tarõmsal ürünlerden elde edilen kimya sektörü geleneksel ihraç mallarõnda 
azalmalar veya az miktarda gelişmeler görülmüştür. Aynõ dönemde tarõm mücadele ilaçlan 
ve tõbbî ilâçlar ihracatõ, ortaya çõkan potansiyel imkânlara rağmen küçük birkaç 
teşebbüsten ileri gidememiştir. 

Kimya sanayiinde 1963-1967 dönemi için planlanan (1961 fiyatlarõ ile) 2 milyar 735 
milyon liralõk yatõrõmõn yüzde 65 oranõnda gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Bu durum 
özellikle kamu sektörüne ait büyük projelerin tamamlanmasõnõn 1968 - 1972 dönemine 
kalmasõna yol açmõştõr. Birinci Plan döneminde kimya sanayii yatõrõmlarõnõn, kamu sektörü 
yatõrõmlarõnõn hõzla artmasõ yönünde geliştiği görülmüştür. 1963 yõlõnda yatõrõmlarõn yüzde 
15 i kamu sektörü tarafõndan yapõlõrken 1967 yõlõnda bu oran yüzde 75 e çõkmõştõr. Bu 
dönemde özel sektör yatõrõmlarõn da da artõş görülmesine rağmen toplam yatõrõm içindeki 
payõnõn azalmasõ, kamu sektörünce yapõlan ağõr sanayi niteliğindeki yatõrõmlarõn artmasõ 
sonucudur. 

Plan öncesinde daha çok tüketim mallan imaline yapõlan özel sektör kimya sanayii 
yatõrõmlarõnõn Birinci Plan döneminde bir ölçüde ara malõ üretiminde geliştiği görülmüştür. 
Bununla birlikte 1967 yõlõnda özel sektör üretiminde tüketim mallan yüzde 65 gibi bir 
ağõrlõğa sahiptir, özel sektörün tüketim mallan imaline yatõrõm eğiliminin başlõca nedenleri; 
az yatõrõmla hasõla elde etmek imkânõ yanõnda Gider Vergisinin ara malõ niteliğindeki tütün 
kimyasal maddelere uygulanmasõdõr. 

Tamamõna yakõn kõsmõ ile özel sektöre ait bulunan ilâç sanayiinde Birinci Beş Yõllõk 
Plan döneminin ilk yõllarõnda hazõr ilâçlarõn, çok az bir kõsmõ hariç, tamamen yurt içinde 
imali gerçekleşmiştir. Diğer yandan yurt içinde yapõlmasõ öngörülen başlõca ilâç aktif 
maddelerinin üretiminde başlangõç niteliğinde bazõ teşebbüsler bulunmakla birlikte bu 
alandaki gelişme istenen ölçüde olmamõştõr. Türkiye'de imalât yapan dünyaca tanõnmõş ilâç 
firmalarõnõn, ilâç aktif maddeleri imalindeki teşebbüsleri genellikle birkaç basit kimyasal 
metodun uygulanmasõndan ibaret kalmõştõr. Bu firmalar, çeşitli imkânlarõnõ hazõr ilâç imal 
kapasitelerini genişletmek için kullanarak son yõllarda ilâç sanayii üretiminin çoğunluğuna 
sahip olmuşlardõr. Birinci Beş Yõllõk Planda, söz konusu firmalarõn hazõr ilâç imalinde 
genişlemelerini sõnõrhyan tedbir zaman zaman yetersiz ve etkisiz kalmõştõr. Diğer yandan 
hazõr ilâç imalinde yerli kuruluşlar genellikle ileri memleketler ölçüsünde kaliteli imalât 
yapmaktadõrlar. Bununla birlikte ilâç satõşõndaki şiddetli rekabet içinde, yerli firmalarõn 
toplam ilâç üretimindeki payõ, Türkiye'de imalât yapan dünyaca tanõnmõş firmalar 
karşõsõnda, gittikçe azalmaktadõr. Bu azalõşõ durdurmak ilâç sanayiinin geleceği 
bakõmõndan önem taşõmaktadõr. 

1963-1967 dönemi son yõllarõnda ilâç sanayiinde yerli kuruluşlarõn ilâç aktif 
maddeleri imaline yönelmeleri ve birleşmeleri konusunda olumlu fakat başlangõçta dar 
çerçevede    kalan   teşebbüsler   görülmüştür. Bu   teşebbüslerin   genişlemesi, söz  konusu 
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kuruluşlarõn ve ilâç sanayiinin uzun vadede gelişmesini sağlamlaştõracak unsurlardan 
biridir. 

İlâç aktif maddeleri imaline yönelme arasõnda yerli ham afyondan, tõbbi maddeler 
üretimine de geçmek üzere gerekli tedbirler alõnacaktõr. 

2. İKİNCİ BEŞ YILLIK PLAN HEDEF VE TAHMİNLERİ :  

a.   TALEP : 
(1)    Yurt içi talep : 

Tarõm ve sanayide planlanan gelişmeler kimya sanayii mamullerine geniş bir talep 
yaratmaktadõr. Tarõmda üretim artõşõnõn suni gübre ve tanra mücadele ilaçlan tüketimine 
yakõndan bağlõ bulunmasõ, kullanõlan günlük eşyada geleneksel maddelerin yerini daha 
ekonomik olan sentetiklerin almasõndaki süratli gelişme, genel kalkõnmaya bağlõ olarak 
sağlõk harcamalarõnõn gelişmesi, kimyasal maddeler, sentetik mamuller ve sağlõk 
preparatlan taleplerini hõzla artõrmaktadõr. 

1968-1972 döneminde özellikle temel ve sõnai kimyasal maddeler, suni gübreler, 
detarjan preparatlar, plastik maddeler, suni ve sentetik elyaf gruplarõnda çok hõzlõ talep 
artõşlarõ beklenmektedir. Bu arada Türkiye'de henüz kullanõlmamõş veya çok az kullanõlmõş 
kimyasal maddelere de yeni talepler doğmaktadõr. 

Başlõca kimyasal maddelerden talep değeri 10 milyon lirayõ geçecek olanlarõn İkinci 
Beş Yõllõk Plan döneminde tahmin edilen talep miktarlarõ ve artõş hõzlan Tablo 252 de 
gösterilmiştir. Tabloda gösterilmiyen çok sayõda kimyasal maddelerle patlayõcõ maddeler, 
kozmetikler gibi mallarõn da ilâvesi ile bulunan sektör mallan toplamõnõn yurt içi talep 
değeri tablonun sonunda verilmiştir. 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                             İkinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ (1968-1972) 

http://ekutup.dpt.gov.tr/plan2.pdf   431

TABLO : 252 � Yurtiçi Talep Tahminleri 
 

I. Plan Endeks II. Plan 
yõllõk 1972 yõllõk

Birim 1962 1967 % artõş 1972 1967=100 % artõş 
Mal gruplarõ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Temel kimyasal maddeler : Soda  Ton 27 891 60 000 12,3 85 000 170 11.2  
Sudkostik  Ton 21 194 35 000 10,5 62 000 177 12,1  
Sülfürik asit (% 100) Ton 33 079 130 000 31,5 1 000 000 769 50,4  
Tuz Sanayide Kullanõlan diğer kimyasal  Ton 365 348 480 000 5,6 740 000 154 9,0  
maddeler : 
 Sodyum bikarbonat Ton  2 349 8 500  29,3  13 000  153  8,8  
Sodyum perborat Ton � � 1 300 �    � 2 800 215 16,6  
Sodyum fosfatlar Ton    , 5 000 �    * 16 000 320 26,2  
Amonyum nitrat (Teknik) Ton 2 040 5 000 19,6 7 300 146 7,8  
Karpit  Ton 7 321 10 000 6,5 16 400 164 10,4  
Titan dioksit  Ton 988 3 500 28,7 8 000 229 18,0  
Çinko oksit  Ton 1 832 2 800 8,9 4 000 143 7,4  
Klor  Ton 1 751 10 600 43,4 41300 389 31,2  
Fosforik asit (Gübre imali dõşõnda)  Ton 28 350 65,8 13 500 3857 107,6  
Asetik asit  Ton 678 900 5,9 2 300 256 20,6  
Etil alkol  Mil./Litre 18 25 6,8 31 124 4,4  
Benzen  Ton 4 139 8 350 15,1 40 000 479 37,0  
Ksilen  Ton 412 1 250 24.9 8 400 672 46,3  
Ptalik anhidrit  Ton � 3 000 � 7 000 233 18,4  
Fenol  Ton � 1 000 � 3 500 350 28,5  
Kaprolaktam  Ton � � � 10 900 � �  
Akrilonitril  Ton � � � 3 900 � �  
Dimetil tereftalat Ton � � � 5 850 � �  
Etilen glikol  Ton � � � 3 200 � �  
Dodesil benzen Ton    2 800 � 8 700 311 25,4  
Suni gübreler : 
Azotlu gübreler (% 20 N) Ton 104 528 1 064 000 27,2 1 500 000 250 20,2  
Fosforlu gübreler (% 18 P2O6)  Ton 180 316 600 000 59,0 2 430 000 228 18,0  
Potaslõ gübreler (% 50 K2 O)  Ton 10 471 36 000 28,0 60 000 167 10,8  
Boyar maddeler :
Mensucat boyalar1 Ton 2 342 3 000 6,1 4 000 133 5,9  
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I. Plan yõllõk Endeks 1972 II. Plan yõllõk 
Birim 1962 1967 % artõş 1972 1967=100 % artõş 

Mal gruplarõ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
Plastikler, plastikleştiriciler, sentetik 
 kauçuk ve karbon siyahõ :  
Polivlnll klorür Ton  5 650    13 000         18,1 31 000  238  18,8  
Polietilen  Ton 2 550 6  000                       18,7 14 000 233 18,4  
Polistiren  Ton 1 980 5  000                        20,3 11 000 220 17,1  
Formaldehit plastikleri Ton �    � 3 000 5 500 163 10,3  
Polivinil asetat Ton �    � 3  200 6 500 203 15,2  
Plastlkleştiriciler Ton �    � 4 300 10 500 244 19,5  
Sentetik kauçuk Ton 1 752 9  500                      40,3 18 500 194 14,2  
Karbon siyahõ 
Suni ve Sentetik İplik ve elyaf  

Ton  1 632  8 500                       39,1  14 600  172  11,4  

Reyon  Ton  3 340  5 200                   9,3  8 000  154  9,0  
Viskon  Ton 2 850 7 500                21,3 13 000 173 11,6  
Poltamid iplik ve elyaf Ton 2 366 4 300                 16,8 9 700 226 17,8  
Pollakrilonitril iplik ve elyaf  Ton 800 1 650                  15,6 3 600 218 16,8  
Poliester iplik ve elyaf  Ton  770  2 500                  26,5  5 200  208  15,8  

Sõnai yağlar : 
Pirina yağõ  Ton  8 000  10 800                     6,2  16 800  156  9,3  
Donyagõ  Ton  18 170  26 500                     7,8  20 000  77  � 5,8  
Boyalar ve vernikler:i 
Boyalar Ton  7 300  13 600                   13,2  21 900  161  10,0  
Vernikler  Ton  1 583  2 500                     9,6  3 500  140  7,0  

Sabunlar ve deterjanlar : 
Sabunlar  Ton  77 000  96 000                     4,5  95 000  99  � 0,2  
Deterjan preparatlar Ton 4 500 18 000                   31,9 55 000 306 25,0  
Tõbbi İlaçlar .  MÜ./T.L.  350  604                    11,6  920  152  8,7  
Tanm mücadele ilaçlarõ  Ton  �    �   24 600  31 700  129  5,2  
Diğer mallar: 
Valeks  Ton  �    �   4 900  5 200  106  1,2  
Kibrit  Mil. kutu  577  735                     4,9  875  119  3,6  

Kimya sektörü yurt içi talep def eri 
 (1965 fiyatlarõ ile)  Mil. T. L.  1  935,2  3835                     14,7  7 690  201  15,0  

Not: Tablo 252 de tarõm mücadele ilaçlarõnda İkinci Beş Yõllõk Plan dönemindeki yavaş talep artõşõ bu ilâçlarõn sadece miktarlarõ ile ilgilidir. 
Tarõm mücadele preparatlarõndaki gelişme daha az miktarlarla daha çok etki elde etme yolundadõr. 
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(1)  İhracat : 

Kimya sektörü ihracat tahminleri Tablo 253 de gösterilmiştir. Genel ihracatta çok az 
payõ bulunan kimya sektörü, ihraç mallan bakõmõndan geleneksel mallar ve yeni imkânlar 
olarak iki grupta toplanabilir. 

Geleneksel mallar : 

Gülyağõ ve valeks gibi gelişme imkânõ sõnõrlõ olan geleneksel ihraç mallarõnõn bu 
durumu, pazarlama organizasyonlarõ ve kalite düzeltme tedbirleri ile bir ölçüde 
iyileştirilebilir. 

Yeni imkânlar : 

1967 yõlõnda başlamasõ planlanan boraks ve borik asit ihracõnda Türkiye'nin özellikle 
Avrupa pazarõnda önemli bir avantajõ mevcuttur. Bor cevherlerinin mamul hale getirilerek 
ihraç imkânõ, gerekli pazarlama düzeni kurulabildiği takdirde yeni kapasitelerin kurulmasõ 
ve Tabloda gösterilen değerlerin üstüne çõkõlmasõ yolunu açabilir. 

Tõbbi hazõr ilâçlar ve tarõm mücadele preparatlarõnda önemli bir ihraç potansiyeli 
bulunmaktadõr. Bu imkân harekete geçirilebildigi takdirde Tablo 253 de gösterilen 
değerlerin kolaylõkla aşõlmasõ mümkündür. 

b.    ÜRETİM VE İTHALAT : 

Türkiye kimya sanayii İkinci Beş Yõllõk Plan dönemindeki gelişme yönü ile ithalât 
ikamesi sanayii olacaktõr. Hõzla artan kimyasal ürünler talebinin ithalât yerine üretimle 
karşõlanmasõ, ithalât ikâmesi ekonomik kapasiteler kurmaya elverişli duruma gelecek 
maJlann yerli üretimi planlanmaktadõr. İthalâtõn yerini alan üretimlerle kimya sanayii dõş 
ticaret açõğõnõn azaltõlmasõ imkânlarõnda önemli bir yere sahiptir. 1967 yõlõna göre 1972 de 
üretimin yüzde 161 gelişmesi planlanõrken ithalâtõn en çok yüzde 21 artmasõ 
öngörülmüştür. 1968 - 1972 döneminde üretim gelişmesi ve ithalât, esas itibariyle, 
hammedde ve ara malõ niteliğindeki kimyasal maddelerde olacaktõr. 

(1)    Üretim : 

1967 yõlõnda 2 milyar 220 milyon lira olduğu tahmin edilen kimya sektörü toplam 
üretim değerinin 1972 yõlõnda 5 milyar 800 milyon liraya çõkacağõ tahmin edilmektedir. 

1968- 1972 döneminde özellikle aşağõda belirtilen maddelerde yurt içi talebin 
mümkün olduğu kadar üretimle karşõlanmasõ öngörülmüştür. 
 

(a) Temel kimyasal maddeler. 
(b) Azotlu ve fosforlu suni gübreler, tarõm mücadele ilaçlarõ. 
(c) Başlõca suni ve sentetik iplik ve lifler. 
(d) En çok kullanõlan plastik maddeler. 
(e) İlâç aktif maddelerinden yeterli miktarlarda talebi olanlarõn mümkün olduğu 

kadar ilk kademeden üretimi. 
(f) İthalât miktarlarõ ekonomik kapasiteler kurmaya elverişli sõnai kimyasal 

maddeler. 

İkinci Beş Yõllõk Plan döneminde üretim değeri 10 milyon lirayõ geçen başlõca 
mamullerin tahmin edilen üretim miktarlarõ Tablo 254 de gösterilmiştir. Tablo 254 de 
üretim   tahmini   gösterilmiyen  fakat  10  milyon    lirayõ    geçecek   talep   beklenen  bazõ  
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maddelerin de bu dönemde imaline gidilebilir. Aynca küçük veya orta kapasitelerde imal 
edilebilecek birçok kimyasal madde üretimi için de yeterli talep ortaya çõkacaktõr. 

İkinci Beş Yõllõk Plan döneminde kimya sektörü üretiminde öngörülen gelişme 
sonucu tüketim mallan (hazõr ilâç, sabun, deterjan, kozmetik gibi) üretimi de artmakla 
birlikte sanayi için aramalõ niteliğindeki kimyasal ürünler üretimi büyük ağõrlõk 
kazanacaktõr. Doğrudan doğruya tüketime giden mallar üretiminin 1972 yõlõnda 1967 yõlõna 
göre yüzde 45 - 50 oranõnda artacağõ, buna karşõ aramalõ niteliğindeki maddeler üretiminin 
yüzde 280 oranõnda gelişeceği tahmin edilmektedir. Böylece 1967 yõlõnda kimya sektörü 
üretiminin yüzde 51 ini kapsadõğõ tahmin edilen tüketim mallan üreüõmd 1972 yõlõnda 
yüzd« 30-35 civarõna inecektir. 
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TABLO: 253 � İhracat Tahminleri (Milyon T.L.) 

1965 fiyatlarõ 
    I. Plan   Endeks II. Plan 
    yõllõk   1972 yõllõk 
  1962 1967 % artõş  1972 1967=100 % artõş 

Mal gruplarõ  (1) (2) (3)  (4) (5) (6) 

Valeks   5,6  4.3  � 5,4   3,8  88  � 2,5 
Meyan ekstraktõ   6,4  6,2  � 0,6   6,8  109  1,8 

Gülyagõ 
İlaçlar

 3,5  4,7 
4,0

6,3   6,2 
20,0

132 
500

5,7 
38,0

Boraks   �  3,0  __   20,0  667  46,2 

Borik asit   �  1,5  _   39,0  2600  91,9 

Diğer maddeler   7,3  11,3  0,2   14,2  126  4,8 

Toplam   22,8  35,0  9,0   110,0  314  25,7 
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TABLO : 254 - Üretim hedefleri 
 

 

Birim  1962 1967 

I. Plan 
yõllõk 

% artõş 1972 

Endöks 
1972 

1967=100
II. Plan yõllõk 

% artõş 
Mal gruplarõ  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Temel kimyasal maddeler :         
Soda  Ton  _ � __  85 000  � ,  ^_  

Sudkostik  Ton  1 973 12 000  43,5  46 000  388  31,0  
Sülfirik asit (% 100)  Ton  22 800 50 000  17,0  1 000 000  2 000  82,1  
Tuz  Ton  445 750 500 000 2,3  740 000  148  8,2  
Sanayide kullanõlan diğer kimyasal 
maddeler :  

 
 

     

Sodyum bikarbonat  Ton  � �  �  13 000  �  �  
Sodyum per borat  Ton  � �  �  2 800  �  �  
Sodyum fosfatlar  Ton  � � �  10 000  �  �  
Amonyum nitrat (Teknik)  Ton  2 040 5 000  19,6  7 300  146  7,8  
Karpit  Ton  1 634 10 000  43,6  16 400  164  10,4  
Klor  Ton  1 751 10 600 43,3  41 300  389  31,2  
Boraks  Ton  � 3 000  �  20 000  667  46,2  
Borik asit  Ton  � 1 000  �  26 000  2 600  91,9  
Fosforik asit (Gübre imali dõşõnda)  Ton  � �  �  13 500  � � 
Asetik asit  Ton  129 900  47,5  23 00  256  20,6  
Etil alkol  Mil./Litre  18 25  6,8  31  124  4,4  
Benzen  Ton  4 139 11 000  21,6  40 000  364  29,5  
Ksilen  Ton  195 500  20,7  800  160  9,9  
Ptalik anhidrit  Ton  � �  �  7 000  �  � 
Fenol  Ton  68 150  17,2  3 500  2 333  87,7  
Kaprolaktam  Ton-  � �  __  10 900  � �  
Dodesil benzen  Ton  � �  �  8 700  �  �  
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TABLO : 254� (Devamõ) 

  J  I. Plan  Endeks  II. Plan 
 

Birim  1962  1967  
yõllõk 

% artõş 1972  
1972 

1967=100
yõllõk 

% artõş 
Mal gruplarõ  (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6) (7) 

Suni gübreler :         
Azotlu gübreler (% 20 N)  Ton  104 180 160 000  9,0  1 500 000  938  56,4  
Fosforlu gübreler (% 18 P2 O5)  Ton  60 430 250 000 32,7  2 430 000  972  57,6  
Boyar maddeler :         
Mensucat boyalan  Ton  � 800 �  2 600  325  26,5  
Plastik,   plastikleştiricüer, sentetik kauçuk 
ve karbon siyahi :  

       

Polivinil klorür  Ton  � � � 27 000  �  �  
Polietilen  Ton. � � � 12 500  �  �  
Polistiren  Ton  � � � 10 000  �  �  
Formaldehit plastikleri  Ton  � � � 5 500  __  �  
Polivinil esatat  Ton  � 3 200  � 6 500  203  15,2  
Plastikleştiriciler  Ton  � 4 000 � 10 500  262  21,3  
Sentetik kauçuk  Ton  � � � 15 000  �  �  
Karbon siyahõ  Ton  � � � 14 000  �  �  
Suni sentetik iplik ve elyaf :         
Beyon  Ton  647 650  �  3 500  538  40,1  
Viskon  Ton  674 1 050  9,3  8 000  762  50,1  
Poliamid iplik ve elyaf  Ton  � 2 700  __  9 700  359  29,1  
Poliakrilonitril iplik ve elyaf  Ton  � � �  3 600    
Poliester iplik ve elyaf  Ton  � � õ  5 200  �  �  
Sõnai yağlar :         
Pirina yağõ  Ton  8 000 10 800  6,2  16 800  156  9,3  
Donyağõ  Ton  4 300 7 200  10,8  8 500  118  3,4  
Boyalar ve vernikler :         
Boyalar  Ton  6 600 13 400  15,2  21 800  163  10.3  
Vernikler  Ton  988 2 250  17,9  3 300  147  8,0  
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TABLO : 254  den devam. 

 
 
 
Mal gruplarõ  Birim 1962 1967  

I. Plan 
yõllõk % artõş 1972  

Endeks 1972 
1967=100 

II. Plan 
yõllõk  
% artõş 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
Sabunlar ve deterjanlar :         
Sabunlar  Ton  77 000  96 000  4,5  95 000  99  � 0,2  
Deterjan preparatlar  Ton  4 500  18 000  31,9  55 000  306  25,0  
Tõbbi ilâçlar  Mi1./T.L.  320  597  13,3  925  155  9,2  
Tarõm mücadele ilaçlan  Ton  17 908  22 680  4,9  30 725  135  6,2  
Diğer inallar :         
Valeks  Ton  12 367  9 200  � 5,8  9 000  98  � 0,4  
Kibrit  Mil. kutu  677  735  4,9  875  119  3,6  
Kimya sektörü toplamõ üretim değeri 
(1965 üretici fiyatlarõ ile)  

Mil. T. L.  1 190  2 220  13,3  5 800  261   21,3  

Not: Südkostik üretimi, hazõrlanmakta olan ön projelerin uygulama imkanlarõna 
göre yurtiçi talebi karşõlõyacak seviyeye çõkabilecektir. 

TABLO :255 � İthalât Tahminleri (Milyon T. L.) 
1965 fiyatlarõ (CIF) 

 

  

1962  1967  

I. Plan 
yõllõk  

% artõş  

 

1972  

Endeks 
1972 

1967=100  

II. Plan 
yõllõk  

% artõş  
Mal gruplarõ   (1)  (2)  (3)   (4)  (5)  (6)  

Toplam kimyasal Ürünler   768  1 650  16,6   2 000  121  3,9  
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(2)   İthalat : 

İkinci Beş Yõllõk Plan döneminde ithalâtõ ikame edici üretim tesisleri isletmeye 
açõldõkça belirli maddelerde ithalâtõn azalmasõ veya durmasõ beklenmektedir. Diğer yandan 
yeni üretim ve gelişmeler, halen çok az ithal edilen maddelerde artõş veya hiç ithal 
edilmiyen maddelerde ithal ihtiyacõnõ ortaya çõkaracaktõr. Bununla beraber planlanan 
üretimlerin, 1967 yõlõnda kimyasal ürünlerin genel ithalat içinde yüzde 23,7 olmasõ 
beklenen payõnõ 1972 yõlõnda yüzde 20 ye düşüreceği tahmin edilmektedir. 

Yapõlacak üretimlerin sağlõyacağõ ithalât azalmasõ ve yeni ihtiyaçlardan doğacak 
ithalât artõşlarõ gözönünde tutularak tahmin edilen kimya sektörü toplam ithalât değerleri 
Tablo 255 de gösterilmiştir. 

c.    YATIRIMLAR : 

1968 - 1972 döneminde kimya sektörüne 4 milyar 250 milyon liralõk yatõnm 
yapõlacağõ öngörülmüştür. Bu değerin 2 milyar liraya yakõn kõsmõ 1963 - 1967 döneminde 
başlõyan projelere aittir. Tamamõna yakõn kõsmõ, kamu sektörünün, uygulanmasõnda 
gecikmeler kaydedilen büyük projelerine ait bulunan söz konusu 2 milyar lira dõşõnda 
kalan yatõrõmlar, kamu sektörünün ikinci Beş Yõllõk Plan dönemi için hazõrladõğõ projelerle 
özel sektörün yapacağõ yatõrõm tahminlerine dayanmaktadõr. 

Birinci ve ikinci Beş Yõllõk Plan dönemleri için kimya sektöründe yapõlacağõ tahmin 
edilen yatõrõmlar Tablo 256 da gösterilmiştir. 

TABLO : 256 � Yatonm tahminleri 
(Milyon T. L ) 
1965 fiyatlarõ 

 

 Toplam 
yatõrõmlar 

(1)
1963 - 1967 dönemi  1 829,0  

1968 - 1972 dönemi  4 250,0  

1968 -1972 döneminde yapõlacağõ tahmin edilen 4 milyar 250 milyon liralõk yatõrõmõn 
yaklaşõk olarak yüzde 78 i makina - teçhizat, yüzde 14 ü inşaat yatõrõmlarõ, yüzde 8 i de 
finansman faizleridir. 

Kamu sektörünce planlanan yaünmlarõn büyük bir kõsmõ ara malõ niteliğindeki 
kimyasal maddeler üretimine yönelecektir. 

Birinci Plan döneminde özel sektörün - tüketim mallarõ imalâtõ çoğunlukta olmakla 
birlikte - hammadde ve ara malõ üretimi ile ilgili yatõrõmlarda gösterdiği gelişmenin artarak 
devam edeceği tahmin edilmektedir. 

Hazõr ilâç imalâtõnõn çeşitli safhalarõ arasõnda atõl kapasiteler bulunduğundan yerli 
kuruluşlarca yapõlacak yatõrõmlarõn daha çok dar boğazlar ve modernleştirme alanlarõna 
yönelmesi gerekmektedir. 1968 - 1972 döneminde ilâç sanayiinde özellikle yerli 
kuruluşlarõn başlõca antibiotik ve vitaminleri içine alan ilâç aktif maddeleri üretim 
kompleksleri yatõrõmlarõna bağlamalarõ ve bu alanda gelişmeleri beklenmektedir. 
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d.   DIŞ TİCARET DENGESİ : 

1967 ve 1972 yõllarõ için tahmin edilen ve Tablo 257 de gösterilen kimya sektörü dõ§ 
ticaret dengesine göre İkinci Plan döneminde sektörün meydana getirdiği açõk artmaktadõr. 
Diğer yandan ithalâttaki artõş hõzõnõn düşüklüğü ve ihracattaki gelişme dolayõsõ ile sektörün 
meydana getirdiği ithalât fazlasõnõn genel ithalât fazlasõ içindeki payõ azalacaktõr. Aynõ 
zamanda, planlanan yurt içi üretimlerin ve gerekli tedbirlerin gerçekleşme durumuna bağlõ 
olarak Tablo 257 de gösterilen 1972 yõlõ değerlerinde ithalâtta azalma, ihracatta artma 
beklenebilir. 

TABLO : 257 � Dõş Ticaret Dengesi 
(Milyon TL.) 
(1965 fiyatlarõ ile) 

 

  

1967  1972  

Endeks 
1972 
1967=100  

 H. Plan 
yõllõk 
% artõş  

  (1)  (2)  (3).   (4)  

İhracat (FOB)   35  110  314   25,6  
İthalât  (CIF)   1 650 2 000  121   3,9  
Fark   � 1 615 � 1 890 117   3,2  

3.   TEDBİRLER : 

a.  Türkiye'nin sanayileşme hareketinde tarõmõn ve çeşitli sanayi dallarõnõn ara mal 
ihtiyaçlarõnõ karşõlayacak olan kimya sektörü büyük bir rol oynõyacaktõr. Kimya sektöründe 
öngörülen yatõrõmlarõn zamanõnda gerçekleştirilmesi, hõzla gelişen teknolojik imkanlarõn 
izlenmesi ve yurt şartlarõna intibak ettirilerek uygulanmasõ için bu alanda teknik 
hizmetlerin gelişmesine ve uygulamalõ araştõrmalarõn yapõlmasõna Devlet öncülük 
edecektir. 

b.  İlâç sanayiinde, yabancõ sermayeye ancak ilâç aktif maddeleri imali ile ilgili 
kimya sanayii için ve yerli gelişmelere engel olmamak kaydiyle müsaade edilecek, hazõr 
ilâç yapõmõnda, bunlarõn yeni giriş ve genişlemelerine izin verilmeyecektir. Yerli 
kuruluşlarõ teşvik edici tedbirler uygulanacak've bu kuruluşlarõn memleket ihtiyaçlarõna 
yeter miktarda üretim yaptõğõ sahalara, yabancõ sermaye ilâç üretiminin yayõlmasõna ruhsat 
verilmeyecektir. 

Tarõmsal mücadele ilâçlarõnõn kaliteleri kontrol edilecek, bozuk ve hileli ilâç ithal, 
imal, dağõtõmõ ve satõşõnõ önlemek üzere gerekli hukukî ve idarî tedbirler alõnacaktõr. 
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PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİİ 

õ.  İLKELER VE GELİŞMELER : 
a. İLKELER : 

(1)  Petrol arama, üretim, iletim, dağõtõm ve satõş faaliyetlerinde bulunan Kamu 
Kuruluşlarõ tek bir organizasyonda birleştirilecektir. 

(2)  Petrol ürünlerinin yurt içi üretimle karşõlanabilmesi için talep artõşlarõ yakõndan 
izlenecek, kapasite artõrõcõ çalõşmalar zamanõnda tamamlanacak ve kurulu kapasite makul 
ölçüde talebin üstünde tutulacaktõr. 

(3)  Rafinerilerin üretim programlarõ en az döviz sarfõna sebep olacak şekilde 
düzenlenecektir. 

(4)  Yeni kurulacak tesislerin kamu kuruluşlarõ tarafõndan gerçekleştirilmesi 
sağlanacaktõr. 

(5)  Petrol mevzuatõ Millî menfaatlerimiz gözonünde tutularak süratle gözden 
geçirilecek ve bu anlayõş içinde, özellikle kamu kuruluşlarõnõn çalõşmalarõnõ engelleyen 
tatbikat ve mevzuat ve Petrol Kanununun, kambiyo ve kâr transferleri ile Devlet payõ 
konusundaki hükümleri yurt menfaatlerine uygun bir şekilde yeniden düzenlenecektir. 

b. GELİŞMELER VE SORUNLAR : 

Birinci Beş Yõllõk Plan döneminde biri 3 milyon 200 bin ton, diğeri de l milyon ton 
kapasiteli iki yeni rafinerinin hizmete girdiği 1962 yõlõndan itibaren yurtiçi petrol ürünleri 
talep ve üretiminde hõzlõ artõşlar olmuştur. 1962 yõlõnda 2 milyon 200 bin ton olan petrol 
ürünleri talebi yõllõk ortalama yüzde 17,8 artõşla 1967 yõlõnda 5 milyon ton civanna 
ulaşacaktõr. Petrol ürünleri üretimi ise aynõ devrede yõlda 14,7 artõş göstermiştir. Birinci 
Beş Yõllõk dönemde, petrol ürünleri talebi büyük ölçüde yurtta mevcut rafineriler üretimi 
ile karşõlanmõştõr. Ancak bu rafinerilerin işledikleri ham petrolün başlangõçta yüzde 80 ini 
ve son yõllarda da yüzde 60 a yakõn kõsmõ ithal ham petrolü olmuştur. 

Bu dönemde fiyatlar yönünden de çeşitli ayarlamalar yapõlmõştõr. Bu ayarlamalarõn 
başlõca iki amacõ vergi gelirlerini artõrmak ve gazyağõ, motorin ve benzin fiyatlarõ 
arasõndaki büyük farklarõn yarattõğõ tüketim dengesizliklerini önlemek olmuştur, özellikle, 
1965 yõlõnda alõnan fiyat tedbirleri etkili sonuçlar vermiştir. 

Aynca 1967 yõlõ Programõ ile de vergi gelirlerini artõrmak amaciyle fiyat artõşlarõna 
gidilmiştir. 

Petrol ürünleri talebini karşõlayan 3 rafinerinin kapasitesi 4 milyon 500 bin tondur. 
Bu kurulu kapasiteye Birinci Plan döneminde ek yapõlmamõştõr. Ancak her üç rafineri 
kapasitesindeki esneklik nedeniyle 5 milyon 500 bin ton ham petrol işlenebilmektedir. 
1967  yõlõnda  iki  rafineri  kapasite  genişletmesine gitmektedirler. Bu işlemin 1968 yõlõna  
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kadar tamamlanacağõ tahmin edilmektedir. Ancak talep artõşõ karşõsõnda bu ek kapasite de 
yetersiz olacaktõr. Bunun, için de yapõmõ öngörülmüş 4 üncü rafineriye ait işlemlerin 
öncelikle tamamlanmasõ ve böylece 1972 yõlõnda 11 milyon ton civarõnda kurulu 
kapasitenin yaratõlmõş olmasõ gereklidir. 

Bugün ülkede 3000 den fazla satõş ve servis istasyonu mevcuttur. Bu yatõrõmlar geniş 
rekabete dayanmakta ve gerekli pazar etütleri yapõlmadan kurulan istasyonlar nedeniyle 
bazõ bölgelerde yõğõlmalar olmakta, bazõ yerlerde de geçerli olmõyan kuruluşlar 
yapõlmaktadõr. Bu durum ise tümüyle bir kaynak israfõna yol açmaktadõr. 

Petrol ürünlerinin kalite analizi ve kontrolü, tesisat ve eleman noksanõ dolayõslyle 
yeterli ve iyi bir şekilde yapõlmamakta bu ise uygulamada aksaklõklarõn çõkmasõna sebep 
olmaktadõr. Hem petrol sanayiinin çegitli problemleri üzerine araştõrma yapacak hem de 
bir nitelik kontrolünü sağlõyacak bir kuruluşa ve elemanlara geniş ölçüde ihtiyaç vardõr. 

2.    İKİNCİ BEŞ YILLIK PLAN HEDEF VE TAHMİNLERİ : 

a.  TALEP TAHMİNLERİ : 

(1)    Yurt içi talep : 

Petrol ürünleri sanayiinde, Birinci Plan dönemi başõna kadar talep büyük ölçüde 
İthalât ile karşõlanmõş ve bu neden ile de sõnõrlõ bir gelişme olmuştur. 1963 yõlõndan 
itibaren ürün talebinin yurt içi üretimle karşõlanmaya başlanmasõ o güne kadar kõsõtlõ 
'kalmõş bazõ mallar talebini genişletmiş ve bazõ yeni tanõnan mallar talebi ise hõzlõ bir 
gelişme göstermiştir. İkinci Beş Yõllõk Plan döneminde de petrol ürünleri talebinde 
özellikle sanayi alanõndaki kullanõmõnda hõzlõ gelişmeler olmasõ beklenmektedir. Ancak, 
Birinci Plan dönemi başõnda bazõ mallar talebinde yukarõda belirtilen nedenlerle meydana 
gelen büyük artõşlar son yõllarda normal bir hõza inmiş bulunmaktadõr. Bu durumun ikinci 
beş yõlda da devam edeceği tahmin edilmektedir, örneğin motorinde 1968 - 1972 dönemi 
yõllõk ortalama artõş hõzõnõn yüzde 11,7, fuel-oil ise yüzde 14,2 olmasõ beklenmektedir. 

Bu yolla yapõlan 'tahmin sonuçlan Tablo 258 de verilmiştir. Tablodan da izleneceği 
gibi Birinci Plan döneminde yõlda ortalama yüzde .17,8 artõş göstermiş olan petrol ürünleri 
talebinin 1967 -1972 devresinde ise yüzde 12,0 bir artõşla 1972 yõlõnda 8 milyon 820 bin 
tona ulaşacağõ beklenmektedir. 

Ana mallar itibariyle yapõlan tahminlerde benzin ve motorinde gerek talebin artõş 
hõzõnõn normale dönmüş olmasõ ve gerekse taşõt parkõnda bu dönemde beklenen daha 
dengeli bir artõş nedeniyle talep artõşõ Birinci Plan dönemine göre azalma göstermektedir. 
Fuel-oil deki azalmayõ da gerek õsõnma ve gerekse sanayide düzenlenmiş miktar ve 
alanlardaki talebe bağhyabiliriz. Bugün için zorlanan üretim imkanlarõ ile sõnõrlõ bulunan 
L.P.G. talebi ise kapasiteyi artõracak ünitelerin tamamlanmasõ ile büyük bir genişleme 
gösterecek niteliktedir. Bu özelliği gaz yağõna ikame edecektir. 
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TABLO : 258 � Petrol Ürünleri Yurtiçi Talep Tahminleri 
(1965 Anadepo gümrüklü fiyatlarõ ile} 

 

  
 

1962 
 

1967  (1) 

1962 - 1967 
Yõllõk 

ortalama 

  
 

1972 

 
1972 

Endeks  

1967 - 1972 
Yõllõk 

ortalama  
  Bin ton   Bin TL. Bin ton  Bin TL. % artõş   Bin ton Bin TL.  1967=100 % artõş 

Petrol ürünleri   (1)  (2) (3)  (4) (5)   (6) (7) (8) (9) 
L. P. G. (Sõvõ petrol              
gazlan)   1,7   1 413 100,0 83 100 126,0   175,0 145 400 187,5  13,4  
Benzin   510,0   595 753 830,  954 500 9,9   1 100,0  1 283 700 134,5  6,0  
Nafta   __   __ __   __ __  300,0  45 000   
Gazyağõ   397,9   293 435 460,0  342 700 3,0   550,0 409 100 119,6  3,5  
Jet yakõtõ   9,0   9 100 95,0 85 000 61,0   140,0 126 000 148,2  8,2  
Motorin   737,7   551 061 1 380,0 1 030 860 13,2   2 400,0 1 770 000 173,9  11,7  
Fuel - oil No. 4, S, 6.   421.8   82 250 1 900,0  370 500 34,0   3 700,0 721 000 194,6  14,2  
Solvent   1,5   1 350 2,9 2 600 17,1   5,0  4 500 171,0  11,3  
Aafalt   90,1   40 545 140,0 63 000 9,1   300,0  135 000 214,3  16,2  
Maden! yağlar   75,9   87 285 85,0 97 700 2,4   130,0 160 000 163,8  10,4  
Diğerleri   6,2   7 130 11,0 12 100 12,0   20,0  23 000 182,5  12,7  

Toplam   2252,3  1 1 671 322 5 003,9  3 042 060 12,7   8 820,0 4 822 700 158,5  9,7  

(1)   1967 Programõ rakamlarõnda alõnan 1966 yõlõ sonuçlarõna göre bazõ değişiklikler yapõlmõştõr. Buradaki tüketim rakamlarõ bu 
değişiklikleri kapsamaktadõr. 
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TABLO : 259 � Petrol Ürünleri Üretim Tahminleri 

1965 Anadepo (Ort.)Gümruklü fiyatlarõ ile 
  

 
1962 

 
1967  (1) 

1962 - 1967 
Yõllõk 

ortalama 

  
 

1972 

 
1972 

endeks  

1967 - 1972 
Yõllõk 

ortalama  
  Bin ton  Bin TL. Bin ton  Bin TL. % artõş   Bin ton Bin TL.  1967=100 % artõş 

Petrol ürünleri  (1) (2) (3) (4) (5)  (6) (7) (8) (9) 

L. P. G. (Sõvõ petrol             

gazlan)   6,0  4 986 100,0 83 100 110,2   175,0  145 400  187,5  13,4  

Benzin   522,9  610 224 830,0 954 100 9,3   1150,0  1 342 000  140,6  7,0  

Nafta   �  � 50,0 7 500 �   300,0  45 000  600,0  44,0  

Gazyağõ   2'81,9  210 051 460,0 342 700 10,3   550,0  409 100  119,6  3,5  

Jet yakõtõ   �  � 95,0 85 000 �   140,0  126 000  148,2  8,2  

Motorin   615,7  459 927 1 400,0 1 045 000 17,8   2 500,0  1 850 000  177,0  12,1  

Fuel - oil No. 4. 5. 6.   1 115,0  217 425 2 100,0 409 000 13,5   3 800,0  741 000  181,2  12,6  

Solvent   1,5  1350 2,9 2 600 17,1   5,0  4 500  171,0  11,3  

Asfalt   90,1  40 545 140,0 63 000 9,1   300,0  135 000  214,3  16,2  

Diğerleri   � �  � � 50,0 5 000 �   180,0  18 000  360,0  29,2  

Toplam   2 633,1  1 544 472 5 227,9 2 997 000 14,1   9 100,0  4 816 000  160,7  9,9  
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(2)  İihracat : 

Birinci Beş Yõlda petrol ürünleri ihracatõ yapõlmõştõr. Ancak bunu, ihracat amacõna 
yönelmiş bir işlem olarak tanõmlamak hatalõdõr. Bu işlem yalnõzca, yurt içi talep fazlasõ olan 
üretimin elden çõkarõlmasõdõr. Birinci Beş Yõllõk dönem içinde benzin, nafta ve fuel - oil 
ihracatõ yapõlmõş ve yurt içi talebi artan bu mallann ihracatõ gittikçe azalmõştõr. 1963 yõlõnda 
81 milyon T.L. olan ihracat 1967 yõlõnda 28 milyon T.L. olabilecektir. 

İkinci Beş Yõlhk dönemde ise ancak 1968 yõlõnda yurt içi talebi olmõyan naftanõn ihraç 
edileceği bunun bedelinin ise 13 milyon T.L. tutacağõ, diğer mallar üretiminin yurt içi talebi 
karşõlayacağõ ve ihracatõn söz konusu olmõyacağõ tahmin edilmektedir. 

b.    ÜRETİM VE İTHALÂT :  

(1)    Üretim tahminleri ; 

İkinci Beş Yõllõk dönemde de rafinerilerin motorin esasõna göre çalõşacağõ 
varsayõlmõştõr. Petrol ürünleri talebi yerli rafinerilerde işlenecek yerli ve ithal ham 
petrolünden elde edilecek ürünlerle karşõlanacaktõr. Yerli ve ithal ham petrolünün bütün 
içindeki payõ ham petrol bölümünde açõklanan ilke ve varsayõmlar çerçevesinde olacaktõr. 

Üretim tahminlerinde, anamallar talep miktarõ ile yukarõda belirtilen varsayõmdan 
hareket edilmiş ve Tablo 259 da açõklanan sonuçlara varõlmõştõr. 

Tablodan da görüleceği gibi 1962-1967 devresinde yõlda 14,7 artõş ile 1967 yõlõnda 5 
milyon 227 bin ton olan petrol ürünleri üretiminin 1967-1972 devresinde ise yõlda ortalama 
yüzde 11,7 artõş göstererek 1972 yõlõnda 9 milyon 100 bin tona ulaşmasõ beklenmektedir. 
Yõllara göre toplam üretim içindeki petrol ürünlerinin nispî önemi değişmektedir. Biri 
birinden oldukça farklõ fiyatlara sahip olan mallarõn toplam üretim değeri içindeki 
oranlarõnda meydana gelen bu değişim sonunda 1967 -1972 dönemi üretim değerinde yõlda 
ortalama yüzde 10 bir artõş olacağõ tahmin edilmektedir. 

İkinci Beş Yõllõk anamallar üretiminde de taleptekileri izliyen gelişmeler tahmin 
edilmektedir. 

Ancak, bu üretim gelişmelerini sağlõyacak husus, kapasite genişletmelerinin ve yeni 
rafineri yapõmõnõn gerekli zamanlarda tamamlanmasõdõr. 

Ayncar genellikle ara malõ olarak tüketilen petrol ürünlerinin üretim tahminlerinin 
gerçekleşebilmesi için tüketici sektörlerde, örneğin taşõt parkõnda beklenen gelişmelerin 
varsayõmlara uygun olarak gerçekleşmesi gereklidir. 

(2)    İthalât tahminleri : 

1962 yõlõna kadar talebi karşõlamak üzere yapõlan petrol ürünleri ithalâtõ 1963 yõlõndan 
bu yana yurt içinde üretimi olmõyan ürünler ile bazõ yõllarda üretimi ihtiyaca yetmiyen bazõ 
.mallann küçült miktarlardaki ithalâtõnõ kapsamaktadõr. Bunlardan ihtiyacõ en fazla olan ve 
gittikçe artan döviz harcamasõnõ g'erektiren madenî yağlardõr. Ancak, bir taraf tan yollarõn  
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TABLO : 260 � Petrol Ürünleri İthalâtõ 
  

 
1962 

 
1967  (1) 

1962 - 1967 
Yõllõk 

ortalama 

 
 

1972 

 
1972 

endeks  

1967 - 1972 
Yõllõk 

ortalama  
  Bin ton  Bin TL. Bin ton  Bin TL. % artõş  Bin ton Bin TL.  1967=100 % artõş 

Petrol ürünleri   (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 
Uçak benzini   3,2  1 120 3,0  1 050 � 0,6  5,0  1 750  156,3  9,3  
Jet yakõtõ   9,0  3 150 10,0  3 600 2,2  �  �  �   
Oto benzini   22,7  6 129 �  � �  �  �  �   
Gazyağõ   130,0  42 110 �  � �  �  �  �   
Motorin   162,9  43 929 �  � �  �  �  �   
Fuel - oil No. 4. 5. 6   16,6  2 997 �  � �  �  �  �   
Solvent   1,9  1 900 �  � �  �  �  �   
Madeni yağlar   75,9  87 285 85,0  97 700 2,4  130,0  160 000  163,8  10,4  
Parafin - Vazelin   0,4  520 0,4  620 0,0  0,8  1 258  240,4  19,1  
Diğerleri   2,8  2 380 7,6  6 400 21,8  14,2  12 000  187,5  13,4  

Toplam   425,4  191 520 106,0  109 170 7,5  147,0  175 000  160,9  9,9  
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elverişli olmamasõ diğer taraftan da teknik personel yetersizliğinden doğan madenî yağ 
kullanmada bilgisizlik nedeniyle israf söz konusudur. Bu durumda gerek talebin daha 
kontrollü bir düzeyde ve gerekse ithalâtõn daha müsait şartlarda yapõlmasõna çalõşõlmasõ 
gereklidir. 

Yurdumuzda gres ve madeni yağ harmanlanmasõ yapõlmaktadõr. Ancak, gresin 
hammaddesi ve harmanlanmasõ için gerekîi katkõ maddelerinin ikinci Beş Yõllõk dönemde 
de ithalât voliyle karşõlanacağõ varsayõlmõştõr. Tablo 260 da gösterilen mallar dõşõnda 
mamul madde ithalâtõna gidilmiyeceği beklenmektedir. 

c.    YATIRIMLAR : 

Yukarõdan beri yapõlan çeşitli açõklamalardan da görüleceği gibi gelişmekte olan 
yurdumuz petrol ürünleri talebini karşõlamak için bugünkü kapasite yetersizdir. Bu neden 
ile d« mevcut rafinerilerde genişletme ve yeni rafineri yatõrõmlarõna bağlanmõştõr. Bunlar 
dõşõnda özel sektör ve kamu sektörünce projelenmiş büyük yatõrõmlar yoktur. Bu alanda 
İkinci Plan döneminde yapõlacak yatõrõmlar genellikle idame ve bakõm, rafinerilere küçük 
ünite eklemeleri, depo ve satõş istasyonlarõ alanlarõnda olacaktõr. Bu yatõrõmlara ait bilgiler 
Tablo 261 de verilmiştir. 

İkinci Plan dönemi toplam yatõrõmlarõnõn 700 milyon liraya yakõn kõsmõnõ yani yüzde 
50 den fazlasõnõ Birinci Plan döneminden devam eden yatõrõmlar kapsamaktadõr. Ayrõca 
1968 - 1972 devresinde yapõlmasõ öngörülen yatõranlarõn yüzde 40 kadarõnõn makina ve 
teçhizat yatõrõmlarõ yüzde 45 inin inşaat yatõrõmlarõ ve yüzde 15 inin ise, idame yatõrõmlarõ 
için ödeneceği tahmin edilmektedir. 

TABLO : 261 � Yatõrõm tahminleri 
(Milyon T. L.)  
1965 fiyatlarõ ile 

 

 Toplam yatõrõmlar  

 (1)  

1963 - 1967 dönemi  782,9  

1968 - 1972 dönemi  1 150,0  

d.   DIŞ TİCARET DENGESİ : 

Daha önce ilgili bölümlerde de açõklandõğõ gibi İkinci Plan dönemi için artan yurt içi 
talep nedeniyle petrol ürünleri ihracatõnõn olmayacağõ tahmin edilmiştir. Bu yönden bu 
sektördeki dõ§ ticaret durumunu ithal edilen petrol ürünleri miktarõ tayin edecektir ve bu 
konuda yapõlan tahminler Tablo 262 de verilmiştir. 
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TABLO : 262 � Dõş Ticaret Dengesi 
(Milyon TL.)  
(1965 fiyatlariyle) 

 

 

1967  1972  
Endeks 1972  
1967=100  

 II. Plan 
yõllõk  
% artõş

 (1)  (2)  (3)   (4)  

İthalât (CİF)  109.2  175,0  160,3   9,9  

İhracat (FOB)  23,2  �  �   �  
Fark  � 81,0  � 175,0  216,0   16,6  

 

3.   TEDBÎRLER : 

a. Gerek ithal ham petrolü fiyatlarõnda sağlanacak indirim gerekse yerli ham 
petrolün artan oranlarda kullanõmõ sonucu rafineri maliyetlerinde bir düşme olacaktõr. Satõş 
fiyatlarõ sabit kalsa da eski maliyetlerle yenileri arasõnda meydana gelecek bu fark bir 
vergi kaynağõ olarak değerlendirilecektir. 

b. Petrol ürünleri ve madenî yağlarda gerekli nitelik kontrolünün sağlanmasõ ve 
petrol alanõnda çeşitli araştõrmalarõn yapõlabilmesi için gerekli tesislerin kurulmasõ ve 
eleman yetiştirilmesi hususlarõ Devletçe ele alõnacaktõr. 

c. Mevcut ve kurulacak tesislerin yağ imalâtõ üniteleri kurmalarõ özellikle teşvik 
edilecektir. 

d. Yabancõ şirketlerden alõnan petrol ve petrolle ilgili ürünlerin milletlerarasõ 
piyasada mevcut en elverişli şartlara göre satõn alõnmasõ hususu devamlõ olarak takip 
edilecektir. 

e. Petrol ithali ancak yurt içinde üretilen petrolün ihtiyacõ karşõlamamasõ halinde 
yapõlacaktõr. 
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SERAMİK SANAYİİ: 

1.    İLKELER VE GELİŞMELER ; 

a. İlkeler: 

(1)  Tevsi, dar boğazlarõn giderilmesi, modernizasyon ve idame yatõrõmlarõ dõşõnda, 
İkinci Plan dönemi içindeki talep artõşlarõ için yeni yatõrõm yapõlmamasõ öngörülmüştür. 

(2)  Mevcut kapasitenin en yüksek oranda değerlendirilmesi sağlanacak ve meydana 
gelen üretim fazlasõ ihraç edilecektir. 

b. Gelişmeler ve sorunlar : 

Seramik mallarõ yurt içi talebinde, Birinci Plan döneminde yüzde 27,4 artõş olmuştur. 
Ancaõk, bu yüksek artõş, Planõn başlangõç yõlõnda yurt içi talebi yok denecek kadar az olan 
yer karosunun, bina inşaat faaliyetlerindeki aşõn gelişmenin de etkisiyle büyük ölçüde 
tüketim konusu olmasõndan ve karo fayansõn yüzde 19,0 oranõnda hõzlõ bir geli§me 
göstermesinden doğmuştur. Seramik inşaat malzemesi tüketimindeki bu artõşa karşõlõk 
diğer mallarda satõş fiyatlarõnõn yüksekliği yurt içi talebi kõsõtlayõcõ bir etki yaratmõştõr. 
Nitekim sofra ve süs eşyasõ ile sağlõk gereçle-rindeki talep artõşõ daha düşük 
bulunmaktadõr. Yurtiçi talep tahminleri tablo 263 de gösterilmiştir. 

Birinci plan döneminde üretim kapasitesinde Planõn başlangõç yõlõna oranla yüzde 
234 artõş olmuştur. 1963 - 1966 yõllarõnda, sağlõk gerekçeleri dõşõnda, üretim genellikle 
kapasitenin altõnda kalmõştõr. Aynõ dönemde, porselen eşyasõ ve sağlõk gerekçeleri toplam 
üretiminde, yõlda ortalama yüzde 20 artõş sağlanmasõna rağmen yurt içi talep 
karşõlanamamõş ve ithalâta gidilmesi zorunlu olmuştur. 

1967 yõlõnda yurt içi talebin yurt içi üretimle karşõlanmasõ gerçekleştirilmiş ve yõllõk 
ortalama talebi 30 ton civarõnda olan sanayi ve laboratuvar gereçleri dõşõnda ithalât 
tamamen ikame edilmiştir. 

Birinci Plan seramik sanayii toplam yatõrõmlarõ, carî fiyatlarla 95 milyon Tl. 
öngörülmesine karşõlõk sadece 1963 - 1966 döneminde gerçekleştirilen yatõrõm 252 milyon 
TL. dir. 1967 yõlõ yatõrõm uygulamasiyie Birinci Plan dönemi toplam yatõrõmlarõ 1965 yõlõ 
fiyatlariyle 290 milyon TL. sõna varacaktõr. Bu yatõrõmlarõn 110 milyon TL. sõ özel sektöre 
ait bulunmaktadõr. 

Sektörün ana sorunlarõ, üretim maliyetlerinin yüksekliği, ihracatõn gerçekleştirilmesi 
zorunluluğu ve mevcut kapasitenin en yüksek ölçüde değerlendirilmesi olarak 
özetlenebilir. Ayrõca kaliteli üretimin gerektirdiği nitelik ve nicelikte hammadde temininde 
güçlüklerle  karşõlaşõlmasõ,  üretimin  çeşitli  sahalarõnda  teknolojik yetersizliklerin ortaya  
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çõkmasõ, önemli dar boğazlar yaratmaktadõr, özellikle Kütahya çiniciliğinde, çamur 
hazõrlama, sõr pişirme, kahp dökme ve fõrõnlamada mevcut dengesizlik, üretimin kalitesini 
olumsuz yönde etkilemektedir. 

2.    İKİNCİ BEŞ YILLIK PLAN HEDEF VE TAHMİNLERİ : 

a. TALEP : 

(1)   Yurt içi talep : 

Tablo 263 de görüldüğü gibi İkinci Plan döneminde yurt içi talepte yõlhk ortalama 
yüzde 10,0 oranõnda artõş olacağõ tahmin edilmektedir. 

(2}   İhracat : 

Seramik Sanayii ihracat tahminleri Tablo 264 de verilmektedir. Sağlõk gereçleri 
ihracatõna 1967 yõlõnda başlanmasõ beklenmektedir. Yurt dõşõ pazarlama çalõşmalarõ 
sonuçlarõna göre, mevcut ihracat potansiyelinin mümkün olan ölçüde değerlendirilmesi 
yönünde, yõllõk programlarda gereken tedbirler alõnacaktõr. 

b. ÜRETİM VE İTBALAT : 

(1)   Üretim: 

Seramik Sanayii toplam üretiminde yõlda ortalama yüzde 11,0 artõş olacağõ tahmin 
edilmektedir. Yõllõk üretim artõsõnõn, porselen sofra ve mutfak eşyasõnda yüzde 13,0 saglõfk 
gereçlerinde yüzde 16,5 olmasõ beklenmektedir. Üretim hedefleri Tablo 265 de 
gösterilmiştir. 
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TABLO : 263 � Yurtiçi Talep Tahminleri 
 (Milyon TL ) (Ton) 
 (1965 fiyatlarõ ile)  

    L Plan    Endeks  II. Plan  
    yõllõk    1972  yõllõk  
  1962  1967  % artõş   1972  1967-100  % artõş  

Mal gruplarõ   (1)  (2)  (3)   (4)  (5)  (6)  
Porselen sofra ve süs            Miktar   1,870  3,460  13,1   6,080  175,7  12,0  
eşyasõ                                    Değer   9,5  17,6  �   31,0  �  �  
Sağlõk gereçleri                     Miktar   2,373  5,000  16,0   9,600  192,0  14,0  

Değer   18,9  39,8  �   76,5  �  �  
Karo seramik                         Miktar   �  10,500  �   16,150  153,8  9,0  

Değer   �  2,6  �   4,0  �  �  
Karo fayans                           Miktar   4,660  10,850  19,0   15,940  146,9  8,0  

Değer   18,9  45,1  �   66,3  �  �  
Sanayi ve lâboratuvar            Miktar   25  25  �   50  200,0  15,0  
gereçleri                                 Değer   0,3  0,3  �   0,7  �  �  
'î'oplam                                  Miktar   8,828  29,835  27,4   47,820  158,9  10,0  

Değer   47,6  115,4  �   179,5  �  �  
 

TABLO : 264 �İhracat Tahminleri 
 (Milyon TL.)  (Ton)  
(1965 fiyatlarõ ile)  

   I Plan   Endeks II. Plan
   yõlllõk   1972 yõllõk
  1962 1967 % artõş  1972 1967=100 % artõş

Mal gruplarõ  (1) (2) (3)  (4) (5) (6)
Sofra ve süs eşyasõ           Miktar   � � �  300 � �

Değer   � � �  1,5 � �
Sağlõk gereçleri                 Miktar   � 350 �  1 900 542,8 40,0

Değer   � 2,8 �  15,0 � �
Karo fayans                      Miktar   � � �  500 � �

Değer   � � �  2,0 � �
Toplam                             Miktar   � 350 �  2 700 � �

Değer   � 2,8 �  18,5 � �
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TABLO : 265 � Üretim Hedefleri 

 (Milyon TL.)  (Ton) 
 (1965 fiyatlarõ ile)  

    I. Plan    Endeks  II. Plan  
    yõllõk    1972  yõllõk  
  1962  1967  % artõş   1972  1967=100  % artõş  

Mal gruplarõ   (1)  (2)  (3)   (4)  (5)  (6)  
Porselen sofra ve süs     Müktar   128  3 600  �   6 580  182,7  12,9  
eşyasõ                             Değer   0,6 19,0  �   36,0  �  �  
Sağlõk gereçleri             Mtktar   1 106  5 500  38,5   11 800  214,5  16,5 

Değrer   8,8 44,8  �   95,9  �  �  
Karo seramik                Miktar   �  10 500  �   16 400  156,2  9,3  

Değer   �  2,6  �   5.0  �  �  
Karo fayans                   Miktar   4 700  10 850  18,2   16 600  152,9  9,0  

Değer >   19,5 45,6  �   69,6  �   
Sanayi ve laboratuvar   Miktar   �  �  �   50  �  �  
gereçleri                         Değer   �  �  �   1,5  �  �  
Toplam                           Miktar   5 934  30 450  38,7   51 430  168,9  11,0  

Degrer   28,9 112,0  �   206,0  �   
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(2)  İthalât: 

İkinci Plan dönemindeki yurtiçi talep artõşlarõnõ karşõlayabilecek yeterlikte üretim 
kapasitesi yaratõlmõş okluğundan, mevcut durumda yurtiçinde üretilmiyen sanayi ve 
laboratuvar gereçlerinin, 1969 yõlõna kadar yõida 300 - 350 bin TL. civarõndaki ithali 
dõşõnda ithalât yapõlmõyacaktõr. 

c.    YATIRIM : 

İkinci Plan döneminde, tevsi, darboğazlarõn giderilmesi ve modernizasyon dõşõnda 
yeni tesis kurulmasiyle ilgili yatõrõm beklenmemektedir. Öngörülen tevsi yatõrõmlarõ 
Üçüncü Plan döneminin başlangõç yõllarõndaki yurt içi talep artõşlarõm karşõlamak amaciyle 
yapõlacaktõr. Anamallar ölçüsünde ihracatõn gelişme durumuna göre, yõllõk programlarda 
tevsi yatõrõmlarõ ayrõca dikkate alõnacaktõr. 

 
 

TABLO : 266 � Yatõrõm tahminleri 
(Milyon T. L.)  
1965 fiyatlarõ ile 

 

 Toplam yatõrõmlar .  
 (1)  

1963 - 1967 dönem  290,4  
1968 - 1972 dönem  40,0  

 
d.    DIŞ TİCARET DENGESİ : 
Seramik sanayii dõş ticaret dengesi Tablo 267 de verilmektedir. 

TABLO : 267 � Dõş Ticaret Dengesi 
(Milyon T. L ) 
 1965 fiyatlarõ ile 

 

  

1967 1972 
Endeks 1972 
1967=100 

 II. Plan yõllõk 
% artõş 

  (1) (2) (3)  (4)
İhracat (FOB)   2,1 13,5 �   �  
İthalât (CÎF)   0,3  �  �    �  
Fark   + 1,8  +  13,5  �   �  

3.   TEDBİRLER : 

a. Hammadde kaynaklarõnõn araştõrõlmasõ ve rezerv durumlarõnõn tespiti konusunda 
kamu ve özel kuruluşlar arasõnda işbirliği sağlanacaktõr. 

b. Seramik mallarõ üretiminde, özellikle porselen sofra ve mutfak eşyasõnda 
kalitenin yükselmesi yönünde tedbirler alõnacaktõr. 

c. Kütahya çiniciliğinin geliştirilmesi yönünde etkili tedbirler araştõrõlacaktõr. 
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CAM VE CAMDAN EŞYA SANAYİİ 

1. İLKELER VB GELİŞMELER : 

a. İLKELER : 

(1)  Yurt iqi talep ve yurt içi üretimle karşõlanacak ihracatõn hõzlandõrõlmasõ 
sağlanacaktõr. 

(2)  Bu sanayi kolunda Öngörülen üretim hedefleri yerli özel sermaye yatõrõmlarõ ile 
gerçekleştirilecektir. 

b.   GELİŞMELER VE SORUNLAR : 

Birinci Plan döneminde, cam ve cam eşya sanayii kapsamõna giren pencere camõ ve 
sõnai kaplarda kapasite artõşlarõ olmuş ve sektörün toplam üretimi yõllõk ortalama yüzde 23 
artõş göstermiştir. Artan üretim bir yandan ithalât ikamesi sağlamõş, diğer yandan ihracat 
imkâm yaratmõştõr. 

Birinci Plan döneminde yurt içi talep özellikle pencere camõ ve sõnai kaplarda 
tahminlerin üstünde gelişmiştir. Pencere camõnda yüzde 11, sõnai kaplarda yüzde 23, ev 
eşyasõnda yüzde 11, cam elyaf mamullerinde yüzde 27 artõş olmuştur. 

Sektörde Birinci Plan döneminde gerçekleştirilen yatõrõm toplamõ, 1967 yõlõ 
Programõnõn aynen uygulanacağõ varsayõmõyla 179 milyon TL, dir. Bu yatõrõmõn tamamõ 
özel sektöre ait bulunmaktadõr. 

Sektörün çeşitli mamulleri kalite yönünden dünya piyasalarõnda rekabet edecek 
durumdadõr. Bu dönem içinde maliyet ve satõş fiyatlarõ önemli değişiklikler göstermemiştir. 

3. İKİNCİ BEŞ YILLIK PLAN HEDEF VE TAHMİNLERİ : 

a.   TALEP : 
(1)   Yurt İçi talep : 

İkinci Plan döneminde yurt içi talebin miktar itibariyle yõlda ortalama yüzde 8,3 
artacağõ ve 1972 yõlõnda 184 bin tona varacağõ tahmin edilmektedir. Yurt içi latep 
tahminleri Tablo 268 de gösterilmiştir. 

(2)   İhracat : 

Dõş talep hesabõnda, pencere camõ İçin gerçekleştirilmesi beklenen ihracat, sõnai 
kaplarda îse potansiyel dõş talep ve üretim fazlasõ göz-önünde tutulmuştur. 

İkinci Plan döneminde cam ve cam eşya ihracatõnda yõlda ortalama yüzde 10,7 artõş 
olacağõ ve 1972 yõlõnda toplam ihracatõn 37 bin tona varacağõ tahmin edilmektedir, ihracat 
tahminleri Tablo 269 da gösterilmiştir. 
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TABLO: 268 � Yurtiçi Talep Tahminleri 
(Milyon T. L ) 
 1965 fiyatlarõ ile 

 

    I. Plan    Endeks  II. Plan  
  

1962  1967  
yõllõk  
% artõş

 
1972  

1972 
1967 -100

yõllõk  
% artõş

Mal gruplarõ  (1) (2) (3)  (4) (5) (6)
Ev eşyasõ (1)                       Miktar   12,3 15,8 11,0  25,1 15S.8 9,2

Değer   96,6 124,0  197,5 � �
Sõnai kaplar (2)                  Miktar   17,9 50,4 23,0  68,2 135,1 6,2

Değer   28,1 79,1 �  106,9 � �
Pencere camõ (3)                Mi'ktar   22,1 38,2 11,5  52,9 138,5 6,8

Değer   72,5 12ö,l  173,5 � �
Emprime telli camõ (4)         Mi'ktar   � 7,8 �  13,3 170,5 11,2

Değer   � 26,2 �  44,6 � �
Cam inşaat malze-             Miktar   � 4,6 �  5,6 121,7 4,0
mesi (5)                                  � 11,5 �  14,0 � �
Cam elyaf mamulleri           Miktar   0,3 1,0 27,2  1,9 190,0 13,8

Değer   2,0 6,8 �  12,9 � �
Cam tülü (6)                        Mi'ktar   � 3,0 �  12,0 400,0 32,0

Değer   � 13,5 �  54,0 � �
Cam boru (7)                      Miktar   � 1,0 �  1,9 190,0 13,8

Değer   � 4,5 �  8,6 � �
Diğerleri                               Miktar   1,5 1,5 �  3,0 200,0 19,0

Değer   4,5 4,5 �  10,0 � �
Toplam                                Miktar   54,1 123,3 18,0  184,0 149,2 8,3

Değer   203,7 395,2 �  022,0 �
1) Kristal cam eşya dahü 
2) Şişe - kavanoz 
3) Sekürit, oto camõ ve levha kristal dahildir 
4) Kapõ camõ dahildir 
 

5) Profilit ve karo camõ 
6) Bütünlenmiş haldeki değer ve miktar 
7)   Floõtresans lamba hariçtir 
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TABLO : 269 � İhracat Tahminleri 
(Bin ton) 
(Milyon TL.) 
(1965 fiyatlarõ ile) 

  

1962 1967 

I Plan 
yõllõk 

% artõş

 

1972; 

Endeks 
1972 

1967=100 

II. Plan 
yõllõk 

% artõş 
Mal gruplarõ  (1) (2) (3)  (4) (5) (6) 

Ev eşyasõ                      Miktar   __  0,3  �   0/8  266,7  21, 7  

Değer   �  2,0  �   5,2    

Sõnai kaplar                 Miktar   �   10,4  �   13,9  132,7  5,9  

Değer   �  8,0  �   11,1    

Pencere camõ               Miktar   0,1  11,8  �    22,0  186,4  13,2  

Değ-er   0,2  12,2  �   23,2  �    

Diğerleri                        Miktar   � �  �   0,1  �  � 

Değer   �  �  �   2,0  � �  
Toplam                         Miktar   0,1  22,5  �  36,8  163,1  10,7  

Değer   0,2  22,2  �   41,5  �   

         

Not: İhracata yrzedilen üretim fcibrika satiş fiyatõ 
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TABLO : 270 � Üretim Hedefleri 
(Bin ton 
(Milyon TL.) 
(1965 fiyatlarõ) 

    I. Plan    Endeks  II. Plan  
    yõllõk    1972  yõllõk  
  1962  1967 % artõş   1972  1967=100  % artõş  

Mal gruplarõ   (1)  (2)  (3)   (4)  (5)  (6)  
Ev egyasõ                          Miktar   12,3  17,7  7,5   28,5 161,0  10,0  

Değer   96,6  139,0  �   225,0  � �  
Sõnai kaplar                      Miktar   17,9  67,6  30,3   100,0  147,9  8,2  

Değer   28,1  106,1  �   158,0  �  �  
Pencere camõ                     Miktar   22,1  58,0  21,1   82,3  142,1  7,3  

Değer   72,5  190,0  �   271,0  �  �  
Emprime ve telli cam         Miktar   �  �  �   14,6  �  �  

Değer   �  �  �   49,1  �  �  
Cam inşaat malzemesi       Miktar   �  5,0  �   6,2  124,0  4,3  

Değer   �  12,5  �   35,5  �  �  
Cam elyaf mamulleri        Miktar   �  �  �   2,1  - �  �  

Değer   �  �  �   15,0  �  �  
Cam tülü                            Miktar   _  3,3  �   13,2  400,0  32,0  

Değer   �  14,9  �   60,4  �  �  
Cam boru                          Miktar   - � . �  �   2,1  �  �  

Değer   �  �  �   9,5  �  �  
Diğerleri                              Miktar   1,5  1.5  �   1,5  100,0  �  

Değer   4,5  4,5  �   4,5  � �  �  
Toplam                               Miktar   53,8  153,1  23.4   250,6  163,7  10,4  

Değer   201,7  467,0  �   808.0  �  ...  
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b.    ÜRETİM VE İTHALAT : 

(1) Üretim : 

İkinci Plan döneminde büyük üretim ünitelerinde yapõlacak tevsi-atla bazõ yõllar 
talebin çok üzerinde kapasite sağlanmõş olacaktõr. Talep artõşlarõ rahatça karşõlanabileceği 
gibi ihracat imkânlarõ da yaratõlmõş olacaktõr. Yurt içi üretim tahminleri Tablo 270 te 
verilmektedir. 

(2) İthalât : 

İkinci Plan döneminde, emprime ve telli cam ile yurt içinde üretil-miyen sair 
müteferrik eşya dõşõnda ithalât beklenmemektedir. Telli ve emprime cam ithalâtõnõn 1968 
yõlõnda 9 milyon TL., 1969 yõlõnda 10 mil-.yon TL. olarak gerçekleteceği tahmin 
edilmektedir. 

c.    YATIRIM: 

İkinci Plan döneminde, 115 milyon TL. sõ dõş para ihtiyacõ olmak üzere toplam olarak 
240 milyon TL. sõ yatõrõm yapõlacaktõr. Bu yatõrõmlarõn 89 milyon TL. sõ Birinci Plan 
döneminde başlõyan işlerle ilgilidir. Öngörülen yatõnmlann gerçekleştirilmesiyle, ev 
eşyasõnda, sõnai kaplarda, pencere camõnda, telli ve emprime camda, cam inşaat 
malzemesinde ve cam yününde yeni kapasite artõşlarõ sağlanmõş olacaktõr. Yatõrõm 
tahminleri Tablo 271 de gösterilmiştir. 

TABLO : 271 � Yatvrvm Tahminleri 
(Milyon T. L.) 
 1965 fiyatlarõ ile 

 

 Toplam yatõrõmlar  
 (1)  
1963 - 1967 dönemi 
1968 - 1972 dönemi  

173,9 
240,0  

d.   Dõş ticaret dengesi : 
İkinci Plan döneminde cam ve camdan mamul eşya sanayii dõş ticaret dengesinde lehte 

gelişme beklenmektedir. Nitekim ithalâtdaki yõlda ortalama yüzde 18 azalmaya karşõlõk 
ihracatta yüzde 12 artõş olacağõ tahmin edilmiştir. Dõş ticaret dengesi Tablo 272 de 
gösterilmiştir. 

TABLO : 272 � Dõş Ticaret Dengesi 
(Milyon T. L.) 
1965 fiyatlarõ ile 

 

  

1967  1972  
Endeks 1972 
1967=100 

 
II. Plan yõllõk 

% artõş 
  (1)  (2)  (3)   (4)  
İhracat FOB   22,9  40,0  175,1   12,0  
İthalât (CİF)   23,3  10,0  42,9   � 18,5  
Fark   � 0,4  + 30,0  �   �  

 
3.   TEDBİR : 

Gelişmekte olan ihracatõn hõzlandõrõlmasõ için gerekli pazar araştõrmalarõ yapõlacak ve 
etkili teşvik tedbirleri alõnacaktõr. 
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ÇİMENTO SANAYİİ 

1.    ÎLKELER VE GELİŞMELER : 

a. İLKELER: 

(1)  Çimento üretim kapasitesi ihracat imkânlarõ da gözetilerek makul ölçüde yurt içi 
talebin üzerinde programlandmlacaktõr. 

(2)  Üretim imkânõnõn yaratõlmasõnda, yatõrõm ve birim maliyetlerinin en aza 
indirilmesini sağlõyan teknoloji tercih edilecektir. 

(3)  Yatõrõmlarõn coğrafi dağõlõmõnda bölgesel üretim - talep  dengesi ve dağõtõm 
masraflarõ özellikle gözönünde bulundurulacak ve çimentonun tüketiciye en düşük fiyatla 
intikal ettirilmesine çalõşõlacaktõr. 

b. GELİŞMELER VE SORUNLAR : 

Birinci Plan döneminde, daha fazla çimento tüketimine yol açan yeni inşaat 
tekniklerinin kullanõlmasõ, çimentodan yapõlan gereçler üretiminin hõzla gelişmesi, beton ve 
tuğla konut üretiminin büyük ölçüde artmasõ gibi nedenlerle, yurt içi talep yõlda ortalama 
yüzde 14,5 oranõnda gelişmiştir. 

Aynõ dönemde, kuru metoda dönüştürme, tevsi ve yeni tesis kuruluşu ile ilgili 
yatõrõmlarõn tahminlerin üzerinde gerçekleştirilmesi ve bir kõsõm fabrikalarda alõnan 
tedbirlerle mevcut kapasitenin üzerinde faaliyette bulunulmasõ, öngörülen üretim 
hedeflerinin yüzde 8,4 oranõnda aşõlmasõnõ mümkün kõlmõştõr. Bu dönemde çimento üretimi, 
yõlda ortalama yüzde 13,6 artõş göstermiştir. 

Yurt içi talep ve üretim plan hedeflerinin üzerinde gerçekleşmesine rağmen, çimento 
talebinde üretime oranla daha hõzlõ bir artõş meydana gelmesi ithalâta gidilmesini zorunlu 
kõlmõştõr. Birinci Plan döneminde, 1967 yõlmda 200 bin ton çimentonun ithal edileceği 
varsayõmõyla toplam 600 bin ton ithalât yapõlmõş olacaktõr. 

Birinci Planda Çimento Sanayiinde yapõlacak yatõrõm toplamõ 1961 sabit fiyatlariyle 
130 milyon TL. olarak tahmin edilmesine karşõlõk sadece 1963 - 1966 döneminde 
gerçekleştirilen yatõrõm 374,7 milyon Tl. olmuştur. Aynõ yõl fiyatlariyle 1967 yõlõ 
yatõrõmlarõnõn uygulanmasiyle yatõrõm toplamõ 554,7 milyon Tl. sõna yükselecektir. Toplam 
yatõrõmlarõn yüzde 25 õ, özel sektör tarafõndan gerçekleştirilmiştir. Ancak bu gerçekleşme 
program hedeflerinin altõnda bulunmaktadõr, özel sektör yatõrõm projelerinin büyük bir 
kõsmõnõn gerçekleştirilememesi veya gerçekleşmenin gecikmesi yurt içi üretim dengesini 
olumsuz yönde etkilemiştir. 

Çimento sektöründe, Birinci Plan döneminde ortaya çõkan yurt içi üretim ve talep 
dengesizliği İkinci Plan döneminde büyük ölçüde yeni üretim kapasitelerinin yaratõlmasõnõ 
zorunlu kõlmaktadõr. 

Sektörde, hammadde istenilen nitelikte ve yeterlikte yurt içinden sağlanmaktadõr. 
Diğer girdilerden enerji, tesisler itibariyle  değişik  fiyat larla maliyetlere etkisi, kraft kâğõdõ 
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ise ithal konusu olmasõ ve fiyatõnõn yüksekliği yönünden önemli sorunlar yaratmaktadõr. 

Çimento fabrika satõşlarõnda tek fiyat uygulanmasõna rağmen. taşõma maliyetlerinin ve 
ticaret hadlerinin tüketiciye intikal fiyatlarõ bölgeler itibariyle çok değişik olmaktadõr. Bu 
problem, tevsi ve yeni tesis kuruluğu ile ilgili yatõrõmlarõn yer seçiminde taşõma giderlerinin 
asgari kõlõnmasõ esasõ dikkate alõnmak suretiyle giderilecektir. 

2.    İKİNCİ BEŞ YILLIK PLAN HEDEF VE TAHMİNLERİ : 

a. TALEP :  
(1)    Yurt içi talep : 

İkinci Plan döneminde, yurt içi talepte yõllõk ortalama yüzde 15,0 oranõnda bir artõş 
olacağõ tahmin edilmiştir. Yurtiçi talep tahminleri Tablo 273 de gösterilmiştir. 

(2)  İhracat : 

İkinci Plan döneminde gerçekleştirilmesi öngörülen yatõrõm projelerinin sağlõyacağõ 
üretim artõşlariyle, aynõ dönemde yurt içi talepte beklenen artõşlar arasõndaki fark ihracat 
potansiyeli olarak kabul edilmiştir. Bu potansiyelin mümkün olan ölçüde değerlendirilmesi 
yönünde, devam etmekte olan yurt dõşõ pazarlama çalõşmalarõ ve elde edilen sonuçlara göre 
yõllõk uygulama programlarõnda gerekli tedbirler alõnacaktõr. Mevcut bilgiler çerçevesinde 
1972 yõlõ ihracatõnõn 25 milyon TL. civarõnda olacağõ tahmin edilmektedir. 

b.   ÜRETiM VE İTHALÂT : 

(1)    Üretim : 

İkinci Plan dönemi başlangõç yõlõ itibariyle toplam üretim imkânr 4 400 bin ton olup 
yüzde 46,0 sõ özel sektöre ait bulunmaktadõr. Mevcut. kapasitenin 20 bin tonu beyaz 
çimentodur. 

Çimento üretim tahminleri doğrudan doğruya mevcut projelere dayanmaktadõr. 
Yatõrõmlarõn yõllar itibariyle üretime etkisinin hesaplanmasõnda, projelerde belirtilen 
kapasite kullanma oranlarõ gözönünde tutulmuştur. 

Birinci Plan döneminde realize edilemiyen özel sektör projelerinin İkinci Plan 
döneminde gerçekleştirileceği kabul edilmiştir. 

Yurt içi üretim tahminleri Tablo 274 de gösterilmiştir. İkinci Plan döneminde yõlda 
ortalama yüzde 17,6 oranõnda bir artõş olacağõ tahmin edilmektedir. Ortaya çõkan üretim ve 
tüketim tahminleri arasõndaki farkõn ihracata yöneltileceği ve stok ihtiyaçlarõnõn 
karşõlanmasõnda kullanõlacağõ öngörülmüştür. 

(2)   İthalât : 

Birinci Plan dönemi sonunda yurt içi talebi karşõhyabilecek yeterlikte üretim 
kapasitesi yaratõlmõş olacağõndan ikinci Plan döneminde ithalât beklenmemektedir. 
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TABLO : 273 � Yurtiçi Talep Tahminleri 

(Bin Ton) 
(Milyon TL.) 
(1965 fiyatlarõyla) 

Mal gruplarõ    

1962  1967  

I. Plan 
yõllõk  

% artõş

 

1972  

Endeks 
1972  

1967=100

II. Plan 
yõllõk  

% artõş
   (1)  (2)  (3)   (4)  (5)  (6)  
Portlan çimento   Miktar  2327  4600  14,5   9250  201,0  15,0  
Çimento   Değ-er  360,6  713,0  �   1 430,0    

 

TABLO : 274 � Üretim Tahminleri 
(Bin Ton) 
(Milyon TL.) 
(1965 fiyatlarõyla) 

 

1962  1967  

I. Plan 
yõllõk 

% artõş 

 

1972 

Endeks 
1972 

1967=100 

II. Plan 
yõllõk 

% artõş 

Mal gruplarõ  

  

 
(1)  (2)  (3)  

 
(4)  (5)  (6)  

Portlan çimento 
Çimento  

 Miktar 
Değer  

 2323 
360  

4400 
682  

13,6 
13,6  

 9900 
1540  

225 
225  

17,6 
17,6  
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c.   YATIRIM: 

İkinci Plan döneminde .beklenen talep artõşlarõnõn karşõlanmasõ, Çimento sanayii 
yatõrõmlarõnõn hõzlandõrõlmasõnõ zorunlu kõlmaktadõr. Bu-dönemde 950 milyon TL. yatõrõm 
yapõlacağõ tahmin edilmektedir. 

Birinci Plan döneminde başlayõp ikinci Plan döneminde devam edecek yatõrõmlar 
toplamõ 374 milyon TL. dõr. İdame yatõrõmlarõnõn 70 milyon TL. olarak gerçekleşeceği 
tahmin edilmektedir. 

TABLO : 275 � Yatõrõm tahminleri 
(Milyon T. L.) 
1965 fiyatlarõ ile 

 

 Toplanan yatõrõmlar  

1963 - 1967 dönemi  632,9  

1968 - 1972 dönemi  950,0  

 

d.   DIŞ TİCARET DENGESİ : 

Çimento Sanayii dõş ticaret dengesi Tablo 276 da gösterilmiştir.  

TABLO : 276 � Dõş Ticaret Dengesi 
(Milyon T. L.)  
1965 fiyatlarõ ile 

 

  

1967 1972 

Endeks 
1972 

1967=100 

H. Plan 
yõllõik  
% artõş 

  (1) (2) (3) (4) 
ihracat (FOB)   � 25,0  � � 
ithalât (CiF)   � 20,0  � � � 

Park   � 20,0  + 25,0  �  �  

 
3.   TEDBİRLER : 

a. Çimento sanayiinde yapõlacak yatõrõmlarõn verimliliğini artõrmak amaciyle 
yatõrõmcõ kuruluşlar arasõnda gerekli proje öncesi haberleşme ve işbirllgi sağlanacaktõr, 

b. Standartlarõn ve kalitenin elverişliliği nispetinde teknolojik katkõ maddelerinin 
kullanõlmasõ suretiyle üretim imkânlarõ artõrõlacaktõr. 
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PİŞMİŞ KİLDEN VE ÇİMENTODAN  
YAPILAN GEREÇLER SANAYİİ 

 

1.   İLKELER VE GELİŞMELER : 

a. İLKELER : 

(1)  Yurt içi talep yurt içi üretimle karşõlanacak, 1968 yõlõnda beklenen yüksek alüminli 
ateş tuğlasõ ithalâtõ dõşõnda ithalât yapõlmayacaktõr. 

(2)  Fiziki niteliklerinden fedakârlõk yapõlmaksõzõn ekonomik maliyetler yönünden 
elverişli olan yapõ malzemelerinin kullanõmõ teşvik edilecektir. 

b. GELİŞMELER VE SORUNLAR : 

Birinci Plan döneminde, pişmiş kilden yapõ gereçleri sanayii kapsamõna giren tuğla ve 
kiremit üretiminde yetersizlik ortaya çõkmamõş, talep artõşlarõ istenilen ölçüde karşõlanmõştõr. 
Ateş tuğlasõnda, üretim kalitesinin õslahõ ve yeni tesislerin kurulmasiyle ilgili tedbirlerin 
uygulanmasõndaki gecikme ithalâtõ zorunlu kõlmõştõr, özellikle krom - magnezit ve magnezit 
ateş tuğlasõ talebi tamamen ithal yoliyle giderilmiştir. 

Pişmiş kilden gereçler sanayii yatõrõmlarõ, Planda, 1965 fiyatlariyle 37 milyon TL. 
öngörülmüş ve bu yatõrõmlarõn 33 milyon TL. sinin 1963-1964 yõllarõnda gerçekleştirileceği 
kabul edilmiştir. Fakat Filyos ve Konya krom - magnezit fabrikalarõ yatõrõm projelerinde 
yapõlan değişikliklerin gecikmelere yol açmasõ nedeniyle aynõ yõllarda ancak 18 milyon TL. 
yatõrõm yapõlabilmiştir. 1967 yõlõ Programõ uygulamasiyle pişmiş kilden yapõ gereçleri 
sanayii yatõrõmlarõ 138 milyon TL. sõna yükselecektir. 

Mevcut tesislerdeki teknolojik yapõ önemli bir sorun yaratmaktadõr. Genellikle üretim 
yaş usulle yapõlmakta, bu durum kaliteyi olumsuz yönde etkilemekte, kayõplara yol açmakta 
ve standardizasyonu güçleştirmektedir. 

Çimentodan gereçler sanayii Birinci Plan döneminde büyük ölçüde gelişme 
göstermiştir. Planõn başlangõç yõlõnda 6 500 ton civarõnda olan asbestli boru üretim 
kapasitesi 85 bin tona yükselmiş, ayrõca prefabrike hafif yapõ elemanlarõnda 150 bin M2  
yeni kapasite yaratõlmõştõr. Beton direk ve oluklu levha üretim kapasitesinde bu dönemde 
büyük bir artõş olmamõştõr. 

Kamu kesimindeki asbestli çimento boru fabrikasõnõn 30 bin tonluk kapasitesi dõşõnda, 
1963 - 1967 dönemi üretim kapasitesi artõşlarõ özel sektör tarafõndan sağlanmõştõr. Nitekim 
Birinci Plan döneminde öngörülen yatõrõmlarõn gerçekleşme oranõ yüzde 125,0 olmuştur. Bu 
dönemde 1967 yõlõ uygulamasiyle 50 milyon TL. civarõnda yatõrõm yapõlmõş olacaktõr. 
Yatõrõmlarõn 40 milyon TL. sõ özel sektörce gerçekleştirilmiştir.. 
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Bu değere bilinmemesi nedeniyle 1963 ve 1964 yõllarõ yatõrõmlarõ dahil 
bulunmamaktadõr. Kamu kesimi yatõrõmõ 10 milyon TL. dõr ve Ankara Asbestli Çimento 
Fabrikasõnõn kuruluşuyla ilgilidir. 

Ateş tuğlasõ ve çimentodan gereçler üretiminde bulunan tesisler, genellikle, sipariş 
üzerine çalõşma özelliğindedirler. Mamuller, çoğunlukla ilk elden ihtiyaç sahiplerine 
satõlmakta, bu durum piyasada çeşitli fiyat farklarõnõn doğmasõnõ önlemektedir. Birinci Plan 
döneminde bu mamullerin fiyatlannda aşõrõ artõşlar olmamõştõr. 

Kurulu üretim kapasitesinin değerlendirilmesi, pişmiş kilden ve çimentodan yapõ 
gereçleri sanayilerinin ortak sorunlarõndan birini teşkil etmektedir. Ayrõca ateş tuğlasõnda 
kalite ve standardizasyon, çimentodan gereçlerde amyant teminindeki tõkanõklõklar çeşitli 
sorunlar doğurmaktadõr. 

2.    İKİNCİ BEŞ YILLIK PLAN HEDEF VE TAHMİNLERİ : 

a.    TALEP : 

(i)    Yurt içi talep : 

Talep tahminlerinin yapõlmasõnda, tuğla ve kiremit için inşaat sektörü yatõrõmlarõ, ateş 
tuğlasõ için tüketici sanayilerdeki kapasite artõşlarõnõn yaratacağõ ek talep esas alõnmõştõr. Bu 
dönemde özellikle ateş tuğlasõnda yõlda ortalama yüzde 11 oranõnda artõş beklenmektedir. 
Yurtiçi talep tahminleri Tablo 277 de gösterilmiştir, 

Çimentodan gereçler, büyük ölçüde, halen kullanõlmakta olan pişmiş kilden gereçler ve 
diğer bazõ mallarõ ikame ettiklerinden talebi kesin olarak tahmin edilememektedir. İkinci 
Plan döneminde talebin en önemli etkeni, tüketicilerin bu sektörün mallarõnõ ikame etme 
konusundaki eğilimleri olacaktõr. Talep tahminlerinin yapõlmasõnda geçmiş yõlardaki 
tüketim gerçekleşmelerinden faydalanõlmõş, mevcut kapasitenin genellikle .kullanõlacağõ 
varsayõlmõştõr. 

(2)   İhracat : 

Pişmiş kilden yapõ gereçleri üretimi, mevcut durumunda, ihracata elverişli 
bulunmamaktadõr. Ateş tuğlasõ, üretim niteliği ve maliyetler yönünden elverişli olmakla 
beraber, yurt içi talep ve üretim dengesi muvacehesinde ihracõ bu dönem için mümkün 
görülmemektedir. 

Çimentodan gereçlerde ise İkinci Plan döneminde ihracat beklenmemektedir. 

b. ÜRETİM VE İTHALÂT : 
(1)   Üretim: 

Pişmiş kilden ve çimentodan gereçler üretiminde bulunan tesisler, genellikle sipariş 
üzerine çalõşma özelliğinde bulunduklarõndan yurt içi talebin yurt içi üretime eşit olacağõ 
kabul edilmiştir. 

(2)   İthalât: 

Yatõrõmlarda meydana gelen gecikmenin 1968 yõlõ için yarattõğõ ateş tuğlasõ ithal 
zorunlugu dõşõnda İthalât beklenmemetedir. Söz konusu ithalâtõn 10 000 ton civannda 
olacağõ ve bir kõsmõnõn tüketici sektörlerdeki makina ve teçhizatla birlikte ithal edileceği 
tahmin edilmektedir. 
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TABLO : 277 � Yurtiçi Talep Tahminleri 

(Milyon TL.) 
(1965 fiyatlariyle) 

 

  

1962 1967 

I. Plan 
yõllõk 

% artõş 1972 

Endeks 
1972 

1967=100 

II. Plan 
yõllõk 

% artõş 
Mal gruplarõ Birim (1) (2) (3) (4) (5) (6) 

İnşaat tuğlasõ   Milyon adet         Miktar  817,4  1430,0  12,0  1 960,0  137,0  6,5  
 Değer 147,1 258,0  �  053,0  �  � 
Kiremit   Milyon adet         Miktar  140,0  250,0  12,3  350,0  140,0  7,0  
       Değer  56,0  100,0  �  140,0  �  � 
Ateş tuğlasõ   Bin ton                 Miktar  32,2  62,0  14,2  105,0  169,3  11,0  
       Değer  35,5 68,0  �  116,0  �  �  
Asbestli çimento tooru  Bin ton                 Miktar  6,5  40,6  44,7  62,0  153,0  9,0  
       Değer  12,3 77,0  �  110,0  �  � 
Beton direk   Bin adet                Miktar  18,0  35,0  14,5  60,0  171,4  11,3  
       Değer  10,8  21,0  �  36,0  �  � 
Oluklu levha  Bin M2                 Miktar  �  300,0  �  650,0  183,3  13,0  
        Değer  �  3,9  �  7,0  �  �  
Hafif betondan yapõ       Miktar  �  80,0  �  55,0  163,0  13,0  
manõ  Bin M2                 Değer  �  4,5  �  8,0  �  �  
Hafif beton Mok  Bin M2                 Miktar  �  45,0  �  95,0  172,7  11,4  
       Değer  �  7,6  1  16,0  �  � 
       Miktar  �  �  �  �  �  � 
       Değer  261,7  540,0  15,5  786,0  145,4  8,0  
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c.   YATIRIM: 

Pişmiş kilden ve çimentodan gereçler sanayiinde ikinci Plan döneminde 60 milyon 
TL. yatõrõm yapõlacağõ tahmin edilmektedir. Tablo 278 de gösterilen bu yatõrõmlarõn 14 
milyon TL. sõ devam eden işler mahiyetindedir. Bu yatõrõmlar daha çok mevcut tesislerdeki 
kapasite artõşlariyle ilgilidir. Yatõrõmlarõn yaratacağõ dõş para ihtiyacõnõn 20 milyon TL. 
olacağõ tahmin edilmektedir.  

TABLO : 278 � Yatõrõm Tahminleri 
(Milyon TL.) 
(1965 fiyatlariyle) 

 

 Toplam 
yatõrõm  

1963 - 1967 Dönemi  191,2  

1968 - 1972  60,0  

 
d.  DIŞ TİCARET DENGESİ : 

Sektörde İkinci Plan dönemi sonunda ihracat ve ithalât beklenmediğinden dõş ticaret 
dengesi verilmemiştir. 

3.   TEDBİR :� 

Çimentodan yapõlan gereçlerin karşõlaştõrmalõ ekonomik maliyetler gözönüne alõnarak, 
kamu sektörünce hazõrlanan şartnamelere konulmasõ sağlanacaktõr. 
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DEMİR ÇELİK SANAYİİ 

õ.  İLKELER VE GELİŞMELER : 

a. İLKELER : 

(1)  Esas itibariyle demir - çelik üretimi ile ilgili kamu kaynaklan ile kurulmuş ve 
kurulacak demir - çelik tesislerinin projelendirilmesi, tesisi ve işletilmesi ile ilgili işlerin 
tümü tek bir organizasyonda toplanacaktõr. 

(2)  Gelişen ekonominin kritik mallan olan demir - çelik ürünleri maliyetlerinin 
düşürülmesi sağlanacaktõr. 

b. GELİŞMELER VE SORUNLAR : 

Birinci Plan döneminde Türkiye Demir - Çelik sanayimde önemli sayõlabilecek 
gelişmeler olmuştur. 

Yurtiçi mamul talep tahminleri Tablo 279 da gösterilmiştir. 

Demir - çelik mamullerini tüketen sanayiler, geçmiş yõllara oranla daha hõzlõ ve dana 
yoğun bir şekilde 'kullanmaya doğru gelişmişlerdir. Bu dönemde, yeni bir entegre tesis ilan 
Ereğli Demir - Çelik Fabrikalarõ işletmeye alõnmõş (Mart 1965), Karaibük tesisleri 
genişleme yatõrõmlarõ tamamlanmõş ve özel sektör kuruluşlarõnõn, bu sektöre ilgileri 
artmõştõr. Böylece 5 yõl için planlanmõş olan l mülyar 870 milyon liralõk yatõrõm, yüzde 26 
fazlasiyle 2 milyar 352 milyon Hra olaraJk gerçekleşmiş (1961 yõlõ fiyatlariyle) dolayõsiyle 
yurt içi üretim imfkanlan önemli ölçülerde artmõş bulunmaktadõr. 

Ancak, tesislerin işletmeye almõşõndaki gecikmeler ve bazõ işletme problemleri 
nedenleriyle üretim artõşlan programlanan miktarlara ulaşamamõş ve tahminlerden fazla 
ithalât yapõlmõştõr. 

1967 yõlõnda Türkdye Demir - Çelik Sanayii, Karabük ve Ereğli'deki iki büyük entegre 
tesis, Kõrõkkale, Metaş, elektrometal gibi hurdadan çelik üreten birkaç küçük ve modern 
tesis ile genellikle çok küçük kapasitelerde, eski teknolojili tesislerden kurulu bir bünyeye 
sahip bulunmaktadõr. Hõzla artan demir - çelik mamulleri talebinin yurt içi üretim 
imkânlariyle en iyi şekilde karşõlanabilmesi için ügili kuruluşlar arasõnda koordinasyonu 
saglõyacak bir örgüte olan ihtiyaç şiddetle hissedilir olmuştur. Bu yolda yapõlacak 
çalõşmalar sektörün verimliliğini artõracaktõr. 

2. İKİNCİ BEŞ YILLIK PLAN HEDEF VE TAHMİNLERİ :  

a.   TALEP: 

Demir - çelik mamulleri talep tahminleri Tablo 279, yan mamuller talep tahminleri 
Tablo 280 de, toplam yurt içi talep değeri ise Tablo 281 de gösterilmiştir. Bu tahminler 
İstatistik  ve  sektörlerarasõ  analizler  çerçevesinde  elde  edilmiştir. Anamallar ayrõntõsõnda  
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özellikle yassõ madda mamulleri ve çesitifl döküm parçalan olan talebin, yuvarlaklar, teller, 
ağõr profiller talebinden daha hõzlõ gelişeceği, tüketici sektörlerdeki gelişme tahminlerinin 
sonucu olarak hesaplanmõştõr. 

Tablo 279 da özetlenen mamul talepleri ve yurt içi üretim imkânlarõ gözetilerek ikinci 
Planõn yatõrõm üretim ve ithalât hedefleri tespit edilmiştir. Üretim hedeflerinin gerektireceği 
yan mamul talepleri Tablo 280 de görülmektedir. 

Tablo 279 ve Tablo 280 de belirtilen fizikî tahminlerin 1965 fiyatlarõ üzerinden 
değerleri Tablo 281 de gösterilmiştir. 

Birinci Plan döneminde fert başõna demir - çelik mamulleri tüketimi 15 kilogram 
artarak 1962 yõlõndaki 18 kilogramdan 1967 yõlõnda 33 kilograma çõkmõştõr. Bu miktarõn 
1972 yõlõnda 52 kilograma çõkacağõ tahmin edilmektedir. 

b.    ÜRETiM VE İTHALAT : 

(1)   Üretim: 

Demir - çelik mamulleri ve yan - mamulleri yurtiçi üretim tahminleri Tablo 282 ve 
Tablo 283 de anamallar ayrõntõsõnda gösterilmiştir. İkinci Plan döneminde programlanan 
yatõrõmlarõn süratle tamamlanman halinde 1972 üretim hedeflerinin aşõlmasõ mümkündür. 

(2)   İthalat 

Tablo 281 de görülen mamul üretim hedeflerine varabilmek için yan mamullerden pik 
ve kütüğün kõsmen ithalinin gerekeceği tahmin edilmektedir. Aynca Tablo 279 ve Tablo 
282 arasõndaki anamal aynntõsõndaki farklarõn da bu dönemde ithalâtla karşõlanacağõ kabul 
edilmiştir. İthalat tahminleri Tablo 287 de gösterilmiştir. 
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TABLO : 879 � Yurt İçi Mamul Talep Tahminleri (Bin ton} 
 

 

1962  1967  

I. Plan 
yõllõk 

% artõş 

 

1972  

Endefca 
1972 

1967=100 

II. Plan 
yõllõk 

% artõş 
Mal gruplarõ  (1)  (2)  (3)   (4)  (6)  (6)  

Yuvarlaklar 203,5 324,0 10 580,0 175 12
Ağõr projeler 20,0 32,0 10  60,0 187 13
Hafif projeler 47,0 9,0 14  160,0 173 12
Demiryolu malzemesi 11,2 33,0 24  70,0 212 16
Teller  38,7 62,0 10  108,0 176 12
Levhalar  6,5 16,0 20  27,0 170 11
Sõcak çekilmiş saçlar 61,4 80,0 16  148,0 185 13
Soğuk çekilmig saçlar 52,0 16  169,0 325 26
Galvanizli saçlar 21,3 28,0 9  61,0 205 13
Teneke  11,8 17,0 8  26,0 153 10
Şerit ve çemberler 11,8 17,0 8  26,0 153 9
Dikişli çelik boru ve aksamõ  22,1 55,0 20  95,0 173 12
Çekme çelik boru ve aksamõ  30,4 25,0 � 3  25,0 100 0
Makina yapõ ve takõm çelikleri  34,9 59.0 11  108,0 184 13
Dökme boru ve aksamõ 181,1 39.0 16  69.0 177 12
Pik  döküm  parçalarõ 55,4 115,0 16  205,0 179 13
Çelik döküm parçalarõ � 14,5 �  40,0 275 22
Temper, sfero v. b. döküm parçalarõ  � 2,0 �  12,0 600 44
Diğerleri  1,5 2,5 11  4,0 156 9

Toplam  609,4 1 090,0 12,3  2 035,0 187 13,4

 

TABLO : 280 � Yurtiçi Yarõ - Mamul Talep Tahminleri (Bin ton) 
 

    I. Plan   Endöks  II. Plan  
    yõllõk    1972  yõllõk  
  1962  1967  % artõş   1972  1967=100  % artõş  

Mal gruplan  (1) (2) (3)  (4) (5) (6)
Toplam yüksek fõrõn Ürünleri   230.9 1050 35  2050 195 14
Her çeşit pik   97.5  160  15   330  206  16  
Çelikhaneye verilen sõvõ maden   151,4  890  42   1 720  193   
Külçe - çelik ingot   281,9  1100  32   2180  198  15  
KUtük   215.1  520  19   1000  192  14  
Plâtina   26.9  25  15   56  100  o  
Pilmaşin   43,2  60  9   115  174  12  
Çelik  bant   33,1  78  19   135  173  12  
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TABLO : 28I � YURTİÇİ TALEP TAHMİNLERİ     (Milyon TL.) (1965 fiyatlariyle) 

 

    I. Plan    Endeks  H. Plan  
    yõllõk    1972  yõlljik  
  1962  1967  % artõş.   1972  1967=100  % artõş.  

Mal gruplarõ   (1) (2) (3)  (4) (5) (6)
Mamul talebi  1 015,3 2273 17,5  4290 189 13,6
Yarõ - mamul talebi   263,3  547  15,8   1180  216  16,6  

Toplam   1 278,6 2820 17,2  5470 194 14,2

TABLO : 282 � Üretim hedefleri (Bin ton) 
 

 �

1962  1967  

I, Plan 
yõllõk  
% artõş

 

1972  

Endeks 
1972 
1967=100

II. Plan 
yõllõk  
% artõş

Mal gruplan  (1) (2) (3)  (4) (5) (6)
Yuvarlaklar 170,0 324 14  580 176 12
Ağõr profiller  46,0}  25  17   25  100  0  
Hafif profiller  � 75  �   100  133  6  
Demiryolu malzemesi  13,7  10  3   10  100  0  
Teller  38,0  60  10   108  184  13  
Levhalar  3,5  13  30   30  226  18  
Sõcak çekilmiş saçlar  22,2  80  29   120  166  11  
Soğuk çekilmiş saçlar  �  50  �   120  240  19  
Galvanizli saçlar  �  �   �   40  �  �  
Teneke  �  35  �   68  194  17  
Şerit ve çemberler  �  �  �   15   �  
Dikişli çelik boru ve aksamõ  21,1  60  25   111  185  13  
Çekme çelik boru ve aksamõ  � �  �   22  �  �  
Makina yapõ ve takõm çelikleri  27,0  40  10   80  200  15  
Dökme boru ve aksamõ  22,0  28  5   35  127  5  
Pik döküm parçalan  50,0  115  18   205  179  12  
Çelik döküm parçalan  �  14  �   35  259  21  
Temper, sfero v. b. döküm parçalarõ  �  2  �   10  500  38  
Diğerleri  1,2  2  11   4  166  11  

Toplam  414,7 933 18  1618 174 12
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TABLO : 283 � Üretim Hedefleri       (Bin ton)  

 

1962 1967 

I. Plan  
yõllõk 

% artõş 

 

1972 

Endeks 
1972 

1967=100 

II. Plan 
yõllõk 

% artõş 
Mal gruplan (1) (2) (3)  (4) (5) (6) 

Toplam yüksek fõrõn ürünü  221,0  950  34   1450  180  13  
Her çeşit pik  70,6  160  18   170  106  2  
Çelikhaneye verilen sõvõ maden  151,4  790  41   1280  162  10  
Külçe - çelik, Ingot  278,7  980  29   1650  168  11  
KUtük  194,6  420  17   600  143  8  
Plâtina  20,0  55  22   55  100  0  
Pilmaşin  25,0  66  21   155  175  12  
Çelik bandõ  �  75  �   150  200  15  

 
 
TABLO : 284 � Üretim hedefleri      (Milyon T. L.) 

(1965 fiyatlarõ) 
 

1962 1967 

I Plan 
yõllõk  

% artõş

 

1972 

Endeks 
1972 

1967=100

II. Plan 
yõllõk 

% artõş
Mal gruplarõ  (1)  (2)  (3)   (4)  (5)  (6)  

Demir çelik mamulleri toplam 
değeri  960  1980  16  

 

3750  189  14  
Sektör içi ara mal (Yan ma-mul) 
satõşlarõ değeri  140  440  26  

 

750  170  11  

Sektörün toplam üretimi değeri  1100  2420  17  
 

4500  185  13  
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TABLO : 285 � İthalât tahminleri      (Bin ton} 

 

1962 1967 

I. Plan 
yõllõk 1972 

Endeks 
1972 

1967 100

II. Plan 
yõllõik 
% tMal gruplarõ (1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Yuvarlaklar  2,5  �  �  -�-  � � 
Ağõr profiller  �  24  15  35  � � 

Hafif profiller  10.5  �  �  60  � � 

Demiryolu malzemesi  1.1  23  182  60  214  16  

Teller  0,7  2  17  � � � 

Levhalar  �  3  �  � � � 

Sõcak çekilmiş saçlar  0,1  �   � 28  � � 

Soğuk çekilmiş saçlar  40,6  2  � 49  � � 

Galvanizli saçlar  21,3  28  6  22  78  � 

Teneke  25,6  7  �  � � � 

Şerit ve çemberler  11,8  17  7  11  64  � 

Dikişli çelik boru ve aksamõ  � � � � � � 

Çekme çelik boru ve aksamõ  30,4  25  � 10  40  � 

Makine yapõ ve takõm çeliği  7,9  19  16  28  153  9  

Dökme boru ve aksamõ  0,6  11  155  34  305  25  

Pik döküm parçalarõ  �  �  � �^ � � 

Çelik döküm parçalan  � �  � 3  � � 

Temper. sfero, v.b. döküm parçalarõ  � �  � 2  � � 

Diğerleri  �  � � � � � 
 � � � � � � 

Toplam  153,1  161  1  344  210  17  
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TABLO : 286 � İthalât tahminleri (Bin ton) 
 

   I. Plan   Endeks  II. Plan  
   yõllõk   1972  yõllõk  
 1962  1967  % artõş   1972  1967=100  % artõş  

Mal gruplarõ  (1)  (2)  (3)   (4)  (5)  (6)  

Toplam yüksek fõrõn ürünü  .   � � �  � � �
Her çeşit püc 8,9 � �  160 � �
Çelikhaneyo verilen sõvõ maden  � � �  � � �
Külçe - çelik, ingcrt � � �  � � �
Kütük  7,3 100 68  400 400 32
Platlna  1,0 � �  � � �
Filmasln  18,2 � �  � � �
Çelik band  23,1  �  �  � � �  

 

TABLO : 287 �İthalât Tahminleri (Milyon TL J 
1965 fiyatlarõ (Cif) 

 

 

1962 1967 

I. Plan 
yõllõk 

% artõş

 

1972 

Endöks 
1972 

1967=100

II. Plan 
yõllõk 

% artõş
Mal gruplarõ  (1)  (2)  (3)   (4)  (5)  (6)  

Yan m mamuller toplamõ  123,3 107,0 � 3  430,0. 402 33
Mamuller toplamõ  325,3  293,0  � 3   640,0  184  13  

Genel toplam  448,6  400,0  � 3   070,0  242  19  
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İkinci Plan döneminde de, yapõlmasõ zorunlu olan ithalâtõn toplam def eri yaklaşõk 
olarak yeni bir entegre demir - çelik tesisi yatõrõmlarõna eğittir. Bu da, yurt içi üretim 
imkânlarõnõ artõrma çalõşmalarõnõn hayati önemini göstermektedir. 

c.    YATIRIMLAR : 

İkinci Plan döneminde demir - çelik sektöründe kamu ve özel sektör tarafõndan 
yapõlacağõ tahmin edilen yatõrõmlar 1965 yõlõ fiyatlariyle Tablo 288 de gösterilmiştir. Bu 
yatõrõmlarõn yaklaşõk olarak yüzde 55 inin makina ve teçhizat olacağõ tahmin edilmektedir. 

1963 - 1972 döneminde bu sektörde en önemli iki yatõnm : Üçüncü Entegre Demir - 
Çelik Tesislerinin kuruluğu ile Ereğli Demir - Çelik Fabrikalarõnõn genişletilmesi olacaktõr. 

TABLO : 288 � Yatõrõm Tahminleri 
(Milyon T. L.) 
1965 fiyaltarõ ile 

 

 Toplam yatõrõmlar  

1963 - 1967 dönemi  2 752,1  
1968 - 1972 donemi  4 200,0  

TABLO : 289 � Dõş Ticaret Dengesi 
(Milyon TL,) 
 (1965 fiyatlariyle) 

 

  

1967 1972 

Endeks 
1972 

1967=100 

 II. Plan 
yõllõk 

% artõş 
  (1) (2) (3)  (4)  
İhracat (FOB)   �  �  _   __  

İthalât (CİF)   400  970  242   19  

Farfc   � 400  � 970  242   19  

1972 yõlõ içinde işletmeye alõnacağõ tahmin edilen Üçüncü Demir -Çelik Tesislerinde 
pik, kütük, demiryolu malzemesi, ağõr ve hafif profiller üretilecektir. Tesislerin kuruluş 
amacõ, piyasanõn ihtiyacõ olan pik ve kütüğü bol miktarlarda üretmek, aynõ zamanda büyük 
yatõrõmlarõ gerektiren ray ve ağõr profiller talebini karşõlamaktõr. Tesislerin 1972 yõlõ 
sonunda işletmeye alõnacağõ tahmin edilmektedir. 

Mart 1965 te işletmeye alõnmõş olan Ereğli - Demir ve Çelik Fabrikalarõnõn 
kuruluşunda, aynõ zamanda genişleme imkânlarõ da gözetilerek geniş alt yapõ yatõrõmlan 
yapõlmõştõr. İkinci Plan döneminde yassõ hadde mamullerine talep çok hõzlõ gelişecektir. Bu 
talebin geniş ölçüde ve ayrõca kütük ve pik talebinin kõsmen Ereğli Demir - Çelik 
Fabrikalarõnda yapõlacak ek yatõrõmlarla ve teknolojik tedbirlerle karşõlanacağõ tahmin 
edilmektedir. 
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d.   DIŞ TiCARET DENGESİ : 

Demir-Çelik Sanayiinin dõş ticaret   dengesi   Tablo 289 da   görülmektedir. 

3.    TEDBİRLER : 

a. Türkiye Demir - Çelik Sanayii uruluşlarõ arasõnda gerekli koordinasyonun 
sağlanmasõ, yurt içi sanayiinin gelişmesiyle ilgili teknik ve ekonomik araştõrmalarõn 
yapõlabilmesi, demir - çelik istatistik bilgilerinin toplanmasõ, standart ve yayõn gibi 
faaliyetin yürütülmesi için kamu ve özel sektörün katõlmasõyle bir «Demir - Çelik   Birliği» 
kurulacaktõr. 

b. Sektörün mamul ve yarõ mamul maliyetlerinin dünya maliyetleri seviyesine 
indirilmesi için gerekli tedbirler araştõrõlacaktõr. 

c. Makina ve teçhizat sektörlerinin artan makina yapõ ve takõm çeliği ihtiyaçlarõm 
karşõlamak amaciyle bu ürünlerin üretimi teşvik edilecektir. 
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DEMİRDEN BAŞKA METLLER SANAYİİ 

õ.  İLKELER VE GELİŞMELER  

a.   İLKE : 

Cevher ihracatõndan metal yan mamul ve mamul ihracatõna yönelmek amaçtõr. 

b.    GELİŞMELER VE SORUNLAR : 

Birinci Plan döneminde demirden başka metaller sanayiinde bağlõca. iki gelişmeden 
söz edilebilir. 

(1)  1964 yõlõ başõnda 240 sterlin/ton olan dünya bakõr borsasõ fiyatlarõ hõzla artarak 
1965 yõlõ sonunda 700 sterlin / tona yükselmiş ve daha sonra 450 sterlin / ton civarõnda 
kararlõ bir düzeyde kalmõştõr. Bakõr fiyatlarõnõn bu şekilde yükselişi sonunda yurt içi bakõr 
fiyatlarõ da yükselmiş ve yurt içi tüketiminin kapkacak imalinde kullanõlan bakõr paylan 
azalmõştõr. Bu dönemde yurt içi bilister bakõr üretimi artõnlamadõgõ halde ihracat, özellikle 
fiyat yükselişîeriyle çok artmõştõr. Bakõr fiyatlarõndaki hõzb. yükseliş yurt içi bakõr 
üretiminin artõrõlmasõ konusundaki dikkatleri yoğunlaştõrmõş ve mevcut rezervlerin en iyi 
şekilde değerlendirilmesi amaciyle çalõşmalar programlanmõştõr. Ancak bu dönemde 
yapõlan çalõşmalar programlara uygun olarak yürütülmemiş ve mevcut fõrsatlar 
değerlendirilememiştir. 

(2)  Alüminyum, sanayide ve inşaatta daha geniş kullanma alanlarõ bulmuş 
dolayõsiyle talep çok hõzlõ bir şekilde artmõştõr. Yurt içinde alüminyum yan - mamullerini 
işliyen özel kuruluşlar çoğalmõş ve alüminyum ithalâtõ daha çok külçe olarak yapõlmaya 
yönelmiştir. Bir taraftan talebin hõzlj artõşõ, diğer taraftan potansiyel talep alanlarõnõn, 
çokluğu, yurdumuzda cevherden itibaren alüminyum mamulleri üretecek tesisler kurmanõn 
ekonomik olacağõ düşüncesini kuvvetlendirmiş ve yeni geliştirilen boksit rezervlerinin 
alüminyum üretimine elverişliliğiyle, bu yoldaki çalõşmalar hõzlandõrõlmõştõr. 

Diğer metaller arasõnda ferro - krom üretimi hemen tamamen ihracata yönelmiş 
olduğu için önemlidir. Ancak Birinci Plan döneminde yalnõzca mevcut tesisin zararlarõnõ 
azaltma yollan aranmõştõr. Oysa. önemli krom ihracatçõsõ olan memleketimizin daha çok 
ferro - krom ihracatõ için kendine pazarlar aramasõ, dolayõsiyle yeni üretim imkânlarõ 
yaratacak çalõşmalara girmesi, kaynaklarõn en iyi şekilde değerlendirilmesi anlayõşõnõ 
getirmiş olacaktõr. Bu yoldaki çalõşmalarõn ikinci Plan döneminde önemle ele alõnacağõ ve 
gerekli yatõrõmlarõn yapõlacağõ kabul edilmiş bulunmaktadõr. 

Ayrõca, karşõlaştõnlmah maliyet hesaplarõnõn elverişli sonuçlar verdiği hallerde ferro - 
mangan, kurşun, çinko v.b. gibi metallerin üretim imkânlarõ araştõrõlacaktõr. 
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2.   İKİNCİ BEŞ YILLIK PLAN HEDEF VE TAHMİNLERİ : 

a.    TALEP: 

(1)    Yurt içi talep : 

Demirden başka metaller yurt içi talebi mamuller için Tablo 290 da görülmektedir. 
Bu mamullerden bakõr ve bakõr alaşõmlarõ mamullerinin tamamõ yurt içi üretimle 
karşõlanacaktõr. Söz konusu üretim için gerekli yarõ mamul talepleri Tablo 291 de 
gösterilmiştir. 

Diğer metaller mamullerinden çinko, kalay, nikel mamullerinin tamamõ ve ferro � 
alyajlarõn büyük bir kõsmõ, İkinci Plan döneminde ithal edilecektir. Tablo 296 ithalât 
tahminlerini göstermektedir. 

Kurşun mamulleri talebinin tamamõ yurt içi üretimle karşõlanacak ve bu üretim için 
gerekli külçe kurşunun önemli bir payõ ithal edilecektir. 

İkinci Plan döneminde alüminyum mamulleri ihtiyacõ büyük ölçüde yurt içi üretimle 
karşõlanacak ve bu üretim için gerekli külçe alüminyum ithal edilecektir. Ancak, 1972 
yõlõnda entegre - alüminyum tesislerinin işletmeye alõnacağõ programlandõğõndan 1972 yõlõ 
külçe alüminyum talebinin büyük bir payõnõn yurt içi üretimle karşõlanacağõ 
öngörülmektedir. 

(2)   İhracat : 

İkinci Plan dönemi sonunda ulaşõlmasõ beklenen blister bakõr, ferro - krom ve 
alümina ihracat seviyeleri Tablo 292 de gösterilmiştir. 

b.   ÜRETİM VE İTHALAT ; 

(1)    Üretim : 

Sektörün Birinci Plan dönemindeki üretim artõşlarõ ve İkinci Plan dönemi üretim 
tahminleri mamuller için Tablo 293 ve yan mamuller için Tablo 294 de, üretim değerleri' 
toplamõ ise Tablo 295 de gösterilmiştir. 

Tablolardan görüleceği gibi, bakõr ve bakõr alaşõmlarõ mamulleri üretimi Birinci Plan 
döneminde tamamen talebe bağlõ olarak gelişmiştir. Alüminyum ve kurşun mamullerinde 
ise yan mamul ithal edilmiş yurt içinde mamul hale getirilmiştir. Ayrõca yurt içinde 
hurdadan ve yüksek tenörlü cevherden de bu miktar külçe kurşun üretilmiştir. 
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TABLO: 290 � Yurtiçi Mamul Talep Tahminleri (Bin ton) 
 

 

1962 1967 

I. Plan 
yõllõk 

% artõş 

 

1972 

Endeks 
1972 
1967=100 

II. Plan 
yõllõk 

% artõş 
Mal gruplarõ  (1) (2) (3)   (4)  (5)  (6)  

Bakõr  ve  balkõr   alõştõrõlan  
mamulleri toplamõ : 20,1  26,5  6  

 
42,5  160  10  

Çubuk, profil ve borular  2,6  4,0  9   9,5  236  19  
Teller  3,2  5,8  13  10,0 174 12
Levha, band ve şeritler  14,3  16,7  3   23,0  138  7  
Diğer  metaller   mamulleri  top-         
lamõ :  14,9  28,4  13   61,1  212  16  

Alüminyum mamulleri  5,2 14,0  22   35,0 250  20  
Kurşun mamulleri 2,3 5,4 19  13,0 250 20
Çinko mamulleri 5,9 7,0 4  8,0 126 5
Kalay mamulleri 1,3 1,5 3  1,6 106 B
Nikel mamulleri 0,1 0,3 29  0,4 133 6
Ferro - Alyajlar 4,4 12,0 25  22,0 193 13
Diğerleri  0,1  0,2  15   0,3  150  9  

TABLO : 291 � Yurtiçi Yarõ - Mamul Talep Tahminleri ( Bin ton) 
 

   I. Plan    Endeks  II. Plan  
   yõllõk    1972  yõllõik  
 1962  1967  % artõg   1972  1967=100  % artõş  

Mal gruplarõ  (1) (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  
Bakõr ve bakõr alaşõmlarõ yarõ -
mamulleri blister "bakõr  11,8  12,0  

  
23,0  2-11  16  

Elektrolitik bakõr  4,0  8,ö  16   21,0  246  20  
Bakõr, pirinç, tombak ve bronz         
takoz (1)  17,4  19,0  2   30,0  159  10  
        

(1)   Baktr, pirinç, tombak ve bronz takoz talebinin önemli bir kõsmõ mühimmat imaladtõna gitmektedir. Üretim için ise bol 
miktarda hurda kullanõlmaktadõr. 
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TABLO : 292 � İhracat tahminleri 
(Milyon TL.)  

(1965 fiyatlariyle) 
   I. Plan    Endeks  II. Plan  
   yõllõk    1972  yõllõk  
 1962  1967  % artõş   1972  1967=100  % artõş  

Mal gruplarõ  (1) (2)  (3)   (4)  (ö)  (6)  
Bilister bakõr                Bin ton  14,0  17,0  4   35,0  206  16  

Milyon Tl.  79,0  177,5  18   370,0  202  15  
Alumina                        Bin ton  �  �  �   75,0  �  � �  

Milyon Tl.  �  �  �   50,0  �  �  
Ferro-krom                 Bin ton  �  7,5  � �  20,0  267  22  

Milyon Tl.  �  22,5  �   60,0  267  22  
Toplam                        Milyon Tl.  79,0  200,0  21   480,0  240,0  19  

Not: İhracatta arzedilen üretim fabrika satõş fiyatõ. 
 
TABLO : 293 � Mamul Üretim Hedefleri (Bin ton) 

 

 I. Plan   Endeks II. Plan
 yõllõk   1972 yõllõk
 1962 1967 % artõş  1972 1967=100 % artõş

Mal gruplarõ  (1) (2) (3)  (4) (5) (6)
Bakõr  ve bakõr  alaşõmlarõ  mamulleri 
toplamõ : 20,1  26,5  6  

 
42,5  160  10  

Çulbuk, profil ve borular  2,6 4.0 9  9,5 236 19
Teller  3,2 5,8 13  10,0 174 12
Levha, band ve şeritler  14,3 16.7 3  23,0 138 7
Diğer metaller mamulleri toplan  n 4,6 22,9 33  65,0 285 23
Alüminyum mamulleri  2,6 10,0 30  32,0 320 26
Kurşun mamulleri 2,0 5,4 22  13,0 240 19
Çinko mamulleri � � __  � __
Kalay mamulleri � � �  __ __ . _ ^
Nikel mamulleri � _ __  ___ __
Ferro - krom � ?,« . �  20,0 26T 22
Diğerleri  � � �  � �
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TABLO : 294 � Yan - Mamul Üretim Hedefleri (Bin ton) 
 

 

1962 1967 

I. Plan 
yõllõk 

% artõş 

 

1972 

Endeks 
1972 

1967=100 

II. Plan 
yõllõk 

% artõş 
Mal gruplarr (1) (2) (3)  (4) (5) (6) 

Bakõr ve bakõr alaşõmlarõ yarõ -
mamulleri :

       

Bilister bakõr  25,8  29,0  5   58,0  200  15  
Elektrolitik bakõr 4,0 8,5 16  21,0 247 20
Bakõr, pirinç, tombak ve 'bronz   
takoz (1)  17,4 19,0 2  30,0 159 10
Diğer metaller yan mamulleri :         
Alumina � � �  125,0 � �
Külçe alüminyum � � �-  25,0  � �
Külçe kurşun 1,1 2,2 15  2,5 114 3  
   

(1)   Bakõr, pirinç, tombak, bronz takoz ile külçe kurşunun yurt içi üretiminde bol miktarda hurda kullanõlmakta-dõr. 
İkinci Plan döneminde de hurdadan üretime devam edileceği varsayõlmõştõr. 

TABLO : 295 � Üretim Hedefleri (Milyon TL.) 
1965 üretici fiyatlarõ 

 

1962 1967 

I Plan 
yõllõk 

% artõş 

 

1972 

Endeks 
1972 

1967=100 

II. Plan 
yõllõk 

% artõş 
Mal gruplarõ (1) (2) (3)  (4) (5) (6) 

Mamuller toplara üretim değeri  310  580  13   960  165  11  
Sektör içi ara mal satõşlarõ  100  200  15   500  250  26  

Toplam  410  780  14   1460  187  13  
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TABLO :296 �İthalat Tahminleri   (Milyon TL.) 
   (1965 fiyatlarõ)  

 

1962 1967 

I. Plan 
yõllõk 

% artõş 

 

1972 

Endeks 
1972 

1967=100 

II. Plan 
Yõllõk 

% artõş 
Mal gruplarõ (19 (2) (3)  (4) (5) (6)

Külçe alüminyum Bin ton  2,6 4,0 32  8 72 � 6
 Milyon Tl.  14,0  60,5  34   44,0  72  � 6  
Alüminyum mamulleri  Bin ton  2,6 4,0  9   3.0  75  � 6. 
 Milyon Tl.  18,2  32,0  12   24,0  75  � 6  
Külçe kurgun  Bin ton  1,2 2,6  17   8,5  326  27  
 Milyon Tl.  6,6 15,0  18   47,0  313  26  
Çinko mamulleri  Bin ton  5,9 7,0  4   8,8  125  5  
 Milyon Tl.  23.6  30,0  5   36,0  120  4  
Kalay mamulleri  Bin ton  1,3 1,5  3   1.6  107  2  
 Milyon Tl.  47,3  60,0  5   65,0  109  2  
Nikel mamulleri  Bin ton  0,1 0,3  25   0,4  133  7  
 Milyon Tl.  2,5 7,5  25   10.0  133  7  
Ferro alyajlar  Bin ton  4,4 12,0  22   22,0  183  13  
 Milyon Tl.  7,1 20,0  23   36,0  180  13  
Diğerleri  Bin ton  0,1 0,2  15   0,3  150  9  
 Milyon Tl.  2.0 5,0  20   8,0  160  10  
Toplam   121,2 230.0 14  270,0 117 3
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Üretimdeki bu durum İkinci Plan döneminde de, 1972 yõlõna kadar degişmiyecegi 
varsayõlmaktadõr. 1972 yõlõnda sektörün ilti büyük projesinin, (Karadeniz Bakirli Piritleri ve 
Entegre Aliminyum Sanayii) tamamlanarajk tesislerin işletmeye alõnacağõ, böylece, İkinci 
Plan döneminin son yõllarõnda yurt içinde cevherden itibaren tüm aliminyum üretileceği, 
sonuç olarak bakõr ve alümina ihracat imkânlarõnõn ekonomi için çok önemli sayõlabilecek 
miktarlara varacağõ tahmin edilmektedir. Ayrõca üretilen blister bakõrõn elektrolitik bakõr 
haline getirilebilmesi ve nadir metallerin değerlendirilmesi için; gerekli tesislerin 1972 yõlõ 
sonunda tamamlanmasõ beklenmektedir, Ferro - Krom üretiminde artõşlar da 
öngörülmektedir. 

c.    YATIRIMLAR: 

İkinci Plan döneminde demirden başka metaller sektöründe yapõlacağõ tahmin edilen 
yatõrõmlar 1965 yõlõ fiyatlariyle Tablo 297 de gösterilmiştir. Bu yatõrõmlarõn yaklaşõk olarak 
yüzde 60 inin makina ve teçhizat olacağõ tahmin edilmektedir. 

Sektörün İkinci Plan dönemi yatõrõmlarõ Karadeniz Bakõrlarõ Projesi ile Entegre 
Aliminyum tesisleri projesi gibi iki büyük projeye dayandõrõlmõş bulunmaktadõr. 

Bu iki büyük projenin yanõnda bu dönemde yarõ mamullerden mamul üretecek küçük 
özel kuruluş yatõrõmlarõna ilginin artacağõ ve Ferro -Krom üretimini artõracak yeni 
kapasitelerin ilâve edileceği tahmin edilmektedir. 

 
TABLO : 297 � Yatõrõm Tahminleri 

(Milyon T. L.)  
1965 fiyatlarõ ile 

 

 Toplam yatõrõmlar  

1963 - 1967 dönemi 114,6  
1968 - 1972 dönemi  1 500,0  

d.   TİCARET DENGESİ : 

Demirden başka metaller sanayiinin 1967 ve 1972 dõş ticaret dengeleri Tablo 298 de 
görülmektedir. 

TABLO : 298 � Dõş Ticaret Dengesi 
(Milyon TL.)  
(1965 fiyatlarõ) 

  

1967 1972 
Endeks 1972 
1967=100 

 
II. Plan yõllik 

% artõş 
  (1) (2) (3)  (4) 

İhracat (FOB)  200,0 480,0 240  19,2  
İthalât (CIF)   230,0 270,0 118  3,0  
Fark   � 30,0 210,0    

3.   TEDBİR: 

Ferro - mangan, kurşun, çinko vb. gibi metallerin yurt içi üretim imkânlarõ 
değerlendirilecek, sonuçlarõn elverişli olduğu hallerde projeler hazõrlanacak ve uygun 
görülen projelerde süratle uygulamaya geçilecektir. 
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MADENİ EŞYA SANAYİİ 

õ.  İLKELER VE GELİŞMELER :  

a. İLKELER : 

(1)  Bu sanayiin gelişmesinde özellikle yatõrõm mallarõ ile ara mallar üretimine 
yönelinecektir. Bu yönelmede ileri teknoloji ve geniş yatõrõm gerektiren üretim alanlarõna 
öncelik verilecektir. 

(2)  Av ve diğer atõcõlõk sporlarõnda kullanõlan malzemeler ile yan sanayii niteliğindeki 
bazõ İkincil üretim hizmetleri dõşõnda silah ve mühimmat üretimi kamu sektörü tarafõndan 
yapõlacaktõr. 

(3)  İkinci Plan dönemi yatõnm faaliyetlerinde önemi artacak olan madenî inşaat ve 
çelik konstrüksiyon grupunda projecilik ve mühendislik hizmetlerinin geliştirilmesi 
sağlanacaktõr. 

b.   GELİŞMELER VE SORUNLAR : 

Madenî eşya sanayiinde Birinci Plan dönemi içinde büyük bir gelişme görülmektedir. 
Bu alanda Planõn öngördüğü yatõrõmlar gerçekleştirilmiş, üretim gerek miktar, gerekse çeşit 
İtibariyle süratle artmõştõr. Büyük sermayeli şirketlerin kurulmasõ ve rekabet yaratacak 
kadar fazla sayõda üretim kuruluşlarõnõn meydana çõkmasõ sonucu kalitede oldukça büyük 
bir gelişme görülmektedir. 

Bu sektör mallarõna olan talep yõllara göre oldukça istikrarlõ bir artõş göstermekte ve 
plan tahminlerini aşmõş bulunmaktadõr. 

1967 tüketimi Plan tahminlerinin yüzde 35 üzerinde gerçekleştirilmiştir. 

Sektördeki üretim miktarõ da Plan tahminlerini aşmõş bulunmaktadõr. 1967 üretimi 
Plan tahminlerinin yüzde 31 üzerinde gerçekleşmiştir. En fazla üretim artõşõ metal 
konstrüksiyon, (kalorifer radyotör ve kazanlarõ gibi yatõrõm mallarõ ile lamba ve sobalar, ev 
ve mutfak eşyasõ gibi dayanõklõ tüketim mallarõnda görülmektedir. Üretimin bu ölçüde 
artmasõnda, «Yatõrõmlarda Yerli Mamuller Kullanma Yönetmeliğinin» payõ olmuştur. 

Sektör bütün bu gelişmelere rağmen aşağõda özetlenen sorunlarla karşõ karşõyadõr. 

Gerek ithal yoliyle, gerekse yurt içi kaynaklardan sağlanan hammaddenin üreticiye 
maliyeti yüksektir. 

Yurt içi üretimin maliyeti yüksektir. Bu yüksekliğin önemli etkenlerinden biri 
hammadde fiyatlarõ, diğeri ise perakende ve norm dõşõ imalâtõn yaygõn olmasõdõr. 

Sektörde mühendis ve teknisyen seviyesinde yeterli miktarda kalifiye eleman 
sağlanamamaktadõr. Bu sorun yatõrõmlarõn zamanõnda gerçekleştirilememesine, kuruluşlarõn 
üretim verimliliğinin düşmesine yol açmaktadõr. 
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Sektör anamallarõnõn önemli bir ihraç potansiyeli olduğu halde yurt dõşõ pazarlama 
faaliyetlerinin sõnõrlõ olmasõ, bu potansiyeli oldukça kõsõtlamaktadõr. 

2.   İKİNCİ BEŞ YILLIK PLAN HEDEF VE TAHMİNLERİ : 

a.    TALEP : 

(1)    Yurt    içi   talep : 

Tablo 299 da ikinci Beş Yõllõk Plan dönemi için talep tahminleri gösterilmiştir. 

Yatõrõm mallarõ talebinde madenî inşaat ve konstrüksiyon grupu büyük bir önem 
taşõmaktadõr. Keban enerji nakil hatlarõnda kullanõlacak olan 45 bin tonluk çelik 
konstrüksiyon, bu grupun ağõrlõk merkezini teşkil etmektedir. 

Sektör anamallarõ içinde büyük bir ağõrlõk taşõyan silâh ve mühimmat talebinin, 
Birinci Plan dönemindeki gelişmeyi muhafaza edeceği varsayõlmõştõr. 

(2)   İhracat : 

Sektörün ikinci Plan dönemindeki ihracat tahminleri Tablo 300 de verilmiştir. 

Dönem içinde fiyat ayarlamalarõ, dõş pazarlarõn analizi ve kalite geliştirilmesiyle ihraç 
potansiyelinden gerektiği kadar faydalanõlacağõ varsayõlmaktadõr. 

İhracõ öngörülen mallar genellikle birkaç kõsõmda toplanmaktadõr, özel süs eşyasõ, 
hediyeli'k eşya ile yurt içi Üretiminde ihtisaslaşmaya gidilmiş olan çalpara (Bando ve 
orkestra zilleri) çelik ve diğer madeni konstrüksiyon, zincirler, ev ve mutfak eşyalarõ ihracat 
potansiyelinin ağõrlõğõnõ teşkil etmektedir. 

c. ÜRETİM VE İTHALAT : 

(1)   Üretim : 

Sektörün İkinci Plan dönemindeki üretim hedefleri Tablo 301 de verilmiştir. 

En yüksek üretim artõş hõzõ madenî inşaat ve çelik konstrüsksiyon grupunda 
gerçekleşecektir. Kurulacak :baraj hidro - eleiktrik santralleri, fabrikalar ve enerji hatlarõnõn 
metal konstrüksiyon kõsõmlarõ yurt içinde üretilecektir. Bu üretim, grupun gelişme hõzõnõ 
büyük ölçüde etkiliyecektir. Yurt içi üretim kapasitesi bu gruptaki üretim artõşõnõ 
gerçekleştirmeye yeterlidir. 

LPG kullanõmõnõn gelişmesi, akaryakõt ve madenî yağlar için kurulacaik yeni tesisler, 
depo ve tridonlar grupundaki artõşõ etkiliyen ana unsurlardan birkaçõdõr. 

Çivi, civata, somun ve perçin gibi ara mallar grupunun büyük gelişme göstereceği 
tahmin edilmektedir. 
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TABLO : 299 � Yurtiçi Talep Tahminleri 

(Milyon TL.)  
(1965 fiyatlariyle) 

 

 I. Plan   Endeks II. Plan
 yõllõk   1972 yõllõk
 1962  1967  % artõş   1972  1967 = 100  % artõş  

Mal gruplarõ  (1)  (2)  (3)   (4)  (5)  (6)  

1. Yatõrõm mallarõ  737,8  1 092,2  8,5   2 014,0  185  13,7  
2. Ara mallar  222,9  358,2  9,9   793,0  221  17,2  

3. Tüketim mallarõ  658,7  804,6  4,3   1 373,0  171  11,4  

Toplam  1 619,4  2 254,0  7,0   4 180,0  185  13,7  
 
 

TABLO : 300 � Madenî Eşya Sektörü İhracat Tahminleri      (Milyon T.L.) 
(1965 fiyatlarõ ile) 

 

 

1962  1967  

I. Plan 
yõllõk  

% artõş  

 

1972  

Endeks 
1972 

1967=100  

II. Plan 
yõllõk  
% artõş  

Mal gruplarõ  (1)  (2)  (3)   (4)  (5)  (6)  

1.   Yatõrõm mallarõ  0,2  1,8  55,0   16,0  890,0  55,0  
2.   Ara mallar  0,1  0,8  51,6   7,0  875,0  54,0  
3.   Tüketim mallarõ  0,3  2,4  51,6   17,0  708,0  48,0  

Toplam  0,6  5,0  53,0   40,0  800,0  51,6  

Mot:   İhracata arz edilen üretim, fabrika satõş fiyatõ üzerindendir. 
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TABLO : 301 � Madeni Eşya Sektörü Üretim Hedefleri 

 (Milyon T.L.) 
(1965 üretici fiyatlarõ) 

 

1962 1967 

I. Plan 
yõllõik 
% artõş 

 

1972 

Endeks 
1972 

1967=100 

II. Plan 
yõllõk 

% artõş 

 

Mal gruplarõ  (1) (2) (3) 
 

(4) (5) (6) 
1.  Yatõrõm mallarõ  590,0  940,0  9,7   1 830,0  195,0  14,3  

2.  Ara mallar  200,0  320,0  9,9   710,0  222,0  17,3  

3.  Tüketim mallarõ 
Toplam  

650,0 
1 440,0  

800,0 2 
060,0  

4,3 
7,5  

 1 380,0 
3 920,0  

172,0 
190,0  

11,5 
13,7  

 
TABLO : 302 � Madeni Eşya Sektörü İthalât Tahminleri 

 (Milyon T.L.)  
(1965 fiyatlarõ) (CIF) 

1962 1967 

I. Plan 
yõllõk 
% artõş 

 

1972 

Endöks 
1972 

1967=100 

II. Plan 
yõllõlk 
% artõş 

 

Mal gruplarõ  (1) (2) (3)  (4) (5) (6) 
1.  Yatõrõm mallarõ  148,0  154,0  1,1   200,0  130  5,4  

2.  Ara mallar  23,0  39,0  12,5   90,0  230  18,0  

3.  Tüketim mallarõ 
Toplam  

9,0 
180,0  

7,0 
200,0  

-4,8 
2,1  

 10,0 
300,0  

143 
150  

7,4 
8.4 
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Tüketim mallarõnda en fazla artõş göstermesi beklenen grup lamba, soba ve ocaklardõr. 
'Sobalar grupunda, petrol ürünleri ve LPG yakanlarõn kömür yakanlara kõyasla daha hõzlõ 
gelişeceği tahmin edilmektedir. 

Bu sektörde tüketimi hõzla artan alüminyum mamul ve yarõ mamul halde ithal 
edilmektedir. Bu ithalâtõn İkinci Plan döneminde de devam etmesi beklenmektedir. 

(2)   İthalât : 

İkinci Plan dönenimde madenî eşya sektörü kapsamõna giren mallarõn ithalât tahminleri 
Tablo 302 de gösterilmiştir. 

Talebin genellikle yurt içinde ekonomik sõnõrlarda üretilmesi mümkün olmõyan 
kõsmõnõn ithal edilmesi öngörülmektedir. Bunun yanõ sõra yurt içi üretimi mümkün olmakla 
beraber yeterli kapasite bulunmõyan mallardan, bu kapasite kuruluncaya kadar, zorunlu 
miktarda ithalât yapõlabilecektir. 

Genellikle tüketim mallan ithalâtõ kõsõtlõ olacaktõr. Bu mallara olan talebin yurt içi 
üretimle karşõlanmasõ öngörülmektedir. Ancak burada olta iğneleri, traş ve tuvalet aletleri 
gibi yatõrõm malõ niteliğindeki dayanõklõ tüketim mallarõndan tümünün yurt içi üretimi 
gerekli görülmiyenlerin ve bazõ tip ve model geliştirme amaciyle örnek olarak kullanõlacak 
tüketim mallarõnõn, zorunlu miktarõ aşmamak şartiyle, ithali mümkündür. 

c.    YATIRIMLAR : 

Madenî eşya sanayiinde İkinci Plan döneminde yapõlacağõ tahmin edilen yatõrõmlar 
Taftlo 303 de gösterilmiştir. Bu tabloda kamu sektörü yatõrõmlarõ içinde silah ve mühimmat 
üretimi konusu dõşõndaki yatõrõmlar görülmaktedir. 

Öngörülen yatõrõmlarõn el aletleri, vasõflõ civata, somun, perçin, makina ve takõm 
bõçaklarõ gibi alanlara ve yeni mamul türlerinin üretimine yönelmesi beklenmektedir. Ayrõca 
mevcut tesislerde dar boğaz giderici ve kapasite artõrõcõ yatõrõmlarõn yapõlacağõ tahmin 
edilmektedir. 

d.   DIŞ TİCARET DENGESİ : 

Sektörün dõş ticaret dengesi Tablo 304 de gösterilmiştir. 

TABLO : 303 � Yatõrõm Tahminleri 
(Milyon T.L.)  
(1965 fiyatlariyle) 

 

 Toplam yatõrõmlar  

1963 - 1967   dönemi  667,7  

1968 - 1972   dönemi  1 150,0  
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TABLO : 304 � Dõş Ticaret Dengesi 

 (Milyon T.L.) 
  (1965 fiyatlarõ ile) 

 

  

1967 1972 

Endeks 
1972 

1967 = 100 

 II. Plan 
yõllõk 
% artõş 

  (1) (2) (3)  (4) 

İhracat (FOB)   5,0  40,0  300   51,5  

İthalât (CİF)   200,0 300,0  150   8,4  

Fark   � 195,0  � 260,0  133   5,9  

 

3.   TEDBİRLER : 

a. Madenî eşya sanayiinde ana mallarõn standartlaştõrõlmasõ ve tipleştirilmesi 
konusundaki çalõşmalar sonuçlandõnlacak ve geçerli bir kontrol sistemi kurulacaktõr. 

b. İhracatõn geliştirilmesi için etkili teşvik tedbirleri uygulanacaktõr. 

c. Turistik e§ya üretimine yönelmiş faaliyetler teşvik edilecektir. 
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MAKİNA İMALÂT SANAYİİ 

1.  İLKELER VE GELİŞMELER : 

a. İLKELER : 

(1). İkinci Beş Yõllõk Plan döneminde motor sanayiinin kurulmasõ gerçekleştirilecektir. 

(2) Makina imalât sanayii, sanayileşme hareketinin temel ve yan etkileri çok olan bir 
sektördür. Bu sektörde, teknik ve finansman imkânlarõ büyük kuruluşlara yönelmek esastõr, 
İkinci Plan döneminde ele alõnacak üretim dallarõnda özel sektör etkin bir rol oynõyacak ve 
özel sektörün gerçekleştiremediği yatõrõmlarda kamu sektörü öncülük edecektir. 

b. GELİŞMELER VE SORUNLAR : 

Birinci Plan döneminde özellikle yatõrõm mallan üretimine ağõrlõk verilmesi 
öngörülmüştür, fakat gerekli yatõrõmlar gerçekleştirilemediği için-bu plan ilkesi tam 
anlamõnda uygulanamamõştõr. Bunun yanõnda buzdolabõ, çamaşõr makinasõ, v.b. tüketim 
mallarõnõn üretimi Plan tahminlerini oldukça aşmõş bulunmaktadõr. 

Sektör ana mallarõnda ortalama tüketim artõş hõzõ yüzde 8 civarõndadõr. Tüketimin en 
fazla geliştiği yõllar 1963 ve 1966 yõllarõdõr. Arz imkânlarõnõn kõsõtlõ olmasõndan ve 
yatõrõmlarõn programlanan hõzlarda gerçekleşmemesinden dolayõ dolayõ tüketim artõşlarõ 
istikrarlõ bir seyir takibetmemiştir. 

Birinci Beş Yõllõk Plan döneminde yurt içi üretimi Planda öngörülen değerin çok 
altõnda gerçekleşmiştir. 1967 üretim değerinin Plan dilimindeki değerin yüzde 72 si 
civarõnda gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Bununla beraber sektörün ortalama yõllõk 
üretim artõş hõzõ yüzde-23,2 civarõndadõr. Bu hõzõn en yüksek olduğu yõllar 1963 ve 1965 
yõllandõr. 

Makina imalât sektöründe talebin yaklaşõk olarak yüzde 65 i ithalâtla karşõlanmaktadõr. 
Her ne kadar yurt içi üretim artõşõ geniş çapta. ithalât ikamesi yaratmaktaysa da toplam talep 
içindeki ithalât oranõnda, büyük bir değişiklik görülmemektedir. 

Birinci Plan döneminde öngörülen yatõrõmlarõn ancak ortalama yüzde 18 kadarõ 
gerçekleştirilebilmiştir. Bu sektöre yatõrõm çekilememesinin, en önemli nedenleri kurulacak 
üretim ünitelerinin yüksek finansman, kalifiye işgücü ve gelişmiş teknoloji gerektirmeleri ve 
standart mal gruplarõ için talebin belirli bir seviyeye ulaşamamõş olmasõdõr. Kamu sektörü 
yatõrõmlarõnõn gecikmesindeki temel neden ise kuruluşlarõn gereği kadar yatõnm teşebbüsü 
ve gerçekleştirme gücüne sahip olmamalarõdõr. 
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Sektörde yurt içi kaynaklardan veya ithal yoliyle sağlanan hammaddenin, üreticiye 
maloluş fiyatõ yüksektir. Hammaddesini kendi ithal eden üreticilerde bu fiyat daha düşük 
olabilmektedir. 

Yurt içinde çeşitli kaynaklarda üretilen hammadde kalitesi de yeteri kadar homojen 
değildir. Bu bakõmdan üretimde bazõ teknolojik güçlüklerle karşõlaşõlmaktadõr. 

Makina imalât sanayii ileri üretim teknolojisi gerektiren bir sektördür, ileri teknolojiler 
de tecrübeli ve kalifiye işgücüne ihtiyaç göstermektedir. Bu işgücünün yeterli sayõda 
bulunmamasõ hem yatõrõmlarõn zamanõnda gerçekleştirilememesine, hem de üretim 
çeşitlerinin sõnõrlõ kalmasõna yol açmaktadõr. 

Sektörde kapasitenin kullanõlma oranõ genellikle düşüktür. Birkaç büyük kuruluş 
dõşõnda, teknik anlamda verim artõrõcõ üretim planlamasõ yapõlmamaktadõr. Bunun nedenleri 
genellikle üretim kapasitesinin küçük ünitelere bölünmüş olmasõnda toplanmaktadõr. Bu 
küçük ünitelerde, malî güçlerinin kõsõtlõ olmasõ nedeniyle, proje, kalite kontrol v. b. 
mühendislik hizmetlerinden yararlanüamamaktadõr. Bu nedenle verim ve kalite çoğu zaman 
istenilen standardõn altõnda kalmaktadõr. 

Sektörde özellikle ihraç potansiyeli olan mallarõn pazarlanmasõ için yeterli bir 
pazarlama tekniği ve faaliyeti uygulanamamaktadõr. Aynõ şekilde, yatõrõmlarõn faydalõ 
alanlara yönelmesini sağlõyacak pazar araştõrmasõ ve fizibilite etütleri gibi çalõşmalardan çok 
az miktarda faydalanõlmaktadõr. Bu tip araştõrma yapan ve. proje hazorlõyan kuruluşlarõn 
sayõsõ çok azdõr. Aynca bu etütlerin önemi sektörde henüz anlaşõlamamõştõr. 

2.    İKİNCİ BEŞ YILLIK PLAN HEDEFLERİ VE TAHMlNLERİ : 

a.   TALEP : 

(1)   Yurt içi talep : 

Makina imalât sektöründe İkinci Beş Yõllõk Plan dönemi içindeki yurt içi talep 
tahminleri Tablo 305 de gösterilmiştir. Bu sektörün yatõrõm malõ talep seviyesi diğer 
sektörlerde öngörülen yatõrõmlardan büyük ölçüde etkilenmektedir. Taşõt onanm ve imalât 
sektöründe beklenen gelişme hõzõ, özellikle İkinci Plan döneminde yurt içinde otomobil 
üretimine başlanacağõ varsayõmõ, sulama ve koy elektrifikasyonu faaliyetlerinin göstereceği 
artõş gibi unsurlar içten yanmalõ motorlar grupunda-ki talep hõzõnõ oldukça yükseltmiştir. 

Aynõ şekilde metalürji, demir - çelik ve kimya sektörlerinde dönem içinde beklenen 
gelişme, buhar kazanlarõ ile ağõr sanayi makinalannda talep artõş hõzõnõ önemli ölçüde 
etkilemektedir. 

Üretim aramallanndaki talep artõş hõzõ, yurt içi üretim artõşõna uygun olarak, yüzde 21,4 
civarõnda tahmin edilmektedir. 

Tüketim mallarõna talebin, İkinci Plan döneminde yõlda yüzde 12,4 oranõnda artmasõ 
beklenmektedir. Bu artõşa yol açan unsurlar, gelecek dönem içinde fertlerin satmalma 
gücündeki  artõş,  nüfus artõşõ, mallarõn satõş  fiyatlarõnda  beklenen  düşüklük, mal çeşitlerinin  
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TABLO : 305 � Yurt İçi Talep tahminleri 

(Milyon T. L.)  
1965 fiyatlarõ ile 

 

   I. Plan   Endeks II. Plan 
   yõllõk   1972 yõllõk 
 1962 1967 % artõş  1972 1967=100 % artõş 

Mal gruplarõ  (1) (2) (3)  (4) (5) (6) 
1. Buhar ve gazojen teçhizatõ,         

buhar kazanlarõ  35,0  161,0  35,8   510,0  316  26,0  
2. inşaat, yol, toprak, maden         

v. b. makinalarõ  280,0  350,0  4,5   920,0  263  21.4  
3. İçten yanmalõ motorlar ve         

ve diğer güç üreten makinalar  220,0  248,0  2,3   545,0  220  17,1  
4. Ağõr sanayi makina ve teçhizatõ  122,0  196,0  10,0   680,0  347  28,3  
5. Takõm tezgâhlarõ, el aletleri v. b  95,0  125,0  5,7   285,0  227  17,9  
6. Kompresör, vantilatör, pompa         

ve türbinler  90,0  186,0  15,5   570,0  306  25,0  
7. Besin ve içki makinalarõ  68,0  129,0  13,6   240,0  186  14,0  
S. Klima, õsõtma cihazlarõ te-         

sis ve makinalarõ  26,0  86,0  27,1   135,0  157  9,5  
9. Tekstil makinalarõ  130,0  198,0  8,8   310,0  157  9,5  
10. Rulmanlõ yataklar, dişli ve         

dişli kutularõ, transmisyon         
parçalarõ  72,0  186,0  20,8   470,0  253  20,4  

11. Tüketim mallarõ  266,0  438,0  10,5   785,0  179  12,4  
12. Diğerleri  740,0  851,0  2,2   1 300,0  152  8,8  
Toplam  2 144,0  3 154,0  8,0   6 710,0  212  16,2  
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TABLO : 306 � İhracat Tahminleri 

 (Milyon T. L.)  
1965 fiyatlarõ ile 

   I. Plan    Endöks  II. Plan  
   yõllõk    1972  yõllõik  
 1962  1967  % artõş   1972  1967 = 100  % artõş  

Mal gruplarõ  (1) (2) (3)  (4)  (5)  (6)
1. Buhar ve gazojen teçhizatõ  � �  7.6  �  
2. inşaat, yol, toprak ve ma-         

den makinalarõ  �  �   �   6,0  �   
3. îçten yanmalõ motorlar ve         

diğer güç üreten makinalar  �  �  �   6.0  �   
4. Ağõr sanayi makina ve teç-         

hizatõ  �  _  �   �  �   
5. Takõm tezgâhlarõ, el alet-         

leri, teçhizat ve tertibatõ  0,03  7,0  �   15,0  215  16,6  
6. Kompresör, vantilatör, tür-         

bin, pompa, v. b.  �  1,0  �   8,0  800  51,7  
7. Besin ve içki makinalarõ  �   �   3,4  �   
8. Klima, õsõtma tesis ve ma-         

kinalarõ  �  �  �   2,5  �   
9. Tekstil makinalarõ  �  �  __   3,0  �   
10. Üretim aramallarõ  �  �  �   7,0  �   
11. Tüketim mallarõ  �  6,0  �   16,0  267  21,7  
12. Diğerleri  �  1,0  �   10,0  1000  58,5  
Toplam  0,03  15,0  �   84,0  560  41,0  

Not:  İhracata arz edilen üretim fabrika satõş fiyatõ. 
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artõşõ (Birinci dönemin en önemli tüketim malõ olan buzdolaplarõnõn yanõnda dikiş, çamaşõr, 
bulaşõk makinalarõ gibi çeşitlerin de geliştirilmiş olmasõ) gibi unsurlardõr. 

(2)   İhracat : 

Makina imalât sektöründe ikinci Plan dönemi içindeki ihracat tahminleri Tablo 306 da 
görülmektedir. 

Birinci Plan döneminde başhyan tüketim malõ (Buzdolabõ, dikiş ma-kinasõ, v. b.) ve 
diğer anamallarõn (Ağaç tezgâhlarõ, v. b.) ufak çaptaki ihraç imkânlarõnõn, devam 
edegelmekte olan çabalar sonucunda, gelişmesi beklenmektedir. 

Bunlarõn yanõ sõra yurt içi işçilik ücretlerinin düşüklüğünden yararlanarak dõş 
memleketler hesabõna yapõlacak fason imalât ile Orta Doğu ülkelerine ulaştõrma ücretlerinin 
düşüklüğünden yararlanarak yapõlacak ağõr makina veya makina parçasõ ihracatõ önemli bir 
ihraç potansiyeli doğuracaktõr. 

b. ÜRETİM VE İTHALÂT: 

 (1)    Üretim: 

Sektörde İkinci Plan dönemi sonunda tahmin edilen üretim hedefleri Tablo 307 de 
verilmiştir. Tablodan da görüleceği gibi, üretim artõş hõzlarõ her İki Plan döneminde de 
aynõdõr. Birinci dönemde bu yüksek artõş hõzõnõ sağlõyan üretim, birçok anamalda bir 
başlangõç ve tecrübe aşamasõ niteliğindedir. İkinci dönemdeki üretim, bu aşamanõn üzerine 
kurulmuş olacaktõr. Bu üretim önemli ölçüde ithalât İkamesi yaratacak bacõmdadõr. 

Üretim hedeflerinde yatõrõm mallarõna büyük ağõrlõk verilmiştir. Bu arada montaj 
sanayiinin girdileri kapsamõndaki ara üretim mallarõnõn üretim hedefleri bu alanlardaki 
talebin tümünü karşõlayacak düzeydedir. Örneğin, İkinci Plan döneminin son yõllarõnda 
karayolu taşõtlariyle tarõm aletleri sektörlerinin motor ve dişli kutusu talepleri yurt içi 
üretimle karşõlanabilecektir. 

(2)   İthalât : 

Makina sektöründe ithalâtõn Birinci Plan döneminde gerçekleşme durumu ile İkinci 
Plan dönemindeki gelişmesi Tablo 308 de verilmiştir. Birinci Plan dönenimde toplam 
ithalâtta yüzde 2,1 oranõnda bir artõş görülmektedir. 
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TABLO : 307 � Üretim Hedefleri 

(Milyon T, L.) 
1965 fiyatlarõ ile 

    I. Plan    Endeks  II. Plan  
    yõllõk    1972  yõllõk  
  1962  1967  % artõş   1972  1987=100  % artõş  

Mal gruplarõ   (1)  (2)  (3)   (4)  (5)  (6)  
1. Buhar ve gazojen teçhizatõ   � 78,0  �   230,0  294  24,0  
2. inşaat, yol    toprak ve ma-          

den makinalarõ   6,4  86,0  68,0   330,0  382  30,6  
3. içten yanmalõ . motorlar ve          

diğer güç üreten makinalar   2,5  17,0  47,0   280,0  1650  75,0  
4. Ağ-õrsanayi makina ve teçhizatõ   �  41,0  �   200,0  486  37,4  
5. Takõm   tezgâhlarõ,   el   alet-          

leri, teçhizat ve tertibatõ   8,2  49,0  38,3   110,0  224  17,5  
6. Kompresör,   vantilatör, tür-          

bin, pompa   13,0  24,0  30,0   220,0  916  55,8  
7. Besin ve içki makinalarõ   18,0  36,0  14,8   130,0  361  29,2  
8. Klima, õsõtma tesis ve ma-          

kinalarõ   �  39,0  �   70,0  179  12,3  
9. Tekstil makinalarõ   5,0  45,0  55.0   210,0  466  37,0  

10. Üretim ara mallarõ   �  53,0  �   240,0  454  35,4  
11. Tüketim mallarõ   252,0  410,0  10,3   730,0  178  12,2  
12. Diğerleri   156,7  437,0  22,6   750,0  172  11,3  
Toplam   462,0  l 315,0  23,2   3 500,0  267  21,7  
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TABLO : 308 �İthalât Tahminleri 
(Milyon T. L.)  
1965 fiyatlarõ ile (CİF) 

   I Plan   Endeks II. Plan
   yõllõk   1972 yõllõk
  1962  1967  % artõş   1972  1967=100 % artõş 

Mal gruplarõ   (1)  (2)  (3)   (4)  (5)  (6)  

1. Buhar ve gazojen teçhizatõ   35,0  83,0  18,8   287,6  347  28,0  
2. inşaat, yol,   toprak ve ma-      

den makinalan  273,6 264,0 � 1,0  596,0 226 17,7
3. îçten yanmalõ    motorlar ve      

diğer güç üreten makinalar   217,5 231,0 1,2  271,4 117 3,2
4, Ağõr    sanayi    makina    ve      

teçhizatõ   122,0 155,0 2,1  480,0 310 25,5
5. Takõm    tezgâhlarõ, el   alet-      

leri, teçhizat ve tertibatõ   87,1 83,0 � 1,0  191,0 231 18,2
6. Kompresör,   vantilatör, tür-      

bin, pompa  77,0 163,0 16,1  358,0 219 17,0
7. Besin ve içki makinalan   50,0 93,0 13,2  113,4 121 3,9
8. Klima, õsõtma tesis ve ma-    '   

kinalarõ   26,0 47,0 7,2  67,5 144 7,6
9. Tekstil makinalarõ  125,0 153,0 1,2  102,7 67 �7,7
10. Üretim ara mallarõ  72,0 133,0 13,1  236,4 179 12,4
11. Tüketim mallarõ  14,0 34,0 19,4  71,0 210 16,0
12. Diğerleri  

Toplam  

 583,3  

1 682,5  

415,0  

1 854,0  

� 6,6  

2,1  

 600,0  

3 300,0  

144  

178  

7,5  

12,2  
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İkinci Plan döneminde yurt içinde üretilraiyen yatõrõm mallarõ öncelikle İthal edilecektir. 
Bunlarõn başõnda ağõr sanayi makina ve teçhizat ile inşaat ve yol makinalarõ grupu 
gelmektedir. Takõm tezgâhlarõ grupundaki ithalâtta, kurulacak olan motor fabrikalarõnõn 
büyük otomatik seri imalât tezgâhlan önemli bir yer kaplamaktadõr. Bu gruptaki tezgâhlarõn 
çeşitlerinin çokluğu, durmadan gelişmekte olmalarõ tümünün yerli üretimine imkân 
vermemektedir. Bu bakõmdan tezgâh talebinin büyük bir kõsmõ ithalâtla karşõlanacaktõr. 

Ayrõca, yerli üretimi belirli bir süre içinde kalite, miktar ve fiyat bakõmõndan beklenen 
seviyeye ulaştmlamõyan mallarõn düzenleyici amaçlarla ithalâtõna izin verilecektir. 

c.    YATIRIMLAR : 

Makina imalât sektöründe İkinci Plan dönemi yatõrõm tahminleri Tablo 309 da 
verilmiştir. 

İkinci Plan döneminde en afzla yatõrõm, içten yanmalõ motorlar ve üretim ara mallarõ için 
öngörülmüştür. İçten yanmalõ motorlar konusunda karayollarõ taşõtlarõna ait motor projeleri, 
yatõrõmlarõn önemli bir payõnõ teşkil etmektedir. 

 
TABLO : 309 � Yatõrõm Tahminleri 

(Milyon T. L.) 
(1965 fiyatlarõ ile) 

 

 Toplam yatõrõmlar  

1963 - 1967 Dönemi  301,7  

1968 - 1972 Dönemi 1 550,0  

d.   DIŞ TİCARET DENGESİ: 

Sektörün dõş ticaret durumu Tablo 310 da görülmektedir. 

TABLO : 310 � Dõş  Ticaret Dengesi 
(Milyon T. L.) 
(1965 fiyatlarõ İle) 

    Endeks II. Plan 
    1972 yõllõk 
  1967 1972 1967=100 % artõş 
  (1) (2) (3) (4) 

ihracat  (FOB)   14,0 84,0 600,0  43,2  
ithalât (CiF)   1 854,0  3 300,0  178,0  12,2  
Fark   � 1 840,0  � 3 174,8  11,8  

3.    TEDBİRLER : 

a. T. C. Devlet Demiryollarõ, T. Şeker Fabrikalarõ A. O., Türkiye Demir - Çelik 
işletmeleri Genel Müdürlüğü tesislerinde tam ve verimli kullaõulmõyan çeşitli makina imalât 
üretim kapasiteleri mevcuttur. Bu kapasiteleri değerlendirmek ve isabetli yönlerde geliştirmek 
amaciyle geniş bir organizasyon çalõşmasõ yapõlacaktõr. 

b. Özellikle su motorlan, derin kuyu tulumbalarõ imalâtõ eşvik edilecek ve 
geliştirilecektir. 
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TARIM ALETLERİ VE MAKİNALARI İMALÂT SANAYİİ 

1.  İLKELER VE GELİŞMELER : 
a.    ÎLKELER : 

İkinci Plan dönemi içinde tarõm alet ve makinalarõnõn yerli parça oranõ büyük ölçüde 
artõrõlacak ve bu amaçla yerli girdileri üretecek sanayi kollarõnõn gelişimi teşvik 
edilecektir. Yerli girdi üretecek sanayilerin gelişmesi için özellikle traktör ve biçer - döğer 
üretiminde tip ve modeller tesbit edilecektir. 

b.    GELİŞMELER VE SORUNLAR : 

Sektör kapsamõna giren anamallarda en önemli gelişme traktörlerde olmuştur. 
Traktörün montaj sanayii kapsamõna girmesiyle birlikte komple traktör ithalâtõ 
durdurulmuş, yalnõz yurt içinde üretilmiyen 56 - 65 beygirlik traktörler, bahçe tipi küçük 
traktörler ve paletli traktörlerin ithalâtõna müsaade edilmiştir. Bu yolla yapõlan yõllõk ithalât 
- sayõca -yõllõk talebin yüzde 2 ilâ 5 i kadardõr. 

Traktör montajõnda yüzde 55 gibi büyük oranda ithal malõ girdisi kullanõlmaktadõr. 
Bu bakõmdan traktör arzõ kõsõtlõ ve kontrollüdür. 

Traktör montajõ konusunda 1966 yõlõna kadar müsaade almõş bulunan yedi kuruluş 
vardõr. Bunlardan dördü fiili üretim yapmaktadõr. 1967 yõlõnda mevcut yedi kuruluştan 
ikisinin daha üretime başlõyacağõ tahmin edilmektedir. 

1966 yõlõ sonunda lastik dahil, ortalama yüzde 40 in üzerinde döviz tasarrufu oranõna 
erişilmiştir. 1967 yõlõ için en az döviz tasarruf oranõ yüzde 45 olacaktõr. 14 Nisan 1964 
tarihli Montaj Sanayii Yönetmeliğinde 1967 yõlõ için yüzde 60 döviz tasarruf oram 
öngörülmektedir. Ancak gerekli yatõnmlarõn zamanõnda gerçekleştirilememiş olmasõ 
dolayõsiyle, öngörülen bu orana erişilmesi imkânsõz görülmektedir. 

Bu alanda mevcut kuruluşlarõn sayõsõnõn fazlalõğõ, tüm üretim miktarõnõn küçük 
parçalara bölünmesine yol açmaktadõr. Bu yolla her kuruluşa düşen üretim hacmi, şimdiki 
durumda büyük yatõrõmlara girmeyi verimli kõlmaya yeterli değildir. Ayrõca her kuruluşun 
çeşitli tipler üzerinde faaliyet göstermesi de döviz tasarruf oranõnõn artõşõnõ kõsõtlayõcõ bir 
rol oynamaktadõr. 

Birinci Plan döneminin son iki yõlõnda yurt içinde biçer - döver üretimine 
başlanmõştõr. 1966 yõlõnda 20 tane biçer - döver üretilmiş, 1967 yõlõ içinde 50 tane 
üretilmesi programlanmõştõr. Bu üretim hacminde yüzde 4.0 döviz tasarruf oranõna 
ulaşõlmõştõr. 

Traktör ve biçer - döver üretiminde yerli parça oranõ yan sanayiin kapasitesine 
paralel olarak artmõş bulunmaktadõr. Bu oranõn memleket sanayiine ciddî bir katkõ yapacak 
şekilde artõrõlmasõ, ancak motor, dişli kutularõ, hareket sistemi ve ön düzen, direksiyon 
sistemi parçalan gibi ana inputlarõn yurt içi üretimi üe saf l anmasõna dayanmaktadõr. 

Diğer tarõm makina ve aletlerinin üretiminde büyük bir gelişme görülmektedir. 
Bunlarõn üretim teknolojisinin diğer birçok makina türüne kõyasla kolay oluşu, artõş hõzõnõn 
yükselmesinin başlõca nedenidir. Ancak üretim hacmi, birçok anamallarda yurt içi talebini 
karşõlõyacak  seviyeye   gelmemiştir.  Talep,  yalnõz   yõlõn   belirli   mevsimlerinde   ortaya  
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çõkmaktadõr. Bu talebin yerli üretimle karşõlanmasõ ya yõl içinde devamlõ üretim yapõlõp 
stok edilmesi veya diğer makina sektöründen yerli üretim kapasitesinin belirli 
mevsimlerde bu tür üretime ayrõlmasiyle mümkündür. Her iki alternatif de şimdiki 
durumda üretici için sakõncalõ olmaktadõr. 

Tarõm araç ve makinalannõn fiyatlarõnda 1962 yõlõndan bu yana yõlda yüzde 6 ilâ 22 
arasõnda değişen bir artõş görülmektedir. İthal edilmekte olan araç ve makinalarla montaj 
sanayii inputlannõn maliyetlerinin yükselmesi, ithalâtõn kõsõtlõ olmasõ ve yerli üretim 
hacminin düşüklüğü nedeniyle yurt içi satõş fiyatlarõnõn artmasõ bu fiyat artõşõnõ büyük 
ölçüde etkilemektedir. 

2.    İKİNCİ BEŞ YILLIK PLAN HEDEF VE TAHMİNLERİ : 
a. TALEP TAHMİNLERİ: 
(1)   Yurt içi talep : 

İkinci Beş Yõllõk Plan döneminde tanm alet ve makinalannõn yurt içi talep tahminleri 
Tablo 311 de verilmiştir. Bu tahminler tarõmda ma-Mnalaşmaya hõz verileceği 
varsayõmõna dayanmaktadõr. 

(2)   İhracat : 

Tanm alet ve maküõalan alanõnda ihracat imkânlarõ sõnõrlõ görüldüğünden, ihracat 
projeksiyonlarõ verilmemiştir. 

b. ÜRETİM VE İTHALÂT : 

(1)   Üretim: 

Sektörün ikinci Plan dönemi içindeki üretim tahminleri Tablo 312 de gösterilmiştir. 
Bu tahminlerde, Birinci Plan döneminde yerli yapõmõna başlanan alet ve makinalarda 
kalitenin geliştirilmesi ve üretim kapasitesinin yurt içi talebi karşõlayacak düzeye 
getirilmesi öngörülmektedir. 

Üretimin, alõnacak tedbirlerle, belirli mevsimlere bağlõ kalmadan yõl boyunca dengeli 
bir şekilde devam edeceği varsayõlmõştõr. 

Üretim ünitelerinin anamallar üzerinde ihtisaslaşacağõ ve seri imalâta yöneleceği 
varsayõlarak bu yolla üretim hacminin kuruluşlar arasõnda fazla bölünmemeleri 
öngörülmektedir. 

(1)   İthalat: 

Sektör anamallarõnõn dönem içindeki ithalât tahminleri Tablo 313 de gösterilmiştir. 
Yurt içinde ekonomik sõnõrlar içinde üretilemiyen ve talebin tümü yurt içi üretimiyle 
karşõlanamõyan anamallarõn ithal edileceği varsayõlmõştõr. Komple traktör ithalinde 
uygulanmakta olan kõstaslar dönem içinde de devam edecektir. 
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TABLO : 311 � Yurt içi Talep Tahminleri 

 (Milyon T. L.) 
 (1965 fiyatlarõ ile) 

    I. Plan   Endeks II. Plan 
    yõllõk   1972 yõllõk 
  1962 1967 % artõş  1972 1967=100 % artõş 

Mal gruplarõ   (1) (2) (3)  (4) (5) (6) 
Traktör                        Miktar   257,4  6 600,0  20,0   15 600  326  18,2  

 Değer   119,3  233,5  14,5   558,5  239  19,0  
Traktör pulluğu           Miktar   115,8  6 200,0  40,0   13 954  225  17,6  

Değer   5,4  15,0  23,3   33,6  224  17,4  
Traktör mibzeri            Miktar   200  2 528  66,0   3 680  146  7,8  

Değer   2,8  34,1  75,0   50,5  148  8,0  
Biçer - döğer                Miktar    450       800  178  12,0  

Değer   4,8  45,7  57,0   65,6  144  7,6  
Traktör treyleri            Miktar   2 412  3 500  7,7   12 627  361  29,3  

Değer   9,6  22,4  18,5   80,8  334  27,1  
Hayvanla çekilen         Miktar   1 350  12 000  55,0   21 000  175  11,8  
mibzerler                       Değer   1,7  14,4  53,0   25,2  175  11,8  
Hayvanla çekilen         Miktar   �  410  �   200  49  � 13,3  
orak makinasõ              Değer   � .  0,5  �   0,3  60  � 9,8  
Diğerleri                       Değer  13,3 54,4 32,4  130,5 240 19,2 

Toplam                         Değer   156,9  420,0  21,6   946,0  226  17,8  
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TABLO : 312 � Yurt İçi Tahminleri 
(Milyon T. L ) 
 (1965 üretici fiyatlarõ ile) 

    I. Plan   Endeks II. Plan 
    yõllõk   1972 yõllõk 
  1962 1967 % artõş  1972 1967=100 % artõş 

Mal gruplarõ   (1) (2) (3)  (4) (5) (6) 
1. Traktör                       Miktar   2 574  6 500  20,4   15 000  230  17,4  

Değer   90,7  228,8  20,4   528,0  230  17,4  
2. Traktör pulluğu          Miktar   1 158  6 000  38,8   13 904  231  17,5  

Değer   2,8  14,4  38,6   33,4  231  17,5  
3. Traktör mibzeri          Miktar   200  2 500  66,0   3 550  142  7,2  

Değer   2,7  33,9  66,0   48,3  142  7,2  
4. Biçer - döğer              Miktar   � 50  � �  600  1 200  64,0  

Değer   �  5,7  � �   45,6  800  51,5  
5. Traktör treyleri           Miktar   2 412  3 500  7,7   12 627  360  29,2  

Değer  9,6 22,4 17,5  80,8 360 29,2 
6. Hayvanla çekilen        Miktar   1 350  12 000  55,0   21 000  175  11,8  

mibzerler                  Değer   1,7  14,4  53,0   25,2  175  11,8  
7. Hayvanla çekilen        Miktar   �  410    200  49  � 13,3  

orak makinasõ          Değer   �  0,5  � �   0,3  60  � 9,8  
8. Diğerleri                     Değer   14,2  52,9  30,0   123,4  224  17,4 

Toplam                           Değer  121,7 373,0 25,2  885,0 236 18,8 
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TABLO : 313 � İthalât Tahminleri 
(Milyon T. L.)  
(1965 fiyatlarõ (CIF) 

 
 

    I. Plan   Endeks II. Plan 
    yõllõk   1972 yõllõk 
  1962 1967 % artõş  1972 1967=100 % artõş 

Mal gruplarõ   (1) (2) (3)  (4) (5) (6) 
Traktör                           Miktar   �  100  �   600  600  43.3  

Değer   28,6  4,0  � 32,5   30,0  750  49,5  

Traktör pulluğu              Miktar   �. 200  �   50  25  � 24,0  
Değer   2,6  0,6  � 25,5   0,2  33  � 20,0  

Mibzer                             Miktar   �  28  �   130  464  36,0  
Değer   0,1  0,2  15,0   2,2  1 100  62,0  

Biçer - döver      
Mik

  400  �  200  50  � 17,0  

Değer   4,8  40,0  54,0   20,0  50  � 17,0  

Diğerleri                        Değer   1,85 2,2  3,2   7,6  345  28,0  

Toplam                          Değer  37,98 47,0  4,4  60,0 128 5,1 
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c.   YATIRIMLAR: 

Sektörde dönem içinde yapõlmasõ tahmin edilen yatõrõmlar Tablo 314 de 
gösterilmiştir. Traktör ve biçer - döger üretimi için gerekli dişli kutusu, motor, dövme 
parçalar gibi input yatõrõmlarõn ve diğer bazõ tarõm alet ve makina yatõrõmlarõnõn büyük bir 
kõsmõ makina ve madeni eşya sektörü kapsamõna girmektedir. 

Bu nedenle sektörün yatõrõmõ üretime oranla çok düşük görülmektedir. 

Yurt içinde üretilmesi ekonomik olmõyan girdilerin ithal yoliyle «ağlanmasõna devam 
edilecek, talep miktarõ yeterli seviyeye ulaştõğõnda yeril Üretime başlanacaktõr. 

TABLO : 314 � Yatõrõm Tahminleri 
(Milyon T. L.)  
1965 fiyatlarõ 

 

 Toplam yatõrõmlar  

1963 - 1967   Dönemi  33,8  

1968 - 1972   150,0  

d.   DIŞ TiCARET DENGESİ : 

Tarõm aletleri ve makinalan sanayiinin 1967 ve 1972 dõş ticaret durumu Tablo 315 de 
görülmektedir. 

TABLO : 315 � Dõş Ticaret Dengesi 
(Milyon T. L.)  
1965 fiyatlarõ 

 

    Endeks  II. Plan 
    1972  yõllõk 
  1967 1972 1967=100  % artõş 

  (1) (2) (3)  (4) 

İhracat   �   �  �   �  
İthalât (CİF)   47,0  60,0  127,6   5,0  
Fark   � 47,0  � 60,0     
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ELEKTRİK, MAKİNA CİHAZ VE MALZEMELERİ 
İMALAT SANAYİİ 

1.    İLKELER VE GELİŞMELER : 

a. İLKELER: 

(1)  ikinci Plan döneminde enerji üretimi ve dağõtõmõ için elektrik makinalannõn ve 
sõnai motorlarõn imalini hedef tutan yatõrõmlara öncelik verilecektir. 

(2)  Elektrik makina, cihaz ve malzemeleri imal eden tesislerin, İkinci Plan 
döneminde ihracata yönelmesi öngörülmektedir. Bu amaçla kalitelerin yükseltilmesi ve 
fazla kapasitelerin bu yönde değerlendirilmesi sağlanacaktõr. 

b. GELiŞMELER VE SORUNLAR : 

Yurdumuzda elektrik makina, cihaz ve malzemeleri sanayiinin kurulmasõ Planlõ 
Dönemden önce, genel olarak dayanõklõ tüketim mallarõnõn imalâtõ ile başlamõştõr. 

Birinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ döneminde yatõrõm malõ niteliğindeki ana mallarõn 
üretimine öncelik verilmiştir. Ancak, kurulmasõ öngörülen tesislerden telefon santralleri 
fabrikasõ ve elektrik motorlarõ tesislerinde 2-3 yõllõk bir gecikme doğmuştur. 

Sektör mallarõna olan talebin 1962 yõlõnda yüzde 51 i, 1963 te yüzde 49 u, 1964 te 
yüzde 57 si, ve 1965 te yüzde 62 sinin yurt içi üretimi» karşõlanmasõ sağlanmõştõr. 
Üretimdeki artõş yanõnda, 1962 de yüzde 41 olan yatmm mah üretüni 1965 te yüzde 52 ye 
ulaşarak önemli bir yapõsal değişiklik göstermiştir. Ayrõca, birçok anamalda kalite 
yükseldiği gibi ihracat yapõlabilecek bir düzeye ulaşõlmõştõr. 

Elektrik makina, cihaz ve malzemelerinin Birinci Beş Yõllõk Plan dönemindeki üç 
yõllõk ortalama artõş yüzdesi 13,8 olarak gerçekleşmiştir. Planlõ dönemin diğer iki yõlõnda 
da bu artõş nispetinin devam edeceği tahmin edilmektedir. Sektör mallarõna olan talep, 
döviz kõtlõklarõ ve ithalât güçlüklerinden baskõ altõndadõr. 

Elektrik makina, cihaz ve malmezelerinin kullanõldõğõ değişik işletme ve tesislerde 
yeril mamullerin kullanma oranlarõ incelendiğinde, bu alandaki gelişme daha açõk olarak 
görülmektedir. 
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TABLO : 316 � Elektrik Makina ve Teçhizatõn Tesislerde Kullanma Oranlarõ (1966 

Yõlõnda Tahminlere Dayanmaktadõr.) 
 

Elektrik makina ve teçhizatõnõn  
kullanõldõğõ yerler 

Yerli kullanma 
orariõ % 

Köy ve şehir şebekelerinin kuruluşunda 90  
Enerji nakil hatlarõnda 35 KV. ta kadar  90  
Enerji nakil hatlarõnda 35 KV. tan yukarõda  80  
Bir binanõn õşõk tesisatõnda  100  
Bir fabrikanõn õşõk ve kuvvet tesisatõnda  95  
Trafo - merkezleri, 35 KV. 200 KVA. ya kadar  85  
Trafo - merkezleri] 35 KV. 200 KVA. dan yukarõ  80  
Yeraltõ kablosu  75  

Ayrõca, yurt içinde imal ve montajõ yapõlan elektrik makina cihaz ve malzemelerine 
sağlanan döviz tasarruflarõ yüksek bir seviyeye ulaşmõştõr. 

İmalât sanayiinin diğer bölümlerinde olduğu gibi. elektrik makina, cihaz ve 
malzemelerinde de kalite kontrolünün olmayõşõ temel bir sorun olarak devam etmektedir. 
Ayrõca, standartlarõn üretime paralel olarak hazõrlanmamasõ ve ithal edilen mallara 
uygulanmamasõ çözümü gerekli problemlerin başõnda gelmektedir. 

2. İKİNCİ BEŞ YILLIK PLAN HEDEF VE TAHMİNLERİ:  

a.   TALEP : 
(1) Yurt içi talep : 

Elektrik makina, cihaz ve malzemelerine olan yurt içi talep Tablo 317 de 
gösterilmiştir. 

(2) ihracat: 

Elektrik makina, cihaz ve malzemeleri sanayiinin baza mamullerinde, yurt içi talebin 
üzerinde bir üretim kapasitesine ulaşmõştõr. Ayrõca, kalite ve fiyat yönünden dõş pazar ile 
yarõşacak bir düzeye ulaşõlabilmektedir. Dõş pazar sõnõrlõ olmakla beraber, ikili anlaşmalar 
yoluyla önemli gelişmeler olacağõ tahmin edilmektedir. Elektrik makina cihaz ve 
malzemeleri dõş talep tahminleri Tablo 318 de değer olarak gösterilmiştir. 

b.    ÜRETİM VE İTHALAT :  

(1)   Üretim: 

Elektrik makina, cihaz ve malzemeleri sektörü üretim tahminleri, yurt içi talep ve 
ihracat tahminlerine göre düzenlenmiştir. Ayrõca, kurulu ve kurulmakta olan tesisler ile 
kurulmasõ öngörülenlerin üretime bağlõyacağõ yõl dikkate alõnmõştõr. Sektörün üretim, 
tahminleri Tablo 319 da gösterilmiştir. 

(2)  İthalât : 

Elektrik makina, cihaz ve malzemeleri ithalâtõ, İkinci Plan döneminde mamulden, 
özellikle sektör içinden sağlanan yan mamule dönüşecektir. Sektör ithalâtõ anagruplara 
göre Tablo 320 de gösterilmiştir. 
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TABLO : 317 � Yurt içi Talep Tahminleri 
(Milyon T. L.)  
1965 fiyatlarõ ile 

   I. Plan    Endeks  II. Plan  
   yõllõk    1972  yõllõk  
 1962  1967  % artõş   1972  1967=100  % artõş  

Mal gruplarõ  (1) (2) (3)  (4) (5) (6)
1. Elektrik maklnalarõ 50,0 133,8 21,8  330,7 247 19,8
2. Elektrik kablolarõ  49,7  | 90,2  14,7   186,0  187  13.3  
3. Dağõtõm Şb. cihazlarõ  35,0  60,0  11,3   94,3  157  9,4  
4. iç tesisat malzemesi  5,9  16,5  22,7   39,0  236  18,7  
S. Dayanõklõ tüketim mallarõ  28,5  59,0  15,2   98,0  166  10,6  
6. Akümülâtör ve piller  75,7  103,0  6,3   164,4  159  9,7  
7. Ölçü aletleri  4,8  14,8  25,2   39,8  268  21,9  
8. Telli haberleşme cihazlarõ  15,8  17,8  2,3   60,0  337  27,5  
9. Diğerleri ve yan mamuller  146,6  307,4  15,9   714,8  232  18,3  

Toplam  412,0 802,5 14,2  1 727,0 215 16,6

TABLO : 318 � İhracat Tahminleri (Milyon T. L.) 
1965 fiyatlarõ ile 

 

 I. Plan   Endeks II. Plan
 yõllõk   1972 yõllõk
 1962 1967 % artõş  1972 1967=100 % artõş

Mal gruplarõ  (1) (2) (3)  (4) (5) (6)
1. Elektrik makinalarõ  � 2,2 �  4,3 195 14,3
2. Elektrik kablolarõ � 18,8 �  60,0 319 26,0
3. Dağõtõm Şb. cihazlarõ  � � �  3,7 � �  
4. îç tesisat malzemesi  � 1,0 �  5,0 500 38,0
5. Dayanõklõ tüketim mallarõ  � 4,0 �  14,0 350 28,5
6. Akümülâtör ve piller  � 1,5 �  5,6 373 30,0
7. ölçü aletleri � �  1,2 � �
8. Telli haberleşme cihazlarõ  � � �  5,0 � �
9. Diğerleri � 2,0 �  6,2 310 25,5
10. Yarõ mamul ihracatõ  � 3,0 �  20,0 666 46,1

Toplam  � 32,2 �  125,0 384 30,8
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TABLO : 319 � Üretim Hedefleri 
(Milyon T. L.)  
1965 üretici fiyatlarõ ile 

 I. Plan    Endeks II. Plan
 yõllõk  1972 yõllõk
 1962 1967 % artõş   1972 1967=100 % artõş

Mal gruplarõ  (1) (2) (3)  (4) (5) (6)
1. Elektrik makinalarõ  4,5 76,0 76,2  195,0 256 20,7
2. Elektrik kablolarõ 26,0 104,0 32,0  244,0 234 18,5
3. Dağõtõm Şb. cihazlarõ  5,0 47,0 56,5  91,0 193 14,1
4. iç tesisat malzemesi  5,5 17,0 25,3  44,0 258 20,9
5. Dayanõklõ tüketim mallarõ  25,0 63,0 20,3  112,0 177 12,1
6. Akümülâtör ve piller  73,0 104,0 7,2  170,0 163 10,3
7. Ölçü aletleri � 6,0  36,0 600 43,0
8. Telli haberleşme cihazlarõ  1,0 4,0 32,0  65,0 1625 74,3
9. Diğerleri 43,0 97,0 17,6  395,0 407 32,2

Toplam  183,0 518,0 23,1  1 352,0 261 21,2

TABLO : 320 � İthalât Tahminleri (Milyon T. L.) 
1965 fiyatlarõ ile 

 

 I. Plan   Endeks II. Plan
 yõllõk   1972 yõllõk
 1962 1967 % aõtõş  1972 1967-100 % artõş

Mal gruplarõ  (1) (2) (3)  (4) (5) (6)
1. Elektrik makinalarõ  45,5 60,0 »  5,6  140,0 233 18,4
2. Elektrik kablolarõ 23,7 5,0 � 26,8  2,0 40 � 16,3
3. Dağõtõm Şb. cihazlarõ  30,0 13,0 � 15,5  7,0 53 � 11,6
4. iç tesisat malzemesi  0,4 0,5 4,6   �
5. Dayanõklõ tüketim mallarõ  3,5  � � �
6. Akümülâtör ve piller  2,7 0,5 � 29,0  � � �
7. ölçü aletleri 4,8 8,8 12,8  6,0 56 � 10,9
8. Telli haberleşme cihazlarõ  14,8 13,8 � 1,8  � � �
9. Diğerleri 48,8 125,0 20,7  60,0 48 � 13,6

Mamul mal ithalât toplamõ  174,2 236,1 6,7  184,0 78 �   3,9
10. Yar: mamul ithalat  54,8 90,4 10,5  286,0 316 25,9

Genel toplam  229,0 317,0 6,6  500,0 157 9,7
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c.    YATIRIMLAR : 

İkinci Plan döneminde yapõlacak yatõrõmlarõn yüzde 11 i devam eden, yüzde 10 u 
idame yatõrõmlarõ olarak ayrõlmaktadõr. Yeni yatõrõmlarla, ağõr elektrik makinalan, dağõtõm 
şebekesi cihazlarõ ve ölçü aletleri imalâtõ öngörülmektedir. Ayrõca, elektrik kablolarõ ile 
dayanõklõ tüketim mallan imalâtõnda ihracat için kapasiteyi artõracak ve kaliteyi 
yükseltecek yatõrõmlar yapõlacaktõr. Plan dönemindeki temel yatõrõmlara kamu 
kuruluşlarõnõn proje hazõrlõklarõ ve finansmanõ yönünden öncülük etmesi öngörülmügtür. 
Elektrik makina, cihaz ve malzemeleri sanayii yatõrõmlarõ Tablo 321 de gösterilmiştir. 

TABLO : 321 � Yahnin Tahminleri 
(Milyon T. L) 
(1965 fiyatlariyle) 

 

 Toplana yatõrõmlar  

1963 - 1967 dönemi  272,0  
1968 - 1972 dönemi  450,0  

 
d.   DIŞ TÎCARET DENGESÎ : 

Elektrik makina, cihaz ve malzemeleri ithalâtõ, önemli ikame yatõrõmlarõ olmasõna 
rağmen İkinci Plan döneminde artõş gösterecektir, ihracatõn artõrõlmasõ imkânlarõ sõnõrlõ 
olduğundan, sektörün dõş ticaret dengesindeki açõk devam edecektir. Sektörün dõş ticaret 
durumu Tablo 322 de gösterilmiştir. 

TABLO : 322 � Dõş Ticaret Dengesi 
1965 fiyatlarõ ile  
(Milyon T. L.) 

 

    Endeks   II. Plan  
    1972   yõllõk  
  1967  1972  1967=100   % artõş  
  (1) (2) (3)  (4)  
ihracat (FOB)   26,0 100,0 384  30,8  
ithalât   317,0  500,0  158   9,6  
Paric   � 291,0  � 400,0  137   6.5  

3.    TEDBİRLER : 

a. Elektrik ölçü aletlerinin bütününü kapsõyacak entegre bir tesisin kuruluğu 
gerçekleştirilecektir, 

b. Elektrik makina, cihaz ve malzemelerinin mamul ithalâtõ azalmakta, sektör 
içinden sağlanan yan mamul ithalâtõ artmaktadõr. Bu dönemde yan mamul imal edecek 
yatõrõmlar teşvik edilecektir. 

c. İthal yoluyla sağlanan elektrik makina, cihaz ve malzemelerinde kalite kontrolü 
yapõlacak ve standartlara uygunluğu aranacaktõr. 
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ELEKTRONİK  SANAYİİ 

l.   İLKELER VE GELİŞMELER : 

a. İLKELER : 

(1)  Elektronik sanayiinin İkinci Plan döneminde dayanõklõ tüketim mallarõndan, 
diğer elektronik cihazlarõn imalâtõna yönelmesi esastõr. 

(2)  Elektronik sanayiinde araştõrmalar yoğunlaştõrõlacak ve devlet tarafõndan 
desteklenecektir. 

b. GELİŞMELER VE SORUNLAR : 

Yurdumuzda elektronik cihazlarõn imalatõ, 1958 yõlõnda ithalâtta kota sisteminin 
uygulanmasõndan sonra hõzlanmõştõr. Başlangõçta, radyo, pikap ve teyp gibi dayanõklõ 
tüketim mallarõ imalâtõnda kullanõlan devre elemanlarõnõn ithaliyle montaj işleri 
yapõlmõştõr. Özellikle kamu kuruluşlarõnõn kullandõğõ diğer elektronik cihazlarõn montajõ 
1962 yõlõndan sonra başlamõştõr. 

Dayanõklõ tüketim mallarõnõn ve diğer elektronik cihazlarõn montajõnda, 1964 yõlõnda 
yürürlüğe giren «Montaj Sanayii Talimatõ» yerli parça imalâtõm artõrmõş ve gelişmeyi 
hõzlandõrmõştõr. Elektronik cihazlarõn yerli montajõnda maliyet unsurlarõnõn dağõlõmõ Tablo 
323 de gösterilmiştir. 

Genel olarak radyo, pikap ve teyp imalâtõnda payõ yüksek olan firmalar ileri bir 
teknoloji uygulamaktadõr. Üretimdeki payõ az ve sayõca fazla olan kuruluşlar atelye 
seviyesinde olup, montajcõlõktan ileriye gitmemektedir. Diğer elektronik cihaz imalâtçõlarõ 
gelişme safhasõnda olup, araştõrmaya gereken yeri vermemektedirler. 

Dayanõklõ tüketim mallarõ ve diğer elektronik cihazlarõn imalâtõ kalifiye eleman, 
tecrübeli elektronik mühendisi ve araştõrmacõya ihtiyaç göstermektedir. Bu endüstri için 
her kademe teknik elemanõn yurdumuzda yetiştiği, fakat yeterli olmadõğõ, meslek veya 
yurt dõşõna kaydõğõ anlaşõlmaktadõr. 

Elektronik sanayiin dayanõklõ tüketim mallarõ grupundaki fazla kapasite 1966 yõlõna 
kadar değerlendirilememiştir. Ayrõca, kamu kuruluşlarõnõn elektronik cihaz alõmõnda, yurt 
içi imkânlarõnõ gereği gibi değerlendirememelerî kapasitenin kullanõmõnõ ve seri imalâtõ 
olumsuz etkilemektedir. 
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TABLO : 323 � Elektronik cihazlarda maliyet unsurlarõnm dağõlõmõ (1) 
1965 yõlõ için birim % 

  

İthal Yerli İşçilik 
 

Mühendislik Sağlanan 
Yurtiçi 

değerlerin 
Cihaz gruplarõ   malzeme malzeme masraflarõ  giderleri kâr toplamõ 

  (1) (2) (3)  (4) (5) (6) 
Radyo   32,6  32,4  15,4   0,6  19,0  67,4  

Amplifikatör   25,9  37,3  15,2   1,6  20,0  74,1  

Diafon   24,4  35,3  14,6   1,7  24,0  75,6  

Çeşitli elektronik cihazlar  26,0 15,3 16,6  10,4 31,7 74,0 

Kaynak :  Türkiye elektronik sanayiinin etüdü, PTT 1967 
(1)   Elektronik cihazõn CIF değerinin, maliyet unsurlarõna oranõndan bulunmuştur. 
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2.   İKİNCİ  BEŞ YILLIK PLAN HEDEF VE TAHMİNLERİ : 

a.   TALEP: 

(1) Yurt içi talep : 

Özellikle kamu kuruluşlarõnõn kullandõğõ elektronik cihazlarõn önemli kõsmõ yardõm 
yotiyle sağlanmaktadõr. İkinci Plan döneminde bu tip cihazlarõn bir kõsmõnõn yurt içinde 
imal edileceği, diğerlerinin de ithal edileceği kabul edilmiştir. Bu bakõmdan, 1972 yõlõ yurt 
içi talebi, 1962 ye göre oldukça yüksek gözükmektedir. Elektronik cihazlara olan yurt içi 
talebi Tablo 324 de gösterilmiştir. 

(2) İhracat : 

Elektronik cihazlarõn ihracatõ sõnõrlõ olmakla beraber, dayanõklõ tüketim mallarõnda 
fazla kapasitenin bu yolda değerlendirilmesi imkân dahilindedir. İhracat tahminleri Tablo 
325 te gösterilmiştir. 

b.    ÜRETİM VE İTHALAT : 

(1)    Üretim : 

Elektronik cihazlarõn üretimde özellikle dayanõklõ tüketim mallarõnõn dõşõndakilerde, 
1969 yõlõndan sonra önemli artõşlar beklenmektedir. Elektronik cihazlarõn üretim 
tahminleri Tablo 326 da gösterilmiştir. 

(2}   İthalât : 

Elektronik cihazlardan yardõm yoliyle gelenler de dahil edilirse, sektör ithalâtõnõn 
yüzde 60 õ mamullere ayrõlmaktadõr. Ancak, İkinci Plan döneminin sonunda bu oran yüzde 
33 e düşecektir. Elektronik cihazlarõn 'ithalât tahminleri Tablo 327 de gösterilmiştir. 
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TABLO : 324 � Yurtiçi Talep Tahminleri 

(Milyon TL)  
(1565 fiyatlariyle 

 

   I. Plan    Endeks  II. Plan  
   yõllõk    1972  yõllõk  
 1962  1967  % artõş   1972  1967 = 100  % artõş  
 (1)  (2)  (3)   (4)  (5)  (6)  
1. HP ve VHF telsiz cihazlarõ  �  41,6  �   86,8  208  15,8  
2. Alõcõ - verici radyo telefon ve 

telgraf cihazlarõ �  3,4  �  
 

15,0  441  34,6  
3. Kuranportör teçhizatõ  2,3  �  �   21,0  �  �  
4. Gücü 10 KW. tan küçük verici 

radyo 0,7  0,5  � 4,9  
 

2,7  640  40,0  
5. Radyo verici istasyonlarõ  7,8  �  �   4,0  �  �  
6. Çeşitli elektronik cihazlar  �  28,0  �  56,0  200  14,8  
7. Muhtelif ölçü aletleri  �  2,5  �   7,3  292  23,8  
8. Amplifikatör  0,3  1,6  11,6   2,2  137  6,5  
9. Ankara - İstanbul - İzmir R/L  õ �  9,8  �   � �  �  
10. Radyo (Cereyanlõ ve pilli)  132,7  169,4  7,4   334,0  176  12,0  
11. Pikap  3,0  6,8  14,1   7,5  120  5,2  
12. Teyp  �  0,4  �   17,5  324  26,4  
13. Diğerleri  6,5  9,0  6,6   45,0  500  38,0  
14. Yarõ mamul  84,7  60,0  � 4,9   212,0  353  28,6  

Toplam  238,0  357,0  8,5   611,0  227  17,9  
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TABLO : 325 � İhracat Tahminleri 
(Milyon TL.)  
(1965 iiyatlariyle) 

 I. Plan   Endeks II. Plan
 yõllõk   1972 yõllõk
 1962 1967 % artõş  1972 1967=100 % artõş
 (1) (2) (3)  (4) (5) (6)
1. HF ve VHF telsiz cihazlarõ  � � �  1,0 � �
2. Amplifikatör � � �   0,5 � �
3. Radyo (Cereyanlõ ve pilli)  � 4,5 �  6,0 133 5,8
4. Pikap  � � �  0,5 � �
5. Teyp  � � �  0.5 � �
6. Diğerleri � � �  2,0 � �
7. Yarõ mamul � 1,5 �  3,5 233 18,4

Toplam � 6,0 �  14,0 233 18,4
 

TABLO : 326 � Üretim Hedefleri (Milyon TL.) 
(1965 yatlariyle) 

 I. Plan   Endeks II. Plan
 yõllõk   1972 yõllõk
 1862 1967 % artõş  1972 1967-100 % artõş
 (1) (2) (3)  (4) (5) (6)
1. HF ve VHF telsiz cihazlarõ  � 6,3 �  72,5 1 155 63,0
2. Alõcõ - verici radyo telef, ve t<  .     � � �  10,0 � �
3. Kuranportör teçhizatõ  � � �  17,0 � �
4. Gücü 10 K w. olan (küçük ve-  �   

rici radyo � 0,5 �  2,7 540 40,0
5. Radyo verici istasyonlarõ  � � �  � � �
6. Çegitli elektronik cihazlar  � � �  16,0 � �
7. Muhtelif ölçü aletleri  � . � �  2,3 � �
8. Amplifikatör � 1,6 �  2,7 168 10,9
9. Ankara - istanbul - izmir R/L � � �  � � �
10. Radyo (Cereyanlõ ve pilli)  130,0 189,4 7,7  340,0 179 12,3
11. Pikap  3,0 5,8 14,1  8,0 138 6,6
12. Teyp  � 5,4 �  18,0 333 27,0
13. Diğerleri 1,0 3,0 24,6  10,0 333 27,0
14. Yarõ mamul � � �  15,5 � �

Toplam 134,0 212,0 9,6  515,0 243 19,4
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TABLO : 327 � İthaİât Tahminleri 

(Milyon TL.)  
(1965 fiyatlarõ) 

   I. Plan    Endeks  II. Plan  
   yõllõk    1972  yõllõk  

 1962  1967  % artõş   1972  1967 = 100  % artõş  
Mal gruplarõ (1) (2) (3)  (4) (5) (6) 

1. HF ve VHF telsiz cihazlarõ  �  35,3  �   15,0  43  � 15,5  
2. Alõcõ - verici   radyo,   telefon         

telgraf cihazlarõ  �  3,4  �   5,0  147  8,0  
3. Kuranportör teçhizatõ  2,3  �  �   4,0  �  �  
4. Gücü 10 K w. dan küçük ve-         

rici radyo  0,7  �  �   �  �  �  
5. Radyo verici istasyonlarõ  7,5  �  �   4,0  �  �  
6. Çeşitli elektronik cihazlar  �  28,0  �   40,0  143  7,4  
7. Muhtelif ölçü aletleri  �  2,5  �   5,0  250  20,1  
8. Amplifikatör  0,3  �  �   �  �  �  
9. Ankara-Istanbul-İzmir R/L  �  9,8  �   �  �  �  
10. Radyo (Cereyanlõ ve pilli)  2,7  �  �   �  �  �  
11. Pikap  �  �  �   �  �  �  
12. Teyp  �  �  �   �  �  �  
13. Diğerleri  5,5  6,0  1,8   37,0  616  43,8  
14. Yarõ mamul  84,7 60,0  � 4,9   200,0  333  �  

Toplam  104,0  145,0  6.8   310,0  213  16,4 
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c.    YATIRIMLAR : 

İkinci Plan döneminde özel sektörün kaliteyi yükseltici ve yerli parça oranõnõ artõrõcõ 
nitelikte yatõrõmlar yapacağõ tahmin edilmektedir. Ayrõca, elektronik alanda araştõrmaya 
yönelen yatõrõm yapõlmasõ, öngörülen gelişmeye ulaşmak için zorunlu görülmektedir. 
Elektronik sektörü, yatõrõm tahminleri Tablo 328 de gösterilmiştir. 

TABLO : 328 � Yatõrõm Tahminleri 

(Milyon T. L.)  

1965 fiyatlarõ ile 
 

 Toplam yatõrõmlar  

1963 - 1967 dönemi  29,5  
1968 - 1972 dönemi  150,0  

(1)   Dõş ticaret dengesi : 

İkinci Plan döneminde elektronik cihazlarõn mamul ve yarõ mamul ithalâtõ artacaktõr, 
ihracatta önemli gelişmeler beklenmediğinden sektörün dõş ticaret dengesinde açõk devam 
edecektir. Sektörün dõş ticaret. durumu Tablo 329 da gösterilmiştir. 

TABLO : 329 � Dõş Ticaret Dengesi 
(Milyon TL.) (1965 
fiyatlan) 

 

   Endeks   II. Plan  
   1972   yõllõk  
 1967  1972  1967=100   % artõş  
 (1)  (2)  (3)   (4)  
İhracat (FOB)  4,5  10,0  222   17,3  
İthalât (CIF)  145,0  310,0  213   16,4  
Fark  � 140,5  � 300,0  213   16,4  

3.   TEDBİRLER : 

a. Elektronik cihazlarda kullanõlan devre elemanlarõnõn üretimi için yapõlacak 
yatõrõmlar teşvik edilecektir. 

b. İkinci Plan döneminde televizyon sistemlerinin kuruluşuna geçmeden önce 
televizyon vericileri ile ilgili etütlere paralel olarak, yurt şartlarõna en uygun televizyon 
tipleri tespit edilecek ve yurt içi üretim programlan hazõrlanacaktõr. 
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KARAYOLLARI TAŞITLARI İMALÂT SANAYİİ 

1.  İLKELER VE GELİŞMELER : 

a.   ÎLKE : 

(1)  İkinci Beş Yõllõk Plan döneminde binek otomobilinde yerli imalât 
gerçekleştirilecektir. 

(2)  İkinci Plan döneminde karayolu taşõtlarõ imalât sanayii için, karayolu taşõtlarõ 
talebinin karşõlanmasõnda yurt içi imkânlarõn tam olarak kullanõlmasõ ve taşõt imalindeki 
girdileri üreten yan sanayiin gelişmesi sağlanarak imalât ve onarõmõn en az döviz sarfiyle 
gerçekleştirilmesi hedef alõnmõştõr. 

b.    GELİŞMELER VE SORUNLAR : 

Karayolu taşõtlarõ imalât sanayii kamyon, kamyonet, otobüs ve her cins binek 
arabalarõ imalât, montaj ve onarõmõnõ kapsamaktadõr. Bu koldaki montaj sanayii kota 
sistemine geçişte başlamõştõr. 1966 yõlõnda bu sanayi kolunda çalõşan firma adedi 14 tür. 
Bu firmalarõn sermayeleri toplamõ 250 milyon ve yatõrõmlarõ toplamõ da 100 milyon çev-
resindedir. 

Birinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõnda kamyon ve otobüste talebin yurt içinde imal ve 
montaj suretiyle karşõlanmasõ ve 1967 için tespit edilen yerli imalât oranõna kademeli 
olarak ulaşõlmasõ hedef alõnmõştõr. Binek otomobilinde ise daha çok bir lüks tüketim malõ 
olmasõ yüzünden talebin kõsõtlanmasõ ve bedelsiz ithalâttan yararlanõlmasõ esas almmõştõr. 
Gerçekten kamyon ve otobüste hatta bir kõsõm arazi binek otolarõnda Plan dönemi içinde 
montaj ve kõsmi imal yapõlmõş, ithalât özel tipte araçlar için kullanõlmõştõr. Buna rağmen 
yerli malzeme oranõnõ artõrõcõ en önemli tedbirlerden biri olan Montaj Sanayii 
Yönetmeliğinin uygulanmasõnõn geç kalmasõ Planõn öngördüğü yüksek yerli parça oranõna 
erişilememesine sebep olmuştur. Bunun diğer bir nedenini montaj sanayiinin Türkiye'deki 
kuruluş ve gelişmesinde aramak gereklidir. 

Planda ve yõllõk programlarda montaj sanayiinin gelişmesini ve yan sanayiin 
kurulmasõnõ sağlamak amaciyle montaj yerlerinin sayõsõnõn dondurulmasõ öngörüldüğü 
halde bu hüküm uygulanamamõştõr. Bu durum kurulu kapasitenin tam olarak 
kullanõlamamasõ sonucunu yaratmõştõr. Şöyle ki, yerli imalât oranõnõn artõnlamamasõ, 
kotalardan bu sanayi koluna tahsis edilen dövizle daha az sayõda taşõt montajõ yapõlmasõna 
sebep olmuştur. Bir taraftan döviz tahsisinin yetersizliği bir taraftan da firma sayõsõnõn çok 
fazla olmasõ yüzünden düşük üretim miktarlarõ için yerli parça oranõm artõrõcõ yatõrõmlar 
beklenen hõzla gelişememiştir. 
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Buna rağmen, taşõt ithalinin yasaklanmasõ ve yukarda bahsedilen nedenle üretimin 
talebin altõnda kalmasõ yüzünden taşõtlarõn piyasa fiyatõ önemli oranda yükselmiş ve bu 
koldaki montaj sanayiine yatõrõm yapõlmasõnõ çekici bir duruma getirmiştir. 

Karayolu taşõtlarõ imalât sanayiinin problemlerinde biri de mevcut taşõt parkõnõn 
durumundan ileri gelmektedir. Örneğin, 1965 yõlõ taşõt parkõ incelendiğinde kamyonda 79, 
otobüste 44 ve binek arabalarõnda 53 değişik marka tespit edilmiştir. Ayrõca bu markalarõn 
her birinin değişik tipleri ve yõllara göre değişen modellerinin de olduğu gözönüne alõnõrsa 
binin çok üstünde değişik karakterde taşõt bulunduğu ortaya çõkmaktadõr. Bu rakamõn 
büyümesi onarõm masraflarõnõn yüksek seviyede teşekkül etmesini gerektirmiş ve yedek 
parça ithalâtõ da aynõ oranda artõş göstermiştir. Kamyon ve otobüs montajõnõn en büyük 
gerekçesinden biri bu yapõyõ aynõ yedek parçadan kullanan taşõt sayõsõ olarak azaltmasõ idi. 
Fakat montaj yerlerinin artmasõ ve tipleştirmenin yapõlmamõş olmasõ montajdan 
beklenileni vermemiştir. Bu konu yan sanayiinin gelişmesinin tek faktörü olmasõ 
bakõmõndan da ayrõca önem kazanmaktadõr. 

2.    İKİNCİ BEŞ YILLIK PLAN HEDEF VE TAHMİNLERİ : 
a. TALEP : 
(1)   Yurt içi talep : 

Karayolu taşõt talep tahminlerine karayolu ulaştõrmasõndan hesaplanan yolcu ve yük 
taşõmasõ talebi esas alõnmõştõr. Tablo 330 da bu yoldan hesaplanan yurt içi talep tahminleri 
görülmektedir. Tablo 1965 fiyatlarõ ile düzenlenmiştir. Buna rağmen bugün mevcut arz 
kõsõklõğõ yüzünden yüksek olan fiyatlarõn gittikçe düşeceği de tahmin edilmektedir. 

(2)   İhracat : 

Bu sanayi dalõnda ikinci Plan döneminde büyük bir ihraç potansiyeli 
görülmemektedir. Ancak sõnõrlõ miktarlarda şasi ve otobüs ihracõ tahmin edilmektedir. Bir 
yandan sanayiinin yurt içi sorunlarõ çözümlenirken bir yandan da, dõş pazarlarda yapõlacak 
çalõşmalarõn hõzlandõrõlmasõ ve desteklenmesi gerekmektedir. 

b. ÜRETİM VE İTHALÂT : 

(1)    Üretim : 

Bu sanayi kolunda montaj ve kõsmi imal ve onarõm için üretim tahminleri geçmiş 
yõllar üretimleri ile birlikte Tablo 331 de verilmiştir. Plan döneminde geçmişte elde edilen 
yüzde 8,5 luk üretim artõş hõzõnõn yüzde 11,4 e çõkarõlacağõ tahmin edilmektedir. Otomobil 
hariç, elde mevcut montaj kapasitesi üretim hedeflerinin oldukça üstündedir, önümüzdeki 
dönemde kapasite artõrmaktan çok üretimin yerli parça oranõnõ artõracak yönde bir gelişme 
beklenmektedir. 
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TABLO : 330 � Yurtiçi Talep (Milyon TL.) 
(1965 fiyatlarõ) 

 

   I. Plan    Endeks  II. Plan 
   yõllõk    1972  yõllõk 

 1962  1967  % artõş   1972  1967 = % artõş 
Mal gruplarõ (1) (2) (3)  (4) (5) (6)

Kamyon  Adet  14817 7 500 � 14,6  12 000 160 8,9
Kamyonet  Değer  445  488  2,0   780  160  8,9  

Otobüs  Adet  3329  2 000  � 10,6   3 900  195  14,2  
Binibüs  Değer  391  316  �  4,4   616  195  14,2  

Binek ve  Adet  4050  16 000  31,5   31 000  194  14,1  
Arazi binek  Değer  90  288  26,0   844  293  24,2  

Diğerleri          
Büyük onarõm ve tamirat 905  1 168  5,2   1 215  10 0,8 
Toplam 1831 2 260 4,3  3 455 15 8,4 

TABLO : 331 � Üretim Hedefleri 
(Milyon TL.)  
(1965 üretici fiyatlarõ) 

   I. Plan    Endeks  II. Plan  
   yõllõk    1972  yõllõk  

 1962  1967  % artõş   1972  1967 = 100  % artõş  
Mal gruplarõ (1) (2) (3)  (4) (5) (6) 

Kamyon                         Adet  7 354  7 500  ...  12 000  160  9,9  
Kamyonet                    Değer  88  488  ...  780  160  9,9  

Otobüs                             Adet  2 230  2 000  � 2,4  3 900  195  14,2  
Minitoüs                      Defer  352  316  � 2,4  616  195  14,2  

Binek ve                          Adet  877  6 000  �  16 500  275  22,4  
Arazi binek                  Değer  25  168  �  462  275  22,4  

Diğerleri         
Büyük onarõm ve tamirat  785  902  2,9  1 372  152  8,8  
Toplam  1 250  1 874  8,5  3 230  172  11,4  
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TABLO : 332 � İthalât Tahminleri 
 (Milyon TL.)    
1965 fiyatlarõ (CİF) 

 

 
   I. Plan    Endeks  II. Plan  
   yõllõk    1972  yõllõk  

 1962  1967  % artõş   1972  1967 = 100  % artõş  
Mal gruplarõ (1) (2) (3)  (4) (5) (6) 

Kamyon                             Adet  1-3463 � �  � � �
Kamyonet                     Değer  357  �  �   �  �  �  

Otobüs                              Adet  1 099  �       
Minibüs                        Değer  39  �       

Binek ve                          Adet  3 173  10 000  �   14 500  �  �  
Arazi binek  65  120  �   174  �  �  

Diğerleri         

Büyük onarõm ve tamirat  120  265  �   51  �.  �.  

Toplam  581  385    225  �. �.. 
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(2}   İthalât : 

Başlõca mallara göre ithalât ihtiyacõ Tablo 332 de verilmiştir. 

Tablodan görüldüğü gibi ithalât ancak binek arabalarõnda bedelsiz ithalâtla 
yapõlacaktõr. İthalâtõn geri kalan kõsmõ önemli girdileri de kapsamaktadzr. 

c.    YATIRIM : 

İkinci Beş Yõllõk Plan döneminde 350 milyon TL. lõk yatõrõm yapõlacağõ tahmin 
edilmektedir. Yatõrõmlar Tablo 333 de verilmiştir. 

Bu sanayi kolunun yerli parça oranõnõn artõrõlarak gelişmesi daha çok diğer sanayi 
kollarõndaki gelişmeye bağlõ olacaktõr. 

TABLO : 333 � Yatõrõm Tahminleri 
(Milyon T.L) 
(1965 fiyatlarõ) 

 Toplam yatõrõmlar  
1963 - 1967 dönemi 151,6
1968 - 1972 dönemi  350,0  

d.   DIŞ TİCARET DENGESİ : 

Bu sektörün dõş ticaret dengesine etkisi Tablo 334 de verilmiştir. 

TABLO : 334 � Dõş Ticaret Dengesi 
(Milyon TL.) 
(1965 fiyatlarõ) 

 

    Endeks   II. Plan  
    1972   yõllõk  
  1967  1972  1967=100   % artõş  
  (1)  (2)  (3)   (4)  
İthalât (CIF)   385  225  �   �  
İhracat (POB)   �  �  �   �  
Fark   � 385  � 225  �   �  

Bu sektörde ihracat imkanõ görülmemektedir. Ancak ithalâtõn 1972 de 225 milyon 
T.L. seviyesine ineceği ve ödemeler dengesine olan baskõnõn gittikçe azalacağõ tahmin 
edilmektedir. Bu miktarõn içinde üretim için gerekli baza girdiler dikkate alõnmõştõr. 

3.   TEDBİRLER : 

a. Talebi karşõlamak için firma başõna düşen üretim miktarlarõnõ düşürmemek 
büyük üretim verimliliğinden yararlanmak için firma sayõ.sõnõ bu ölçülere uygun sõnõrlar 
içinde tutacak birleştirici ve sõnõrlayõcõ tedbirler alõnacaktõr. 

b. Montaj için döviz tahsislerinde yerli parça oranõnõ artõncõ ve talebi  karşõlayõcõ 
bir üretim imkânõ sağlamayõ esas olacak bir tahsis düzeni uygulanacaktõr. 

c. Motor ve aktarma cihazlarõnõn yerli imalâtla yapõmõ teşvik edilecek ve 
gerçekleştirilecektir. 
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DEMİRYOLU TAŞITLARI İMALÂT SANAYİİ 

1.  İLKELER VE GELİŞMELER : 
a. İLKELER: 

(1)  TCDD bünyesindeki imalâtçõ kuruluşlar, işletme bünyesinden ayrõlarak 
Ulaştõrma Bakanlõğõ bünyesi içinde bağõmsõz hale getirilecektir. Üretici kuruluşlarõn her 
birinin çeşitli anamal üretme yoliyle üretim duplikasyonu yaratmalarõ önlenecek, aynõ 
gruptan olan anamallarõn Üretimi aynõ kuruluşta yapõlacak; kuruluşlar ürettiği anamallar 
üzerinde ihtisaslaşacaklardõr. Demiryolu taşõtlarõnõn üretim ve onarõm faaliyetleri kesin 
olarak birbirinden ayrõlacaktõr. 

(2) .Yurt içinde diğer üreticiler tarafõndan üretilmekte olup fiyat ve kalite 
bakõmõndan ihtiyacõ karşõhyan anamallarõn üretimi TCDD yeterk edilecek ve yaratõlacak 
boş kapasite vagon ve lokomotif imalâtõna yöneltilecektir. 

(3)  Yük vagonu imalâtõnda kitle ulaştõrmasõna uygun yüksek, kapasiteli dört veya 
daha fazla dingilli vagonlara öncelik verilecek ve ortalama vagon başõna taşõma kapasitesi 
yükseltilecektir. Vagon tipleri asgari sayõya indirilecek ve işletme malzemelerinde 
yeknesaklõk sağlanacaktõr. 

(4)  Lokomotif tipleri asgaride tutulacak ve imal edilen lokomotifler arasõnda 
standardizasyon sağlanacaktõr. Lisans anlaşmasõ çerçevesinde programlanan ithalât 
dõşõnda lokomotif ithali yapõlmamasõ esastõr. Ancak TCDD dõşõndaki büyük kuruluşlarõn 
özel tipteki lokomotif ihtiyacõ TCDD tarafõndan uygun fiyat ve istenilen nitelikte temin 
edilemiyeceği bildirildiği takdirde ithal yolu ile sağlanmasõ cihetine gidilecektir. 

b. GELİŞMELER VE SORUNLAR : 

Demiryolu taşõtlarõnõn esasõnõ teşkil eden yük ve yolcu vagonlarõnõn seri şekilde 
imali Birinci Plan döneminde ele alõnmõş ve ilk defa olarak önemli kabul edilebilecek 
sayõlarda yolcu ve yük vagonu imali bu dönem iğinde gerçekleştirilmiştir. Aynca 
Adapazarõ ve Sivas fabrikalarõnõn ilâve bina ve tezgâh yatõrõmlarõ ele alõnarak büyük çapta 
tamamlanmõştõr. Bu yatõrõmlarla fabrikalarõn eksik yönleri tamamlanmõş, gerek yurt içi 
talep ve gerekse ihracat imkânlarõnõ karşõlayabilecek bir kapasite yaratõlmõştõr. 

Demiryolu taşõtlarõnõn en önemli bölümlerini teşkil eden lokomotifler, Türkiye 
Demiryollarõnõn ilk kuruluşundan bugüne kadar ithal yolu ile sağlanmõştõr. İlk lokomotif 
imalâtõ 1961 yõlõnda tamamlanan mevcut lokomotif tiplerine uygun iki adet büyük buhar 
lokomotifi yapõlmasõ ile gerçekleştirilmiştir. Ancak buharlõ lokomotiflerin sistem itibarõ ile  
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ömrünü  tamamlamõş olmasõ  bu  tip lokomotif imalinin Birinci  Plan döneminde tekrar ele 
alõnmasõnõ lüzumsuz kõlmõştõr. 

Birinci Plan döneminde lokomotif parkõnõn yenilenmesi ve modernizasyonu 
amaciyle iki gafhalõ bir program hazõrlanmõştõr. Bu programõn birinci safhasõnõ teşkil eden 
40 adet dizel lokomotifi ithali 1965 yõlõ len 50 adet dizel lokomotifinin lisans yolu ile yurt 
içi imali gerçekleştiri-sonuna kadar gerçekleştirilmiştir. Programõn ikinci safhasõnda 
öngörülmemiştir. 

Vagon üretimi TCDD nm yenileme ve trafik ihtiyaçlarõna göre ayarlanmaktadõr. 
Birinci Plan döneminde üretim mevcut kapasitesinin altõnda gerçekleşmiştir. Vagon 
üretimini etkileyen en önemli faktör yurt dõşõndan ithali gereken mamul ve yarõ mamul 
malzemenin teminindeki önemli gecikmelerdir. 

2.    İKİNCİ BEŞ YILLIK PLAN HEDEF VE TAHMİNLERİ : 

a,   TALEP : 

(1)    Yurt içi talep : 

Demiryolu tagõtlarõ talep tahminleri Tablo 335 de görülmektedir. Bu tahminler taşõt 
parkõnõn yenilenme ihtiyaçlarõ ve trafik artõşlarõnõn: gerektireceği yeni kapasiteler dikkate 
alõnarak yapõlmõştõr. 

TCDD yük vagonu parkõ 1965 yõlõ sonu itibariyle 16 000 vagondan teşekkül 
etmektedir. Halihazõr vagon parkõnõn adet itibariyle yüzde 23,7 ve toplam kapasite 
itibariyle yüzde 16,8 ini meydana getiren 3796 vagon 1972 yõlõ 'sonunda 50 yaşõnõ 
doldurmuş olacaktõr. Büyük bir kõsmõ küçük tonajlõ ve frensiz vagonlardan meydana gelen 
bu grupun ikinci Plan döneminde hurdaya çõkarõlmasõ ve yerlerine daha büyük kapasiteli 
toplam 2 220 vagon konulmasõ öngörülmüştür. 

İkinci Plan dönemindeki yük trafiğini karşõlamak üzere 73 000 tonluk ek taşõma 
kapasitesi yaratõlmasõ gerekmektedir. Bu kapasite içinde 2 086 yeni vagonun parka 
ilâvesine ihtiyaç vardõr. İşletme ihtiyaçlarõ için de 200 adet furgon talebi gözönüne 
alõndõğõnda İkinci Plan dönemi içinde 3 617 adet yük vagonunun servise verilmesi 
gerekecektir. 

1965 yõlõ sonu itibariyle TCDD parkõnda l 180 adet yolcu vagonu bulunmaktadõr. 
Bunlarõn adet itibariyle yüzde 55 ine yakõn kõsmõm, şehir içi taşõmalarõnda ve kõsa 
mesafelerde kullanõlan banliyö karakteristiğine-uygun vagonlar meydana getirmektedir. 

İkinci Plan dönemi sonuna kadar ahşap karoserli vagonlar ile 40 yaşõnõ doldurmuş 
vagonlarõn servis dõşõ bõrakõlmasõ öngörülmüştür. Banliyö vagonlarõndan bu tarife uygun 
370 adedi bu dönemde hurdaya çõka-nlacaMõr. 

Şehirlerarasõ uzun mesafe ulaştõrmasõnda kullanõlan 530 adet vagonun da gene bu 
tarife uyan 144 adedinin plan dönemi içerisinde servis dõşõ bõrakõlmasõ öngörülmüştür. 
Yenileme ve yeni kapasite ihtiyacõ olarak 1972 yõlõ sonuna kadar 306 adet yolcu vagonu 
tespit edilmiştir. Ikincf Plan döneminde iç talep 210 adet yolcu vagonu olarak tespit 
edilmiştir. 



                                                                                                                                                İkinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ (1968-1972) 

http://ekutup.dpt.gov.tr/plan2.pdf   522

 

1965 yõlõ sonu itibariyle TCDD parkõnda 858 adet buhar lokomotifi :mevcut 
bulunmaktadõr. Bu lokomotiflerin yüzde 19,8 ini teşkil eden 170 adedi manevra ve geri 
kalan yüzde 80,2 yi teşkil eden 688 adedi yol hizmetlerinde kullanõlmaktadõr. 

Manevra hizmetlerinde kullanõlan 170 adet buharlõ lokomotifin en yenisi 33 yaşõnda 
olup ortalama yaş 50,7 yõldõr. Manevra lokomotiflerinin, kullanõldõklarõ hizmet şekline 
göre teknik ömürleri, yol lokomotiflerinden daha uzun kabul edilebilir. 1972 sonu 
itibariyle 50 yaşõnõ geçmiş lokomotif adedi 111 olacaktõr, işletme masraflarõnõn azaltõlmasõ 
bakõmõndan bu lokomotifin tamamõnõn servis dõşõ bõrakõlmasõ lüzumludur. Ancak gerek 
yeni talep ve gerekse yenileme talebi için îkinci Plan döneminde 40 adet manevra 
lokomotifine ihtiyaç vardõr. 

688 yol lokomotifinin 198 adedi 1972 yõlõ sonunda teknik ömür sõnõrõ olan 35 yaşõnõ 
doldurmuş bulunacaktõr. İkinci Plan döneminde gerek bu lokomotiflerin yenilenmesi ve 
gerekse artan trafik için gerekli kapasitenin yaratõlmasõ bakõmlarõndan 98 adet yüksek 
takatli dizel lokomotifine ihtiyaç bulunmaktadõr. 

(2)  İhracat : 

TCDD tarafõndan imal edilen yük vagonlarõ genel olarak U.I.C. (Uluslararasõ 
Demiryollarõ Birliği) standartlarõna uygundur. Yurt içi talep tahminleri ve mevcut üretim 
kapasitesi dikkate alõndõğõnda yolcu ve yük vagonlarõ konusunda ihracat imkânlarõ 
görülmektedir. Ancak, yerli malzeme fiyatlarõnõn yüksek olmasõ maliyetleri artõrmaktadõr. 
Maliyet düşürücü tedbirler alõndõğõ ve özellikle RCD (Kalkõnma için Bölgesel işbirliği) ve 
Orta - Doğu Ülkelerinde etkin pazarlama çalõşmalarõ yapõldõğõ ölçüde ihracat imkânlarõ 
artacaktõr. 

Tablo 336 da ihracat tahminleri görülmektedir. 
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TABLO : 335 � Yurtiçi Talep Tahminleri 
 (Milyon TL.)  
(1965 fiyatlarõ) 

   I. Plan    Endeks  II. Plan  
   yõllõk    1972  yõllõk  

 1962 1967  % artõş   197 1967 = 100  % artõş  
Mal gruplarõ (1) (2) (3)  (4) (5) (6) 

Lokomotifler                   Miktar  2  �  � �  36  � � � � 
  Değer  3,5  �  � �  91,5  � �  � � 

Motorlu trenler                Miktar  7  �  � �  �  �  �  
  Değer  27,0  �  � �  �  �  �  

Elektrikli trenler              Miktar  �  �  �   5  � � � � 
  Değer  �  �  �   25,8  � � � � 

Yolcu vagonlarõ               Miktar  6  68  62,5   42  62,0  � 9,1  
  Değer  5,0  53,0  60,0   31,5  59,5  � 9,8  

Yük vagonlarõ                  Miktar  152  788  39,1   620  78,7  � 5,4  
Değer 6,4 69,5 70,0  71,2 102,5 1,0 
Onarõm                           Değer  93,3  143,5  9,5   160,0  112,0  2,3  

Diğerleri                         Değer  25,7  52,3  15,4   58,0  110,0  1,9  

Toplam                           Değer  160,9  218,3  6,3   438,0  201,0  15,0  
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TABLO : 336 � İhracat Tahminleri (Milyon TL.) 

(1965 fiyatlarõ) 
 

 
   I. Plan    Endeks  II. Plan  
   yõllõk    1972  yõllõk  

 1962 1967  % artõş   1972  1967 = 100  % artõş  
Mal gruplarõ (1) (2) (3)  (4) (5) (6) 

Lokomotifler                          Miktar  � �  �   �  �  �  

Değer  � �  �   �  �  �  

Yolcu vagonlarõ                   Miktar  � �   �  �  �  �   

Değer  � �  �   �  �  �  
Yük vagonlarõ                    Miktar  � 12  �   120  1 000  58,7  

Değer  � 1,0  �  12,0  1 200  64,2  

Toplam                              Değer  � 1,0 �  12,0 1 200 64,2 

Not: İhracata arzedilen üretim fabrika satõş fiyatõ 
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b. ÜRETİM VE İTHALÂT : 

(1)    Üretim : 

2 nci Plan dönemi demiryolu taşõtlarõ üretim hedefleri Tablo 337 de verilmiştir. 
Tablonun incelenmesinden de görüleceği gibi lokomotif üretiminde yalnõz yurt içi talebin 
karşõlanmasõ gözönünde tutulmuştur. Eskişehir'de kurulmakta bulunan lokomotif 
fabrikasõnõn kapasitesi de bu üretim hedeflerine uygun olarak seçilmiş bulunmaktadõr. 

Bu fabrikanõn RCD (Bölgesel kalkõnma için işbirliği) çerçevesine alõnarak 
genişletilmesi ve kapasitenin o işbirliğine üye memleketlerin talebini de karşõhyacak 
seviyeye getirilmesi söz konusu olabilir. 

Fabrikanõn bugünkü kapasiteyle, dönemin ortalarõnda fiilî üretime başlamasõ 
beklenmektedir. 

Yolcu vagonlarõ Adapazarõ Fabrikasõnda üretilecektir. Dönemin başlarõnda üretim 
kapasitesi tek vardiyada haftada bir vagon olacaktõr. Bu kapasite, yõlhik talebi rahatlõkla 
(karşõlayacak durumdadõr. 

Her tip yük vagonunun imalâtõ Sivas fabrikalarõnda toplanacaktõr. Ancak sõnõrlõ 
miktarda özel tip vagon üretimi gerektiği takdirde diğer fabrikalarda yapõlabilecektir. 
Dönem içinde üretilecek vagonlar daha yüksek taşõma kapasiteli olacaktõr. Bu bakõmdan 
vagon fiyatlarõnda yükselme beklenmektedir. Bu durum Tablo 337 de gösterilmiştir. 

(2)    İthalât : 

ikinci Plan dönemi içinde TCDD Genel Müdürlüğü için mamul demiryolu taşõtõ ithal 
edilmiyecektir. Ancak, Etibank, Türkiye Demir - Çelik Fabrikalarõ gibi mevcut ve 
kurulacak büyük kuruluşlarõn ihtiyacõ olan özel tipdeki taşõtlarõn TCDD tarafõndan 
istenilen nitelikte imali mümkün görülmezse, ithal yoluna gidilecektir. 

Bunun dõşõnda, yurt içi demiryolu taşõtlarõ üretimi için gerekli montaj parçalarõ 
yerlileri yapõlõncaya kadar ithal yoluyla sağlanacaktõr. İthalât tahminleri Tablo 338 de 
görülmektedir. 

c. YATIRIMLAR : 

Genel olarak yük ve yolcu vagonlarõ imalâtõ ile ilgili yatõrõmlar Birinci Plan 
döneminde tamamlanmõştõr. Lokomotif imalâtõ üe ilgili yatõrõmlardan bina yatõrõmlarõ 
tamamlanmõş olmasõna rağmen tezgah yatõrõmlarõ 1967 yõlõ dördüncü ayõna kadar 
gerçekleştirilememiştir. Lokomotif imali ile ilgili tezgâh ve teçhizat yatõrõmlarõnõn ancak 
1968 yõlõ ikinci yarõsõnda tamamlanacağõ tahmin edilmiştir. 

İkinci Plan dönemi içinde yapõlacak yatõrõmlarõn ağõrlõğõnõ lokomotif fabrikasõ ile 
idame yatõrõmlarõ teşkil etmektedir. Vagon imal kapasitesi, eldeki talep tahminlerine göre, 
yeterli görülmektedir. Bu bakõmdan miktarlarda kapasiteyi aşan yeni ihraç talepleri 
doğmadõkça, kapasite arttõrõcõ yatõrõmlara gidilmesi öngörülmektedir. 
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TABLO : 337 � Üretim Hedefleri 
 (Milyon T.L.)  
(1965 üretici fiyatlarõ) 

    I. Plan    Endeks  II. Plan  
    yõllõk    1972  yõllõk  
  1962  1967  % artõş   1972  1967=100  % artõş  

Mal gruplarõ   (1)  (2)  (3)   (4)  (5)  (6)  
Lokomotifler                 Miktar   �  �  �   36  �  �  

Değer   �  �  �   91,5  �  �  
Motorlu trenler             Miktar   �  �  �   �  �  �  

Değer   �  �  ~   �  �  �  
Elektrikli trenler           Miktar   �  �  �   5  �  �  

Değer   �  �  �   25,8  �  �  
Yolcu vagonlarõ            Miktar   �  68  �   42  62,0  � 9,1  

Değer   �  53,0  �   31,5  59,5  � 9,8  
Yük vagonlarõ               Miktar   152  800  �   740  90,0  � 2,1  

Değer   6,4  70,5  61,5   83,2  118,0  3,4  
Onarõm                         Değer   93,3  143,5  9,0   160,0  112,0  2,3  
Diğerleri                       Değer   16,7  43,0  20,8   58,0  134,0  6,0 
Toplam                         Değer  116.4 310,0 21,6  450.0 145,0 7,8 
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TABLO : 338 � İthalat Tahminleri 
 (Müyon T.L.) 
 (1965 fiyatlarõ) (CIF) 

    I. Plan    Endeks  II. Plan  

    yõllõk    1972  yõllõik  

  1962  1967  % artõş   1972  1967=100  % artõş  

Mal gruplarõ   (1)  (2)  (3)   (4)  (5)  (6)  

Lokomotifler                  Miktar   2  (1)  �   (1)  �  �  

Değer   3,5  36,0  58,0   31,8  91,0  � 1,9  

Motorlu trenler              Miktar   7  �  �   �  �  �  

Değer   27,0  �  � .   �  �  �  

Elektrikli trenler           Miktar   �  �  �   �  �  �  

Değer   �  �  �   �  �  �  

Yolcu vagonlarõ             Değer   6  (1)  �   (1)  �  �  

Değer   5,0  2,7  � 11,5   1,7  63,0  � 9,0  

Yük vagonlarõ                Miktar   �  (1)  �   (1)  �  �  

Değer   �  12,0  �   10,8  90,0  � 2,1  

Onarõm                            Değer   �  �  �   �  �  �  

Diğerleri                          Değer   9,0  9,3  1,2   5,7  61,2  � 9,4  

Toplam   44,5  60,0  6,1   50,0  83,5  �3,5  

(1)   Üretim için montaj parçalarõ. 
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Taşõt parkõndaki modernizasyon ve cer sistemlerindeki yenilikler paralel olarak 
onanm kapasitesinin yeniden ele alõnmasõ ve yeni cer sistemlerine göre tertibi 
gerekmektedir. Bu maksatla yeni yatõrõmlara gidilmesi öngörülmektedir. 

Sektör yatõrõm tahminleri Tablo 339 da verilmiştir. 

TABLO : 339 � Yatõrõm Tahminleri 
(Milyon T.L.)  
(1965 fiyatlarõ) 

 

 Toplamyatõrõmlar  

1963 - 1967   dönemi 136,7  
1968 - 1972    dönemi  110,0  

d.   DIŞ TİCARET DENGESİ : 

Tablo 340 da sektörün dõş ticaret dengesi görülmektedir. Bu tabloda mevcut ihraç 
potansiyeli ile mevcut üretim programõ için gerekli ithalât dikkate alõnmõştõr. Teni ihracat 
imkânlarõnõn dogmasiyle ithalâtla ihracat arasõndaki farkõn azalmasõ beklenmektedir. 

TABLO :340  � Dõş Ticaret Dengesi 
(Milyon T.L) 
(1965 fiyatlarõ) 

 

    Endeks   II. Plan  
    1972   yõllõk  
  1967  1972  1967 = 100   % artõş  
  (1) (2) (3)  (4)  
İhracat (FOB)   1,0 12,0 1200  64,2
İthalât (CİF)   60,0  50,0  83,5   3,5  
Fark   59,0  38,0  64,6   8,3  

3.   TEDBİRLER : 

a. Yük vagonlarõnda vagon ölü ağõrlõğõnõ (Dara) azaltacak şekilde hafif metal 
konstrüksiyonlara dönülecektir. 

b. Vagonlar üzerindeki değişen parçalarda yeknesaklõk sağlanacaktõr. 

c. Vagon konstrüksiyonunda yakõn gelecekte otomatik kancaya gidilmesini 
mümkün kõlacak tedbirler alõnacaktõr. 

d. Vagon imalâtõnda ahşap kullanõlmasõ terk edilecektir. 

e. Yolcu vagonlarõnõn ihracõnõ mümkün kõlacak modern konstrüksiyonlara öncelikle 
gidilecektir. 

f. Yolcu vagonu imalâtõnda vagon ağõrlõğõnõ azaltacak hafif metal ve plastiklerden 
azamî istifade yollarõna gidilecektir. 

g. Mevcut ve nispeten yeni durumda olan yolcu ve yük vagonlarõnõn kullanma 
oranõnõ artõracak ve bakõm masraflarõnõ azaltacak şekilde modernizasyonlarõna 
başlanacaktõr. 
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GEMİ İNŞAAT SANAYİİ 

õ.  İLKELER VE GELİŞMELER : 

a. İLKELER : 

(1) Turt içi gemi inşaat kapasitesi artõrõlacak ve modernleştirilecektir. 

(2) Gemi taleplerinin yurt içi üretimle karşõlanmasõ esastõr. Ancak, Türk ticaret 
filosunun genişletilmesi ve gençleştirilmesi amaciyle ve gemi inşa sanayimizin gelişmesini 
engellememek şartiyle kuru yük gemisi, büyük tanker ve özel tipteki deniz araçlarõnõn 
ithalâtõ yapõlabilecektir. 

b. GELİŞMELER VE SORUNLAR : 

Gemi inşaat sanayiinde Birinci Planda öngörülen ilkeler ve tedbirler çoğunlukla 
uygulanmõş bulunmaktadõr, özelikle l000 DWT nin altõndaki gemilerde üretim Plan 
tahminlerine yaklaşmõştõr. 

1965 yõlõnda Camialtõ Tersanesinin kapasitesi 15 000 - 18 000 DWT lik gemiler inşa 
edebilecek şekilde artõrõlmaya başlanmõştõr. 1966 yõlõnda Deniz Kuvvetleri Gölcük 
Tersanesinin askerî hizmetler dõşõndaki kapasitesi de ticarî gemi inşaasõna ayrõlmõştõr,. Bu 
gelişmeler sonucu, Planda öngörülen büyük gemilerin inşaasõna sõnõrlõ ölçüde 
yönelüunistir. Ancak mevcut kapasite, yeteri kadar verimli kullanõlamamaktadõr. Bunun 
dõşõnda gelişen talep seviyesi yeni tersanelerin kurulmasõnõ gerektirmektedir. 

Yõllõk programlarda öngörülen özel sektör tersane yerlerinin tayini ve bu 
tersanelerin kurulmasõ dönem içinde gerçekleştirilememiştir. Bu husus özellikle küçük 
gemilerin üretim kapasitesinde bir dar boğaz yaratmaktadõr. 

Gemi talebi, genellikle filodaki yaşlõ gemilerin yenilenmesi yönünde gelişme 
göstermektedir. Bununla beraber, son yõllarda petrol rafinerilerinin faaliyetine paralel 
olarak büyük (25 000 DWT nin üstünde) tankerler için yeni talepler ortaya çõkmaktadõr. 

Küçük gemi talepleri yurt içi üretimiyle karşõlanabilmektedir. Ancak 6 000 DWT 
dan daha büyük gemilere olan talep kullanõlmõş gemi ithaline yönelmiş olup yurt içi 
tezgahlara çekilememiştir. Denizcilik Bankasõ Nakliyatõnõn 2 adet 12 500 DWT luk talebi 
bir tanesi Camialtõ, diğeri Gölcük Tersanesinde inşa edilerek karşõlanacaktõr. 

Mevcut talebin dõş piyasadan kulanümõş gemi ithaline yönelmesinin nedenleri, bu 
tür gemilerin fiyatlarõnõn yenilere kõyasla ucuzluğu, yurt içinde gemi inşa süresinin 
uzunluğu, gemi inşa kredi fonunun yakõn zamana kadar hacim ve mevzuat bakõmõndan 
yeterli seviyeye çõkarõlamamõş olmasõdõr. 

 

 

 



                                                                                                                                                İkinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ (1968-1972) 

http://ekutup.dpt.gov.tr/plan2.pdf   530

 

 

2.   İKİNCİ BEŞ YILLIK PLAN HEDEF VE TAHMİNLERİ : 

a. TALEP : 

(1)   Yurt içi talep : 

İkinci Plan döneminde yurt içi gemi talebi iki yönden incelenmiştir : 

(a)  Mevcut ticaret filosundaki yaşlõ ve rantabilitesini kaybetmiş gemilerin servisten 
çõkmasõ sonucu doğacak ikame talebi, 

b. Artan taşõma potansiyeli dolaytsiyle mevcut filonun genişletilmesi yönünde 
doğacak talep, bu iki yönden toplam gemi talebi Tablo 341 de gösterilmiştir. 

TABLO : 341 � İkinci Plan Dönemi Ek Gemi Talebi Tahminleri 
(Adet) 

 
 1968 - 1972 
 Toplam 

Gemiler (DWT)  (1) 
30 000 ve yukarõsõ tanker  3  

10 000 - 15 000 kuruyük  9  
10 000 tanker  3  
6 000 - 7 500 kuruyük  9  
6 000 - 7 500 tanker  5  
4 000 - 6 000 kuruyük  8  
2 000 - 4 000 kuruyük  14  
Yolcu gemisi (3 000 gross T.)  2  
Araba vapuru {1 000 gross T.)  3  
2 000 in altõnda  80  
Digerileri (Römorkör, saç mavna,, duba, vb.)  126  

(2)   İhracat : 

Gemi inşaat sektöründe büyük bir ihraç potansiyeli görülmemektedir. Bunun 
nedenleri inşaat kapasitesinin yetersiz oluşu ve dõş pazar rekabetinin çok yoğunlaşmõş 
bulunmasõdõr. Bununla beraber yabancõ gemilerin yurt içinde onarõmõ bu sektör için küçük 
çapta bir döviz geliri sağlamakta, diğer bir deyimle ihracat hacmi yaratmaktadõr. 

Bunun dõşõnda özel tipte nehir gemileri, mavnalar, kotra ve gezi motorlarõ için 
evvelki yõllarda başlamõş olan ihracatõn geliştirileceği tahmin edilmektedir. 
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c.    ÜRETİM VE İTHALAT : 

(1)    Üretim : 

Mevcut üretim kapasitesi İkinci Plan döneminde artõrõlacaktõr. Camialtõ Tersanesinin 
ek kõzak inşaatõ ve mevcut kõzağõn uzatõlmasõ işi dönem baslarõnda bitirilmiş olacaktõr. 
Bunun yanõnda özel sektör tersane bölgesi seçimi sonuçlandõrõlacak ve bu bölgede özel 
sektörün kuracağõ tersaneler 1969 yõlõ içinde işletmeye girebilecek durumda olacaktõr. 
Bunun dõşõnda kamu sektörü tarafõndan büyük bir tersane kurulacaktõr. 

Deniz Kuvvetleri Komutanlõğõnõn Gölcük Tersanesinde kapasitenin askeri amaçlarla 
kullanõlan kõsmõ dõşõnda yüksek tonajlõ ticarî gemi yapõmõna devam edilecektir. 

Bu varsayõmlardan hareketle bulunan İkinci Plan dönemi yurtiçi gemi üretimi 
tahminleri Tablo 342 de gösterilmiştir. 

Yurt içi gemi inşaat fiyatlarõ, diğer memleketlerdeki fiyatlarla kõyaslanabilir 
seviyede, birçok hallerde de bu fiyatlarõn altõndadõr. Şimdiki durumda uygulanmakta olan 
ucuz hammadde sağlama rejimi devam ettiği sürece yerli üretim fiyatlarõ yabancõ 
tezgâhlarla kolaylõkla rekabet edebilir. 

TABLO : 342 � İkinci Plan Döneminin Gemi Üretim Tahminleri 
(Adet) 

 

 1968 - 1972 
 Toplam 

Gemiler (DWT)  (1) 
10 000 - 15 000 kuruyük  9  

10 000 tanker  3  
6 000 - 7 500 kuruyük  9  
6 000 - 7 500 tanker  5  
4 000 - 6 000 kuruyük  8  
2 000 - 4 000 kuruyük  14  
Yolcu gemisi (3   000 gross T.)  2  
Araba vapuru (1 000 gross T.)  3  
2 000 in altõnda  80  
Diğerleri {Romorkr, saç mavna, duba v.b.)  126  

Yurtiçi gemi inşaat ve onarõmõnõn ikinci Plan dönemi içindeki üretim değeri Tablo 
343 de gösterilmiştir. 

(2)   İthalât : 

İkinci Plan döneminde de, Birinci dönemde olduğu gibi, gemi ithalâtõ kõsõtlõ 
olacaktõr. Bu kõsõtlõ ithalât Tablo 344 de gösterilmiştir. Bu tabloda gösterilenin, çok acil, 
öncelikli durumlarõn ve özel tiplerin, dõşõnda, gemi ithaline izin verilmiyecektir. 
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TABLO : 343 � Gemi İnşaat Sektörü Üretim Değerleri 
 (Milyon T.L.)  
(1965 fiyatlarõ  ile)  

    I. Plan    Endeks  II. Plan  
    yõllõk    1972  yõllõk  
  1963  1967  % artõş   1972  1967=100  % artõş  
  (1)  (2) (3)   (4)  (5)  (6)  
Gemi yapõmõ değeri   413  122,0  30,7   375,0  307  25,0  
Gemi onarõmõ değeri   11,4  18,0  12,1   45,0  250  20,1  
Toplam   53,2  140,0  27,2   420,0  300  24,5  
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TABLO : 344 � İkinci Beş Yõllõk Plan Dönemi Gemi İthalatõ 
(Milyon TL.)  
(Miktar : Adet) 
(1965 fiyatlarõ) 

  1967 1972 
İthal edilen gemiler   (1) (2) 

25 000 DWT nin üzerinde  Miktar  2  �  
Tanker  Değer  75,0  �  
Özel tipte deniz taşõtlarõ  Miktar  �  3  
 Değer  �  60,0  
Toplam   75,0  60,0  

c.    YATIRIMLAR: 

İkinci Beş Yõllõk Plan dönemi bu sektör için büyük yatõrõmlarõn yapõldõğõ bir dönem 
olacaktõr. Özel sektör tersane yerlerinin seçiminin yüõ iğinde sonuçlandõrõlmasõ halinde bu 
tersanelerin kuruluşu için yõlõ başõnda yatõrõma başlanacağõ tahmin edilmektedir. 

Aynõ şekilde Denizcilik Bankasõnõn kuracağõ tersanenin yatõrõmlarõna da 1968 
yõlõnda başlanacaktõr. 

Yatõrõm tahminleri Tablo 345 de verilmiştir. 

TABLO : 345 � Yattrtm Tahminleri 
(Milyon T.L.) 
 (1965 fiyatlarõ) 

 

 Toplam  
 yatõrõmlar  

(1)  
1963 - 1967   dönemi 85,0  
1963 - 1972   dönemi  350,0  

d.   DIŞ TİCARET DENGESİ : 

Gemi inşaat sanayi sektöründe dõş ticaret dengesi Tablo 346 da gösterilmiştir. Bu 
sektörde önemli bir İhracat bahis konusu değildir. Bu bakõmdan difl ticaret, Planda 
öngörülen miktardaki ithalattan ibarettir. 

TABLO : 346 � Dõş Ticaret Dengesi 
(Milyon TL.)  
(1965 fiyatlarõ) 

 

    1972   Yõllõk  
    Endeks   II. Plan  
  1967  1972  1967 = 100   % artõş  
  (1) (2) (3)  (4)  
İhracat (FOB)  � � �  � 
İthalât  (CİF)   75,0  60.0  80   � 4,3  
Fark   � 75,0  � 60,0  80   � 4.3  
 
 
 
 



                                                                                                                                                İkinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ (1968-1972) 

http://ekutup.dpt.gov.tr/plan2.pdf   534

 
 

3.   TEDBİRLER : 

a. Gemi inşaat kredi fonu, Plan dönemi içindeki talep durumu da dikkate alõnarak 
artõrõlacaktõr. Bu kredilerin verilme şartlan ve faiz miktarõ yeniden gözden geçirilecek, 
talep sahibini yurt içi gemi inşaatõna çekecek en uygun şekle getirilecektir. 

b. Gemi inşaat sanayiinin gelişmesi gözönünde tutularak 3339 Sayõlõ Kanun 
yeniden gözden geçirilecektir. 

c. Yurt içinde gemi inşa ettiren hakiki ve hükmi şahõslara, bu gemilerle yapõlacak 
taşõmalarda teşvik edici vergi hükümleri uygulanmasõ imkânlarõ araştõrõlacaktõr. 

d. Kamu sektörü tersanelerinin Denizcilik Bankasõndan bağõmsõz bir kuruluş 
haline getirilmesi dönemin ilk yõllarõnda gerçekleştirilecektir. 
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UÇAK İMALAT VE ONARIM SANAYİİ 

1.  İLKELER VE GELİŞMELER : 

o.   İLKELER: 

(1)  Askeri ve sivil kuruluşlar, hizmet ve işletme amaçlarõm aksatmadan  
birbirlerindeki fazla onanm kapasitelerinden karşõlõklõ faydalanacaklardõr. 

(2)  Mevcut büyük bakõm ve onanm kuruluşlarõ gerek kanunî formalite, gerekse iş 
programlarõ bakõmõndan yurt içi talebi karşõlõyacak seviyede tutulacaktõr. Bunlarõn dõşõnda 
yeni kapasite yaratõcõsõ kuruluşlar teşvik edilmiyeceklerdir. 

(3)  Bazõ özel parçalarõn revizyonu dõşõnda sivil uçak bakõm ve onarõmõnõn tümünün 
yurt içinde yapõlmasõna çalõşõlacaktõr. 

b.   GELİŞMELER VE SORUNLAR : 

Yurt içinde fabrika seviyesinde uçak onarõmõ, yalnõz Türk Havayollarõ A. O. ve 
Hava Kuvvetleri Komutanlõğõ atelye ve fabrikalarõnda yapõlmaktadõr. Her iki kuruluş - bir 
arada mütalaa edildiğinde, - Türkiye'de mevcut bütün sivil ve bir kõsõm askerî uçaklarõn 
her türlü bakõm ve onarõmõm yapabilecek yeteneğe sahip durumdadõr. Türk Havayollarõ A. 
O. nõn İstanbul Yeşilköy'deki Teknik Müdürlük atelyelerinde Ortaklõğa ait piston ve türbin 
motorlu uçaklarõnõn, Hava Kuvvetleri Komutanlõğõnõn Eskişehir ve Kayseri fabrikalarõnda 
askerî uçaklarõn bakõm ve onarõmõ yapõlmaktadõr. Kayseri fabrikasõnda aynõ zamanda bir 
döner sermaye kuruluşu üe, sivil uçaklarõn da onaranõ mümkün olmaktadõr. 

Evvelce uçak üretim ve onanmõnõnda büyük ölçüde faaliyet göstermekte olan 
Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Uçak Fabrikasõ yavaş yavaş diğer üretim konularõna 
yönelmiş olup uçak onanm yeteneğini kaybetmiş bulunmaktadõr. 

Türk Hava Kurumuna ait bakõm ve onanm atelyelerinde Kurumun planörlerinin 
büyük onarõmõ ile hafif uçaklarõnõn küçük bakõm ve ona-rõmlan yapõlmaktadõr. 

Türk Havayollarõ filosuna katõlacak olan jet yolcu uçaklarõnõn ve bunlarõn 
motorlarõnõn bakõm, onanm ve revizyonu için gerekli tesislerin kurulmasõna başlanmõştõr. 

Hava Kuvvetleri Komutanlõğõ Eskişehir Uçak Fabrikasõnda bir jet motorlan revizyon 
atelyesi kurulmasõna başlanmõştõr. Bu atelyede ük devrede Hava Kuvvetleri filosundaki 
belirli tip jet motorlarõnõn revizyon talepleri karşõlanacak, sonradan gerekli ilâve 
yatõrõmlarla diğer  jet  motorlarõnõn  da  revizyonu  mümkün olacaktõr. Bu kuruluşun döner  
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sermaye karakterini taşõmasõ, diğer yakõn ülkelerdeki askerî ve sivil talep potansiyelini 
yurt içine çekmeye imkân verecektir. 

Halen Hava Kuvvetleri döner sermaye kuruluşlarõnda yapõlan bakõm ve onanm 
hizmetlerinin maliyeti kesinlikle belirtilmemiştir. Bu hizmetler karşõlõğõ alõnan ücretler ise 
diğer memleketlerdekine kõyasla yüksek görülmektedir. 

Tümü dõş memleketlerden ithal edüen yedek parçalarõn yeterli bir atok seviyesinde 
tutulabilmesi konusunda özellikle Türk Hava Yollan için, bazõ formalite gecikmeleri 
yüzünden, tõkanõklõklar meydana gelmektedir. 

2.   İKİNCİ BEŞ YILLIK PLAN HEDEF VE TAHMİNLERİ : 

a.   TALEP: 

(1)   Yurt içi talep : 

Bu sektörde talep, komple uçak ve bakõm onanm talebi elarak iki yönden 
incelenmiştir. Komple uçak talebi aşağõdaki kategorilerde mütalâa edilmektedir. 

� Jet yolcu uçağõ: Türk Havayollan A. O. nõn filosunun son Jet uçağõ 1970 yõlõnõn 
sonunda işletmeye girmiş bulunacaktõr. Bu uçağõn ödemesi 1972 yõlõ programõnda yer 
alacaktõr. 

� Ziraî mücadele uçaklarõ: Artan tarõm faaliyetini karşõlamak ve mevcut filodan 
çõkarõlan uçaklarõn yerini almak üzere kamu ve özel kuruluşlarca kullanõlacaktõr. 

� Hava taksi uçaklarõ: Plan döneminde geliştirilecek olan hava takai işletmelerinde 
çift motorlu kõsa menzilli uçaklar kullanõlacaktõr. 

� Helikopterler : Kamu ve özel sektör tarafõndan havadan zirai mücadele, can ve 
mal emniyetiyle ilgili faaliyetler ve diğer ticari maksatlarla kullanõlaacktõr. 

� Eğitim uçaklarõ ve diğer özel uçaklar: Türk Hava Kurumu ve Kara Kuvvetleri 
Komutanlõğõ askeri yardõm dõşõ ile özel sektör kuruluş ve şahõslar tarafõndan, uçuş eğitimi 
ve özel sportif maksatlarla kullanõlacaktõr. 

� Planörler: Türk Hava Kurumu tarafõndan eğitim ve sportif maksatlarla 
kullanõlacaktõr. 

Bakõm ve onanm talebi, mevcut sivil uçaklarõn işletilmesi sonucu doğmaktadõr. 

İkinci Plan döneminde sektördeki talep tahminleri Tablo 347 de gösterilmiştir. 
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TABLO : 347 � Uçak Onarõm ve İmalat Sektörü Yurtiçi 

Talep Tahminleri (Milyon T.L.) 
(1965 fiyatlarõ ile} 

 

    I. Plan    Endeks  II. Plan  
    yõllõk    1972  yõllõõk  
  1962  1967  % artõş   1972  1967=100  % artõş  
  (1)  (2)  (3)   (4)  (5)  (6)  
Bakõm ve onarõnõ   10,3  16,0  9,0   30,0  188  14,4  
Komple uçak   8,0  110,0  69,0   140,0  127  4,9  
Toplam   18,3  126,0  47,0   170,0  135  6,2  
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(2)  İthracat : 

Uçak imalât ve onaran sektöründe Jtkinci Plan döneminde kesin bir ihracat imkânõ 
görülmemektedir. Bununla beraber Hava Kuvvetleri Komutanlõğõ Eskişehir Jet Motorlarõ 
Revizyon Atelyesinde NATO, CENTO gibi kuruluşlarõn ve bu kuruluşlara üye 
memleketlerin askerî jet uçaklarõnõn motor revizyonlarõnõn yapõlmasõ mümkün 
görülmektedir. Bu amaçla gerekli temas ve çalõşmalarõn yapõlmasõ ile olumlu bir sonuca 
varõlmasõ mümkündür. 

Aynõ şekilde Hava Kuvvetleri Komutanlõğõ Kayseri ikmal Merkezi ile Türk 
Havayollarõ Yeşilköy Bakõm ve Revizyon atölyelerinin fazla kapasitelerini dõş ülkelerdeki 
potansiyel talebe arzetmeleri mümkün görülmektedir. 

b.    ÜRETİM VE İTHALÂT : 

(1)   Üretim : 

Sektörde Plan döneminde komple uçak üretimi öngörülmemektedir. Ancak Üçüncü 
Plan dönemine hazõrlõk olmak üzere uzun vadeli talep projeksiyonlarõ ve imalât etütleri 
yapõlacaktõr. 

Bakõm ve onaran hizmetlerinin tümü, bazõ özel komponent revizyonlarõ dõşõnda, yurt 
içinde yapõlacaktõr. Bakõm ve onarõm amaciyle sivil uçaklarõn yurt dõşõna gönderilmesi 
öngörülmemektedir. 

Bakõm ve onarõmdan ileri gelen üretim hizmetleri değeri Tablo 348 de gösterilmiştir. 

(2)   İthalât : 

Sektörde İkinci Plan döneminde bakõm ve onanm ithalâtõ yoktur. Birinci Plan 
döneminin ilk üç yõlõnda Türk Havayollarõ filosundaki turbo-prop uçaklarõn türbin motorlarõ 
yurt dõşõnda revizyon görmekte iken 1965 yõlõnda Yeşilköy'de bir revizyon atelyesi 
kurulmasõndan sonra bu motorlarõn revizyonlarõ yurt içinde yapõlmaya başlanmõştõr. 

Komple uçak talebinin yurt dõşõndan ithal yoliyle karşõlanmasõ öngörülmektedir. 

Sektördeki ithalât tahminleri Tablo 349 da gösterilmiştir. 
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TABLO : 348 � Uçak İmalât ve Onarõmõ Üretim Tahminleri 
(Milyon T.L)  
(1965 fiyatlarõ  ile)  

    I Plan   Endeks  II. Plan  
    yõllõk   1972  yõlluk  
  1962  1967  % artõş  1972 1967=100  % artõş  
  (1)  (2)  (3)  (4) (5)  (6)  

Uçak onarõmõ   8,7  16,0  13,5   30,0  188  14,4  

TABLO : 349 � Uçak  İmalât ve Onarõm Sektörü İthalat Tahminleri (Milyon T L.) 
(1965 fiyatlarõ ile)  (CIF» 

 

   I. Plan   Endeks II. Plan
   yõlhk   1972 yõllõk
  1962  1967  % artõş   1972  1967=100  % artõş  
  (1)  (2)  (3)   (4)  (5)  (6)  

Bakõm ve onarõm   16,6  �  �   �  �  �  
Komple uçak   8,0  110,0  69,0   140,0  127  4,9  

Toplam     9,6  110,0  62,5   140,0  127  4,9  
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c.    YATIRIMLAR : 

İkinci Plan döneminde bu sektörde kapasite artõrõcõ yeni yatõrõmlara gidilmeyecektir. 
Bu ilke dolayõsiyle sektördeki yatõrõm miktarõ çok düşük olacaktõr. En önemli yatõrõm 
projesi, Türk Havayollarõ, A. O. nõn Birinci Plan dönemi sonunda bağlamõş bulunan bakõm 
hangarõ projesidir. Bunun dõşõnda ufak bazõ idame yatõrõmlarõ yapõlacaktõr. Sektörün 
yatõrõm tahminleri Tablo 350 de verilmiştir. 

TABLO : 350 � Yatõrõm Tahminleri 
(Milyon T.L.)  
(1965 fiyatlarõ ile) 

 

 Toplam  
 yatõrõmlar  
 (1)  

1963 - 1967   dönemi  17,0  

1968 - 1972   dönemi  15,0  

d.   DIŞ TİCARET DENGESİ : 

Sektörde önemli oranda bir ihracat beklenmemektedir. Dolayõsiyle sektörün dõş 
ticaret açõğõnõn Tablo 349 da görüldüğü üzere 1967 de 110,0 ve 1972 de 140,0 milyon TL. 
olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. 

3.   TEDBİRLER : 

a.  Gerek uçucu, gerek teknisyen eleman yetiştirilmesine öncelik verilecek, bu 
amaçla mevcut eğitim kuruluşlarõ modernleştirilecek ve yeterli seviyeye getirileceiktir. 

b.  Uçuş hizmetlerinin bakõm ve onanõndan ileri gelen aksamalarõm azaltmak için : 

(1)  Yedek parça ithal talepleri öncelikle karşõlanacaktõr. 

(2)  Bakõm ve onarõm sistemleri modern İletmecilik anlayõşõ ile bağdaşacak şekilde 
yeniden gözden geçirilecektir. Bu amaçla, gerektiğinde, yabancõ uzmanlardan faydalanma 
yoluna gidilecektir. 

c.  Hava Kuvvetleri Kumandanlõğõ ile Türk Havayollarõ A, O. nõn bakõm ve onarõm 
kuruluşlarõndaki fazla kapasitenin dõş memleketlere arzõ imkânlarõ araştõrõlacaktõr. Bu 
kuruluşlar dõşõndan gelen talepler için belirli bir maliyet fiyat sistemi kurulacaktõr. 
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KÜÇÜK SANAYİİ VE EL SANATLARI 
İmalât Sanayii sektörünün değişik bölümlerindeki tablolar, aynõ konularda üretimde 

bulunan küçük sanayi ve el sanatlariyle ilgili kuruluşlara ait bilgi ve rakamlar da dikkate 
alõnarak hazõrlanmõştõr. 

Bu nedenle aşağõda, küçük sanayi ve el sanatlarõnõn, üretimi konusu dõşõndaki temel 
sorunlarõna yer verilmiştir. 

 

1.    KÜÇÜK SANAYİ : 

Küçük sanayi teşebbüslerinde, büyük sanayideki ölçüde olmasa bil* benzer bir 
teknik işbölümü vardõr. Çünkü, küçük sanayide de seri üretim tekniği, işletme 
faaliyetlerinin esasõnõ teşkil eder. Mamuller için bir örnek almanõn ve kalitenin önemi 
büyüktür. Üretim faaliyeti ücretle tutulmuş işçiler tarafõndan yürütülür. Devamlõ çalõşma 
bahis konusudur. 

a.  İLKELER : 

İkinci Beş Yõllõk Plan döneminde küçük sanayiin, büyük sanayi ile işbirliği halinde 
ve büyük sanayiin konusu dõşõnda kalan sahalarda geliştirilmesi öngörülmüştür. 

Mevcut küçük sanayi teşebbüslerinin, değişen ekonomik ve sõnai ortama 
uydurulmasõna, yaşama ve gelişme şansõ olanlarõn mevcut imkânlardan geniş ölçüde 
faydalandõrõlmasõna ve gelişmelerinin hõzlandõrõlmasõna çalõşõlacaktõr. 

Yaşama imkânlarõndan yoksun küçük sanayi işletmelerinin ise suni tedbirlerle 
desteklenmesi yerine başka sahalara yöneltilmesine gayret edilecektir. 

b.   GELİŞMELER  VE   SORUNLAR : 

1965 yõlõ sonunda Türkiye'de 20 461 küçük sanayi işletmesinin faaliyette bulunduğu 
tespit edilmiştir. Küçük sanayi işyerleri sayõsõ Tablo 351 de gösterilmiştir. 

Yapõlan araştõrmalarda ortaya çõkan bir gerçek, küçük sanayide geniş ölçüde fazla 
kapasitenin mevcut olduğudur. Küçük sanayideki fazla kapasitenin en önemli nedeni 
teknoloji seçimindeki bilgisizliktir. 
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TABLO : 351. � Küçük Sanayi işyerleri sayõsõ 

 

 1962  1964   1965  

Küçük sanayi konularõ  (1) (2)  (3) 

Makina İmalât sanayii  73  118   154  

Kimya sanayii  18  18   18  

Elektrik makina ve aletleri sanayii  94  120   182  

Tarõm aletleri ve makinalarõ  714  830   1022  

Madenî eşya  1857  2086   2494  
Kâğõt ve ambalaj sanayii  84  114   165  

Yapõ malzemesi sanayii  1184  1389   1752  

Orman ürünleri sanayii  1859  2240   2835  

Dokuma ve giyim sanayii  3282  3547   4466  
Deri ve kösele sanayii  1508  449   413  

Lastik sanayii  210  259   332  

Plâstik sanayii  26  36   45  

Depolama (Modern depolama hava tesisi)     

sanayii  19  19   22  
Otomobil tamirhanesi  2596  3013   3508  
Diğer tamirhaneler  1801  2380   3053  

Toplam  14325  16618   20461  

Kaynak :   Devlet Planlama Teşkilâtõ. 

Küçük sanayi konusunda yatõrõm yaparken karar verme durumundaki kişiler 
teknoloji seçimi konusunda yeterli bilgiye sahip olmadõklarõndan ve bu konuda kendine 
yardõm edebilecek kuruluşlar bulunmadõğõndan hatalõ kararlarla kõt kaynaklan israf 
etmektedirler. 

Küçük sanayi isletmeleri sanayileşme hareketlerine paralel olarak tamirat 
fonksiyonunu terk edip normal üretim metotlarõnõ benimseme zorunluluğuyla karşõlaşõnca 
büyük sarsõntõ geçirmiştir; bu safhada karsõlarõna çõkan teknik resim okuma, 
standardizasyon, spesifikasyon, kalite kontrolü gibi temel sorunlar, kendilerinden beklenen 
üretim düzenine girmelerine mâni olmuştur. 

Meslekî ve teknik eğitim eksikliği nedeniyle bir yandan küçük sanayi kesiminde 
büyük bir makina ve teçhizat parkõ atõl dururken, öte yandan küçük sanayiciler belli 
konulardaki talebi, istenilen nitelik ve nicelikte karşõlõyamamaktadõrlar. 

Küçük sanayi işletmelerinin büyük sanayii tamamlayõcõ, büyük sanayii besleyici bir 
üretim düzenine girebilmesi; büyük sanayi pazarõndan tâli kontrat (sub-contract) yoliyle 
geniş ölçüde yararlanabilmesi için, büyük sanayide uygulanan üretim metodu - 
teknolojinin yakõndan takibi zorunludur. 

Küçük sanayi ile büyük sanayi arasõnda işbirliğinin gerçekleşmesi halinde, büyük 
sanayiin gelişmesine paralel olarak özellikle makina imalâtõ konusundaki üretimin artacağõ 
tabiidir. 
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Küçük sanayide 1965 yõlõnda istihdam durumunu gösteren rakamlar Tablo 352 de 
verilmiştir. 

Küçük sanayide üretimin özelliğinden ötürü, usta, kalfa ve çõraklarõn toplamõ işçi 
toplamõndan fazladõr. Küçük sanayideki işçilerin, dokuma ve giyim sanayii hariç, pek 
çoğu düz işçidir ve sõnai üetime yardõmcõ kaba işlerde düşük ücretle çalõşmaktadõr. 

Bugün için küçük sanayim temel sorunu, üretim metodunun seri üretimin zorunlu 
kõldõğõ şekilde õslahõdõr. Bu ise, küçük sanayide çalõşanlarõn mesleki ve teknik eğitiminin 
sağlanmasõna bağlõdõr. 

TABLO : 352� Küçük Sanayide istihdam (1965) 
(Adet) 

 
  Usta Kalfa Çõrak İşçi  Toplam 

  (1) (2) (3) (4)  (5) 

Makina imalât sanayii   306 280 697 392   1 675 
Kimya sanayii   25 9 7 641   682 
Elektrik makina ve aletleri     
sanayii   146 86 292 77   601 
Tanm aletleri ve makinalarõ   1 207 827 1 554 545   4 133 
Madenî eşya   2 517 2 107 4 669 394   9 687 
Kâğõt ve ambalaj sanayii   223 265 359 327   1 174 
Yapõ malzemesi sanayii   1 992 1 173 2 614 5 544   11 323 
Orman ürünleri sanayii   2 981 958 2 885 2 937   9 761 
Dokuma ve giyim sanayii   4 555 17 518 9 602 19 597   51 273 
Deri ve kösele sanayii   974 750 222 2 216   4 162 
Lâstik sanayii   546 567 616 787   2 516 
Plâstik sanayii   95 73 92 99   359 
Depolama   (Modern  depola-         
ma - soğuk hava tesisi) sa-     
nayii   16 2 3 340   361 
Otomobil tamirhaneleri   4 434 3 237 7 237 6 201   21 109 
Diğer  tamirhaneler  3 350 1 705 2 366 3 902  11 323
Toplam   23 367 29 557 33 216 43 999   130 339 

Kaynak :   Devlet Planlama Teşkilâtõ 

c.   TEDBÎRLER : 

(1)  Küçük sanayi geliştirme merkezinin İkinci Beş Yõllõk Plan dönemi başõnda 
faaliyete geçmesi sağlanacaktõr. 

(2)  Sanayi Bakanlõğõ teşkilâtõ, küçük sanayii ve büyük sanayii geliştirme 
programlarõnõ entegre bir şekilde uygulõyacak ve uygulamada koordinasyon sağlõyacak 
şekilde düzenlenecektir. 

(3)  Küçük sanayiin kredi sorunu, esnaf kredisi ve küçük sanat kredisi sorunlarõndan 
ayn olarak ve özelliği gözönünde bulundurularak ele alõnacaktõr. 
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(4)  Küçük sanayi faaliyetlerinin finansmanõnda �kontrollü kredi� uygulamasõna 
geçilecektir. 

(5)  Küçük sanayide gelişmenin hõzlandõrõlmasõ için yaygõn eğitim ve öğretim 
metotlarõndan geniş ölçüde yararlanõlacaktõr. 

(6)  Teknoloji seçiminde küçük sanayiciye yol gösterecek teşkilât kurularak, kõt 
kaynaklarõn fazla kapasiteyi artõrõcõ yönde israfõ önlenecektir. 

(7)  Küçük sanayiin faaliyet konusu olan bir kõsõm üretimin büyük sanayie 
geçmesiyle, İkinci Beş Yõllõk Plan döneminin sonuna doğru belli küçük sanayi dallarõnda 
fazla kapasite sorununun öneminin artmasõ beklendiğinden, sorumlu kamu kuruluşlarõ ve 
meslek kuruluşlarõ bu konuda küçük sanayicilere yardõmcõ olacak uzun vadeli tedbirleri 
alacaktõr. 

(8)  Küçük sanayiciler için teknik haber ve araştõrma hizmetlerinin sağlanmasõ için 
gerekil tedbirler alõnacaktõr. 

(9)  Küçük sanayide; pazarlama yardõmlarõ, büyük sanayi ile işbirliğinin sağlanmasõ, 
kamu satmalmalarõnda küçük sanayi ürünlerine öncelik verilmesi, kalite kontrol düzeninin 
kurulmasõ, küçük sanayiciler arasõnda işbirliğinin, kooperatifleşmenin temini gibi temel 
sorunlar bir bütün olarak ele alõnacaktõr. 
 

(10)  Köy îşleri ve Sanayi Bakanlõklarõndaki küçük sanayi ile ilgili üniteler 
birleştirilecektir. 

(11)  Tarõm araçlarõ imal eden küçük sanayiin gelişmesi üzerinde önemle 
durulacaktõr. 

2.   EL SANATLARI: 

El sanatlarõ genel anlamda, bir ustanõn, başlõ başõna kendi sorumluluğu altõnda, ister 
evinde veya atelyesinde ister seyyar bir şekilde, ya yalnõz başõna veya ailesi efradõndan 
olan veya olmõyan kalfa ve çõraklarla birlikte, her hangi bir sanatõ, piyasa için el emeği ve 
ihtisas kullanarak yapmasõ veya kendi meslekî sorumluluk ve idaresi altõnda yaptõrmasõdõr. 

Küçük sanatlar ile ev ve köy sanatlarõnõn el sanatlarõ değimi içinde toplandõğõ kabul 
edilmektedir. 

a.   GELİŞMELER VE SORUNLAR : 

1965 yõlõ sonunda Türkiye'de el sanatlariyle uğrasan (192 242) işyeri vardõr. 
Elsanatlannda işyerleri sayõsõ Tablo 353 de gösterilmiştir. 

El sanatlarõnda belli bir üretim metodu mevcut değildir. Teknoloji ise el sanatlariyle 
uğraşanlar için tamamen yabancõ bir konudur. Üretimin bazõ hallerde çok basit usullerle 
yapõlmasõ, zaman ve emek kaybõna sebep olmakta ise de, üretimin sağhyacağõ gelir, bir ek 
gelir, yan gelir niteliğini taşõdõğõndan üretici bu duruma önem vermemektedir. 

Pazar sorununun henüz ele alõnmamõş olmasõ karşõsõnda, talebin darlõğõ nedeniyle 
sanatkârlar sürekli ve dengeli bir üretim düzenine girememektedirler. 
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b. TEMEL İLKELER : 

El sanatlarõnõn gelişmesi teşvik edilecektir. Ancak seri üretime konu olabilecek el 
sanatlarõ mamullerinin, kademeli bir şekilde küçük ve büyük sanayie geçmesi sağlanõrken 
sanatkârlarõn bu geçiş devrini mümkün olduğu kadar sarsõntõsõz atlatmalarõ için gerekli 
tedbirler alõnacaktõr. 

Özellikle tarõmsal nüfusa ek gelir sağlama, tanm ürünleri ve artõklarõ değerlendirme 
konularõnda ortaya koyduğu imkânlar gözönünde bulundurularak el sanatlarõnõn gelişmesi 
teşvik olunacaktõr. 

c. TEDBİRLER: 

(1)  El sanatlarõnõn geliştirilmesiyle ilgili her türlü çalõşmayõ programlamak ve 
yürütmek üzere Milletlerarasõ kuruluşlarõn teknik yardõm projelerinden yararlanõlarak 
enstitü geklinde bir merkezi teşkilat meydana getirilecektir. 

(2)  Küçük sanat erbabõnõn temel sorunlarõnõn çözümünün bir bütün olarak ele 
alõnmasõ ve el, ve ev kö'y sanatlarõnõn gelişmesinin hõzlandõrõlmasõ amaciyle sorunlu 
kuruluşlarca uzun vadeli projeler hazõrlanacaktõr. 

(3)  El sanatlaõiyle uğraşanlarõn kademeli olarak örgütlenmelerinin temini için derhal 
çalõşmalara başlanacaktõr. 

(4)  Merkezî ve alt kuruluşlar hammadde ve kredi temini teknik yardõm konusunda, 
sanatkârlara yardõmcõ olacaklardõr. 

(5)  El sanatlarõnda yaygõn mesleki ve teknik eğitim verecek, düzen kurulacak, 
özellikle çõraklõk müessesesinin bir nizama bağlanmasõ sağlanacaktõr. 

(6)  Millî Eğitim Bakanlõğõnca mahalli küçük sanat ürünlerinin seldi, desen ve renk 
yönünden araştõrõlmasõ ve geliştirilmesi sağlanacaktõr. 

(7)  Ticaret Bakanlõğõnca Türk el sanatlarõ mamulleri için bir iç ve dõş pazar 
araştõrmasõ yapõlacaktõr. 

(8)  El sanatlarõnda pazar imkanõ olan üretimin finansmanõ için gerekli kredi yardõmõ 
Ziraat Bankasõnca yapõlacaktõr. 
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TABLO : 353 � El Sanatlarõnda İşyerleri Sayõsõ 
 
 1963  1964   1965  
 (1) (2)  (3)  
Demirci  10600 11812   12264  
Bakõrcõ  6655 7128   7832  
Sobacõ - tenekeci  6860 7892   8313  
Torna - freze, plânya tesviyeci  3327 4014   4897  
Dökümcü  723 737   896  
Kaportacõ  891 1136   1293  
Kuyumcu - ziynet eşyasõ  1063 1179   1339  
Doğramacõ  6982 7929   8866  
Mobilyacõ  3658 4333   3561  
Araba imalcisi  2891 3161   3553  
Mermerci  170 197   232  
Sõhhî tesisatçõ  926 1134   1385  
Tuğlacõ  2243 2316   2875  
Taşçõ  2516 3096   22255  
Kundura imalcisi  20147 21114   22383  
Semerci  2187 2246   2474  
Debbag  2120 1974   1939  
El dokuma tezgahlarõ  12914 12195   10127  
Halõcõ - kilimci  14428 16991   19961  
Terzi  26511 29419   31935  
Fõrõncõ  6417 7179   7978  
Şekerci  2124 2430   2810  
Pastõrmacõ  310 407   507  
Cam eşya imalâtõ  178 197   226  
Seramik - çinici  226 259   305  
Matbaacõ  877 985   1117  
Klişeci  81 89   107  
Deniz taşõtlarõ imalcisi  132 145   172  
Urgancõ  7390 6982   6970  
Sabuncu  585 675   772  
Sair el sanatlarõ  16594 17693   20898  
Toplam  162 636 177 066   192 242  

Kaynak :   Devlet Planlama Teşkilatõ. 

Sõnai üretimin gelişmesiyle el sanatlarõnda, özellikle küçük sanatlar alanõnda 
bulunan üretim konularõnõn yavaş yavaş bu alandan çõktõklarõ görülmektedir. 

El sanatlarõnda 1965 yõlõnda toplam 580 bin usta, kalfa, çõrak ve İşçi çalõşmakta idi. 
El sanatlarõnda istihdam Tablo 354 de gösterilmiştir. 

Çalõşma ile ilgili rakamlarõn değerlendirilmesinde el sanatlarõndaki istihdamõn, 
genellikle «tam çalõşma» niteliğini taşõmadõğõ gözönünde bulundurulmalõdõr. 

Patron aynõ zamanda usta olduğundan ve çok kere usta tek başõna veya bir çõrakla 
çalõştõğõndan usta sayõsõnõn fazlalõğõ dikkati çekmektedir. 
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Usta, kalfa ve çõraklar için belli bir ücret düzeni mevcut değildir. Bunlarõn emeği 
çok kere ürünün satõşõndan sonra değerlendirilmektedir. 

Meslekî ve teknik eğitimin bellibaşlõ yolu çõraklõk sistemine dayanmaktadõr. Uzun 
yõllardõr uygulanan çõraklõk sisteminin ise bazõ temel prensipleri unutulmuştur. 

Üretici pazar durumu hakkõnda bilgi sahibi olmadõğõndan üretimini 
planlõyamamakta, çok iyi pazar şansõ bulunan üretimle uğraşanlar bile yeter hammaddeyi 
temin için lüzumlu finansmanõ sağlõyamamaktadõr. 

Geleneksel desen, renk ve şekillerin unutulmasõ sürüm imkânõ yüksek el sanatlarõ 
mamullerinin değerini düşürmektedir. 

TABLO : 354 � El Sanatlarõnda İstihdam (1965) 
(Adet) 

 

  Usta Kalfa Çõrak İşçi  Toplam 
  (1) (2) (3) (4)  (5) 

Demirci   13 410 7 268 9 455 2 081   32 214 
Bakõrcõ   7 900 4 031 4 700 1 242   17 873 
Sobacõ - tenekeci   8 270 4 193 5 408 979   18 850 
Torna, pres, plânya - tesviye   5 697 4 336 4 066 830   14 881 
Dökümcü   912 585 972 453   2 922 
Kaportacõ   1 305 1 277 1 888 202   3 972 
Kuyumcu - ziynet eşyasõ   1 563 1 188 842 899   4 492 
Doğramacõ - mobilyacõ   10 341 7 740 7 670 14 079   39 810 
Araba imalcisi   4 758 3 091 3 607 2 616   14 072 
Mermerci   3 497 2 570 2 285 1 144   10 496 
Sõhhî tesisatçõ   308 129 78 64   579 
Tuğlacõ   1 483 531 307 723   3 044 
Taşçõ   2 601 1 733 1 530 11 296   17 160 
Kundura imalcisi   3 988 969 450 3 732   9 138 
Semerci   24 566 11 412 11 013 13 429   60 420 
Debbağ   2 504 7 614 696 216   11 030 
El dokuma tezgâhlan   1 872 1 771 691 1 355   5 689 
Halõcõ kilimci   20 594 9 474 4 881 61 146   96 065 
Terzi   32 080 18 927 21 748 13 793   86 548 
Fõrõncõ   8 202 9 507 4 006 17 233   39 048 
Şekerci   2 943 2 628 1 603 1 414   11 588 
Pastõrmacõ   540 253 297 632   1 722 
Cam eşya imalâtõ   231 159 167 110   667 
Seramik çinici   398 164 186 551   1 299 
Matbaacõ   1 260 720 656 1 837   4 473 
Klişeci   121 29 75 8   233 
Deniz taşõtlarõ imalcisi   219 102 180 408   903 
Urgancõ   6 894 912 4 014 351   1 2171 
Sabuncu   488 564 432 2 041   3 725 
Sair el sanatlarõ   24 100 5 610 6 266 3 385   39 361 
Toplam   204 409 112 343 101 332 162 419   580 503 

Kaynak :   Devlet Planlama Teşkilâtõ.
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İNŞAAT 

a. İLKELER VE GELİŞMELER : 

(1)  İlkeler: 

(a) İkinci Plan döneminde, özellikle konut ve kamu idaresi binalarõnda maliyet 
düşüşü ve inşa sürelerinin kõsaltõlmasõ için standartlaşmaya gidilecektir. Bölgesel malzeme 
özelliklerine ve iklim şartlarõna göre yapõ unsurlarõnõn ve projelerin iktisadiliği sağlanacak, 
gerektiğinde tip projeler yapõlacaktõr. 

(b) Bölgeler ve mevsimlere göre değişen işsizlik dikkate alõnarak, alt yapõ 
yatõrõmlarõnda işgücü yoğun metotlarla geliştirilecektir. 

(2)   Gelişmeler: 

Birinci Beş Yõllõk Plan döneminde inşaat sektörü için öngörülen tedbirlerde çok az 
bir gelişme olmuştur. 

(a) 2490 sayõlõ Artõrma, Eksiltme ve ihale Kanununu değiştiren tasan 
komisyonlarda görüşülmekte olup halen kanunlaşamamõştõr. 

(b) Fiyat analizi, tip sözleşmeler, genel şartname, teknik şartname ve benzeri basõlõ 
dokümanlarõn bugünkü şartlara uygun, hale getirilmesi ele alõnmõş olmasõna rağmen 
sonuçlandõrõlamamõştõr. 

(c) Muhasebe! Umumiye Kanunu yatõrõmlarõn uygulanmasõnõ hõzlandõracak ve 
mali kontrolü kolaylaştõracak yönde değiştirilememiştir. 

(d) İnşaatçõ kamu kuruluşlarõndaki idari ve teknik personel dağõlõmõndaki 
dengesizlik Birinci Plan döneminde de devam etmiştir. 

(e) Resmi inşaat sektörünün zararlarõnõn bağlõ olduğu müessesece karşõlanmasõ 
hakkõndaki tedbir gerçekleşmemiştir. 

(f) Özel teknik bürolarõn teşviki çeşitli kamu kuruluşlarõnca farklõ esaslar içinde 
ele alõnmõş ve bu bürolarõn gelişmesi sağlanamamõştõr. 

a. İKİNCİ BEŞ YILLIK PLAN TAHMİNLERİ: 

(1)   Katma değer: 

İnşaat sektörü üretimi diğer sektörlerde yapõlan yatõrõmlarõn bir fonksiyonudur. Yurt 
yüzeyine yaygõn ve çok çeşitli olan bu üretimin bütününü kavnyacak şekilde izlemeye 
imkân verecek istatistikler yoktur. Gayrisafi millî hasõla serilerinde inşaat sektörü katma 
değeri 1965 piyasa fiyatlarõ ile Tablo 355 de tahmin edilmiştir. 
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TABLO : 355 � İnşaat Sektörü Katma Değeri 
      Yõllõk artõş hõzõ % 

  1962 1967 1972 1962�1972  1967�1972
  (1) (2) (3) (4)  (5) 

Katma değer   3,1 4,5 6,5  7,8  7,6  

(2)    Yatõrõmlar : 

İnşaat Üretimi için yapõlacak makina teçhizat şantiye binalan gibi yatõrõmlar diğer 
sektör yatõnmlan içinde mütalaa edilmiştir. İkinci Plan döneminde yapõlmasõ öngörülen 
bütün yatõrõmlarõn gerçekleşebilmesi için inşaat sektöründe bugünkü imkânlara ilâve 
olarak 3,5 milyar değerinde yatõrõm yapõlacağõ tahmin edilmektedir. Bu miktarõn 2,3 
milyarlõk payõnõn ithalât ile karşõlanacağõ hesaplanmõştõr. 

c.   TEDBÎRLER : 

(1) 2490 sayõlõ Artõrma, Eksiltme ve ihale Kanunu, Devlet - müteahhit 
münasebetlerini, ikinci Beş Yõllõk Plan döneminde olumlu bir düzene kavuşturacak 
şekilde düzenlenecektir. 

(2) Bugün yurt yüzeyinde bulunan faal ve âtõl makina parkõnõn değeri hakkõnda 
birçok rakam serisi vardõr. Bu farklõ seriler farklõ sonuçlar ortaya koymaktadõrlar. Bu 
duruma son vermek amaciyle Bayõndõrlõk Bakanlõğõ özel ve kamu sektörünün makina 
teçhizat parkõ artõşõnõ devamlõ ve yõllõk olarak izliyecek; neticeleri ve kullanõm ile ilgili 
problemleri ve tedbirleri Devlet Planlama Teşkilâtõna bildirecektir. 

(3) İnşaat ile ilgili basõlõ dokümanlarõ gözden geçirmek üzere kurulan bakanlõklar 
ve kurumlararasõ yetkili komisyon, Devlet - müteahhit ilişkilerini düzenliyen, hukuki 
anlaşmazlõklarõn azalmasõnõ sağlõyan belgeleri öncelikle ele alacak ve 
sonuçlandõracaktõr. Böylece bütün kuruluşlardaki uygulama ve usul ayrõlõklarõnõ giderme 
yönünde sürekli tedbirler alõnacak, sözü edilen komisyonun devamlõlõğõ sağlanacaktõr. 

(4) İnşaatçõ kamu kuruluşlarõnõn reorganizasyonu, bunlardaki dağõnõklõğõn 
giderilmesi çalõşmalarõna ikinci Beş Yõllõk Plan döneminde de devam edilecektir. İdari ve 
teknik personel dağõtõhmmdaki dengesizlik konusunda tedbir alõnacaktõr. Taşra ve 
merkez kuruluşlarõndaki mühendis sayõsõ ayarlanarak merkezde yõğõlmaya mani 
olunacaktõr. Ayrõca orta sõnõf teknik personel azlõğõ giderilecektir. 

(5) Yatõrõm programlarõnõn gerçekleştirilmesi için kamu kuruluşlarõ özel 
sektörün teknik gücünden geniş ölçüde faydalanacaktõr. Müteahhitlik mesleğinin 
gelişebilmesi ve müesseseleşmesi, ve özel sektör kuruluşlarõnõn kendilerine yönelen 
fonksiyonlarõ gerektiği şekilde yürütebîlmeleri için teşkilâtlanmalarõ ve yeterli teçhizatla 
donatõlmalarõ teşvik edilecektir. 

Bu arada, müşavir mühendislik, mimarlõk firmalarõnõn genişlemesi ve 
kendilerine verilecek işleri tekniğine uygun olarak yapabilmesi için gereken tedbirler 
düşünülecek, gerekirse ihale usullerinde ve diğer muamelelerde icap eden değişiklikler 
yapõlacaktõr. 

(6) Rasyonel olarak çalõşmayan Devlet elindeki inşaat şirketleri tasfiye edilecek 
yeni Devlet inşaat şirketleri kurulmõyacaktõr. 

(7) Türk müteahhitlerinin dõş  

(8) ülkelerde iş almalarõ halinde Devlet destekleyici tedbirler alacaktõr. 
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GENEL ENERJİ 

a.   İLKE : 

Türkiye'nin enerji ihtiyacõ dar boğazlar yaratõlmõyacak şekilde karşõlanacaktõr. 

b. GELİŞMELER: 

Birinci Beş Yõllõk Plan dönemi başõnda taşkömürü eş değeri olarak 22 milyon 
ton olan toplam enerji tüketimi dönem sonunda 30 milyon tona çõkmõştõr. Ticari 
yakõtlarõn tüketim miktarõnda meydana gelen hõzlõ artõşlar dclayõsiyle, ticari olmõyan 
yakõtlarõn kullanõmõnda miktar olarak önemli bir değişiklik olmamasõna rağmen 
toplam enerji İçindeki payõnda azalma olmuştur. 

İkinci Beş Yõllõk Plan döneminde odun ve tezek gibi ticari olmõyan yakõtlarõn 
kullanõm miktarlarõnõn mutlak değerlerinin azaltõlmasõ buna karşõlõk ticari yakõt 
tüketim miktarõnõn artõrõlarak aradaki farkõn kapatõlmasõ esas olacaktõr. 

c. İKİNCİ BRŞ YILLIK PLAN HEDEF VE TAHMİNLERİ : 

Süratle gelişen imalât sanayii sektörünün bol ve ucuz enerjiye olan ihtiyacõ 
ortadadõr. Ayrõca şehirleşme enerji talebi artõşlarõnõ daha da hõzlandõrmaktadõr. 

Hõzla yükselen talebi karşõlamak İçin petrol ürünlerinin İkinci Beş Yõllõk Plan 
döneminde daha fazla kullanõlmasõ gerekeceği tahmin olunmaktadõr. 
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TABLO : 556 � Muhtelif Enerft KaynaklarõnõnTüketim Tahminleri 

(Taşkömürü eş değerli olarak) (Bin ton} 

  

Taş K.  
(1) 

 

Linyit 
(2) 

Petrol 
Ürünleri 

(3) 

Hidrolik 
enerji 

(4) 
Odun 

(5) 

 

Tezek 
(6) 

Diğerleri 
(7) 

Toplam 
(8) 

1962   3983   1996  3571  562  6521  5365  �  21998  
1967   5000   3500  9000  1000  6700  5400  �  30600  
1972   6000   5600  15700  2750  5000  4000  3500  42550  

TABLO : 557 � Enerji Kullanõmõnda Muthelif Kaynaklarõn Paylarõ (Yüzde olarak) 
 

    Petrol Hidrolik  
  Taş K.   Linyit  ürünleri  enerji  Odun   Tezek Diğerleri  
  (1)   (2) (3)  (4)  (5)   (6)  (7)  

1962   18,1   9,1  16,2  2,6  29,6   24,4  �  
1967   16,3   11,4  29,4  3,3  21,9   17,7  �  
1972   14,1   13,1  36,9  6,5  11,8   9,4  8,2  
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TABLO : 358 � Enerji Yatõrõmlarõ     (Milyon T. L.) 

(1965 fiyatlarõ ile) 
 

 1968 - 1972 toplamõ  

1.   Genel enerji  0,1  

2.    Kok, H. gazõ  0,1  

3.   Elektrik enerjisi  8,7  

Toplam 8,9  

d.   TEDBİRLER : 

Kömür, petrol ve hidrolik enerji yanõnda tabii gazda dünya memleketlerinin 
enerji dengelerinde önemli bir yer almõştõr. Türkiye'de henüz üretime elverişli tabi! 
gaz rezervine raslanmamõştõr. Bu konudaki aramalara İkinci Beş Yõllõk Plan 
döneminde ağõrlõk verilecektir. Bu arada tabii gazõn, geniş üretim imkânlarõna sahip 
komşu ülkelerden ithali üzerinde durulacaktõr. Enerji kaynaklan fiyatlarõnda yapõlacak 
ayarlamalar genel enerji dengeleri çerçevesinde karara bağlanacaktõr. 
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KOK HAVAGAZI 

a.   GELİŞMELER : 

Birinci Beş Yõllõk Plan döneminde yurt içi metalürjik kok talebi iç kaynaklardan 
karşõlanmõştõr. Demir-Çelik Fabrikalarõnõn ürettikleri metalürjik kok fazlasõ ile havagazõ 
fabrikalarõndan aramal olarak elde edilen kok da halka intikal ettirilmiştir. Yine bu 
dönemde Eskişehir, Bursa gibi bazõ şehirlerimizde havagazõ fabrikalarõnõn kurulmasõ 
düşünülmüşse de, küçük kapasiteli tesislerin verimli çalõşamõyacagmõn hesaplanmasõ ve   
L. P. G. rekabeti yüzünden vazgeçilmiştir. Nitekim Birinci Beş Yõllõk Planda 1967 yõlõ için 
242 milyon Nõm havagazõ ile 16 000 ton L. P. G. olarak öngörülen yurt içi talep, 1967 
yõlõnda yaklaşõk olarak 130 milyon Nms havagazõ ve 100 000 ton L. P. G. olarak 
gerçekleşmiştir. 

b. İKİNCİ BEŞ YILLIK PLAN HEDEF VE TAHMİNLERİ :  

(1)    Üretim ve talep : 

1967 -1972 dönemi içerisinre talep ve üretimin yõlda ortalama yüzde 11,4 oranõnda 
yükseleceği beklenmektedir. Kurulacak olan Üçüncü Demir Çelik Fabrikasõnõn üretime 
geçmesi metalürjik kok üretimini artõracaktõr. 

Isõtma koku konusunda İkinci Plan döneminde düşük graviteli petrolden petrol koku 
üretiminin gerçekleşmesiyle yõlda 6 000 K. çal eş değerinden 400 000 ton kok üretilmesi 
mümkün olacaktõr. 

(2)   Yatõrõm : 

İkinci Beş Yõllõk Plan döneminde 25 milyon T. L. sõ kok fabrikalarõna ve 75 milyon 
T. L. sõ havagazõ tesislerine olmak üzere 100 milyon T. L. lõk yatõrõm yapõlacağõ tahmin 
edilmektedir. (Metalürjik kok fabrikasõ yatõrõmlarõ Demir - Çelik sektöründe 
görülmektedir.) 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                              İkinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ (1968-1972) 

http://ekutup.dpt.gov.tr/plan2.pdf   557

 

 

 
TABLO: 359 � Üretim Ve Katma Değer Tahminleri 

Değer:   1965 üretici fiyatlarõ ile 
 

 1 9 6 2 1 9 6 7  1 9 7 2  

 
Miktar  

Ton  
Değer  
T. L,. 

Miktar 
Ton Değer T. L.

I. PlanYõllõk 
% artõş 

Miktar 
Ton 

Değer  
T. L. 

II. Plan 
yõllõk  

% artõş 
 (1)  (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

Metaltirjik kok 280 300  66 345 000 1080000 309 160 000 36,0 1 000 000 486 643 000 9,8 
Isõtma koku 472 000  61 163 000 250 000 27 863 000 �  1 000 000 111 450 000 � 

Havagazõ (Mil. Nm3) 100,0  35 300 000 150 65 000 000 13,0 220 95 326 000 8,0 

Toplam  �  162 808 000 �  402 023 000 19,8  �  693 418 000  11,5  

Katma değer �  50 000 000 � 130 000 000 21,0 �  210 000 000 10,0 

(1) Metalürjik kok konusunda yurt içi talep yurt içi üretime eşittir. Isõtma koku ve havagazõ konusunda ise gerçek talep 
hesaplanmadõğõndan üretilen õsõtma koku ve havagazõ miktarõ talep olarak kabul edilmiştir. 
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ELEKTRİK  SEKTÖRÜ 

a. İLKELER VE GELİŞMELER :  

(1)   İlkeler: 

(a)  Elektrik enerjisi talebinin karşõlanmasõnda darboğaz yaratmamak için, üretim, 
iletim ve dağõtõm imkânlarõ mevcut talep seviyesinin üzerinde olacak şekilde 
geliştirilecektir. 

(b)  Enterkonnekte şebekenin hõzla geliştirilmesi esas olacaktõr. 

(c)  Enerji ihtiyacõnõn karşõlanmasõnda öncelik su kaynaklarõnõn geliştirilmesine 
verilecektir. 

(2)   Gelişmeler ve sorunlar : 

Birinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ dönemi içinde elektrik sektörüne 5 milyar T. L. 
civarõnda yatõrõm yapõlmasõ öngörülmüştür. Aynõ dönem içinde yatõrõmlarõn yaratacağõ 
üretim, dağõtõm, ve iletim kapasitelerinin yõllõk ortalama yüzde 13 lük bir tüketim artõşõ 
sağhyacagõ tahmin edilmiştir. Ancak özellikle üretim tesislerinde Plan döneminde 
gecikmeler sanayi ve diğer büyük tüketicilere istedikleri yerde ve nicelikte elektrik enerjisi 
temin edilmesi imkânlarõnõ kõsõtlamõş ve artõş oranõ yüzde 12 çevresinde kalmõştõr. 

Birinci Beş Yõllõk Plan dönemi başlarõnda, mevcut fazla kapasite ve yağõş 
durumunun olumlu etkisi dolayõsiyle büyük üretim kapasiteleri eklenilmeden elektrik 
enerjisi talebi artõşõ belirli bir sõnõr içinde karşõla-nabilmiştir. Ancak Plan dönemi sonunda 
yeni kapasiteler devreye girdiği halde 1968 - 1969 yõllarõnda talebin karşõlanmasõnda 
sõkõntõ çekilecektir. 1962-1963 yularõnda sõrasõ ile 1448 ve 1480 MW. olan alõnabilir net 
güç 1967 de 2 186 MW. a yükselmektedir. 

Elektrik sektöründe organizasyon bozukluğu ve koordinasyon noksanlõğõ önemli bir 
problem olarak devam etmektedir. Kanunlaşmak durumunda olan Türk Elektrik 
Kurumunun kõsa bir süre sonra bu sorunun Çözümlenmesinde olumlu etkileri alacağõ 
beklenmektedir. Sektörde gerek Birinci Plan dönemi içinde gerekse ondan evvelki 
uygulamalarda yatõrõm gecikmeleri ve üretim, iletim dağõtõm tesisleri arasõndaki yatõrõm 
dengesizliği önemli tõkanõklõklar yaratmõştõr. Ayrõca elektrik sektörü bugün vergi ve 
faizlerin düzensizliği, teknik eleman yetersizliği, işletmelerdeki idarî ve malî güçlükler ve 
ekonomik standartlar ve normalizasyon eksiklikleri ile karşõ karşõyadõr. 
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b. İKİNCİ BEŞ YILLIK PLAN HEDEF VE TAHMİNLERİ : 

(1) Talep ve üretim : 

Talep ve üretim tahminleri sektörün gelişmesini yönlendirecek genel ilkeler õşõğõ 
altõnda yapõlmõştõr. Amaç sanayileşmeyi engelliyecek elektrik enerjisi sõkõntõsõnõ ortadan 
kaldõrmak olmuştur. Talep ve brüt üretim Tablo 360 ve 361 de verilmiştir. 

(2) Katma, değer: 

1967 yõlõnda sektörün yarattõğõ katma değer 800 milyon TL. civarõndadõr. 1972 
yõlõnda yaratõlacak katma değerin l milyar 540 milyon TL. sõna ulaşacağõ tahmin 
olunmaktadõr. 

c. YATIRIM : 

Üretim imkânlarõ ve yatõrõmlarõn planlanmasõnda ikinci Plan dönemi içinde herhangi 
bir yõl enerji sõkõntõsõna düşülmemesi gözönüne alõnmõştõr. Aynca, özellikle hidrolik 
imkânlarõn projelendirilmesi ile tesisine kadar geçen sürenin genellikle 8-10 yõl arasõnda 
olduğu düşünülerek 1975-1976 da devreye girecek tesislerin bu plan döneminde ihtiyaç 
gösterdikleri yatõrõm paylan da düşünülmüştür. Plan dönemi içinde elektrik sektörüne 8,7 
milyar TL. hk yatõrõm yapõlacaktõr. Bu miktarõn yõllara göre tahsisi Tablo 362 de 
verilmiştir. 

d. TEDBİRLER: 

(1) Halen elektrik sektöründe faaliyet göstermekte olan çeşitli kuruluşlarõn 
bünyelerine göre geniş ölçüde fark eden vergi ve resimlerle faizler gözden geçirilerek 
günün şartlarõna uygun bir hale getirilecektir. 

(2) Organize sanayi bölgelerinde ve tanõmlanacak sanayi dallarõnda özel tariflerin 
uygulanmasõna gidilecektir. 

(3) Nükleer enerji kaynaklarõndan faydalanma imkânlarõ araştõrõlacak ve nükleer 
enerji santralleri kurulmasõna çalõşõlacaktõr. 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                              İkinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ (1968-1972) 

http://ekutup.dpt.gov.tr/plan2.pdf   560

 
TABLO : 360 � Elektrik Talep ve Üretimi       (Milyon Kwh.) 

 

       Endeks   
       1972  Yõllõk artõş  
  1962  1963  1967   1972  1967=100  %  
  (1)  (2)  (3)   (4)  (5)  (6)  

Talep   3 059  3 406  5 255   10 100  192  14  
İç ihtiyaç ve şebeke kaydõ   500  577  995   1 750  176  12,8  
Brüt üretim   3 559  3 983  6 250   11 850  190  13,9  
 
 

TABLO : 361 � Elektrik Talep ve Üretimi      (Milyon Kwh.) 
       Endeks   
       1972  Yõllõk artõş  
  1962  1963  1967   1972  1967=100  %  
  (1)  (2)  (3)   (4)  (5)  (6)  
Talep   645  719  1 100   2 131  192  14  
İç ihtiyaç ve şebeke kaydõ   105  121  210   369  176  12,8  
Üretim   750  840  1 320   2 500  190  13,9  

 

TABLO : 362 � Elektrik Sektörü Yatõrõmlarõ (Milyon TL.) 
 

       1968-1972 
       Dönemi  
 1967  1968  1969  1970  1971  1972  Toplamõ  
 (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  
Elektrik yatõrõmlarõ toplamõ  1 250  1 700  1 700  1 750  1 750  1 800  8 700  
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ULAŞTIRMA - HABERLEŞME 

a.    ULAŞTIRMA: 

(1)  İLKELER VE GELİŞMELER : 

(a) İlkeler: 

(õ) Ulaştõrma sektörü, Planda öngörülen ekonomik ve sosyal hedeflerin 
gerçekleşmesini mümkün kõlacak ve destekliyecek yönde geliştirilecektir. Sektör 
programlarõnõn düzenlenmesinde, talebin asgari maliyetlerle ve güven içerisinde 
karşõlanmasõ esas olacaktõr. 

(õõ) Ekonomik gelişmeyi kolaylaştõrmak ve sektörün dengeli bir şekilde gelişmesini 
sağlamak amaciyle her alt sistemin benzer şartlar altõnda rekabet etmesi esastõr. 

(õõõ) Ulaştõrma sektöründe sistemi kullananlarõn yapõm ve bakõm harcamalarõna, 
amortisman, bakõm ve idame masraflarõnõ karşõlõyacaõk ölçüde katõlmalarõ sağlanacaktõr. 

(õv) Sektör, değişen şartlara uyabilen, gelişen, dinamik bir yapõya sahip kõlõnacaktõr. 
Ancak modernizasyon sadece teknik imkânlarõ kapsõyacak şekilde ele alõnmayacak; 
ulaştõrma sisteminin bütünüyle modernizasyon işletme, idare, organizasyon, planlama ve 
araştõrma konularõnõ da içine alacaktõr. 

(v) Ulaştõrma sistemlerinde emniyet sağlanacak kazalarõn önlenmesi esas olacaktõr. 

(b) GELİŞMELER VE SORUNLAR ; 

(õ)   Taşõma : 

İkinci Beş Yõllõk Plan dönemine girerken, taşõma sektörünün genel durumu, az 
farkla, Birinci Beş Yõlük Plan dönemi başuõüaki yapõyõ muhafaza etmektedir. 

Taşõma faaliyetleri çok sayõda özel ve kamu kuruluşlarõnõn veya kişilerin eliyle 
yürütülmektedir. Mevcut sistem etkin bir ekonomik yapõya kavuşturulamamõş olmasõna 
rağmen taşõma imkânlarõ bakõmõndan, diğer sektörlerin bugünkü talebini karşõlõyabüecek 
güce sahiptir. 

Taşõma hizmetleri ve bu hizmetlerle ilgili faaliyetler çok çeşitli kişi ve kuruluşlar 
eliyle yürütülmekte, tek elden koordinasyon sağlanamamaktadõr. İşletmeci ve yapõmcõ 
kuruluşlar arasõndaki ilişkiler düzen-lenememiştir. 

Karayolu taşõmacõlõğõ, özellikle yük taşõmasõnda, bir düzensizlik içindedir. Aşõn 
rekabet taşõma ücretlerinin normalin çok altõna düşme-sine ve dolayõsõ ile aşõn yükleme 
yapõlmasõna yol açmaktadõr. Taşõma talebi yüksek bir hõzla, denizyolu ve demiryolundan 
karayoluna   kaymaktadõr.  Öte  yandan  karayollarõnõ  kullananlarca  yol  yapõm  ve bakõm 
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masraflarõna yeterince katõlmamama sõ bu eğilimi hõzlandõrmaktadõr. Yük taşõmasõnda, 
şirketleşme yönünden olumlu adõmlar atõlmamõş olmasõ, bu konuda ortaya çõkan sorunlarõn 
çözümünü güçleştirmektedir. Karayolu taşõmacõlõğõnda lisans alma zorunluluğu söz 
konusu olmadõğõndan, mesleğe giriş ve çõkõş şartlarõ tanõmlanmamõştõr. Sürücülerin ehliyet 
alõrken özel bir eğitime tabi tutulmamasõ ve trafik denetiminin yetersizliği, araç sayõsõ 
başõna kaza oranõnõn çok yükselmesine sebep olmuştur. Ayrõca, taşõnan yolcunun, yükün 
ve sürücünün sigortasõ yoktur. 

Devlet Demiryollarõ işletmesi özellikle sistemdeki aksaklõklar, etkin bir işletme 
düzeninin kurulamamõş olmasõ ve trafiğin karayolu taşõmacõlõğõna kayma eğiliminde 
olmasõ gibi nedenlerle devamlõ olarak açõk vermektedir. 

Denizyolu iç ve dõş hatlar yolcu taşõmasõ önemini kaybetmeye devam etmektedir, 
önemini kaybeden hatlarda sefer yapmaya devam ediî-mesi, işletme açõklarõnõn 
büyümesine sebep olmaktadõr. Türk Deniz Ticaret Filosu genel olarak yaşlõ ve hõzõ düşük 
gemilerden kuruludur. Birinci Plan döneminde, dõş ticaret mallarõmõzõn en az yüzde 
ellisinin ticaret filomuz ile taşõnmasõ ve mevcut filonun gençleştirilmesi hedefleri 
gerçekleştirilememiştir. 

T.H.Y. modern bir havayolu işletmeciliğinin gerektirdiği düzene erişememiştir. 
Hava alanlarõ gelirleri giderlerine oranla düşüktür. Yer hizmetlerinin tek elden ve düzenli 
bir şekilde yapõlmasõ temin edilememiştir. 

(õõ)    Alt yapõ: 

Devlet karayolu ağõ uzunluk olarak büyük ölçüde tamamlanmõştõr. Ancak fiziki ve 
geometrik standartlar yeterli seviyeye getirilememiştir. Devlet yollarõnõn yüzde 70 i, il 
yollarõnõn yüzde 84 ü standartlara uygun değildir. Aşõrõ yüklemeyi önlemek üzere ağõrlõk 
kontrollarõnõn yapõlmamasõ mevcut alt yapõnõn hõzla bozulmasõna sebep olmaktadõr. 

Köy yollarõ yapõmõna Birinci Plan döneminin son yõllarõnda daha büyük bir önem 
verilmiştir. Ekonomik bir çözüm olan «Grup köy yollarõ» yapõmõna bu dönemde 
başlanmõştõr. Köyyollarõ yapõmõ konusunda ilgili kuruluşlar arasõnda yeterli işbirliği 
sağlanamamõştõr. Bu durum makina teçhizat ve işgücü yönünden mevcut yapõm 
kapasitesinin en iyi bir şekilde kullanõlmasõnõ güçleştirmektedir. 

Birinci Plan'döneminde demiryollarõnda yenileme, onarõm ve kaynak yapõmõ gibi 
iğler yeni hat yapõmõ ile beraber yürütülmüştür. Ancak hatlarõn büyük bir kõsmõnõn alt 
yapõsõ eski, geometrik standartlarõ yetersiz ve şehirlerarasõ bağlantõlar, uzundur. Vagon ve 
lokomotifler büyük ölçüde eskidir. Bunlar, TCDD işletmesinin devamlõ açõk vermesinin 
yapõsal nedenleri olmaktadõr. 

Limanlar yeterli kapasiteye sahiptir. Teçhizat noksanlarõ tamamlandõğõnda, bu 
konuda bir tõkanõklõk söz konusu olmayacaktõr. Birinci Plan döneminde çok sayõda barõnak 
ve liman ele alõnmõştõr. Limanlarõn tek elde toplanmasõ, idare, işletme ve planlamanõn bir 
kuruluş eliyle yapõlmasõ gerçekleşememiştir. Bu durum liman kapasitelerinin dengesiz bir 
şekilde kullanõlmasõna yol açmaktadõr. 
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Hava alanlarõndaki durum, iç ve dõş trafiğe açõk hava alanlarõnõn fizikî durumlarõnõn 
gözden geçirilmesini ve bu konuda bir çalõşma yapõlmasõnõ faydalõ kõlmaktadõr. Birinci 
Plan döneminde hava trafik emniyeti teçhizatõ önemli ölçüde sağlanmõş olmakla beraber 
önümüzdeki yallarda eksikliklerin tamamlanmasõna ihtiyaç vardõr. 

(2)    İKİNCİ BEŞ YILLIK PLAN HEDEF VE TAHMİNLERİ : 

(a)    Talep tahminleri : 

Şehirlerarasõ ve şehir içi taşõmalarda, kamu hizmetlerine arzedilmiş taşõtlarõn iç 
hatlar yolcu taşõma tahminleri Tablo 363 de, iç hatlar yük taşõma tahminleri Tablo 364  de 
gösterilmiştir. Birinci Plan döneminde, şehirlerarasõ yolcu taşõmasõnda, en büyük gelişme 
yüzde 16,8 artõş hõzõyla karayolu sisteminde olmuştur. Şehirlerarasõ yük taşõmasõnda, 
havayolu ihmal edüirse, yine en büyük gelişme yüzde 18,0 artõş hõzõyle kara-yolundadõr. 
Bu hõzlõ ilerleyişin en önemli nedeni, Birinci Plan döneminde, gerek alt yapõnõn gerekse 
taşõt parkõnõn geçmişe oranla büyük gelişmeler göstermesi olmuştur. Karayollarõnda, İkinci 
Plan döneminde geçmişteki kadar olmasa bile yine de büyük bir gelişmenin meydana 
geleceği tahmin edilmektedir. 

Demiryolu ve denizyolu sistemlerinin yolcu ve yük taşõmasõndaki paylan Birinci 
Plan döneminde tahmin edilen seviyenin altõnda kalmõştõr. Bunun nedeni alt yapõ eksikliği, 
taşõt parkõ eksikliği ve özellikle kamu işletmecilerinin; işletme, idare, organizasyon 
alanlarõndaki düzensizlikleri kadar karayolu taşõmasõndaki büyük gelişme olmuştur. İkinci 
Plan döneminde, yolcu taşõmasõnda, demiryollarõnda yüzde 4,1 artõş, denizyollarõnda 
yüzde 4,1 azalma beklenmektedir. Bu oranlar, yük taşõmasõnda, yüzde 4,9 ve yüzde 7,3 
artõş olarak tahmin edilmektedir. 

Havayolu yolcu ve yük taşõmasõnda, jet yolcu uçaklarõnõn servise girmesi 
dolayõsiyle, önemli artõşlar beklenmektedir. 

Limanlarda yükleme boşaltma miktarlarõ ile ilgili tahminler Tablo 367 de, hava 
alanlarõ trafiği Tablo 368 de gösterilmiştir. İkinci Plan döneminde limanlarda yüzde 7,2, 
hava alanlarõ trafiğinde yükde 6,1 artma beklenmektedir. 

Dõş hatlar yolcu taşõma tahminleri Tablo 365, yük taşõma tahminleri Tablo 366 da 
gösterilmiştir. Dõş hat taşõmasõnda ağõrlõk, deniz yolu yük taşõmasmdadõr ve İkinci Plan 
döneminde bu alanda yüzde 2.9 civarõnda bir artõş beklenmektedir. 
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TABLO : 363 � İç Hatlar Yolcu Taşõma Tahminleri (Milyon yolcu X Km.)  
    I. Plan    Endeks  II. Plan  
   yõllõk    1972  yõllõk  
 1963  1967  % artõş  1968  1972  1967=100  % artõş  

Ulaştõrma, tipi  (1) (2) (3) (4)  (5) (6) (7)
Karayolu                  Şehirlerarasõ  19 369 36 100 16,8 40 200 60 400 167,3 10,7

Şehiriçi  1 184  1 045  � 3,0  1 070  1 200  114,8  2,9  
Demiryolu                Şehirlerarasõ  3 005  3 639  4,9  3 779  4 428  121,6  4,1  

Şehiriçi  626  710  3,3  730  880  123,9  4,8  
Denizyolu                Şehirlerarasõ  213  178  � 4,6  172  147  82,6  � 3,9  

Şehiriçi  965  1 025  1,5  1 040  1 150  112,2  2,6  
Havayolu                 Şehirlerarasõ  124  203  13,2  226  356  175,3  12,0  

Şehiriçi  �  �  �  �  � �  �  
Toplam                     Şehirlerarasõ  22 711 40 120 15,2 44 377 65 331 162,8 10,0

Şehiriçi  2 775  2 780  0,01 2 840  3 230  116,2  3,3  
Not : (1)    Karayolu ve denizyolu şehir içi üretim tahminleri  sadece kamu sektörünoe yapõlan  taşõmalarõ kapsamaktadõr.  

(2) Karayolu şehir içi üretim miktarlarõ sadece, Ankara, İstanbul ve İzmir şehirlerine aittir. 

TABLO : 364 � İç Hatlar Yük Taşõma Tahminleri (Milyon ton X Km.) 
   I. Plan    Endeks II. Plan 
   yõllõk    1972 yõllõk 
 1963 1967 % artõş  1968 1972 1967=100 % artõş 

Ulaştõrma tipi (1) (2) (3)  (4) (5) (6) (7)
Karayolu  6 717 12 500 18,0 14 400 25 900 207,2 15,8
Demiryolu  4 111  6 201  10,8  6 477  7 849  126,5  4,9  
Denizyolu :            Şehirlerarasõ  1 889  3 420  16,8  3 680  4 880  142,6  7,3  

Şehiriçi  65  80  0,4  81  103  128,8  6,2  
Havayolu  1,1  2,4  21,2  3,2  5,0  208,3  11,8  
Toplam                  Şehirlerarasõ  12 418,1 22 123,4 15,4 24 560,2 38 634,0 174,6 12,0

Şehiriçi  65  80  5,4  81  103  128,8  6,2  
Not: (1) Karayolu ve demiryolu sektörlerimde şehirlerarasõ üretim miktarlarõ verilmiştir. 

(2) Denizyolu şehirlerarasõ ve şehir içi üretim tahminleri  sadece kamu sektörünce yapõlan taşõmalarõ  kapsamaktadõr. 
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TABLO : 365 � Dõş Hatlar Yolcu Taşõma Tahminleri     (Milyon yolcu X Km.} 

 

   I. Plan    Endeks  II. Plan  
   yõllõk    1972  yõllõk  
 1963  1967  % artõş  1968  1972  1967=100  % artõş  

Ulaştõrma tipi  (1)  (2)  (5) (4)  (5)  (6)  (7)  
Karayolu  �  72  �  83  130  180,6  11,8
Demiryolu  �   �   �  � �  �  �  
Denizyolu  145  114  � 6,2  119  144  126,3  4,9  
Havayolu  49  118  40,0  201  280  148.9  8,7  
Toplam  194  374  17,8  403  554  148,1 8,3  

Not: Karayolu hariç, diğer sistemlerdeki miktarlar sadece kamu tektörünce yapõlan taşõmalarõ göstermektedir. 

TABLO : 366 � Dõş Hatlar Yolcu Taşõma Tahminleri         (Milyon ton X Km.) 
 

   I. Plan     Endeks  II. Plan  
   yõllõk     1972  yõllõk  
 1963  1967  % artõş   1968  1972  1967=100 % artõş  

Ulaştõrma tipi  (1) (2) (3)  (4) (5) (6) (7)
Karayolu  3 15 50,0  21 100 666,7 48,0
Demiryolu  52  350  65,1   408  780  222,8  17,6  
Denizyolu  7 204  8 100  3,0   8 400  9 400  116,0  2,9  
Havayolu  0,4  0,8  18,8   1,4  2,5 312,5  15,6  
Toplam  7 259,4 8 465,8 4,0  8 830,4 10 282,5 121,5 3,9

Not: Karayolu hariç, diğer sistemlerdeki miktarlar sadece kamu sektörünce yapõlan taşõmalarõ göstermektedir. 
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TABLO : 367 � Limanlarda, Yükleme - Boşaltma Tahminleri (Bin ton) 
 

   I. Plan     Endeks  II. Plan  
   yõllõk     1972  yõllõk  
 1963  1967  % artõş   1968  1972  1967-100 % artõş  

Ulaştõrma tipi  (1)  (2)  (3)   (4)  (5)  (6)  (7)  
Derince  295  420  9.2   467  617  146,9  7,2  
Ereğli (Karadeniz)  452  2 972  63,5   3043  4 250  143,0  8,7  
Giresun  58  50  � 3,8   56  63  126,0  5,8  
Haydarpaşa  958  836  � 3,2   878  1 094  130,9  5,7  
İstanbul (Haydarpaşa hariç)  795  805  0,4   825  915  113,7  2,7  
İskenderun  697  911  6,9   1 002  1 482  162,7  10,2  
İzmir  674  850  6,0   895  1 070  125,9  4,6  
Mersin  370  580  11,9   630  838  144,5  7,4  
Samsun  361  1 115  32,6   1 170  1 840  165,0  12,0  
Trabzon  224  225  0,05   233  275  122,2  4,3  
Zonguldak  1 510  1 700  3,0   1 750  2 020  118,8  3,7  

Toplam  6 397  10 464  13,0   10 949  14 464  138,2  7,2  

Not: (1) Ereğli, Giresun, Trabzon, ve Zonguldak hariç diğer limanlar için 300 rüsum tonilâtonun altõndaki küçük gemilerle 
yapõlan yükleme - boşaltma, bu limanlarõn tekeli dõşõnda olduğundan, tablodaki miktarlara dahil edilmemiştir. 

(2) Ereğli, İstanbul, İzmir, Zonguldak, Giresun, Trabzon ve Mersin limanlarõnda yapõlan akar yakõt ve kereste 
yükleme - boşaltma miktarlarõ tabloda gösterilmemiştir. 

(S) istanbul (Haydarpaşa hariç) limanõnda yapõlan kömür yükleme - boşaltma miktarlarõ tabloda gösterilmemiştir. 
Bu limanda yõlda ortalama l milyon ton civarõnda kömür yükleme - boşaltmasõ olmaktadõr. 

(it) Zonguldak ve Ereğli limanlarõnõn yükleme - boşaltma miktarlarõnõn büyük oluşu Zonguldak için kömür, Ereğli 
için kömür ve maden cevheri yükleme - boşaltma miktarlarõnõn büyük oluşundan ileri gelmektedir. 

 
 
 



                                                                                                                                               İkinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ (1968-1972) 

http://ekutup.dpt.gov.tr/plan2.pdf   567

 
 
 
 
 

TABLO : 368 �Hava Alanlarõ Trafiği (Trafik - 1 iniş + 1 kalkõş) 
 

   I. Plan    Endeks II. Plan 
   yõllõk    1972 yõllõk 
 1963 1967 % artõş  1968 1972 1967=100 % artõş 
 (1) (2) (3)  (4) (5) (6) (7) 

I - Türk uçaklarõ          
(Sivil + askerî)          
1. Yeşilköy Hava Alanõ  14 878  21 000  9,0   23 000  33 000  157,1  9,5  
2. Esenboğa Hava Alanõ  10 161  14 210  8,7   15 550  221 00  155,5  11,6  
3. Diğer hava alanlarõ  19 537  24 550  5,9   25 800  30 850  125,6  4,6  

Toplam  44 576  59 760  7,6   64 350  85 950  143,8  7,5  
I - Yabancõ uçaklar          

(Sivil + askeri)          
1. Yeşilköy Hava Alanõ  13 989  13 900  � 2,2   14 100  15 300  110,0  2,1  
2. Esenboga Hava Alanõ  9 961  9 200  � 1,8   9 450  10 800  117,4  3,5  
3. Diğer hava alanlarõ  3 560  3 200  � 2,2   3 250  3 950  123,4  5,0  

Toplam  27 450  26 300  � 1,0   26 800  30 050  114,3  3,0  
Genel toplam  72 026  86 060  4,6   91 550  116 000  134,8  6,1  
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(b)   KAPASİTE: 

(1)   Taşõtlar ve taşõma kapasitesi : 

Şehirlerarasõ ve şehir içi tanõmalarda kamu hizmetine arzedilmiş taşõtlarõn yolcu 
taşõma kapasitesi Tablo 369 da ve yük taşõma kapasitesi Tablo 370 de gösterilmiştir. Yolcu 
taşõma kapasitesinde bütün sistemlerde genel olarak bir artõş tahmin edilmesine rağmen, 
şehirlerarasõ denizyolu yolcu taşõmasõnda bir düşme söz konusudur. Bu düşüşün nedeni iç 
hatlarda karayolu, dõş hatlarda havayolu taşõmasõnõn rekabeti olmaktadõr. 

İkinci Plan döneminde yõlda ortalama kamyon - kamyonet sayõsõnda, yüzde 2,6, 
otobüs - minibüs sayõsõnda yüzde 5,7, binek otomobüi ve jeep şayiamda yüzde 11,2 
gelişme beklenmektedir. Bu oranlar Birinci Plan. döneminde sõrasõyla yüzde 5,1, yüzde 7 
ve yttzde 12,3 olmuştur. 

Demiryollarõnda taşõt kapasitesinin artõrõlmasõ; ekonomik ömrünü dolduran buharlõ 
lokomotifler yerine yurt içinde imal edilen dizel lokomotiflerinin ikame edilmesi, yolcu 
trenlerinde birinci mevki kaldõrõlarak,. bugünkünden daha konforlu 6 ve 8 kişilik ikinci ve 
üçüncü mevki konulmasõ, mevcut moto - trenlerden farkõ, ayrõ lokomotif ve vagonlu, yatar 
koltuklu mototrenlerin servise girmesi, yeni yapõlacak yük vagonlarõnõn büyük taşõma 
kapasiteli olmasõ yoliyle sağlanacaktõr. 

Denizyolu taşõmasõnda, servise girecek bliyük tonajlõ yeni tankerlerle, ithal edilecek 
ham petrolün büyük bir kõsmõ taşõnabilecektir. Yurt içinde imal edilecek kuruyük gemileri 
ve gemi inşa sanayiinin gelişmesini engellememek gartiyle yapõlabilecek kuruyük gemisi 
ithalâtõ ile de-Türk Ticaret Filosunun gençleştirilmesi ve taşõma kapasitesinin artmasõ 
«ağlanacaktõr. 

Havayollarõnda, mevcut uçak filosu, büyük oranda yurt içi taşõmasõnda kullanõlacak; 
yeni jet yolcu uçaklarõ ile dõş seferler daha emniyetli ve süratli hale getirilecektir. 
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TABLO : 369 � Taşõtlarõn Yolcu Taşõma Kapasiteleri (Milyon yolcu X Kim.) 

 

   I. Plan   Endeks II. Plan 
   yõllõk   1972 yõllõk 
 1963 1967 % artõş 1968 1972 1967=100 % artõş 

Ulaştõrma tipi (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Karayolu :  

Şehirlerarasõ  40 900  60 100  10,0  65 500  88 600  147  7,9  
Şehiriçl  2 830  2 490  � 3,3  2 550  2 840  114  2,8  

Demiryolu :         
Şehirlerarasõ  5 120  5 690  2,2  5 700  6 240  112  2,3  
elüriçt  2 109  2 315  2,4  2 405  2 825  122  4,2  

Denizyolu :         
Şehirlerarasõ  900  902  0,05 838  758  84  �2,6  
Şehiriçl  2 405  2 650  2,0  2 670  2 690 105  1,2  

Havayolu :         
Şehirlerarasõ  314  813  27,3  851  1 059 130  5,6  
Şehiriçl  �  �  �  �  � �  �  

Toplam :         
Şehirlerarasõ  47 234  67 405  9,3  72 889  96 557 143  7,3  
Şeihiriçi  7 344  7 355  0,05 7 525  8 355 114  2,7  

Genel toplam 54 578 74 760 8,2 80 414 104 912 140 6,8
Not:   (1) Tabloda şehirlerarasõ karayolu taşõmasõ kapasitesi teorik, diğerleri arzedilen kapasitelerdir. 

(2)Karayolu ve denizyolu gehiriçi tasõma kapasiteleri sadece kamu sektörünü kapsamaktadõr. 
(3) Karayolu şehiriçi kapasitesi selece Ankarat İstanbul ve İzmir'e aittir. 
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TABLO: 370 � Taşõtlarõn Yük Taşõma Kapasiteleri     .    (Milyon ton X Km.) 
   I. Plan   Endeks  II. Plan 
   yõllõk   1972  yõllõk 
 1963  1967  % artõş 1968  1972  1967=100 % artõş 

Ulaştõrma tipi  (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  
Karayolu  16 800  24 400  9,7  27 300  43 000  176  12,0  
Demiryolu  10 900  13 633  5,8  14 437  17 987  132  5,7  

Denizyolu       

Şehirlerarasõ  20 514  22 364  2,2  22 850  24 950  112  2,2  

Şehiriçi  83  102  5,4  102  129  126  6,0  

Havayolu  8  21  27,5  21  26  124  5,5  

Toplam       

Şehirlerarasõ  48 222  60 418  5,8  64 608  85 963  142  7,4  

Şehiriçi  83  102  5,3  102  129  126  6,0  

Genel toplam  48 305  60 520  5,8  64 710  86 092  142  7,4  

Not: (1) Karayolu ve demiryolu bölümlerinde şehirlerarasõ kapasite verilmiştir. 
(2) Denizyolu şehirlerarasõ ve şehiriçi kapasiteleri sadece kamu sektörünü kapsamaktadõr. 

Karayolu taşõt parkõ Tablo 371 de, demiryolu taşõtlarõ Tablo 373 de, denizyolu taşõtlarõ Tablo 373 de, uçak 
sayõlan Tablo 374 de gösterilmiştir. 

TABLO : 371 � Karayolu Taşõt Parkõ (Adet) 
  1963   1964  1965 1966  1967   1968  1969  1970  1971  1972  
  (1)   (2)  (3)  (4)  (5)   (6)  (7)  (8)  (9)  (10)  
Kamyon - kamyonet   80695   84477  95460 97647  98650   100 150 102 150  104650  107 650 111 150  
Otobüs - minibüs   19269   20739  22210 23708  25230   26780  28370  30000  31700 33500  
Binek otomobili ve jeep   72034   79114  91520 106 282 121 280   136 780 153 280  171 280  191 280 213 780  
Toplam   171 998   184 330  209190 227 637 245160   263 710 283 800  305 930  330 630 358 430  

Not:   Tablodaki adetlere askeri araçlarõn sayõlarõ dahil değildir. 
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TABLO : 372 � Demiryolu Taşõtlarõ (Adet) 
  1963 1964 1965 1966 1967  1968 1969 1970 1971 1972
  (1) (2) (3) (4) (5)  (6) (7) (8) (9) (10)
1. Buharlõ lokomotifler  

a) Normal hat lokomotifleri   
{.!) Uzak servis yapanlar   

Kömürlü  572 570 557 528 508 490 476 465 454 450  
Fuel - Oil  192 193 205 230 240 250 258 264 270 270  

(2) Manevra servisi yapa   lar  
Kömürlü  81 79 74 74 70 60 52 44 38 32  
Puel - Oil  22 22 22 22 22 22 22 22 22 22  

b) Dar hat lokomotifleri  
Kömürlü  6 6 6 6 6 6 6 6 6 6  

2. Dizel lokomotifleri  
a) Normal hat  

(1) Uzak servis yapanlar   8 8 48 48 48 55 68 87 116 146  
(2) Manevra servisi yapaõ   59 59 59 59 59 71 81 87 93 93  

3. Elektrik lokomotifleri  
a) Normal hat  3 3 3 3 3 3 3 8 8 13  

4. Elektrikli trenler  
a) Normal hat (dizi)  30 30 30 30 30 30 30 30 30 35  

5. Motorlu trenler  
a) Normal hat (dizi)  31 31 31 31 31 30 29 28 27 26  

6. Motorlu vagonlar ve romörkleri  e
a) Normal hat  70 70 70 69 69 68 68 67 67 67  

7. Yolcu vagonlarõ  
a) Normal hat  1216 1 162 1 164 1177 1 198 1 250 1 200 1 148 1 096 1 042  
b) Dar hat   16 16 16 16 16 16 16 16 16 16  

8. Yük vagonlarõ  
a) Normal hat  16086 15 873 15 968 16 203 16 300 16 375 16 435 16 485 16 502 16 512  
b) Dar hat   33 33 33 28 . 28 28 28 28 28 28  

9. İdari hizmet  
a) Normal hat  2344 2 333 2 423 2 440 2 470 2 490 2 505 2 515 2 525 2 535  
b) Dar hat   4 4 4 4 4 4 4 4 4 4  

10. Çeşitli özel ve kamu kuruluş   
larõna ait vagonlar  
a) Normal hat  451 399 422 419 420 425 430 435 440 445  

11. Çeşitli özel ve  kamu kuruluş   
larõna ait sarnõçlõ vagonlar   
a) Normal hat  1014 1 035 1 130 1 129 1 125 1 122 1 120 1 118 1 117 1 116  
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TABLO : 373 � Deniz Taşõtlarõ 

 

 1967 1968 1969  1970 1971 1972 

 Sayõ Gros ton  DWT Sayõ Gros ton DWT Sayõ Gros ton DWT  Sayõ Gros ton DWT Sayõ Gros ton DWT Sayõ  Gros ton  DWT 

 (1) (2)  (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)  (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)  (17)  (18) 

Kamu sektörü         

Yük 28 115 904  167 477 30 133 904 192 477 30 133 904 192 477  32 151 904 217 477 33 156 904 223 977 34  161 904  230 477 

Yolcu (Mix) 24 112 002  54 346 24 112 002 54 346 24 112 002 54 346  25 114 982 54 896 25 114 982 54 696 26  477 962  55 446 

Tanker 5 43 383  65 725 6 79 383 125 725 7 115 383 185 725  7 115 383 185 725 8 121 383 193 725 9  127 383  205 725 

Toplam 57 271 289  287 548 60 325 289 372 548 61 361 289 432 548  64 332 269 458 008 66 393 269 471 593 69  407 249  491 648 

Ozel sektör         

Yük 103 249 559  354 818 104 251 059 357 065 106 257 059 355 068  106 269 459 382 818 110 273 959 368 818 113  282 959  401 318 

Yolcu         

Tanker 21 126 133  198 486 21 126 133 198 456 23 135 133 213 486  34 171 133 273 486 26 180 133 288 436 27  186 133  293 483 

Toplam 124 375 692  533 304 125 377 192 555 551 129 392 192 578 551  132 440 592 656 304 136 451 092 677 304 140  469 092  699 804 

Toplam         

Yük 131 365 463  522 295 134 384 963 549 545 136 390 963 597 545  140 421 363 601 295 143 430 863 612 795 147  4 14 863  631 795 

Yolcu 24 112 002  54 346 24 112 002 51 346 24 112 002 54 346  25 114 982 54 896 26 114 982 54 896 26  117 962  55 446 

Tanker 26 169 516  264 211 27 205 516 324 211 30 250 516 399 211  31 286 516 459 211 34 301 516 484 211 36  313 516  504 211 

Genel toplam 181 646 981  840 852 185 702 481 929 102 190 753 481 1 011 102  196 822 661 1 115 402 202 847 361 1 151 902 209  876 341  1 191 452 

Kamu sektörü         

Şehiriçi vapuru 66 32 841  66 32 841 67 33 341   68 33 840 69 34 340 69  34 340   

A ruba vapuru 16 14 196  16 14 196 17 15 196   18 16 096 18 17 096 19  18 096   

        

Toplam 82 47 037  82 47 037 84 48 337   86 49 936 87 51 436 88  52 136   

Not:   (1) Denizcilik Bankasõ ve D. B. Deniz nakliyat dõşõndaki kamu kuruluşlarõnõn kendi hizmetleri için kullandõklarõ gemiler tablaya dahil edilmemiştir. 
(2) 300 gros tonun altõndaki gemiler  tabloya dahil edilmemiştir. 
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TABLO : 374 � Uçaklar 

(Adet) 
 

  1967 1968 1969 1970  1971  1972 
  (1) (2) (3) (4)  (5)  (6) 

Heron           
C - 47   2  2 2  2   2   2  
DC - 3   10         
F - 27   8  8 8  8   8   8  
Võscount   4  4 4  4   4   4  
Jet   2  3 3  4   4   4  

Toplam   26  17 17  18   18   18  

Not: (1)1958 yõlõndan beri hizmete konulmayan 7  heron uçağõ 1966 yõlõnda satürmştõr. 
(2) DC-3 uçaklarõndan 5 adedi Hava Kuvvetlerine ve 2 adedi Habeşistan Hava 

Yollarõna satõlmõştõr. 
5 DC - 3 uçağõ çalõşõr durumda, değildir. Geri kalan DC - 3 uçaklarõ da servisten 

çõkarõlacak ve imkan bulunursa satõlacaktõr. 

 

(II)   Alt yapõ kapasitesi: 

Çeşitli ulaştõrma sistemlerinde alt yapõ kapasitesi ile ilgili tahminler Tablo 375, 
376, 377 ve 378 de gösterilmiştir. 
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TABLO : 375 � Karayolu Şebekesi (Km.) 

    I. Plan    Endeks II. Plan 
    yõllõk    1972 yõllõk 
  1963 1967 % artõş 1968  1972 1967=100 % artõş 

Yol tipleri  (1) (2) (3) (4)  (5) (6) (7)
1. Devletyollarõ     

a. Sert satõhlõ yollar :           
(1) Parke   198  189  � 1,3  200   240  126,9  4,7  
(2) Beton asfalt   1 125  1 312  4,0  1 650   3 000  228,6  15,9  
(3) Bitümlü kaplama   8 603  12 893  10,6  14 500   20 500  159,0  9,0  

b. Gevşek satõhlõ yollar :           
(1) Stablize çakõl   19 292  14 134  �7,4  12 820   7 900  55,9  � 11,4  
(2) Kõrma taş   285  286  0,0 270   200  69,9  � 7,2  

c. Toprak yollar :           
(1) IDrenajlõ toprak tesviye   1 226  709  � 12,9  600   200  28,2  � 24,0  
(2) Toprak tesviye   1 293  1 294  0,0 1 100   300  24,3  � 27,8  

d. Ham yollar :   2 514  1 923  � 6,9  1 600   400  20,8  � 29,3  
Devlet yollarõ toplamõ  34 536 32 740 �  1,4 32 740   32 740 100,0 0,0

2. İl yollarõ :           
a. Üst yapõlõ yollar :           

(1) Çimento beton   �  �  �  �   �  �  �   
(2) Bitümlü kaplama   380  858  22,6  1 000   1 800  209,7  16,9  
(3) Parke   �  30  �.  30   40  133,0  6,8  
(4) Kõrmataş   1 292  1 600  0,5  1 600   1 600  100,0  0,0  
(5) Stablize   12 977  10 174  �  6,0  10 790   13 180  129,5  5.6  

b. Toprak tesviye yollar :           
(1) Drenaj yapõlõ   �  1 261 �  1 200   800  66,7  �  9,9  
(2) Drenaj yapõsõz   4 313  2 216  � 15,6  2 008   1 200  54,2  � 12,0  

c. Ham yollar :   4 953  9 481  17,6  9 000   7 000  73,8  � 6,1  
II. İl yollarõ toplamõ  23 915 25 620 1,8 25 620   25 620 100,0 0,0

3. Köy yollarõ :  
         

a. Kablamalõ (I. sõnõf)   �  �  �  3100   17 500  564,0  54,1  
b. Kablamalõ (II. sõnõf)   13 888  28 500  20,6  28500   28 500  100,0  0,0  
c. Tesviye   13 873  17 479  7,5  17379   15 979  90,8  � 1,5  
d. Ham yollar   20 230  104 021  50,6  101 021   88 021  84,8  �  3,5  

Köy yollarõ toplamõ  47 991 150 000 33,0 150 000   150 000 100,0 0,0
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Tablo 375 ile ilgili olarak aşağõdaki kõsõmlarõn belirtilmesinde fayda görülmüştür. 

� Karayollarõ Genel Müdürlüğü genellikle mevcut yol şebekesi üzerinde 
çalõşmaktadõr. Yeniden yapõlan yol modern standartlara uygun olarak yapõldõğõndan, eski 
güzergâha göre daha kõsa olmaktadõr. Bu nedenle mevcut yol şebekesi bir önceki yõla göre 
daha kõsa olmakta, buna karşõlõk bir miktar yeni yol yapõlmaktadõr. Böylece Devlet ve il 
yollarõ şebekesinde toplanõ uzunluk bakõmõndan bir değişiklik söz konusu olmamaktadõr. 

� Birinci Plan döneminde Devlet, il ve köy yollarõ tammlanndaki farklõlõklar 
yüzünden, çeşitli zamanlarda Devlet yollarõndan il yollarõna veya bunun tersine transferler 
olmuş ve bu nedenle Devlet, il ve köy yollan toplam uzunluklarõnda tutarsõzlõklar meydana 
gelmiştir. Yine aynõ nedenle tabloda Birinci Plan dönemine ait değerlerden, bu dönem 
içinde ne miktar yol yapõldõğõnõn tespiti imkânsõz olmaktadõr. 

� Köy yollarõnda, özellikle ham yollar miktarõ harita üzerinden yapõlan ölçüye göre 
verildiğinden, takribi  olmaktadõr.   Kaplamalõ yol miktarõnda  Birinci  Plan  döneminde  
14 612 Km. artõş olduğu halde, daha büyük malî imkânlarla, ikinci Plan döneminde 14 400 
Km; artõş oluşunun nedeni; çok çabuk bozular kalitesiz bir kaplama yerine bakõm masrafõ 
az, ömrü daha fazla olan daha yüksek standartlõ yol yapõmõnõn tercih edilmesidir. 

� İkinci Plan döneminde, köy yollarõ yapõmõnda, grup köy yollarõna ağõrlõk 
verilecektir. Bu yeni şebeke 45 - 50 bin Km. civarõnda olacaktõr. Bu şebekeye ait kati 
envanter henüz tamamlanamadõğõndan tabloda verilmemiştir. 
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TABLO : 376 � Demiryolu Şebekesi (Km.) 

 

   I. Plan    Endeks  II. Plan  
   yõllõk    1972  yõllõk  
 1963  1967  % artõş  1968 1972  1967=100 % artõş  

Anayollar  (1)  (2)  (3)  (4) (5)  (6)  (7)  
Normal hatlar  7 874  7 971  0,4  8 156  8 187  102,7 0,3  
Dar hatlar  37  37  0,0  �  �  �  �  
Toplam  7 911  8 008  0,4  8 156  8 187  102,2 0.1  

Not: 1967 yõlõ sonunda 8 008 km. olarak verilen şebeke uzunluğuna ilâveten 115 km. ikinci ve üçüncü hat, l 474 Km. istasyon ve 
manevra hattõ, 240 km. iltisak hattt vardõr. Böylece toplam hat uzunluğu 9 873 km. olmaktadõr. İkinci Beş Ytllik Plan 
döneminde, Gebze - Arifiye ve Cebeci - Kayaş çift hat demiryolunun bitirilmesi ile ikinci ve üçüncü hat üstünlüğü 211 Km. 
olacaktõr. 
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TABLO : 377 � Liman Kapasiteleri (1965 yõlõ sonuna göre) 
 

  Kapalõ  Silo  
  ambar Açõk stoklama Rõhtõm 
  sahasõ sahalar kapasitesi boyu 

Yõllõk  kapasite 
(1000 ton) 

Yõllõk kapasite 
(1000 ton) 

  (m2) (m2) (Ton) (M) Karõşõk Dökme Özel teçhizat kapasitesi
LİMAN  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Derince   2 368 26 370 10 000 201 315 500 Silo:
        Hububat:           130  (Gemiden)  
Ereğli (Karadeniz)   18 600  102 000  �  1 015  315  �  Kömür :             540  (Gemiye)  
        Yeni liman konveyyör  
        Cevher :          2 500 (Gemiden)  
        Kömür :          3 600 (Gemiden)  
Giresun   1 075  47524  �  653  315    
Haydarpaşa   17 436  26775  50 000  1 195  1 265  500  Silo:  
        Hububat :        2 600 (Gemiden)  
İstanbul (Haydarpaşa hariç)   121 074  84810  �  1 730  2 850  1 000  Kömür :          1 000 (Gemiden)  
İskenderun   10 161  98175  20 000  600  950  750  Konveyyör :  
        Hububat :           972 (Gemiye) Akaryakõt  
        Cevher :           1 134 (Gemiye)  
        Kömür:               202 (Gemiden)       1 440  

İzmir   25 755  74547  20 000  4 229  2 215  500  Silo:  
        Hububat :         2 160 (Gemiye) Akaryakõt  

        8 640  
        1080 (Gemiden)  
Mersin   11 040  39150  100 000  2 218  1 900  500  Silo 

Samsun  
 

13 400  12000  35 000  956  790  500  
Hububat :    17 280 (Gemiye) 
Konveyyör :

        Cevher:         2 500 (Gemiye)  

Trabzon  5 700  105 446  10 000 410  315 500 
Kömür :        1 440 (Gemiden)  

Zonguldak   1 560  52 225  �  1 150  260   Kömür :         1 800 (Gemiye)  

Not:   1. Dökme ve karõşõk mal yükleme - boşaltma kapasitesi, arzedilen kapasite olarak verilmiştir. 
2. İkinci Plan döneminde tabloda adõ geçen limanlara ilâveten Antalya, Hopa, Bandõrma limanlarõ da servise açõlacaktõr 

Ayrõca İskenderun Limanõnõn tevsii bu dönemde tamamlanacağõndan kapasitede artõş olacaktõr. 
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Tablo : 378 � Hava Alanlarõ (Adet} 
 

   1 9 6 3 1 9 6 7 1 9 7 2 
  

   Sivil havaalanlarõ Sivil havaalanlarõ Sivil havaalanlarõ 

Uçak tipi   Elverişli Çalõşan 

Sivil uçak- 
larõn Kull. 
askerî alan Elverişli Çalõşan 

Sivil uçak- 
larõn Kull. 
askeri alan Elverişli Çalõşan

Sivil uçak- 
larõn Kull. 
askeri alan 

   (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 
C - 47 (ve benzerleri)    24  24  9  25  13  9  25  13  10  

DC - 3 (ve benzerleri)    24  24  9  25  13  9  25  13  10  

F - 27 (ve benzerleri)    16  7  8  8  8  8  8  8  9  

Viscount (ve benzerleri)    10  5  8  4  4  8  4  4  9  

DC - 7 (ve benzerleri)    3  2  7  3  3  7  3  3  8  

Caravelle (ve benzerleri)    3  2  7  3  3  7  3  3  8  

Boeing - 707 (ve benzerleri)    3  2  7  3  3  7  3  3  7  

Not:   Ağrõ, Gaziantep, Aydõn, Urfa, İskenderun, Kars, Kastamonu, Kayseri meydanlarõ toprak pistlidir. 
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(c)    YATIRIMLAR : 

İkinci Beş Yõllõk Plan döneminde ulaştõrma sektörüne toplam olarak 16,74 milyar 
liralõk yatõrõm yapõlmasõ öngörülmüştür. 

Karayolu ulaştõrmasõ ile ilgili yatõrõmlar, toplam ulaştõrma yatõrõmlarõ içerisinde en 
büyük kõsmõ meydana getirmektedir. (Yüzde 72.7). Bu yatõrõmlar mevcut karayolu 
şebekesinin fiziki ve geometrik standartlarõnõn yükseltilmesine ve grup köy yollarõnõn 
genişletilmesi amacõna yönelecektir. Bu alanda, Devlet yollarõnda, l 700 Km. beton asfalt, 
7 600 Km. bitümlü kaplama; il yollarõnda, 950 Km. bitümlü kaplama, 3 000 Km. stablize 
yol yapõlacaktõr. Köy yollarõnda, 17 500 Km. kaplamalõ yol yapõmõ programlanmõştõr, 
İkinci Beş Yõllõk Plan döneminde İstanbul çevre yollarõ ve boğaz geçişi projesi İstanbul - 
İskenderun arasõnda bir sürat yolunun yapõmõ ve özellikle turizm bakõmõndan önem arz 
eden Güney - Batõ Anadolu yollarõnõn tamamlanmasõ projeleri ele alõnacaktõr. 

Demiryolu yatõrõmlarõ, toplam ulaştõrma yatõrõmlarõnõn yüzde 18,8 ini 
kapsamaktadõr. Bu yatõrõmlar ile, devam etmekte olan; büyük projeler öncelikle ele 
alõnacaktõr. Ayrõca mevcut demiryol şebekesinin ekonomik ömrünü doldurmuş kõsõmlarõ, 
trafik baz alõnarak öncelik sõrasõna konulmak suretiyle, takviye edilecektir. 
Demiryollarõnda kullanõlan teçhizatõn modernizasyonuna önem verilecektir. 

Denizyolu ulaştõrmasõnda, devam eden, liman ve barõnak inşaatlarõna devam 
edilecek, mevcut tõkanõklõklar giderilecektir. Ayrõca tanker filosu yeni gemilerle takviye 
edilecektir. 

İkinci Plan döneminde iki jet yolcu uçağõ hava ulaştõrma filosuna eklenecektir. 
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TABLO: 379 � Ulaşnrma Sektörü Yatõrõmlarõ (Milyon TL.) 

(1965 fiyatlariyle) 
 

 I. Plan      II. Plan 

 dönemi       dönemi 

toplamõ 1968 1969 1970 1971 1972 toplamõ  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)  

Karayolu  6 380,0 2 070,0  2 230,0  2 400,0  2 625,0  2 845,0 12 170,0
Demiryolu  1 562,0 485,0  600,0  705,0  700,0  660,0 3 150,0

Denizyolu  779,7 183,0  193,0  191,0  166,0  167,0 900,0

Havayolu  220,7 153,0  124,0  63,0  128,0  52,0  520,0 

Toplam 8 922,4 2 891,0  3 147,0  3369,0  3 619,0  3 724,0 16740,0
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(3)   Tedbirler : 

(a) Ulaştõrma ile ilgili genel politikanõn düzenlenmesi ve gerekli kararlarõn 
alõnmasõnõ sağlõyacak bir örgütlenme meydana getirilecek ve genel politikanõn tespiti, 
çeşitli sistemler arasõnda koordinasyonun sağlanmasõ tek bir elde toplanacaktõr, 

(õ) Karayolu ve karayolu taşõt emniyeti, trafik kontrolleri, sürücülere, ehliyet 
verilmesi ve karayolu işletmesi ile ilgili bütün diğer görevleri tek elde toplõyan ayrõ bir 
kuruluş olarak «Karayollarõ Ulaştõrmasõ ve Trafik Genel Müdürlüğü» kurulacaktõr. 

(õõ) Yapõm hariç, limanlarla ilgili diğer hizmetlerin tek .elden yapõlmasõnõ sağlõyacak 
olan Ulaştõrma Bakanlõğõna bağlõ ayn bir kuruluş olarak «Limanlar Genel Müdürlüğü» 
kurulacaktõr. 

(õõõ) Her alt ulaştõrma sisteminde yolcuya, sürücüyü, yükü ve taşõtõ kapsõyacak 
şekilde -bir sigorta sistemi geliştirilecektir. 

(b) İşletilmekte olan hatlarõn durumu incelenerek ve bu konuda verilecek kararda 
hattõn işletilmesinin ekonomik olup olmadõğõ ve alternatif ulaşõm imkânlarõnõn durumu 
gözönünde tutulacaktõr. 

(c) Büyük çapta tõkanõklõklara ve dar boğazlara sahip olan İstanbul ilinin ulaştõrma 
sorunu, istanbul Ana İmar Planõ çerçevesinde, Ulaştõrma Bakanlõğõ Koordinasyonu ile, 
ilgili kuruluşlarca ele alõnacak ve uzun vadeli planõ hazõrlanacaktõr. 

(d) Karayolu taşõmacõlõğõna başlama ve işi terketme şartlan düzenlenecektir, 
özellikle yük taşõmasõ alanõnda şirketleşme teşvik olunacaktõr. 

(e) Büyük şehirlerde problemler yaratan şehir içi trafiğinin düzenlenmesi için 
çalõşmalar yapõlacaktõr. 

(f) Hava alanlarõnda, yer hizmetlerinin, tek elden ve daha düzenli bir şekilde 
yapõlmasõ gerçekleştirüecektir. 

(g) Hava - taksi servisi konusunda araştõrmalar yapõlacak ve yeterli potansiyelin 
bulunduğu yerlere bu servisin başlamasõ desteklenecektir. 

 

b.   HABERLEŞME : 

(1)  İLKELER VE GELİŞMELER : 

(a)   İlkeler : 

(õ) Haberleşme sistemi gelişen ekonomik faaliyet seviyesinin gerektirdiği güce 
kavuşturulacaktõr. 

(õõ) Haberleşme hizmetleri, zorunlu durumlar hariç, tek elde yürütülecektir. 

(õõõ) Haberleşme hizmetlerinin daha geniş bir kitleye, daha ucuz. olarak götürülmesi 
sağlanacaktõr. 
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 (b)    Gelişmeler ve sorunlar : 

Birinci Plan döneminde telgraf işletmesinde bir kapasite darlõğõ söz konusu 
olmamõştõr. Mevcut kapasite, ikinci Plan döneminde de, bu konuda, talebi karşõlõyacak 
seviyededir. Ancak telefon şebekesi kapasitesi talebi karşõhyacak seviyeye 
getirilmemiştir. Birinci Plan döneminde, bu konuda, kapasiteyi artõrõcõ yatõrõmlar ele 
alõnmõştõr. Yatõrõmlar tamamlandõğõnda, talebi geniş çapta karşõlamak imkânõ doğacaktõr. 
Ancak bugün telefon talebinin kapasite yetersizliğinden tam olarak karşõlanamamasõ, PTT 
dõşõnda telsiz telefon tesislerinin kurulmasõna yol açmaktadõr. Bu durum PTT tesisleri 
olan yerlere de bu tesislerin -kurulmasõna, dolayõsiyle kaynaklarõn israfõna ve PTT 
gelirlerinin azalmasõna sebep olmaktadõr. Ayrõca, PTT şebekesine bağlõ olan telefon 
santral ve makinalarõ çok değişik model ve markadan meydana gelmektedir. Abonelere 
PTT ce sağlanan telefon santral ve makinalarmda bir standart temin edilmesine rağmen, 
diğerlerinde bu söz konusu olmamaktadõr. Bu durum ise adõ geçen makinalann bakõm ve 
onarõm işlerinde büyük güçlükler doğmasõna sebep olmaktadõr. 

PTT hizmetlerinden bütün yerleşme birimlerinin tam olarak yararlanmasõ- ve 
hizmetlerin hõzla buralara 'götürülmesi henüz sağlanamamõştõr. 

 

(4) İKİNCİ BEŞ YILLIK PLAN HEDEF VE TAHMİNLERİ :  

(a)   Talep : 

Posta trafiği Tablo 380 de gösterilmiştir. Posta trafiğinin her alt bölümünde artõş 
beklenmekle beraber, en yüksek artõşõn yurtiçi ve yurt dõşõna giden mektup postalarõnda 
olacağõ tahmin edilmektedir. İkinci Plan döneminde büyük zaman kaybõna sebep olan 
manuel işlem yerine, özellikle büyük şehirlerin merkezlerinde mekanizasyona 
gidilecektir. Bu arada posta maddelerinin varõş merkezlerine daha kõsa bir sürede ulaşmasõ 
için gerekli tedbîrler alõnacaktõr. En düşük artõş hõzõnõn yurt dõşõndan gelen kolilerde 
oluşu, gümrük tarifelerindeki yükseklik ve gümrüklerde çõkarõlan güçlükler nedeniyle 
olmaktadõr. 

Telgraf ve teleks trafiği tahminleri Tablo 381 de gösterilmiştir. Telgraf trafiğinin 
artõş hõzõnõn düşük oluşu şehirlerarasõ telefon haberleşmesinde bekleme sürelerinin 
azaltõlmasõ, bağlantõlarõn artõrõlmasõ ve teleks abone sayõsõnõn hõzla yükselmesinden ileri 
gelmektedir. 

Şehirlerarasõ ve şehiriçi telefon trafiği büyük bir hõzla artmakta, eldeki kapasite 
yetersiz kalmaktadõr. Bu konuda kapasiteyi artõrõcõ yatõrõmlar devam etmektedir. Birinci 
Plan dönemi sonunda 282 bin olan telefon abone sayõsõnõn, İkinci Plan dönemi sonunda 
190 bin abone ilâvesiyle 472 bin olacağõ tahmin edilmektedir. Buna rağmen 1972 yõlõnda 
ihtiyacõn tümü karşõlanmõş olmõyacaktõr. Bu dönemde şehirlerarasõ konuşmalarda bekleme 
süresinin 10 dakikaya indirilmesi sağlanacaktõr. Telefon trafiği tahminleri Tablo 382, 
telefon abone sayõsõ Tablo 383, telefon abone talepleri Tablo 384 ve telefon aõboneleri 
talep gerçekleşmesi Tablo 385 de gösterilmiştir. 
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TABLO : 380 � Posta Trafiği Tahminleri (Bin adet) 

 

   I. Plan    Endeks  II. Plan 
   yõllõk    1972  yõllõk  
 1963  1967  % artõş  1968  1972  1967 = 100 % artõş 

Ana maddeler  (1) (2) (3) (4)  (5)  (6) (7)  
1. Yurtiçi         

a. Mektup postasõ (a)  287 342  458 761  12,4  527 575  895 132  195,1  14,1  
b. Koliler (b)  1 591  1 909  4,7  2 004  2 400  125,7  4,7  
c. Havaleler  6 071  7 584  5,6  8 000  9 900  130,5  5,5  

2. Yurt dõşõ         
a. Giden         

(1) Mektup postasõ  23 544  44 622  17,1  51 316  89 200  199,9  14,8  
(2) Koliler (b)  58  98  14,0  103  125  127,5  5,0  

b. Gelen  21 201  41 827  18,4  43 400  53 100  126,9  5,2  
(1) Mektup postasõ         
(2) Koliler (b)  85  88  0,9  91  100  113,6  2,4  
(3) Havaleler  1  550  � �  600  1 000  181,8  13,6  

(a)  Mektup postasõna adli bildirimler dahildir.   
(b)    Adi, kõymetli bir arada. 

 
TABLO: 381 � Telgraf ve Teleks Trafiği Tahminleri 

 

   I. Plan    Endeks  II. Plan  
   yõllõk    1972  yõllõk  
 1963  1967  % artõş  1968  1972  1967=100 % artõş  

Ana maddeler  (1) (2) (3) (4)  (5) (6) (7)
1. Yurtiçi telgraf (Bin adet)  8 937 8 000 -2,8 8 000 8 200 102,5 0,7
2. Yurt dõşõ telgraf (Bin adet)         

a. Giden  449  490  2,2  520  600  122,4  3,7  
b. Gelen  458  550  4,7  540  620  112,7  3,5  

3. Teleks aboneleri sayõsõ (Adet)  170  450  27,6  485  1 072  238,2  22,0  
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TABLO : 382 � Telefon Trafiği Tahminleri 

 

   I. Plan    Endeks  II. Plan  
   yõllõk    1972  yõllõk  

 1963  1967  % artõş 1968  1972  1967=100  % artõş 
 (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  
1. Şeihlriçi konuşmalarõ (Bin adet)  281 338  420 000  10,5 440 000  520000  123,8 4,3  
2. Şehirlerarasõ konuşmalarõ (Bin adet  . 15 301  24 000  28,3 25 000  35000  145,8 8,8  
3. Şehirlerarasõ iptal (Bin adet)  2 457  3 000  5,2 3 000  4200  140,0 8,8  
4. Şehirlerarasõ talep (2+3) (Bin adet) 17 758  27 000  11,1 28 000  39200  140,0 8,8  
5. Milletlerarasõ konuşmalar (Bin dak.)         

a. Giden  769  1 030  7,6 1 075  1255  121,8 4,0  
b. Gelen  526  700  7,4 730  850  121,4  3,9  

 

TABLO : 383 � Telefon Abone Sayõsõ (Adet) 
 

   I. Plan    Endeks  II. Plan 
   yõllõk    1972  yõllõk  
 1963  1967  % artõş.  1968  1972  1967=100 % artõş 

Ana maddeler  (1) (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  
1. Otomatik santral         

Telefon abonesi  159 410  220 000  8,4  245 000  400 000  181,8  13,0  
2. Manuel santral         

Telefon abonesi  40 041  62 000  11,6  65 000  72 000  116,1  2,6  
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TABLO : 384 � Telefon Abone Talepleri (Bekliyen telefon abone sayõsõ} (Adet) 

 

Ana Maddeler 1963 1967 

I. Plan 
yõllõk 

% artõş 1968 1972 

Endeks 
1972 

1967=100

II. Plan 
yõllõk % 

artõş

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
1. Otomatik santraller 179 833 135 000 � 7,0 140 000 60 000 35,1 � 23,0 
2. Manuel santraller 5 531 4 500 � 5,0 4 000 � 0,0 ... 

TABLO : 585 � Telefon Aboneleri Talep Gerçekleşmesi (Adet) 
 

Ana Maddeler 1963 1967 

I. Plan 
yõllõk 

% artõş 1968 1972 

Endeks 
1972 

1967=100

II. Plan 
yõllõk  

% artõş 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
1. Bekliyen abone         

a. Otomatik santral telefon abonesi  179 833  195 000  � 7,0  140 000  50 000  37,5  � 22,8  

b. Manuel santral telefon abonesi  5 531  4 500  �5,0  4 000  �  0,0  . .  
c. Toplam  185 364  137 500  � 6,8  144 000  50 000  36,0  � 23,2  

2. Çalõşan abone sayõsõ         

a. Otomatik santral telefon albonesi  159 410  220 000  8,4  245 000  400 000  181.8 13,0  

b. Manuel santral telefon abonesi  40 041  62 000  11,6  65 000  72 000  116,0  2,6  

c. Toplam  199 451  282 000  9,1  310 000  472 000  167,0 11,0  

3. Toplam talep (1+2)  384 815  421 500  2,4  454 000  522 000  124,0 3,6  
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(b)   Kapasite : 

Haberleşme hizmetlerinde en önemli tõkanõklõk telefon işletmesi kapasitesinin 
yetersizliğinde olmaktadõr. Birinci Plan döneminde, bu konuda, kapasiteyi artõrõcõ 
yatõrõmlar ele alõnmõştõr: İkinci Plan döneminde de bu çalõşmalar devam edecektir. Ancak 
talep büyük ölçüde karşõlanmasõna rağmen 1972 yõlõnda yine de 50 000 adet civarõnda 
bekliyen abone olacağõ tahmin edilmektedir. 1967 yõlõ sonunda bu miktar 139 500 olarak 
tahmin edilmiştir. 

PTT işyerleri sayõsõ tkinci Plan döneminde de artmaya devam edecektir. 

Telgraf tesislerinde telgraf trafiğinin azalmasõ nedeniyle fazla kapasite vardõr. 

PTT işyerleri Tablo 386, telgraf işletme tesisleri Tablo 3S7 ve telefon işletme 
kapasitesi Tablo 388 de gösterilmiştir. 

 

(c)   Yatõrõmlar: 

Haberleşme yatõrõmlarõ Tablo 389 da gösterilmiştir. 
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TABLO : 386 � PTT İşyerleri 

 1963 1967 

I. Plan 
yõllõk 

% artõş 1968 1972 

Endeks 
1972 

1967=100

II. Plan 
yõllõk  

% artõş
 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

İş yerleri               
1. Merkezler  833  853  0,7  865  900  105,5  1,0 
2. Şubeler (a)  418  615  10,0  700  1 100  178,8  11,9 
3. Acentalar  138  280  19,4  303  405  144,6  7,5 
4. Pul satõcõlõğõ  1 711  2 370  8,5  2 561  3 325  140,3  6,7 

Toplam  3 100  4 118  7,3  4 429  5 730  139,1  6,6 
 

Not: (a) Şubeler toplamõna PTT işlemi yapan muayene merkezleri ve mevsimlik geçici şubeler dahildir. 

TABLO: 387 � Telgraf İşletme Tesisleri 

 1963 1967 

I. Plan 
yõllõk 

% artõş 1968 1972 

Endeks 
1972 

1967=100

II. Plan 
yõllõk  

% artõş
Ana maddeler (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1. Telgraf şebekesine bağlõ yer sayõsõ   
(Adet)  1 204 1 500 5,5 1 600 2 000 133,3 5,7

2. Telemle telgraf geçiren yer sayõsõ   
(Adet)  44 74 12,3 78 87 117,6 2,8

3. Telgraf kuranportörleri   
a. Kanal sayõsõ  

(1) Millî (Adet) 324 384 4,3 400 475 123,5 4,3
(2) NATO (Adet) 376 486 6,7 518 671 133,0 6,7

b. <Kanal uzunluğu  
(1) Milli  (Km.) 100 518 104 600 1,0 106 000 110 000 105,0 1,0
(2) NATO (Km.) 102 745 136 400 7,4 147 000 195 000 143,0 7,4

4. Zamandas telgraf devreleri ('Km.)  24 611 48 000 18,2 56 800 110 000 231,0 18,2
5. Tek demir hat telgraf devreleri   

(Km.)  13 872 5 000 � 22.5 3 500 � 0.0 ...
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TABLO: 388 � Telefon tşletme Kapasitesi (Adet) 
 

   I. Plan   Endeks II.. Plan 
   yõllõk   1972 yõllõk 
 1963 1967 % artõş. 1968 1972 1967=100 % artõş. 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
1. Santrallar         

a. Otomatik santraller         
(1) Santral adedi  71  74  1,1 74  74  100,0  0,0  
(2) Toplam hat kapasitesi  163 700  225 200  8,3 280 000  440 000  195,4  11,9  
(3) Çalõşan aJbone sayõsõ  159 410  220 000  8,4 245 000  400 000  181,8 13,0  

b. Manuel santraller         
(1) Santral adedi  599  888  10,3 930  1 300  146,4  8,0  
(2) Toplam hat kapasitesi  60 002  71 200  4,4 74 000  80 000  112,4  2,0  
(3) Çalõşan abone sayõsõ  40 041  62 000  11,6 65 000  72 000  116,1 2,6  

2. Şebekeler (Kurşunlu kablo)         
a. Ter adedi  95  250  27,4 320  840  336,0  27,3  
b. Toplam hat kapasitesi  304 091  520 300  14,4 600 000  1 000 000  192,2 13,6  

3. Otomatik ve manuel santral toplamõ         
a. Toplam hat kapasitesi  223 702  296 400  7,3 354 000  520 000  175,4 10,0  
b. Çalõşan hat sayõsõ  199 451  282 000  9,1 310 000  472 000  167,4 11,0  

 

TABLO : 389 � Haberleşme Yatõrtmlan (Milyon TL.) 
(1965 fiyatlariyle) 

 

 I Plan      II. Plan 
 dönemi      dönemi 
 toplamõ 1968 1969 1970 1971 1972 toplamõ 
Haberleşme (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Haberleşme  573,2 165,0  175,0  190,0  205,0 225,0 960,0 
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(3)   Tedbirler: 

(a) Birinci Plan döneminde ele alõnan ve şehiriçi konuşmalarõnda çift terimli tarife 
uygulanmasõ, ücretsiz telefonlarõn sayõlarõnõn azaltõlmasõ, icra yolu ile telefon haklarõnõn 
haczedilememesi gibi konularõ da kapsõyan yeni PPT Teşkilât Kanunu Tasarõsõ, en kõsa 
süre içinde kesin hale getirilerek Türkiye  Büyük Millet Meclisine  sunulacaktõr. 

(b) Haberleşme hizmetleri ile ilgili, hazõrlanmakta ve hazõrlanmõş olan diğer kanun 
tasarõlarõ en kõsa sürede kesin hale getirilerek Türkiye Büyük Millet Meclisine 
sunulacaktõr. 

(c) Özel kanun veya kararnameye bağlõ olanlar dõşõnda, kamu veya özel 
kuruluşlarca telli veya telsiz haberleşme tesisleri kurulmasõnõn PTT Genel Müdürlüğünün 
denetim ve iznine bağlõ olmasõ ve bu yolla kurulmuş veya kurulacak tesislerden yõllõk bir 
ücret alõnmasõ ile ilgili çalõşmalar kesin hale getirilecektir. 

(d) Zorunlu hallerde ithal edilecek telefon santral ve makinalan için standartlar 
tespit edilecek ve PTT Genel Müdürlüğünden bu standartlara uygunluğuna dair bir belge 
alma zorunluğu konulacaktõr. 

(e) Büyük apartman ve İşhanlarõnda özel telefon kullanmak yerine, santral 
kullanõlmasõ teşvik edilecektir. 

b. RADYO VE TELEVİZYON :  

(1) İLKELER VE GELİŞMELER :  
(a)  İlkeler: 

(õ) İkinci Beş Yõllõk Plan dönemi içerisinde yurdumuzda televizyon yayõnõna 
geçilecektir. 

(õõ) Yurdun her tarafõnda, en az bir millî ve bir de bölgesel radyo yayõnõnõn 
dinlenmesi sağlanacaktõr. 

b.   Gelişmeler ve sorunlar : 

Birinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõnda eğitim ve ulusal bütünlüğün sağlanmasõ 
konusunda etkili bir araç olan radyolardan daha iyi yararlanõlmasõ ve yurdun her 
köşesinde en az bir radyo istasyonun dinlenmesinin sağlanmasõ öngörülmüştür. 

Birinci Plan döneminde, verici gücü zayõf ve yetersiz olan radyo şebekesi, çeşitli 
bölgelerde kuvvetli yeni vericiler kurmak yolu ile güçlendirilmiş ve yurt içi ve dõşõnda iyi 
bir dinleme sağlanmasõ ele alõnmõştõr. Bu yönde kurulmasõ öngörülen istasyonlar; Erzurum 
Uzun Dalga, İzmir, Mersin, Diyarbakõr, istanbul, Antalya Orta Dalga radyolarõdõr. 

Günümüzde Radyo ve Televizyon Kurumu vericilerinin yayõn alanõ 283 bin Km2 ve 
bu alanda yerleşmiş olan nüfus 14 milyon kişidir. Böylece yurdumuzun yüzölçümü 
bakõmõndan yüzde 36,8 i nüfusumuzun yüzde 42,6 sõ mevcut vericilerden 
faydalanabihnektedir. Birinci Plan döneminde kurulmasõ öngörülen radyolar yayõna 
geçtiklerinde bu oranlar, sõrasiyle, yüzde 65 ve yüzde 71 e yükselecektir. 

Bütün yurt düzeyinin radyo vericileri ile kaplanamamasõ, yabancõ radyolarõn bazõ 
bölgelerde dinlenmesi alõşkanlõğõnõn doğmasõna yol açmõştõr. Bu durum, özelikle, Doğu ve 
Güney - Doğu illerimizde yaygõn haldedir. 



                                                                                                                                                İkinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ (1968-1972) 

http://ekutup.dpt.gov.tr/plan2.pdf   590

 

Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumunca yapõlan millî yayõnlar dõşõnda, özel olarak 
kurulmuş, küçük gücde, 50 civarõnda verici istasyon bulunmaktadõr. Ancak bu vericilerle 
yapõlan yayõnlarõn hiç bir resmi kuruluş tarafõndan denetimi yapõlmamaktadõr. 

Günümüzde ruhsatlõ radyo sayõsõ 2,5 milyon adet civarõndadõr. Ancak, en az 1,5 
milyon adet civarõnda ruhsatsõz radyo bulunduğu tahmin edilmektedir. 

Televizyon alõcõsõ sayõsõnõn ise, İstanbul ve çevresinde 3000, Güney bölgelerimizde 
4000 civarõnda olduğu tahmin edilmektedir. 

 

(2)   İKİNCİ BEŞ YILLIK PLAN YATIRIMLARI : 

Yapõlacak yatõrõmlar ile İkinci Beş Yõllõk Plan dönemi sonunda yurdun yüzölçümü 
bakõmõndan yüzde 78 i ve toplam nüfusun yüzde 86 sõnõn, radyo yayõnlan üe kapsanmasõ 
mümkün olacak ve televizyon verici istasyonlarõnõn kurulmasõ üe yayõna geçilecektir. 

(3)   TEDBİRLER: 

(a) Türkiye radyolarõnõn haber alma kaynaklan artõrõlacaktõr. 

(b) Dõş ülkelere, özellikle Türk işçilerine, yapõlan yayõnlar yeterli seviyeye 
getirilecektir. 

(c) Ruhsatsõz radyo alõcõsõ kullanõlmasõnõ önlemek için gerekli tedbirler alõnacaktõr. 

(d) Yurt içinde, Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu vericileri dõşõndaki, bütün 
radyo vericilerinden yapõlan yayõnlar Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu denetimine 
tabi olacaktõr. 

(e) Televizyon sistemlerinin kuruluşuna geçmeden önce bu sistemlerin hangi 
bölgelerde ne büyüklükte kurulacağõnõ ve hangi kademelerde geliştirileceğini göstermek 
amaciyl yürütülen etütler tamamlanacaktõr. 
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TABLO : 390 � Mevcut ve Birinci Plan Döneminde Kurulmasõna Başlanõlan TRT Tesisleri 
        Yayõna  
    Kaplama  durumu  Yõllõk yayõn saati başlama yõlõ  
 Dalga  boyu Çõkõş gücü Alan  Nüfus     
 (m)  (kHz)  (Kw)  Bin Km2  Bin kişi  1967  1972   

İstasyonlar  (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  
Ankara UD  1 648  182  240  193  8 192  6 540  �  1938 ve 1959  
Ankara İl OD  282,2  1063  2  5  1 056  3 375  4 000  1961  
Ankara I. KD  Muhtelif  Muhtelif  2  �  �  5 480  �  1938  
Ankara II. KD  Muhtelif  Muhtelif  100  �  �  4 380  �  1950  
İstanbul OD  428  701  150  75  4 446  6 540  6 540  1949  
İstanbul il OD  311,5  963  2  5  2 302  3 375  4 000  1961  
İzmir İl  OD  290,4  1033  2  5  832  4 000  4 000  1961  
Adana İl OD  233,5  1285  2  5  394  4 250  4 250  1962  
Gaziantep il OD  248  1210  2  5  267  4 250  4 250  1962  
Antalya OD  231,6  1295  2  4  129  4 250  4 250  1962  
Kars İl OD  257,5  1165  2  5  139  4 250  4 250  1963  
Van 11 OD  254,7  1178  2  7  92  4 250  4 250  1964  
Erzurum UD  1 224  245  100  193  6 367  5 450  6 540  1967  
İzmir OD  309  971  100  99  3 340  4 360  6 540  1967  
Mersin OD  477  629  300  82  4 074  2 180  6 540  1967  
Diyarbakõr OD  283  1061  300  43  1 037  �  6 540  1968  
Ankara KD  � Not: (2)  250  �  �  �  5 310  1968  
İstanbul OD  295  1016  1 000  151  9 078  �  6 540  1969  
Antalya OD  �  Not: (2)  600  98  3 068  �  6 540  1969  

(1) Faaliyet halinde bulunan  Erzurum KD (l Kw), Diyarbakõr KD (l Kw) ve İskenderun KD (l Kw) radyolarõ; Erzurum UD (100 Kw), 
Diyarbakõr OD (300 Kw) ve Mersin OD (300 Kw) radyolarõ faaliyete geçince çalõşmõyacaktõr. 

(2) Yapõlacak frekans ölçülerinden sonra kati frekanslar tespit edilecektir. 
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TABLO : 391 � Radyo ve Televizyon Yattnmlan (Müyon T.L.) 

(İ965 fiyatlarõ ile) 
 

  1. Plan       II. Plan  
  Dönemi       Dönemi  
  Toplamõ  1968  1969  1970  1971  1972  Toplam  
  (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  
Radyo - Televizyon   132,8  40,0  50,0  60,0  70,0  80,0  300,0  
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TURİZM 

a.  İLKELER VE GELİŞMELER : 

(1)   İLKELER: 

İkinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõnda izlenecek turizm politikasõn» temel ilkeleri 
şunlardõr. 

(a) İkinci Plan süresince turizmin ekonomik, sosyal ve kültürel fonksiyonlarõndan 
tam olarak yararlanõlacaktõr. 

(b) Özellikle dõş turizm gelirleri, yabancõ turist sayõsõ ve ortalama tüketimleri 
artõrõlarak yükseltilecek ve iç turizm hareketleri geliştirilecektir. 

(c) Turizm yatõrõmlarõ turistik potansiyeli yüksek bölgeler içindeki belli yörelerde 
(Yerlerde) yoğunlaştõrõlacak, kitle turizmine uygun konaklama ve ulaşõm imkânlarõ 
sağlanacak, bu yatõrõmlar kredi yoluyla, malî ve hukukî tedbirlerle desteklenerek, fizikî 
plana göre yapõlmalarõ gerçekleştirilecektir 

(d) Sektördeki fiyat politikasõ uluslararasõ rekabet şartlarõna göre düzenlenecektir. 

(e) Sektördeki teşkilâtlanma yeniden düzenlenecek, turistik tanõtmaya ve kredi 
politikasõna yeni bir yön verilecektir. 

(f) Turizm sektöründeki yatõrõm politikasõnda altyapõ tesisleri ve buna yardõmcõ 
imkânlar, örnek tesisler kamu sektörünce ele alõnacak, diğer turistik yatõrõmlar özel 
sektörce yapõlacaktõr. 

(2)    GELİŞMELER VE SORUNLAR ; 

Birinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõnda turizm tesis yatõrõmlarõnõn özel sektör 
tarafõndan, altyapõ yatõrõmlarõnõn ise kamu sektörünce yapõlmasõ; Marmara, Ege ve Antalya 
bölgelerinin öncelikle ele alõnmasõ turizm politikasõnõn ilkeleri olarak belirtilmişti. 

Birinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõnda turizm sektörüne, her yõl toplam yatõrõmlarõn 
yüzde 1,4 oranõndaki bir bölümünün ayrõlmasõ öngörülmüştür. Fakat yõllõk programlarda 
bu oran yükseltilmiş ve ortalama olarak yõttõk toplam yatõrõmlarõn yüzde 2,04 ü turizm 
sektörüne ayrõlmõştõr. Bu yatõrõmlar planlõ dönemin ilk üç yõlõnda ortalama olarak yüzde 81 
oranõnda gerçekleşmiştir. 

Birinci Planda tanõmlanan hedefler ilk üç yõlda genel olarak gerçekleşmişlerse de, 
öngürülen tedbirler, uygulamadaki aksaklõklar nedeni ile, zamanõnda alõnamamõştõr. 
Nitekim; beklenen talep artõşõ gerçekleşmiş, Plânda 1967 yõlõ için öngörülen yabancõ turist 
sayõsõna  1966   yõlõnda   yaklaşõk   olarak   erişilmiş, ancak dõş turizm gelirlerinin tümünün 
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resmî kanallardân yurda girmesi sağlanamamõş; ayrõca sektördeki  arz  kapasitesi, nitelik 
ve nicelik yönlerinden gerekli gelişmeyi gösterememiştir. 

Bugünkü duruma göre, çeşitli kamu ve özel sektör kuruluşlarõ arasõnda turizm 
alanõnda çok gerekli koordinasyon henüz sağlanamamõş bulunmaktadõr. Turizm tanõtmasõ 
ticarî nitelik taşõmamakta, politik ve kültürel tanõtmadan ayrõ olarak yürütülmemektedir. 
Turizm eğitimi ve öğretimi çalõşmalarõ, turizm kredisi politikasõ için gerekli örgütlenme 
tam olarak kurulamamõş, turizmi teşvik edici malî ve hukukî tedbirler yeterli duruma 
getirilememiştir. 

c. İKİNCİ BEŞ YILLIK PLAN HEDEF VE TAHMİNLERİ :  

(1)    TALEP VE ÜRETİM HEDEF VE TAHMİNLERİ : 

(a) Turist sayõsõ: 

İkinci Beş Yõllõk Kalkõnma Plânõ  döneminde yerli turist sayõsõnda beklenen 
gelişmeler Tablo 392 de gösterilmiştir. Buna göre iç turizm hareketlerinde, İkinci 
Plan döneminde yõlda yüzde 10 oranõnda bir artõş olacağõ tahmin edilmektedir. 

Yurt dõşõna çõkan vatandaşlarõn sayõsõ ile ilgili tahminler de aynõ tabloda yer 
almaktadõr. Pasif dõş turizm hareketlerinin yõlda ortalama olarak yüzde 10 oranõnda 
artacağõ tahmin edilmiştir. 

İkinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ döneminde Türkiye'ye gelecek yabancõ turist sayõsõ 
tahminleri Tablo 392 de gösterilmiştir. Bu turistlerin sayõsõnda yõlda yüzde 25 oranõnda 
bir artõş beklenmektedir. 

(b) Turizm gelir ve giderleri : 

İç turizm gelir tahminlerinin yapõlmasõnda yerli turist sayõsõ ve gecelemesi 
projeksiyonlarõndan yararlanõlmõş ve bu turistlerin geceleme başõna 1965-1969 yõllarõ 
arasõnda 40 TL. 1970-1972 yõllarõnda ise 50 TL, tüketimde bulunacaklarõ kabul edilmiştir. 

Dõş turizm gelirleri, yabancõ turist sayõsõ projeksiyonlarõ temel alõnarak ve her bir 
turistin ortalama olarak 1965 -1967 yõllarõ arasõnda 8 gün, 1968 -1970 arasõnda 9 gün ve 
1971 -1972 arasõnda da 10 gün yurdumuzda kalacağõ varsayõmõna göre hesaplanan 
geceleme sayõlarõna dayanõlarak bulunmuştur. Yabancõ turistlerin yapacaklarõ tüketim 
harcamalarõ  için  1965 �1967  yõllarõnda  geceleme  başõna  yaklaşõk  olarak  6  dolar, 
1968 -1969 da 8 dolar, 1970-1972 de 9 dolar sarfedecekleri kabul edilmiştir. 
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TABLO : 392 � Talep Tahminleri (Yerli ve Yabancõ Turist Sayõsõ) (Bin adet) 
  

           Endeks  II. Plan  
   1967  I. Plan        1972  yõlhk  
  1963  tahminî  % artõş  1068  1969   1970  1971  1972  1967 = 100 % artõş  
  (1)  (2)  (3)  (4)  (5)   (5)  (7)  (8)  (9)  (10)  
Yerli turist sayõsõ (iç turizm)   860,0 1 260,0  10  1 400,0  1 530,0   1 680,0 1 850,0  2 000,0  159  10  
Yurt dõşõna çõkan vatandaşlar              
(Pasif dõş turizm)   84,4 225,0  27,5  247,0  272,0   300,0 330,0 363,0 162  10  
Gelen yabancõ turist sayõş:              
(Aktif dõş turizm)   155,0 470,0  32,0  588,0  735,0   920,0 1 150,0  1 435,0 305  25  
Toplam talep yeril ve yabancõ              
turist sayõsõ   1 015,0 1 730,0  14,2  19 880  2 265,0   2 600,0 3 000,0  3 435,0 195  14,7  
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Dõş turizm giderleri ise, yurt dõşõna çõkan Türk vatandaşlarõnõn sayõsõ ile ilgili 
projeksiyonlara dayanõlarak tahmin edilmiştir. 

Yukarõdaki kabullere dayanõlarak hesap edilen iç ve dõş turizm gelir ve gider 
tahminleri ve net turizm gelirleri Tablo 393 de gösterilmiştir, 

(1) YATIRIMLAR:  

(a)   Gerekli Kapasite: 

İkinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ döneminde kurulmasõ gereken yeni konaklama 
kapasitesi, mevcut kapasite, gelecek yabancõ turist sayõsõ tahminleri ve iç turizm 
hareketlerinde beklenen gelişmeler gözönüne alõnarak hesaplanmõştõr. 

Yapõlan hesaplar 1964 yõlõ sonunda, Türkiye'de 41878 yataklõ bir konaklama 
kapasitesinin iç ve dõş turizme hizmet ettiğini ortaya koymuştur. Bu konaklama 
kapasitesinin ne ölçüde artõrõlmasõ gerektiği, yõllara ve beklenen yerli ve yabancõ turist 
sayõsõna göre tespit edilmiş ve Tablo 394 de gösterilmiştir. Tablo 395 ise her yõl için ayn 
ayrõ yatak kapasitesi ihtiyacõnõ ortaya koymaktadõr. 

Tablo 396 da konaklama tesisleri kapasitesi, tesis sõnõf ve tiplerine göre ayrõntõlõ 
olarak gösterilmiştir. Yapõlan hesaplamalar ve izlenecek turizm politikasõna göre, tesis 
yatõrõmlarõnõn yüzde 87 sinin �kitle turizmine� uygun işletmelere (3 ve 4 üncü sõnõf 
oteller, motel, pansiyon, kamp ve tatil köyü) ayrõlmasõ gerektiğini ortaya koymuştur. Yeni 
kapasitenin, turistik yönden zengin bölge yerlerde yoğunlaştõrõlmasõ da öngörülmüştür. 
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TABLO : 393 � Turizm Gelir ve Giderleri 
(Milyon T.L. ve $) 
(1965 fiyatlarõ) 

 

           Endeks II. Plan 
   1967 I. Plan       1972 yõllõk 
  1963 tahmini % artõş 1968 1969  1970 1971 1972 1967 = 100 % artõş 
  (1) (2) (3) (4) (5)  (5) (7) (8) (9) (10) 

İç turizm geliri T.L.   200,0  385,6  17,4  415,1 456,6   627,9  690,7  759,7  198  15,8 

Dõş turizm giderleri T.L.   184,5  270,0   405,0 450,0   495,0  540,0  585,0    
Dõş turizm giderleri $   20,5  30,0  8,4  45,0 50,0   55,0  60,0  65,0   10,0 

Dõş turizm geliri T.L.   69,3  216,0   405,0 495,0   693,0  990,0  1215,0  540 32 
Dõş turizm geliri $   7,7  24,0  34,0  45,0 55..0   77,0  110,0  135,0    

Toplam turizm geliri T.L.   269,3  601,6  23,0  820,1 951,6   1 320,9  1 680,7  1974,7  323  24,5 
Net dõş turizm geliri T.L.   � 115,2  � 54,0  27,0 0 45,0   198,0  450,0  630,0  � � 
Net dõş turizm geliri $   � 12,8  � 6,0   0 5,0   22,0  50,0  70,0    
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TABLO : 394 � Yerli ve Yabancõ Turistler İçin Gerekli Yatak Projeksiyonu 
 

  Çekim 1968 1969  1970 19.71 1972 

Bölgeler  (1) (2) (3)  (4) (5) (6) 

Akdeniz   210  34 648  40 680   51 091  61 199  73 798  
Ege   210  12 101  15 949   22 556  30 032  40 137  
Marmara   210  7 069  9 904   14 792  18 996  28 742  
İç - Anadolu   180  23 882  26 062   20 020  31 642  34 368  
Doğu - Anadolu   180  1 893  3 267   2 894  3 559  4 421  
Gaziantep          
Diyarbakõr   180  1 893  3 267   2 894  3 559  4 421  
Doğu - Karadeniz   180  3 046  3 536   4 290  5 094  6 109  
Toplam   �  84 532  102 665   127 537  154 081  191 996  

TABLO : 395 � Yõllõk Yatak İhtiyacõ 
 

      Mevsim başõnda  
  Toplam yatak 1964 sonunda Yapõlmasõ   hazõr bulun-  
  projeksiyonu  mevcut yatak gerekli miktar   durulacak yatak  

Yõl  (1)  (2)  (3)   (4)  
1968  84 532  41 878  42 654   42 654  
1969  102 666  41 878  60 787   18 133  
1970  127 537  41 878  85 659   24 872  
1971  154 081  41 878  112 203   26 544  
1972  191 996  41 878  150 118 '   37 915  
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TABLO : 396 � Konaklama Tesisleri Sõnõf ve Tiplerine Göre Yatak Projeksiyonu 
 

  O t e l M o t e 1     

  Lüks        Ev    
  I. Sõnõf  II. Sõnõf   III. Sõnõf  IV. Sõnõf  I. Sõnõf  II. Sõnõf  pansiyon  Kamp  Diğer  Toplam  

  % 3  % 10   % 15  % 15  % 10  % 10  %10  % 12  % 15  % 100  
  (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)  

1968   1 279  4 265   6 398  6 398  4 265  4 265  4 265  5 121  6 398  42 654  
1969   543  1 813   2 719  2 719  1 813  1 813  1 813  2 181  2 719  18 133  

1970   746  2 487   3 730  3 730  2 487  2 487  2 487  2 988  3 730  24 872  

1971   796  2 654   3 981  3 981  2 654  2 654  2 654  3 189  3 981  26 544 '  

1972   1 077  37 91   1 387  5 387  3 791  3 791  3 791  6 513  5 387  37 915  
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(b)   Yatõrõm programõ: 

İkinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ döneminde turizm sektöründe yapõlacak 
yatõrõmlar, temel turizm yatõrõmlarõ; tamamlayõcõ turizm yatõrõmlar; altyapõ, mahallî 
hizmetler ve ulaştõrma yatõrõmlarõ olarak üç bölümde ele alõnmõştõr. 

Turizm yatõrõmlarõnõn yõllara göre dağõlõmõ Tablo 397 de gösterilmiştir. 

Turizm yatõrõmlarõnõn bölgelere dağõlõmõ ise Tablo 399 da gösterilmiştir» 

(3)   POLİTİKA TEDBiRLERi : 

İkinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ döneminde turizm sektöründe öngörülen 
yatõrõmlarõn gerekli seviyeyi bulmalarõ ve beklenen geligmeyi sağlamak için aşağõda 
sõralanan genel politika tedbirlerinin alõnmasõ gereklidir. 

(a) Turizm ve Tanõtma Bakanlõğõnõn sadece turizm sektörü ile uğraşmasõnõ 
sağlõyacak şekilde teşkilâtlanmasõ gerçekleştirilecek bugünkü kuruluş kanununda 
gerekli değişiklikler yapõlacaktõr. 

(b) İkinci Beş Yõllõk Plan döneminde Türkiye'nin turizm tanõtmasõ sadece Turizm 
ve Tanõtma Bakanlõğõ tarafõndan ve gerekli durumlarda diğer kamu kuruluşlarõ ile 
işbirliği sağlanarak yapõlacaktõr.  

TABLO : 397 � Yõllara Göre Turizm Sektörü Yatõrõmlarõ 
(Milyon T, L,)  
(1965 fiyatlarõ ile) 

     Eğlence - Tarihî ve   
     Rekreasyon Tõbbî arkeolojik   
  Tesis  Lokanta tesisleri turizm değerler   

Yõllar  yatõrõmlarõ  yatõrõmlarõ yatõrõmlarõõ yatõnmlarõ yatõrõmlarõ  Toplam 
1968   540,0   100,0  25,0 15,0 36.0   716,0  
1969   220,0   40,0  25.0 15.0 36,0   336.0  
1979   310,0   58,0  25,0 15,0 36,0   444,0  
1971   340,0   62,0  25,0 15,0 36,0   478,0  
1972   460,0   90.0  25,0 15,0 36,0   626,0  

5 yõllõk 
toplam 

 
1 870,0  

 
350.0  125,0  75,0  180,0  

 
2 600,0  

TABLO : 398 � Turizm Sektörü Yatõrõmlarõ Tamamlayõcõ Harcamalar 
(Milyon T. L.)  
(1965 fiyatlarõ ile) 

     Turizmle   
  Eğitim    Alt yapõ ve ilgili ticaret    
  yatõrõmõ ve   Tanõtma mahalli hizmet hizmetleri   

Yõllar   giderleri   giderleri yatõrõmlarõ yatõrõmlarõ  Toplam  
196S   20.0   6,0 200.0 11,0  237,0  
1969   14,0   9,0 200,0 13,0  236,0  
1970   15,0   12,0 200.0 20.0  247.0  
1971   17,0   16,0 200,0 25.0  258.0  
1972   18,0   20.0 200,0 30,0  268.0  

Toplam   84.0   63,0  1000,0  99,0   1 246,0  

Not: Bu yatõrõmlar dolaylõ olarak turizmle ügüidir veya cari giderler 
niteliğindedir, diğer çeşitli sektör yatõrõmlarõ içinde yer almaktadõrlar. 
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TABLO : 399 � Turizm Sektörü Yattnmlarõnõn Bölgesel Dağõlõmõ 

(Milyon T. L.)  
(1965 fiyaltarõ ile) 

 

        Beş yõllõk  

 
 1963 1969 1970 1971 1972 

 toplam 
Bölgeler  (1) (2) (3) (4) (5)  (6) 

Marmara   200,0 75,0 100.0 75,0 150,0  600,0 
Ege   142,0 47,0 135,0 204,0 232,0  760,0 

Akdeniz   300,0 170,0 170,0 160,0 200,0  1000,0 

İç - Anadolu   30,0 20,0 15,0 15,0 20,0  100,0  
Doğu - Anadolu   12,0 7,0 7,0 7,0 7,0  40,0 
Gaziantep - Diyarbakõr   12,0 7,0 7,0 7,0 7,0  40,0 
Doğu - Karadeniz  20,0 10,0 10,0 10,0 10,0  60,0 
Toplam   716,0 336,0 444,0 478,0 626,0  2600,0 

(c) Turizm faaliyetlerinin gelişebilmesi için çevre sağlõğõ ve gõda kontroluna önem 
verilecek, bu amaçla soğuk hava zincirinin kurulmasõ için gerekli çalõşmalar yapõlacaktõr. 

(d) Kamu sektörü elindeki turistik işletmelerin aynõ elden yönetilmesi ve belirli 
bir işletme politikasõnõn izlenmesi için «Turizm İşletmeleri Kurumu» kurulacak veya 
mevcut örgütlerden birine bu görev verilecektir. 

(e) Turizm kredileri arttõrõlacak, sadece bu konuda çalõşacak bir teşekkülün 
kurulmasõ sağlanacak ve turizm sektöründeki kredi politikasõ bu  örgütçe yürütülecektir. 
Turistik Öncelik bölgeleri arasõnda farklõ faiz oranlan uygulanmasõna da çalõşõlacaktõr. 

(f) Çeşitli kamu kuruluşlarõ tarafõndan yürütülen turizm eğitimi ve öğretimi 
çahşmalarnõn koordine halde ele alõnabilmesi için bir «Turizm Eğitimi ve Öğretimi Millî 
Merkezi» kurulacaktõr. 

(g) İkinci Beş Yõllõk Plan süresinin başlarõnda Türkiye'nin turizm yönünden fizikî 
planõ bütün turistik öncelik bölgelerini kapsõyacak şekilde tamamlanacak, turizm 
yatõrõmlarõ bu plana uygun olarak gerçekleştirilecektir. 

(h) İkinci Plan döneminde uluslararasõ alanda ve özellikle Akdeniz ülkeleri ile 
ortak turizm tanõtmasõ konusunda çeşitli işbirliği imkânlarõ aranacaktõr. 

(i) İkinci Beş Yõllõk Kalkõnma Plânõ döneminde tabu, tarihî ve arkeolojik 
değerlerin, anõt ve eserlerin korunmasõ, değerlendirilmesi, onarõmõ çalõşmalarõnda Planda 
öngörülen bölgelere ve turistik konaklama tesislerinin yoğunlaştõrõlacağõ yerlere öncelik 
tanõnacaktõr. 

(k) Yõllõk programlarõn hazõrlanõşõnda ulaştõrma ve turizm faaliyetleri arasõndaki 
bağõntõ daha ayrõntõlõ olarak ele alõnacaktõr. 
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(4)   İKİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANININ ETKİLERİ : 

(a) Ödemeler dengesi etkisi : 

Dõş turizm gelirlerinin Türkiye'nin ödemeler dengesi yönünden beklenen etkisi Tablo 
393 de gösterilmiştir. Yapõlan tahminlere göre dõş seyahat gelir - giderleri farkõ 1968 
yõlõndan itibaren artan bir şekilde net gelir sağlõyacak ve sektörün ödemeler dengesine olan 
olumlu etkisi 1972 yõlõnda net 70 milyon dolan (630 milyon TL.) bulacaktõr- 

(b) İstihdam etkisi: 

İkinci Plan döneminde uygulanacak turizm programõnõn, özellikle turizm 
endüstrisinin el emeği yoğun, otomasyon imkânlarõnõn çok sõnõrlõ olarak uygulanabileceği 
bir sektör oluşu nedeni üe .istihdam seviyesini geniş ölçüde yükselteceği beklenmektedir. 
Nitekim turizm sektöründe, 1968-1972 döneminde sõnõrlõ iş hacmi olarak 40 milyon günlük 
ve devamlõ iş hacmi olarak ta 150 bin kişilik bir istihdam etkisinin ortaya çõkacağõ tahmin 
olunmaktadõr. 

 

TABLO : 400 � Turizm Sektörü Gelir Tahminleri 
(Milyon T. L.)  
(1965 fiyatlarõ ile) 

 

  G  e  l  i  r  

  İç turizm  Dõş turizm  Toplam  

  (1)  (2)  (3)  

1968   415  405  820  

1969   457  495  952  

1970   628  693  1 321  

1971   690  990  1 680  

1972   760  1 215  1 975  

1968 - 1972       

Toplamõ   2 950  3 798  6 748  
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DİĞER HİZMETLER SEKTÖRLERİ 

a.   MALİ KURUMLAR : 

İkinci Beş Yõllõk Plan döneminde gelişen ve değişen şartlara göre, ekonominin 
harcama potansiyelinin artõrõlmasõ veya azaltõlmasõ, ekonominin muhtaç olduğu yatõrõm 
ve işletme fonlarõnõn yaratõlmasõ, toplanmasõ ve ihtiyaç sahiplerine iletilmesi konulannda 
malî kurumlarõn gösterecekleri başarõ, Plan hedeflerinin gerçekleşmesini olumlu yönde 
etkiliyecektir. 

(1)    İLKELER VE GELİŞMELER : 

(a) İkinci Beş Yõllõk Plan döneminde malî kurumlarõn, ekonominin ihtiyaç 
duyacağõ fonlarõn yaratõlmasõ, toplanmasõ ve ihtiyaç sahiplerine iletilmesine ilişkin 
faaliyetleri bir bütün olarak, koordine şekilde yürütülecektir. 

(b) Para yaratan malî kurumlar, genel para ve kredi politikasõnõn sõnõrlan dõşõna 
çõkmõyacaklardõr. 

(c) Para yaratmõyan malî kurumlarla, yarõ malî kurumlarõn mevcut ve artan 
imkânlarõnõn, kamu sektörü ve özel sektöre kullandõrõlmasõnda, Plan hedeflerinin 
gerçekleştirilmesi amacõ güdülecektir. 

(d) Hizmet gören mali kurumlarõn teşkilâtlanmasõnõn daha hisli bir şekilde 
gelişmesi sağlanacaktõr. 

(2) GELİŞMELER VE SORUNLAR :  

(a) Para yaratan mali kurumlar : 

(õ)   Bankalar: 

Son yõllarda, Türk banka sisteminde küçük ve çok sayõda banka yerine, az sayõda, 
büyük bankalarõn hâkim olacaklarõ konusunda önemli gelişmeler görülmektedir. 

Tecrübeler, Türk bankacõlõğõnõn hemen tamamen mevduata dayanmasõ nedeniyle, 
sõnõrlõ fonlarla yeni kredi müesseselerinin kurulamõyacağõnõ; kaynağõn artõş hõzõnõn sõnõrlõ 
bulunmasõ nedeniyle, yeni kuruluşlara gitmekle kredi sisteminde gelişme 
sağlanzmyacağõnõ ortaya koymuştur. 

Bu nedenlerle ve sabit masraflar, personel masraflarõ gibi diğer etkenler de dikkate 
alõnarak, banka sistemindeki büyümeler olumlu karşõlanmaktadõr. Fakat bu hareketin 
tekelci sonuçlar meydana getirecek yönde gelişmesini önliyecek tedbirlerin alõnmasõ 
zorunludur. 

(õõ)   Merkez Bankasõ: 

Merkez Bankasõnõn kamu sektörüyle olan ilişkilerinin, özel sektörle olan 
ilişkilerinden daha süratli gelişmesi banka sisteminde etken bir rol oynamasõ imkânõnõ 
ortadan kaldõrmaktadõr. 
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Kredi hacminin ekonomik faaliyetlere uygun şekilde gelişmesini, kredilerin 
sektörler arasõnda ekonomik gelişmenin icaplarõna göre dağõlõmõnõ sağlamak amaciyle, 
Merkez Bankasõnõn daha kararlõ bir kredi politikasõ takibi zorunludur. 

(õõõ)   Banka Kredilerini Tanzim Komitesi: 

Banka Kredilerini Tanzim Komitesi nicelik ve nitelik yönünden kredi kontrolü 
yapabilmek için geniş yetkileri sahip olduğu halde, bu yetkileri zamanõnda ve gereğince 
kullanmamaktadõr. 

Kuruluş ve çalõşma düzeninin günün şartlarõna uydurulmasõ ve komitenin teknik 
gücünün artõlmasõ zorunludur. 

(w)   Bankalar Yeminli Murakõplõğõ: 

Bankalar Kanunu ile diğer kanunlarõn bankalarla ilgili hükümlerinin uygulanmasõ 
Maliye Bakanlõğõna bağlõ bankalar yeminli murakõplannca denetlenmektedir. 

Fakat uygulama, bu denetleme düzeninin, uyarõcõ, aksaklõklarõ önceden görüp 
gerekli tedbirleri almayõ sağhyacak imkânlarõ ortaya koyucu bir şekilde gelişemediğini 
göstermektedir. 

(v)   Bankalar Birliği : 

7129 sayõlõ Bankalar Kanunu gereğince kurulan ve Türkiye'de faaliyette bulunan 
bütün bankalarõn üye olmakla yükümlü bulunduklarõ Bankalar Birliği, bankacõlõk 
mesleğinin gelişmesi, bankalar arasõnda dayanõşmanõn temini ve haksõz rekabeti önleyici 
tedbirleri almak ve uygulamak amacõnõ gütmektedir. 

Birlik, belli mesleki yayõnlar dõşõnda bankacõlõk sisteminin gelişmesini etkileyecek 
bir çalõşma düzenine girememiştir. 

(b) Para yaratmayan malî kurumlar: 

(õ)   Yatõrõm ve kalkõnma bankalarõ : 

Planlõ dönemin başõnda yatõrõm bankalarõna önem verilmiş, Bankalar Kanununa 
eklenen maddeler, kalkõnma ve yatõrõm bankalarõnõn kuruluş ve faaliyetleri hakkõnda yeni 
hükümler getirmiştir. 

Üzerinde durulan Özel Yatõrõm Bankasõnõn Birinci Beş Yõllõk Plan döneminde 
faaliyete geçmesi mümkün olamamõşta-. Bunun en önemli nedeni, banka için yeterli 
kaynaklarõn sağlanmasõnda karşõlaşõlan güçlüklerdir. Yapõlan araştõrmalar mevduat, gibi 
devamlõ artõş gösteren bir kaynaktan tam yararlanamadõğõ sürece, sõnõrlõ fonlarla böyle bir 
kuruluşun başarõlõ olamõ-yacağõnõ göstermektedir. 

1964 yõlõnda faaliyete geçen Devlet Yatõrõm Bankasõ ise, İktisadî Devlet 
Teşekküllerinin karara bağlanmõş yatõrõmlarõ için gerekli paralardan kendi imkânlarõ ile 
ve diğer şekillerde karşõlanamõyan kosnu finanse etmektedir. 
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(õõ)   Sigorta sistemi: 

Son yõllarda yerli ve yabancõ sigorta şirketlerinin sayõlarõnda devamlõ artõş 
kaydedilmiştir. 

Faaliyete geçen yerli sigorta şirketleri genellikle belli bir kredi müessesesinin 
teşebbüsüyle kurulmuştur. Bankalar, sermaye payõnõn çoğuna sahip olduklarõ bir sigorta 
şirketiyle birlikte çalõşmayõ tercih etmektedirler. 

Sigorta şirketlerinin sayõlarõnõn artmasõ, mevcut dar sigorta portföyünün 
gelişmesinde pek az etkili olabilmekte; daha ziyade portföyün parçalanmasõ veya belli 
poliçelerin el değiştirmesi sonucunu vermektedir. Portföyün küçük parçalar halinde 
dağõlmasõ ise sigorta yükünü çoğaltõcõ yönde etki göstermektedir. 

Bir yandan, en yaygõn ve hasar oram yüksek sigorta şekli olan yangõn sigortasõ ile, 
çeşitli kanunlarla mecburî hale getirilen kaza sigortasõ gibi sigorta şekillerinin direk prim 
istihsalindeki paylarõ süratle artarken, öte yanda fon yaratma yönünden ve sosyal 
nedenlerle önem taşõyan hayat sigortasõ konusundaki duraklama dikkati çekmektedir. 

Hayat branşõnõn memleketimizde gelişmemesinin en önemli nedeni, satõnalma gücü 
bakõnmadan kõymetli para ile prim ödiyerek ne kõymete düşeceği büinmiyen hayat 
sigortasõ kapitaline sahip olmanõn kimseye cazip görünmemesidir. 

(c)   Hizmet gören mali kurumlar: 

Memleketimizde hizmet gören tek malî kurum, menkul kõymetler ve kambiyo 
borsasõdõr. 

Malî hizmetlerle bankalar da ilgilinmekte, örneğin az da olsa, tahvil ve hisse 
senetleri alõm satõmõna aracõlõk etmektedirler. 

1929 yõlõnda kurulan memleketimizin tek menkul kõymetler ve kambiyo borsasõ 
istanbul'da faaliyet göstermektedir. Borsada hisse senetleri üzerinde yapõlan muameleler 
önemli miktarlara yükselememiştir. 

(3)    TEDBİRLER : 

(a)   Para yaratan malî kurumlar: 
(õ)   Bankalar: 

Banka sayõlarõnõn artmasõ teşvik olunmõyacak, küçük bankalarõn birleşmek suretiyle 
daha kuvvetli kuruluşlarõn ortaya çõkmasõna yol açacak imkânlar araştõrõlacaktõr. 

Bankacõlõğõmõzõn, «muhtelit sisteme» dayandõğõ, bankalarõn en önemli 
kaynaklarõnõn mevduat olduğu ve mevduat artõş şartlan dikkate alõnarak, sõnõrlõ fonlarla 
özel ihtisas bankalarõ kurulmasõndan kaçõnõlacaktõr. 

Bankalar Kanununda, ekonomik gelişmenin gereklerine ve geçmiş uygulamanõn 
ortaya çõkardõğõ ihtiyaçlara uygun değişiklikler zamanõnda yapõlacaktõr. 

(u)   Merkez Bankasõ: 

Merkez Bankasõnõn kamu ve özel sektöre verdiği avans ve krediler arasõnda hacim 
ve seyyaliyet bakõmõndan ekonomiye uygun bir denge sağlanacaktõr. 
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Merkez Bankasõnõn bankalar sistemini uyarõca yönde denetlemesi sağlanacaktõr. 

(õõõ)   Banka Kredilerini Tanzim Komitesi : 

Banka Kredilerini Tanzim Komitesinin bankacõlõk ve para kredi konusunda temel 
politikayõ izliyebüecek güçde, yüksek seviyede bir ihtisas kuruluşu halinde yeniden 
düzenlenmesi sağlanacaktõr. 

(õv)   Bankalar Yeminli Murakõplõğõ : 

Malî durumu sarsõlan bankalar uyarõlacak ve bu kuruluşlara yol gösterme amacõ 
güdülecek; bankalarõn sistem ve kuruluş yönlerinden denetlenmesine önem verilecektir. 

(v)   Bankalar Birliği: 

Bankalar Birliğinin, sistemin sorunlarõ ve geliştirilmesi konusunda devamlõ 
araştõrmalar yapacak şekilde teşkilâtlanmasõ sağlanacaktõr. 

Bankalar Birliği sistem içinde meslekî eğitim sorununu ele alacak, eğitim 
programlarõ düzenleyip, uygulayacaktõr. 

(b) Para yaratmõyan malî kurumlar: 
(õ)   Yatõnm ve kalkõnma bankalarõ: 

Yatõrõm ve kalkõnma bankalarõnõn kaynaklarõ artõrõlacak, yeterli ve devamlõ artõş 
gösteren kaynak bulunmadan yeni yatõrõm ve kalkõnma bankalarõ kurulmasõ teşvik 
olunmõyacak, mevcut yatõrõm ve kalkõnma bankalarõnõn yurt içinde yayõlmasõ imkânlarõ 
sağlanacaktõr. 

özel sektörün Plan ile öngörülen hedeflere ulaşabilmesi için yeterli kaynaklara 
sahip Özel Sektör Yatõrõm Bankasõ kurulacaktõr. 

(õõ)   Sigorta sistemi: 

Şirket sayõlarõnõn artmasõ, aynõ portföyün gün geçtikçe parçalanmasõna yol 
açtõğõndan, sigortacõlõk yapmak üzere yeni şirketlerin kurulmasõ ve yabancõ şirketlerin 
çalõşma izni almalarõ teşvik edilmiyecek; sigorta şirketlerinin aralarõnda birleşmelerine 
yol açacak imkânlar sağlanacaktõr. 

Mevcut durumda sigortacõlõkta kâr hadlerinin yüksek olmasõ birleşmeleri 
engellemektedir. Birinci portföyü çok düşük parçalara bölünse bile neticede her parçanõn 
ilgili şirkete bõraktõğõ kâr yeterli ölçüde olduğundan, şirketler portföyü artõrmak için 
gerekli gayreti göstermemektedir. 

Bu. nedenle, büyük zorunluluk olmadan gerek tarifelerde, gerekse idare harçlarõnda 
yükseltmeye gidilmiyecektir. 

Bankalarõn sigorta alanõndaki faaliyetlerinin, sadece sigortacõlõk yapmak amaciyle 
meydana gelen kuruluşlarõn gelişmesini engellememesi için gerekli tedbirler alõnacaktõr. 

Mükerrer sigorta inhisarõ devam edecek, fakat inhisarõn bugünkü şekli gözden 
geçirilerek yeni bir reasürans teşkilâtõ ortaya konulacaktõr. 

Sigorta şirketlerinin düşük konservasyon yoluna gitmelerini önliyecek tedbirler 
alõnacaktõr. 
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Devletin reasürans inhisarõnõn işletmeciliğini yapmak üzere, özel bir kanunla 
teşkilâtlandõrõlacak ve özel hukuk hükümleri dahilinde yöneltilecek, yönetiminde sigorta 
şirketlerinin de iştirak edecekleri ve kârdan pay alacaklarõ fakat kamu temsilcilerinin 
yönetiminde söz sahibi olacaklarõ, bir enstitü kurulacaktõr. 

İnhisar sisteminin sigorta endüstrisi üzerinde düzenleyici, denetleyici 
fonksiyonunun yürümesi için (guote - part) treteleri sistemine devam olunacaktõr. 

Sigorta şirketlerinin ihtiyari pooller kurmalarõ teşvik olunacaktõr. 

Sigorta murakabe sisteminde yeniden düzenleme ve basitleştirmeye gidilecek, ilk 
kademede, Sigorta Reasürans Şirketleri Birliğine verilecek denetleme sorumluluğu ile 
endüstrinin kendi kendine kontrolü imkânõ yaratõlacak, İkinci kademe Devlet kontrolünü 
yürütme yetki ve sorumluluğu, Ticaret Bakanlõğõnda toplanacaktõr. 

Kamu kuruluşlarõnda uygulanan (Dahilî fon) sisteminin õslahõ için gerekli 
çalõşmalara başlanacaktõr. 

Hayat sigortalan yoliyle biriken fonlarõn artõrõlmasõ ve kalkõnmasõnõn finansmanõna 
yöneltilmesi yolunda çalõşmalara başlanacaktõr. 

Ziraî sigorta sisteminin kamu yardõmiyle geliştirilmesi sağlanacaktõr. 

(õõõ) Küçük ferdi tasarruflarõn değerlendirilebilmesi için tasarruf sandõklan ve posta 
tasarruf sandõklarõnõn kurulmasõnõ sağhyacak çalõşmalara başlanacaktõr. 

(c)   Hizmet gören mali kurumlar : 

Menkul kõymetler ve kambiyo borsalarõnõn büyük şehirlerde kurulmasõ ve 
gelişmesini sağlayacak çalõşmalara başlanacaktõr. 

b.   KAMU HİZMETLERİ: 

Bu bölümde şehir ve köy içmesuyu, idare binalarõ ve genel idare, belediye 
hizmetleri, harita tapu kadastro ve imar planlarõ ile ilgili faaliyetler ele alõnmõştõr. 

(1)   İÇMESUYU : 

(a) İlkeler: 

(õ)  Belediyeler, ihtiyaçlarõnõ finanse edecek şekilde güçlendirilecektir. 

(õõ)  Köy içmesulan konusunda yatõrõmlara halkõn katõlmasõ teşvik edilecektir. 

(õõõ) Malzemelerin standart tiplere göre yapõmõ sağlanacak ve içmesuyu tesisleri 
modern işletmecilik esaslarõna göre düzenlenecektir. 

(b) Gelişmeler ve sorunlar : 

Türkiye'de gittikçe artan şehirleşme hareketinin sonucu olarak şehirlerimizin 
ihtiyaç duyduklarõ içmesuyu miktarõ hõzlõ bir artõş göstermiştir. Buna bağlõ olarak 
duyulan yatõrõm ihüyacõndaki artõş belediye gelirlerinin yetersizliği dolayõsiyle iller 
Bankasõnõn finansman kaynaklarõndan borçlanma isteklerini de artõrmõştõr. Diğer yandan  
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şehirler göç hareketine rağmen köy sayõsõnda azalma olmayõşõ ve hatta artõş olmasõ, 
köylerin de içmesuyu ihtiyacõm artõrmõş bulunmaktadõr. 

Diğer yandan belediyelerin gelirlerinin ihtiyaçlarõ oranõnda artmayõşõ, yurt içi 
malzeme imalâtõnõn standartlaştõrõlmamõş olmasõ ve içmesuyu tesislerinin modern 
işletmecilik esaslarõndan yoksun olmasõ, sorunun çözümünü zorlaştõrmaktadõr. 

(c) İkinci Beş Yõllõk Plan hedef ve tahminleri:  
(1)    TALEP TAHMİNİ : 

Yurdumuzda halen içmesuyu yetersiz olan 19 437 ve içmesuyu olmõyan 22 362 
mahalle ve köye, içmesuyunu yeteri kadar karşõlamayan 7 874 954 kişiye (Şehir 
nüfusunun yüzde 96,7 si) sõhhî ve temiz içmesuyu sağlanmasõ gerekmektedir. 

(õõ)   Yatõrõmlar: 

İkinci Beş Yõllõk Plan döneminde şehir kasaba ve köylerimize içmesuyu götürmek 
için yapõlmasõ öngörülen yatõrõmlar Tablo 403 gösterilmiştir. 

TABLO : 401 � Şehir İçme Suyu 
(Bin T. L.) 

 

 1968   1969  1970  1971  1972   Toplam  
 (1)   (2)  (3)  (4)  (5)   (6)  
Yapõlacak yatõ-          
rõmlar  350 000   350 000 350 000 350 000 350 000   1 750 000  
Suya kavuşacak          
belediye adedi  115   115 115 115  115   575  

TABLO : 402 � Köy İçme Suyu 
(Bin T. L.) 

 

  1968   1969 1970 1971 1972   Toplam  
  (1)   (2) (3) (4) (5)   (6)  
Yapõlacak yatõ-        
rõm   200 000   200 000 200 000 200 000 200 000   1 000 000 
Suya kavuşacak        
köy sayõsõ   2 500   2 500 2 500 2 500 2 500   12 500  
       

Tablolarõn incelenmesinden de anlaşõlacağõ gibi, İkinci Beş Yõllõk Plan döneminde, 
575 şehir büyüklüğündeki yerler içmesuyuna kavuşturulacaktõr. Bu programõn 
gerektirdiği yatõrõm l milyar 750 milyon liradõr. Öte yandan, aynõ dönemde İçmesuyuna 
kavuşturulacak köy sayõsõ ise 12 500 ü bulmaktadõr. Böylece 1972 yõlõnda, içmesuyu 
bulunan köy sayõsõ 35 978 e yükselmektedir. Aynõ yõlda susuz köy sayõsõnõn toplam köy 
sayõsõna oranõ yüzde 20 ye düşecektir. Köy içmesularõnõn, İkinci Beş Yõlõk Plan 
döneminde gerektirdiği yatõrõmlar l milyar liradõr. İcmesularõ bulunmõyan köylerin 
tamamõnõn suya kavuşturulmasõ 1982 yõlõnda gerçekleştirilecektir. 
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TABLO : 402 � İkinci Beş Yõllõk Plan Dönemi içme Suyu Yatõrõmlarõ 
(Milyon T. L.)  
(1965 fiyatlarõl ile) 

 

  1968   1969  1970  1971  1972   Toplam  
Kuruluşlar   (1)   (2) (3) (4) (5)   (6)  

İller Bankasõ G.        
Müdürlüğü   200   200  200  200  200   1 000  
Köy işleri Bakanlõğõ   200   200  200  200  200   1 000  
100 000 den büyük           
-şehirler   150   150  150  150  150   750  

Toplam   550   550 550 550 550   2 750  

(õõõ)    Tedbirler: 

Sektörde kullanõlan malzemenin Türk Standartlarõ Enstitüsü tarafõndan tespit 
edilecek standartlara göre imali ve ithalâtõn ikame edilebilmesi için gerekli teşvik 
tedbirleri alõnacaktõr. 

Şehirlerdeki büyük içmesuyu tesislerinde modern işletmecilik esaslarõnõn 
uygulanmasõ için gerekli tedbirler öncelikle alõnacak, yerine ve zamanõna göre kademeli 
tarifeler uygulanacaktõr. 

c.  İDARE BİNALARI VE GENEL İDARE :  

(1)  İlkeler ve gelişmeler : 

Yatõrõmlarõn verimini artõracak maliyet ve fizik standartlarõn tespiti .yapõlacak, 
yatõrõm ihtiyaçlarõnõn karşõlanmasõ için talepleri merkezî bir kuruluşta toplanmasõ 
sağlanacaktõr. 

(2)    GELİŞMELER VE SORUNLAR : 

Hõzla gelişen şehirleşme hareketinin sonucu olarak bir yandan mevcut şehirler 
büyümekte bir yandan da yeni şehirler kurulmaktadõr. Bunun sonucu olarak kamu 
hizmetleri, bu hizmetlerin ulaştõğõ birimler bakõmõndan devamlõ bir gelişme 
göstermektedir. Bu durumda idare binalarõna ve .genel idare yatõrõmlarõna duyulan 
ihtiyaç da artmaktadõr. 

(3)  İKİNCİ BEŞ YILLIK PLAN HEDEF VE TAHMİNLERİ : 

İkinci Beş Yõllõk Plan döneminde idare binalarõ ve genel idare ile ilgili olarak 
yapõlmasõ öngörülen yatõrõmlar Tablo 404 de gösterilmiştir. 

(4)    TEDBİRLER: 

(õ) Bakanlõklarõn taşra teşkilâtõ, hükümet konaklarõ içinde vazife görecek, her 
kuruluş ayrõ bina yapõmõna gitmiyecektir. Bu amaçla kuruluşlarõn ihtiyaçlarõna göre tip 
veya ekonomik standardõ projeler hazõrlanacaktõr. 

Ancak, bu konudaki ihtiyaçlarõn en az yatõrõmla en verimli şekilde karşõlanmasõnõ 
sağlõyacak maliyet ve fizik standartlarõnõn tespiti gerçekleşmediği gibi, her kuruluşun 
ayrõ ayrõ bina talebinde bulunmasõ yatõrõmlarõn verimini azaltmaktadõr. 
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TABLO : 404 � İkinci Beş Yõllõk Plan Dönemi İdare Binalarõ ve Genel 
İdare Yatõrõmlarõ 

(Bin T. L.)  
1965 fiyatlarõ 

 

  1968  1969  1970  1971  1972   Toplam 
Yatõrõm konularõ   (1)  (2) (3) (4) (5)   (6)  
Ankara'da bakan-      
lõk ve genel mü-          
dürlük binalarõ          
inşaatõ için   15 000 15 000 15 000 15 000 15 000   75 000 
Adalet binalarõ   5 000 5 000 5 000 5 000 5 000   25 000 
Ceza evleri   5 000 5 000 5 000 5 000 5 000   25 000 
Dõşişleri Bakanlõ-          
ğõnõ yurt içi etüt          
proje ve inşaatlarõ)   2 000 2 000 2 000 2 000 2 000   10 000 
Hükümet konak-          
larõ   12 000 12 000 12 000 12 000 12 000   60 000 
Genel idare   35 000 35 000 35 000 35 000 35 000   175 000 

Toplam   74 000 74 000 74 000 74 000 74 000   370 000

(õõ) İl hükümet konaklan için tip veya ekonomik standartlõ projeler tespit 
.edilecektir. 

(in) İl ve ağõr ceza teşkilâtõ olan ilçelerdeki adliye saraylan için tip veya ekonomik 
standartlõ projeler tespit edilecektir. 

(iv) İnşaat projelerinin hazõrlanmasõnda ve inşaat sahasõ arsanõn temininde, ileriki 
yõl ihtiyaçlarõnõ karşõlõyacak şekilde nüve proje sistemi uygulanacaktõr. 

(v) İdare binalarõnõn bakõmõna önem verilecek ve bakõmõn etkin ve düzenli bir 
şekilde sağlanmasõ için gerekli teşkilât kurulacaktõr. 

 
d.   BELEDİYE HİZMETLERİ : 

(1)    İlkeler ve gelişmeler : 
(a)   Temel ilkeler :  

(õ) Belediyelerin gelir kaynaklarõ günün ihtiyaçlarõna uygun hale-getirilecektir. 

(õõ)    Mecburî ve ihtiyari görev ayrõmõ yeni baştan düzenlenecektir. 
 
b.   GELİŞMELER VE SORUNLAR : 

Türkiye'de başlõyan hõzlõ şehirleşme hareketi ve bunun yanõnda ortaya çõkan 
gecekondu problemi, belediyelerin zaten sõnõrlõ olan finansman kaynaklarõnõ büsbütün 
yetersiz hale getirmiştir. Gelirlerin ihtiyaçlardan çok daha yavaş artmasõ belediyeleri 
kendi görevlerini yapamaz duruma düşürmüştür. Ayrõca 1580 sayõlõ Kanunla belediyelere 
verilen görevlerin günün şartlarõna uymayõşõ da belediyeleri çözümü güç sorunlarla 
karşõlaştõrmaktadõr. 
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(3) İKİNCİ BEŞ  YILLIK PLAN HEDEF VE TAHMİNLERİ :  
(a)    Yatõrõmlar : 

İkinci Beş Yõlõk Plan döneminde itfaiye, kanalizasyon ve diğer yatõrõmlar Tablo 
405 de gösterilmiştir. 

TABLO : 405 � İkinci Beş Yõllõk Plan Dönemi Yatõrõmlarõ 
(Milyon T. L.)  
(1965 fiyatlarõ ile) 

 

 İtfaiye  Kanalizasyon ve   
 yatõrõmlarõ  diğer yatõrõmlar  Toplam  

Yõllar  (1)  (2) (3)
1968  10  110 120
1969  15  124  139  
1970  20  140  160  
1971  25  156  181  
1972  30  170  200  
Toplam  100  700 800

(b)    Tedbirler : 

(õ) Belediyelerin genellikle programlõ, uzun süreli işlere ayõracaklarõ ödenekler 
yetersizdir. Belediyeye ait hizmetlerin, bu arada kanalizasyon hizmetinin uygun 
beldelerde, objektif esaslara bağlõ usullerle istifade edenlerden alõnmasõ bir zaruret olarak 
kabul edilmelidir. Halkõn bu hizmetlere gönüllü katõlmasõ teşvik edilecektir. 

(u) Bu tip hizmetler için gerekli tesis ve gereçlerin standardizasyonu gibi tedbirlere 
önem vererek maliyet düşürücü yollara gidilecektir. 

 

e.  İMAR PLANLARI : 

(1) İLKELER VE GELİŞMELER : 
(a)  İlkeler : 

(õ) Sanayileşmenin, şehirleşmenin ve şehirleşmeye bağlõ sorunlarõn en etkili şekilde 
çözüme ulaştõrõlmasõ için imar planõ yapõmõ çalõşmalarõ geliştirilecek bu konuda, gelişme 
potansiyeli yüksek şehirlerin imar planlarõnõn hõzla hazõrlanmasõna öncelik verilecektir, 

(b)    Gelişmeler ve sorunlar : 

Şehirsel nüfusla şehir sayõlarõnõn artõşõ, Türkiye'de imar planlarõna duyulan ihtiyacõ 
hõzla artõrmõştõr. Bir yandan yeni şehirlerin imar planõ yapõnõ talepleri artarken bir yandan 
da büyüyen şehirlerin imar planlarõnõn yenilenmesi bu konudaki ihtiyaç miktarõnõ hõzla 
yükseltmiştir. 

(3) İKİNCİ BEŞ YILLIK PLAN HEDEF VE TAHMİNLERİ :  

(a)   Yatõrõmlar : 

İkinci Beş Yõllõk Plan döneminde yapõlacak imar planlarõ yatõrõmlarõ Talbo 406 da 
gösterilmiştir. 
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TABLO : 406 � İkinci Beş Yõllõk Plan Dönemi İmar Planlarõ Yatõrõmlarõ 

(Bin T. L.) 
 Yatõrõm  

Yõllar (1)
1968 6000
1969 6000  
1970 6000  
1971 6000  

Toplam 30000 

(b)   Tedbirler: 

(õ) Çeşitli ölçülere göre çeşitli ayrõntõda imar planlarõ yapõmõna esas olacak tip üniteler 
tespit edilecektir. 

(õõ) İmar planlarõ ile bölge planlamasõ arasõnda sõkõ bir ilişki kurulacakür. 

(õõõ) İmar planlarõ ile mücavir saha planlamasõ birlikte ele alõnacaktõr . 

(iv) İmar planõ yapõmõ dolayõsiyle arsalarõn değerinde meydana gelen artõşlar satõş 
sõrasõnda vergilendirilecek ve arsa sahiplerinin alt yapõ ve kamu hizmetleri giderlerine 
katõlmalarõ sağlanacaktõr. 

(v) Şehirleşme ve sanayileşmenin imar planõ yönünden değerlendirilmesi ve imar planõ 
yapõlacak şehirlerin çok yönlü bir kriterler sistemine göre seçilmesi için araştõrmalar yapõlmasõ 
ile envanter ve istatistikler düzenlenmesi en kõsa zamanda geliştirilecektir. 

(võ) Konu ile ilgili kuruluşlar hizmet içi eğitim programlarõ düzen-liyecekler ve 
personellerinin üniversitelerin ilgili derslerine devamõ imkânlarõnõ araştõracaklardõr. 

f. HARiTA, TAPU, KADASTRO :  

(1)   İLKELER VE GELİŞMELER : 

(a) İlkeler : 

Tarõm reformu konusunda alõnacak tedbirlerden istenilen sonucun elde edilmesi ve 
bu çalõşmalarõn çiftçilerimizce benimsenip desteklenmesi her şeyden önce toprağõn 
mülkiyet durumunun hukukî yönden kesin ve açõk bir şekilde tespitini zorunlu kõlar. 
Bunu sağlamak için İkinci Beş Yõllõk Plan döneminde kadastro ve tapulama işlerinin 
daha -hõzlõ bir tempoda yürütülmesine önem verilecek ve yurt kadastrosunun 20 yõlda 
bitirilmesini sağlamak hedef alõnacaktõr. 

(b) Gelişmeler ve sorunlar : 

Türkiye'de arazi mülkiyet durumunun henüz tespit edilememiş olmasõ, Kalkõnma 
Planlarõnõn uygulanmasõ sõrasõnda çeşitli sektörlerde dar boğazlarõn meydana gelmesine 
sebep olmaktadõr. Öte yandan, bu durum arazi vergisi, miras ve intikal vergisi gibi 
vergilerden, alõm satõm şurasõnda ödenmesi gereken vergi, resim ve harçlardan önemli 
oranda gelir kaybõna yol açmaktadõr. Ayrõca mülkiyetin hukukî dayanaktan yoksun 
olmasõ, yurt düzeyinde asayiş bozucu olaylarõn da kaynağõnõ teşkil etmektedir. 
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(c)   İkinci Beş Yõllõk Plan hedef ve tahminleri: 

İkinci Beş Yõllõk Plan döneminde, 20 yõlda yurdun kadastrosunu tamamlama 
ilkesine uyularak 400 milyon liralõk yatarõm yapõlmasõ öngörülmüştür. 

TABLO : 407 � İkinci Beş Yõllõk Plan Dönemi Harita,  
Tapu ve Kadastro Yatõrõmlarõ 

(Milyon T. L.)  
(1965 fiyatlarõ ile) 

 

  Yatõrõm tutarõ  
Yatõrõm yapõlacağõ yõl   (1)  

1968  80  
1969   80  
1970   80  
1971   80  
1972   80  
Toplam  400  

Yükarõda öngörülen yatõrõmlarõn gerçekleşmesi halinde ulaşõlacak hedefler Tablo 
408 de verilmiştir. 

TABLO : 408 � Kadastro Hismetleri İle İlgili Hedefler 
 

 Birim  Miktar  
Hedefler  (1)  (2) 

1/5000 ölçekli topoğrafik harita  Km2  90 000  
Tapulama (Arazi kadastrosu)  Km2  80 000  
Şehir kadastrosu  Parsel  600 000  
Şehir harita alõmõ  Adet  400  

 
(d)   Tedbirler : 

(1) Tapulama yapõlan yerlerdeki taşõnmaz mallarla ilgili anlaşmazlõklarõn kõsa 
zamanda sonuçlandõrõlmasõ için ihtiyaca yeter miktarda bağõmsõz tapulama mahkemeleri 
kurulmasõ imkânlarõ incelenecektir. 

(2) Yatõrõm giderlerinin gerektirdiği cari giderler öncelikle karşõlanacak, cari ve 
yatõrõm giderlerinin her birinin kendi içinde de denge sağlanacaktõr. 

(3) Elektronik bilgi işlem sistemi sektörün ihtiyacõnõ karşõlayacak duruma ve 
kapasiteye çõkarõlacaktõr. 

(4) Konu ile ilgili teknik tüzük, yönetmelik ve izahnameler ile istatistik ve 
envanterlerin düzenlenme, zamanlama ve ilkelerinde standartlaştõrmaya gidilecektir. 

(5) Arazi ekiplerinde çalõşan personelin önce tapulama hizmetlerinde, sonra 
kadastro hizmetlerinde ve daha sonra tapu fen çalõşmalarõnda görevlendirilmesi yoluyla 
personel devir hõzõ azaltõlacak ve ihtisaslaşma artõrõlacaktõr. 

(6) Tapulama, kadastro hizmetleri île harita alõmõ islerinin, kuruluşlarõn görevleri 
içinde süratle yürütülmesini sağlamak üzere mevzuat gözden geçirilecektir. 
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İKİNCİ BEŞ YILLIK PLANIN UYGULAMA 
DÜZENİ 

1.   BEŞ YILLIK PLAN - YILLIK UYGULAMA PROGRAMLARI: 

Türk toplum ve ekonomisi için uzun vadeli amaçlarõ belirten İkinci. Beş Yõllõk Plan, 
bu amaçlara varabilmek için genel ve sektöre! gelişme-hõzlan, tasarruf ve yatuõmlann 
hacmi, kaynaklarõn çeşitli alternatif faaliyet sahalarõ arasõndaki dağõlõmõ, ithalât ve ihracat 
tahminleri, kamu gelir harcamadan gibi hedefleri tutarlõ bir çerçeve içerisinde tanõmlõyan 
genel bir dokümandõr. 

Beş yõllõk bir dönemi kapsõyan Planõn değişen ekonomik ve sosyal, şartlara 
uydurulabilmesi, meydana gelebilecek tõkanõklõklarõn giderilebilmesi veya yeni gelişme 
fõrsatlarõnõn değerlendirilebilmesi, ekonomik ve sosyal, düzendeki kararsõzlõk, 
belirsizliklerin ortadan kaldõrõlabilmesi uygulamadaki geri kalmalarõn düzeltilebilmesi, 
çelişen kõsa ve uzun vadeli amaçlar arasõndaki tercihler gibi nedenler daha kõsa süreli 
yõllõk programlarõn hazõrlanmasõnõ gerekli kõlmaktadõr. Aynca, genel gelişme hedef ve 
şeklini ortaya koyan Plan direktiflerinin uygulama sahasõna konabilmesi Planda belirtile-
miyecek ayrõntõda tedbirlerin geliştirilmesi, kaynak tahsislerinin yapõlmasõnõ zorunlu bir 
hale getirmektedir. 

1968 - 1972 döneminde, Birinci Beş Yõllõk Plan döneminde başlamõş olan yõllõk 
program hazõrlama usulü devam edecektir. Böylece yõllõk programlar ile başlangõç 
varsayõmlarõnõ düzeltmek, tahminlerdeki yanõlmalarõ gidermek. ve yeni verilere göre 
hedefe erişmek için İkinci Beş Yõllõk Planda gerekli değişiklikleri yapmak imkân dahiline 
girecektir. Yõllõk programlar Beş Yõllõk Planõn yõllara bölünmesi ile değil, her yõl ileriye 
aynõ açõdan bakõlmasõ suretiyle hazõrlanacaktõr. Yõllõk programlarõn hazõrlanõşõnda 
aşağõdaki ilkeler gözönünde tutulacaktõr. 

1. Yõllõk programlarõn hazõrlanmasõnda temel ilke, Planõn sosyal ve ekonomik 
hedeflerini gerçekleştirmek ve özellikle beş yõlda gayrisafi millî hasõlayõ yüzde 40,3 
artõrmak olacaktõr. 

2. Genel yatõrõm seviyesinin hesaplanmasõnda gayrisafi milli hasõlanõn, her yõl 
yüzde 7 artacağõ varsayõlacak ve bu suretle hesaplanacak gayrisafi milli hasõla seviyesine 
Planda öngörülmüş olan yatarõm - gayrisafi milli hasõla oranõ uygulanacaktõr. Gayrisafi 
milli hasõlanõn herhangi bir yõl yüzde 7 den fazla artmasõ tahmin edildiği takdirde yatõrõm 
seviyesi, gerçekleşmesi beklenen gayrisafi millî hasõlaya göre tespit edilecektir. 

3. Yatõrõmlarõn sektörler arasõndaki dağõlõmõnda Planõn öngördüğü genel gelişme 
hederi esas alõnacaktõr. Bununla birlikte yõllõk programlar ile yatõrõmlarõn sektörler  
arasõndaki dağõlõmõnda, uygulamada meydana gelebilecek dengesizlikleri ortadan 
kaldõrmak ve yeni çõkabilecek yatõrõm fõrsatlarõnõ değerlendirmek üzere gerekli 
değişiklikler yapõlabilecektir. 
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4. Yatõrõmlarõn Planda öngörülen kamu ve özel sektörler arasõndaki dağõlõmõ 
sõnõrlayõcõ olarak kabul edümiyecektir. Değişen şartlara göre her iki yönde de, karma 
ekonomi politikasõ bölümünde belirtilen esaslar çerçevesinde değişiklik yapõlabilecektir, 

5. Kamu gelir hedeflerinin gerçekleşmemesi yatõrõmlarõn kõsõlmasõna yol 
açmõyacak, gerekli dengeleme cari harcamalarda yapõlacaktõr. Gelir hedeflerinin asõlmasõ 
halinde ise artan gelirin kullanõmõnda öncelik yatõrõm harcamalarõna verilecektir. Bu fazla 
kaynaktan gerektiğinde karma ekonominin kurallarõ çerçevesinde özel kesime yatõrõm 
amacõ ile transfer yapõlabilecektir. Tahsisler yapõlõrken Planõn sonraki yõllarõndaki 
finansman ve  sektörel gelişim ile ilgili dengelerinin bozulmamasõ gözönünde tutulacaktõr. 

2. YILLIK PROGRAMLARLA UYGULAMA : 

a.   HABERLEŞME DÜZENİ : 

Gerçeklere daha yakõn Plan ve programlarõn hazõrlanabilmesi, doğru kararlarõn 
verilerek en yararlõ seçimlerin yapõlabilmesi ve etkili bir uygulamanõn sağlanabilmesi 
büyük ölçüde bütün Devlet mekanizmasõnõn Plan hazõrlama ve uygulamasõnõn gereklerine 
göre düzenlenebümesine ve çalõşabilmesine bağlõdõr. 

Planlõ kalkõnma, ekonomik karar birimleri arasõnda direktif ve bilgi akõmõnõ 
sağlõyacak özel bir düzenin kurulmasõnõ gerektirir. Bu durum, haberleşme kanallarõnõn 
bürokrasiyi artõramadan etkili bir şekilde işler hale getirmesini zorunlu kõlmaktadõr. 

İkinci Beş Yõllõk Plan döneminde, Devlet Planlama Teşkilâtõ ile ekonomik karar 
birimleri arasõndaki ilişkileri ve haberleşme kanallarõnõ düzenlemek üzere bir araştõrma 
yapõlacak ve özellikle genel ekonomi politikasõnõn yürütülmesini ve başlõca sektörel 
gelişmeler ile ilgili bakanlõklarõn Plan ve programlarõn ilke ve hedefleri çerçevesinde, 
uzun ve kõsa vadeli araştõrma ve tutarlõ projeksiyonlar yapabilecek, proje fikirlerini 
geliştirebilecek ve .program uygulamasõnõ yakõndan izliyebilecek bir teknik güce 
kavuşturulmalarõnõn gerekleri araştõrõlarak bu kuruluşlar ile Devlet Planlama Teşkilâtõ 
arasõndaki haberleşme akõmõ düzenlenecektir. 

Bu organizasyon çalõşmasõ yapõlõrken Devlet Planlama Teşkilâtõ ile en alt 
kademedeki icracõ birimler arasõnda direktif ve bilgi akõmõnõn bürokrasiyi artõrmamasõ 
esas olacaktõr. 

Genel ekonomik ve sosyal gelişmede gittikçe artan bir rol oynõyan özel sektör ile 
Devlet Planlama Teşkilâtõ ilişkileri de düzenlenecektir. Devlet Planlama Teşkilâtõ sadece 
Plan ve programlarla değil fakat daha özel çalõşmalarla da Özel sektöre beklenen 
gelişmenin yönleri ve yatõrõm fõrsatlarõ konusunda bilgi aktaracak ve yardõmcõ olacaktõr. 
Bu amaçla özel sektör ile Devlet Planlama Teşkilâtõ arasõnda temaslar artõrõlacaktõr. 

3. PROGRAMLARDA UYGULAMA ARAÇLARI: 

Yukarõda genel hatlarõ ile belirtilen haberleşme düzeni çerçevesinde yõllõk 
programlarõn hazõrlanmasõ ve uygulanmasõnda gözetilecek ilke ve tedbirler aşağõda 
belirtilmiştir. 
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PROJELER : 

a. Kamu teşebbüsleri beklenen piyasa şartlarõna göre üretim ve fiyat konularõnda 
mevcut kanunlar çerçevesinde karar vermekte ve iş programlarõ hazõrlamakta serbest 
olacaklar, ancak yõllõk programlarõn ve uygulama durumunu üçer aylõk raporlar halinde 
ilgili Bakanlõk ve Devlet Planlama Teşkilâtõna bildireceklerdir. 

b. Mahallî idareler hariç, kamu sektörünün bütün yatõrõm projeleri Devlet Planlama 
Teşkilâtõna gönderilecektir. Ayrõca bütün mahallî idareler bilgi vermek üzere yatõrõmlarõnõ 
başlõca sektörlere göre Devlet Planlama Teşkilâtõna bildireceklerdir. Genel bütçeden 
yatõrõm maksadiyle mahallî idarelere kaynak transferi ve  döviz tahsisi gerektiğinde  
Devlet Planlama Teşkilâtõnõn görüşü alõnacaktõr. 

c. Özel sektör ile Devlet Planlama Teşkilâtõ arasõndaki haber alma daha sistematik 
ve yaygõn bir hale getirilecektir. 

d. Kamunun özel bir araştõrmayõ gerektiren nitelikteki çalõşmalarõ proje haline 
getirilecek ve uygun görüldüğü takdirde yatõrõmlar içinde yer alacaktõr. 

e. Devlet Planlama Teşkilâtõ kalkõnma bakõmõndan yararlõ gördüğü konularda proje 
fikirlerini geliştirerek bunlarõ özel ve kamu sektörünün bilgisine  iletecektir. 

f. Özellikle imalât sanayiinde karma ekonomi kurallarõna uygun olarak özel 
teşebbüs projelerinin desteklenmesi için, tespit edilecek büyüklüğün üzerindeki özel sektör 
projeleri yõllõk programlarõn hazõrlanmasõ sõrasõnda dikkate alõnabilmek üzere Planlama 
Merkez Teşkilâtõnca incelenebilecek, Plan hedeflerine uygun projeler; teşvik araçlarõndan 
yararlandõrõlacak, döviz ihtiyaçlarõ öncelikle karşõlanacaktõr. 

Yatõrõm faaliyetlerinin organizasyonu: 

Bütün yatõrõmcõ kuruluşlarõn yatõrõm faaliyetleri etken bir şekilde düzenlenerek 
özellikle aşağõdaki noktalarda geliştirilecektir. 

a. Yatõrõmlarõ uygulayõcõ teşekküllerin gereksiz bir şekilde genişlemesi 
önlenecektir. Mevcut ve cari harcamalarõn yükselmesine yol açan bölge müdürlüklerinin 
azaltõlmasõna çalõşõlacaktõr. Yatõrõm faaliyetlerinin bir bölgede devamlõlõk göstermemesi 
halinde bölge müdürlükleri kurulmasõ yerine projenin devanunca özel proje görev 
gruplarõnõn kurulmasõ tercih edilecektir. Bir ilden küçük faaliyet sahalarõnõn kapsanmasõ 
halinde bölge müdürlükleri kurulmõyacaktõr. 

b. Büyük projelerin uygulama ve kontrolunda da yerli ve yabancõ müşavirlik 
firmalarõndan yararlanõlmasõ tercih edilecektir. 

c. Tanõmlanacak büyüklüğün üzerindeki proje yerinin seçimi çalõşmalarõ ilgili 
kuruluşlar ile birlikte Merkez Planlama Teşkilâtõnca yapõlarak kesin karar Yüksek 
Planlama Kurulunca verilecektir. 

d. Ekonomiyi bütünüyle etkiliyen veya birden fazla Bakanlõğõ ilgilendiren 
araştõrma ve yatõrõm projelerinde bakanlõklararasõ koordinasyon Devlet Planlama 
Teşkilâtõnca sağlanacaktõr. 
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e. İlgili dairelerce yatõrõm tekliflerinin dikkatle hazõrlanmasõ ve yõl içinde mümkün 
olduğu kadar az değişikliğe başvurulmasõ esas olacaktõr. 

f. Rasyonel olarak çalõşmõyan Devlet elindeki inşaat şirketleri tasfiye edilecektir. 
Bu tip yeni şirketler kurulmõyacaktõr. 

EKONOMİK VE MALÎ TEDBÎRLER : 

Plan ve yõllõk programlar ile belirtilen hedeflere varõlabilmesi geliştirilen tedbir ve 
politiklann dikkatle uygulanmasõnõ gerektirir. Bu konuda aşağõdaki hususlara dikkat 
edilecektir. 

a. Tedbirlerin, az, açõk ve özel olmasõ esas olacaktõr. iyi tanõmlanamamõş veya 
genel bir dilek niteliğinde olan, nasõl gerçekleştirilebileceği belirtilmemiş tedbirlere 
programlarda yer verilmiyecektir. Önemli ve birbirinden farklõ faaliyet ve kararlarõ 
gerektiren ve bir araştõrmaya dayanarak alõnacak tedbirler bir proje haline getirilecektir. 
Gerekirse bu konuda yeterli malî kaynak sağlanacaktõr. 

b. Yukarõdaki nitelikte hazõrlanacak olan tedbirlerin süratle uygulanmasõ esastõr. 
İlgili kuruluşlar bu tedbirlerin uygulama durumunu yatõrõmlar ile birlikte üçer aylõk 
raporlar halinde ayrõntõlõ olarak Devlet Planlama Teşkilâtõna bildirecekerdir. 

c. Ekonomik ve sosyal politiklarla ilgili önemli kanunlar Yüksek Planlama 
Kurulundan geçirilerek Bakanlar Kuruluna sevkedilecektir. 

DIŞ TiCARET : 

a. Dõş ticaret ve özelikle ihracat, turizm ve işçi gelirlerinin artõrõlmasõnõ engelliyen 
koordinasyon noksanlõklarõ vardõr. Bu durumu gidermek için Devlet Planlama Teşkilâta 
daha etken bir görev yüklenecektir. 

b. Yatõrõm kotalarõnõn hazõrlanmasõnda, tespit edilecek bir büyüklüğün üzerindeki 
projeler için özel bir kota ayrõlacaktõr. Bu kotadan sağlanacak dövizlerin kullanõmõnda 
özel ve kamu yatõrõmõ yapürnõyacaktõr. Bu kota karma ekonomi kurallarõna uygun olarak 
özel ve kamu sektörü projelerinin  döviz ihtiyaçlarõnõn  karşõlanmasõnda kullanõlacaktõr. 
Bu  kotadan yapõlacak tahsislerde Devlet Planlama Teşkilâtõ görüşü esas alõnacaktõr. 

c. Dõş kredilerle finanse edilecek yatõrõm projeleri de özel veya kamu tarafõndan 
gerçekleştirileceklerine göre değil, fakat verimlilik ve ekonomiye yararlõlõk esasõna göre 
seçileceklerdir. Bu konudaki öncelik, dõş finansmana götürülecek kamu ve özel sektör 
projelerinin her yõl Haziran ayõna kadar Devlet Planlama Teşkilâtõna gönderilmesi üzerine 
adõ geçen kuruluşça tespit edilecektir. 

KALKINMA FONU : 

Ekonomik gelişme ve özelikle sõnai gelişme ile ilgili araştõrma ve geliştirme 
faaliyetlerinin etken bir şekilde düzenlenmesi, en yeni teknolojik gelişmelerin 
izlenebilmesi için Devlet Planlama Teşkilâtõ bütçesi içinde yatõrõm harcamalarõ 
bölümünde bir kalkõnma fonu tesis edilecektir. Bu fonun kullanõlõş usulü yõllõk 
programlarda belirtilecektir. 
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FİNANSMAN VE MALİ DURUM : 

a. Devlet Planlama Teşkilâtõ ile Maliye Bakanlõğõ, Ticaret Bakanlõğõ ve Merkez 
Bankasõ arasõnda yakõn ilişki kurulacak ve işbirliği sağlanacaktõr. 

b. Maliye Bakanlõğõ genel ve katma bütçe gelir ve harcamalarõ konusunda yõl 
içinde tahminler yaparak finansman durumunu Devlet Planlama Teşkilâtõna bildirecektir. 
Yeni tahsisler veya harcamalarda yapõlacak kõsõtlamalar bu tahminlere dayandõrõlacaktõr. 

c. İktisadî Devlet Teşebbüslerinin yatõrõm projeleri yanõnda kaynak yaratma 
durumlarõ da yakõndan izlenecektir. Bu kuruluşlar kaynak yaratma durumlarõnõ üçer aylõk 
raporlar halinde ilgili Bakanlõk ve Devlet Planlama Teşkilâtõna bildireceklerdir. 

d. İktisadî Devlet Teşebbüsleri dahil olmak üzere bütün kamu kuruluşlarõ, cari 
harcamalarõm kõsmak amaciyle çalõştõrmakta olduklarõ elemanlarla ilgili olarak iş 
değerlendirmesi çalõşmalarõ yapacaklar ve fazla işgücünün ortadan kaldõrõlmasõ için İkinci 
Beş Yõllõk Planõn insangücü bölümünde açõklanan esaslar çerçevesinde uzun vadeli 
personel politikasõ tespit edeceklerdir. 

e. İktisadî Devlet Teşebbüslerinin yatõrõm projelerinin uygulanmasõnda 
gecikmelere yol açan projelerin Devlet Planlama Teşkilâtõ ve Devlet Yatõrõm Bankasõnca 
ayn ayrõ incelenmesi düzeni, gecikmeleri ortadan kaldõracak şekilde düzeltilecektir. 

f. Ekonomik ve sosyal gelişme ile ilgili bütün önemli konular Planlama  Merkez 
Teşkilâtõnca incelendikten sonra Yüksek Planlama Kurulu kanaliyle Bakanlar Kuruluna 
iletilecektir. 
 

İSTATİSTİK : 

Planlõ bir ekonomide elde yeterli ve güvenilir istatistiklerin bulunmasõ büyük bir 
önem taşõmaktadõr. Eldeki veriler yeterli ve güvenilir olmadõğõ takdirde Plandan ve planlõ 
ekonomiden beklenilen sonuca erişmek imkânõ ortadan kalkar. 

Devlet istatistik Enstitüsü ve diğer istatistik toplõyan kuruluşlarõn, istatistikî veriler 
konusunda öncelikle Devlet Planlama Teşkilâtõnõn ihtiyacõnõ gözönünde tutmalarõ gerekir. 

Birinci Beş Yõllõk Plan döneminde Plan ve programlarõn hazõrlõğõ için gerekli millî 
gelir, millî muhasebe, fiyat endeksleri, yatõrõmlar, üretim endeksleri çalõşmalarõ 
sonuçlandõrõlamamõştõr. Bundan dolayõ İkinci Beş Yõllõk Plan döneminde istatistikler 
konusunda bir hamlenin yapõlmasõ kaçõnõlmaz olmaktadõr. Bunu sağlamak için de Devlet 
Planlama Teşkilâta ve Devlet İstatistik Enstitüsü arasõndaki işbirliği artõrõlacak ve Devlet 
İstatistik Enstitüsünün öncelikle Devlet Planlama Teşkilâtõnca ihtiyaç duyulan istatistikleri 
hazõrlamasõ sağlanacaktõr. Bu amaçla yõllõk programlarda o yõl hangi istatistik serilerine 
ihtiyaç duyulacağõ belirtilecek ve Devlet İstatistik Enstitüsü çalõşmalarõnõ buna göre 
ayarlõyacakür. 

İkinci Beş Yõllõk Plan döneminde istatistikler konusunda aşağõdaki çalõşmalarõn 
Devlet Planlama Teşkilâtõ ile işbirliği halinde süratle bitirilmesi zorunlu görülmektedir. 
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MÎLLÎ GELİR VE MÎLLÎ MUHASEBE HESAPLARI : 

a. 1958 den bu yana iki ayrõ seri halinde devam eden millî gelir serilerinin süratte 
bir seri haline getirilmesi gerekir. İki ayrõ serinin varlõğõ gerek yurt içinde, gerek yurt 
dõşõnda önemli sakõncalar doğurmaktadõr. 

Tek millî gelir serisine ulaşmak bu konudaki çalõşmalarõn birinci aşamasõdõr. İkinci 
aşamada süratli bir millî muhasebe sisteminin kurulmasõ gereklidir. Çünkü bugün özellikle 
OECD ülkeleri millî muhasebe hesaplarõm kurmuşlardõr. Bu hesaplar planlama için 
zorunludurlar. Millî muhasebe sistemi kurulduğunda millî geliri şimdiki gibi yalnõz üretim 
yoluyla hesaplamanõn yanõnda gelir ve harcama yönlerinden de hesaplamak imkânõ elde 
edilecektir. 

 
YATIRIM HESAPLARI: 

b. Türkiye'de iki millî gelir serisi olduğu gibi iki yatõrõm serisi vardõr. Bu iki serinin 
de süratle bir seri haline getirilmesi zorunludur. Ayrõsa özel sektör yatõrõmlarõ ile ilgili 
olarak zamanõnda bilgi sağlanmasõ teknikleri geniştirilecektir. 

 
ÜRETİM ENDEKSLERİ : 

c. Tarõm ve sanayi sektörleri için son yõllardan birini temel alan üretim endeksleri 
yapõlacaktõr. 

FİYAT ENDEKSLERİ : 

d. Türkiye'de mevcut fiyat endeksleri kapsamlarõ ve hesaplanõş metotlarõ olarak 
yetersizdirler. Yeni endeksler ilgili çalõşmalar yapõlmadõğõ takdirde fiyatlar genel 
seviyesinde gelişmeleri güvenilir bir şekilde izleme imkânõ ortadan kalkacaktõr. Bu 
nedenle, fiyat endeksleri yeni kapsam ve metotlara göre hesaplanacaktõr. 

Ayrõca deflasyon endekslerinin de hazõrlanmasõ gerekmektedir. Eldeki çokluklarõ 
karşüaştõnlabilir hale getirmek için bunlarõn belli deflasyon endeksleri ile düzeltilmeleri 
gerekmektedir. Ancak Türkiye'de bu çeşit endeksler yoktur. Bunun için: 

� İthal mallarõ fiyat endeksleri, 
� İhraç mallan fiyat endeksleri, 
� Yatõrõmlar fiyat deflâtörü, 
� Kamu cari harcamalarõ ve kamu gelirleri fiyat deflâtörlerinin hazõrlanmasõ İkinci 

Beş Yõllõk Plan döneminde tamamlanacaktõr. 

STOK VE KAPASİTE İSTATİSTLKLERİ : 

e. Türkiye'de stok ve kapasite ile ilgili bilgi yok denecek kadar azdõr. Bundan 
dolayõ stok değişmeleri incelenememektedir. Kapasite ile ilgili bilgilerin olmamasõ yatõrõm 
kararlan üzerinde tereddütlere sebep olmaktadõr. Bu konuda çalõşmalara  başlanacak, stok 
ve kapasite istatistikleri hazõrlanacaktõr. 
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YENİDEN  DÜZENLEME  ÇALIŞMALARI 

Birinci Beş Yõllõk Plana geçilirken merkezî idare ile bunun taşra, birimleri ve 
mahallî idareler açõsõndan esas olarak Osmanlõ İmparatorluğundan devralõnan sistemleri 
yeni şartlara uydurulmak üzere yapõlan değişikliklerle ortaya çõkmõş kuruluşlarla 
karşõlanmõştõr. Keza İktisadî Devlet Teşebbüsleri bakõmõndan da 1930 larda ana haüarõ 
tespit edilmiş kuruluş ve çalõşma düzenleriyle karşõlaşõlmõştõr. 

Zamanla Devlet görevlerinin mahiyet ve şümulünün değişmesi, Planlõ Kalkõnmanõn 
başarõya ulaşmasõnõn kamu kuruluşlarõnõn kendisinden bekleneni tam olarak yapmasõna 
bağlõlõğõnõn en önemli unsur olarak belirmesi merkezî idarede mahallî idarelerde ve 
İktisadî Devlet Teşebüslerinde uzun süreli ve köklü yeniden düzenleme tertip ve 
tedbirlerine başvurulmasõnõ gerekli ve zorunlu kõlmõştõr. 

İLKELER: 

Merkezî idarenin yeniden düzenlenmesi idare birimlerinin aşõrõ büyümesine engel 
olmak için bir yandan bakanlõklarõn merkez kuruluşlarõnõn fonksiyonel esasa göre 
teşkilâtlanmasõna çalõşõrken öte yandan görev ve yetkilerin kademeler arasõnda en uygun 
şekilde ayarlanmasõnõ sağlayõcõ kanunlar çõkarõlacaktõr. Gerçek ihtiyaç objektif ve ilmî 
esaslara göre tespit edilmedikçe yeni bölge kuruluşlarõna gidilmesi önlenecektir. 

Malî ve idarî denetimin verimini artõrmak, kaynak israfõnõ önlemek ve-uygun bir 
istihdam politikasõnõn uygulanmasõnõ kolaylaştõrmak için değişik hukukî statüde kamu 
kuruluşu ortaya çõkarõlmasõndan kaçõnõlacaktõr. 

Ekonomik ve sosyal kalkõnma gayretlerine mahallî idarelerin katkõlarõnõ artõrmak ve 
kamu hizmetlerinin yerine getirilmesinde mahallî kuruluşlarõn ilgi ve sorumluluklarõnõ 
geliştirmek yolunda mahallî idare birimleri günün ihtiyaçlarõna uygun düşecek malî bünye 
ve teşkilât düzenine kavuşturulacaktõr. Bu arada, merkezî idare tartõndan, kõsõtlayõcõ ve 
mahalli teşebbüsleri önleyeci bir idarî vesayet yerine yol gösterici ve millî hedeflerle 
ahenkli kõlõcõ bir idarî vesayet temel anlayõş olarak kabul edilecektir. 

İktisadî Devlet Teşekküllerinin yeniden düzenlenmesi çalõşmalarõnõn 440 sayõlõ 
Kanunda öngörülen anlayõş içinde, bu işle görevlendirilen komisyonca zamanõnda 
tamamlanmasõ sağlanacaktõr. Her kuruluşun organizasyon ve işletmecilik konularõnda iç 
bünyelerinde gerekli iyileştirme tedbirlerini devamlõ olarak almalarõ esas olacaktõr. 

DURUM: 

Plan uygulamasiyle tespit edilen iktisadî ve sosyal hadeflere tam olarak 
ulaşõlabilmesi için başlõca idarî ve iktisadî kamu birim ve kuruluşlarõnõn yeniden 
düzenlenmesi başta gelen bir faktör olarak görülmüştür. 
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Kaynaklarõn en verimli alanlara tahsisini sağlõyan ve harcamalarda denetim imkânõ 
yaratan Planlõ faaliyet aynõ zamanda bir Anayasa tercihi bulunduğundan, yeniden 
düzenleme çalõşmalarõnõn Plan tatbikatiyle birlikte yürütülmesi uygun görülmüştür. 

Yeniden düzenleme konusunda belli başlõ iki çalõşma yapõlmõştõr. Bunlardan biri 
Merkezî İdare ile Merkezî İdarenin taşra birimlerinin ve mahallî idarelerin 
düzenlenmesiyle, diğeri ise İktisadî Devlet Teşekküllerinin yeniden düzenlenmesiyle 
ilgilidir. 

Merkezî Hükümet Teşkilâtõ ile mahallî idarelerin yeniden düzenlenmesini ele alan 
«İdareyi ve İdarî Metotlarõ Yeniden Düzenleme Komisyonu» çalõşmalarõnõ tamamlõyarak 
alõnacak tedbirlere mesnet olacak temel ilkeleri Bakanlar Kurulunca onaylamak üzere 
takdim etmiştir. 

İktisadî Devlet Teşekküllerinin yeniden düzenlenmesiyle ilgili olarak 1958 yõlõndan 
ve bilhassa 1960 dan beri girişilen faaliyetlerin sonunda çõkartõlan İktisadi Devlet 
Teşekkülleriyle Müesseseleri ve İştirakleri hakkõndaki 440 sayõlõ Kanun bir «İktisadî 
Devlet Teşekküllerini Yeniden Düzenleme Komisyonu» nün kurulmasõnõ hükme 
bağlamõştõr. Bu Komisyona başlõca, -teşekkülerin kuruluş kanunlarõm 440 sayõlõ Kanuna 
intibak ettirmek, mevcut iktisadî kuruluşlara verilecek hukukî bünye hakkõnda teklifte 
bulunmak, faaliyet sahalarõm tespit etmek, teşekküllerin mali bünyelerinde alõnmasõ 
gerekli tedbirleri tespit etmek, mevcut iştiraklerin devir ve tasfiyesi hususlarõnda teklifte 
bulunmak, muhasebe usullerinin õslahõ ve yeknesaklaştõrõlmasõ için esaslar tespit etmek ve 
teşekküllerin bünyelerinde yapõlacak teknik, idarî õslahat hususlarõnda tavsiyelerde 
bulunmak ve yeniden değerleme esaslarõnõ tespit etmek görevleri verilmiştir. 

Kanunda Komisyonun bu görevlerini iki yõlda tamamlamasõ öngörülmüştür. 
Komisyon çalõşmalarõna 1964 başlarõnda başlamõş ancak görevlerini iki yõlda 
tamamlõyamamõstõr. Bunun üzerine iki yõllõk bir süre uzatõlmasõ sağlanmõştõr. 

Halen, başlõca teşekküllere ait kuruluş kanun taşanlarõ tamamlanarak ilgili mercilere 
sunulmuştur. İştiraklerin devir ve tasfiyesi, yemden değerleme, muhasebe usulleri, teknik 
ve idarî õslahat konularõndaki çalõşmalar ilerlemiş olup Komisyon görevlerinin Mart 1968 
de tamamlanmasõ beklenmektedir. 

Uzun süredir devam eden yeniden düzenleme çalõşmalarõnda Plan uygulamasõ ve 
tatbikatõn gözetimi ile koordinasyon açõsõndan iki önemli husus ortaya çõkmaktadõr. 

1. Yeniden düzenleme çalõşmalarõnõn önem ve gereği açõk olmakla beraber, 
reorganizasyon diğer bir deyimle teşkilât iyileştirmesi, idare ve teşkilât kademelerinde yer 
alan insan unsurunun kusur ve noksanlarõnõ tam .olarak telâfi etmeye yeterli bir husus 
değildir. 

2. Türk kamu idaresinde ve iktisadî kuruluşlarõnda yõldan yõla müşahede edilen cari 
masraf artõşlarõ yüksek olmuştur. Planlõ dönemde de durum önlenememiştir. Böyle bir 
gidiş yatõrõmlar için gerekli finansmanõn bulunmasõnõ güçleştirdiği gibi hizmetlerin 
maliyetini de artõrmaktadõr. 
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Diğer yandan yatõrõm giderleri içerisinde de aslõnda cari masraf mahiyetinde olan 
harcamalar da önemli nispetlere varmaktadõr. Ayrõca kamu. eliyle yürütülen yatmm 
konularõnõn olağandan daha uzun sürelerde bitirilmesi yatõrõmlar içindeki cari masraf 
mahiyeti! harcamalarõn daha da ağõrlõklõ olmalarõ sonucunu doğurmaktadõr. 

Bu hususlar israfil bir idareye ve yüksek maliyetli kamu iktisadî faaliyetlerine sahip 
olmanõn başlõca sebepleridir. 

Masraf artõşlarõna sebep olan diğer bir husus da muvakkat bir süre için meydana 
getirilen kuruluşlarõn zamanla devamlõ hale getirilmeleri ve buna göz yumulmasõdõr. 

Yatõrõmcõ kuruluşlarõn bölgeler itibariyle ve hatta memleket çapõndaki iş hacimleri 
yõldan yõla değişiklikler göstermektedir. Bu hacim değişikliklerine göre idarî ve teknik 
kadrolarõn ayarlanmasõ mümkün olmadõğõ gibi artõş temposu devam etmektedir. Ayrõca 
bölge kuruluşlarõ açõsõndan idareler arasõnda önemli düblikasyon yer almaktadõr. 

Bütün bu durumlar, masraflarõn belirli sõnõrlar içinde tutulmasõ şeklindeki en belli 
başlõ Plan ilkesinin nazarî ve tesirsiz kalmasõ sonucunu yaratmaktadõr. 

Bu halin önlenmesi ancak, her türlü düzenleme, teşkilâtlanma ve bölge birimleri 
meydana getirilmesinde, düşünülen tasarrufun masraf olarak nasõl bir yük getirdiğinin baş 
kriter olarak gözönünde tutulmasõyla mümkün olacaktõr. 

TEDBİRLER: 

1. Bakanlar Kurulunca onaylanan ilkelere göre gerekli kanun tasarõlarõ ilgili 
bakanlõk ve kuruluşlarca hazõrlanacak, bu faaliyetler, üniversiteler temsilcileriyle  kamu 
idaresi ve organizasyon alanlarõnda tecrübe sahibi yöneticilerden meydana gelecek bir 
«Danõşma Kurulu» nün istişari yardõmõ ile Hükümet içinden tanõmlanacak bir siyasî 
sorumlunun nezaret ve koordinatörlüğünde yürütülecektir. 

2. Yatõrõmcõ kuruluşlarca meydana getirilen bölge birimleri arasõndaki görev ve 
düplikasyonlannõn önlenmesiyle sağlanacak tasarruf imkânlarõndan titizlikle 
faydalanõlacaktõr. 

3. Birinci Beş Yõllõk Plan bu yeniden düzenleme tedbirlerinin ana yönlerini de 
belirtmiştir. Her üç alanda da yaygõn incelemelere girişilerek alõnacak düzenleme 
tedbirlerinin esas ve ilkeleri tespit edilmiştir. Bu esas ve ilkelere göre alõnacak tatbikat 
tedbir ve düzeni çalõşmalarõ İkinci Beş Yõllõk Plan dönemine düşmektedir. Tatbikata henüz 
geçilmemiş olmasõ, uzun sürede düşünülüp ele alõnacak hususlarõn Birinci Beş Yõllõk 
Planda öngörülmüş olmasõ karşõsõnda, Plan çerçevesinde öngörülecek tedbirler yerine, 
tatbikat tecrübelerinden yararlanmasõ ve beliren durumlara göre ayarlamayõ mümkün 
kõlmak üzere, bu esas ve ilkelere göre yapõlacak tatbikat çalõşmalarõna ilişkin tedbirlerin 
yõllõk programlarla getirilmesi daha uygun olacaktõr. 
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PLAN  HEDEFLERİ  VE  STRATEJİSİ  
Kalkõnma Planõ İkinci Beş Yõl 1968 -1972 

Karar Sayõsõ: 6/7648 

Yüksek Planlama Kurulunun 26/10/1966 tarihli ve 24 sayõlõ ekli raporu ile sunulan 
{İkinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ Hedefleri ve Stratejisi) incelenmiş ve ilişik şekilde 
kabulü 30/9/1960 tarihli ve 91 sayõlõ kanunun 12 nci maddesinin «b» fõkrasõna göre, 
Bakanlar Kurulunca 17/1/1967 tarihinde kararlaştõrõlmõştõr. 

 

  CÜMHURBASKANI 
C. SUN AY 

Başbakan 
S. DEMlREL 

Devlet Bakanõ 
R, SEZGİN 

Devlet Bakanõ 
K. OCAK 

Devlet Bakanõ  
A. F. ALİŞAN 

Adalet Bakanõ 
H. DİNÇER 

Millî Sa. Bakanõ 
A, TOPALOĞLU 

İçişleri Bakanõ 
F. SÜKAN 

Dõşişleri Bakanõ V. 
F. SÜKAN 

Maliye Bakanõ 
C. BİLGEHAN 

Millî Eğit- Balkanõ 
O. DENGİZ 

Bayõndõrlõk Bakanõ 
E, ERDİNÇ 

Ticaret Bakanõ 
S. T. MÜFTÜOĞLU 

Sağ.ve Sos. Y. 
Bakanõ 

E. SOMUNOĞLU 

Güm- ve Tek. Bakanõ 
İ. TEKiN 

Tarõm Bakanõ 
B. DAĞDAŞ 

Ulaştõrma Bakanõ 
S. ÖZTÜRK 

Çalõşma Bakamõ 
A. N. ERDEM 

Sanayi Bakanõ 
M. TURGUT 

En. ve Tabii Kay. 
Bakanõ 

İ. DERİNER 

Turizm ve Tanõt 
Bakanõ 

N. KÜRŞAD 

İmar ve İskan Bakanõ 
H. MENTEŞEOĞLU 

Köy  İşleri Bakanõ 
S. O. AVCI 

YÜKSEK PLANLAMA KURULU RAPORU 

Tarih   : 26/10/1966 
No.      : 24 

Konu : İkinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ Hedef ve Stratejisi 

Yüksek Planlama Kurulu 29/6/1966, 30/6/1966 ve 4/8/1966 tarihlerinde Başbakan 
Süleyman Demirel'in başkanlõğõnda toplanarak Planlama Mezkez Teşkilâtõnca tevdi 
olunan «İkinci Beş Yõllõk Plan Hedefleri ve Stratejisi Hazõrlõk Çalõşmalarõ» tasarõsõnõ 
incelemiş, 30/9/1960 tarih ve 91 sayõlõ kanunun 12 nci maddesi (a) fõkrasõ hükmü uyarõnca 
«İktisadi  ve  Sosyal  hedeflerle  politikanõn  tayininde  esas  teşkil  edecek  hususlarõ» ekli 
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dokümanda tesbit etmiş ve aym kanunun 13 üncü maddesi uyarõnca ikinci Beş Yõllõk 
Kalkõnma Planõnõn bu esaslar dahilinde hazõrlanmasõ için Planlama Müsteşarlõğõna direktif 
olarak tevdi edilmek üzere söz konusu esaslarõ kapsayan dokümanõn öncelikle müzakere 
edilerek karara bağlamak için yine aynõ kanunun 12 nci maddesi (b) fõkrasõ hükmü 
uyarõnca Bakanlar Kuruluna şevkini kararlaştõrmõştõr. 
 

 İmza 
Başkan 

Süleyman DEMİREL 
Başbakan 

 

İmza 
Üye 

İhsan GÜRSAN 
Maliye Bakanõ 

İmza 
Üye 

Bahri DADAŞ 
Tarõm Bakanõ 

İmza 
Üye 

Mehmet TURGUT 
Sanayi Bakanõ 

İmza 
Üye 

Orhan ÇAPÇI 
Devlet Planlama T Müsteşar Vek. 

İmza 
Üye 

Baran TUNCER 
Devlet Planlama Teşkilâtõ İktisadi 

Planlama Dairesi Başkanõ 

İmza 
Üye 

Evner ERGUN 
Devlet Planlama Teşkilatõ Sosyal 

Planlama Dairesi Başkanõ 

İmza 
Üye 

Cevdet AKARUN 
Devlet Planlama Teşkilâtõ 

Koordinasyon Dairesi Başkanõ 

İkinci Beş Yõllõk Kalkõnma Plânõ 
Hedefleri ve Stratejisi 

Planlõ kalkõnmanõn genel amaçlan : 

1. Hür ve medeni bir ortamda, güvenlik, refah ve mutluluğa erişmek çabasõ 
içindeki Türk Milleti, demokrasi içinde yaşamayõ; iktisadi ve sosyal kalkõnmayõ 
demokratik yollarla, karma ekonomi düzeni içinde gerçekleştirmeyi; adalete ve tam 
çalõş.ma esasõna bağlõ, herkes için insan lõk haysiyetine yaraşõr bir yaşayõş seviyesine 
ulaşmayõ gaye edinmiştir. 

2. Bu hedeflere hõzla ulaşmada kalkõnma planlamasõ en tesirli bir vasõtadõr. 
Kalkõnma Planõ, demokratik planlamanõn -özü demek olan 
Milletin ana tercihleri ve arzularõna uygun olarak hazõrlanacaktõr. 

3. Kamu ve özel teşebbüsün yanyana bulunduğu Türk Ekonomisinde karma 
ekonominin kurallarõ gözönünde bulundurularak, İkinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ, 
kamu sektörü için emredici, özel sektör için yol gösterici ve destekleyici, fertlerin 
teşebbüs gücünü ortaya çõkarõcõ ve geliştirici ölçüde olacaktõr. 

Karma ekonomi düzeninde, Devlet faaliyeti ve kamu sektörü mutluluk ve refaha 
ulaşmada halkõn çabasõna  yardõmcõ  olacak, onu destekliye cektir. Bu anlayõş içinde kamu  
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ve özel teşebbüs, birbirine rakip ve diğerini köstekleyici değil, birbirini tamamlayan iki 
unsur olacaktõr. Karma ekonominin kurallarõ, İkinci Beş Yõllõk Kalkõnma Plan'õnda,bu iki 
sektöre kesin olarak yön verecek nitelikte ortaya konacaktõr. 

4. İkinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ, Türkiye'de bir yandan adam başõna geliri hõzla 
ve devamlõ olarak artõrmayõ hedef alõrken, öte yandan çeşitli gelir gruplarõ ve bölgeler 
arasõnda dengeli gelişme sağlamak, çok sayõda vatandaşa iş imkânlarõ açmak, 
kalkõnmanõn nimet ve külfetlerinin fõrsat eşitliğine, sosyal adalet ilkesine göre 
paylaşõlarak iktisadi ve sosyal düzenimizde istikrar içinde müsbet bir gelişme elde etmek 
gayelerine göre hazõrlanacaktõr. 

5. Kalkõnmanõn, Anayasa'mõzda teminat altõna alõnmõş hak ve hürriyetler 
korunarak, halkõn geçim seviyesi erişilenin altõna düşürülmeden gerçekleştirilmesi esastõr. 
Bu anlayõş içinde sosyal adalet ilkesi, fakirlikte fertlerin eşitliği değil, artan gelir ve 
yükselen refahtan dengesizlikleri giderici yönde herkesin adaletli birpay alarak yaşama 
seviyesini yükseltmek ve fertlerin, kalkõnmanõn gerektirdiği fedakârlõklara, kendi güçleri 
oranõnda katõlmalarõnõ sağlamaktõr. Tam çalõşma esasõna göre istihdam imkânlarõnõn 
genişletilmesi, müterakki vergiler, halk kütlelerinin yararõna genişliyen ve dengeli dağõlan 
kamu hizmetleri, kişilerin yetişme ve gelişmelerinde fõrsat eşitliği ve gelir farklarõnõ 
azaltõcõ yöndeki diğer politikalar sosyal adaletin gerçekleştirilmesinde kullanõlacak 
başlõca vasõtalar olacaktõr. Bu vasõtalar kullanõlarak erişilecek sosyal adaletin tam olarak 
gerçekleşmesi, toplumun yaşama standardõnõn tabanõnõn, insanlõk haysiyetine yaraşõr 
bir<r,os£ari yaşama seviyesi» ne çõkarõlmasõyla sağlanacaktõr. 

6. Toplumun daha yüksek bir refah seviyesine ulaşabilmesi için önümüzdeki 
yõllarda millî gelirdeki artõşlarõn, millî tasarruflarõ artõrma yoluna gidilerek, artan 
oranlarda yatõrõmlara ayrõlmasõ gerçekleştirilecektir. 

İkinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ'nõn hedefleri : 

7. Türk ekonomisinde yüksek seviyede bir gelişme hõzõnõ sağlamak ve bunu devam 
ettirmek ikinci Beş Yõlhk Kalkõnma Plan'õnõn ana hedefidir. İkinci Beş Yõllõk Kalkõnma 
Plan'õnõn uygulanacağõ 1968-1972 yõllarõ arasõndaki beş yõllõk süre sonunda milli gelirin 
yüzde 40 artmasõ hedef olarak alõnmõştõr. Bu artõş yõlda ortalama yüzde 7 ilk bir gelişme 
hõzõna tekabül etmektedir. Türkiye'de yüksek seviyede nüfus artõşõ hõzõ dikkate 
alõndõğõnda yüzde 7 gelişme hõzõ hedefi, fert başõna gelirlerde yüzde 4. ün biraz üstünda 
bir artõş anlamõna gelmektedir. 

Yõlda ortalama yüzde 7 lik bir gelişme hõzõ, Türk ekonomisi yönünden mecburî ve 
ulaşõlabilir bir hedef olarak görülmektedir. Türk Milletinin, üyesi bulunduğu batõ 
topluluğu ile arada maddi refah yönünden var olan açõğõ uzun dönemde de olsa 
kapatõlabilmesi için bu seviyede bir hõz asgari bir hedef niteliğindedir, öte yandan 
özellikle planlõ dönemde Türk ekonomisinde meydana gelen gelişmeler yüzde 7 lik 
ortalama, bir hõzõn ulaşõlabilir bir seviye olduğunu ortaya koymuş bulunmaktadõr. 

Türk ekonomisinin ortalama yüzde 7 lik bir gelişme hõzõnõ sağlamasõ ve devam 
ettirebilmesi  için  lüzumlu  gayretlerin  İkinci Plan dönemininde,  Birinci  Plan dönemine  
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oranla daha fazla olmasõ gerekmektedir. Bu Plan döneminde tahmin edilen gelişme hõzõ 
hedefine ulaşabilmek için gayrisafi milli hasõlanõn yaklaşõk olarak yõlda ortalama yüzde 
22.5 unun yatõrõmlara ayrõlmasõ gerekmektedir. Bu, aynõ zamanda yatõrõmlarõn yõldan yõla 
ortalama yüzde 14 oranõnda artõrõlmasõnõ mecburî kõlmaktadõr. 

8. İkinci Beş Yõllõk Kalkõnma Plan'õnda, Türk ekonomisinin dõş kaynaklara, 
bağlõlõğõnõn zamanla azaltõlmasõ ikinci hedef olarak alõnmõştõr. Düşük bir çelişme hõzõna 
katlanõlabildigi takdirde dõş ödemeler dengesinde normale ulaşmak her zaman 
mümkündür. Önemli olan, yüksek bir seviyede gelişme hõzõna ulaşõp bunu devam 
ettirirken, dõş ödemelerde denge sağlamaktõr. 

İkinci Beş Yõllõk Plan döneminde, bir yandan artan yatõrõm seviyesi ve gelişen 
ekonomik faaliyetler, İthalâtõ artõrõrken, öte yandan daha önceki yõllarda alõnan dõş 
borçlarõn geriye ödenmesi, ödemeler dengesi üzerindeki yükü artõracaktõr. Bu sebeplerle 
İkinci Beş Yõllõk Plan döneminde ortaya çõkan döviz açõğõ, dõş borçlanmaya devamõ 
gerektirecektir. 

Ödemeler dengesi açõğõnõn diğer bir yönü de, Kalkõnma Planõnõn gerektirdiği 
yatõrõmlarõn karşõlanmasõ için bir tasarruf kaynağõ olmasõdõr. Adam başõna gelirin düşük 
olduğu Türkiye'mizde, yukarõ seviyede bir gelişme hõzõnõn gerektirdiği tasarruflarõn 
tamamõnõn yurt içi kaynaklarla sağlanmasõ kaynaklarõn aşõn derecede zorlanmasõ 
sonucunu doğurur. Bu sebeple BirinciBeş Yõllõk Plan döneminde olduğu gibi, İkinci Beş 
Yõllõk Plan döneminde de dõş alemden ülkemize kaynak transferi zaruri omaktadõr. 

İkinci Beş Yõllõk Plan döneminde cari işlemler dengesi açõğõnõn mutlak değer olarak 
tutan Birinci Beş Yõllõk Plana oranla önemli ölçüde değişmiyecek, ancak bu açõğõn millî 
gelire oranõ düşecektir. Böylece dõş âlemden kaynak aktarmasõ Birinci Beş Yõllõk Planla 
karşõlaştõrõldõğõnda nisbl olarak azaltõlacak ve İkinci Beş Yõllõk Plan döneminde gayrisâfi 
milli hasõlanõn yüzde 2 si çevresinde kalmasõ sağlanacaktõr. İkinci Beş Yõllõk Planda hedef 
olarak alõnan gelişme hõzõnõn sağlanabilmesi için gerekli, gayrisafi millî hasõlanõn yüzde 
22.5 seviyesindeki yatõrõmlarõn, gayrisâfi millî hasõlanõn yüzde 20.5 kadar kõsmõ yurt içi 
tasarruflarla, yüzde 2 si de dõş tasarruflarla karşõlanacaktõr. Buna göre toplam tasarruf 
ihtiyacõnõn yüzde 91 i iç, yüzde 9 u dõş kaynaklardan sağlanmõş olacaktõr. 

Bu oranlardaki dõş kaynak borçlanma ile sağlanacaktõr. Kalkõnma hamlelerimizin ve 
ilerdeki dönemlerde Türk ekonomisinin çok büyük güçlüklerle karşõ karşõya kalmamasõ 
için bu kredilerin, kalkõnma kredisi niteliğinde, uzun vadeli, düşük faizli ve ödemesiz 
dönemli olmasõ icabedecektir. 

Türk ekonomisinin, ödemeler dengesinde normal vaziyete Üçüncü Beş Yõllõk Plan 
döneminde yaklaşabileceği ve ancak bu dönemden sonra kalkõnma kredisi niteliğinde 
olmayan kredilerle, kalkõnma faaliyetlerini devam ettirmesi beklenmektedir. 

Planlõ kalkõnmada gözetilecek temel ilkeler : 

9. İkinci Beş Yõllõk Plan dönemi için hedef olarak alõnan büyüklükler ve Türk 
toplumunun   kalkõnma   için   yapmõş   olduğu tercihler yur dun bütün kaynaklarõnõn hõzla  
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kalkõnmaya yöneltilmesini ve üretim faktörlerinin çeşitli kullanma alternatifleri arasõnda 
en verimli sonucu verecek bir dağõlmanõn meydana gelmesini gerektirmektedir. 

Türkiye'de, iktisadi kalkõnmayõ hõzlandõracak ve tahakkuk ettirebilecek gelişme 
imkanlarõ çok çeşitli ve yaygõndõr. Kaynaklarõn belirli konulara teksif edilmesi yerine 
dengeli olarak çeşitli alanlara dağõtõlmasõ gelişmeyi hõzlandõracak ve tarõm, madencilik, 
sanayi, turizm ve enerji gibi çeşitli faaliyet dallarõnõn geniş gelişme gücü ortaya çõkacaktõr. 
Bu sebeple İkinci Beş Yõllõk Plan döneminde ekonominin bütün sektörleri için temel ilke, 
çeşitli sektörleri, gelişme gücünü en iyi değerlendirecek hõzlõ ve dengeli bir gelişmenin 
sağlanmasõ olacaktõr. 

10. İkinci Beş Yõllõk Plan döneminde, seçilen dengeli kalkõnma stratejisi 
uygulanmasõ genel gelişmeyi hõzlandõracak, ancak bütün sektörlerde üretim aynõ oranda 
artmayacaktõr. Türk ekonomisini İkinci Beş Yõllõk Plan dönemi sonunda daha sağlam bir 
yapõya kavuşturmak gayesi, zamanla talepte ortaya çõkan değişmeler ve sektörlerin 
gelişme güçlerinin farklõlõğõ milli gelirin bileşiminde önümüzdeki yõllarda köklü 
değişiklikler getirecektir. İkinci Beş Yõllõk Plan döneminde sanayiin ekonominin 
sürükleyici sektörü olmasõ temin edilmiş olacaktõr. Sanayileşme, bu dönemde hõzlõ bir 
kalkõnmayõ gerçekleştirebilmek ve bu hõzõ artõrarak devam ettirebilmek için şarttõr. 
Türkiye'nin tabii kaynaklan ve diğer faktörler, hõzlõ sanayileşmenin karşõlaştõrmalõ 
üstünlükler ilkesine göre mümkün olduğunu göstermektedir. Bu dönemde kurulacak ağõr 
sanayi tesisleri bir yandan tarõm sektörünün modernleştirilmesine ve tarõmdan sanayie 
kaynak aktarõlmasõna yardõmcõ olacak, öte yandan küçük sanayiin gelişmesine elverişli bir 
ortam yaratacaktõr. Hõzla artacak sanayi üretimi, bugünkü tesislerde sağlanacak teknolojik 
gelişmeden çok, yeni kapasitelerin yaratõlmasõ sonucu olacağõndan önümüzdeki yularda 
bu sektöre artan oranlarda yatõrõm yapõlacak, yüksek bir gelişme hõzõ sağlayabilmek için, 
sanayi tesislerinde modern teknolojiler kullanõlacaktõr. İhracatta sõnai mamullerin payõnõn 
artõrõlmasõ ve İthalât ikamesi imkânlarõ bulunan temel mallarõn Türkiye'de yapõlmasõ esas 
alõnacaktõr. İkinci Beş Yõllõk Plan döneminde sanayi üretiminin ve sanayide çalõşan 
nüfusun artmasõ sonucu geleneksel tanm ürünlerine istinat eden ekonominin tümünde 
bünyevi bir değişme meydana gelecektir. Türk ekonomisinde sanayileşme tarõmdaki 
verimliliğin artmasõnõ, tanm ürünlerinin değerlendirilmesini sağlayõcõ yönde 
gerçekleştirilecek, böylece tarõm sektörü de sağlam bir bünyeye kavuşmuş olacaktõr. 

11. Hõzlõ nüfus artõşõ tesiriyle gittikçe büyüyen insan gücü ile mevcut insan gücüne 
istihdam yaratmak, ekonominin hõzla gelişmesinden ayn seçilecek bir hedef değildir. 
Planlõ kalkõnmanõn genel hedefleri istihdamõ artõrmayõ bu gelişmenin bir neticesi olarak 
değerlendirmeyi mecburi kõlmaktadõr. Bu bakõmdan İkinci Beş Yõllõk Plan'da istihdam 
konusu bağõmsõz bir hedef olarak ahnmõyacak, ekonominin büyümesiyle birlikte istihdam 
meselesinin büyük olduğu bölgeler özellikle gözetilecektir. 

Seçilen yüzde 7 kalkõnma hõzõna ve bu hõzõn gerçekleşmesine bağlõ olarak iktisadi ve 
sosyal faaliyet hacminin genişlemesi sonucu artan iğ imkânlarõ oranõnda istihdam en 
yüksek seviyeye çõkarõlacak, ekonominin istihdamõ arttõrõcõ yönde genişlemesi özel 
tedbirlerle desteklenecek, istihdam meselesinin büyük olduğu bölgeler özellikle 
gözetilecektir. 
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12. Gelişen ekonomide kõt bir kaynak olan yetişmiş insangücünün verimli 
kullanõlmasõ için her kademede yeterliliğe dayanan bir çalõştõrma politikasõ ile yetişenler 
yetiştikleri sahalarda kullanõlacak güvenlik veren bir çalõşma ortamõ, insangücünün en 
tesirli olacağõ işte çalõşmasõ için sağlam bir sosyal hareketlilik sağlanacak ve çalõşanlarõn 
nitelikleri ve meslekî bilgileri yükseltilecektir. 

Ekonomik gelişmenin gerektirdiği insangücünün nitelik ve niceliğine oranla, 
bugünkü çalõşan nüfusun çeşitli meslek kollarõna bölünüşünde gösterdiği dengesizlikler 
ortadan kaldõrõlmağa çalõşõlacaktõr. Ortaya çõkan yeni iş imkanlarõna göre yurtta iktisadi 
sektörler ve çalõşma kademeleri arasõnda insangücünün dengeli bir dağõlõma sağlanacaktõr. 

13. Kalkõnma için bütün imkân ve kaynaklarõn en iyi kullanõlmasõ yolundaki 
gayretlere halkõn adaletli ve fõrsat eşitliği ilkesine göre katõlmasõnõ sağlamak, fertlerin bu 
gayretler neticesinde artacak gelir ve refahtan sosyal adalete uygun bir pay alarak yaşama 
seviyelerini yükseltmek ikinci Beg Yõllõk Plan'õn gelir dağdõm* bakõmõndan temel 
ilkesidir. 

Ekonomide istenen gelişmeyi sağlamak için önümüzdeki yõlarda millî gelirdeki 
artõşlarõn büyük ölçüde yatõrõmlara ayrõlmasõ gereklidir. Bunu temin etmek için, 
tasarruflarda sağlanacak gerekli artõş gelir dağõlõmõndaki farklarõ azaltõcõ yönde olacaktõr. 

14. Yatõrõmlarõn yurt içinde dengeli dağõlmasõnõ sağlõyarak çeşitli bölgeler 
arasõndaki gelişme farklarõnõ azaltmak, sosyal adalet içinde bölgelerarasõ dengeli 
gelişmenin bir icabõdõr. 

Bu sebeple, yatõrõmlarõn yurt sathõna dağõlõmõ yönünden projelerin hazõrlanmasõnda 
İktisadi faaliyetleri az gelişmiş mõntakalara yöneltmek için birden fazla kuruluş yeri 
üzerinde durulacaktõr. Bu bölgelerin tabii kaynaklarõnõ ve işgücü potansiyelini 
değerlendirecek projeler öncelikle ele alõnacak, kamu hizmetleri, alt yapõ yatõrõmlarõ ile 
sosyal nitelikteki yatõrõmlarda bu bölgelere ve özel sebeplerle geri kalmõş mõntõkalara 
öncelik verilecektir, özel teşebbüs yatõrõmlarõnõn bu bölgelere yöneltilmesi için teşvik 
edici tedbirler alõnacak, çeşitli bölgelerin gelişme imkanlarõnõ ortaya çõkarmak ve 
karşõlaştõklarõ meselelere çözüm yolu bulmak gayesiyle çok yönlü ve teferruatlõ çalõşmalar 
yapõlacak ve yatõrõmlarõn verimliliğinden fedakarlõk gerektirmeyen durumlarda kamu 
sektörünün istihsale matuf yatõrõmlarõnõn buralara gitmesi temin edilecektir. 

15. Kalkõnma gayretleri içinde şehirleşme, iktisadi ve sosyal gelişmenin, özellikle 
sanayileşmenin bîr sonucu olarak desteklenmesi gereken bir oluştur. Şehirleşmeden 
ekonomiyi iten bir güç olarak yararlanõlacaktõr. Yerleşme meseleleri, işgücü verimi ile 
sosyal ve ekonomik yapõnõn gereklerini gözönünde tutarak, dengeli bir şehirleşmeyi 
gerçekleştirecek yönde çözülecektir. Düzenli bir şehir - köy yerleşmesinin gerçekleşmesi 
tarõmda ve sanayide üretim faaliyetlerinin normal ölçülerde gelişmesine bağlõdõr. Bu 
sebeple, bu faaliyetlerin geliştirilmesi çabalarõnda nüfus hareketleri, düzensiz nüfus 
yõğõlmalarõnõn önlenmesi ve yerleşme meseleleri gözönünde tutulacaktõr. Şehirlerin 
iktisadi faaliyetlerinin ve sosyal hayatlarõnõn gereklerini yerine getirerek düzenli ve yurt 
İçinde büyük şehirlerin dengeli bir şekilde gelişmesi desteklenecektir. 

 

 



                                                                                                                                                İkinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ (1968-1972) 

http://ekutup.dpt.gov.tr/plan2.pdf   632

 

Şehirleşme hareketinde iktisadi yükün azaltõlmasõ, kaynaklarõn iyi değerlendirilmesi 
ve gelişmenin düzenli olmasõ için şehirlerin gelişme sahalarõ üzerinde kamu kontrolü 
sağlanacak, bu sahalarõn kullanõşõ ve alt yapõ, gerçekçi ve uzun süreli planlarla 
geliştirilecektir. Şehir gelişmesine yön veren planlar yatõrõmlarõ kõsõtlayõcõ olmadan ve 
konut meselesini halledici yönle, hõzla uygulanabilir nitelikte yapõlacaktõr. 

Dağõnõk yerleşme birimlerinde kaynaklardan ve hizmetlerden en iyi faydalanmayõ 
temin etmek için ekonomik ve sosyal gelişmenin sonucu olarak elverişli bir yerleşme 
düzeninin gerçekleşmesi desteklenecektir. 

Şehirlerde belirli bir düzene erişilmesi ve o çevrenin ekonomik ve sosyal 
faaliyetlerine gelişme imkânlarõ açõlmasõ için gereken alt yapõ gerçekleştirilecek ve kamu 
hizmetleri bu anlayõş içinde iyileştirilecektir. Böylece değeri artan sahalardan istifade 
edenlerin alt yapõ giderlerine katõlmalarõ sağlanacaktõr. 

16. Gelişen Türk konomisinde fiyatlarõn her yõl aynõ seviyede kalmasõ beklenemez. 
Ancak fiyat seviyesinin devamlõ olarak yükselmesi, bir yandan gelişmeyi engelleyen 
faktörlerin ortaya çõkmasõna yol açtõğõ gibi, sosyal yönden de katlanõlmasõ güç sonuçlar 
doğurur. Öte yandan ekonomik faaliyetlerde duraklama veya gerileme niteliğini taşõyan 
fiyat hareketleri de ekonomik gelişme için arzu edilmeyen bir husustur. 

Bu anlayõş içinde iktisadi ve sosyal düzenin korunmasõnda en önemli vasõtalardan 
biri olan fiyat istõhranmn devamõ sağlanacaktõr. Fiyat hareketleri çok yakõndan takip 
edilecek, enflasyonist ve deflasyonist temayüller ortaya çõktõğõnda zaman geçirilmeksizin 
dikkatle ve modern iktisat kaidelerine uygun bir şekilde icabeden tedbirler alõnarak 
dengeyi bozucu fiyat oynamalarõ önlenecektir. 

İkinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ döneminde takip edilecek politikalar : 

17. Yurdumuzda nüfus artõş hõzõ iktisadi gelişme meselesini güçleştirmektedir. 
Nüfus, millî gelirinkine yakõn bir hõzla arttõğõ müddetçe iktisadi gelişmenin bir ölçüsü olan 
fert başõna gelir seviyesinde kalkõnmadan beklenen gelişme olmamakta, sadece 
demografik yatõrõmlarõn artmasõ sonucu doğmaktadõr, iktisadi gelişme hõzõ kalkõnmanõn 
ana hedeflerinden biri olarak seçildiğinden buna uygun bir nüfus politikasõ güdülecektir. 

Nüfus yapõsõnõ iyileştirmek ve nüfus artõş hõzõnõn baskõsõnõ azaltmak için yapõlan; 
ailelerin istedikleri sayõda ve istedikleri zaman çocuk sahibi olmalarõnõ saghyan aile 
planlamasõnõn tanõtõlmasõ ve yayõlmasõ genişletilecek, toplumun beslenme seviyesini 
yükseltmek için beslenme şartlarõ iyileştirilecektir. 

18. İktisadi gelişmeyi sağlamak ve arzu edilen kalkõnma hõzõna erişmek için 
imkânlarõ ve kaynaklarõ en iyi bir şekilde kullanmak esastõr. Bu kaynaklarõn başõnda gelen 
insan faktörünün geliştirilmesi, eğitim yolu ile belirli bilgi ve kabiliyetlerle teçhiz edilmesi 
gerekmektedir. 

Eğitimin gayesi fertlere, çevrelerini tanõmak, şuurlu davranmak, toplum, yapõsõ 
değişmelerine  uyabilmek,  refah  ve  mutluluklarõnõ  artõrmak  kabiliyetini veren sosyal bir 
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hizmet sağlanmasõdõr. Eğitim yolu ile fertler, toplum içinde ve çalõşma sahalarõnda gerekli 
bilgi, alõşkanlõk ve kabiliyetlerle teçhiz edilecektir. Eğitimin ekonomi ile münasebetleri 
göz önünde tutularak öğretim üretimle, beden çalõşmasõ fikri çalõşma üe ahenkli 
kõlõnacaktõr. Fertlerin devamlõ değişen bir dünya için hazõrlanmasõ gerçekleştirilecektir. 
Fertlerin temel eğitim üstünde Devletçe sağlanan çeşitli eğitim imkânlarõndan istifadeleri, 
fõrsat eşitliği ilkesine göre düzenlenecektir. Kaynaklarõn sõnõrlõlõğõna göre eğitim imkânlarõ 
bakõmõndan çeşitli eğitim kademelerinde seçimler yapõlacaktõr. 

19. Eğitim kademelerinde ferdi toplum içindeki görevlerinde tesirli kõlan, bilgi 
yetenek, kabiliyet ve alõşkanlõklarla donatacak olan ilköğretim, İkinci Beş Yõllõk Plan 
süresi sonuna kadar ilkokul çağõndaki bütün nüfusa teşmil edilmiş olacaktõr. 

İlköğretim faaliyetlerinin nicelik ve niteliği, daha yüksek öğretim kademelerine 
devam yönünden şehir ve köy farklarõnõ azaltõcõ ve öğrenime devam etmeyenler 
bakõmõndan belirli kabiliyetleri ve kavrayõşlarõ geliştirici yönde düzenlenecektir. 

20. İlköğretimden sonraki kademelerde verilecek eğitim, kalkõnma hamlelerinin 
gerektirdiği insangücünün nicelik ve nitelik bakõmõndan yetiştirilmesi hedefine 
yöneltilecektir. Buna uygun olarak genel ve teknik öğretim dengesi gerek üst okullara 
geçişler bakõmõndan tõkanõklõk yaratmõyacak,gerekse eğitim kademelerinden dõşa akõşlarda 
söz konusu şahõslarõn belirli kabiliyetlerle teçhiz edilmelerini sağlõyacak şekilde 
kurulacaktõr. Yüksek öğretim kademesinde bu gayelere uygun müsbet bir gelişme 
sağlanacak, eğitim faaliyetleri yanõnda üniversitelerin ve araştõrma kurumlarõnõn araştõrma 
güçleri ekonomik ve sosyal gelişmenin icaplarõnõ karşõlar yönde artõrõlacaktõr. 

21. Örgün eğitim yanõnda, vatandaşlõk haklarõnõn kullanõlmasõ ve görevlerinin 
yerine getirilmesi yönünden gerekli olan okur yazarlõk eğitimi ile toplumun bilgi 
seviyesini yükseltmek ve çeşitli çalõşma konularõnda ve özelikle sanayide verimliliği 
artõrmak üzere yaygõn eğitim çalõşmalarõna ve yetiştirme programlarõna öncelik 
verilecektir. 

22. Toplumun yaşama düzenini geliştirmek ve yaratõcõ gücünü artõrmakta kültür 
faaliyetleri son derece önemlidir. Kültür faaliyetlerinde kullanõlan vasõtalar, topluma bu 
faydayõ sağlõyacak yönde geliştirilerek geniş halk kütlelerine yöneltilecektir. 

23. Yurdumuzda, gelirleri yalnõz ücretlerden doğan ve emeği ile geçinenlerin 
sosyal adalet ilkesine göre, toplumun diğer guruplarõnõn sahip olduklarõ haklan 
Anayasa'nõn öngördüğü düzende teşkilâtlanarak elde etmeleri, sanayideki ve belli ölçüde 
hizmetler sektöründeki bu gibi teşkilâtlanmanõn köy ve kasabalarda çalõşanlarõ da 
kapsamasõ desteklenecektir. 

Bu anlayõş içinde emeği ile geçinenlerin, iş yolu ile bir gelir sağlamalarõ yanõnda 
ücret politikasõ yolu üe de adil bir gelirin dağõlõmõ elde etmeleri sağlanacaktõr. Bunun 
gerçekleşmesi için, en az ücretlerin tesbiti ve toplu iş sözleşmesi uygulamasõ devam 
edecek, ücret politikasõ ekonominin genel gelişmesi ve verim artõşõ nazarõ itibara alõnarak 
tesbit edilecektir. 
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Yaygõn eğitim, çalõşma şartlarõnõn iyileştirilmesine, verimin artõrõlmasõna, köylerden, 
şehirlere gelenleri yeniçevre ve çalõşma sahalarõna intibak etirmek gayesine yönelecektir, 
özellikle tarõm sektöründe meslek edinenlerin çalõşma şartlarõnõn kanunlarla 
düzenlenmesi, sanayi ve hizmet sektöründe çalõşma şartlarõnõn iyileştirilmesi 
sağlanacaktõr. 

24. Fertlerin iktisadi ve sosyal bakõmdan geleceğe güvenle bakabilmeleri'için 
kendilerine veya ailelerine gelir devamlõlõğõ sağlanmasõnda, üretim faaliyetlerinde fertlerin 
sürekli yer almasõnda, millî gelirin adaletli dağõlõmõnda sosyal güvenlik sistemi temel 
vasõtalardan biri olacaktõr. Buna paralel olarak sosyal sigortalar sistemi geliştirilecektir. 

Korunmaya muhtaç çocuklarõn, işgücünü kaybeden sakatlarõn ve yaşlõlarõn 
durumlarõnõ mail imkânlar ölçüsünde düzeltecek sosyal yardõm tedbirleri de sosyal 
güvenliğin tamamlayõcõ võnsurlarõ olarak ele alõnacaktõr. 

Şehirlerde çalõşanlarla, köylerde işçiliği meslek edinenlerin ve küçük çiftçilerin 
hastalõk ve ihtiyarlõk, maluliyet ve ölüm sigortalarõ şümulüne alõnmalarõna, mevcut sosyal 
sigorta kollarõna işsizlik sigortasõ kolunun eklenmesine çalõşõlacaktõr. 

25. Ana hedefi halkõn refah seviyesini yükseltmek olan kalkõnma gayretlerinde 
toplumun ruh vebeden sağlõğõ korunacak, hasta olanlara eşit tõbbi bakõm imkânlarõ 
verilecek, halkõn sağlõk hizmetlerinden daha fazla faydalanmasõ temin edilecektir. 

Bu gaye, Devletin tedavi hekimliği yanõnda özellikle koruyucu hekimliği geniş halk 
kitlelerine götürmesõyle gerçekleştirilecektir. Bu konuda vasõta olarak, Birinci Beş Yõllõk 
Plan döneminde olduğu gibi İkinci Beş Yõllõk Plan döneminde de sosyalleştirme 
programlan kullanõlacaktõr. 

26. Sağlõk personelinin sayõca yetersiz oluşu ve bölgeler arasõnda dengesiz dağõlõşõ 
neticesinde sağlõk hizmetlerinin istenen ölçüde yapõlmasõnõn engelleyen hususlar ortadan 
kaldõrõlacaktõr. 

Yukarda açõklanan hedeflere ulaşõlmasõ için çevre sağlõk şartlarõnõn iyileştirilmesi ve 
sağlõk konusunda halkõn eğitilmesi sağlanacaktõr. Sağlam bir nüfus yapõsõnõn elde edilmesi 
için çocuk sağlõğõ ve yaşlõlarõn bakõmõ, çeşitli sosyal bozukluklarõn giderilmesi özel 
koruma ve sosyal hizmet programlarõ ile gerçekleştirilecektir. 

27. Milletçe refah ve kudretimizin başlõca kaynağõ ve hedefi olan köylü nüfusun 
imkânlarõnõ değerlendirmek ve ihtiyaçlarõnõ desteklemek için alõnacak iktisadi ve sosyal 
tedbirlere öncelik verilecektir. 

Bu arada köylerimizin süratle suya, õşõğa, yola, sağlõk ve eğitim hizmetlerine ve 
modern tarõm teknik vasõtalarõna kavuşturulmasõ ve üretim gücünün yükseltilmesi, millî 
kalkõnmamõzõn imkânlarõnõ geliştirecek en tesirli tedbirler olarak ele alõnacaktõr. 

Tarõm sektöründe İkinci Beş Yõllõk Plan döneminde alõnacak tedbirler ve 
uygulanacak politikalar, üretimin hava şartlarõna bağlõlõk derecesini azaltmak; Türk 
halkõnõn önümüzdeki yõllarda artacak olan besin ve diğer temel ihtiyaçlarõnõ karşõlamak, 
tarõmsal  üretim  metodlarõnõ  modernleştirerek  verimliliği  artõrmak,   tarõmsal   ürünlerin, 
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ihracatõnõ geliştirmek; Yurdumuzda üretilebilen her çeşit ürünlere olan ihtiyacõn 
tamamõnõn Yurt içinde karşõlanmasõnõ temin etmek esasõna göre hazõrlanacaktõr. 

28. Tarõm sektöründe Kooperatifleşme küçük ve orta çiftçilerin modern üretim 
metodlarõnõ uygulayabilmeleri bakõmõndan gereklidir. Tarõmda modern girdilerin 
kullanõlmasõ ve üretimin pazarlanmasõ kooperatifleşme üe desteklenecek, tarõmsal yayõm 
bu konuda tesirli bir vasõta olarak kullanõlacaktõr. 

Sun'i gübre kullanõlmasõ İkinci Beş Yõllõk Plan döneminde tarõmsal üretimi büyük 
ölçüde artõrabilmenin en önemli vasõtalarõndan biri olarak görülmektedir. Gübre kullanõmõ 
belirli ürün ve gelişme potansiyeli yüksek bölgelere teksif edilecektir. Seçilen hedeflere 
varabilmede, uygulanacak tanm kredileri politikasõnõn rolü büyük olacaktõr. Çiftçiye 
verilen kredilerin artõrõlmasõ yanõnda kredinin şekli ve verileceği sahalar da önemlidir. 
Kredilerin belirli büyüklük altõndaki çiftçilere yalnõzca kooperatifler aracõlõğõ ile verilmesi 
desteklenecektir. 

Sulama, konusunda yeni yatõrõmlara gidilmekle beraber,  daha çok, yapõlmõş ve 
yapõlacak yatõrõmlardan tam masasiyle faydalanma hususu, takip edilecek politikanõn 
temeli olacaktõr. Bu politikanõn uygulanmasõnda vasõtalar arasõndaki münasebetin gözden 
kaçõnlmamasõna ve bunlar arasõnda optimum bileşimin sağlanmasõna dikkat edilecektir. 

29. Tarõmsal üretimi artõrabilmek, fiyat dalgalanmalarõnõ azaltmak ve çiftçiyi daha 
yüksek bir gelir seviyesine eriştirebilmek gayesi üe fiyat politikasõ İkinci Beş Yõllõk Plan 
dönemkide gözden geçirilerek geliştirilecektir. Gerek Türkiye'deki gerekse başka 
ülkelerdeki denemeler üretimi artõrmada ve çiftçinin gelirini yükseltmede, yüksek fiyat 
politikasõnõn mahzurlarõnõn faydalarõndan çok olduğunu; bu sebeple tarõm metodlarõnõ 
modemleştirebilmek için bu konudaki çabalarõn çiftçiye modern girdilerin daha ucuza 
sağlanmasõna yöneltilmesi gerektiğini göstermektedir. Tarõmsal üretimi ve çiftçi gelirini 
artõrmak için uzun sürede tarõmda kullanõlan geleneksel  teknolojiden kurtulmak gerekir. 
Bu gaye ile daha çok modern girdiler kullanarak, teknolojik gelişme ve verimlilik artõşõ 
sağlanacaktõr. Bu anlayõşta fiyat politikasõ sadece tabiî şartlara yakõndan bağlõ olan arz 
dalgalanmalarõnõn yol açabileceği fiyat kararsõzlõklarõnõ önlemek ve belirli ürünlerin 
kalitesini yükseltebilmek gayesi üe kullanõlacaktõr. 

30. Hayvancõlõk konusunda bugüne kadarki gelişmeler, Türkiye'nin sahip olduğu  
gücü tam olarak kullanamadõğõm göstermektedir. Hayvanlarõn daha iyi beslenmesi, 
hastalõklarõn kontrolü, melezleme, pazarlama imkanlarõnõn geliştirilmesi, aracõlarõn 
azaltõlmasõ ve ihracatõn kontrol altõna alõnmasõ en önemli meseleler olarak İkinci Beş 
Yõllõk Plan döneminde ele alõnacaktõr. 

31. Kapasite altõnda işleme, ormancõlõk ve orman ürünleri konusunda da vardõr. 
Bugüne kadar özellikle orman korunmasõ yönünde gelişen çalõşmalar yanõnda orman içi 
ve dõşõ ağaçlandõrma, isletme ve ihracata yönelme konulan üzerinde durulacaktõr. 

Balõkçõlõk konusunda teşkilâtlanma, soğuk hava zincirinin kurulmasõ, avlanma 
metodlannõn   modernleştirilmesi  ve  finansman  koloylõklarõ sağlanmasõ İkinci Beş Yõllõk  
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Plân döneminde ele alõnacaktõr. Su ürünlerinin işlenmiş ve dondurulmuş olarak ihracõna 
öncelik, yurt içinde tüketimin artõrõlmasõna önem verilecektir. 

İkinci Beş Yõllõk Plan döneminde sanayi sektörüne verilecek sürükleyicilik vasfõ, 
yatõrõmlarõn önemli bir kõsmõnõn bu sektöre yönelmesini ve çeşitli tedbir ve politikalarõn 
bir arada ve tutarlõ olarak uygulanmasõnõ gerektirmektedir. Bu dönemde özellikle yatõrõm 
ve ara mallan üreten temel, stratejik endüstriler kurulacaktõr. Lüks tüketim malõ üreten 
sanayi kollarõnõn gelişmesi teşvik edilmiyecektir. Ödemeler dengesindeki baskõlan 
hafifletebilmek için mümkün olan sanayi kollarõnda veya çeşitlerinde ihracatõn 
artõrõlmasõna ve Tizun sürede milletlerarasõ üstünlük sağlõyabilecek sahalarda ithalât 
ikamesine önem verilecektir. Bugün ham madde olarak ihraç edilen özellikle tarõmsal 
ürünlerin işlenmiş veya yarõ işlenmiş olarak ihracõ geliştirilecektir. Türk sanayiini uzun 
dönemde Ortak Pazar sanayileriyle rekabet edebilir bir duruma getirebilmek için gerekli 
tedbirler alõnacak işgücü yoğunluğu yüksek olan sanayi dallarõna özel destek 
sağlanacaktõr. Tarõm sektörünün gelişmesi ve bu sektörde verimliliğin artõrõlmasõ için 
yatõrõm ve ara mallarõnõn yurt içinde yeter miktarlarda elde edilmesi lüzumu gözönünde 
bulundurularak, sanayi sektöründe bu mallan üretecek kollara öncelik verilecektir. 

34. Sanayi yatõrõmlarõnõn verimliliğini artõrabilmek, dolayõsile yatõrõmlarõn bu 
sektöre kaymasõnõ desteklemek için sanayiin gerektirdiği alt yapõ yatõrõmlarõm yapmak, 
sanayie ucuz girdiler saklamak, sõnai tesislerin kurulmasõ ile ilgili muameleleri 
basitleştirmek, çeşitli konularda müteşebbislere birgi vermek, sõnai tesislere ucuz ve 
elverişli arsa sağlamak şarttõr. Bunlarõn yanõnda sanayiin sõkõntõsõnõ çektiği uzun ve orta 
vadeli kredi konusu ile faiz meselesi, problemleri temelden çözecek bir tarzda yeniden ele 
alõnacaktõr. Bazõ bölgelere aşõn derecede toplanma temayülünde olan sanayiin yurda 
dengeli olarak yayõlmasõnõn teminine çalõşõlacak, ekonomik gelişme gücü yüksek olan 
yerlerde yeni sanayi merkezleri kurulacaktõr. Küçük ve dağõnõk tasarruflarõn sanayicinin 
elinde değerlendirilmesi için sermaye piyasasõnõn hõzla kurulmasõ ve işlemeye geçmesi 
gerçekleştirilecektir. 

Sanayi yatõrõmlarõnõn, özellikle Kalkõnma Planõnda öncelik verilen ve üretimi 
ihracata yönelmiş sahalara, yapõlmasõnõ sağlamak için yukarda söz konusu edilen 
politikalara ek olarak vergi politikasõ selektif bir şekilde kullanõlacaktõr. 

Türkiye'de yeni kurulan ve gelişmekte olan çeşitti sanayi kollarõnõn normal bir süre 
korunabilmesi için, dõş ticaret politikasõ tesirli bir vasõta olarak kullanõlacaktõr. Ancak hem 
yüksek tekelci kârlara engel olmak, hem de maliyetlerin düşürülmesini sağlamak amacõyla 
konulan himayenin gerektiğinden daha uzun olmas ndan kaçõnõlacaktõr. 

35. İkinci Beş Yõllõk Plan döneminde geniş bir organizasyonu, üstün teknolojileri 
ve büyük sermayeyi gerektiren stratejik yatõrõmlarõn yapõlmasõ gerekmektedir. Türk 
toplumunun benimsediği karma ekonomi kurallarõ içinde bu alanda doğrudan doğruya 
yatõrõmcõ olarak kamu sektörüne büyük görevler düşmektedir. Ekonominin temel ve 
stratejik  alanlarõnda   kamu  sektörünün  yatõrõmlarõnõn  aksamamasõ  için  bütün  tedbirler 
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alõnacak, özellikle bu teşebbüslerde, projecilik, finansman ve iyi işletmecilik meseleleri 
hõzla çözülecektir. 

36. Küçük sanayiin, büyük sanayi ile işbirliği içinde ve büyük sanayii destekleyici 
bir şekilde çalõşmasõ teşvik edilecektir. Bu maksatla küçük sanayiin karşõlaştõğõ kredi, yer 
temini ve benzeri güçlükler ortadan kaldõrõlacaktõr. Bu alanda çalõşan müteşebbislerin 
süratle teşkilâtlanmasõ sağlanacaktõr. 

37. Sanayileşme konusunda özel yabancõ sermayeden faydalanabilmek için, 
uygulama, mevzuatõn ruhuna uygun olarak yapõlacak ve bu teşebbüsler Türk ekonomisine 
en faydalõ sahalara yüneltilecektir. Özel yabancõ sermayenin Türk müteşebbisinin teknik 
bilgi, tecrübe ve sermaye yetersizliği sebepleriyle ele alamadõğõ sanayi dallarõna kabul 
edilmesine özel bir dikkat gösterilecektir. Böylece özel yabancõ sermayeden ek bir tasarruf 
ve teknoloji kaynağõ olma yönlerinden faydalanõlacak, öte yandan yerli sanayim, gelişmesi 
engellenmemiş olacaktõr. 

38. Madencilik konusunda yurdun yeraltõ kaynaklarõnõn nitelik ve nicelik yönünden 
güvenilir bir kesinlikle ortaya çõkartõlmasõna çalõşõlacaktõr. Yeraltõ servetlerini arama ve 
çõkarma faaliyetleri hõzlandõrõlacaktõr. 

Sanayiin yeraltõ kaynaklarõndan sağlanan ham madde ve enerji ihtiyacõ öncelikle 
yerli üretimle karşõlanacaktõr. 

Bu sahalarda ham madde yerine, işlenmiş ve yan işlenmiş maddelerin ihracõna 
yönelmek için gerekli politikalar yürütülecektir. 

Tükenen servet niteliğinde o'an yeraltõ kaynaklarõndan uzun dönem ihtiyaçlarõ da 
gözönünde bulundurularak en verimli şekilde faydalanmak ve yeraltõ servetinin katma 
değerinin yüksek nisbetls, yurt içinde kalmasõnõ sağlamak gaye olacaktõr. 

39. Enerji, ulaştvrma ve diğer alt yapõ ile ilgili faaliyetler, ekonomik gelişmeye 
destek ve öncü olacak şekilde düzenlenecektir. İkinci Beş Yõllõk Plan döneminde sanayi 
sektörüne verilmek istenen hõz, ancak, bol ve müstakar enerjinin varlõğõ ile mümkündür. 
Bu konuda mevcut enerji kaynaklarõndan en yüksek verimi sağlõyacak tedbirler alõnõrken, 
mesela, nükleer enerji gibi geleceğin enerji kaynaklarõndan da faydalanma İmkânlarõ 
araştõrõlacaktõr. 

40. Turizm konusundaki faaliyetler çok yönlü olarak modern turizm sanayii 
anlayõşõ içinde ele alõnacak; bu gaye ile gerekli yatõrõm ve organizasyon çalõşmalarõna 
öncelik verilecek; Batõ ve Orta Avrupa'dan güney ve güney doğuya doğru kayma 
eğiliminde olan turist akõmõndan özellikle faydalanmak için gerekli konaklama 
kapasiteleri hõzla artõrõlacaktõr. Bu konuda özel sektör desteklenecek, gerekirse kamu 
sektörü yatõrõmcõ olarak önderlik edecektir. 

41. Konut alanõnda, Türk toplumunun gelecekte ulaşmasõ istenen yaşama şartlarõ 
gözönünde tutularak, bu şartlarõn gereği olan nicelik ve nitelikte konut yapma faaliyetleri 
uzun süreli programlarla düzenlenecektir. Şehir nüfusunun hõzla artõşõ, bu meselelerin 
hallinde, şehirlere öncelik verilmesini gerektirmektedir. 

İkinci Beş Yõllõk Plan döneminde toplam yatõrõm içinde konut kesiminin nisbetini 
yükseltmeden  çok  sayõda  konut yapõmõ  sağlanacaktõr. Bunun için: yurt şartlarõna uygun, 
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ekonomik standartta halk konutlarõna yönelinecektir. Gecekondu meselesi kendi evini 
yapma gücünden faydalanõlarak halledilmeğe çalõşõlacak, Devlet ev yapacaklarõn ve 
evlerini iyileştireceklerin gayretlerini teknik yardõm ve malzeme yardõmõ yapmak suretiyle 
destekliyecektir. 

42. Üretken yatõrõmlara yöneltilmeyen ve tüketime giden küçük tasarruflarõn 
değerlendirilerek konuta ayrõlan malî kaynaklarõn artõrõlmasõ imkânõndan istifade yollarõ 
bulunacaktõr. Bu maksatla, konuta ayrõlabilecek tasarruflarõn toplanõp bu sektör içinde en 
iyi şekilde kullanõlmasõnõ sağlayacak teşkilâtlar kurulacak, kamu ve özel sektör 
münasebetleri buna göre düzenlenecektir. Devlet, konut pazarlarõndaki gereken yerini, 
düzenleyici, kendi evini yapanõ destekleyici olarak alacaktõr. 

Konutlarõn niteliği ve arzõnõn özellikleri yönünden çeşitli gelir gruplarõnõn ihtiyaç ve 
temayüllerine uygun konut yapõmõ teşvik edici ve sõnõrlayõcõ tedbirlerle düzenlenecektir. 

43. Arsanõn konut maliyetini artõrõcõ tesirinin azaltõlmasõ ve spekülâsyonunun 
önlenmesi gayesiyle kamu elindeki arsa stoku çoğaltõlacak, bu arsalar tek elden, ucuz 
konut yapõmõnõ destekleyici yönde vekira ile toplumun kullanõşõna sunulacaktõr. 

44. Kalkõnmanõn gerçekleştirilmesi, herşeyden önce gerekli yatõrõmlarõn 
yapõlmasõna bağlõdõr. Millî gelirdeki artõşlarõn, artan oranda tasarruf edilerek, yatõrõmlara 
yöneltilmesi İkinci Beş Yõllõk Planda takip edilecek tasarruf politikasõnõn esasõnõ teşkil 
eder. 

Toplam tasarruflarõ, seçilen kalkõnma hõzõna göre gerekli seviyeye çõkarmada, sosyal 
ve ekonomik dengenin korunmasõ esastõr. Bu, bir yandan enflâsyonun bir tasarruf vasõtasõ 
olarak kullanõlmamasõnõ gerektirirken, öte yandan gerçek tasarruflarõn sosyal adalet 
ilkesine uygun olarak sağlanmasõnõ mecburi kõlar. 

45. Halkõn gönüllü olarak yapacağõ tasarrufun artmasõ için, gerekli düzenlemeler 
yapõlacak ve malî kuruluşlarõn bünyeleri iyileştirilecektir. Sosyal sigorta kurumlarõnõn, 
tasarruflarõ artõrõcõ yöndeki faydalõ faaliyetleri genişletilecektir. 

46. Kamu tasarrufunu artõrmak için en önemli metod vergileme yoludur. 
Vergilemede yeni kaynaklar yanõnda bugünkü vergi sisteminden en yüksek verimin elde 
edilmesi üzerinde de önemle durulacaktõr. Bunun yanõnda gelir dağõlõmõnõn iyileşmesi ve 
vergi ödeme gücü olan fert ve sektörlerin vergUeme dõşõnda kalmamalarõna çalõşõlacaktõr. 

Tasarruf politikasõ ilkelerine uygun olarak vergi kaybõnõn önlenmesi için gerekli 
gayretler sarfedilecektir. 

47. Kamu gelirlerinin artan oranlarda yatõrõmlara ayrõlmasõ için, kamu cari 
harcamalarõndaki artõşlarõn sõnõrlõ tutulmasõna çalõşõlacaktõr. 

İktisadi Devlet Teşekküllerinin öz kaynaklan artõnlacak, bu kuruluşlarõn diğer kamu 
tasarruflarõ üzerindeki baskõsõ azaltõlacaktõr. 

Kamu hizmetlerinden özelliğine göre elverişli olanlarõn masraflarõna, fayda 
sağlayanlarõn ödeme güçlerine göre katümalan sağlanarak kamu tasarruflarõnõ artõrma 
imkânlarõ aranacaktõr. 
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48. Ödemeler dengesi politikasõnõn gayesi, gelişmekte olan ekonomimizde mahdut 
döviz kaynağõ yüzünden doğabilecek darboğazlarõn önceden tesbit edilip tesirlerinin 
azaltõlmasõ ve belirli bir sürede ortadan kaldõrõlmasõdõr. Bunun için döviz kaynaklarõnõn 
artõrõlmasõ ve elde edilen kaynaklarõn rasyonel kullanõlmasõ sağlanacaktõr. 

49. İhracat gelirlerini çoğaltmak için, tipleştirme, standartlaştõrma, pazarlama, kredi 
v.b. konulardaki çalõşmalara hõzla devam edilecektir. 

İkinci Plan döneminde bu tedbirler yanõnda, özellikle dõş talebin yüksek ve sürekli 
olduğu bilinen sahalarda üretim, teşkilâtlanma ve pazarlama sahalarõm içine alan ihracat 
projeleri üzerinde durulacaktõr. Bu projeler genellikle ihracata olan tesirleri yönünden 
birer bütün olarak ele alõnacak ve daha yüksek seviyede bir ihracat hacmine ulaşabilmek 
için çeşitli safhalarda halledilmesi gerekli meseleler birlikte göz-önünde tutularak kõsa 
dönemle sonuç alõnmasõna çalõşõlacaktõr. 

50. İthalât alanõnda uygulanmasõ öngörülen politika, döviz kaynağõnõn daha tesirli 
bir gekilde kullanõlmasõ hedefine yönelecektir. 

Ortak Pazarla olan münasebetlerimizin İkinci Beş Yõllõk Plan döneminde ortaya 
çõkaracağõ hususlar gözönünde tutularak sanayi mamulleri ihracatõna elverişli ortam ve 
şartlan yaratabilmek gayesiyle sõnõrlayõcõ ve koruyucu ithalat uygulamasõnda tutarlõ bir 
politika takip edilecektir. 

İthalat kõsõtlamalarõ ve tarife rejimi makul himaye sõnõrlan içersinde tutulacak, 
rekabet mekanizmasõnõn fiyat ve kalite iyileştirilmesini sağlayõcõ bir vasõta olarak 
kullanõlmasõna çalõşõlacaktõr. 

İthalât rejimimizde İthal muamelelerinin çabuklaştõrõlmasõ, dağõtõm usullerinin 
iyileştirilmesi, önceliklerin tesbiti yönlerinde gelişme temin edilecektir. 

51. Kalkõnma gayretlerine, milletimizin topyekûn katõlmasõ yurt ölçüsünde bir 
kalkõnmanõn gerçekleşmesi için şarttõr. Bu gaye ile, küçük toplum birimlerinde kalkõnma 
İsteklerinin artõrõlmasõ, bu yöndeki mahalli gayretlerin kamu desteği ile düzenlenmesi 
sağlanacaktõr. Fertlerin ve küçük toplum birimlerinin teşebbüs arzusunun ve gelişmeye 
gönünü olarak katkõlarõnõn artõrõlmasõ istikametinde çalõnma programlan düzenlenecektir. 
Bu programlarõn toplum birimlerinin içinden doğmasõ, geniş kapsamlõ olmasõ, toplum 
kalkõnmasõ metodu ve kamu hizmetlerini götüren bugünkü teşekküllerin gayret ve işbirliği 
ile vali ve kaymakamlarõn önderliğinde yürütülmesi gerçekleştirilecektir. 

Yukarda açõklanan hedeflere varmak için eğitim, ana vasõta olacaktõr. Küçük 
toplum birimleri ile doğrudan doğruya temas etmekte olan kamu teşkilâtõnda toplum 
kalkõnmasõ metoduna- uygun değişikliklerin sağlanmasõ, onlarõn önderliği ile halkõn 
uyarõlmasõ, eğitilmesi ve teşkilâtlanmasõ eğitim yoluyla elde edilecektir. 

Bugünkü kamu hizmetlerinden daha iyi sonuçlar alõnmasõ yapõlacak yatõnmlarda ve 
harekete geçirilecek mahallî gayretlerde önceliklerin ihtiyaçlara göre seçilmesi 
gözönünde bulundurulacaktõr. Bütün bu çalõşmalarda, halk için görülen hizmetlerin 
gönüllü katõlan  halkla birlikte  geliştirilmesi gaye  olacaktõr.  Küçük toplum birimlerinde 
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uyanan ilgileri artõracak özel imkânlar verilecek, köy birlikleri ve kooperatifler 
desteklenecektir. 

İkinci Beş Yõllõk Plan döneminde yeniden düzenleme çalõşmalarõ, bu konuda geçmiş 
yõllardaki aksaklõklarõ giderecek ölçüde ele alõnacaktõr. 

52. Merkezi idarenin yeniden düzenlenmesi idare birimlerinin aşõrõ büyümesine 
engel olmak için bir yandan bakanlõklarõn merkez kuruluşlarõnõn fonksiyonel esasa göre 
teşkilâtlanmasõna çalõşõlõrken öte yandan görev ve yetkilerin kademeler arasõnda en uygun 
şekilde ayarlanmasõnõ sağlayõsõ kanunlar çõkarõlacaktõr. 

Gerçek ihtiyaç objektif ve ünü esaslara göre tesbit edilmedikçe yeni bölge 
kuruluşlarõna gidilmesi önlenecektir. 

Malî ve idari denetimin verimini artõrmak, kaynak israfõnõ önlemek ve uygun bir 
istihdam politikasõnõn uygulanmasõnõ kolaylaştõrmak için değişik hukuki statüde kamu 
kuruluşu ortaya çõkarõlmasõndan kaçõnõlacaktõr. 

53. Ekonomik ve sosyal kalkõnma gayretlerine mahallî idarelerin katkõlarõnõ 
artõrmak ve kamu hizmetlerinin yerine getirilmesinde mahallî kuruluşlarõn ilgi ve 
sorumluluklarõnõ geliştirmek yolunda mahallî idare birimleri günün ihtiyaçlarõna uygun 
düşecek malî bünye ve teşkilât düzenine kavuşturulacaktõr. Bu arada, merkezi idare 
tarafõndan kõsõtlayõcõ ve mahalli teşebbüsleri önleyici bir idari vesayet yerine yol gösterici 
ve millî hedeflerle ahenkli kõlõcõ bir idari vesayet temel anlayõş olarak kabul edilecektir. 

54. İktisadi Devlet Teşekküllerinin yeniden düzenlenmesi çalõşmalarõnõn 440 sayõlõ 
kanunda öngörülen anlayõş içinde, bu işle görevlendirilen komisyonca zamanõnda 
tamamlanmasõ sağlanacaktõr. Her kuruluşun organizasyon ve işletmecilik konularõnda iç 
bünyelerinde gerekli iyileştirme tedbirlerini devamlõ olarak almalarõ esas olacaktõr, 

55. Tanm reformu, tarõmsal bünyenin temelindeki aksaklõklarõ gidermeye yönelmiş 
tedbirler dizisi olarak kabul edilecektir. 

Tarõm reformu konusunda alõnacak tedbirlerden istenilen sonucun elde edilmesi ve 
bu çalõşmalarõn çiftçilerimizce benimsenip desteklenmesi herşeyden önce toprağõn 
mülkiyet durumunun hukuki yönden kesin ve açõk bir şekilde tesbitini mecburi kõlar. 
Bunu sağlamak için İkinci Beş Yõllõk Plan döneminde kadastro ve tapulama işlerinin daha 
hõzlõ bir tempoda yürütülmesine önem verilecektir. 

Devletin hüküm ve tasarrufunda veya özel mülkiyetinde olup şahõslara kiralanan; 
orman ve mer'a hudutlarõ içindeki bozuk kültür arazisinin õslahõ ve bataklõklarõn 
kurutulmasõ sonucu elde edilen; belirli bir büyüklüğün üstünde kalan ve düzenli 
işletilmiyen şahõs arazilerinin istimlak veya pazarlõkla satõn alõnmasõyla temin edilen 
kültür arazisinin mülkiyetinin topraksõz ve az topraklõ çiftçilere uygun şartlarla devrini 
mümkün kõlan mevzuat çõkarõlacaktõr. 

Küçük aile işletmelerinin makine, donatõm ve kredi elde etmek için gerekli malî 
güçte olmamalarõ gözönünde bulundurularak, bu gibi ihtiyaçlarõ karşõlamada ve ürünlerin 
pazarlanmasõnõ   sağlamada   kooperatifçilik   önemli bir   vasõta   olarak   kullanõlacaktõr.  
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Tarõmdaki verim artõşõ ileri tekniklerin uygulanmasõnõ gerektirecektir. Bu durumda 
çiftçilere vâde ve faiz bakõmõndan uygun şartlarla kredi verilmesi üzerinde durulacaktõr. 

Toprağõn iyileştirilmesini, değerinin azalmasõnõn önlenmesini ve geliştirilmesini de 
mümkün kõlmak üzere uzun süreli yazõlõ sözleşme ile kiralamayõ sağlõyan, kira 
miktarlarõnõ ayarlayan, kiracõnõn zamanla işlediği toprağa sahip olmasõ mekanizmasõnõ 
hedef olarak alan bir kiracõlõk müessesesinin düzenlenmesi ele alõnacaktõr. 
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Kalkõnma Planõnõn Uygulanmasõ Esaslarõna dair Kanun 

Kanun, No : 933 

Kabul tarihi: 88/7/1967  
[ Resmî Gazete ile neşir ve ilanõ : 11/8/1967 � Sayõ : 12671] 

Finansman 

Madde l � A) Kalkõnma Planõ hedeflerine uygun olarak geliştirilmesi öngörülen 
iktisadi faaliyet sektörlerine planõn bölgelerarasõ dengeli kalkõnma ilkesi de gözönünde 
tutularak, genel ve katma bütçelerden ödünç verme şeklinde transferler yapmak amacõ ile 
fonlar tesis edilebilir. 

Bu fonlarõn ve dõş kaynaklardan aynõ amaçla yapõlacak tahsislerin kullanõlõş esaslarõ 
ve şartlarõ yõllõk programlarda gösterilir. 

Maliye Bakanlõğõ bütçesinde her yõl «Gelişme Ve Teşvik Fonlarõ» isimli bir bölüm 
açõlõr. Fonlar bu bölümün maddelerinde gösterilir. 

Bu transferler, Bakanlar Kurulu kararnamesiyle tespit edilecek milli bankalar, kamu 
kurumu nitelliğideki meslek kuruluşlarõ ve bunlarõn birlikleri, istihsal ve satõş (ezcümle 
ihracat) kooperatifleri ile bunlarõn birlikleri aracõlõğõ ile yapõlõr. 

B) Planõn uygulanmasõna ilişkin yõllõõk programlarda, sermaye ve idare hâkimiyeti 
mahdut sayõda özel kimilere ait olmamak kaydõ ile Devlet ve Kamu iktisadi Teşebbüsleri 
sermayesinin, iştiraki ile kurulmasõ öngörülen karma teşebbüslerin sermayelerindeki 
Devlet hisseleri için ge-refeü ödenekler, Genel Bütçe Kanununun Maliye Bakanlõğõ 
kõsmõnda açõlacak bir bölümün maddelerinde gösterilir. 

Bu karma teşebbüslerin nitelikleri, yukarõdaki fõkradan faydalanma şartlarõ ve bunlar 
üzerindeki Devlet denetiminin nasõl yapõlacağõ yõllõk programlarda gösterilir. 

Teşvik ve tanzim 

Madde 2 � Kalkõnma Planõ ve yõllfc programlara uygun olarak yatõrõmlarõn teşvik ve 
tanzimi maksadiyle : 

A) 6 Ocafc 1961 tarihli ve 193 sayõlõ Gelir Vergisi Kanununa 28 Şubat 1963 tarihli 
ve 202 sayõlõ kanunla eklenen 3 üncü maddenin 3 üncü fõkrasõ aşağõdaki şekilde 
değiştirilmiştir : 

Yatõrõm indiriminin nispeti yukardaki fõkraya göre indirimden istifade edecek yatõrõm 
mdiktarõnõn azamî %80 nidir. Bölgelere ve iktisadi faaliyet sektörlerine göre uygulanacak 
nispetler, bu haddi aşmamak üzere yõllõk programlarda belirtilir. 
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Yatõrõõm mallarõnda ve hanõ maddelerde Gümrük Vergi ve Resimleri ile ithalden 
alman diğer vergi ve resimler toplamõnda iktisadi faaliyet sektörlerine göre kõsmî veya tam 
muaflõklar ihdasõ veya bu vergiler ve resimler toplamõnõn 'kõsmen veya tamamen iadesi 
konulan, Bakanlar Kurulu kararnameleri ile düzenlenir. 

Sanayi bölgeleri ve turistik bölgeler tesis ve tanzimi ve bu maksatla, gerektiğinde 
arazi istimlâki, Bakamlar Kurulu kararnameleri ile yapõlõr. 

Bu bölgelerde icabõnda kanalizasyon, elektrik, su ve yol gibi altyapõ tesisleri 
yaptõrõldõktan sonra gayrimenicul, buralarda plan ve program hedeflerine uygun olarak 
tesis kuracaklara tayin edilecek vade ve faiz nispetlerinde ilgili bakanlõklarca devredilir. 
Bu ffikranõn uygulanmasõndaki esaslar Bakanlar Kurulu kararnamesi ile düzenlenir. 

D) Umumî Hõfzõssõhha Kanunu, İş Kanunlarõ, Mahallî idareler Kanunlarõ ile diğer 
mevzuatta her türlü yatõrõmlara, (ezcümle sanayi kuruluş ve İşletmesine) ait ruhsat 
formalitelerini ahenkleştirmek, çabuklaştõrmak ve yeftfloili mercileri bir arada çalõştõrmak 
için Bakanlar Kurulu gerekli tedbîrleri, icabõnda kararnameler, çõkararak alõr. 

B) Bakanlar Kurulu standart ve kalite kontrolü konularõnda tatbikatõ geliştirici 
tedlbirler almaya yetkilidir. Bu kontrollaruõ hizmetin icaplarõna göre sõhhatli ve süratli bir 
tarzda yapõlabilmesini sağlamak amadyle, mesai saatleri dõşõnda ve ek mesai ücreti 
ödenmek şartiyle veya mukaveleli personel çalõştõrmak hususunda 'kararname çõkarmaya 
Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

Madde 3 � Kalkõnma Planõ ve programlarõna uygun olarak ihracatõn teşviki ve 
döviz gelirlerinin artõrõlmasõ maksadiyle : 

A) İhracatõ teşvik edilecek maddeleri ihraç edenlerin tanõtma, pazar araştõrmasõ ve 
ilk yerleşme faaliyetlerine yardõmcõ olmak amaciyle; ihracatçõlara, kamu kurumu 
niteliğindeki meslek kuruluşlan ve bunlarõn birlikleri veya ihracatçõ birlikleri veyahut 
istihsal ve satõş (ezcümle ihracat) kooperatifleri ve bunlarõn birlikleri eliyle birinci 
maddenin (A) bendinin İkinci ve üçüncü fõkralarõ uyarõnca tesis edüecek bir fondan ödünç 
verilebilir. Bu fonun kullanõlmasõnda ve ödünç verme işlemlerinde uygulanacak esas, şart 
ve usuller, ödünç alanõn ödünç verme mõikavelesindeki hükümlere uymasõnõ sağlõyacak 
tedbirler ve denetleme yollan ile bu fondan hangi ihraç mallarõnõn yararlanacağõ, Bakanlar 
Kurulu Kararnamesi ile tespit edilir. 

Yukarõdaki fõkra hükümleri, yurt dõşõnda iş alacak Türtc müteşebbislerinin tanõtma 
ve ilk yerleşme faaliyetlerine yardõmcõ olunmasõ amaciyle de uygulanabilir. Ancak, bu 
konu Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile düzenlenirken, bu müteşebbislerin dõş 
memleketlerde aldõklarõ işlerin şümulü ve yurda getirecekleri döviz miktan dikkate alõnõr. 

B) 27 Haziran 1963 tarihli ve 261 sayõlõ kanunun birinci maddesi ile ihraç mallan 
hakkõnda Balkanlar Kuruluna verilen yetkiler aşağõdaki hallerde de kullanõlabilir; 

1. İthal ihtiyacõnõ ikame edecek ve Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile tespit 
edüecek mallar hakkõnda; 
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2. Döviz geliri saglryan ve Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile tespit edilecek 
hizmetler hakkõnda; 

3. Yurt içinde yabancõ turistlerce yapõlacak harcamalar hakkõnda, 

C) İhracatõn Kalkõnma Planõ ve yõllõk programlar dairesinde geliştirilmesi ve 
düzenlenmesi için gerekli tedbirler Bakanlar Kurulu Kararnameleri ile alõnõr. 

Madde 4 � 6 Ocak 1961 tarihli ve 193 sayõlõ Gelir Vergisi Kanununa 28 Şubat 
1963 tarihli ve 202 sayõlõ kanunla eklenen 2 nci ve 3 üncü maddeler; 2 Mayõs 1949 tarihli 
ve 5383 sayõlõ Gümrük Kanununa bağlõ Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin değiştirilmesi 
haõkkuõda 25 Mayõs 1964 tarihli ve 474 sayõlõ kanunun 2 nci, 3 üncü ve 5 inci maddeleri; 
5 Temmuz 1963 tarihli ve 261 sayõlõ kanunun l inci maddesiyle işbu kanunun 2 nci 
maddesinin «A» ve «B» bendleri ile 3 üncü maddesinin «B» bendinin «l» numaralõ 
fõkrasõ gereğince öngörülen teşvik tedbirleri ve diğer kanunlarda öngörülen teşvik 
tedbirlerini uygulamak ve bu amaçla gerekli belgeleri müteşebbislere vermekle görevli 
olmak üzere, Başbakanlõğa bağlõ bir «Yatõrõmlarõ ve İhracatõ Geliştirme ve Teşvik 
Bürosu» kurulmuştur. 

Bu büroda, ilgili bakanlõklardan yeteri kadar personel, kadrolarõ ile çalõştõrõlõr ve 
geçici süreH görevler İçin mukaveleli uzman istihdam edillebilir. 

Madde 5 � Kalkõnma Planõ ve yõllõk programlara göre şehirleşmenin gelişmesini 
düzenlemek amacõ ile mahalli idarelere yardõm yapõlmasõ için Genel Bütçe Kanununda 
açõlacak bir bölümdeki ödenek ile dõş kaynaklardan yapõlacak tahsislerin kullanõlmasõ 
Bakanlar Kurulu Kararnamesiyle olur. 

Bakanlar Kurulu yukardaki fõkranõn uygulanmasõnda, hõzlõ sanayileşme ortamõ olan 
ve bunun yükünü taşõyan mahallî idarelerin elektrik, su, yol, kanalizasyon gibi alt - yapõ 
tesislerinin planlanmasõnõ ve yapõlmasõnõ sağlamaya; gerektiğinde müstakbel gelişme 
sahalarõ için arsa istimlak etmek üzere kararname çõkarmaya yetkilidir. 

Bu arsalarõn mahalli idarelere devrine dadr esaslar ve usuller Bakanlar Kurulu 
Kararnamesiyle tespit edilir. 

Çeşitli hükümler 

Madde 6 � 18 Ocaõk 1954 tarihli ve 6224 sayõlõ Yabancõ Sermayeyi Teşvik 
Kanununun 8 inci maddesinin (a) bendi ile kurulmuş olan komite kaldõrõlmõştõr. Kanunun 
bu komiteye vermiş olduğu görevleri Devlet. Planlama Merkez Teşkilâtõ ifa eder. 

Aynõ kanunun 8 inci maddesinin (b) bendinde zikredilen itiraz mercii Yüksek 
Planlama Kuruludur. 

Madde 7 � Kalkõnma Planõnõn uygulanmasõnda özel ihtisas ve kabiliyet gerektiren 
Maliye, Ticaret, Sanayi, Ulaştõrma, Bayõndõrlõk ye Tarõm Bakanlõktan müsteşar, müsteşar 
muavini, daire başkanõ, daire başkan muavini, genel müdür ve genel müdür muavini 
görevlerine, meslek kõdemi ve müktesep maaş derecesi hakkõnda  aranõlan şartlar  dikkate 
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alõnmaksõzõn atanmalar yapõlabilir. Bu atanmada, görevliye tayin edildiği kadronun 
maaşõ müktesep hak teşkil etmeksizin ödenir. 

Bu atanmalarla ilgili esaslar, Devlet Personel Dairesinin mütalaasõ alõnarak 
Bakanlar Kurulu Kararnamesiyle tespit edilir. 

Madde 8 � Kalkõnma Planõnõn uygulanmasõ ile ilgili olarak geçici süreli önemli 
işlerin ve projelerin yürütülmesinde mukaveleli personel istihdamõ esâslarõ, Bakanlar 
Kurulu Kararnamesiyle düzenlenir. 

Bu kanunun 2 nci maddesinin (E) bendinin ve 4 üncü maddesinin uygulanmasõ 
ile ilgili olarak geçici görevlerde mukaveleli personel istihdam edilebilir. 30 Eylül 
1960 tarihli ve 91 sayõlõ Kanunun l» uncu maddesi bu şekilde istihdam edilecekler 
hakkõnda da uygulanõr. 

Madde 9 � Bu kanunun 2 nci maddesinin «C» bendi ve 5 inci maddesi gereğince 
yapõlan kamulaştõrmalarda 8 Eylül 1956 tarihli ve 6830 sayõlõ istimlâk Kanununun 23 
üncü maddesi hükmü uygulanmaz. 

Madde 10 � Kalkõnma Planõ ve yõllõk programlar gereğince yaptõrõlacak 
yatõrõmlarõn müşavirlik, mühendislik, mimarlõk ve benzer! proje ve kontrollük 
hizmetlerinin yaptõrõlmasõ, 10 Haziran 1934 tarihli ve 2490 sayõlõ Kanun hükümlerine 
tabi değildir. 

Bu hizmetlerin görülmesine ait esaslar Bakanlar Kurulu Kararnamesiyle 
düzenlenir. 

Madde 11 �5 Temmuz 1963 tarihli ve 261 sayõlõ Kanunun 2 net maddesi 
yürürlükten kaldõrõlmõştõr. 

Madde 12 � 10 Haziran 1930 tarihli ve 1705 sayõlõ Kanuna aşağõdaki ek madde 
eklenmiştir: 

Ek Madde � Orman Genel Müdürlüğünün kendi istihsal ettiği mal ve maddeleri 
ihraç edebilmesi için ihracat ruhsatnamesi aranmaz. 

Madde 13 � Bu kanunda söz konusu kararnamelerin ve 5 Temmuz 1963 tarihli 
ve 261 sayõlõ Kanunun l inci maddesinde yazõlõ kararnamelerin çõkarõlmasõndan önce 
Yüksek Planlama Kurulunun mütalaasõ alõnõr. 

Madde 14 � Bu kanun yayõmõ tarihinde yürürlüge girer.  

Madde 15 � Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

7/8/1967 

 

No.  

 

Başlõğõ 
Düstur 
Tertip  Cilt  

 

Sayfa 

 Resmi 
Gazete 

Sayõ 
  Sözügeçen  Kanunlar :        

193   Gelir Vergisi Kanunu                                                      0/1/1961  4  1   860  10700
302   6327  Sayõlõ Türkiye   Petrolleri   Anonim Ortaklõğõ Kanunu     

  bir  madde  eklenmesi  hakkõnda Kanun            9/1/1961  4  1   976  10702 
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Küçük Sanayi ve El Sanatlarõ S. 541
Küçük Su Kaynaklarõ S. 310  
Kültür Faaliyetleri S. 187, 190, 257
Kütüphane Binalarõ S. 189  

L  
Lâstik Sanayii S. 419  
Liberasyon Listesi S. 25  
Limanlar S. 562
Liseler S. 166  
Lise Seviyeli Meslek Okullarõ S. 166, 169
Lüks Konut Yapõmõ S. 104, 273

M
Madencilik S. 27, 91, 93, 294, 298, 350
Madeni Eşya Sanayii S. 483  
Mahallî İdareler S. 21, 22, 76, 78
Mahallî İdare Gelirleri S. 80, 619
Makinalaşma S. 326  
Makina İmalât Sektörü S. 91, 93, 489
Makro Büyüklükler S. 65  
Makro Model S. 65  
Merkez Bankasõ S. 113, 115, 371, 603, 605
Malî Kurumlar S. 603  
Malî Tedbirler S. 620  
Mamul Madde S. 91, 121  
Meralar S. 309, 311, 335  
Meslekî Teknik Öğretim S. 160, 161
Meslekî ve Teknik Eğitim S. 58, 169, 542
Metalürji S. 91  
Mevduat Sigortasõ S. 115, 117
Meyvalar S. 322, 335  
Milletlerarasõ Teknik ve Bilimsel Dayanõşma S. 202
Millî Gelir S. 56, 113, 226, 622
Millî Gelir Artõşõ S. 33, 47, 91
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MÜH Muhasebe Hesaplarõ S. 622
Millî Plân S. 271
Montaj Sanayii S. 372  

N  
Nüfus S. 40, 42, 47, 55, 56, 67, 128, 137, 226, 237, 265, 298
Nüfus Artõşõ S. 8, 47, 50, 52, 56, 77, 104, 226, 237, 274, 314
Nüfus Başõna Tüketim S. 66  
Nüfus Plânlamasõ S. 255  
Nüfus Politikasõ S. 47  

O  
Ormancõlõk S. 304, 305, 342  
Orman Ürünleri S. 93, 342, 398
Okul Öncesi Eğitim S. 163  
Okul Sağlõğõ S. 215  
Okuma S. 187  
Ortaokul Seviyeli Meslek Okulu S. 165, 176
Orta Öğretim S. 59, 165  
Okur- Yazar Nüfus S. 49, 180, 226, 255

Ö  
Ödemeler Dengesi S. 3, 22, 31, 41, 79, 90, 94, 118
Ölüm Oranlarõ S. 52  
Örgün Eğitim S. 163, 181, 236
Özel Sektör S. 8, 11, 12, 15, 37, 70, 83, 86, 101, 102 116, 198, 379, 386, 398,
603, 619  
Özel Sektörün Finansmanõ S. 83, 86
Özel Tiyatrolar S. 189  
Özel Tüketim S. 16  
Özel Yabancõ Sermaye S. 26, 28, 79, 94, 119

P
Pamuk S. 322  
Para Arzõ S. 33, 112, 114  
Para Piyasasõ S. 105  
Para Politikasõ S. 32, 80, 111, 113, 114
Para ve Kredi Politikasõ S. 33, 111
Pazarlama S. 118, 120, 122, 239, 291, 327, 373
Petro Kimya S. 91  
Petrol S. 350, 441  
Petrol Mamulleri S. 9, 131  
Petrol Ürünleri Sanayii S. 441
Pilot Prnie S. 251  
Pişmiş Kilden Yapõlan Gereçler Sanayii S. 463
Plân Dönemi S. 25, 26, 99, 105, 212, 271, 303
Plân Hedefleri S. 7, 8, 9, 11. 12, 13, 16, 21, 24, 31, 102, 123, 342, 343  
Plânõn Finansmanõ S. 29, 105, 108
Plânlõ Kalkõnma S. 94, 102  
Plâstik işleme Sanayii S. 424  
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Proje Hazõrlõklarõ S. 292, 619 
Proje Kredileri S. 26, 31, 84, 94, 117

R
Radyo S. 189, 190, 243, 589  
Radyo Alõcõsõ S. 59  
RCD (Kalkõnma İçin Bölgesel İşbirliği) S. 123
Rehabilitasyon Merkezleri S. 143, 229, 231
Ruh Sağlõğõ S. 221  

S  
Sağlõk S. 58, 77, 215, 255, 299
Sağlõk Kurumlarõ S. 218  
Sağlõk Lâboratuvarlarõ S. 219, 223
Sağlõk Ocaklarõ S. 216, 218, 223
Sağlõk Personeli (elemanlarõ) S. 147, 150, 153, 155, 216
Sağlõk Teşkilâtõ S. 215  
Sağlõk Yapõlan S. 221, 225,227
Sahne Sanatlarõ ve Müzik S. 188, 190
Sanayileşme S. 42, 55, 57, 60, 104, 121, 229, 263, 266, 270, 294, 298, 489, 611
Sanayi Bitkileri S. 56  
Sanayi Mamulleri S. 27, 366, 367
Sanayi Sektörü S. 3, 7, 8, 9, 43, 48, 56, 57, 67, 86, 90, 118, 135, 209, 266,  
294, 363  
Sanayi Ürünleri S. 27, 93, 119
Sebzeler S. 323
Sektör Çalõşmalan S. 65, 291, 292
Sektörlerde Gelişme S. 291, 294
Sendikalar Kanunu S. 137  
Serbest Piyasa S. 39, 101, 103
Sermaye Hareketleri S. 28, 79, 94
Sermaye - Hasõla Katsayõsõ S. 72, 134
Sermaye - Hasõla Oranõ S. 11, 293
Sermaye Piyasasõ S. 72, 80, 104, 363
Seramik Sanayii S. 449  
Sevk ve İdareciler S. 150  
Sigorta (Sosyal Sigortalar) S. 103, 115, 121, 209, 210, 229
Sigorta Sistemi S. 605, 606  
Sosyalleştirme S. 216, 218, 219, 221, 223, 244
Sosyal Adalet S. 106  
Sosyal Güvenlik S. 60, 104, 145, 209, 229
Sosyal Refah Hizmetleri S. 229, 232
Spor S. 192, 257
Spor Kulüpleri S. 194, 196  
Spor Tesisleri S. 194  
Su Ürünleri S. 337  
Sulama S. 92, 235, 242, 296, 303
Sulanan Arazi S. 57, 242  
Sun'i Gübre S. 57  
Standartlaştõrma S. 373  
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Ş  
Şehirleşme S. 3, 50, 55, 57, 60, 104, 233, 263, 269, 274, 553, 607, 611  
Şehir Konutlarõ S. 275, 282  
Şehir Nüfusu S. 49, 266, 273 
Şehir Plânlamasõ S. 270  

T
Tahsisli İthal Mallarõ S. 25, 121  
Tasarruf S. 4, 29, 40, 66, 106  
Tasarruf Açõğõ S. 72  
Tasarruf Bonosu Geliri S. 79  
Tasarruf Mevduatõ S. 114  
Tasarruf Politikasõ S. 102  
Tasarruf - Yatõrõm Politikasõ S. 107  
Taşõtlar S. 568  
Taşõma S. 561  
Taş Ocakçõlõğõ S. 91, 93, 359  
Taşkõn Kontrolü S. 309  
Tarõm S. 3, 8, 9, 48, 56, 61, 67, 71, 109, 128, 131, 209, 241, 294, 302  
Tarõm Aletleri ve Makinalarõ İmalâtõ Sanayii S. 58, 497  
Tanm Eğitimi S. 161, 326  
Tarõm Kredisi S. 242, 247, 308  
Tanm Mücadelesi S. 242, 326  
Tanm Reformu S. 302, 612  
Tarõm Sektöründe Çalõşanlar S. 137, 143, 212  
Tarõmsal Gelir S. 9  
Tarõmsal Üretim S. 3, 4, 7, 9, 42, 235, 302  
Tarõmsal Yayõm S. 313, 326  
Tedavi Kurumlarõ S. 219, 223  
Teknik Elemanlar S. 148  
Teknik Öğretim S. 58, 159, 161  
Teknik Yardõm S. 202, 204  
Televizyon S. 589  
Temel Eğitim S. 163  
Teşkilâtlanmamõş Kredi Piyasasõ S. 36, 83, 103, 114, 115  
Tohum S. 326  
Toplam Kaynaklar S. 15, 16, 65, 68  
Toplam Tasarruflar S. 103, 106  
Toplu Sözleşme S. 60, 138, 140  
Toplu Sözleşme Grev ve Lokavt Kanunu S. 143  
Toplum Kalkõnmasõ S. 250, 258  
Toprak Dağõlõmõ S. 241  
Toprak Muhafaza S. 311, 348  
Topraksõz ve Az Topraklõ Çiftçi S. 246  
Toprak ve Su Kaynaklarõ S. 309, 311  
Toptan Eşya Fiyat Endeksi S. 32  
Turizm S. 31, 121, 299, 593  
Turizm Gelirleri S. 28, 93, 594  
Tüketim Harcamalan S. 16, 71  
Tüketim Mallarõ S. 8, 24  
Türkiye-Avrupa Ekonomik Topluluğu Ortaklõk Anlaşmasõ S. 123  
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Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştõrma Kurumu S. 172, 198, 374  
Tütün S. 322, 375  
Tütün Mamulleri Sanayii S. 375
Transfer Harcamalarõ S. 19, 22, 77, 105

U
Uçak îmalât ve Onarõm Sanayii S. 535
Ulaştõrma S. 67, 298, 561  
Uygulama S. 618, 619  

Ü
Ücret Politikasõ S. 140  
Üçüncü Beş Yõllõk Plân S. 94, 350, 363
Üretim Artõşõ S. 93  
Üretim Kapasiteleri S. 103  

V
Vasõtalõ Vergiler S. 19, 77, 106, 107
Vasõtasõz Vergiler S. 19, 77  
Vergi Dõşõ Gelirler S. 78, 106, 107
Vergi Gelirleri S. 19, 77, 80, 106
Vergi Politikasõ S. 12, 80, 102, 103, 105, 106
Vergi Reformu S. 108  
Vergi Sistemi S. 105. 107, 108
Vergileri Taksitleme Sistemi S. 84

Y
Yabancõ Sermayeyi Teşvik Kanunu S. 117
Yağlõ Tohum S. 313, 322, 327
Yardõmcõ Sağlõk Personeli S. 218, 223
Yakacak Odun Üretim Tahmini S. 346
Yaşlõlarõn Bakõmõ S. 231  
Yatõrõmlar S. 4, 11, 13, 15, 16, 47, 70, 71, 106, 122, 265, 293, 372, 617  
Yatõrõmlarõn Dõş Finansmanõ S. 12
Yatõrõm Dağõlõmõ S. 107, 296 
Yatõrõm Harcamalarõ S. 12, 70, 76, 200, 620
Yatõrõm İndirimi S. 84, 116, 366
Yatõnm Mallarõ S. 8, 9, 24, 366
Yatõnm - Tasarruf Dengesi S. 72, 292 .
Yatõrõm ve Kalkõnma Bankalarõ S. 604
Yaygõn Eğitim S. 162, 179, 181, 236, 247, 257, 287
Yem Üretimi S. 323, 327  
Yeniden Düzenleme Çalõşmalarõ S. 623
Yerleşme Sorunu S. 263, 269, 286
Yõllõk Programlar S. 617  
Yõllõk Uygulama Programlarõ S. 617, 618
Yol S. 60  
Yurt Dõşõ Kaynaklar S. 102  
Yurt Dõşõndaki işçiler S. 50, 52, 104, 121, 135, 141, 143
Yurt içi Gelirleri S. 67  
Yurt içi Tasarruflar S. 102  
Yüksek Öğretim S. 170, 198  
Yüksek Teknik Öğretim S. 161
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