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ÖNSÖZ 

Türkiye'miz Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planmı yürürlüğe koymaya 
hazırlanmaktadır. Planlı kalkınma artık yalnız bir Anayasa gereği olmak-
tan çıkmış, mUletçe benimsenen bir siyaset aleti haline gelmiştir. Geride 
bıraktığımız yıllar, geçmişi daha iyi değerlendirmek, millî potansiyelimizi 
tartarak geleceğe ait hedefler tespit etmek ve bu hedeflere varmak için 
daha iyi kaynak tahsisi yapmak hususunda, bize değerli tecrübeler ka-
zandırmıştır. 

Şuna eminiz ki Üçüncü Kalkınma Plam ve bu Plam dayandırdığı-
mız uzun dönemU Strateji, Türkiye'nin ihtiyaçlarmı karşüama ve millî 
ülküyü gerçekleştirmede tecrübelerden yararlandığı için, daha güvenebi-
leceğimiz bir araç haline gelmiştir. 

Şimdiye kadar kamu oyumuz planlı kalkınmayı ga>Tİ safî millî ha-
süamızın yıllık artış hızım esas alarak izlemiştir. Bu hızm, planlarda, 
geçen 10 yü için yüda ortalama yüzde 7 olarak tespit edUdiğini biliyoruz. 
Bu hıza ulaşmak için tanm gelirinin yüda yüzde 4, sanayi gelirinin yüzde 
12 ve hizmetlerin yüzde 6,5 civannda ortalama hızlarla artması gereki-
yordu. Türkiye, geçen 10 yıUık dönem içinde esas hedefi sağlayarak yüzde 
7 ortalama kalkınma hızmı gerçekleştirmiştir. Tarım geliri planlanan 
hedeflere büyük ölçüde yaklaşmış, hizmetler sektörü ise hedefleri aşmış-
tır. Gerçekleştiremediğimiz ve önemli ölçüde geri kaldığımız hedef, sana-
yide yılda yüzde 12 artış hm sağlamaktır. 

Türkiye'miz sanayileşmesinde yüzde 12 yıllık artış hedefml gerçek-
leştirememiştir, ama planh dönemde Türkiye, tüketün mallan sanayiini 
geliştirmiş, ara mallan sanayünde ciddi adımlar atmış ve yatırım maUarı 
sanayiinde söz ister bir duruma gehniştir. Bugün hemen her alanda ya-
tmm malı imalâtçüan, piyasamızdan daha fazla pay talep etmekte, kendi 
ürünlerinin ve hizmtelerinin korunmasmı istemektedirler. 

Özetlediğim bu durum. Üçüncü Plan dönemine girerken Türkiye'mizi 
sanayUeşme alanında ciddî bir tercih yapmak noktasına getmniştir. Hem 
geçen 10 yüda sanayUeşme hedefmden bir miktar geri kalışımız, hem de 
gelişmekte olan sanayiin ve müteşebbism istekleri, hükümetleri sanayi-
leşme tercUüni ön plana ahnaya getirmiştir. Sanayileşme tercUümizin 
nedenleri yalnızca bunlar değUdir. Bu, Türk milletinin içinde bulundu-
ğumuz yüz yüm başından beri özleyegeldiği amaçtır. Nereye gitseniz, 
kime sorsanız size fabrikadan bahsedecek veya yeni bir fabrika kurul-
masım isteyecektir. Bu, halkımızm nüfus artışı karşısmda, verimlilik ve 
daha yüksek hayat seviyesi sağlama yolunun, sanayUeşmeden geçtiğini 
sağ duyusuyla sezip ortaya koymasmm bir sonucudur. Bu, planlama tek-
niğine göre de böyledir. Bugün Türkiye'de işgücünün yüzde 65 i tarunda 
çalıştığı halde tanm, millî gelirimizin yüzde 28 ini sağlamaktadır. Sana-
yide çaüşan nüfus, toplamın yüzde 11 i olduğu halde bu sektör, millî ge-
lirin yüzde 23 ünü meydana getirmektedir. 

Hızla artan nüfusumuzu artık tanm alamnda tutmak imkânı kal-
mamıştır. Bu yüzyılın sonunda Türkiye'miz nüfusu 70 mUyonu bulunca 



köylerde yaşıyan halkımız sayı olarak bugünkünün bir miktar altma dü-
şerek 15 milyon civannda kalacak, ama şehirlerde yaşıyan nüfus, 14 mU-
yondan 55 mUyona çıkacaktır. Bu nüfusun, şehirlerimizde sanayiden ve 
buna bağü olarak gelişecek olan hizmetlerden başka alanlarda istihda-
mına imkân yoktur. Öte yandan Türkiye'nin JeopoUtik durumu da sana-
yUeşmesini zorunlu kılmaktadu-. Komşularımız sanayUeşme yolunda hızla 
Uerlemektedir. Yine bUdiğiniz gibi, genel güvenliğimiz de Batı ittifakı 
içinde bulunmamızı gerektiregehniştir. Türkiye, yüzyüdır Avrupa'nm bir 
parçası olarak miUetlerarası siyasette yerini almıştır. Bütün bunlar Tür-
kiye'nin 10 yü kadar önce Avrupa Ekonomik Topluluğuna katılma ter-
cihini yapmasım gerektirmiştir. 19G3 Ankara Anlaşması bu tercihi bellr-
liyen ve tam üyeliğe namzetliğimizi koyan bir belgedir. 2 yıl önce imza-
lanan ve Parlamentomuzca onaylanan Katma Protokol da geçiş döne-
mini başlatmıştır. Bunun anlamı şudur: Türkiye, 22 yıl Içüıde; Avrupa 
Ekonomik Topluluğu ülkeleri ile gümrük birliğini gerçekleştirecek ve 22 
yü sonunda her türlü mal, hizmet, sermaye, para ve insan girlş-çıkışı bu 
ülkelere karşı hiçbir kısıtlamaya tabi ohnayacaktır. 

Çağımızm bu önemli hareketi, Batdı üyeler arasmda haşan Ue yü-
rümektedir. Ama şurası unutulmamaüdır ki Batıh üyeler ekonomik, sos-
yal ve kültürel yapüan birbirine çok yakm ülkelerdir. Bunlar, Ueri sa-
nayi toplumları olup, nüfusun büyük bir kısmı sanayide çalışmakta ve 
ihracatlarında sanayi mallan çok büyük bir pay tutmaktadır. Türkiye'-
miz. Üçüncü Plam dayandırdığı Stratejiyi hazırlarken daha önce özetle-
diğim zaruretlerden başka 22 yıl sonra varacağımız gümrük birliğini tam 
bu- samimiyetle dikkate ahnış, o tarihte Batılı sanayileşmiş toplumlann 
ekonomik ve sosyal yapılanm kazanmayı temel bir hedef olarak seçmiş-
tir. Millî varhğımızı, bütünlüğümüzü, yüksek miUÎ menfaatlerimizi bu 
büyük ve gelişmiş topluluk içinde koruyacak tek gelişme yolu budur. 

Ortaya çıkan yeni gelişmeler ve zorunluluklar, Üçüncü Planımızı 
1962 yıhnda kabul edilen 15 yıllık perspektife ve Stratejiye dayandırma-
nın mümkün olmadığım göstermektedir. 

Önümüzdeki açılan yeni dönem, Avrupa Ekonomik Topluluğu ile 
gümrük birUğlne geçişi başarma dönemidir. Bu sebepler. Üçüncü Beş 
Yıllık Plam ve daha sonrakileri 1995 yıünı hedef alan bir perspektife ve 
stratejiye göre hazırlamamızı gerektirmiştir. Artık Türkiye'mizin bu yüz-
yıhn sonuna yaklaşırken varmış bulunması gereken hedef, ekonomik ve 
sosyal yapı değişikliği, önümüzdedir, açıktır ve müşahhastır. Türkiye, 
yeni yüzyıla sanayileşmiş bir toplumun yapısı İle girecektir. 

Ekonomik ve sosyal yapılar ile anlatılmak istenen kısaca şudur: 
Türkiye'nin milü geliri içinde bugünkü yüzde 23 civannda olan sanayihı 
payı 1995 te yüzde 40 a yaklaşmalı, tarım gelirinin bugünkü payı olan 
yüzde 28 yüzde 10 civarma inmelidir. Aynca sanayi sektöründe çahşan-
lann toplam çalışanlara oranı yüzde 11 den yüzde 22 ye ulaşmah, tanm-
da çahşanlann payı da bugünkü yüzde 60 lardan yüzde 20 lere düşme-
İldir. Bu sonuçlan alabilmek İçin Devlet Planlama Teşkilâtında yapılan 
hesaplara göre gayri safî yurt içi hâsıla önümüzdeki 22 yıllık geçiş dö-
neminde yüda ortalama yüzde 9 civannda artmalıdır. Sanayi gelirinde 
Birinci ve İkinci Planlarda kabul edilen yüzde 12 civanndaki artış hızı 
hedefi, önümüzdeki 22 yılda mutlaka gerçekleştirilmelidir. Sanayi sek-
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törü içinde ara mallan da yatının maUan sanayUerinin artış hm, yılda 
ortalama yüzde 14 civannda olmabdır. 

Bu sonuca ulaşabilmek için Türkiye'miz kamu yönetimini ve kamu 
İktisadî teşebbüslerini etkin ve dinamik bir hale getirmeU; yani kamn 
yönetiminde reformu gerçekleştinnelidlr. Bunun yanmda Toprak ve Ta-
rım, Hukuk ve Adalet, Vergi ve Maliye. Petrol ve Maden Ue Eğitim re-
formlarmı mutlaka yapmahdır. Yeni Strateji, bu reformlann yapılacağı 
kabulune dayahdır. Bu reforaılar. hızh kalkmmamn önündeki engelleri 
ayıklayacak, yatırım ve hizmetlerin hızla oluşmasım imkân dahiline so-
kacaktır. 

Konunun bir de finansman yönü vardır. Reformlann. yatınmlarm, 
hizmetlerin ve poUtikalann gerektirdiği iç ve dış finansmam mutlaka ve 
zamamnda gerçekleştirmeliyiz. 

Devlet Planlama TeşkUâtmm yaptığı hesaplara göre milletlerarası 
ftaansman kurumlanndan alacağımız borçlarla işçilerimizin gönderdik-
leri ve gönderecekleri dövizler, hızla artacak ihracat ve gelişeceğini um-
duğumuz turizm gelirlerimiz, dış finansman ve döviz Ihtiyaçlarmuzm kar-
şılacagmı göstermektedir. 

Geçen 10 yıllık dönemin aksine önümüzdeki yıllarda asıl sorun iç 
finansman alanmda belirecektir. Çünkü Batı Avrupa'nm 100-150 yüda 
aştığı mesafeyi Türkiye 20 yılda aşmak zorundadır. Bunun gereği ikti-
satçılarm marjtaal tasarruf oram dediği iç kaynağm Üçüncü Plan döne-
minde yüzde 38 civarmda gerçekleştirihnesidir. Bunun anlamı toplumu-
muzun kazancmdaki artıştan ortalama olarak yüzde 65 ini tüketimtae 
harcaması, yüzde 35 ini bir kenara ayurmasıdır. Bu. büyük fedakârlık 
tutumluluk gerektirmektedir. Ama vanlamıyacak bir oran da değUdir' 
Çünkü, toplumumuz geçmiş dönemlerde buna yakm oranlar sağlamıştn: 
ve bunu gerçekleştiren ülkeler vardır. 

Şimdi bazı rakamlar vererek yeni strateji'nin neler getirdiğmi belirt-
mek istiyorum. Bugün fert başma gelirimiz 5000 TL. yı aşmaktadır. 1995 
yıünda, yani Avrupa Ekonomik Topluluğu Ue gümrük birUğlnI gerçekleş-
tirdiğimizde fert başma gelir, 4 kat artarak 20.000 TL. nm üstüne çıka-
caktır. Böylece, halkmuz daha iyi yiyecek, daha iyi giyecek, daha iyi yer^ 
lerde oturacak, eğitim ve sağhk hizmetlerinden çok daha yüksek oran-
larda yararlanabUecektir. Bunu müşahhas olarak ifade etmek gerekirse 
22 yıl sonra Türkiye, bugünün İtalya'sınm yaşama düzeyine ulaşacaktır. 

SanayUeşmenin ve uygar hayatm başhca göstergelerinin demir-çelik 
çunento ve elektrik üretimi olduğu genel olarak bUinmektedir. 1995 yılm-
da. yani Ortak Pazar Ue gümrük biriiğini gerçekleştirdiğimizde, sanayi-
leşmiş bir toplumun gereği olan çelik üretimini bugünün 10 katma çıka-
rak 20 mUyon tonluk bir üretim hedefini kabul etmiş bulunuyoruz. Çi-
mento üretimi bugünkü 8 milyon tondan 40 mUyon tona. elektrik üre-
timi 10 nülyar kw/saatten 125 mUyar kw/saate çütanlacaktır. 

Uzun dönemli bu perspektif içinde hazırlanan Üçüncü Beş Yıllık 
Plamn başhca büyüklükleri de şöyledir: Gayri safî mUlî hâsüamız bu 
donemde 88 mUyar lira artarak 1972 yılmda 191 milyar Uradan, 1977 
yılmda 279 mUyar Uraya ulaşacaktır. Bu Üçüncü Plan döneminde yılda 
ortalama yüzde 7.9 oranmda bir büyümeyi hedef aldığımızı göstennek-
tedir. Bu büyüme gerçekleştiğmde, fert başma 5 bhı TL. civannda olan 



gayri safî millî hâsüa. Üçüncü Plan dönemi sonu olan 1977 yılmda 6 640 
liraya çıkmış olacaktır. 

Üçüncü Plan döneminde bu sonuçları almak için 291 milyar liralık 
toplam yatınm yapılacaktır. Bu hesaplar, 1971 yılı fiyatlarına göre ya-
Pümıştır. Birinci Planda 1961 fiyatları Ue 59 milyarlık, İkinci Planda 
1967 fiyatları Ue 119 milyarlık yatıran planlanmıştı. Aradaki fiyat artışla-
rmı dikkate alsak dahi 10 yü içmde ülkemizin yatınm gücünün ne kadar 
yükseldiğini bu rakamlar açıkça göstermektedir. Nitekim 1971 fiyatları ile 
geçmiş iki planda 10 yıllık toplam olarak 254 mUyar civarmda yatıran 
Planlanmıştır. Görüldüğü gibi sadece Üçüncü Planda, yine 1971 fiyatları 
İle bundan 25-30 mUyar daha fazla yatırım hedef alınmıştır. 

Üçüncü Planda yapüacak 281 milyar liraük sabit sermaye yatınnu-
mn yarısına yakm bir kısmı (Yüzde 45 i ) madencilik, imalât ve enerji 
sektorlerme yöneltüecektir. Türkiye'nin Ortak Pazarda gerekU yeri ala-
bümesı ıçm bu oranları aşan kaynak tahsislermm, daha sonraki plan dö-
nemlerinde de devam etmesi zorunluluğu vardır. 

Madencilik, enerji ve imalât alanlarına Üçüncü Beş Yılhk Plan döne-
l d e ayrılacak 128 mUyar lirahk yatırmı sayesinde kimya, demir-çelik, 
mger metaUer, makma imalât sanayü ve elektrik gereçleri gibi dallardaki 
uretun, bugünkünün en az iki katına yükseltüecektir. 

Yeni strateji'de özel kesime çok büyük bir yer verilmiştir. Müteşeb-
bıslerunizin her sektörde yoğun bir yatıran faaUyeti içine girmesini bek-
liyoruz. Makina ve madeni imalât, kimya sanayUeri kurmak isteyenleri 
özellikle teşvik edeceğiz. TecrübeU ve başanb müteşebbislerimizi küçük 
tasarruf sahiplerinin birikmiş paralarım sanayi alanmda değerlendirme-
smi istiyoruz. Bu yönelimdeki hazırük çabalarmı dikkat ve memnuni-
yetle izUyorum. Teşvik Kanunu Tasansmı bu maksatla hazırladık Açık-
İlk, güvenlik, sürat ve kararlıhk getiren bir sistem içinde yatıranları teş-
vik edeceğiz. 

Artık devlet, yahuz çok büyük sermayeyi gerektiren ya da ülkenta 
savunması Ue UgUl olan ara maü ve yaturım malı gibi sanayi koUanna 
yönelecek veya geri kahmş Ulerünizin sanayUeşmesi içm gerekU teşebbüs-
lere geçecektir. Bunlar, sosyal kârı çok. nakdî kân ohnayan hatta belki 
zarar eden teşebbüslerdir. Ama Türkiye'miz yukandan beri söylediğimiz 
^rubelerden öğrenmiştir ki sanayi tesisleri yahuz üretim kurumlan de-
ğU, aym zamanda eğitim ve öğretim kuramlarıdır. Türkiye'nm bütünleş-
mesi ve teknoloji üretebUir hale gelebUmesi yolu. yahuzca okullardan 
değU, okuUar Ue sanayi tesislermin birbirlerini tamamlamasından geçer. 

Bu nedenle devlet, geri yörelerde ve öncülük gerektiren sektörlerde 
yapacağı yatırımlarda ticarî kân değU, sosyal kârhhğı, mal ve hizmet üre-
timine katkıyı kıstas olarak kullanacaktır. 

Bu vesUe Ue sizlere Avrupa Ekononük Topluluğu Ue olan UişkUeri-
mizden de söz etmek isterim. Türkiye'miz, dolaştınlan sözler ne olursa 
olsun Avrapa Ekonomik Topluluğuna tam üye olarak katUma kararını 
kesin olarak vermiştir. Yeni Strateji ve Plan, önceki Strateji ve planlar-
dan farkh olarak bütün hesaplarım Ortak Pazar gerçeğüıi dikkate alarak 
yapmıştır. 

Ancak; Türkiye 22 yü sonra Ortak Pazar'a yük olan, ya da miUİ var-
lık ve yararlanm korayamayacak bir yapıda kahmş bir ülke olarak katü-
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mak istememektedir. Bmia, ne Ankara Anlaşmasmm, ne de ortaklarımızm 
rızası yoktur. 

Bu noktalardan hareket ederek önümüzdeki 12 yü ve 22 yü içinde 
Katma Protokol koşuUarmda Türkiye'nin sanayileşmesine, sanayiinin ve 
ihracatımn yapı değiştirmesine imkân verecek esneklikler istedik. Bu 
taleplerimizi Katma Protokol'ım ruhuna ve hatta lâfzma sadık kalarak 
yaptık. Taleplerimizde, içe dönüklük, yüksek himaye söz konusu değUdir. 
YüzyıUar boyu korunarak geliştirilen sanayiler yanmda 10 yıllık, 20 yıllık 
koruma önerilerimiz dış ve iç rekabetin terbiyevi etkisini de dikkate al-
ığ ımız ı ve millî sanayUerimiz açısmdan çok zor ve tace bir karar verdi-
ğimizi göstermektedir. Bu durumun ortaklanmızca anlayışla karşılana-
cağından ümitli olduğumu söylemek isterim. 

Çok kısa olarak tekrar etmek gerekirse : 
Yeni Strateji, Atatürkçü bir görüşle hazırlanan ve en kısa zamanda 

çağdaş uygarhk düzeyme ulaşmayı hedef alan bir atılım stratejisidir. 
Yeni Strateji, 22 yü içinde Türkiye'nm sanayUeşerek kalkınmam 

prensibini getirmektedir. SanayUeşmeden ara maUan ve yatırım mallan, 
yani makina yapan makinalar sanayUeri anlaşılmaktadır. 

Yapılan hesaplara göre bu yolla 22 yıllık süre içinde istihdam sorunu 
büyük ölçüde çözümlenecek, tarımımız 22 >t1 sonra 65 milyonu bulacak 
nüfusumuzu ve sanayiimizi besleyecek bir üretkenliğe kavuşacaktır. Böy-
lece tarımda bugünkünden daha az sayıda bir nüfus Ue 22 yü sonraki 
büyük Türkiye'nin ihtiyaçlarım karşüayacak bir düzeye ulaşüacaktır. 

Böyle bir Türkiye 22 yü sonra Batı Ülkeleri Ue Gümrük Birliğini 
sağlayıp tam üyeUğe aday olduğunda, artık onlann sanayi ve teknoloji 
seviyesine yaklaştığı için daha güçlü ve güveniUr bir durumda olacaktır 
ve Avrupahhk hareketine, millî bütünlüğünden ve öz yararlarmdan feda-
kârhk etmeyerek katkılarda bulunabUecektir. 

«Uzun Dönemli Kalkınmanm ve Üçüncü Beş Yühk Kalkınma piam-
nm Hedefleri ve Stratejisi» büyük milletimize hayırh olsun. 

Ferit Melen 
Başbakan 
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MÎLLET meclisi KARARI 

ÜÇÜNCÜ BEŞ Y I L L I K (1973 - 1977) KALKINMA PLANININ 

ONAYLANDIĞINA DAİR 

Plan Karar No : 5 

Üçüncü Beş Yıllık i(1973 - 1977) Kalkınma Planı, ,16 Ekim 1962 ta-
rihli ve 77 sayılı Kanun gereğince, Millet Meclisi Genel (Kurulunun 
26/10/1972 tarihli 155 inci Birleşiminde onaylanmıştır. 





BİRİNCİ KESİM 

Ekonomik Yapıda Sağlanan Gelişmeler. 
Sosyal Alanda Sağlanan Gelişmeler. 





PLANLI DÖNEMDE GELİŞMELER 

GİR!§ : 

Bu kesimde planlı dönemde ekonomik ve sosyal alanlarda mey-
dana gelen derişmeler genel çizgileri ve sayılaştırüabilir yanları ile 
özetlenmektedir. Sayısal gerçekleşmeler genellikle plan hedefleri ve tah-
minleri ile, ayrıca bazı ülkelerle karşılaştırmalı olarak verilmeye çalı-
gılnruş; çotunlukla sebep-sonuç baflantüan üzerinde durulmamıştır, 
tki bölümden oluşan kesimin ilk bölümü, ekonomik yapıdaki gelişmeleri, 
ikinci bölümü ise sosyal alandaki değişmeleri kapsamaktadır. 

•Birinci Bölüm, beş alt bölümden kuruludur. Bu alt bölümlerin 
ilkinde, 1963-1972 döneminde miUÎ hasılanm artışı, ikincisinde millî ha-
sılanm sektörel bUeşimindeki değ-işmeler gözden geçirilmekte; tarım, 
sanayi, alt yapı ve hizmet sektörlerindeki belli başh gelişmeler alt-sektör 
ve mal düzeyinde aynntıya girilmeden verilmektedir. Üçüncü alt-bölüm, 
«konomik kaynakların kullanımı ile ilgilidir. Toplam kaynaklarm yatı-
rım ve tüketim arasmda bölünümü, tüketim kalıplarmdaki değişmeler . 
va yatınmlarm sektörler arasmdaki dafıhmı bu alt-bölümde ele alman 
başlıca konular olmuştur. Dördüncü alt-bölümde planh dönemde kamu 
maliyesi ve kamu iktisadî teşebbüsleri gözden geçirilirken, beşinci ve 
son alt-bölümde ödemeler dengesi kalemlerinin 196S-1971 dönemindeki 
gelişmeleri sıralanmakta ve Türkiye'nin 1960'Iı yülarda katılma karan 
aldığı Avrupa Ekonomik Topluluğu ve Kalkmma îçin Bölgesel işbirliği 
ile ilişkileri üzerinde durulmaktadır. 

Planlı dönemdeki sosyal değişmeleri konu alan İkinci Bölüm dört 
alt-bölümden oluşmaktadır. Birinci alt-bölüm, nüfus artış hızı, yaş bile-
jimi, bağımlılık oram, doğum ve ölüm oranları yardımı İle nüfus değiş-
melerini belirlemektedir, istihdam ve çalışma şartlarmdaki gelişmeler 
ikinci alt-bölümde ele alınmaktadır, tnsangücündeki sajnsal değişmeler, 
eğitimde plan hedeflerinin nitelik ve nicelik yönünden gerçekleşme du-
rumu üçüncü alt-bölümde verilmektedir. Dördüncü alt-bölümde yaşama 
düzeyi ve toplum refahmdaki gelişmelerin tüketim ve fert başma gelir 
dışmdaki bir seri gösterge ile (Ücret düzeyi, sosyal güvenlik, sağlık, 
barmma ve yerleşme durumu, v.b.) sajılaştırılmasına çalışılmıştır. 

Türkiye'nin 1962 ve 1972 deki sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyle-
rine toplu bir baJcış ve uluslararası karşılaştırmalar Birinci Kesim'in 
acHiunda yer almaktadır. 



B İ R İ N C İ B Ö L Ü M 

EKONOMİK YAProA SAĞLANAN GELİŞMELER : 

I. BÜYÜME HIZI: 

1. Birinci ve tkinci Planlarda büyüme hızı hedefi yılda ortalama 
7.0 olarak tespit edilmiş; gerçekleşen büyüme hızı Birinci Plan döne-
minde yılda ortalama yüzde 6.7, tkinci Planın ilk dört yılında ortalama 
yüzde 6.9, tüm 1963-1971 döneminde ise yılda ortalama yüzde 6.8 ol-
muştur. 

TABLO : 1 — Gayrisafi Millî Hâsılanın Artış Hızları (a) 
(Sabit fiyatlarla) 

YıUaj 

1963 
1964 
1965 
1966 
1967 

1963 - 1967 

1968 

1969 
1970 
1971 

1968 - 1971 

1972 (Program) 

Artış hızı 
(Yüzde) 

7,7 
4,9 
4.6 

10,3 
6,1 

6.7 

6,7 

6.3 
5,5 
9.2 

6,9 

7,0 

Kaynak: Devlet Planlama Teşkilâtı 
a) Milli geliri tek seriye dönüştürmek amacı ile yapılan Devlet 

Pkmlama Teşkilâtı - Devlet îstatUtik Enstitüsü ortak çalışmaları so-
nuçlandırılmıştır. Üçüncü Plan döneminden itibaren Türkiye'de bu millî 
gelir serisi kullanılacaktır. Nitekim Üçüncü Plan'm hesaplamalarında bu 
yeni milli gelir serisi esas alınmıştır. Ancak Gayrisafî Millî Hâsılanın 
geçmiş plan dönemlerinin değerlendirilmesine dit karşılaştırmalarında 
tutarlılığı sağlamak amacı ile eski Devlet Planlama Teşkilâtı serisi kul-
lanılmıştır. Bu bölümün sonundaki ekte yeni seriye uygun Gayrisafî 
Milli Hâsıla ve Kaynaklar - Harcamalar tabloları, henüz sabit fiyat ça-
lışmaları kesin şeklini almadığından cari fiyatlarla ve eski Devlet Plan-
lama Teşkilâtı serileri üe birlikte verilmiştir. 





2. Tanm ve difer sektörlerde izleaen gelişmeler 1972 yılı için ön-
görülen yüzde 7,0 büyüme hızmm aşılabUeceğini göstermektedir. Böylece 
Planlı dönemde hedef alman büyüme hızma ulaşılması beklenmektedir 
(D-

3. Planlı dönemde gayrisafî millî hasılada gerçekleştirilen büyü-
me hızlan, gelişmiş ülkelerle gelişmekte olan ülkelerin geçmiş dönemde 
ulaştıkları ortalama büyüme hızlarmdan yüksektir (2). Nitekim, 1960 
1970 arasmda gelişmiş OECD ülkelerinin gayrisafî millî hasılalanndaki 
ortalama artış hızı yüzde 4.8, gelişmekte olan ülkelerin ise yüzde 5.6 
olmuştur. Ancak, Türkiye'de nüfus artışmm yüksek olması nedeniyle, 
Türkiye ile gelişmiş ülkeler arasındaki fert başma gelir farkı. Planlı 
dönemde gayrisafî millî hasılada sağlanan yüksek büyüme hızma rağ-
men mutlak olarak artmıştır. Nispî gelir durumunda az da olsa bir 
iyileşme kaydedilmiştir : 1960 - 1970 döneminde gelişmiş OECÎD üikele-
rinde fert başma gelir yılda ortalama yüzde 3.7 artarak 1810 dolardan 
2601 dolara yükselmiştir (3). Türkiye'de ise fert başma gelir, 1962 de 
3404 TL. (243 dolar) iken, yılda ortalama yüzde 4.1 oranmda artarak 
1971 de 4901 TL. (350 dolar) na ulaşmış bulunmaktadır (4). 

TABLO : S — Yıllık Sektörel Büyüme Hızları 
(Sabit fiyatlarla) 

Birinci Plan îkinci Plan 
^ , 1963-1972 (b) 

Hedef Gerçekleşme Hedef Gerçekleşme (a) Gerçekleşme 

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

Tanm 4,2 3,2 4,1 s,ı 3,3 
Sanayi 12,3 9,7 12,0 1,6 9,1 
Hizmetler 6,8 7,9 6,3 7,7 7,7i 
inşaat 10,7 8,0 7,2 6,6 7,3 
Ulaştırma 10,5 7.2 7,2 T,8 7,5 
Konut 8,1 5,9 8,2 7,9 
Diğerleri 8,0 6,0 7,9 7,8 
Yurtiçi gelir 
(Faktör fiyat-
larıyla) 6,9 6,4 6,8 6,1 6,8 
Gayrisaö Milli 
Hâsıla 7,0 6,7 7,0 6,9 6,8 

Kaynak: Devlet Planlama Teşkilâtı 
a) 1968 - 1971 dönemini kapsamaktadır, 
bj 197S yılı için Program hedefleri alınmıştır. 

(1) Gayrisafî Millî Hasıladaki artışın tek başına kalkmmayt yan-
sıtTnaması nedeniyle Üçüncü Beş Yıllık Planda yeni «KalkınTna Hıgı» 
havramı geliştirilmiştir. (Üçüncü Kesim, Birinci BölümJ 

(S) Büyüme hızları konusundaki uluslararası karşilaştırmaJarm 
bazı tanımsal güçlükler ve istatistiksel sorunlar taşıdığı ve kullanım-
larının kısıtlı olduğu gözönünde bulundurulmalıdır. 

(SJ OECD, Main Ecmıomic Indicators, July 1972 
(4) 1971 fiyatları île Devlet Planlama Teşkilâtı - Devlet İsta-

tistik Enstitüsü serisi, geçici rakam. 



II. GAYRİSAFÎ MÎLLÎ HASILANIN BÎLEŞÎMÎ : 

1. TABIM - SANAYİ - HİZMETUER ÎUİŞKİSÎ : 

4. Birinci ve ikinci Beş YıUık Kalkmma Planlarında gayriaafî 
millî hasıladaki arbşm belli bir yapısal defişme ile birlikte gerçekleş-
tirilmesi hedef aimmışür. Yapısal değişme planlarda, sanayiin en hızlı 
büyüyen setkör olması ve böylece, gayrisafî millî hasıla içindeki payının 
artırılması biçiminde tanımlanmıştır. Uygulamada bu yönde değişme 
olmasma rağmen sanayi sektöründe öngörülen ölçüde büyüme sağlana-
madığı için Planlarda hedef alman yapıya ulaşılamamıştır. Tapısal 
değişme daha çok hizmetler sektörü lehine olmuş, sanayinin payı hedef 
alman düzeye ulaşamamıştır (Tablo 3). 

5. Türkiye'nin bugün eriştiği ekonomik- yapı tarımsal nitelisini 
korumaktadır. Tarım sektörü üretken sdstörler içinde tek başma en bü-
yük paya sahiptir, Türkiye'nin ekonomik yapısı, difer ülkelerle karşı-
laştırmalı olarak Tablo 5 de verilmiştir. 

'6. Ekonomik yapıdaki gelişmeleri daha ayrıntılı izleyebilmek 
amacıyla sektörlerin kendi içinde oluşan yapısal değişmeler, aşağıda 
belirtilmiştir. 

2. Tx\Iî.m SEKTÖRÜNDE GELtŞIVIELER : 

(1) TARIMSAL ÜRETİM BÎLE§ÎMÎ : 

7. Birinci Plan döneminde tarımsal üretimin bileşiminde değişik-
likler olmuş, tarımsal üretim içinde bitkisel üretimîn payı artmış ve 
hayvansal üretmin payı düşmüştür. Eu dönemde hayvansal üretim de-
ğeri, Plan hedefinin gerisinde kalmış, bitkisel üretim ise plan hedefine 
ulaşmıştır. Aynı eğUim İkinci Plan döneminde de devam etmiştir. Planlı 
dönemde orman ürünlerinin tarımsal üretim bileşimindeki payı devamlı 
olarak artmıştır. Tablo i de tarımsal üretimin bileşimi 'gösterilmiştir. 

TABLO : ^ — Tarımsal Üretimin Bileşimi 

(Yüzde) 
1962 1967 1971 (a) 1972 (a) 

Alt sektörler (1) (2) (3) (4) 

Bitkisel üretim 59,4 61,0 63,3 61,9 
Hayvansal üretim 37,7 35,7 33,3 34,6 
Su ürünleri 0,6 0,6 0,6 0,6 
Orman ürünleri 2,3 2,7 2,8 2,9 

Tarımsal üretim 100,0 100,0 100,0 100,0 

KaynaTc : Devlet Planlama Teşkilâtt 
(a) Gerçekleşme tahmini 
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m ÜRÜN ÇEŞİTLİLİĞİ ; 

e. Planlı dönemde değişik tanm bölgelerinde yetigtirilen ürün çe-
gitlilitinde ve ürünlerin o bölgelerdeki ekilig oranlarında büyük ölçüde 
değişiklik olmamıştır. Özellikle, sulamaya açılan alanlarda sulama eko-
nomisinin gerektirdiği ve olanak verdiği yeni bir ürün dokusu oluştu-
rulamamıştır (1). Bununla birlikte bir yandan Devlet Su İşleri sulama 
şebekelerinde 1966-1970 döneminde hububat grubu ile sanayi bitkileri-
yağlı tohumlar arasında nisb! değişmeler olmuş, öte yandan sulamaya 
açılan alanlarda genellikle sanayi bitkileri, meyve ve sebze ekiliş oran-
larmm artması yönünde bir e^lim belirmiştir. Bitkisel üretimin bile-
şimi içinde özellikle sanayi bitkileri ve yağlı tohumlar oranı artmıştır. 
Bitkisel üretimin bil^imindeki değişmeler Tablo 6 da gösterilmişür. 

TABLO : 6 >— Bitkisel Üretimin Bileşimi 
(Yüzde) 

Mal grupları 

1962 1967 1971 (a ) 1972 (a) 

Mal grupları (1) (2) (3) (4) 

Hububat 41,6 38.6 40,7 37,1 
Bakliyat 3,3 2,8 2,4 2,4 
Sanasri bitkileri ve yumru 

2,4 

bitkUerl 17,6 22,2 20,4 21,0 
Yağh tohumlar 2,8 3.5 4,2 4,3 
Mejrveler 20,3 20,0 18,2 20,9 
Sebzeler 4,0 4.1 4,0 4.4 
Diğerleri 10,4 8,8 10,1 e,9 

Kaynak: Devlet Planlama teşkilâtı 
(a) Gerçekleşme tahmini 

(S) ÜRETİM TEKNOLOJİSİ: 

9. Planlı dönemde tarumn bütün kollarmda teknolojik gelişmeyi 
hızlandırmak ve yaygınlaştırmak için modem araç ve girdilerin kulla-
nımı teşvik edilmiştir. Bunımla birlikte modem araç ve girdilerin üreti-
cilere planlarda öngörülen düzeyde arzı sağlanamamıştır. 

10. 1962-1972 döneminde en belirgin artış kimyasal gübre kuUa-
nımmda olmuş, kullanım yaJdaşık olaraJc sekiz kat artışla 1962 de 
295 bin tondan 1971 de 2 441 bm tona yükselmiştir. 1972 yılmda kimya-
sal gübre kuUanımmm 3 milyon tonu aşacağı ve nadas hariç toplam 
ekili ve dikili alanlarm yüzde 25 inin gübrelenecefi tahmin edilmekte-
dir. Bu oranm gerçekleşmesi ile 1972 de hektara 33 Kg. saf bitki besin 
maddesi kullîinılmış olacaktır. 

11. 1972 yılmda toplam traktör parkı 1962 düzesinin yaklaşık 
olarak 3 katma erişecektir. Aynı dönemde traktörle İşlenen alamn top-

(1) Ürün çeşitlüiği, ürün doTeuau, ürün Jcahbt (Crop pattem) kar-
gü\ğmda kuTlan%lm%ştxr. 

u 



lam alan içindeki payı yüzde 14 den yüzde 35 e yüksekmiş olacaktır 
- d ) . 

12. 1962 yılmda 1 115 000 hektar olduğu kabul edilen sulanan 
alanın İkinci Plan sonunda yüzde 74 artışla 1 939 000 hektara ulaşacağı 
tahmin edilmektedir. Bu alan, Türkiye tarım topraklarmm yüzde 7.1 
ini kapsamaktadır, ikinci Planda, su olanakları gözönüne alınarak, su-
lanabilecek alanlar 8.5 milyon hektar olarak tahmin edilmiştir. Buna 
göre sulanabilecek 8.5 milyon hektar alanın İkinci Plan sonunda yüzde 
22.8 i sulanmış olacaktır (3). 

13. Planlı dönemde hayvancılık kesiminde en belirgin teknolojik 
gelişme tavukçulukta ve besicilikte görülmektedir. Tavukçuluk ve be-
sicilikte ihtisaslaşmış işletmeler hızla yayılmaya başlamıştır, özellikle 
İkinci Plan döneminde belirli projeler çerçevesinde uygulanan besicilik 
sonucu, besiye alınan hayvanlarda yaklaşık olarak yüzde '35 et artışı 
sağlanmıştır. 

(k) BAZI ÜLKELERLE KAR^ILA§TIRMA : 

14. Teknolojik gelişmeyi hızlandıracak modern girdilerin kullanı-
mında Planlı dönemdeki artışa rafmen, Türkiye, Avrupa ülkelerinin 
önemli ölçüde gerisindedir, örnek olarak, Türkiye'de 1970 yılmda hek-
tara 24 Kg. saf bitki besin maddesi kullanılmıştır. Bu miktar aynı yılda 
italya'da 82 Kg., Yunanistan'da 84 ıKg. ıFransa'da 204: Kg. dır (4). 
Tarımsal mücadele ilâçları yönünden de durum çok farklı değildir. Tür-
kiye'de hektara düşen 1.79 Kg. a karşılık italya'da 5.16, Yunanistan'da 
7.06 Kg. düşmektedir. 

15. 1970 de Türkiye'de 100 hektara düşen traktör sayısı 0.35 olduğu 
halde italya'da 3.89, Yunanistan'da 1.77 ve Fransa'da 6.37 dir. Türkiye'de 
toplara tanm arazisinin yüzde 7.1 i sulandığı halde, İtalya'da yüzde 
20.0 1 ve Yunanistan'da yüzde 18.5 i suİEinmaktadır. 

3. S A N A Y İ SEKTÖRÜNDE GELİŞIMELER : 

(1) SINA! ÜRETİMİN BİLENİMİ: 

16. Sanayi sektörünün diğer sektörlerden daha hızlı gelişmesi ve 
gayrisafî millî hasıla içindeki paymın artmış olması, ekonomide yapısal 
değişîkliğm istenen yönde ve ölçüde olduğunu göstermek açısından ye-
terli değildir. Sanayiin kendi iç yapısı ve bu yapıdaki değişmeler, sana-
yileşme sürecinin önemli konularmdan biridir. Sanayi sektörünü oluştu-
ran madencilik, imalât sanayii ve enerji sektörlerinin paylarmdaki de-
ğişmeler Tablo 7 de verilmiştir. 

(1) Artan traktör parkının ortaya çıkardığı bazı sorunlar olmuş-
tur. Traktörlerin bölgesel dağılımı, tarımın gereklerine her bölgede uy-
gun olmamıştır. (Meraların açılmasında olduğu gibi). Traktörün tarım 
dışı amaçlarda (Ulaştırma hizmeti gibi) kullanılma eğilimi artmış, 
buna karşılık küçük işletmelerin ihtiyanna uygun büyüklükte traktör 
Sayi.11 nrfmnmujftr 

(S) Çeşitli girdilerdeki artışın bitkisel üretimin verimliliği üzerin-
deki eckıleri Uördüncü Kesim'de ele alınmıştır. 

(S) FAO, «.Production Yearbook, 1970^ 



TABLO : 7 — Sanayi Sektörünün Bileşimi 

Sektörler 

Madencilik 
İmalât Sanayii 
Enerji 
Sanaylj 

Yüzde datılum 
A 

(1) (2) (3) 

1962 195T 1972 (a) 

3 1 S6 S 7 
94,4 93,3 93,1 
2.5 3.1 3,2 

100.0 100.0 aoo.,0 

Kaynak : Devlet Planlama Teşkilâtı 
a) Gerçekleşme tahmini 

17. Görüldüğü gibi sanayi üretiminin bileşiminde imalât sanayij 
büyük yer tutmakta ve bilinen doğal kaynaklara rağmen madenciliğin 
paymın önemli ölçüde artınlamaması dikkati çekmektedir. 

18. Madenciliğin gelişmesi, temelde doğal kaynaklara bağlıdır. 
Enerji ise diğer sektörlerdeki 'gelişmeye bağlı bulunmaktadır. Bu ba-
kımdan smaî gelişmenin bağımsız ve dinarnilî bir unsuru olarak imalât 
sanayiindeki gelişmenin izlenmesi gerekmektedir. 

{•2) İMALÂT SANAYİİNİN BİLEŞİMİ : 

19. İmalât sanayiinin tüketim, ara ve yatırım malları üretimi 
asısından bileşimi Tablo 8 de verilmektedir. 

TABLO : 8 — İmalât Sanayiinin Bileşimi 

üretim 

Yüzd« dağılımı 
A 

üretim 

(1) (2) (3) 

üretim 1962 1967 1972 (a) 

Tüketim mallan 62.3 52.9 46.6 
Ara mallan 27.8 35.4 39.4 
Yatırım mallan (b) 9 9 11.7 14,0 
imalât Sanayii 100 0 100.0 100,0 

Kaynak : Devlet Planlama Teşkilâtı 
a) Gerçekleşme tahmini 
b) Bu tablo ve bunu izleyen tablolarda cYattrtm ınaTlam başhğt 

altında topluluştvnlan kesim, madeni eşya, makina imalât, tartm alet ve 
makinalan, elektrik makinalan ve elektronik, taşıt imalât sanayilerinin 
ürünlerinden oluşmakta olup, bir ölçüde dayanıklı tüketim mallarını da 
kapsamaktadır. 

20. Planlı dönemde tüketim mallan üretiminin nijsp! önemi azalır-
ken, yatırım malları sanayiinin payında önemli bir değ-işme olmamış, 
ara mallarının nispî önemi artmıştır. Tüketim malları sanayiinin toplanı 
imalât sanayii içindeki payının azalması, bıma karşılık yatırım ve ara 
malları paymm giderek artması sanayil^me sürecinde beklenen bir 
•olaydır. 

21. Türk imalât sanayiinin 1967 ve 1972 deki yapısı difer ülke-
ierin 1967 yapüan ile karşüaştırmalı olarak Tablo 9 da verilmektedir. 
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(3J SEKTÖR İLİŞKİLERİ VE TUTARLILIK : 

22. Plan ve Programlarda öngörülen üretim hedefleri, bir yaııdan 
nihai tüketim, öte yandan sektörlerarası ilişkiler dikkate almarak tespit 
edilmiş ve böylece sektörlerin gelişmesinde darboğazlara engel olunma-
ğa çalışılmıştır. Ancak programlanan ya da Planda ön'görülen Keban, 
Gökçekaya, Oymapmar santralleri, Akdeniz, Elazığ ve Samsun gübre 
tesisleri, kâğıt fabrikaları Petrokimya komı̂ Tîitsi, tersaneler, dizel mo-
tor fabrikası gibi bir kısım projelerin gecikmesi ya da uygulanmaya 
başlanamaması, sektörlerarası dengenin tam olarak gerçekleştirilmesini 
engellemiştir. Özellikle enerji sektöründe talebi kısa sürede karşılaya-
bilmek ve bu sektördeki yatırım gecikmelerinin diğer sektör ve üretim 
kollan üzerindeki olumsuz etkilerini hafifletebilmek amacıyla, uzun dö-
nemde ekonomik olmayan, enerji maliyeti yüksek, nispeten kısa ömürlü 
ve yakıt bakımından ithalâta bağlı tesislerle bu sektördeki açık gideril-
meye çalışılmıştır, imalât sanayiinde, özellikle bazı ara ve yatınm 
malları üretiminde ortaya çıkan gecikmelerin, bu sanayilere bağımlı 
bulunan üretim kollarmda yarattığı dengesizlikleri gidermek için ise 
ithalâta gitmek zorunlu olmuştur. Ancak, devalüasyondan önce, öde-
meler dengesi güçlükleri dolayisiyle gereği kadar hammadde ithal edile-
memesi, bazı alanlarda darboğazların ortaya çıkmasma yol açmıştır. 
Aynca belirli sektörlerde zaman zaman yapılan gı-evler de sektörler-
arası üretim dengesini etkilemiştir. 

23. İmalât sanayii üretiminin ayrıntılı dağılımı Tablo 10 da ve-
rilmiştir. 

TABLO : 10 — İmalât Sanayii Alt Sektörleri 

Yüzda dağılımı 
k 

(1) (2) (3) 

1962 1967 1972 (a) 

Tüketim malları 100,0 100,0 100,0 
Gıda+îçki+Tütün 69,8 65,6 64,6 
Dokuma sanayii 30,2 34,4 35,4 

Ara malları 100,0 100,0 100,0 
Kimya-f Petro-Kimya+Gübre 13,9 14,6 18,8 
Demir-Çelik 
Petrol Ürünleri 

11,1 19,9 17,6 Demir-Çelik 
Petrol Ürünleri 25,6 22,0 23,0 
Diğerleri (b) 49,4 43,5 40.6 

Yatırım mallan 100,0 100,0 100,0 
Madeni eşya 34,3 27,9 21,9 
Maltına İmalât 14,8 20,1 15,7 
BleOttrik Mak.-f-Elektronik 10,1 12,8 14,7 
Taşıt sanayii 36.9 31,7 38,4 
Tarım alet ve makinaları 3,9 7,5 9,3 

Kaynak : Devlet Planlama Teşkilâtı 
(a) Gerçekleşme tahmini 
Cb) 1972 yth itibariyle paylan yünde 10,0 un altında olan sektör-

ler «diğerleri» adıyla gruhlandırilmıştır. 



(1,) ÜRETİM TEKNOLOJİSİ : 

24. Sanayide teknolojik gelişmeler, yeni üretilmeğe başlanan mal-
ların üretim teknolojilerinin transfer edilmeleri ve kurulu sanayilerin 
yeni yatırımlarla daha ileri teknolojileri kullanmava başlamaları ile sak-
lanmıştır. Madencüiikte, özellikle linyit istüıracında makina kuUanım 
oranı artmış, kömür istihracında ise kül miktarı düşürülerek daha iyi 
kalitede kok elde edilmesi mümkün olmuş ve sinter manyezit tesisleri 
kurulmuştur. Tüketim mallan sanayilerinde özellikle gıda işleme ve 
dokuma sanayileri yatırımlarıyla yeni teknolojiler transfer edilmiş ve-
geleneksel üretim metotları terkedilmeğe başlanmıştır. 

25. Ara mallan sanayilerinde teknolojik gelişmeler daha çok kâ-
gıt ve basım, çimento, cam lastik, demir-celik ve demir dış, metaller 
sanayileri ile kimya sanayiinin bazı dallarında yoğunlaşmıştır. Kâğıt 
sanayiinde sülfit teknolojisinin yerini sülfat selülozu teknolojisi almıştır. 
Çimento üretiminde yaş sistemden kuru sisteme, cam üretiminde Furko. 
metodundan Pittsburgh metoduna geçiş büyük ölçüde gerçekleştirilmiş-
tir. nâç sanayiinde ilâçlann uzun süre muhafazasmı sağlayan liyofili-
zasyon metodu uygulanmaya başlanmıştır. Demir dışı metaller sanayi-
lerinde alüminjTim ve civa imalâtında fabrikasyona, demir-çelikte ise 
yassı hadde mamulleri ve ıkaUteli çelik üretımme geçilmiş; oksijen çeliği 
ve ark ocağı teknolojilerinin uygulanmasına başlanmıştır. 

26. Yatırım mallan sanayilerinde teknolojik gelişmelerin yoğun-
laştığı faaliyet kollanndan madeni eşya sanayünde çelik konstrüksiyon 
ve basınca dayanıklı kaplar üretim teknolojisinde önemli gelişmeler ol-
muş; makma sanayiinde ise çimento, rafineri, gıda sanayii tesisleri ve 
baraj yatınmlannm büyük kısmmı yerli yapacak teknolojik düzeye 
ulaşılmıştır. Gemi inşaat sektöründe ise teknolojik gelişme kısmen blok 
inşaata geçiş yoluyla gerçekleşme durumundadır. 

27. Üretim teknolojileri transfer edilerek. Planlı dönemde üretim-
lerme veya montajlarma başlanan önemli mallardan bazüan Tablo I I 
de verilmektedir. 

Tablo 11 : Planlı Dönemde Üretilmeğe Başlanan Başlıca Mallar .•• 

— 154 kv'luk güç transformatörleri 
— 10 BG'den büyük elektrik motorları 
— Doğru akım motor ve generatörleri 
— Alçak gerilim kesici ve kontaktörleri (lOOO Vtan küçük> 
— Elektrik sayaçları 
— Endüstri tipi elektrik fırınları 
— Çelik alüminyum iletkenler 
— Otomatik telefon santral ve apareyleri 
— Multipleks cihazları 
— Radyo vericUeri 
— TV alıcılan 
— Bazı tip elektronik devre elemanları 
— Yüksek basınçlı bıihar kazanlan 
— Dizel motorlan 
— İçten y£inmalı motor parçalan 
— Sanayi fırınlan 



— Takım tezgâhları 
— Kompresörler 
— Komple soğ-utma tesisleri ve klima cihazları 
— Dokuma ve iplik makinalan 
— Asansörler 
— Sn savaclan 
— Emprime ve telli camlar 
— Pencere camı 
— Cam yünü. fibrocam, cam boru, cam çubuk 
— Krom - manyezit, ateş tug'lası 
— Elektroporselen 
—> Hermetik sofutucu üniteler 
— PVC, polietilen, polivinil asetat ve plastiikleştiriciler 
—1 Soda. boraks, bori'k asit, boyar maddeler, 
—i Sentetik elyaf ve ipliık 

' Boş film 
— Triple süper fosfat gübresi, diamonyum fosfat giîbresi 
— Kraft kâğıdı ve kraft liner 
— Taşıt lastikleri, V 'kayıkları 
— Tanm ilâcian aktif maddeleri 
—' Tetrasiklin 
— Dizel lokomotif 
— Tolcu vagonları 
— Otomobil 
— Otobüs 
— Ferro krom 
—I Yassı hadde mamuHeri 

Kaliteli çelik 
—1 Çelik boru 
— Plastik boru 

(5) KAPASİTE KULLANIMI: 

28. Kapasite lîullanımı, ekonominin üretim olanaMarmdan yarar-
lamna oranlarmı göstermektedir. Kapasite Icullanım oranlan (1) imalât 
sanayiinin tümü için, aynca tüketim malları, ara mallan ve yatırım 
mallan sanayileri itibariyle Şekil 3 de gösterilmiştir. Tüm imalât sana-
yiinde kapasite kullanım oram, 1968 yılından itibaren azalarak 1970 in 
birinci altı aymda en düşük düzeyine ulaşmış, 1970 in ikinci yansmdare 
sonra nispi bir iyileşme görülmüştür. 

29. Tüketim mah sanayilerinde Birinci Plan döneminde kapasite 
kullanım oranlan oldukça yüksektir. 1968 yılmm son altı aylık döne-
minde görülen düşmeye, dokuma ve giyim eşyası sanayii neden' olmuş-
tur. Grup üretimi içinde ağırlığı yüzde 40 dolayında bulunan bu sektö-
rün üretimindeki duraklama, kapasite kullanımını önemli ölçüde etki-
lemiştir. 1969 yılı sonlannda başlayan iyileşme, 1970 den sonra devam, 
etmemiştir. 

(1) Kapasite leulîanım oranlart Devlet Planlama Teşhilâtvnca ya-
pilan, Kamu ve özel kesimleri kapsayan <ilmalût Sanayii Eğüim Anket-
Zeri» nden yararlanarak hesaplanmıştır. 

f. 2 
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30. Ara malı sanayilerinde feapaaite kuıllanım oranı, ufalc dalga-
lanmalarla aynı düzejrl korumuştur. Bu sanayi grulbundatei kapasite 
kullammımîi 1969 jnimda gösterdiği azalma, kimya ve demir - çelik sek-
törleri ile ilgili hammadde ithalâtmdaki aksamalardan ileri gelmiştir. 

31. Yatırım mallan sanayiinde kapasite ıgenel olaraik düşük bir 
düzeyde kullanılmıştır. Önemli etkenlerden biri tanm alet ve maikina-
lan İle 'karayolu taşıtları imalât sanayilerinin ıgerefetirdigi ölçüde araı 
malı itOıalâtı yapılmamış olması ve özelli'kle ıkarayolu taşıtlan sana-
yiinde dağınık ve gerektiğinden fazla kapasite olmasıdır. Öte yandaa 
makina teçhizat imalâtında proje mühendislik hizmetlerinin gelişememiş 
olması, bu alandaki kapasiteden tam yararlanmayı önlemektedir. Geliş-
mekte olan ülkelerin çoğunda bu sanayilerin ekonomik kaapsitede ku-
rulma gerekleri yanmda talebin her alanda bu ölçüde gelişmemiş bu-
lunması nedeniyle düşük kapasitede çalışmaları kaçınılmaz olmaktadır. 

4. A L T Y A P I VE HİZMETİEBDE GEtîŞMEUER : 

32. Hizmetler sektörünün Gayrisafî Millî Hâsıla içindeki paymm 
Udnci Plan dönemi sonunda yüzde 36.9 a düşürülmesi öngörüldüğe 
(halde. 1971 yıh sonunda bu oran yüzde 39.8 olarak gerçekleşmiştir. 
(TaJblo 3). Hizmet sektörlerinin yararlandığı alt yapı tesislerindeki ge-
lişmeler ise aşağıda belirtilmiştir. 

33. Planlı dönemde alt yapı donatımı geliştirilmiş ve iyileştirilmiş, 
böylece yük ve yolcu taşıması hızla artmıışitır. Karayollarmda yük ve 
özellikle yolcu taşımacıhtı deniz, demir ve hava yollarma oranla daJıa 
çekici hale gelmiş ve bu alt sektörde gelişme daha (hızlı olmuştur. Ha-
berleşme alt yapısmda ise. Planlı dönemde yapımı tamamlanan radyo-
link hatları, şehirlerarası telefon konuşmalarmı kolaylaştırmış; aynca 
(televizyon verici alanJarına gelişme olanağı hazırlamıştır. Blöktrik ener-
jisi iletim tesisleri, plan hedeflerine uygun olarak gerçekleştiği halde, 
üretim tesislerinin gecikmesi, sanayileşmenin ihtiyacı olan enerji tale-
binin karşılanmasmda gerçek bir dart^gaz olmuştur. ıSanayi talebinin 
artması yanmda, şeiMrleşmenin (hızlanması da eJektrik enerjisi üretimini 
aorlamıştır. 

34. Karayolu ulaşımmda. Devlet yolu ve il yollarmm toplam uzun-
luğu planlı dönemde değişmemiş, ancak sert satıhlı yolların uzunlukla-
nnda gelişmeler sağlanarak, karayollarmda mevcut ana yön bağ-lantı-
lannın standardı belirli ölçüde yükseltUmiştir. Planlı dönemde 2».'? km. 
liık yeni demiryolu haJttı inşa edilmiş ve mevcut sistemin standardmm 
yükseltilmesine afırlık verilmiştir. 1963 -19̂ 72 döneminde deniz ticaret 
filosu kapasitesi yüzde 23 artmıştır. Hanra ulaşımmda, iç ve dış hat-
larda yolcu taşıması hızıla artmış ve T. H. Y. nın uçak filosunun jet 
uçaklarıyla donatılmasına başlanmıştır. Planlı dönemde genellikle mev-
cut hava alanlanmn tevsii ve iyileştirilmeleri de alınmıştır. 

35. Planlı dönemde gelişen sosyo - ekonomik faaliyetlere paralel 
alarak haberleşme alt yapı ve ıhizmetlerinde gelişmeler olmuştur. Ankara 
- Eskişehir - Istamibul - Edime ve Eskişeiıir - izmir radyo - link hattı ta-

maımİEinarak hizmete girmiştir. Ancak hızla artan ihtiyaçlar nedeniyle 
darboğazlar giderilememiştir. 
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36. 1962 yılında 5 a-det ve 500 kw çıkı§ gücünde olan radyo istas-
yonları, 1967 de 12 adet ve 904 kw a, 1972 de ise 20 adet ve 3744 kw 
çıkış gücüne ulaşnnıştır. Ankara televizj'onu 1968 de, istanbul, İzmir, 
Eskişehir televizyonları 1971 de. Edime - Balıkesir ve Kütahya televiz-
yonu ise 1972 de hizmete girmiştir. 

37. Türkiye'de fert başma birincil enerji tüketimi petrol eşdeğeri 
olarak 1962 de 453 kg. dan 1972 de 620 kg. a, fert başma elektrik ener-
jisi tükeitimi ise 1962 de 118 Kwh dan 1972 de 294 Kwh a yükselmiştir. 
Kuzey-Batı v€ Orta Anadoluyu kapsayan alt sistemin Batı Anadolu ile 
bağlantısını saflayan enterkonnekte sistem, 1963 yılmda kurulmuştur. 
1971 yüında 56 11, 336 ilçe, 449 belediyeli kasaba bu sistemden beslen-
mekte olup, 11 il, 233 ilçe ve 90 'belediyeli kasabanm da müstakU elek-
triği vardır. 1971 yılında elektriği olmayan 206 «belediyeli yerleşim biri-
minden. 144 ünün tesisleri yapım halindedir. 1972 yıh sonunda elek-
trikli köy sayısı 4300 e ulaşacaktır. Elektrik enerjisi üretimi ise plan 
dönemüıde yılda ortalama yüzde 12.0 aı-tarak 1972 de 11 000 Gwh a 
ulaşmış, yıllık üretim düzeyleri Plan hedenerüıin ortalama 3rüzde 5 geri-
sinde kalmıştır. 

38. Planlı dönemde standart topogrsıfik harita yapımında ve ta-
pulama ve şehir kadastrosu işlerinde ulaşılan sonuçlar genellikle plan 
hedeflerinin altmda. buna karşıhk belediyelerin şeSıir durum haritaları 
tokırtundan kaydedilen gelişmeler plan hedeflerinin üstünde olmuştur 
{Tablo 13 

39. Birinci ve İkinci Plan dönemlerinde kaplamalı köy yolu ya-
pımı için öngörülen hedefler aşılmıştır (Tablo 12). Birinci Plan'da köy 
içme sulan için fiziksel hedef verilmemiş, bu amaçla 565 milyon TL. 
harcanması öngörülmüşken; yapılan yatırım harcaması carî fiyatlarla 
740 milyon TL. dolayına ulaşmıştır, ikinci Plan dönemüıde 12 500 köye 
içme suyu temini hedef olarak almdığı halde uygulamada 19 686 köye 
içme suyu sağlanarak Planda öngörülen hedef, 7 186 fazlasıyla gerçek-
leştirilmiştir. Plan döneminde gerek şehir içme sulan, gerek kanalizas-
yon şebekelerinin yapmu için Devlet Su îşleri'nden yararlanma olanak-
ları araştırılmış ve bu kuruluşun alt yapı çalışmalanna katkısı plan-
lanmıştır. Belediye hizmetlerinin iyUeştirilmesi için gerekli olan mev-
zuat çalışmalan İkinci Plan döneminde tamamlanamamıştır. 

40. Türkiye'ye gelen yabancılarm sayısmm planlı dönemde yılda 
ortalama yüzde 15 oranında artarak 1972 yılmda 1 mUyon kişiye ulaş-
tığı tahmin edilmektedir. Planlı dönemde jılda ortalama yüzde 26 ora-
nmda artan yurt dışma çıkan vatandaş sayısı ise 1972 de 500 bin kişiye 
ulanmış olacaktır. Konaklama tesisleri kapasitesi tkinci Plan döneminin 
ilk dert yılmda ortalama yüzde 14 artarak 1971 sonunda 31 235 yatak 
kapasitesine ulaşmıştır. Planlı dönemde turizm gelirleri Plan hedefle-
rinin altmda kalmışür (Tablo 14). 

III. KAYNAKLARIN KULLANIMI: 
41. Planlı dönemde toplam harcamalarda önemli artışlar olmuştur. 

Yatınm harcamalannın gayrisaH millî hâsıla'ya oranı Plan hedeflerinin 
altmda kalmış; buna karşılık toplam tüketim harcamalan Birinci Plan 
döneminde Plan hedeflerinin gerisinde, ikinci Plan döneminde Plan he-
deflerinin üstünde gerçekleşmiştir (Tablo 15). 
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1. TÜKETİM HARCAMALARI : 

42. Carî fiyatlarla ıbirey toaşma tüketim, 1962 de 1681 TL. dan 
19Î2 de 4094 TL. na yükselmiştir. Bu dönemde birey başma tüketim ar-
tışı sa;bit fiyatlarla yılda ortalama yÜ2xie 3.5 oranmda, özel tüketim ar-
tış» isa yıüzda 3.0 dolaymda olmuştur. 

TABLO : 16 — Fert Başına Tüketim Harcamast 
(Carî fiyatlarla TL.) 

1962 1967 1972 (a) 

(1) (2) (3) 

Toplam tüketim 1681 2 437 4 094 
Özel tükeüm 1456 2 076 8 310 

Kaynak : Devlet Planlama TeşkUâtt 
(a) Gerçekleşme tahmini 

43. Planlı dönemde tüketim harcamalarmda carî fiyajtlarla yıllık 
ortalama artışlar Tablo 17 de gösterilmiştir. İkinci Plan dönemmd© 
kamu tüketim harcamalarındaki artıklar Devlet Meımurlan Kanunu'nmı 
uygulanmasmdan etıkilenmiştir. 

TABLO : 17 — Tüketim Harcamalarındaki Yıllık Ortalama Yüzde 
Artişlar 

(Cari fiyatlarla) 
Birinci 

Plan 1968 - 1971 dönemi 
dönemi gerçekleşme tahmini 1963 - 1S71 

(1) (2) (3) 

Toplam tükeüm 10,4 15,7 127 
Kamu tüketimi 12,8 22,9 17̂ 1 
özel tüketim 10,0 14,3 n 'g 

Kaynak : Devlet Planlama Teşkilâtı 
44. Planlı dönemde kamu tüketimi içinde personel giderlerinin 

payı yükselmiştir. Personel giderleri 1963 de kamu tüketiıminm yüzde 
70.4 ünden, 1967 de yüzde 74.2 sine çıkmıştır. 1972 de bu oranın yüzde 
77.5 e yükseleceği tahmin edilmektedir (1). 

45. 1967 - 1972 döneminde toplam nihaî tüketimin ortalama yüzde 
50 smi oluşturan başlıca mal grupları itibariyle tüketimin carî ve sabit 
fiyatlarla geUşimi Tablo 18 de verilmiştir. 1968-1972 döneminde daya-
ni'klı tüketim mallan ve enerji tüketimi toplam tüketimden daha hızh 
artmıştır. İBunda, yurtiçinde toineik otomobili imalâtında kaydedilen ge-
lişmeler ile televizyon ahcıları talebindeki artışlarm önemli etkisi olmuş-
tur. Nitekim, bmek otomobili için 1967 de 81.6 milyon TL. harcandığı 
halde, 1972 de 1 270 milyon TL. harcanacağı tahmin edUmefctedir. öte 
yandan petrol ürünlerinin (LPG ve Fuel - oil) nüıaî tüketimde kullanımı 
da İkinci Plan döneminde hızh artışlar göstermiştir. 

(1) Kaynak: 1963-1967 input - output çalışmaları, 197Z Prog-
ram çaZtşmalart. 
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46. Başlıca tüketim malı gruiblarmm toplam tüketim içindeki yüz-
de dagalunmı veren Tablo 19 dan görüldüğtl .gibi, tanma dayalı malla-ı 
nn tüketim içindeki payı azalmakta, dayanıklı tüketim maJlan ile enerji 
tiîketiminin payı ise yükselm^tedir. 

47. 1967 -1972 döneminde dört temel mal ıgrruibu îçin fert başına 
tüketim harcamalanndaki artışlar Tablo 20 de verilmiştir. Bu mal grub-
îarmda carî fiyatlarla fert başma toplam tüketim yılda ortalama yüzde 
11 dolaylarmda artarken, yiyecek maddeleri tüketimi yüzde 9, dayanıksız 
mallar tüketimi yüzde 11, dayanüdı mallar tükerttmi yüzde 14: dolayla-
rmda artmıştır. 

2. Y A T I R I M H A B C A M A T A R I : 

(X) SERMAYE BÎRÎKÎMtNÎN KAYNAKLARI: 

48. Birinci Planda gayrisafi millî hâsılanm ortalama yüzde 18.3 
ünün saJMt sermaye yaAınmlanna ayniması, bumm 14.8 inin iç tasarruf-
lardan ve 3.5 inin dış kaynaklardan ^karşılanması öngörülmüştür. Buna 
teırşılık uygulamada sabit semiaye yatırımları gayrisafî millî iıâsılanm 
ortalama yüzde 16.0 ma ulaşabilmiştir. Bunun 14.2 si iç, 1.8 i de dış 
kaynaklardan sağlanmıştır. 

49. İkinci Planda ise gayrisafî millî hâsılanm oı-talama yüzde 21.3 
ünün sabit sermaye yatınmlarma ayrılması, bunun 19.4 ünün j-urtiçi 
tasarruflardan, 1.9 nun ise dış kaynaklardan »ag'lanması öngörülmüştür. 
1972 yılmm ilk gerçekleşme tahminlerine göre İkinci Plan döneminde 
gayrisafî millî hâsılanın ortalama yüzde 19.3 ü sabit sermaye yatınm-
larma ayrılmış olacaktır. Bu dönemde sabit sermaye yatınmlannm dış 
kaynaklardan karşılanan kısmmm gayrisafî millî hâsılaya oranı yüzde 
1.3 e, iç kaynaklardan sağlanan kısmmınki ise ortalama yüzde 18.0 a 
ulaşmış bulımmaktadır. 

50. Birinci ve İkinci Beş Yülık Plan dönemlerinde toplam sabit 
sermaye yatırımları içinde kamu kesiminin ve özel kesimin paylan he-
def ve gerekleşme olarak Tablo 22 de verilmektedir. Tablodan görüldüğü 
üzere Birinci Plan dönemindeki gerçekleşmede Giamu kesiminin payı 
plan hedefinin altmda kalmıştır. Buna karşılık İkinci Plan gerçekleş-
mesinde kamu kesiminin payı plan hedefini bir miktar aşmış olacaktır. 

61. Taiblo 23 te görüldüğü gibi planlı dönemde toplam sabit ser-
maye yatınmlannm ortalama yıllık artış hızlan plan hedeflerinin geri-
sinde kalmıştır. 

52. Birinci Plan döneminde marjinal iç tasarruf oranı yüzde 32.0, 
İkinci Plan döneminde ise yüzde '25.7 olmuştur. Birinci Plan döneminde 
marjinal iç tasarruf oranmda plan hedefleri aşılmış; İkinci Plan dö-
neminde ise hedefin altmda kaimmiş tır. 

53. Birinci Plan'da sabit sermaye / hâsıla oranmın ortalama 2.6 
olacağı taihmin edilmiş ve gerçekleşmiştir. İkinci Plan için 3.2 olacağı 
tahmin edilen bu oran, 1972 yılı ilk tahminlerine (1) göre 3.0 dolayında 
olacaktır. 

.(1) İlk dört yü için gerçekleşme, 1978 yılı için tahmin 



TABLO : 19 — Başlıca Tüketim Malı Gruplarının Toplam Tüketim 
İçindeki Yüzde Dağılımı 

(Cari Fiyatlarla) 
1967 1972 

(1) (2) 

Tarıma dayalı mallar tüketimi 33,5 31.2 
(Yiyecek ve içecekler) 

Et 5,6 4,9 
Süt 5,7 4,3 
Yumurta 0,6 0,7 
Gıda sanayi 18.9 17.6 
içki 1,0 1,1 
Tütün 1,7 2,6 

Dayanıksız tüketim mallan 12,9 13,1 

Dokuma ve giyim eşyası sanayi 10,9 10,3 
Kâğıt 0.002 0,003 
Kimya 1.4 2,0 
Basım 0,6 0,8 

Bebeni mallan tüketimi 0,2 0,2 

Cam ev eşyası 0,13 0,1 
Porselen sofra ve süs eşyası 0,07 0,1 

Dayanıklı tüketim mallan 2,9 3,3 

Mobilya 0,6 0,6 
Madeni eşya 1,1 0,8 
Elektrikli ve elektriksiz makina, cihaz ve 
aletler 1,1 1,1 
Binek otomobilleri 0,1 0.9 

Enerji tüketimi 1,0 1,4 

Kömür 0,2 0.2 
Petrol ürünleri 0,8 1,2 

TOPLAM 50.5 49.2 

Diğerleri 49,5 50,7 

GENEL TOPLAM 100,0 100,0 

Kaynak : Devlet Planlama Teşkilâtı 
Not : Toplamlar yuvarlama nedeniyle tam tutmayabilir. 

TABLO : 20 — Başlıca Mal Gruplarında Fert Başına Tüketim 
(Cari Fiyatlarla, TL.) 

1967 - 1972 yıllık 
1967 1972 ortalama artış 

(1) (2) (3) 

Tarıma dayalı mallar tüketimi 817,5 1 277,6 9.3 
(Yiyecek maddeleri) 

1 277,6 

Dayanıksız tüketim malları 316,0 536,2 11,1 
Dayanıklı tüketim malları 70.5 135,1 13.9 
Enerji 23,2 57,8 20,1 
Diğerleri 1210,0 2 087.3 11,5 

TOPLAM 2 437,0 4 094,0 10,9 

Kaynak : Devlet Planlama Teşkilâtı 

1 



TABLO : 21 — Pinnh Dönemde Sabit Sermaye Yatmmlarmın Gayrisafi 
Mîllî Hâsıla İçindeki Payı ve Kaynaklan 

Birinci Plan Dönemi İkinci Plan Dönemi 

Plan 
hedefi 

Gerçek-
leşme 

Plan Gerçek-
hedefi leşme 

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

Gayrisafî millî hâsıla içinde 
Sabit sermaye yatırımları (Yüzde) 18,3 16,0 21,3 19,3 
Iç kajmaklar 14,8 14,2 19,4 18,0 
Dış kaynaklar 3,5 1,8 1,9 1,3 
Kaynak : Devlet Planlama Teşkilâtı 

TABLO : 22 — Kamu ve özel Kesim Yatırımlarının Toplam Sabit 
Sermaye Yatınrrüarı İçindeki Payları (Yüzde) 

Birinci Plan Dönemi İkinci Plan Dönemi 

Plan Gerçek- Plan Gerçek-
hedefi leşme hedefi leşme (a) 

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

Toplam yatırım 100,0 100,0 100,0 100,0 
Kamu kesimi yatırımları 59,9 52,4 52,6 53,1 
özel kesim yatırımları 40,1 47,6 47,4 46,9 
Kaynak : Devlet Planlama Teşkilâtı 
(a) 1968 - 1971 gerçekleşme ve 1972 ilk gerçekleşme tahmini toplamı olarak. 

TABLO : S3 — Toplam Sabit Sermaye Yatırımlarının 
Yüzde Artış Hızları 

Birinci Plan Dönemi İkinci Plan Dönemi 
Plan Gerçek- Plan Gerçek-

hedefi leşme hedefi leşme (a) 

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

Toplam yatırım 10,7 9,4 11,2 10,8 
Kamu kesimi yatırımları 10,6 8,5 10,0 10,7 
Özel kesim yatırımları 11,0 10,5 12,5 11,0 
Kaynak : Devlet Planlama Teşkilâtı 
(a) 1968 -1971 gerçekleşme ve 1972 ük gerçekleşme tahmini toplamı olarak 
(h) 1963 programında 1962 yılı gerçekleşmesi olarak verilen sabit sermaye 

yatırımları baz alınarak hesaplanmıştır. 



(S) SERMAYE BÎRÎKÎMÎNİN 8EKTÖREL DAĞILIMI: 

54. Birinci Plan döneminde 1961 yılı fiyattan ile toplam olaraık 
59.6 milyar TL., İkinci Plan döneminde ise 1965 yılı fiyatlan fle toplam 
olarak 111.5 Milyar TL. tutarmda sabit sermaye yatırımı yapılması ön-
görülmüştür. Yatınmlann gerçekleşme oram. Birinci Flajı döneminde 
yüzda 90.6, ikinci Plan döneminde ise yüzde 91.4 (1) olmuştur. Sabit 
sermaye yatınmlanmn sektörel dağılımı Plan hedefleri ve gerçekleşme 
olarak Tablo 24 t© verilmektedir 

55. Tablodan izleneceği igltoi, her iki Plan döneminde de îmalât 
Sanayü, Ulaştırma ve Konut sektörlerindeki gerçekleşmeler Plan hedef-
lerini aşmış; Tarım, Eğitim ve Sağlıik Sektörlerindeki gerçekleşmeler 
isa Plan hedeflerinin gerisinde kalmıştır. 

TABLO : — Birinci ve İkinci Plan Dönemlerinde Sabit S&rmaye 
Yatırımlarının Sektörel Dağılımı (Yüzde) 

Birinci Plan Dönemi îkmci Plan Dönemi 

SEKTÖRLER Hedef Gerçekleşme Hedef Gerçekleşme (a) 

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

Tanm 17,7 15,3 15,2 11,8 
Madencilik 5.4 5,6 3,7 3,5 
îmalât sanayii 16,9 19,6 22,4 25,7 
Enerji 8,6 6,1 8,0 8,5 
Ulaştırma 13,7 15,6 16,1 16,4 
iHırizm 1,4 1,3 2,3 2,1 
Konut 20,3 22,3 17,9 20,2 
Eğitim 7,1 6,5 6,7 4,7 
Sağhk 2,3 1,7 1,8 1.5 
Diğer hizmetler 6,6 6,0 5,5 5,5 
Kalkmma fonu — 0,4 0,1 

TOPLAM 100,0 100,0 100,0 100,0 

Kaynak : Devlet Planlama Teşkilâtı 
(a) 1968 - 1971 dönemi gerçekleşmesi ve 1972 ilk gerçekleşme tahmini top-

lamı olarak. 

66. 1963 -1971 yülann arasmda sabit sermaye yatırımlarmm sek-
törler itibariyle dağılımı Tablo 30 da, sektörlerin toplam içindeki pay-
lan ise Tablo 31 de verilmektedir. 

(S) KAMU KESİMİNİN PROJE MEVCUDU VE AKSAMI: (2) 

57. 1972 yılı Programma ek yatınm listesinde yer alan Genel ve 
Katnaa Bütçeli Kuruluşlar, Kamu iktisadî Teşebbüsleri ve döner ser-
mayeli idarelere ait yatırım projelerinin toplam maliyeti 98.6 milyar TL. 

(1) 196S-1971 gerekleşme ve 1972 Uk gerçekleşme tahmini top-
lamı olarak 

(2) Mahalli İdareler hariç. «Proje mevcudu» deyimi ile yıllık 
programda yer alan projelerin maliyetleri toplamı kastedilmektedir. 



dır. Bu projeler için 1971 yılı sonuna kadar toplam olaralc 28.6 milyar 
TL. harcanmıştır. aVTahallî idareler lıarig, îkamunun 1972 yılmdaüd yatı-
rım gerçeikleşmeleri, ük tahminlere göre, 19.8 milyar TL. olacalctır. 

58. İkinci Plan döneminden kalan projelerin tamamJanması için 
1973 ve sonraki yıllarda toplam olaraik 50.2 milyar TL. lık kajmaik ay-
rılması 'gerekecektir. 

59. Ancaik, ıbu tutarlar 1971 yılı fiyatları ve 1972 yılm-daki maKyet 
durumlarma göre tespit edilmiştir. Projelerin maliyetlerinde belirecek 
artışlar ve muhtemel fiyat yükselişleri, bunu önemli ölçüde artırabilir. 
Kamu kesiminin proje mevcudundaki değişmeler Tablo 25 te, 1972 yılm-
daiki durumun ayrmtrları ise Tablo 26 da verilmeikıtedir 

TABLO : 25 — Kamu Kesimi (a) Proje Mevctıdtmdaki Gelişmeler 

YILLAR 
Proje mevcudu 

(Milyar TL.) 
Endeks 

1963 = 100 
Yıllık yüzde 

artış 

(1) (2) (3) 

1963 20,4 100,0 
1964 22,9 112,3 12,3 
1965 22,9 112,3 — 

1966 26,8 131,4 17,0 
1967 32,7 160,3 22,0 
1968 49,5 242,6 51,4 
1969 60,8 298,0 22,8 
1970 62,8 307,8 3,3 
1971 88,5 433,8 40,9 
1972 98,6 483,3 11,4 

Kaynak : Devlet Planlama Teşkilâtı 
(a) Mahalli idareler hariç. 

TABLO : 26 — 1912 Yılında Kamu Kesimi (a) Proje Mevcudu (Milyar TL.) 

1971 sonıma kadar ÜBYP'a inükal 
gerçekleştirilen 1972 harcama eden kaynak 

Proje mevcudu harcama tahmini ihtiyacı 

(1) (2) (3) 

98,6 28,6 19,8 

(4) : l - (2+3) 

50,2 

Kaynak : Devlet Planlama Teşkilâtı 
(a) Mahalli idareler hariç. 

60. 1972 yüı Programmda yer alan kamu yatırım projöerinin 
Üçüncü Plandaki kaynak ihtiyaçlanrmı sektörel dağılımı incelendiğinde, 
dört sektördeki (İmalât sanayü, Enerji, Tarım ve Ulaştırma) kaynak 
üıtiyaçlarmın toplamm yüzde 85.9 una ulaştığı görülmektedir. Diğer 
aynntılar, Tablo 27 de verilmigıtir. 

61. tŞeJcü 6 ve 7 de görülen kamu kesimi proje akımı, carî fiyat-
larla verilmiştir. 1965 yılmda yatırım malları fiyat endeksi 100 olarak 
almdığında 1971 yılı endeksinin 155.6 olduğu gözönüne aJmırsa, proje 
mevcudundaki reel artışların şekilde görünenm altında olacağı ortaya 
çıkmaktadır. 
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TABLO : — Kamu Kesimi (a) Proje Mevcudunun Sektörel Dağütmt 

(Müycm TL.) 
Üçüncü Plan'a 

İntikal eden 
kaynak ihtiyacı 

Proje 1971 sonuna 1972 harcama, A 
mevcudu kadar harcama tahmini (b) Mutlak Yüzde 

(1) (2) (3) ( 4 : l ) - ( 2+3 ) (5) 

Tarım 16 178,6 5 229,0 2121,6 8 828,0 17,6 
Madencilik 5 255,3 1541,5 1 466,3 2 247,5 4,5 
İmalât sanayii 29 420,7 7 890,8 6 390,2 15 139,7 30,2 
Enerji 19182,2 5 245,1 2 788,3 11148,8 22,2 
Ulaştırma 17 366,6 5 753,1 3 620,4 7 993,1 15,9 
Turizm 972,0 280,0 179,3 512,7 1.0 
Konut 677,8 209,0 287,5 181,3 0,4 
Eğitim 4187,5 1 073,4 1 461,8 1 652,3 3,3 
Sağhk 1 301,6 382,8 445,0 473,8 0,9 
D. kamu 
hizmetleri 4 024,9 995,0 1 029,3 2 000,6 4,0 
Kalkınma fonu 10,0 — 9,6 0,4 — 

TOPLAM 98 577,2 28 599,7 19 799,3 50 178,2 100,0 

Kaynak : Devlet Planlama Te§kilâU 
(a) Mahalli idareler hariç. 
(h) Sektörlerde yatırım gerçekletmesi tahmin edairken, toplam yatırımla-
rın gerçekleşme yüzdesi her sektöre uygulanmıştır. 

(V BAZI ÜLKELERLE KARŞILATTIRMA: 

62. Türfc ekonomisinde Planlı dönemde gerçeKl^en tasarruf ve 
yatırımların gayrisafî mUlî 'hâsılaya oranları, dl fer toazı ülkelerle karşı-
laştırmak olarak Tablo 28 de verilmiştir (1). Türk ekonomisinde 1966 
ve 1969 yıHarmda gerçeMe^irHen toplam yatınmlarm gayrisafî miin 
hâsılaya oranı, Portekiz ve İtalya dışında Tablo'da yer alan diğer ülke-
lere göre düşüktür. 

63. Türkiye'de sabit sermaye yatırımlarmın ana selktörler itiba-
riyle dağılımı diğer ülkelerle karşüaştırmalı olarak Tablo 29 da veril-ı 
mektedir. 

(1) Karştlaştırmanın atüamlı olabilmesi için, büyüklüklerin aynı 
ya da birbirine yakın yiOann değerleri olmasına, tanım ve kapsamlar*-
ntn uygunluğuna dikkat edilmiştir. 
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tq t̂  «e ê  M o> M oo 
I© o 0> <0 o' fH >0 

kdb* Mtoê  Mcgê  e» 05 
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»H V M « w «o o> ĉ  ê  00 OÎ t-T ©* t-« r̂ " w © Q © eo I M rt cî 

ıjj c< t* Mi t- « w_ »H »o t-î eö OÎ « t-* ©" 
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eo © Ĉ  © «o M t- rH t- ı-i <N eo' ci co' ©' to C4 o> »H «o ©" 

tH ^̂  © «5 © M 00 eo eo t̂  ^ t-T g f-i w' eo r̂  © ©• co' j 

M eo lAMte M e? N © ê  
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c® ui eo co ^ 00 © ̂  M:) Ĉ  rH oö *o cı © o' PH o © OO l-t C4 «H t-4 

we»5 ^ coê eo eooo 
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TAMIX) : 37 — IhUci Beş TOlik Plan'da, Kamu Harcama Hedefleri 
V0 Crerçeklesmeti 

(Carî fpatlarla, MUjfon TJL) 

XM8 1S0O 1»70 19T1 
1968^71 
Ttgjiaaaı 

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

Plan haâsfl^: 

KaaiHi haroamalon » 3 ^ 5 40^)4 1S6421 

Kamu oarî harcamaları 13680 15 609 18 531 23 562 71 

Kamu yatmm hıı.rcamaaan 11380 13189 16149 21547 62 265 

Transfer harcamaları 4138 4597 58124 8 215 22 774 

Gerçekleşme: 

Kamu harcamaları 28 331 32 200 40 52ı3 53 790 154 844 

Kamu carî harcamaları 12 422 13 678 16 820 24 645 67 565 

Kamu yatırım irarcaanaîarı 11156 12 763 14 442 16 203 64 664 

Tramsfer harcamaları 4T53 5 759 9 261 12942 32715 

Oerçeîeteyme yüzdesi: 

Kamu harcamalan 97,0 06,4 100,0 100,9 99,0 

Kamu cart harcamaları 90,8 srr.a 90,8 104,6 94,6 

Kamu yatının harcaaMaJan 98,0 06,8 89,4 75,2 87,6 

Trajısfer harcamaları 114,9 125,3 159,0 157,5 143,7 

Kaynak : — MoUiye Bakatüıği, Devlet Hesaplan Biüteni YüUğı, 
(1960-19S3) Bütçe Ytllan. 

— Maliye Bakatüığt, Karmı Hesapları Bülteni, Sv.l>at 
1971 ve Şubat 1978. 

• Devlet Planlama Teşktlâtt, 
Beş Yil (1963-1967) 

Kalkuıma Plam Birinci 

— Devlet Planlama Teşkilâtı ÇaJı$malan. 



TABLO : S8 — İTcinci Beş YtTlik Plan'da Kamu Oelir Hedefleri ve 
Gerçekleşmesi 

1968 

(Carî fiyatlarla, Milyon TL.) 

1969 1970 1971 
1968-1971 
Toplam 

(1> •(2) (3) (4) (5) 

Plan hedefleri : 

Vergi gelirterl 18162 20 932 25 017 32 088 96199 
—1 Vasıtasız 517'3 6 050 7 2S0 8456 27 959 
— Vasıtalı !12 989 14 882 17 737 22 632 68 240 
Vergi dıgı gelirler (a) 1494 1573 1853 2170 7 090 
Öz kaynak ve fonlar 5 748 6413 8074 11 316 31 551 
İECarşılık paralar 2184 2 420 2 647 2 945 10196 
Tasarruf bonosu 920 1089 1324 1705 5 038 
OBIk finansman gereği 690 968 1589 3100 6 347 
Toplam gelir 29 198 ı33 395 40504 63 324 156 421 

Gerçekleşme : 

Vergi gelirleri 16439 119400 23 093 31 440 90 372 
—• Vasıtasız 5 695 6 7Y5 8640 11844 32 954 
—• Vasıtalı 10 744 12 625 14453 19 596 57 418 
Vergi dışı gelirler (a) 2 240 2147 5 313 5 606 15 306 
öz kaynak ve fonlar 5 452 5 295 5288 4131 20166 

ıKarşıhk paralar 1796 2 063 5 507 4296 13 662 

Tasarruf bonosu 625 731 88l2 118Ö 3423 

tç borçlanma 
(Ek finansman gereği) 514 610 600 800 2 524 
Toplam gelir 27 066 30 246 40 683 47 458 145 453 

Kaynak : — Maliye Bakanlığı, Devlet Gelirleri Bülteni, Sayı 26. 

— Maliye Bakanlığı, Devlet Hesaplan Bülteni Yüliöt 1960-1969 Bütçe yıllan. -ot^CTsı ruııgt, 

— Maliye Bakanlığı, Kamu Hesaplan Bülteni, Şubat 197Z 

— Devlet Planlama Teşkilatı, Kalkınma Planı Birinci 
Beş YÜ (196S-196T) 

(a) Tablo ün dip notunda ifade edilen kapsamdadır. 



TABLO : 39 — îkinci Beş YillıJe Plan'daki Kamu Gelir Hedeflerinin 
Gerçekleme yüzdeleri 

(Yüade) 

( H '(2): (3) (4) ,(5) 

1968 1969 1970 
1968-1971 

1971 Ortalama 

Vergi gelirleri 90,5 92,7 92,3 98,0 93,9 

Vasıtasız 110,1 112,0 118,7 125,3 117,9 

Vasıtalı 82,7 84,8 81,5 86,® 84,1 

Vergi dışı geUrler 149,9 136,5 286,7 258,3 215,9 

öz kaynaJî ve fonlar 94,9 62,6 65,5 36,5 63,9 

Karşılık paralar 82,2 85,2 208,0 145,9 134,0 

Tasarruf bonosu 67,9 67,1 66,6 69,5 67,9 

Hk finansmaaı gereği 74,5 63,0 37,7 25,8 39,8 

Toplam gelir 92,7 90,6 100,4 89,0 93,0 

Kaynak : Devlet Planlama TeşkOdU 

65. Birinci Planui' harcama hedefleri ve gergeklegmeleri Tablo 34 
te, gelir hedefleri ile gerçekleşmeleri Tablo S'ö ve 36'da; İkinci Plaıun 
harcama hedefleri ve gerçekleşmeleri Tablo 37'de, gelir hedefleri ve ger-
çekleşmeleri ise Tablo 38 ve 39 da verilmiştir. 

2. BÜTÇEîrtN YAPISINDAKİ DEĞtŞMEUER : 

66. Tablo 40 da görüldüğü gibi, Planlı dönemde carî fiyatlarla top-
lam konsolide bütçe harcamaları içinde yatınm harcamaları mutlak ola-
rak artmaJtla birlikte, İkinci Planın son 3allannda yatınmlarm nisbi payı 
giderek azalmıştır (i). Buna karşılık, İkinci Plan döneminde transfer har-
camalarinm payı Birinci Plan' dönemine göre yüksek olmuştur. 

(1) Devlet Memurları Kanunwııun uygulmvmasına kadar yatvnm 
harcamaları içinde yer alan teknik personel ücretlerinin Devlet Memur-
lar% Kanununun uygulanmağa başlaması üe carî harcamalar içinde alın-
mış olması, yatırımların toplam, konsolide bütçe harcamaları içindeki 
payını azaltıcı yönde etkilemiştir. Nitekim yatırımların payvnda sadece 
bu nedenle 1.5 puan dolayında azalma olduğu hesaplanmıştır. 



1962 

(1) 

(Carî Fiyatlarla, Milyon TL.) 

1967 1968 19 71 (a) 1972 (b) 

(2) (3) (4) (5) 

Konsolide bütçe 9 368 19 130 22 432 47 345 51968 
Cari 4 654 9 736 11024 22171 26 387 
Yatırım 2 375 5104 6132 7 894= 9 455 
Transfer 2 339 4 290 5 276 17 280 16116 
Konsolide bütçenin 
yüzdesi olarak 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Carî 49,7 50,9 49,2 46,8 50,8 
Yatırım 25,3 26,7 27,3 16,7 18,2 
Transfer 25,0 22,4 23,5 36,5 31,0 

Kay^ıak : Maliye Bakanitğt 

(a) Geçici tahmin 

Cb) Bütçe tahmini 

3. K A M U İKTİSADÎ TEŞEBBÜSOat î : 

67. Türkiye'nin sanaylle§erek kalkınmasında etkiU bir araç olarak 
kullanıla gelen Kamu iktisadî Teşebbüsleri, Birinci ve İkinci Plan dö-
nemlerinde de kendilerinden beklenen öncülük görevini yerine geürme 
çabasım sürdürmüşlerdir. Verimlilik konusunda ciddî sorunları olmasına 
ve yeniden düzenlenmeleri gerekmesine rağmen. Kamu İktisadî Teşebbüs-
lerinin özellikle üretim, istihdam, ileri teknoloji kullanma ve fiyat istik-
raı-ım koruma konularındaki olumlu katkıları yanında, giderek sanayi 
toplumu olması am.açlanan Türkiye'de işgücüne beceri kazandırma yo-
lunda da yararlı hizmetleri olmaktadır. 

68. Birinci Plan döneminde toplam kamu yatmmlannm yüzde 34,S 
i, İkinci Plan döneminde ise yüzde 43.3 ü Kamu lîküsadî Teşebbüsleri a r â -
cılıfı ile gergekleştirilmiştir. 

69. Tablo 41 den görüldüğü gibi Birinci Plan döneminde, 1966 yı-
İmdaki artış hariç, Kamu İktisadî Teşebbüsleri yatınmlannm kamu ya-
tınmlan İçindeki payı değişmemiştir. İkinci Plan döneminde bu pay de-
vamlı artış göstererek 1968 de yüzde 34 den ,1971 de yüzde 4S e çıkmış-
tır. 1972 Programında önıgörUlen pay ise yüzde 51.7 dir. 



TABLO : Ifl — Birinci ve İkinci Plan Dötıemhıde'hi Kamu Yattrvmlan 
îçinde Karmt tktisaAî Teşebbüslerin Yeri 

(Carî fiyatlarımı. Milyon TL.) 

Yıllar 

Kamu iktisadî 
teşebbüsleri. 
(KİT) nin. 
yatınmlarî 

T<^lıam kamu 
yatmmlan Yüzde 

(1) (2y (3) 

1963 1 591,4 4 754,1 33,5 

1964 1 830,7 54i27,2 33,7 

196Ö 2115,0 6 079,8 34,8 

196f 2 928,2 7854,S S7,3 

1967 3 057,0 9003.7 34,0 

TOPLAM 11522,3 S3 119,7 34,8 

1968 3S39,4 11156,4 34,4 

196S 4809,5 12 763,3 87,7 

1970 61)73,2 14 442,2 42,7 

1971 (a) 6 975,0 16 202,5 43,0 

1972 (a) 11059,4 21 389,7 Bl,7 

TOPLAJ.İ £2 856,5 75 954,1 4S.Z 

Kaynak : Devlet Planlama TeşküûU 

(a) 1911 tahmin, 1972 ise Program, raJeamıdtr. 

70. lubio 42 den izleneceği gibi Birinci ve tkinci Plan dönemlerinde 
Kamu ÎKtisadi Teşebbüsleri yatırımları içinde imalât sanayii yatırımları 
giderek ahırlın kazanmıştır. 1963 yılmda tüm Kamu İktisadi Teşebbüs-
leri yatınmlan İçinde imalât sanayii yatınmlanmn pajı yüzde 27.2 iken 
bı: pay Birinci Plan dönemi sonunda yüzde 38.8 e çıkmıştır. 1971 yılında 
Kamu İktisadi Teşebbüslerinin, gerçekleştirdikleri 6 975 milyon TL. tu-
tarındaki sabit sermaye yatınmının yüzde 55,9 u imalât sanayii yatı-
nmlandır. IkincC Plan döneminin son yılı olan 1972 de ise 11 059 milyon 
TL. oiarai: programlanarı toplam Kamu İktisadî Teşebbüsleri yatınmla-
nnır. yüzde 57.6 inüi' imalât sartayüne ayrılması öng'örülmüştür. BLCUIUI 
İktisadi Teşebbüsleri yatırımları içinde tanm ve hizmetler sektörünün 
pajı azalmış, madencilik alanma yapılan yatınmların payı ise sürekli dal-
galanma göstermiştir. 

f. 4 
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V . D I Ş E K O N O M İ K i L t Ş K l L E R : 

1. ÖDEMELER DENGESİ : 

71. Birinci ve îkinci Beş Yıllık Kalkınma Planlarında ödemeler 
dengesi üzerinde önemle durulmuş ve dış ticaretin kalkınmayı sınırlayıcı 
etkisini gidermek amacı ile belirli hedefler benimsenmiş ve politikalar 
öngörülmüştür. 

72. Planlı dönemde ödemeler dengesi olumlu bir gelişme göster-
mekle beraber, tüm ödemeler dengesi kalemlerini Planlarda öngörülen öl-
çüde yönlendirmek mümkün olmamıştır. Ödemeler dengesini oluşturan 
kalemlerin bazılarında beklenenin üstünde gelişmeler sağlanırken, diğer-
lerinde gerçekleşme. Plan' hedeflerinin altında olmuştur. 1963 - 1971 dö-
neminde ödemeler dengesindeki gelişmeler Tablo 43 de verilmektedir. 

73. Mal ithalâtı ve mal ihracatı arasmdaki fark olarak tanımla-
nan «dış ticaret açığı» giderek büyümektedir. Dış ticraet açığındaki bu 
hızlı artışı azaltmak amacı ile Birinci ve İkinci Planlarda ithalât ika-
mesi ve ihracatı geliştirme politikaları birlikte benimsenerek uygulan-
mıştır. Bu dönemde ihracatın geliştirilmesi için düşük faizli kredi, proje 
bazmda döviz tahsisi gibi tedbirler getirilmiştir. Aynca, gerek sayı ola-
rak verg iadesi konusu olan mallar, gerek vergi iadesi oranları artırıl-
mıştır. Toplara ihracat plan hedeflerini aşmakla birlikte, ihracatm yapı-
smı değiştirme açısından beklenen ölçüde gelişme sağlanamamıştır. İtha-
lâtı kısıtlamak için izlenegelmekte olan dış ticaret rejimi. Plandı dönemde 
de devam ettirilmiş ve ihalât, gümrük vergileri ve miktar kısıtlamaları 
üe kontrol altmda tutulmuştur. Ayrıca, iüıal ikamesini gerçekleştirecek 
sanayUere öncelik verilmiştir. Bununla beraber başlıca ortaya çıkan döviz 
darboğazım gidermek, iç ve dış fiyatlar arasmda gerekU dengeyi sağla-
mak gibi amaçlarla 1970 Ağustosunda Türk Parasınm değeri yenidea 
ayarlanmıştır. 

74. Genel olarak Planlı dönemde döviz kaynaklarının smırlılığı yü-
zünden rezervler oldukça ölçülü düzeylerde kalmış, ancak devalüasyon^ 
İşçi gelirlerinin yükselmesi, ihracatm' artması ve serbest alanlara yönel-
mesi nedeni ile, özellikle son iki yılda, döviz rezervleri artmıştır. 

W İHRACAT VE YAPISAL DEĞlSÎMt : 

75. İhracatm geliştirilerek sanayi ürünleri yönünde ^pısal bir de-
ğişiklik sağlanması, her iki Planda da yer alan temel bir Ulîedir. 1963 -
1971 döneminde toplam olarak 4335 milyon dolar ihracat yapılması ön-
görülmüştür. Bu miktar 4 554 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. 1962 
yılmda 381 milyon dolar olan ihracat, 1971 yılında 677 milyon dolara yük-
selmiştir. 
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1983 - 1971 döneminde ihracat yüda tartılı ortalaîYia olarak ytizde 
7.0 oramnda artmıştır. Gerçekleş«î artış hızlan tartılı ortalama olarak 
Bîrind Plan dönemi Için yüzda 6.7, tkinci Plan'm İlk dört yılı için ise 
j-tbsde 7.2 olmuştur, (i) 

76. 1963 -1971 döneminde aanayl ürünleri ihracatı yılda tartılı 
ortaiama olarak yüzde 10.7 oranmda artış göstermiştir. Sanayi ürün-
leri ihracatmda sağlanan bu arüş 1963 - 1987 diineminde yüzde 2, 1963 -
19T1 daasminde İ8« yüzde 20 dir. Sanayi ürünleri ihracatuan toplam ih-
racat içiredekl payı 1962 yılmda yüzde 18.0 iken, 1971 de yüzde 21.5 ol-
muştur. Böylece İhracat, tanmaal yapışım henüz devam ettirmektedir. 
Öta yandan, sanayi ürünleri kapsamına giren bazı maddeleri gerçek sa-
nayi ürünü olarak nitelendirmek de güçtür, örneğin, küspeler dışarda tu-
tuldufunda, sanayi ürünlerinin toplam ihracat İçindeki payı 1962 yılında 
yüzâo 15.2, 1971 jnimda ise yüzde 18.2 olmaktadır. Buna karşılık, sana-
yileşmiş ülkelerin ihracatı içinde büyük bir pay tutan malana ve ulaşım 
araçlan gibi yatırım ve ara malı ihracatının toplam üıracat içindeki payı 
1971 yılmda sadece binde 5 dir. 

77. 1963 - 1971 döneminde gerçekleşen ihracat. 26 sektör lübariyle 
Tablo 44 de, Plan ve Programlardaki aynma göre ihracat hedef ve ger-
SSkleşmeleri ise Tablo 43 de verilmektedir. 

rS; ÎTHALÂT VB tTBAT.ÂT ÎKAMESİ: 

73. 1963 -1971 dön-emi için toplam olarak 6.953 müyoa dolar itha-
lât yaiMİması öngörülmüştür. Bu miktar 6 883 milyon dolar olarak ger-
îskl^mlşUr. 1962 yılmda 622 mUyon dolar olan ithalât 1971 yılında 1171 
milyon dolara yükselmiştir. 1963 - 1971 döneminde ithalât tartıh orta-
lama olarak yılda yüzde 8.7 oramnda artmıştır. Bu hız, Blrmci Plan dö-
Tieminde jrüzde 2 olmuş, tkîncd Plamn ilk dört yılında ise yüade 15.2 ye 
•alaşım§tır. 

1583 - 1972 yıllarmda hedef alınaa ve gerçekleşen ithalât miktar-
ları Tablo 46 da gösterümişUr. îthalâtm finansman kaynaklarına göre 
dafıhmı 1963 -1972 döneaai iğin TaJjlo 47 de verilmektedir. 

73. îthalât ikamesi Planlı dönemde özellikle Demir - çelik, Kara-
yolu taşıUarı, kimya, kâğıt, petrol üıünleri, madenî ^ya, tanm araçları 
TO dayanıklı tüketim maUan sanayilerinde agırhk kazanm^tır. 

f.t) Birinci ve îkinci PlafÛM-da ihracat için imgöriUen arttş htsiarı 
VlmOarm Uk ı/iOan haz altnardk verilmiştir. Buna göre Birinci Planda 
nsâef ytisOs 7.1, tlcmoi Planda da yüade 7.3 dir. 
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(3) GÖRÜNMEYEN KALEMLER : 

80. Turizm ve dış seyahat gelirleri .gerek Birinci, gerek Ödnci 
Plan dönemleriiKİe öng-örülen düzeye ulaşamanuştır. Ancak, 1970 yılında 
İlk olarak turizm ve dış seyahat gelirleri giderlerini a§mış ve bu durum, 
daJıa toüjrük bir farkla 1971 yılmda da devam etmiştir. Son iki yüdaki 
yüksek artış hızına rağmen, turizm gelirlerinin ödemeler dengesinin 
olumlu yönde gelişmesine olan katkısı sımriı kalmıştır. Planlı dönemde 
görünmeyen kalemleri ve ödemeler dengesini oluml uyönde etkileyen en 
önemli kalem işçi geUrleridir. 1964 yılında 9 milyon dolar île başUyan 
işçi geUrleri, 1971 yılmda 471 milyon dolara ulaşmıştır. 

a) ÖZEL YABANCI SERMAYE : 

81. 6224 sayıh Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanununa göre fülen ge-
len özel yabancı sermayenin, verilen İzinlere oranlan çok düşüktür. 
Planlı dönemde bu oran yüzde 38 dolaylanndadır. 6224 sayılı Yabancı 
Sermayeyi Teşvik Kanununa göre verilen özel yabancı sermaye izinleri 
ile fülen gelen özel yabancı sermaye miktarı ve bunlarla ilgili transfer-
ler Tablo 49 da verilmektedir. 

Türkiye'ye fiilen gelen özel yabancı sermaye'nin sektörlere dağılımı 
Tablo 48 de gösterilmiştir. Tablodan görüldüğü gibi, yurda fülen gelen 
özel yabancı sermayenin yüzde 43 ü ilâç ve kauçuk sanayilerinde toplan-
maktadır. 

TABLO : l{8 — Fiilen Oelen Yabana Sermayenin Sektörlere Dağilımt 

S E K T Ö R L E R 

îlâç Sanayii 

Kauçuk Sanayii 

Elektrik ve Elektronik Sanayii 

Gıda Sanayii 

Madeni Eşya ve Makina Sanayii 

Taşıt Araçları Sanayii 

Diğerleri 

T O P L A M 

Kaynak : Maliye Bakanlığı 

Yüzde 

22,8 

19,8 

17,5 

7,2 

11,5 

3,5 

17,7 

100,0 



(5) DIŞ KAYNAKLARA BAĞLILIK : 

82. Dış kaynaklara baglılığm azaltılması ber iki Planda da benim-
senen temel amaçlardan birisidir (i). dövizleri ve turizm gibi görün-
meyen gelirlerle tavizH dış krediler (2) ödemeler dengesi açıfınm kapa^ 
tılmasmda yararlı olmakla birlikte, millî ekonominin uzun dönemde dıg 
kaynaklara baflılıfınm azalması, mal ihracafcman artarak çeşitlenmesi ve 
toplam ihracat içinde sanayi mallan îhracatmm artması üe gerçekleşe-
bilecektir. 

TABLO : 43 — «gg^ Bayüt Yabancı Sermaye Kanunu Uygulamıas; 

(Bin TL.) 

Verilen izin Fiilen gelen Kâr Gayri maddî Bafc 

Yıllar (1) (2) (S) (4) 

1963 243 849 78 902 16 086 1753 

1964 125 281 61963 15 182 3 979 

1965 93 321 82S60 32 577 3107 

1966 229 933 69 580 47 249 9 235 

1967 170 239 67 750 53 488 2 751 

1968 196 255 92 357 54 981 13 929 

1969 373 261 61367 62 692 9 512 

1970 152 471 90559 68 227 5 686 

T O P L A M 1584 610 604 838 350482 49 452 

Kaynak: Maliye BakanUğı ve Ticaret BaJcanlığ% latatiatiM&n 

(1) Bu amaç, İkinci Plan Hedef ve Stratejisinde ^Türk ekonormsinm 
d»-? kaynaklara bağlüığınvn zamanla azaZtümast» olarak yer almalcta4ıtr. 

(2) Tavieli (concessionary) dış kredilerde ödemesiz süre ve vade-
nin uzun, faiz haddmvn dv^ük tutulmam gibi krediyi alan ülke leMae 
tavizler tanAnmaktadn-, 
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ı ^n , ,? ;^ f " döneminde toplam dış kredi kullanımı yüda orta-
ö T ' f dolaymdadır. Bu dönemde Konsorsiyum kredilerS-
J n anlaşmaya bağlanan miktar 2 642 nıüyon dolara ul imıst ır pÎSSI 
e ^ T Z . T ^ V ^ ' ' ' program 1 r * i S 

dl^ük düzeyde kalmıştır. Proje kredilerinde gerçekleşme, program kre-

kred lennl tercih etmektedirler. 1963 - 1971 döneminde alman proje S f 
dılenmn yüzde 45 i alt yapı projelerine verilmiştir. ^ ' 

kive'.lî," f ^ T ^ ' f m i k t a n n ı n artmış olması, Tür-
faye nın toplam dış borçlarım da önemli ölçüde artırmıştır. 1964 y h so-

n ^ d ^ t T ' . Î; eklendiğinde 19?i yıü so-
nunda toplam dış borç ana para Ve faiz miktan 3 milyar 772 milyon Z 

d T v ^ e i r " " karşılaştırılması :i.blo .0 

• döneminde talep e^len, taahhüt edilen, 
S T r t - konsorsiyum kredüeri aynn: 
Î e d İ H 1963 - 197<> döneminde konsorsiyum S 
kredilennm sektorel dafılımı ise Tablo 52 de verilmektedir. ^ 

TABLO : 52 - 1963 - 1970 Konsorsiyum Proje Kredilerinin 
Sektörel Dağüvmı 

Sektörler Milyon S 

(1) 

Yüzde 

(2) 
Alt yapı (a) 352,38 38,4 
Enerji 63,68 6,9 
İmalât 110,02 12,0 
Madencilik 78,sg 8,6 
Tanm 9,50 1,0 
Araştırma 7,35 0,8 
Sosyal hizmetler (b) 51,76 5,6 
Özel kesim 245,28 26,7 

TOPIjAİM: 918,82 100,0 

Kaynak : Maliye Bakanlığı 
(a) UlaşUrtna ve sulama 

(bj Sağlık, eğiUm ve diğer kamu hizmetleı-i 



2. AVKTJPA EKONOMİK TOPLULUĞU (AET ) Y E KAMONlt tA 
İÇtN BÖLGESEL İŞBtBUlĞİ (BCD) ÎLE tL iŞK lLEB : 

88. PlanU dönemde dış ekonomllî ilişkiler açısından alınan en önemli 
karar, Avrupa Ekonomik Topluluğu ile ortaklık kurma karandır. Bu ka-
rar sonucımda 12 Eylül 1963 tariînnde Ankara Anlatması imzalanmıştır. 
Bu Anlatma 1 Aralık 1964 tariiıinde jürürlüge 'girmiştir. Ankara Anlaş-
masmda öngörülen Geçiş Döneminin gerçekleşme şartlan, usulleri, sıra 
ve süreleri Ue ilgili uygulama biçimi, 23 Kasım 1&70 tarihinde imzalanan 
Katma Protokol ila tespit edilmiştir. Ankara anlaşması, Türk ekonomisi 
için genel olarak, uzun dönemde T)ir Gümrük Birliği'ne gitmek, üretim 
faktörlerinin serbest dolaşımını satlEimak, uyrukluk nedeni ile uygulanan 
farklı işlemleri aşamalı olarak kaldırmak ve ekonomi politikalarını Av-
rupa Ekonomik Topluluğunun ekonomi politikalarma yaklaştırmak yü-
kümlermi getirmektedir. Ankara Anlaşmasının getirdiği Geçiş 'Döneminin 
uygulama biçimi olarak ortaya konıüan Katma Protokol hükümleri ise, 
Türk ekonomisinin Avruıpa .Ekonomik Topluluğu ile kurulan Gümrük 
Kirliğini 199-5 yılma kadar giderek gerçekleştirmesini öngörmeıktedir. 1995 
yümda Avrupa Ekonomik Topluluğu üe olan ilişkilerde son döneme ge-
çiş gerçekleşmiş olacak ve Türkiye, tam üyeliğe geçmenin şartlarmı Av-
rupa Ekonomik Topluluğu üyeleri üe müzakereye hazır olacaktır. 

87. Katma Protokol'ım ticarî hükümleri, 1 Sylül 1971 tarihinde 
Geçici Anlaşma ile yürürlüğe konulmuştur. Geçici Anlaşma ile Dirlikte 
Avrupa Ekonomik Topluluğu üyeleri Türkiye kajTiaklı ve çıkışlı sanayi 
ürünleri ithalâtına uyguladıkları 'gümrükleri sıfıra indirmişler ve mik-
taı- kısıtlamalannı kaldırmışlardır. Türkiye ise Katma Protokol'de yer 
alan yüzde 35 lik konsolide liberasyon uygulamasına başlamış, gümrük 
vergileri ve ithalden alman es etkili vergiler üzerinde ilk indirimi yap-
mıştır. 

88. Bu dönemde, dört yeni ülkenin katılması üe Avrupa Ekonomik 
Topluluğu'nun genişlemesi konusundaki görüşmeler hızlanmıştır. Katıl-
malarla ilgili olarak Tamamlayıcı Protokol niteüğinde bir belgenin im-
zalanma olanağı ortaya çıktığmdan. Katma Protokol'un iyileştirilmesi 
konusunda teklifler geliştirilmiş ve müzakere edilmek üzere Avrupa Eko-
nomik Topluluğu üyelerine bildirilmiştir. 

89. Kalkınma îçin Bölgesel İşbirliği (RGD), 1904 yüında Türkiye, 
İran ve Pakistan arasında, üç ülke 'Devlet Başkanlannın katıldığı Zirve 
Konferansında kararlaştınimış olan ekonomik, teknik ve kültürel konu-
lan kapsayan bir işbirliğidir. Bu işbirliği çerçevesinde ticaret, sanayi, tu-
rizm, ulaştırma, PTT, telekomünikasyon, bankacılık, sigortacıhk, teknik 
ve kültürel konular üç ülke arasmda işbirliği yapılabilecek alanlar ola-
rak tespit edilmiştir. ıSanayi konusunda «ortak teşebbüsler» in geliştiril-
mesi için üzerinde çalışılan projelerden 11 tanesinin anlaşma muhtırası 
imzalanmıştır. Ancak, sanayi alanmdaki işbirliğinin geliştirümesi, büyük 
ölçüde ticaret alanında sağlanacak işbirliğine bağlıdır. Bu konuda ise 
önemli bir gelişme sağlanamamıştır. 
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rHCnö 03^ c&oo SİS?: S S a 
MOOM rflco Cî^ ınco İC010 03CO-

uî I 10 ıra" ' o 

fa 
P4" 

THCİM^'uötOf-'oöoiöı-İNeo^ttj 
rH w rt rH s w 



i» m >1 

00 «o 01 >1 

<B 

o 
05 
5 

â 00 

<B •a 
â 
(H 

O 

O •a 
N 
:3 t» 

o s «o 03 
1-1 

•O 

00 
ta o 

co 

Ç<I 

to 

tH 

uf İN lo" oo" çp to «J nî as od lo o >o o cc 
(Nrtt-CO<DI>t-aıCftoOo5036000> 
03aiL:?05cût>COOMC<IIOOC£)»OT-' 

T H c f l O c o 

o tH o_ 'H 05 LO t- C» jq 03 cq IO Oİ ti> 
t^ to o oo" tH t-T -»ir w lO t̂  cvf C5 Ö c:. 
COt-UÎOOCDt-MOCO.-Ht-Ot-'rt'c.) 

» - t O O C O T - l c S s o 

rH 00_ cq Cfl tH t- 00_ os 0_ İp N t- CO 

. " . . - _ - .r -SS o d ç» M o d t-" o d Kî t;" » o g 

s 

^ " ^ v»-

•H ce 00 <53 (S 

O © OO" OO" OO" I» »^aî (O tO" tÇ t - " CO 

O CO Oî "JI oq Si rH 00 <51 » 

ÇDıra-̂ t-K3CDNOOOD 
(N tH 

00 00 l- ->1) ^ t- 00 <33 

S •s 
ct3 ^ 

3 "S 2 
<a --S 

•al s 
S i p i l l i l s ^ 

rH ıH ıH rH rH 



C) 
S 

ö 
i 

1 
8 

o 

El 

t ^ 

E 

t-co 
C3 

tfl CD 0> 

M CÛ Öi 

M eo C! 

COIO OOTH COÇI? OQO t— cqco ıraıo o g OT)< o 
05TH Ç>io COCO m tr-t̂  OOCOeC'-lıH ^NrH 

<33 

^ « $ O CO M M 03 ırt tn lo 
CM 03 (N CO « •'t* 
TU T j ı c g c M T H ^ Î H ^ S 

5O®<N00 OOSVDORHOTU iMNıoıo 
t-a>c£..-l CDt-ooınŞîSt-
O ^ - f C N l f t C O C ^ O T - J ı ^ ^ M 
<M ( M t J N r H r t C ü r H O O 

(N CO tO CO Q O CO CO o 
ıH lO ın ın o O tra CO <33 O TH CM TH rH CM m O rH N o rH <33 CM 00 M lO rH M rH CM rH 

<33 CM a> rH t> 

ın iMt - ıO loo 'noMSSs MO(Mt>ÖOOOO(aıöOJin CO ı-i O300 COC5 b-ıH o W00 Gi 03 T-i ı-i OO TH ÇO 

O O C M Ö T H r H l f i J l O O O a S o î 
OO'H <331- Tilt- COlN İM OM 00 00 W t> TH 50 

İM 00 Ö rH 
lO (M r̂  < t- tH rH 

O o CO o <33 
TH CM CM 

lO rH CM <33 CO CO lO 
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ÎKÎNCİ BÖLÜM 
SOSYAL ALANDA SAĞLANAN GELİŞMELER : 

I. NUFUS : 

1. NÜFUS ARTIŞ HIZ I : 

90. 1970 Nüfus Sajnmı geçici sonuçlarına g-öre, yurtiçi nüfus 35.T 
müyonu bulmuştur. Bu, 1965 - 1970 döneminde yurtiçi nüfusun yılda or-
talama binde 25.6 oranında arttığını göstermektedir. Yurt dışında bulu-
nan işçilerin ditokate alınması halinde, bu oran (dog'al hız) binde 27.3." 
dolaylarma yükselmektedir. 1960 - 1965 dönemmde ise yurtiçi nüfusun 
artış hızı binde 24,6 olaraiî gerçekleşmiştir (Şekil 10). 

91. Diğer ülkelerdeki doğal nüfus artış hızları Tablo 59 da veril-
miştir. 

TABLO : 59 — Doğal Nüftıs Artış Hızında Ülkeler Arası Karşılaşttrmaf 
(1965 - 1970) 

tîlkeler 

Danimarka 
îsveç 
İngiltere 
Bulgaristan 
Yunanistan 
Amerika Birleşik Devletleri 
Sovyetler Birliği 
Japonya 
İspanya 
Portekiz 
Hindistan 
Türkiye 
İran 
Suriye 
Pakistan 
Irak 
Meksika 

Nüfus artış hızı 
(Binde) 

4̂ 6 
5,8 
6,0 
7.2 
9.3 
9,5 

10,2 
11,0 
11,2 
13,5 
26,1 
27,3 
28,8 
32.2 
32,5 
33,8 
34.3 

Ortak Pazar Ülkeleri 

Lüksemburg 
Belçika 
Federal Almanya 
Fransa 
italya 
Hollanda 

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

10,8 
Kaynak: U. N., «A Concise Summary of The World PopuJation SituatUm 
in 1970» Populatmı Studies, No. 48, 1971 
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Sekû : 10 

SAYIM YILLARINA GÖRE YÜRTİCÎ 
NÜFUS 

313*1 
77755 

20947 

77755 77755 77755 

— 

77755 

— 

77755 

'950 1955 1S60 1965 1970 

KAYNAK: Devlet İstatistik Enstitüsü 



2. DOĞUM VE ÖLÜM O R A N I A R I : 

92. ,1950 den bu yana ûoğum oranında yavaş ve ölüm oranmda 
oldukça •hızh azalma, olumlu gelişmeler olarak belirmektedir Ancak 
doğma oranmdaki azalmanın yetersiz oluşu, dikkati çekmektedi:^ 
(Tablo 60). 

TABLO : 60 ~ Doğum ve ölüm Oranlarıvdaki Gelinler 
(1950 -1910) 

(Bmde) 
Dönemler Doğum oranı Ölüm oram 

(1) (2) 
1950 — 1955 46 7 İ T T 
1955—1960 45 2 iTg 
1960-1965 41.3 15 3 
1965 -1970 40,8 (a) isis 

Kaynak : Devlet Planlama Teşkilâtı 
(a) Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının <ı.Türkiye Nüfm Araştırm^ısı^ 
bulgularına gore bu oran binde 39,9 dur. ^ru^ıırması» 

93. Beş yaşmdan küçük nüfusun ölüm oram, yeti^inlere göre 
daha yüksektir. Çocuk ölümleri içinde de bir yadından önce ölenler (Be-
^ k ölümleri) afırhk tanımaktadır. 1966-1967 yılında dofan bin çocuk-
tan 5 yaşma kadar yaşayanlar sayısı Türkiye ortalamasmda 789, kırsal 
alanlarda 773, şehirlerde 853 dolaylarında olmaktadır (1). 

3. YAŞ Y A P I S I - B A Ğ I M U U K O R A N I : 

®4. 1950 den bu yana yüksek bir hızla çoğalmanm sonucu olarak 
Türkiye nüfusu bugün «genç nüfus» yapısı nitelimi göstermektedir. Top-
lam nüfus içinde 0-14 ya§ grubunun pajı 195Ö yılmda yüzde 394 den 
1960 da yüzde 41,3 e, 1965 de yüzde 42,0 ve 1970 de yüzde 41.1 e ulaş-
ittiştır (2). öte yandan iktisaden faal nüfusu oluşturan 15-64 yaş grubunun 
toplam içindeki payı ise, 1955 de yüzde 57,2 den 1970 de yüzde 54 5 e 
düşmüştür (Tablo 61). 

- TABLO : 61 _ Nüfusun Ana Ya^ Grupları Arasmda Bölünümü 
(1955-1910) 

Yaş grupları 1955 1 960 1965 İ T ^ t i i ) 

f l ) (2) (3) (4) 

15 ~ ^ 42.^ İ T T 
II T 'ti 

3,5 3,9 4,4 Kaynak : Devlet İstatistik Enstitüsü 
(a) 1970 sayımı yüzde 1 örnekleme sonuçlan 

^^ (1) Türkiye Nüfus Arattırması, Sağitk ve Sosyal Yardım Bakan-

(*) 1970 saytmı yüzde 1 örnekleme s<muçlan. 



95. Toplam nüfus içinde 0-14 yaş gruibu oranının yüksek olmasına 
'bağlı olaraik, aiktif nüfusun ekonomik yükünün artmaikta olduğu göml-
mektedir (1). Bu durum, bağımlılık oramndaki (2) değişmelerden de 
izlenebüir (Şeıkil 11). Bıma göre 1955 yılmda îktisaden faal her 1OOO 
kişi kendisi dışında T53 kişiye ıba'kanken, bu sayı 1970 yılmda 836 'kişiye 
çıkmıştır. 

n. İŞGÜCÜ YAPISI : (3) 

1. İSTİHDAMOAKÎ GELÎŞJDELER : 

96. Planlı dönemde 15-64 yaş grubunda istihdam, 1962 de 12,5 
milyon 'k^i iken, yüzde 12,7 lik bir artışla 1972 de 14,1 milyon kişiyo 
çıkmıştır. Buna karşılık 15-64 yaş nüfusunda aynı dönemde yüzde 27,3 
oranmda bir artış olmuştur. Bu bulgular, 15-64 yaş grubunun istih-
damdan daha hızlı arttığını göstermektedir (Tablo 62). İşgücüne katıl-
ma oranlarında (4) da aynı eğilimi izlemek mümkündür. 1965 yılmda. 
yüzde 43,4 olan işgücüne katılma oram, 1970 yılmda yüzde 40,8 e düş-
müştür (Şekil 11). 

TABLO : 62 — İstihdamda Gelişmeler (1962-197S) (a) 

{Bin kişi) 

Yıllar 
15-64 

Çağ nüfusu istihdam 
İstihdam dışındaki 

15-64 yaş nüfusu 

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

1962 15 970 12 520 3 450 

1967 17 920 13 270 4 650 

1972 20 350 14 110 6 240 

Kaynak.: Devlet Planlama Teşkilâtı 
(a) Yurt dışındaki isçiler dikkate alınmamıştır. 

(1) Aktif nüfus, 15-64 2/0? grubudur. 

(S) Bağımlılık oram, iktisaden faal her bin kişinin (kendisi dışın-
da) geçindirmekle yükümlü olduğu kişi sayısını göstermektedir. 

(S) İşgücü, «İktisaden faal nüfus» anlamında kuUanümıştır. 
Çalışanlar + İşgücü fazlası (= İş-

gücü arzı) 
(i) İşgücüne katılma oranı — 

Toplam Nüfus 

JL 
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97. Isühdama kaynate olajı 15-64 yaş grrubrnıım yaratılan istih-
dam olajıaklarmdajı daha hızh artması bu gruptan istihdam dışı kaJan-
larm sayıca büyümesine yol açmaktadır (Tablo 62). 1972 y ı l ı için yapı-
lan talhminlere göre planlı dönemin son yılmda istihdam dışmda 'kalatı-
lann 1 milyon 600 bin dolaylarında olan kısmınm i ş^cü fazlası (gizli 
ve açık işsiz) oldufu tespit edilmiştir (1). 

98. istihdamın üç ana sektör arasmda bölünüşü Tablo 63 de '»•ös-
terihniştir. Buna göre, tarım sektöründe istihdam, Planh dönemde "soa 
bm dolaylarmda azalmıştır. Sanayi sektöründe &00 bin, hizmetlerde ise 
1 milyon 500 bine yaJkm bir artış gerçekleşmiştir. Sektörlerin nispî pay-
larmdaki gelişmede, tarım sektörü yüzde 77 den yüzde 65 e düşerken 
sanayi ve hizmetler sırasıyla yüzde 8,3 den, 11,3 e ve 13,9 dan 22 7 ye 
yükselmiştir (ŞekU 12). 

99. Yurt dışındaki işçüerin sayısmm 1967 yılmda 200 bin dolay-
larmda oldutu ve 1971 sonunda 570 bin dolaylanna yükseldiği bilinmek-
tedir. Bu sayınm 1972 yıh sonuna kadar 650 bme ulanması .beklen-
mektedir (2). 

TABLO : 63 - Sivü İstihdamın Sektörlerarasi Dağütmt 
(1962-197SJ 

(Bin kişi) 

Sektörler 

Tanm 

Sanayi 

Hizmetler 

Bilinmeyen 

Toplam istihdam 11955 

Yüzde dağıhmı 

1962 1967 1972 1962 1967 1972 

(1) (2) (3) ü) (5) (6) 
9 220 9 070 8 770 77,1 71,3 65,0 

995 1175 1520 8,3 9,2 11,3 
1660 2 150 3 070 13,9 16,8 22,7 

80 340 130 0,7 2.7 1,0 
11 955 12 735 13 480 100,0 100,0 100,0 

Kaynak : Devlet Planlama Teşkilâtı 
Not: Toplamlar ve yüzdeler y^ıvarlama nedeniyle tam tutmayahüir. 

P^'^^rda arz yönündm işgücüne katılma 

dt^ talev yönündü çok yüksek 
mİZ: eşnefcZtfeZermm kullanılmış olması, planlı döneriz 

'' M^^J^nu göste^ektedir. üZnÂ 
Plan ıçın yapılan çalışmalarda söz kanıcsu yanılma ve yetersizlikl^ ^ 

Plan ^n verilmiş olan istihdam sayılan üe i972 yıh Programının istih-
dam bölümünde yer alan istihdam sayılarını düzeltmek glelmmr 
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İSTİHDAMÎN SEKTÖRLERARASf 
DAĞİLİMİ (1952 - 1 9 7 2 ) 



2. ÇAMŞMA ŞARTLAKEVDA GEUŞMEUEB : 

(1) HUKUKÎ GELİŞMELER : 
100. Planlı dönemde sanayi ve hizmetler sektörü ile kamu kesi-

•minde çalışanlarm çalışma şartlarında önemli hukukî gelişmeler olmuş-
tur. Özellikle, örgütleşme özgürlüğü üe emefin ekonomik ve sosyal 
haklar yönünden korunmasmı sağlayan toplu sözleşme ve grev kürum-
larmm çahşma hayatma girmesi bu alandaki önemli gelişmelerdir, öta 
yandan, yeni İş Kanunu ve özellikle sanayi ve hizmet sektörlerinde ör-
gütleşemeyen işçileri kapsayan asgarî ücretlerin Anayasa ilkelerine göre 
tespiti de kayda defer gelişmeler arasmda yer almaktadır. Kamu kesi-
minde çalışanların ücretleri, çalışma şartları ve sosyal haklan. Devlet 
Memurları Kanunu ile düzenlenmektedir. Küçük işletmelerle tarım işçi-
lerinin çahşma şartlarmda bir değişme olmamıştır, öte yandan, j'apılan 
ikili anlaşmalarla yurt dışmdaki Türk işçilerinin ücretleri, çalışma şart-
lan ve sosyal güvenlikleri bulundu'klan ülkelerin işçilerine denk statü-
lere ulaştınimış bulunmaktadır. Bu durumda, farklı şartlarda çalışan 
gruiblardan oluşan işgücünde, Planlı dönem süresince, bir kesimi sosyal 
güvenlik ve sendikal sistem içinde çalışanlar, bir kesimi bu sistemin 
dışmda kalanlar, bir kesimi de yurt dışmda çalışanlar olmak üzere üçlü 
bir yaî>ı ortaya çıkmıştır. 

(8) SAYISAL GELİŞMELER : 

101. Jktisaden faal nüfus içinde ücretlilerin payı, Planh dönemin 
başında yüzde 21,6 iken, sonunda yüzde 29,2 ye çıkmıştır. (Tablo 64). 
Toplam ücretlüer içinde sigortah işçi ve memurlarm payı ise 1963 de 
yüzde 43.7 &en, 1971 de yüzde 54,4 e yükselmiştir. Bunun başlıca ne-
deni, sigorta kapsajmınm yaygınlaştırılmasıdır. 

TABLO : 6/f — îlctisaden Faal Nüfus, Toplam Ücretliler ve Bölümü 
(Bin kişi) 

^ . " S' § _ı_«i . « cs ^ 
£0 = 

§ 3 ^ s -Scss 
g ö i s-aSîiJ â S İ - S 

g i ğ î .8-1 I g g ^ l . ü i g 
•Kc EH:3 m.S? ^ H ' C c C m s S C 

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

1963 12 714 2 745 710 489 1199 1546 21,6 43,7 
1967 13 268 3 310 1069 594 1663 1647 24,9 50,2 
1971 13 875 4 055 1 404 800 2 204 1851 29,2 54.4 

Kaynak : Devlet Planlama Teşkilâtı 

102. İş Kanunu ve toplu sözleşme sistemi kapsamına girenlerin 
sayısmın 1 milyon 450 bin dolaylarmda olduğu tahmin edilme'ktedir. 
Sendikalaşma oranmdaki gelişmeler Tablo 65 de verümiştir. Toplu söz-
leşmenin kapsamı, Planlı dönem içinde hızla genişlemiştir. 



TABLO ; 65 _ Toplam ücretlOer ve SendiIcala^Ma Oram (1963-1911) 

(Bin kişi) 

(3) 
Yıllar (1) (2) 
1963 2 745 

1967 3 310 

1971 4 055 

296 10,8 

613 18,5 

1200 29.6 
Balcanl^ğ^ ve Devlet Planlama Temm. 

m. İNSANGÜCÜ VE EĞİTİM : 

1. mSANGÜOÜNDE GEI^ IUELER : (1) 

d o ^ kuuammmda Î m Z ^ ^ zamanımda yeüstinlmesinde ve 
m ü h e n d r S T î a L ^ ^ -san^cünde, 
yetişkin i J L e S r t a T İ z m t S ' ' î ^ " ^^^^^^^ -

hemşire, safhfe m e m n ^ f e Z T ^ e ^ T " ' göstermekte; üp doktoru, 
toru ve e c a c a r d a arz" 

larmda önem t a § ı m l t X T msangüeü aJan-

ve v e r i l i k u l Î S ^ a t ^ l ç T a T d ^ n l ? " 
işleyişini etkileyen bir ön İn L î ^ f J f^ f '^^ '^ i® '^^ ekonominin 

ve eğitim i a n l a r m d ^ T r i ' ^ İ T t Îurum Î 
vermediği alanlarda eere fcs iTv f^ ı lM 1 ekonominin öncelife 

yük o ldu^ a l a n l a r d a d ı r ^ ^ ^ 

toaa^cü a c ı S ı T hfi^ ^ ® " " Hızlanması, ekonominin bu tür 

de 26 oramda T r t S S ı r ' ' ^ ^ ^ 

değvri bulmaktadır. ^ eıeKtrtk mtthendKitğinde en yüksek 

f . 6 8 1 
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ORTA ÖĞRETİM 
I.Devro 

Ş e k i l I 13 ( « ) 

O R T A Ö Ğ R E T İ M 
I I .DevT® 

1 ORTA OKtn. I LlSE 1 iLK ÖG;:;:TMEN OK!;LU 
MESLEK OKULLARI (a ) Fen 

Sağl ık (Köy Ebe)Ok, Edebiyat i t i c a r e t l i s e s i i 
imara lîatio Okulu 
I l k öf-^retmen Okulu TEKNlSYEJJ OKULU KIZ ;:7.-sT:rJsa 
Kız San. Orta Okulı Makina Cıg Giyin 

(a)Sa31ık Okul la r ı d ı - Elektr ik !•} Giyim 
şında kalan meslek 
okullarının genel 
orta okula dönüştü-
rülmesine başlanmış-

Irifjaat Nakış şında kalan meslek 
okullarının genel 
orta okula dönüştü-
rülmesine başlanmış-

Kimya a San.S'j3 Eşyalarx 

şında kalan meslek 
okullarının genel 
orta okula dönüştü-
rülmesine başlanmış- Motor Resim 

SANAT EIÎSTlTÜStî 
Tesv iyec i l ik 
Ketal i ş l e r i 
Ağaç i ş l e r i 

E l ek t r i kç i l i k 
Motorculuk 
Dökümcülük 
Modelci l ik 
lîakina Ressamlıf^ı 
Elektronik 
Yap ıc ı l ık 
Sıhhi Tesisat 
Yapı Tek.Ressam 

C i l t ç i l i k Kalıpçıl ık 
Ofset Galvanoteknik 
Fotograf ik K l i şe Süsleme T a ş ç ı l ı ğ ı 
Tipo Baskı Kimya 
Dizgi Sinai Boya 
Boya Apre izabe 
i p l i k ç i l i k Dokuma 

ORTA ÖĞRETİM ÜSTÜ EĞİTİM 
I SEKEETERLtg OKOLuJ | SAIUT OSRSTMCT 0£D^ 

YÜKSEK ÖĞRETİM 
[ { ONtTERStTE 

I Pakültelari 

Mtana 

AKADSUI 
î k . T I c . I I . A k a d e m i . 
Uüh.T» JLLa.Akadeai 

L i sans 
Ostü 

2 3 

P l » a l « B « TeşkUj ı t a 

Çocuk GgU^Lnl v b E e L t M 

Ey Ekonomisi 

o t e l c i l i k o k u l u 

I IMAJ;< HATiP OKULU ~ | 

SAf iLIK KOLEJİ i 

( TARIK KtSSLEK OKULÎTI 

I HAYVAN SASLIK OKULİ} 

EV e k o n o m i s i o k u l u , 

[TAPU KADASTRO LlSEş]^ 

MALI YE MESLSS OKUlitl 

ItETSOBOLOJt OKULU 

KOMSEBVATÜÂİ 

YÜKSÜK OKUL 

Müh.Mim.Yük.Okulu 
Yük.Ograt .Okulu 
Oüsel San.Iük.Oku. 

î e k n i k a r Yük.Okulv 
E ğ i t i » Enst i tüsü 

l ü k . I s l a a Ens t i tO . 
D i ğ e r Tük.Okul lar . 

Sfinn^ 



1970-1971 DERS YILINDA CAĞ NÜFUSLARI 
OKULLAŞMA ORANLARI ve 1959-1970 DERS YILI MEZUNLARININ 

BİR ÜST EĞİTİM KURUMLARINA GECİS ORANLARI 

I . Y Ü K S E K ÖĞRETİM ( 19 - 2 2 ) 
A ) Ç a ğ N ü f u s u 2.499 bin 

B ) Topl o m Öğrenci Seyisi 172 bin 
C ) M(fzun( 1963-1S7C) 20 bin 

1969-70 Dffrs y ı l ı n d a top lam Öğrcncinın 
d a l l a r orasında doğı l ımı 

Ccnel Vo 61.1 
Fen VB Mühendisl ik Vo 25.3 
S a ğ l ı k % 10.1 
Tar ım v» 3.5 

'M 

^ O k u l l a ş m a 
^ ^ Oranı 
^ Toplam 

% 6 .8 

% 58 

•S 
021 

V.4 2 

B . ORTA ÖĞRETİM E . DEVRE ( 1 6 - 1 8 ) 

A ) Ç o ğ Nüfusu 2 . 2 8 3 bin 
8 ) Toplam Öğrenci Say ıs ı 413 bin 

Li îe 2 5 8 bin 
Mosleki+Toknik 155 bin 

C ) Mezun ( 1 9 6 9 - 1 9 7 0 ) 70 bin 
i 2 OkuUosma i S Oranı 

S Toplom%18 i y Genel % 11 i g Mesleki-»-
^ Teknik % 7 

7 . 5 

J I . O R T A Ö Ğ R E T İ M I . D E V R E ( 13-15) 

A ) Ç a ğ Nüfusu 2 . 5 5 6 bin 
B ) toplam Öğrenci Sayısı 899 bin 

Genel Orta Öğrenci 818 bin 
Mesleki 81 bin 

C ) Mezun ( 1969 - 1 9 7 0 ) bin 

/ ^ ^ ^ ^ O k u l l o ş m a Oranı 
^ ^ ^ ^ Top lam % 35 
y / ^ / y ^ ^ Genel % 32 

Mesleki % 3 

m . İ L K Ö Ğ R E T İ M (17 - 1 2 ) 
A ) Ç a ğ N'utusu 5.992 bin 
B ) Toplam Öğrenci 5.035 bin 
C ) Mezun 718 bin 

K A Y N A K ; M . E . B 1970-1971 Ders y ı l ı i s t o f i s t i k l a r i 

GENEL EĞİTİMDE O K U L L A Ş M A O R A N I 

MESLEKİ TEKNİK EĞİTİMDE OKULLAŞMA ORANİ 

^ ÜST EĞİTİME G E Ç İ Ş ORANI 



2. EĞİTİMDE S A Ğ L A N A N GELlŞHIEtER : 

(1) EĞÎTİM SİSTEMİNDEKİ GELİ§MELER : 

106. Genel olarak Planlı dönemde okul, öğrenci ve öğretmen sa-
yılan önemli ölçüde artmış olmakla birlikte eğitim sisteminde Planlı 
dönemin başmdan bu yana ekonomik ve sosyal yapıya ve Plan hedef-
lerine tam olarak uyan bir gelişme gerçekleştirilememiştir. özeUiklo 
genel eğitimden meslekî ve teknik eğitime kaydırmada başan sağlana-
mamıştır. Efit ime duyulan sosyal talebin baskısı, ekonominin talep et-
mediği eğitim daUannda gereksiz kapasite artışlarma yol açmıştır. 

107. î lk öğretimde mezunların yarışma yakm bir oranı orta öğ-
retime devam etmektedir. Orta öğretimin ilk kademesi Planlı dönemde 
hızlı bir gelişme göstermiştir. Ancak buna dayalı genel lise, meslekî ve 
teknik okullardaki gelişmeler Planlarm öngördüğü yönde olmamış, ge-
nel liselerde gereksiz yığılmalar ortaya çıkarken, meslekî ve özellikle 
teknik okullarda ekonomik talebe uygun gelişmeler sağlanamamıştır. 
(Şekil 13). 

108. Orta öğretimdeki bu gelişmelere bağlı olarak, yüks^ öğre-
tim kurumlan Plan hedeflerine ve insangüoü üıtiyaçlanna uymayan bir 
biçimde gelişmiştir. Teknik alanlarda ücret düzeyi, sosyal statü ve de-
ğer yargılarma göre oluşan aşın talebi özel yüksek okuUar karşılama-
ya çalışonıştır. 

109. Çeşitli eğitim kademelerinden işgücü piyasasma geçecek üı-
sangücünün üretim sürecinde gerekli yeri almaşım sağlayan yaygm eği-
tim, eğitim sistemi içindeki yerini alamamıştır. Yaygm eğitim çalışma-
lan dsüıa çok okuma-yazma ve kültür programlarından ibaret kalmış-
tır. Bununla beraJber, Planlı dönemin son yıUarmda sisteme giren pra-
tik sanat okulları yaygm eğitim alanmda önemli bir gelişme olaraik 
belirmektedir. 

(S) EĞİTİMDE NİTELİK VE NİCELİK GELİŞMELERİ: 

110. 1971 yümda ilköğretimin, çağ nüfusunun söizde 100 ünü kap-
saması öngörüldüğü halde gerçekleşme yüzde 83,5 dolaylannda olmuş-
tur. Ancaik tou oran bazı 'bölgeler ve kız öğrenciler için çok daha düşük-
tür. İlkokulu bitirenlerden j^üzde 48 i üst eğitime devam edebilmiş ve 
yansmdan çoğu mesleğe yönelmiş yeterli bir yaygm eğitim görmeden 
Uretün sürecine geçmişlerdir. Eğitimin bu kesiminde ba^an oranı 1965-
1966 yülarmda şeıhirlerde yüzde 92,9, kırda jöizde 93,0 iken bu oran 
1969 - 70 döneminde su-asıyla yüzde 82,6 ve yüzde 75,5 e düşmüştür. 



111. Ortaokul birinci dönemde 1960 yılında toplam çağ- nüfusunun 
\'üzde 20,5 i kapsanırken tou oran 1970 yılmda yüzde 35,2 e yüksehnig 
\ e öğrenci sayısı 342 binden 899 bine sıkmış bulunmaktadır. Bu kade-
mede okul sayılannda Plan hedeflerinden geri kalmalar olmuş ve okul-
laşma oranmm artması ikili öğretimle gerçekleştirilebilmiştir. 1970-
1971 yılmda toplam 1703 ortaokulun 330 u köylerde, 408 i bucaklarda 
ve 965 i il ve ilçelerde bulunmaktadır. 

112. Orta öğretim ikinci dönem genel, meslekî ve teknik okullar-
dan oluşmaktadır. Bu dönem, 1960 yılında toplam çağ nüfusunun yüzde 
9,0 unu kapsamakta ve bunlarm yüzde S,3 ü genel, yüzde 2,6 sı meslekî 
ve yüzde 1,1 i teknik eğitimde bulunmaktadır. 1970 yılmda ise yüzde 
11,0 ı genel eğitimde, yüzde 4,6 sı meslekî eğitimde ve yüzde 2,1 i tek-
nik eğitimde olmak üzere toplam çağ nüfusunun yüzde 17,7 si kapsan-
mıştır. Bu göstergelerden de anlaşılacağı git)i orta öğretim ikinci dö-
nemde meslekî ve özellikle teknik eğitimde Planlann öngördüğü geliş-
meler gerçekleştirilememiştir. 

113. Ldse seviyeli öğretmen okulları ve sağlık kolejlerinde ilk ka-
yıtlar öngörülenin altmda kalmış, ancak öğretmen cikullarmı bitirenler 
sayıca ihtiyaçları karşılayan bir düzeye yükselmiştir. 

114. Tarım meslek okullarında Plan hedefleri aşılmakla birlikte 
hayvan sağlık memurları ve orman tekniker okullarında hedeflerin ge-
risinde kalınmıştır. 

115. Ticaret liselerinde, lise kapasitesinin yüzde 12 si olarak 
Planda öngörülen kapasite aşılmıştır. Kız Teknik Öğretim ve İmam 
Hatip OkuUarmda, Planlarda hedef konulmamakla birlikte, özellikle İmam 
Hatip Okullanmn H nci döneminde kayıt artışları çok yüksek düzeylere 
ulaşmış, 1963 - 1964 ile 1971 - 1972 dönemleri arasmda öğrenci artışı 
yüzde 611,5 olmuştur. 

116. Orta öğretimde gerekli düzenlemeler yapılamadığmdan, yük-
sek öğretime olan talep karşılanamayacak bir düzeye vanmş ve İkinci 
Plan döneminde özel yüksek okullann sayısı 40 ı, bu okullardaki öğrenci 
sayısı yüksek öğretimdeki öğrenci sayiamm yüzde 30 ımu bulmuştur. 
Yüksek öğretimde yüzde 6,8 olan okullaşma oramna, özel okullar ile bir-
likte ulaşılmış; öğrenci sayısı 1960 da 63 binden 1970 de 172 bme çıkmıştır. 

117. Yüksek öğretimde çağ nüfusunun 1960 yılmda yüzde 3,3 ü 
kapsamrken Planü dönemin son yılmda bu oran yüzde 6,8 e ulaşabilmiş-
tir. Planlı dönemde yüksek öğretimdeki öğrencilerin mesleki - teknik, ede-
biyat ve sosyal bilimler dallanna göre dağılımmdaki gelişmeler Tablo 67 
de görülmektedir. 
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TABLO : 67 — Kamu Yükselt Öğretiminde öğrencilerin 
Eğitim Dallarına Göre Dağtltm% 

(Yüzde) 

Toplam 
Fen ve 

Mühendislik Tanm Sağlık 
Sosyal bilim 
ve edebiyat 

Yıllar (1) (2) (3) (4) (5) 

1962-63 100,0 21,9 4,9 8,0 65,2 
1966-67 100,0 22,6 4,1 9.7 63.8 
1969-70 100,0 25,3 3,5 10,1 61,1 

Kaynak : Devlet Planlama Teşkilâtı 

118. Tablo 67 de görüldüğü gibi, fen dallarındaki öğrencilerin top-
lam öğrenciler içindeki oranı yüzde 21,9 dan yüzde 25,3 e çıkmış, buna 
karşılık edebiyat ve sosyal bilimlerin oram yüzde 65,2 den yüzde 61,1 e 
düşmüştür. Yüksek öğretim, kalkınmanm gerektirdiği elemanları yetiş-
tirecek eğitim kurumlan, eğitim programlan, değişen ihtiyaçlara zama-
nmda cevap vermeyi sağlayacak eğitim metodlan Ue donatılmamış, sü-
reklUik sağlanamamış ve yetişkinler için bir yaygm eğitime yer verilme-
miştir. 

119. Yüksek öğreümde, eğitimin muhtevası ve niteliği eğitim ka-
nunları arasmda önemli farkhhklar göstermektedir. Başan oranlan yüade 
18 Ue yüzde 100 arasmda değişmekte, en yüksek başarı oranlan genel-
likle fen dallarmda eğitim yapan kurumlarda görülmektedir. 

(S) EĞÎTÎMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ VE SOSYAL ADALET : 

120. Birinci ve İkinci Planlarda tüm eğitim sistemi, fırsat eşitliği-
nin gerçekleştirilmesi ve gelir dağılımınm düzeltilmesi amacına yönelmiş 
bir araç olarak alınmıştır. Eğitim sisteminde son on yıllık dönem içinde 
bu alanlarda büyük gelişmeler olmadığı görülmektedir. Eğitim kunımla-
nnm, öğretmenlerin ve eğitim araçlarmm yurt düzeyinde dengesiz dağı-
lımı, fiUî bir fırsat eşitsizliği doğurmaktadır. 

121. Planlı dönemde bu alandaki gelişmeler, daha çok nüfuslarmm 
azhğı nedeniyle Ukokul açılması uygun olmayan köyler için yatılı bölge 
okullan açUması ve yüksek öğretim kurumlannm yurt düzeyinde den-
geli dağüırm için girişilen çabalan kapsamaktadır. Yetenekli, başarüı ve 
dar gelirli öğrencilere dikey sosyal hareketlüik yolunu açmak üzere, 
kalkınma planlannda öngörülen, kredi, burs ve parasız yatılüık olanak-
lannm artınlmasmdaki gerçekleşmeler, bu hedefi sağlayacak düzeye 
ulaşamamıştır. Parasız yatılılık olanaklannm çok smırlı ve belli meslek 
okullarmda yaratılmış olması, öğrencilerin istedUderi üst okullara devam 
edebilmelerini engellemiştir. 



IV. YAŞAMA DÜZEYİNDE GELİŞMELER : 

1. R E F A H D A Ğ I U M I N D A K Î GELtŞMEUÎB : 

(1) ÜCRET DÜZEYİNDEKİ aELİŞMELER : 

122. Planlı dönemde İşgücü içinde memur ve sigortalı ücretlUerin 
sayiaı ve oranı yükselirken, gayrisafî yurtiçi hâsıladan aldıkları pay da 
artmıştır. 1963 yümda gayrisaiî yurtiçi hasılanm yüzde 11,7 si genel büt-
çeli kuruluşlarda çalışan memurlara ve sigortalı ücretlilere ödenirken, bu 
oran 1971 de yüzde 18,2 ye çıkmıştır. Aym dönemde memur ve sigortalı 
ücretlilerin iktisaden faal nüfus içindeki payı ise yüzde 7,9 dan yüzde 
13,8 e yükselmiştir (Tablo 68). 

TABLO : 68 — Memur ve Sigortalı İşçilerin Aktif Nüfusa ve Ücret 
Kazançlarının Gayrisafi Yurtiçi Hastla (GSYİHJ ya Oram 

(Yüzde) (a) 

Ücretlilerin 
Ücret kazançlarmın iktisaden faal 
GSYİH'daki payı nüfustaki payı 

Yıllar (1) (2) 

1963 11,7 7,9 

1967 15,7 10,9 

1971 18.2 13.8 

Kaynak : Maliye Bakanlığı ve Sosyal Sigortalar Kurumu İstatis-
tikleri 

(a) Yalnızca Genel Bütçeli kuruluşlarda çalışan memurlar Tcapsan-
mıştır. 

123. Yürürlüğe giren Devlet Memurları Kanunu, kamu kesimi gö-

revlilerinin ücretlerinde genellikle bir artışa yol açmıştır, örgütleşmiş işçi 

gruplarmm ortalama ücret düzeyi. Planlı dönemde yüzde 119 artarak 

yılda 14 400 TL. dolayına varmış. Genel Bütçeli kuruluşlarda çalışan dev-

let memurlarmm maaşları ise sekiz yılda jrüzde 111 artarak yılda orta-

lama 24 030 TL. na yükselmiştir (Tablo 69). Çalışaiılarm örgütleşmemiş 

kesiminde ise, ortalama ücretler yörelere ve işkoluna göre değişmiş, çok 

defa kanunî asgarî ücretin altmda bir düzeyde kaldığı görülmüştür. 

124. Kamu ve özel kesim sigortalıları ortalama ücretleri 1963 - 1971 
döneminde kamu kesiminde yüzde 153 artarak 1963 de 17,4 liradan 1971 
de 44,1 liraya jöikselmiş, buna karşı özel kesim ortalama ücretleri Tablo 
70 de belirtildifi gibi 1963 de 18,3 liradan yüzde 98 artarak 1971 de 36,3 
liraya varmıştır. Aym dönemde reel ücretler kamu kesiminde yüzde 55 ve 
özel kesimde yüzde 21 artmıştır. 



TABLO : 69 — Ortalama Yıllık Ücretler (a) 

Tülar 

1963 
1967 
1971 

Sigortalı 
işçi 

(1) 
6 540 
9 430 

14 350 

Endeks 

(2) 

100 
144 
219 

Devlet 
memuru (b) 

(3) 

11 340 
14 240 
24 030 

(TL.) 

Endeks 

(4) 

100 
125 
211 

Kaynak : Maliye Bakanlığı ve Sosyal Sigortalar Kurumu 
(a) Kanunen ücret mahiyetinde tanımlanmış olan kalemleri kapsa-

makta olup, aynî menfaatler ve sosyal amaçlı ödemeler dahil 
değildir. 

(b) «Devlet memuru-» deyimi ile yalnızca G&ııel Bütçeli kuruluşlarda 
çalışan memurlar kastedilmiştir. 

TABLO : 70 — Kamu ve özel Kesim Ortalama Ücretleri 
(TL.) 

Günlük ortalama 
işçi kazançları 

Günlük ortalama işçi 
reel kazançları (a) 

Yıllar 

1963 
1967 
1971 

Kamu özel Kamu özel 

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

17,4 
28,0 
44,1 

18.3 
24.4 
36,3 

17,4 
23,3 
26,9 

18,3 
20,3 
22,1 

Kaynak : Sosyal Sigortalar Kurumu 
(a) Reel ücretler, Istanbıd ücretliler geçinme endeksi, 

196S : 100 ahnarak hesaplanmıştır. 

(2) SOSYAL GÜVENLİKTE GELİŞMELER : 

125. Sosyal sigorta programlan kapsamına alman işgücü, Planlı 
dönemde 1 milyon 220 binden 2 milyon 240 bme, sigortalılarm toplam üc-
retliler içindeki payı ise hızlı bir artıgla yüzde 44 den yüzde 55 e yüksel-
miştir (Tablo 71). Bununla birlikte, Planlı dönemde sosyal güvenliği» 
tüm çaüşanlara yaygmlaştınlması gerçekleştirilememiş ve istüıdam için-
dekilerin tümü sosyal sigortalar kapsamına alınamamıştır. 

TABLO : 71 — Sigortalılarm Toplam Çalışanlar İçindeki Y&ri 
(Bin kişi) 

Sigortalılarm îkti-
Sigortalı (a) saden faal nüfusa Toplam 

Sigortalılarm 

sayısı oranı (Yüzde) ücretliler oranı (Yüzde) 

Yıllar (1) (2) (3) (4) 
1963 
1967 
1971 

1220 
1690 
2 240 

9,8 
12,7 
16,2 

2 745 
3 310 
4 055 

44 
51 
65 

Kaynak : Sosyal Sigortalar Kurumu ve Devlet Planlama, Teşkilâtı 
(a) Sigortalı saym T. C. E.nekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kuru-
'^psar^k^lr Sigorta Sandığına bağlı olanları 



126. Esnaf, sanatkârlar ve diğer bag^ınsız çalışanların sigorta kap-
aamına alınmasını sağlayacak kanun 1972 yılında yürürlüğe ıglrnıiştir. 
Bu durumda sosyal güvenlik sistemi dışmda kalan en önemli grup tarım 
işçileri olmaktadır. 

(S) SAĞLIK : 

127. 1963 yılından bu yana uygulanmakta olan Sağlık Hİ2anetlerinin 
•Sosyalleştirilmesi Programı Ue 1972 yılmda 25 il ve 3 eğitim bölgesinde 6 
milyon 900 bini kır ve 2 milyon 600 bini şehir kesiminde olmait üzere 9 
milyon 500 bin kişiye hizmet götürecek birimler kurulmuş olacaktır. Sos-
yalleştirme bölgelerinde özellikle hekim ve hemşire istihdamında karşıla-
şılan sorunlar çözümlenmediğinden, Program yavaşlatılmıştır. 

TABLO : 72 — Sağhk Ocak ve Evleri - Sayısal Gelişme (1963 - 197Z) 

1963 

(1) 

Sağlık ocakları 
Sağhk evleri (b) 

1967 1971 1972 (a) 

(2) (3) (4) 

570 869 2 300 
195 2 271 6 760 

Kay^ıak: Devlet Planlama Teşkilâtı 
(a) ikinci Plan 197S yih hedefi 
(b) 1971 de mevcut sağlık evlerinin 862 si Devlet yapîsı, diğerleri 

Itira ya da hibedir. 

128. 1972 yılı sonunda ulaşUması öngörülen 10 bin kişiye 25 yatak 
sayısı, 1971 yılı sonunda 25,1 olarak gerçekleşmiştir. 

TABLO : 7S — Yatakh Tedami KuniAtılan Yatak Sayısı Gelişmeleri 
(196Z -1971) 

Kuruluş 1962 1967 1971 
(1) (2) (3) 

SSTB 35 400 42114 47&8a 
SSK 3000 6 331 122S5 
Diğer kamu 18 000 22 300 26 931 
özel sektör 3 600 S 606 4 750 

Toplam 60 000 74 351 91851 

Kaynak : Devlet Planlama Teşküâtt 

129. Sağlık personeli sayısmda, 1962-1971 yılları arasmda olumlu 
gelişmeler olmuştur. 1962 yılmda 9 bin olan hekim sayısı 1971 de 15 bin 
800 e, yine aynı yıUar içinde hemşhre ve yardımcıları sayısı 1 600 den 8 
bin 800 e, ebe sayısı 3 bin 700 den 11 bin 300 e çıkmıştır. Sağlık persone-
Ime düşen nüfus sayılannda ise iyUeşmeler görülmektedir. 1962 de dok-
tor başma 3 bin 200 kişi düşerken bu oran 1971 de 2 bin 300 e, hemşire ve 
yardımcılarmda 18 bin 600 den 4 bin 200 e, ebelerde 7 bin 800 den 3 bin 
200 e ulaşmıştır (Tablo 74). Bu gelişmelere rağmen, genellikle sağlık per-
*onelüıin yetiştirilmesinde Plan hedeflerinden geri kalınmıştır. 



TABLO : tlf — Sağlik Personeli Sayısı ve Bir Personele Düşen Nüfu» 
(1968 - 1971) 

1 9 6 2 1 9 6 7 1 9 7 1 
l\ A 

Bir personele Bir personele Bir personel»-
Sayı düşen nüfus Sayı düşen nüfua Sayı düşen nüfus 

(1) (2) (3) 

HeOdm 9,0 3,2 11,9 
Hemşire ve 

9,0 3,2 11,9 

Hem. yardımcısı 1,6 18,6 6,2 
Sağlık memuru 3.4 8,4 5,9 
Ebe 3,7 7,8 5.6 

(4) (5) (6) 

2,8 15,8 2,3 

5,3 8,8 4,2 
5,5 9,9 3,7 
5,8 11,3 3,2 

Kaynak : Devlet Planlama Teşkilâtı 

(i) KONUT: 

130. Konut sayısı Planlı dönemde öneınli artışlar göstermiştir. Bir 
bölümü yenileme ve büyült şehirlerdeki konuc yapımmdan dofan bu ar-
tış, 1971 yılmdan itibaren yavaşlamış ve konut ortalama alam Plan he-
defleri yönünde olumlu gelişmeler göstermiştir. Yavaşlama, özellikle üç 
büyük şehirde konut yapunmı etkilemiştir. Ruhsatlı birim konut alamnda 
Planh dönem başı ile sonu arasmdaki düşme ve birim sayısmdaki azal-
malar bu bulguyu kamtlar niteliktedir (Tablo 75). 

131. Nüfusu 10 bini aşan yerlerde konut sayısmm 1972 yıh sonunda 
2 milyon 800 bine ulaşması beklenmektedir. Oda başma düşen nüfus, 1955 
de 2,2 iken, 1965 de 2,0 ve 1970 de 1,9 düzeyine inmiştir. 

132. Şehir konutlarmda yilUk yapım 1962 de 88 binden, 1971 de 15& 
bine yükselmiş, ortalama birim inşaat alam 105 m^ den 94 m2 ye dUşmüa-
tür (Tablo 75). 

TABLO : 75 — Şehirlerde Yilhk Konut Yapımt ve Ortalama Alan 

Ortalama 
Birim sayısı alan (m2) 

1962 88 600 105 
1967 94 400 97 
1970 154 800 99 
1971 150 400 94 

Kaynak : Devlet İstatistik Enstitüsü 

133. 10 binden az nüfuslu yerleşme birimlerinde 1965 yılmda 3 mil-
yon 700 bin dolaymda olan konut sayısmm 1972 yıh sonunda 4 müyona 
ulaşacağı tahmin edilmektedir. 

2. YERLEŞME : 

134. Planh dönemde Doğu Marmara yöresi ve özellikle Istanlnü 
metropolü büyük nüfus çekim merkezi haline gelmiştir. Bunun yanmda 
Ankara, Antalya, Çukurova, Diyarbakır, Gaziantep ve Van yörelerinin 



aıUfus içindeki nispi önemi, Planlı dönem Troyunca artmışsa da gelişme 
Doğu Marmara ölçüsünde olmamıştır. Ülkedeki nüfus hareketlerinin ince-
lenmesi bu bulguları katııtlayıcı niteliktedir. 1965 yılı nüfus sayımınm so-
nuçlarına göre iç göçlerin yüzde 46,1 İni Marmara yöresi, yüzde 36,6 smı 
istanbul metropolü çekmiştir (1). Öte yandan, Karadeniz, tç Anadolu ve 
Doğ^ Anadolu yöreleri göç veren başlıca bölgeler niteliğinde görlUmek-
•tedir. Bu yöreler toplam iç göç hareketinin yüzde 70 ine kaynak olmakta-
dır. Hızlanan iç göç, Planlı dönemde, doğal kaynaklarla nüfusun yerle-
şimi arasmdaki dengenin sag-lanamadı|Tm göstermektedir. 

(1) ŞEHİRLEŞME: 

135. Türkiye'de 1950 yılmdan sonra hızlanan demografik şehirleşme 
(2) Planb dönemde de bu özelliğini sürdürmüş, 500 binden çok nüfuslu 3 
geihirde yalayanlar toplam şehirli nüfusun 3aizde 31 ine ulaşmıştır. (Tablo 
76). öte yandan şehirsel yerleşme birimi ve şehirleşme hızmda da önemli 
gelişmeler olmuştur. 1960-1965 döneminde şehirleşme hızı yılda ortalama 
yüzde 5,0, 1965-1970 döneminde yüzde 6,2 olarak gerçekleşmiştir. 

TABLO : 76 — Nüfus Grupları İtibariyle Şehir Sayıları ve Şehirleşme 
Oranları (1950 - 1910) 

1 9 5 0 
A 

1 9 6 0 
A 

1 9 7 0 
A 

Şehir nüfusu 
grupları 

(000) 
Şehir 
sayısı 

Şehirleşme 
oranı 

/ 

Şehir 
sayısı 

Şehirleşme 
oram 

Şehir 
sayısı 

Şehirleşme 
oranı 

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

10 — 20 65 21,6 69 13,4 134 14,0 

20 — 50 30 23,7 52 21,0 85 20,3 

50 — 100 6 10,2 18 17,5 21 11,1 

loa — 250 3 11,6 6 12,6 17 18,6 

250 — 500 1 7,5 1 5,2 2 4,9 

500 + 1 25,4 2 30,3 3 31,1 

Şehirler 
toplajou 106 100,0 148 il00,0 262 100,0 

Kaynak : Devlet İstatistik Emtitüsii 

Hızlı şehirleşmenin doğal bir sonucu olarak bir yandan şehirlerdeki 
alt yapı ihtiyaçları artarken, öte yandan arsa spekülasyonunım devam 
etmesi sonucu arazi değerleri de hızla yükselmiştir. 

(1) Bu oranlar, doğum yeri esas dimarak hesaplanmıştır. 

(S) Demografik şehirleşme; şehirlerde ekonomik ve sosyal faaliyet-
lerin emme kapasitesinden fazla nüfusun yığılmastdır. 
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(S) KIRSAL YERLEŞME : 

136. Planlı dönemde şehirlere doğru oluşan nüfus akımı sonucu, kır-
sal yörelerde yaşayanlarm toplam nüfus içindeki oramnda düşme görül-
mektedir. 1960 yılmda kırsal nüfusun toplam nüfus içindeki oram yüzde 
73,7 iken 1970 yümda yüzde 64,1 e düşmüştür (Şekil 15). Bununla beraber 
mutlak değer olarak kırsal nüfus, 1960 da 20,4 milyon kişi iken, 1970 yı-
lmda 22,9 milyon kişi dolaylarma sıkmıştır. 

TABLO : 77 — Kırsal Nüfusun Toplam Nüfus İçindeki Değimeleri 
(1950-1970) 

(Bm kişi) 

Kırsal nüfusım 
toplam nüfusa 
oram (Yüzde) Yıllar Toplam nüfus Kırsal nüfus 

1950 20 947 17 075 
1955 24 065 18 639 
1960 27 755 20 447 
1965 31 391 22 009 
1970 35 667 22 861 

81,5 

77,5 

73,7 

70,1 

64,1 
Kaynak : Devlet Planlama Teşkilâtı 

137. Kırsal nüfusun çok sayıda ve dağmık yerleşim biçimi Planlı 
iönemde bir değişiklik göstermemiştir. 1967 yümda tamamlanan bir ça-
lışmaya göre kırsal alanda yerleşim birimi sayısı 65 277 olarak saptan-
au^ür. içişleri Bakanlığmdaki 1969 yılı kayıtlan ise yerleşme birimle-
rinin sayısmı 74 OOO olarak vermektedir (1). 74 000 yerleşme biriminden 
35 400 ü Köy Kanunımun uygulandığı ve köy olarak tanımlanan yerleşme 
birimleridir. 38 600 ü ise idarî yönden Köy Kanununun uygulandığı yer-
leşimlere bağlı çiftlik, mahaUe, mezra, kom, oba, divan, iskele ve istas-
yon gibi az haneli yerleşme birimleridir. Yerleşme birünleıinden 887 sinde 
bucak ve 746 smda belediye vardır. 

138. Kırsal yerleşimin çok sayıda birimden oluşan bu dağınık do-
kusu nedeniyle kırsal alanlara götürülen hizmetin düzeyinde yeterli bir 
gelişms olmamıştır. 

SONUÇ : 
139. Pianh dönemde ekonomik ve aoayal yapıda «aflanan srelismeler, 

gerek Planda yer alan hedeflere ulaşma, gr^rek TUrklye-nln Jeopolitik du-
rumu ve diğer ülkelere göre bulunduğu düzey bakunmdan önceki bölüm-
lerde ayrmtılanyla açıklanmıştır. On yılhk Plan uygulaması sonucunda, 
Türkiye'nin 1972 yümda ulaştığı ekonomik ve sosyal gelişmişlik düzeyi. 

(1) îkinci Planda 65 217 olarak belirtüen kırsal yerleşme birimi sa-
a/îsı 19f}1 yii^ndn Devlet Su İşleri tarafından başlatûan ve 1961 de Köy İş-
leri Bakanlığınca tamamlanan 7 ve daha çok haneli yerleşme birimlerini 
kapsayan bir envanter çalışmasına dayanmaktadır. 



PlanU dönemin başlangıcı olan 1962 yılı ile karşüa^tırmalı olarak Tablo 
78 de gösterilmiştir. Bu tablodaki göstergelerin ekonomideki ve toplum-
daki deglşineleri yansıtacak nitelik taşımalarma dikkat edilerek, Üçüncü 
Kesim'de tanımı verilen kalkınma kavramım sayılaştıran özellikte olma-
ları sağlanmaya çalışılmıştır. 

TABLO : 78 — Ekonomik ve Sosyal Gelişme Göstergeleri 

1962 
Gerçekleşme 1972 

Ekonomik göstergeler : 
1. Fert başına gelir ($) 
2. GSYtH ( FF ) içinde tarım gelirinin payij % 
3. GSYlH (FF ) içinde sanayi gelirinin payı, •% 
4. GSYtH (FF ) içinde hizmet gelirlerinin payı, % 
5. İmalât sanayii içinde tüketim malı sanayilerinin 

payı, % 
6. imalât sanayii içinde aramalları sanayilerinin 

payı, % 
7. İmalât sanayii içinde yatınm malı sanayilerinin 

payı, % 
8. Fert başma toplam tüketim (Bin TL. ) 
9. GSMH içinde yatınmlarm payı, % 

10. Fert başma çelik tüketimi (Kg. ) 
11. Fert başma çimento tüketimi (Kg. ) 
12. Fert başma kömür tüketimi (Kg.) (d) 
13. Fert başına pamuk iplimi tüketimi (Kg.) 
14. Fert başına elektrik enerjisi tüketimi (Kw.) 
15. Hektar başına saf bitki besin maddesi (Kg. ) 

Sosyal göstergeler: 
1. Yurtiçi nüfus (Milyon kişi) 
2. Tabiî nüfus artış hızı (1960-1965); (1965-1970) 
3. İşgücüne katılma oram, % 
4. Tarımda çahşanlann tüm işgücüne oranı, % 
5. Sanayide » » » » 
6. Hizmetlerde » » » » 
7. İstihdam/İşgücü arzı (e) 
8. Yüksek öğrenim okullaşma oranı, % (a)-
9. GeneH-Meslekl-f-Teknik Orta öğ. (H. devre) 

okullaşma oranı, % 
10. Meslekî+Teknik Orta öğ. (U. devre) okullaş-

ma oram, % (a) 3,7 
11. Şehirleşme oram, % 27 
12. Doktor başma nüfus (Kişi) 3200 
13. Yatak başma nüfus (Kişi) 485 
14. 1000 kişi başma radyo sayısı 52 
15. Fert başma hayvani protein tüketimi (Gr. gün) 16,8 
16. Fert başma tahıl tüketimi (Gr. gün) 730 

(1) (2) 

243 364 
39,0 28,1 
17,0 22,6 
44,0 49,3 

62,3 46,6 

27,8 39,4 

9,9 14,0 
1,681 4,094 

15,1 21,0 
20,9 58,5 
79,0 195,0 

219,0 302,2 
3,1 5,1 

118,0 294,0 
4,1 33,0 

29,2 
2,6 

44 
77 
8 

15 
92 
3,0 (b) 

37,5 
2.7 

38 
65 
11 
24 
89 
6.8 

(a) 9,0 (b) 17,7 

(b) 6,7 
38 

2300 
410 (c) 
120 
19,3 

674 

Kaynak : Devlet Planlama Teşkilâtı 
(a) 1960-61 ders ytlı 
(b) 1970-71 ders yıU 
(c) 1971 yılı gerçekleşme 
(d) Taşkömürü eşdeğeri olarak (6700 KCal/Kg.) 
(e) GisU işsizler istihdamdan düşülerek hesaplanmıştır. 



140. Daha sonraki bölümlerde açıklanan kalkınma kavramı. Türkiye 
için yalnızca büyüme anlamına gelmemekte; aynı zamanda ekonomik ve 
sosyal yapıyı sanayileşmiş toplum yapışma dönüştürmeyi hedef alan ça-
balan da ifade etmektedir. Bu nedenle Birinci ve İkinci Plan sonuçlan-
nm deg-erlendirilmesinde tek başına gayrisafî millî hasıla artış hızı kal-
kmmanm bir ölçüsü olarak alınmamış; ekonomideki ve toplumdaki de-
ğişmeleri yansıtacak difer büyüklüklere de gösterge olarak yer veril-
miştir. 

141. SanayUeşmiş toplum yapışım ekonomik alanda yansıtan temel 
göstergeler Tablo 78 de yer aldığı şekilde, fert başma gelir, Gayrisafî 
yurtiçi hasılanm sektörler itibariyle bileşimi, imalât sanayiinin alt sek-
töriere bölümünü, gayrisafî mili! hâsıla içinde yatırımlarm payı ve bazı 
temel mallarda birey başma tüketimdir. Bu göstergelerie Türk ekonomi-
sinde son on yılda sağlanan gelişmeyi ve sanayi toplumu yapışma dönü-
şümü oldukça yeterli bir biçimde deferlendirme olanafı vardır. 

142. Tablo 78 de görüldüğü gibi, 1962 yılmda, gayrisafî yurtiçi ha-
sıla içinde tarım gelirierinin payı yüzde 39.0, sanayiin payı yüzde 17,0 ve 
hizmetlerin payı da yüzde 44,0 dır. 1972 ye gelindiğinde tanm sektörü-
nün payı dikkate değer ölçüde düşürülmüş, buna karşılık sanayi ve hiz-
metlerin paymda bir yükselme saflanmıştır. 

143. öte yandan Planlı dönemde Türk ekonomisinde, yatırımlarm 
gayrisafî millî hasılaya oranmı artırma yönünde büyük çabalar gösteril-
miş ve 1962 yılında yatırımların gayrisafi millî hasılaya oram yüzde 15,1 
iken 1972 yılında yüzde 21,0 a yükseltilmiştir. 

144. Planlann hedef aldığı ölçüde yapısal bir değişiklik sağlanama-
makla birlikte. İmalat sanayiinin yapısmda belirli bir iyileşme gerçekleş-
tirilmiştir. Nitekim 1962-1972 döneminde toplam imalat sanayii İçinde 
tüketim mallan üretiminin paymda önemli bir düşme olmuş, buna kar-
şılık ara mallan üretimi dikkate değer ölçüde yükselmiştir. Ancak yaU-
nm mallan üretiminin paymda bu ölçüde bir gelişme sağlanamamıştır. 

145. Kalkınma çabalarınm sosyal açıdan değerlendirilmesinde Tablo 
78 de yer alan işgücüne katılma oram, işgücünün sektörler itibariyle da-
ğılımı. istihdam olanaklanndaki artışlar, eğitim ve sağlık hizmetlerinde 
sağlanan iyileşmeler gibi göstergeler kullanılmaktadır. Bu göstergeler 
topluluğu, kalkmmanm yaşama düzeyine yansıması sonucu toplumsal ha-
yatta ve fertlerm arzularmı yerine getirme olanaklarmda meydana gelen 
iyileşmeleri dolaylı olarak ortaya koymaktadır. 

146. Tablo 78 de görüldüğü gibi, 1962-1972 döneminde çalışan işgü-
cünün sektörler itibariyle dağılımmda sanayi ve hizmet kesimleri lehine 
gelişme sağlanmıştır. Tanmda çalışanlann toplam işgücüne oranındaki 
azalma, yaşama düzeyinde sağlanan olumlu bir gelişmenin göstergesi sa-
yılabilmektedir. Sanayi kesiminde çalışanlann paymdaki artışlar yurt 
düzeyinde, toplam verimliliğin belli bir ölçüde yükseldiğini belirlemektedir, 
öte yandan toplumda daha çok kişiye eğitim olanağı sağlandığı, sağlık 
şartlannm iyileştiği ve beslenme kalıplarmda da kalkınmaya paralel de-

f . 7 



glgmelerin belirdiği açıkça görülmektedir. Tablo 78 de yer alan fiziksel 
göstergelerden birey başma çelik, enerji, çimento, pamuk ipliği, hayvani 
protein tüketimleri ve benzeri göstergelerdeki iyileşmeler de gerek ya-
şama düzeyindeki, gerek sanayileşme alanmdaki gelişmeleri yansıtmak-
tadır. 

147. Planlı dönemin sonuçlan, hedeflere ulaşma açısından değer-
lendirildiği gibi, bu sonuçlarla varılan gelişmişlik düzejri Türkiye'nin çağ-
daşlaşma ülküsü. Avrupa Ekonomik Toplulugii ile Uişkileri ve jeopolitik 
durumu nedeniyle yarışmak ve yetişmek zorunda bulundug:u ülkelere 
göre de deferlendirilmiştir. Bu amaçla kesim içinde çeşitli konulara iUş-
kin olarak uluslararası karşılaştırmalar yapılmıştır. Avrupa Ekonomik 
ToplulugTJ üyeleri ile komşu ülkeler ve kalkınma çabalarma yaklaşık ola-
rak Türkiye ile aynı jnllarda girişmiş bulunan ülkelerden istatistik veri-
leri bulunabilenlerin gelişmişlik düzeyleri, yeni kalkmma kavramım yan-
sıtan göstergeler itibariyle Tablo 79 ve 80 de toplu olarak gösterilmiştir. 

148. Bu konudaki karşılaştırmalar Türkiye'nin bu bakımdan henüz 
yeterli bir gelişmişlik düzeyine ulaşamamış olduğunu göstermektedir. 
Türkiye on yıllık dönemde gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin büyüme 
hızmdan daha yüksek bir büyüme hızma uİEişmış olmsıama rağmen fert 
başına geliri halen, Tablo 79 da görüldüğü gibi karşılaştırmaya konu olan 
ülkelerden az ve özellikle Avrupa Ekonomik Topluluğu üyelerinden çok 
geride bulunmaJıtadır. Türkiye'nin tanm, sanayi ve hizmetler sektörleri-
nin gayrisafî yurtiçi hasıla içindeki paylarmm belirlediği ekonomik ya-
pısmm, tabloda ele alman ülkelerle, özellikle Avrupa Ekonomik Toplu-
luğu üyeleri ile karşılaştınlmasj sanayi toplumu olma çabalarmm "yetersiz 
kaldığını göstermektedir, öte yandan Türkiye, sanayiin iç yapısı bakı-
mmdan da gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin düzeyine henüz ulaşa-
mamıştır (Bkz. Tablo 9). Türk ekonomisinde yatırımlarm gayrisafi 
milli hasılaya oranını artırma çabalan gelişme yolundaki bazı ülkelere 
göre başarılı olmuşsa da bazılarına ve özellikle Avrupa Ekonomik Top-
luluğu üyelerine göre geride kalımştır. 

149. Aym zamanda sanayileşmenin ve yabama düzeyinin de göster-
geleri olan bazı mallarda fert başına fiziksel tüketim miktarlan, pamuk 
ipliği hariç diğer bütün mallar itibariyle karşılaştırmaya konu alman ül-
kelerden genellikle düşük bulunmaktadır. 

150. Ote yandan, sosyal gelişmişlik düzeyinin belirtileri olan Tablo 
80 deki göstergeler Türkiye'nin tarım toplumu yapışım sürdürdüğünü, ta-
rumn nüfusun diğer ülkelere göre nüfusun çok daha büyük bir kesimine 
geçim kaynağı olduğunu, işgpücü fazlası sorummun diğer ülkelere göre 
daha ağır bir nitelik teışıdığını göstermektedir. Aynca, meslekî ve teknik 
öğretimin diğer ülkeler ölçüsünde gelişmediği, sağlık hizmetlerinde yete-
rince iyileşme sağlanamadığı, beslenme koşullannm bu ülkelerin biri 
hariç diğerlerinin gerisinde olduğu, sonuç olarak yaşama düzeyinin bu 
ülkeler ölçüsünde yükseltilememiş bulunduğu anlaşılmaktadır. 
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İKİNCİ KESİM 

Uzun dönemde hedefler ve amaçlar 
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uzun dönemde h e d e f l e r v e a m a ç u r 
GİRİŞ: 
Birinci kesimde Planlı dönemde ekonomik ve sosyal alanda meydana 

gelen değişmeler sayılagtırüabilir özellikleri üe belirlenmiş; bu değişme-
lerden bazıları, uluslararası karşüaştırmaleır yapılarak değerlendirilmeye 
çalışılmıştı. 

Türk toplumundaki sosyo-ekonomik yapı defişikllğinin kamtlan, sa-
dece Birinci Kesimde verilmiş olan sayılarm gösterdiği ölçülebilir geliş-
melerle kalmamaktadır. Bu ölçülebilir gelişmelerin ötesinde toplumda, 
sayılarla kamtlanması güç, fakat gözlenebilen değişmeler de meydana 
gelmektedir. Plan hedeflerine ulaşmadaki bazı aksamalara ve gecikmelere 
rağmen, sayısal göstergeler ve gözlenen olgular, Türk toplumunun kal-
kınma yolunda önemli sışamalar kaydettiğini göstermektedir. Karşılaşılan 
bazı sorunlarm çözümünde Planlı dönemde önemli adımlar atılmış olma-
sma rağmen, Türkiye, Üçüncü Plan döneminin başmda bir kısmı yakm 
geçmişten devralman, bir kısmı ise yeni belirmeye başlayem birçok so-
runla karşı karşıya bulunmaktadır. Türk toplumunun temel sorunları; bu 
sorunlarm çözümünü sağlayacak gelişmişlik düzeyinin tammı ve bu dü-
zeyin benimsenmesinin gerektirdiği uzun dönemli amaçlar; bu amaçlarm 
gerçekleştirilmesini sayüaştıran ve zamana bağlıyan uzun dönemli hedef-
ler; İkinci Kesimde ele alman başlıca konular olmaktadır. 

İkinci Kesim dört bölümden oluşmaktadır. Birinci Bölümde Üçüncü 
Plan dönemine girilirken Türk toplumımun temel sorunları üzerinde du-
rulmuş ve bu sorunlar, hızlı nüfus artışı, istihdam yetersizliği ve verim 
düşüklüğü, gelir dağılımmda dengesizlik, nitelik ve nicelik yönünden ek-
sik eğitim ve sağlık hizmetleri, dağmık yerleşme, iç tasarruf açıklan ve 
kredileme sistemindeki bozukluklar, üretim faaliyetlerinin örgütsel ve 
teknolojik geriliği, dış ticaret açıklan ve dış ticaretin yapısı, kalkınma 
çabalarma yeterince katkıda bulunamıyan, masraflı ve yavaş işleyen bir 
kamu yönetimi ve aynca Avrupa Ekonomik Topluluğu Ue Uişkilerden do-
ğan sorunlar olarak sıralanmıştır. 

İkinci Bölümde, Anayasal amaçlar ve ilkeler doğrultusunda, Türk 
toplumunun uzun dönemli amaçlan belirlenmeye çalışılmıştır. Bu amaç-
lar; yaşama düzeyinin yükselülmesi, sanayileşme, dış kaynaklara bağlılı-
ğm azaltılması, istihdam sorununun çözümlenmesi ve gelir dağılımınm 
iyüeştirilmesidir. 

Sorunlarm çözümlenerek, bu amaçlarm gerçekleştirilmesi için kal-
kmmanm 1990 lara kadar uzanan bir perspektif içinde ele aimmasmm 
gerekliliği, Üçüncü Bölümde nedenleriyle açıklanmaktadu-. Dördüncü ve 
son bölümde ise, uzun dönemli amaçlara ne ölçüde erişilebileceğini ve 
amaçlarm nasıl bağdaştınlacağmı göstermek üzere uzun dönemli sayısal 
hedefler verilmiştir. Bu bölümde, uzun dönemli perspektifin ilk aşaması 



olan Üçüncü Planm hedeflerine yalnızca değinilmekle kalınmış, söz ko-
nusu hedefler, aynatılı olarak Üçüncü ve Dördüncü Kesimde ele alm-
mıştır. 

Ekonomik ve sosyal hedeflerin belirlenmesinde sayılaştınlabilir özel-
liklere bilinerek ağırlık verilmiş olması, diğer gelişmelerin önemsenmediği 
ya da bu gelişmelerin kendiliğinden gerçekleşebileceğinin varsayıldığı an-
lamına alınmamalıdır. Kalkınma sürecinin bazı gelişmeleri kendiliğinden 
uyaracağı kabul edilebilirse de, bu tür «uyarılmış» gelişmeler yanmda 
toplumca bazı kararlarm alınması ve belirli politikalarm İzlenmesi de ge-
rekli olmaktadır. Bunlarm neler olduğu ve ne gibi gelişmelere kajmak 
olacağı, genel politikalar Ue reformlara aynlmış bulunan Beşinci Kesimde 
aynntılan ile ele alınraı§tır. 



bi r inc i b ö l ü m 
ÜÇÜNCÜ PLANA GİRERKEN TÜRK TOPLUMUNUN 

TEMEL SORUNLARI 
151. On yıllık Plan uygulamasının Türk ekonomisinde ve toplumsal 

hayatmda sag-ladı|:ı olumlu gelişmeler, Birinci Kesimde ayrmtılanyla 
açıklanmıgtır. Sağlanan bütün bu olumlu gelişmelere rağmen, Türkiye'nin 
bugrün yarışmak ve yetişmek durumunda bulunduliJ ülkelerle karşılaştı-
rılması, Türk ekonomisinin henüz yeterli bir gelişmişlik düzeyine ulaşa-
madıfmı ortaya koymaktadır. Bunun başlıca nedenlerinden biri, Türk 
toplumunun karşılaştığı temel sorunlann kısa dönemde çözümlenebilir 
niteliklerde olmamasıdır. Ayrıca Birinci ve İkinci Planlarda öngörülen 
hedeflere her alanda tam olarak erişilememesi bu sorunlann çözümünde 
gecikmelere yol açmıştır. 

152. Gerçekten son on yılda harcanan çabaların sonunda, temel so-
runlar belli ölçülerde hafifletilmiş, ancak tamamen giderilememiştir. Bu 
bakımdan. Üçüncü Plan dönemine girerken Türkiye, temel sorunlarım çö-
zümleyememiş ve yeterli bir gelişmişlik düzeyine ula.şamamış bir ülke 
görünümünd edir. 

153. Gerek Türk toplumunun çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmak 
amacı, gerek Avrupa Ekonomik Topluluğu ile ilişkilerde geçiş dönemine 
girilmiş bulunması, sorunlann çözümünde belirli nitelikler aranmasuu 
zorunlu kılmaktadır. Üçüncü Plan dönemine girerken Türkiye-Avrupa 
Ekonomik Topluluğu ortaklığı ilişkilerinde, gümrük birliğine aşamalı 
uyum devresi olan geçiş dönemi başlamış bulunacaktır. Bu durum, Tür-
kiye'nin bugün karşılaştığı sorunlann gümrük birliğinin tamamlanma yıh 
olan 1995 e kadar bu birliğe katılmanm gerektirdiği biçimde çözümlen-
mesini zonmlu kılmaktadır. 

154. Söz konusu sorunlar, planlarla öngörülen süreler içinde ve be-
lirli bir düzeyde çözüme kavuşturulmak zonmdadır. Bu durum kalkmma-
nm uzun dönemli perspektif içinde ele alınmasını gerektiren nedenler ara~ 
smdadır. Perspektifin «ilk aşamalarmda» tüm sorunlann çözülemeyeceği 
kanısı uyanabilir veya seçilen yaklaşımlar belli bir sorunun çözümü için 
yeterli görülmeyebilir. Ancak perspektifin ilk aşamalarında bu yaklaşım-
lann «uzun dönemde» sağlayacağı olanaklarla bugünkü sorunlsınn bü-
yük ölçüde ortadan kalkması beklenmektedir. 

155. Bu bölümde, «Yeni Strateji» de yer alan ve Türk toplumunun 
uzun dönemde çözümlenmesi öngörülen sorunlan; ( i ) Hızlı nüfus artısı, 
lımı, (iv) Eğitim, (v ) Sağlık, (vi) Yerleşme, (vii) tç tasarruf açığı, (viii) 
(il) İstihdam, (ili) Yaşama düzeyinin düşüklüğü ve dengesiz gelir dağı-
Topluluğu ile gümrük birliği başlıklan altmda aşağıda incelenmiştir. Bun-
Teknoloji, (ix) Dış ticaret, (x) Kamu yönetimi, (xi) Avrupa Ekonomik 
dan sonraki bölümlerde yer alan amaç ve hedeflerin tespitinde bu sonm-
1ar özellikle gözönünde bulundurulmuştur. 



I. N Ü F U S Î L E Î L G l L İ S O R U N L A R : 

156. Türkiye'nin nüfusu 1970 sayun sonuçlarına göre 35,7 milyonu 

bulan büyüklüğü, yüzde 2,7 oranmdaki doğal artış hızı, 0-14 genç yaş 

grubundaki nüfusun toplam içinde yüzde 41,1 e ulaşan jöiksek payı ve 

yurt düzeyindeki dengesiz dağılımı ile ekonomik ve sosyal gelişmeyi iki 

yönlü etküemektedir. Ekonomik ve sosyal kalkınma nüfusun ( i ) ölüm, 

(ü) doğum, (İÜ) göç gibi üç temel unsurunu etkileyeı-ek yapısal niteli-

ğini değiştirmektedir. Sağlık koşullannın iyileşmesi, ekonomik ve sosyal 

refaiım artması sonucunda (Bakınız : Birinci kesim, yaşama düzeyindeki 

gelişmeler) ölümlerin, özellikle çocuk ölümlerinin azalması, kadmm eko-

nomik ve sosyal hayatta geleneksel fonksiyon ve rollerinin değişmesi ve 

ailelerin küçülmesi, bir yandan nüfus yapısındaki değişmeleri hızlandırır-

ken öte yandan nüfusun artışmı yavaşlatmaktadır. 

157. Tüı-kiye dünyada nüfusu en hızlı artan ülkelerden biridir. Bu-
gün Avrupa ülkelerinin çoğunda nüfus artış hızı yüzde 1 in altına düşmüş 
bulunmaktadır. Tablo 81 de gelişmiş ülkelerle azgelişmiş ülkelerde ve Tür-
kiye'de ölüm, doğum oranları ile doğal nüfus artış hızları karşılaştırmalı 
olarak verilmektedir. 

158. Türkiye'de gerek doğum, gerek ölüm oranlan azalmışsa da ge-
üşmiş ülkelerle yapüan karşılaştırmalar bu oranlarm yine de yüksek bir 
düzeyde bulunduğunu göstermektedir, ö te yandan nüfusun yaş bileşi-
minde yahuzca hizmet talep eden tüketici grubun ağırhk taşıması, başka 
bir deyişle genç yaşlarm paymm yüzde 41,1 gibi yüksek bir düzeyde oluşu, 
Tablo ®2 de görülen binde 836 dolayındaki bağımlılık oranmm önemli bir 
nedeni olmaktaxiır. 

159. Yapüan tahminlere göre Türkiye nüfusu 1995 de 65 milyon do-
laylannda olacaktır. Ancak nüfusun ekonomik ve sosyal kalkınma üe ikUi 
ilişkisi sonucu nüfus büyüldüğünün makro düzeyde tasarmf - yatırım-
tüketim - istihdam bağmtılarmı ve bu bağmtüara ilişkin politika kararla-
rım etkileyeceği açıktır. Öte yandan, 1990 larm ortalarmda bağımlıhk 
oranmm binde 700 dolayma düşeceği tahmin edilmektedir (1). Ancak ge-
lişmiş ülkelerle karşüaştırıldığmda bu oran yine de yüksek bir düzeyi 
temsil edecektir. Gerek yüksek bağımhiık oram, gerek hızh nüfus artışı 
nedeniyle fertlerin alt yapıdan beslenmeye, eğitimden sağlığa kadar her 
türlü mtiyaçlannm karşılanması, gelecek dönemlerin önemli bir sorunu 
olacaktır. 

(1) Gelişmiş ülkelerde l)ağmaûik oramntn ortalama binde 550 do-
layında oUuğu gözönünde tutulduğunda, Türkiye açısından hommu.n 
önemi açıkça belirmektedir. 
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TABLO : 82 — 1955 — 1970 YıTlart Arasında Bağımlüık 
Oranındaki Değişmeler 

Bağımlılık oram O - 14 yaş grubunun toplam 
Yıllar (Binde) (a ) nüfus içindeki payı (% ) 

(1) (2) 

1955 753 39,4 
1960 814 41 3 
1965 845 42 0 
1970 (b) 836 411 

Kaynak : Devlet Planlama Teşkilâtı 
(a) İktisaden faal 1 000 kişinin kendisi dışında bakmakla vükümlü 

olduğu kişi sayısı, 
(b) 1970 sayımı geçici sonuçlan. 

160. Çağdaşlaşma ve sanayileşmenin doğal sonucu olarak yaşama 
ve gelir düzeyindeki iyileşmelerle, toplumsal davranışlardaki değişmeler, 
kalkmmaya ayrüacaJî kaynaklan etkileyecek nitelikte yeni bazı sorun-
larm dogmasma yol açabilecektir, ( i ) Nitekim, kadın eğitiminin yaygın-
laşması ile kadının tanm dışı faaliyetlerdeki çalışma yeteneğinin artması, 
iş olanaklarmm daha hızlı artırılmasmı gerektirebilecektir, (ii) Çlocuğuıî 
iktisadi dayanak olarak düşünüldüğü bir ekonomiden, çocuk eğitimi ge-
reğinin daha beHrgin şekilde hissedildiği sanayi toplumuna geçiş, yeni 
sosyal kurumlarm kurulmasmı ve eğitim olanaklarmm artırümasmı zo-
runlu kılacaktır, (üi) Sanayileşmenin gerçekleşmesi ve davranışların de-
ğişmesi ile, nüfusun coğrafi hareketliliğinin yükselmesi ve belirli nokta-
larda yoğunlaşması hizmet gereklerini îirtıracaiktır. 

II. İSTİHDAM ÎLE ÎLGÎLÎ SORUNLAR: 

161. Geçen on yıllık dönemde 15-64 yaş grubundaki nüfusun istih-
dam olanaklarından daha hızlı artması önemli bir istihdam sorunu yarat-
mıştır. Çalışabilir yaştaki nüfus bu dönemde yılda ortalama 440 bm do-
laylarında artarken bunun 160 bin kadanna üretken faaliyet alanlarında 
istihdam yaratılabilmiştir (Tablo 61 ve Tablo 62) (1). Bunun sonucunda 
işgücüne katılma oranında düşmeler olmuştur. 1972 yılmda yüzde 38 do-
laylarında olduğu tahmin edilen işgücüne katılma oranmm, kalkınmaya 
uygun olarak 1990 larda yüzde 39-40 dolaylarına çıkacağı saııılmaJctadır 
Böylece 1972 yılmda 14,3 milyon kişi olan işgücü arzı 1995 de yaklaşık 
olarak 26,0 milyon kişiyi bulacaktır. Bu durumda 1995 e kadar yaklaşık 
olarak 12 milyon kişiye ek iş olanağı yaratmak, gelecek planh dönemlerin 
önemli bir sorunu olarak belirmektedir. 

162. Oysa 1972 de 14,3 milyon kişi olan İşgücü arzımn ancak 12,7 
milyonu gerçek anlamda istüıdam olanağı bulabilmekte, geri kalanlarm 
850 bm dolaymda bir kısnunm tanm sektöründe gizli işsiz olaraJk; 750 

^inJ/1 çağdaki nüfusa katman kişilerin tümü is talep etme-
, ' S02/İ arasındaki fark işsiz sayısındaki ortalama yıüik 

artış olarak yorumianmamaltdır. 



bînlnin ise tarım dıgı sektörlerde marjinal verimliliği çok düşük geçici iş-
lerde çalışmakta oldukları ya da işsiz bulundukları tahmin edilmektedir. 

163. Düşük istihdam yanında. Tablo 64 ve Tablo 65 den g-örüldüğti 
gibi, Türkiye'de Istihdamm iç yapısında, çaUşma şartlan ve sosyal gü-
venlik açısmdan önemli farklılıklar belirmektedir. Bu farklılaşma üç 
grupta toplanabilir : ( i ) Türkiye'de çalışabilir nüfusun çogrunlugu sosyal 
güvenlik ve sendikal sistemin dışmda bulunmaktadır. Bu grupta bulunan-
lara iş ve gelir güveni ve sürekliliği sağlanamadığı gibi sosyal güvenlik 
olanakları da verilememiştir. 1971 yılı itibariyle sendikal sistem dışında 
kalan ve sosyal güvenliği bulunmayan işgücü grubu 600 bine yakın de-
vamlı tanm İşçileri, 3,7 milyon dolaymda esnaf ve sanatkârlar (1) Ue 
bımların yanmda çalışan ücretliler ve 5,9 milyon dolayında tarım işlerin-
de çalışan ücretsiz aile işçileri, aynca bağımsız çalışanlardan oluşmakta-
dır. (U) Diğer bir grup, sosyal güvenlik sistemine ve çalışma şartlarım 
düzenleyen kanunlara bağh olarak çalışma durumundadır. Ancak, bu 
grubun da çalışma şartlarım düzenleyen kanımlann öngördüğü olanak-
lardan tümüyle yararlandığı söylenemez. Nitekim Tablo 65 de görüldüğü 
gibi, 1971 de toplam ücretlüerin sadece yüzde 31 i sendikalaşmıştır. Sen-
dikalaşmış kesin toplam çalışabilir nüfusun yüzde 9 u kadardır, (ili) Ya-
bancı ülkelerde ig bularak, Türkiye'nin çalışma şartlarmm üzerindeki ola-
naklarda çalışanlar, üçüncü bir grubu oluşturmaktadır. Batı Avrupa ül-
kelerinde halen 650 bin dolaylarında Türk işçisi çalışmaktadır. (Bakmız : 
paragraf 99). Yurt dışma gitmek üzere 1,5 milyona yakm işçi de sıra bek-
lemektedir. Bu nedenle, bu grubun ağırhğınm giderek artacağı umulmak-
tadır. ÇJalışanlann sosyal güvenlik ve örgütleşme konularında bu şekUde 
farklılaşmaları sosyal adalet ilkeleri Ue çelişen bir durum yaratmaktadır. 

III. GELÎR DAĞILIMI ÎLE İLGİLİ SORUNLAR: 

164. Türkiye 1972 de 364 dolar dolaymda olan fert başma geliri ile 
Avrupa ülkeleri arasında en geri düzeyde bulunmaktadır. Bu gelir, Av-
rupa Ekonomik Topluluğu üyelerinin ortalama geür düzeyinin altıda biri 
kadardır (Tablo 87). Ayrıca, gelir, iş ve meslek grupları itibariyle gelir 
dağüımı da dengesizdir. 

IV. EĞİTİM İLE İLGİLİ SORUNLAR: 

165. Planlı dönemde eğitim sistemi, ( i ) ekonomik ve sosyal kalkm-
manm gerektirdiği nitelik ve nicelikteki insangücünü yetiştirme, (ü) fert-
lerin bilgi ve maharetlerini artırarak ve değer yargılannı etkiliyerek kal-
kınmadan doğan değişikliklere uyumlarım ve kalkınmaya olumlu katkı-
larım sağlama ve (ili) sosyal adalet ve fırsat eşitliğini gerçekleştirme 
fonksiyonlarım tam olarak yerine getirememiştir. Eğitimde bu fonksiyon-
ları etken bir biçimde gerçekleştirecek köklü bir sistem ve muhteva de-
ğişikliği sağlanamamıştır. 

(1) Esnaf ve sanatkârlar üe diğer bağmıate çah^anlartn sosyaJ gü-
venliğini sağlayacak olan Bağ-Kur, 197S yılında kurulmuş bulunmaktadır. 



166. Birinci Kesimde de değinildiği çibi, eğitim, toplımıun insan-
gıicü ihtiyaçlarma göre ağırlık verilmesi gereken alanlar yerine, sosyal 
talebin de baskısıyla, kapasite yaratılması kolay ve maliyeti düşük alan-
larda gelişmiştir. Bunun sonucunda bazı alanlarda insangücü fazlası, 
ekonomik açıdan özellikle önemli bazı alanlarda ise insangücü açığı Ue 
karşılaşılmıştır. Nicelüc sorunu yanmda, eğitim sistemi ve programlan Ue 
üretim faaliyetleri ve iş piyasası arasmda uyum sağlanamadığmdan, ye-
tiştirilen elemanlarm ekonomik ve sosyal kalkınma gereklerine uygun ni-
telikte olmaması da önemli bir sorun olarak ortaya çıkmaktadır. 

167. Eğitim metotları, öğrencilere gözlem ve deneye dayanan, araş-
tırma ve soyutlama yeteneklerini kazandıracak nitelikte değildir. Bütün 
eğitim kademelermde eğitim programlan, ders araç ve gereçleri, bu yete-
nekleri kazandırmada yetersiz kalmaktadır. 

168. öğrencilerin üst eğitim kurumlarma geçiş kararlan, yetenek-
leri dışmda ailenin ekonomik gücüne göre oluşmaktadır. Bu alanda fırsat 
eşitliği ve sosyal adalete uygun bir yöneltme sistemi geliştirilememiş bu-
lunmaktadır. Bunun başlıca nedeni başarüı fakat dar gelirli öğrencilere 
sağlanan olanaklarm smırlılığı ve öğretim kurumlanyla eğitim personeU-
nin yurt düzeyine dağıhmmdaki dengesizliktir, öğretmen sayılanmn art-
masına rağmen özellikle orta öğretimdeki açıklarm devam etmesi ve tüm 
eğitim kademelerinde öğretmenlerin bölgelerarası dengesiz dağılımlan 
temel sorunlardan biridir. Eğitime ilişkin sorunlann en önemli nedenle-
rmden biri eğitim organizasyonundaki yetersizliktir. 

169. Temel eğitim, üst eğitim kademelerine geçecek öğrencilerin ye-
tiştirilmesinde ve ilk öğretimden sonra çalışma hayatma katılacak genl^ 
kitlelere bilgi ve maharet kazandırılmasmda yetersiz kalmaktadır. Ilk-
okullan bitirenlerin yüzde 52 si mesleğe yönelmiş örgün ya da yaygın 
bir eğitimden geçmeden iş hayatma girmekte, ilkokulda öğrendikleri pra-
tik olmayan bilgileri de bir süre sonra kaybetmektedirler. Çalışma haya-
tmda fazla yararlı olmayan bilgilerin verilmesi yanmda, kırsal yörelerde 
ve şehirlerde üretime katılax«uk fertler için yaygın eğitim olanaklannm 
da çok smırh oluşu, ilköğretime aynlan kaynaklann yeterli ölçüde ve-
rimlilikle kullanılamamasma yol açmaktadır, öte yandan ilkokul çağm-
daki nüfusun ancak yüzde 84 ü eğitim olanaklanndan yararlandınlabil-
miş (Paragraf 110), tüm ilk öğretim ve özellikle kırsal alaailardaki ilköğ-
retimin niteliği gereken düzeye çıkanlamamıştır. 

170. Orta öğretimm her iki kademesinde nitelik, nicelik ve yöre-
lerarası dağılım bakımmdan yeterU gelişme sağlanamamıştır. Orta öğre-
timin birinci kademesi büyük ölçüde genel eğitime yönelmiş, öğrencüere 
mesleğe yönelik bilgi ve maharet kazandıran mesleki ve teknik öğretün 
yeterince geliştirilememiştir. Böylece, orta öğretünin birinci kademesi 
sadece üst eğitim kurumlan için öğrenci yetiştirme niteUğml devam et-
tirmiştir. 

171. Orta öğretimin II. kademesinde de mesleki ve teknik eğitun 
gerekli ağırlığı kazanamamış, 1970 -1971 ders yılmda feu kademede öğ-
retim gören öğrencilerin ancak yüzde 12 si teknik eğitime yöneltileMl-
mlştir. Aynca bu kademedeki eğitim kurumlan ve programlannm mo-
dernleşmekte olan ekonominin gerekleri Ue ilişkisinin kurulmamış olması, 
orta. seviyeli teknik ve meslekî insangücü ihüyaçlarmm nitelik ve ni-
celik bakımmdan karşılanamamasma neden olmaktadır. 



1T2. Yüksek öğrenim çatmdaki nüfusun yüzde 6,8 ine efitim ola-
nağı sağ-lanabilmektedir. öte yandan yüksek öğretim, ekonomik, sosyai 
ve kültürel kalkınmayı itici ve hızlandıncı toir nitelikte değildir. Bu öğ-
retim kademesi teknolojik gelişmelere uyabilecek, üretime dönüık, yay-
gm eğitim yöntemlerini uyıgrulayan, sürekli eğitim ve araştırma faaliyeti 
içinde bulunan bir yapıdan da uzak bulunmaktadır. Tablo 67 de göste-
rildiği gibi, yüksek öğretim gören öğrencilerden, sosyal bilim ve edebi-
yat dallarında bulunanlann toplam içindeki paylan giderek Eizalmasına 
rağmen, yine de yüksek 'bir düzeydedir. Oysa bu daliarm üretim süre-
cine katkıları smırlıdır. Yüksek öğretim sistemi teknoloji uygulayacak 
ve teknoloji üretecek elemanları yetiştirece'k 'biçimde geliştirilmemiştir. 

173. Genel olarak örgün eğitim sistemi ekonomik ve sosyal yapı-
nm gereklerine uygun, dinamük koşullara ve değişmelere açık değildir. 
Yaygm eğitim sistemi ise örgün eğitimin 'bu eksikliklerini giderecek, 
üretim sürecine geçenleri gerekli toilgi ve maharetle donatıp insangücü-
nün verimliliğini yükseltecek toir düzeye ulaşamamıştır. 

V. SAĞLIK İLE ÎLGÎLÎ SORUNLAR : 

174. ıSağli'k hizmetleri, ülkenin üıtiyaçlarmı tam olarak karşıla-
yacaJk yaygmluk, nitelik ve nicelikte değildir. Sağlık hizmetlerini dağı-
nıklıktan kurtarıp bütünleşmiş toir sistem içinde sunmak amacıyla öngö-
rülen sosyalleştirme programı, özellikle sağli'k personelinin gelişmiş U-
lerde yoğunlaşması sonucu küçük yerleşme birimlerine eleman sağlan-
masmda karşılaşılan güçlükler nedeniyle istenilen biçimde gelişeme-
mektedir. Bu durumda, özellikle kırsal yörelere sağlık ihtiyaçlarım karşıla-
yacak sağlık hizmetini götürmek ve koruyucu hekimlik hizmetlerini yay-
gınlaştırarak tedam edici hizmetlere aşuı talebi önlemek mümkün ola-
mamıştır. Ayrıca, çevre sağlığı, ana ve çocuk sağlığı, aile planlaması 
ve toplumun sağlık eğitimi gibi temel sağhk hizmeüeri de gereğince 
yürütülememeîktedir. 

175. Yatakh tedavi kurumlarmda sayıca görülen gelişmelere rağ:-
men (Birinci Kesim, Ta'blo 73), yataklarm iller arasmda dağılımmm 
dengesizliği süregelmekte, toplam yatak kapasitesinin yüzde 44,6 sı 
İstanbul, Ankara ve tzmir gibi üç büyük şehirde yoğunlaşmış bulun-
maktadır. Öte yandan, personel eksikliği, kaj-nak yetersizliği, aynı 
yörede çeşitli kuruluşlarm ayn ayn hastaneler kurmalan ve hastane 
işletmeciliğinin gelişmemiş olması gibi nedenlerle, yaratılan yatak 'ka-
pasitesinden de tam yararlanılamamakta ve kamu kuruluşlarında orta-
lama yatak kullanımı yüzde 58 gibi düşük bir oranda kalmaktadır. 

176. Çevre eağlığmm büjrük bir sorun olarak ortaya çıkışmda, dü-
zensiz yerleşme, malî güçsüzlük, eğitim yetersizliği, hızlı nüfus artışı ve 
tounlarm yanında ilgili kurumlarm gereken etkenlikten uzak olması baş-
lıca nedenlerdir. 

177. Yetersiz ve dengesiz "beslenme yanmda ibazı bölgelerde hal-
km sağlüc eğitiminin yetersiz oluşu özellikle ana ve çocuk sağlığı açı-
sından sorun yaratmaktadır. Hekim ve yardımcı sağlık personeline ve-
rilen eğitim programı, ayrıca bu personelin niceliği, koruyucu sağlık 
iıizmetlerini yeterince karşılamaktan uzaktır. 



178. Gelişmeye paralel olarak giderek yofunIa§ajı ihtiyaçlar kar-
şMinda İŞÇİ saglıtı ve iş güvenlifi konusunda standartları tespit eden ve 
denetimi yapan örgrütler gereken kapsam ve yaygmhktan yoksundur. 

179. tlâç kontrolü konusunda, «müstahzar» yapımı etıkili bir de-
netm altma alınamamış; bu durum üâ« üretimi ve aJctif madde ithalâ-
tında ıhüyaçlara uygun olmayan bir gelişmeye yol açmıştır. 

VI. YERLEŞME SORUNLARI: 
1. Ş E H İ B M I Ş M E : 

iken Î S n T ' f ^ o f ! yamda 148 
&en 1970 yılmda 262 ye ulaşmış, aynı dönem içinde şehir nüfusunun top-

^ (Tablo 76 ve 
Tablo 77). Ancak bu şehirleşme. Birinci Kesim'de definilditi gibi. ger-
ç ^ ş e h ı r foni^iyonlanna ve sanayileşmeye dayalı olmaksızS Saha çok 
nufus yığılmaları biçiminde gerçekleşmektedir. 

lor arasmda ülke düzeyinde kırdan şehire göç-
bunu?u . f ' olmuştur. 1965- 1970 dönemindeki göçl îrL 
.^nun ,kı katına Ulaştı^ tahmin edilmektedir. Şehirse, yerleşme g^bla-

gelışıma, şehirleşmenin özellikle 50 binin üzerindeki yerleşme bi-
b e r i n e ve büyük şehirlere yönelditinl ortaya koymaktadır S r i n c i 

Olan üç toy^ şehirde yaşayanlarm toplam şehir nüfusuna oranımn yüz-
de 31,1 e ulaşması, dengeli ve aşamalı bir şehirleşmeden çok, büyük 
şehir olgusunu yansıtmaktadır. 

182. Genel olarak toplumsal ve kültürel değişmenin gerçekleştiril-
mesi ve sanayileşmenin hızlandırılmasında şehirleşme önemli bir etken-
^^n - f ^ - ^ t i n daha yüksek oldufu bu noktalarda sant 
vS^ h.^ demografik şehirleşme süreci ve sana-
s l a l : t yo^mlaşması. uzun dönem ekonomik k a l 
kmma açısmdan bazı sorunlar doyurmaktadır 

(1) Nüfusu 10 000 den yuTcan ym-leme birimleri 



185. Ayrıca şehirlerin yakın çevrelerinde belirli bir düzen içinde 
kurulamayan sanayi birimleri, rasyonel olmayan arazi kullanımına ve 
spekülatif hareketlere yol açmakta, böylece kaynak kaybma neden ol-
maktadır (1). Sanayiin belirü merkezlerde yoğunlaşması, üerideki dö-
nemlerde daha büyü!k sorunlara yol açacak; sanayiin yurt düzeyinde 
dafıtılması gerefini şiddetle hisseürebilecektü-. Bu gelişme topluma,̂  
bugün bunları planlı biçünde gerçekleştirmekten çok daha pahalıya mal 
olabilecektir. 

2. K IBSAL YERLEŞME : 

186. Tarihsel olaylarm oluşturduğu ve giderek ekonomik, sosyal 
ve fiziksel faktörlerle biçimlenen ve çok sayıda birimlerden meydana 
gelen dafınık kırsal yerleşme dokusu, gerek köy kalkmmasmı, gerek 
millî kalkınma çabalarını olumsuz yönde etkilemektedir. Birinci Kesim-
de işaret edildig-i gibi yerleşme birimlerinin çokluğu ve dag-mıkhg:ı. bu 
yörelere merkezden götürülen hizmetlerin ve müşterek mahallî ihtiyaç-
lardan olan yol, içme suyu, elektrik ve benzeri hizmetlerin yetersiz kal-
masına yol açmaktadır. Belediyeler, il özel idareleri ve köy idareleri, 
kaynaklarm yetersizliği nedeniyle, kanunlarla belirlenmiş olan görev-
lerini gereğ-i gibi yerine getirememektedirler. Ayrıca kırsal yerleşme 
dokusunun niteliği. Merkezi tdare tarafından bu yörelere götürülen hiz-
metlerin (i) kapsaım ve sınırını gereksiz şekilde genişletmekte, Hi) ma-
liyeti artırmakta, (iii) hizmetten tüm kırsal nüfusun yararlanmasını 
sınırlamakta: sonuç olarak kamuca bu yörelere götürülen hizmetlerin 
etkenliği azalmaktadır. 

187. Kamu, kırsal yörelerin ancak yol, içme suyu, elektrik ve hiz-
met binaları gibi üretimle doğrudan ilişkisi olmayan tamamlayıcı nite-
likteki hizmetlerine ağırltk ve öncelik verebilmekte, üretimi artıracak 
yatırımlara yeterli kaynak tahsis edebilmek her zaman mümkün ola-
mamaktadır. 

Vn. IÇ TASARRUF AÇIĞI VE KREDÎ SİSTEMİ SO-
RUNLARI : 

188. Toplam yurt içi tasarruflann, Gayrisafî Millî Hâsıla içindeki 
payı 1962 de yüzde 11,1 den 1972 de yüzde 19,6 ya yükselmiştir. Buna 
rağmen Türkiye'de yüksek bir büyüme hızım gerçekleştirecek çapta, 
yatırımı beslemeye yeterli iç tasarruf düzeyine henüz ulaşılamamıştır. 
Aynı şekilde, toplam yatırımlarm Gayrisafî Millî Hâsıla'ya oram da 
1962 de yüzde 15,1 den 1972 de yüzde 21.0 a çıkmıştır. Ancak hızh kal-
kmmayı gerçekleştirmeyi amaçlayan bir ülkede bu oranın daha yüksek 
olmasında zorunluluk vardır. Nitekim, diğer bazı ülkelerle yapılacak 
karşılaştırmalar Türkiye'de iç tasarruf ve yatırım düzeyinin düşük ol-
duğunu göstermektedir (Tablo 83). 

(1) 1318 sayüt Finansman Kanunu ile spekülatif kagançlann 
vergOendirümesi sağlanmış bulunmaktadtr. 

f . 8 



TABLO : 83 — İç Tasarruflar ve Toplam Yatırımların Gayrisafi Milli 
Hâsılaya Oram 

tasarruf/Gayrisafî Yatırımlar/Gayrisafî 
Ülkeler millî hâsıla millî hâsıla 

(1) (2) 

Türkiye (1972) 1 9 . e 
Yunanistan 25,5 
İspanya 24!? 
Japonya 38,6 
İtalya 21,3 

2 1 . 0 
29,7 
24,4 
37.6 
20,1 

Kaynak : U. N., «National Accounts Yearbook, 1969» 

189. Planh dönemde kaydedilen olumlu gelişmelere rağ-men, Tür-
kiye'de tasarruf düzeyinin hızla yükseltilmesmi engelleyen 'bazı yapısal 
güçlükler vardır : ( i ) Fert başına gelir düzeyinin düşük olması, gelirini 
çoik az bir kısmmın tasarruflara ayrılmasma olanak vermektedir, (ii) 
Türkiye'nin ileri ülkelerle kurmuş bulundu|Ti yakm ilişkiler ve yurt dü-
zeyinde oluşan hızlı şehirleşme hareketi, yeni tüketim alışkanlıklarının 
topluma hızla yayılmasma yol açmakta ve toplam tüketim çeşitlenerek 
artmaktadır. Nitekim, toplam tüketim Birinci Plan döneminde carî f i-
yatlarla yüzde 10,4, İkinci Plan'm ilk dört yılmda ise yüzde 15,T ora-
nında art^ göstermiştir. 

(İÜ) Düşük düzeyde de olsa, yapılan tasarrufların, kalkınmaya 
katkısı büyük olan üretken sektörlere yöneltilmesini istenen ölçüde sağ-
layacak etkinlikte 'bir kamu maliyesi ve maU kurumlar düzeni geliştiri-
lememiştir. ( iv) Öngütlenmiş sermaye piyasaamm kurulamamış olması 
^biriken fonlann sanayi yatınmlarma dönüştürülmesini güçleşüren bir 
etken olmuştur. Bu bakımdan kredUeme sisteminin, ekonomide yapısal 
değ-işmeye yardımcı olacak bir esnekliğe sahip ıbulunmadığı ve kendini 
j-enileyemeditî ortaya çıkmaktadır. 

Vin. TEKNOLOJİ VE ORGANİZASYON SORUNLARI: 

190. Türkiye, Üçüncü Plana girerken yme tanm ve hizmet sek-
törlerinin ağırlık taşıdığı bir yapıyı sürdürmektedir. Mevcut smaî üretimin 
yapısı da güçlü bir sanayim henüz kurulamadığım göstermektedir. Ger-
çekten Türk sanayii, kalkınmaya katkısı smırh olan tüketim mallarına 
dönük olduğu gibi, son on yıllık dönemde imalât sanayii içmdeki temel 
sektörlerin paymda, yatırım malları sanayii lehine ıbüyük te gelişme 
sağlanamamıştın (Talblo 8). 

191. İmalât sanayiinde karşılaşılan önemli sorunlardan biri, opti-
mum işletme ibüyüklüğü konusudur. Nitekim 1967 yıh itibariyle, çalıştı-
rılan işçi sayısma göre işletme büyüklüğü ortalama 36,4 kişi olup, aynı 
yılda tüketim malları sanayiüertade ortalama büyüklük 47,6, ara mal-



lan sanayilerinde 30.0 ve yatırım malların sanayüerinae 24,4 kişidir.. 
1970 yılında imalât sanayiinde işçi sayısına göre ortalama büyüklük 43,0 
kişiye yükselmiş, tüketim mallan sanayilerinde 57.0. ara mallan sana-
yilerinde 41,0 ve yatırım mallan sanayilerinde de 32,0 olmuştur (1). 
Görüldüğü gibi işçi sayısma göre ortalama büyüklükte bir artış olmakla 
ıbirlikte, en büyü'k işletmeler tüketim mallan sanayilerinde toplanmış; 
buna karşılik yatırım malları sanayilerinde genellikle küçük iletmeler 
Skurulmuştur. Bunun önemli bir nedeni, geçmiş dönemde yatırım mal-
lan sanayilerinin bazı dallannda optimal büyüklükte işletme kurulma-
smı haklı kılacak taletoin yaratılamamış olmasıdır. Oysa, yatırım mal-
lan sanayileri genellikle karmaşık teknoloji kullanımma ihtiyaç göster-
mektedir; ancak bu biçimdeki teknolojiler optimal büyüklükteki işlet-
meler için geçerli olduğundan Türkiye'deki yatınm mallan sanayilerin-
de çogn zaman kullanılamamaktadır. Bu bakımdan yatınm mallan sa-
nayilerinin bazı dallan için yeterU talep yaratılması konusu önem ka-
zanmaktadır. Sanayileşme çabalannın yoğunlaştınlması ve bir bütün 
olarak ele alınması, bazı dallardaki talep yetersizliğini giderici bir etken 
olabilecektir. 

192. Ayrıca dünyadaki teknolojik gelişmeleri yakmdan izlemelk 
olanağı her :^man bulımamadığı gibi. ileri teknolojileri seçip, gerekli 
etkinlikte uygulamak da, teknik bilgi ve maharet düzeyinin düşüklüğü, 
nedeniyle çoğu zaman mümkün olamamaktadır. 

193. Tanm sektöründe de aym sonmla karşılaşılmaktadır. Ger-
çekten tarımın geleneksel yapısında değişiklik olmakla birlikte bu sek-
tör bütünü ile modem bir görünüm alamamıştır. Bu nedenle, tarımın 
hava şartlarına bağ-lılıfı devam etmeOîte ve yeterli ölçüde verimlilik ar-
tışları sağ-lanamaanaktadır. 

IX. DIŞ TİCARET SORUNLARI : 
194. Türk ekonomisinde tarım ve hizmetler sektörlerinin büj-ük 

ağırlık taşıması, sanayiin genellikle küçük işletmelerden oluşması, tan-
mm hava şartlarma büyük ölçüde bag:lı bulunması ve bütün bunlarm 
üstünde teknolojik gerilik ülkenin dış ticaret yapışma da yansımakta-
dır. Nitekim, Planh dönemde toplam ihracat içinde tanm sektörü en. 
büyük paylan tutmaya devam etmiş, yülar itibariyle ihracatm bileşi-
minde 'büyük bir yapısal deg'işi'kliik sağ-lanamamıştır (Tablo 84). 

TABLO : 84 — İhracatın ve İthalâtın BOeşimleri 
(Yüzde olarah) 

Mal grupları 1963 1 9 6 7 1 9 7 1 

a. İHRACAT 
Tanm ürünleri 
Sanayi ürünleri 
Madencilik ürünleri 
b. İ T H A L Â T 
Yatınm mallan 
Ham maddeler 
Tüketim mallan 

79,3 81,5 72,6 
17,7 14.5 21.5 
3,0 4,0 5,9 

37,2 30,1 29,0 
47.6 61.9 61.6 
15.2 8,0 9,4 

Kaynak : Devlet İstatistik Enstitüsü 

(1) Devlet Planlama Teşkilâtı, ^İmalât Sanayii Anketi:^ 1967 yih 
için kapsanan işyeri sayısı 7JfOO, 1970 yılı için kapsanan işyeri sayısı 
82İ8 dir. 



195. Üçüncü Plana girerken ihracat içinde tarımsal ürünlerin payı 
jöne jrüzde 70 in üzerinde bulunmaikta, sanayi ürünleri ihracatı ise yüzde 
20 yi biraz aşmaktadır. Bu durum, ticaret hadlerini (son yıllar dışında) 
olumsuz yönde etkilemiştir, ihracat içinde tanm ürünlerinin önemli yer 
tutması, toplam ihracattaki gelişmelerin büyük ölçüde hava şartlarmai 
"baflı kalmasına yol açmaktadır. Öte yandan ithalât, daha çok sanayi 
ürünlerine dayanmakta; ara mah ve yatmm mah itiıalâtı toplam itha-
lâtın yüzde 90 rm kapsamaktadır (Tablo 84). 

196. (Diğer ülkelerle yapılan karşılaştırmalar, Türkiye'de ihracat 
artış hızmm düşük düzeyde bulunduğunu göstermektedir (Tablo 86). 

TABLO : 85 — Ülkelere Göre YiOık İhracat Artı^ Hızlan 
(1960 -1971) 

Yıllık ortalama 
Ülkeler artış hızı 

Türkiye 7,1 

Yunanistan 11,6 

İspanya 13,5 

Meksika (1960-1969) 6,4 

Japonya 17,7 

İtalya 13,3 

Yugoslavya 12,4 

Kaytıak : OECD Economic Surveys 
V. N.; Yearbook of International Statisties 

197. Türkiye'nin dı§ ticaret yapısı, dıg ticaret açıklarmm giderek 
büyümesine yol açmaktadır. Dış ücaret açıklarmm ödemeler dengesinde 
ciddt darboğaz yaratmaması, görünmeyen işlemlerden yeterli döviz kay-
naklannm sağlanmasma bağlıdır. Ancak, dış ödemeler dengesini işçi 
gelirleri, turizm giibi görünmeyen işlemler gelirlerine dayandırmak Türk 
ekonomisinin dı§ kaynaklara bağlılığım azaltmada mal üıracatı kadar 
etkili olamayacağı gibi, bu kalemlerde sürekli ve karartı döviz gelirleri 
sağlanacağı şeklinde, çok geçerli olmayan bir varsayımm yapılmasmı 
gerektirecektir. 

198. Bu işlemlerden sağlanması beklenen döviz olanaklarının ge-
risinde kalındığmda ve uygım başka dı§ kaynaklar da bulunamadığında, 
ithalâtın kısılması bir zorunluluk olarak ortaya çıkacaktır. İthalât ge-
reklerinin tam olarak karşılanamaması, ya mevcut sanayiin düşük ka-
pasitede çalışmasına yol açacak ve maliyetler yükselecek ya da yeni 
snayilerin kurulması smırlanacak ve bu durumda Myüme hızı düşebi-
lecektir. 

199. Bu nedenle sorunun çözümünü esas itibariyle üıracat ola-
naklarmın geliştirilmesinde aramak gerekmelktedir. Bunun İçin üıraca-
tm çeşitlendirilmesi ve daha büyük ve kararh döviz geliri sağlayan sa-
nayi ürünleri iflıracatmm toplam İhracat içindeki payının artırılması 
zorunludur. Diğer bazı ülkelerle yapılan karşılaştırmalar, Türkiye'de 
sanayi ürünleri ihracatının düşük olduğunu göstermektedir (Tablo 86) 



TABLO : 86 — Ülkeler İtibariyle İhracatın Yapısı (1968 yüı) 

(Yüzde olarak) 
Ülkeler Tarım ürünleri Sanayi ürünleri (a) 

(1) (2) 

Türkiye (1971) 72,6 27,4 

Yunanistan 47,5 52,5 

İspanya 37,5 62,5 

Meksika 50,0 ^ 50,0 

italya 8,7 91,3 

Japonya 3,2 96,8 

Yugoslavya 20,7 79,3 

Kaynak : OECD, Country Reports 
(a) Madencilik ve taşocakçılığı dahil. 

X. KAMU YÖNETİMİ SORUNU : 

200. Kamu yönetimi içinde yer yer modem kuruluşlar 'bulımma'k-
•ta ise de, yönetim .genellikle eski yapısını sürdürmelttedir. Bug-ün Tür-, 
kiye'de kamu yönetimi, sorumluluğunda bulunan işleri iıızlı ve nitelikli 
biçimde yürütecek verimliliğe sahip olmadıg:ı gibi, ekonomUc ve sosyal 
.alandaki gelişmelere göre kendini yemleme esnekliğinden de yöksımdur. 

201. KaKkınmaya paralel olaraik kamunun görevlerindeki değiş-
melere uygun kanun ve teşkilât değişikliklerinin sağlanamamış olması, 
İJU görevlerde ikilemelere veya boşluklara yol açmaktadır. Bunun so-
nucunda kamu kuruluşları arasmda koordinasyon ve işbirliği, ortak ka-
rarlar alınmasmı ve yürütülmesini sağlayacak biçimde gerçekleştirile-
memekte ve böylece kamu yönetiminde Anayasa'nın 112. maddesiade 
öngörülen «idarenin •bütünlüğü» ilkesine uyum sağlanamamış bulunmak-
tadır. Kamu yönetiminde bütünlük tam olarak sağlanamadığı git)!, kamu 
personeli sayısındaki gereksiz şekildeki artışlar ve verimlüiltle doğrudan 
ilişkisi bulunmayan ücret yükseltmeleri, kalkuunaya katkıda bulunması 
ibeklenen işgücü ve kaynaiklann yanlış veya israfil kullanımı anlammı 
taşımaktadır (Birinci Kesim, Prg. 43-44). Sayıca yüksekliğine rağmen 
kamu personeli gerekli niteliklerden yoksundur ve personelin yurt düze-
yine dağılımı dengesizdir. 

202. Mahallî idareler il, belediye ve köy halkmm Hıtiyaçlanm ^kar-
gılamajktan uzaktır. Bunun nedeni kısmen mahallî idarelerin kaynakla-
rmm yetersiz oluşu, kısmen de yerinde önceliklere göre kulİ£imlamamEi-
sıdur. Gerek kaynak sonmu, gerek mahallî idare ölçeklerinin günün 
gartlarma uydurulamamış olması nedeniyle yetersiz mahallî idare toirim-
lerioin doğmuş tmlunması, merkezden yapılan transfer gereğini artır-
makta, ayrıca yapılan aktarmalar da her zaman iyi 'kullanılamamakta-
dır. Merkezi idare ile mahallî idareler arasındaki görev çizgilerinin ke-
sinUlde belirlenmemiş olması da mahallî iıizmetlerin yeterince karşıla-

.jmmamasmm nedenleri arasmdadır. 



XI. AVRUPA EKONOMİK TOPLULUĞU İLE GÜMRÜK 
BİRLİĞİ: 

203. Türkiye'nin tıelirli bir süre sonunda grümrüık toirliğ'ini ger-
çekleştirmek karan ile Avrupa Ekonomik Topluluğ-una ortak üye ol-
madı, Türk ekonomisini toüyük bir yarışma ile karşı karşıya bırajkmıştır. 
Gerçekten, Türkiye belirli bir dönemin sonunda Aivrupa'nm en ileri ül-
keleriyle aynı topluluk içinde yaşayacak ve onlarla rekabet edebilecek 
bir düzeye gelmek zorundaxlır. Bu durum, Türkiye'nin yukarıda sayılan, 
sorunlarmm bu d:önem içinde ve nitelikli bir biçimde çösrfimlenmesini 
gerektirmektedir. Avrupa Ekonomik Topluluğu üyeldğ'i, ıgümrük 'birliği 
yükümlülükleri yanında, zaman sınırlaması yönü ile de, Türk ekonomi-
sinin sorunlarmm çözümü sürecine önemli bir güçlük olarak yansımak-
tadır. Gümrük birliğini 22 yıl içinde gerçekleştirme zorunluluğu, Türk 
ekonomisinde sorunlann çözüm süresini kısaltmakta, böylece çabaların 
yoğunla§tınlmasmı gerektirmektedir. Bu durumda sorunlarm çözü^ 
münde önceliklerin dikkatle tespiti önemli bir konu olarak ortaya çık-
maktadır. 

204. Gümrük birliği hedefi, çoğu zaman, bazı ülkeler açısmdan 
itici bir kuvvet olmuşsa da Türkiye gibi, birliğin diğer üyelerine oranla 
çok düşük bir ekonomik düzeyden başlayan bir ülke için itici kuvvet 
teşkil etmesi olanağı smırlıdır. Geçiş dönemi koşullarmı ortaya koyan 
Katma Protokol'da ^gümrük birliğine uyumun takvimi kesin olarak be-
lirtildiğinden, Türkiye'nin kalkınma çabalarının gümrük birliğine ilişkin 
yükümlülüklerle bağdaştırılması zorunluluğu ortaya çıkmaktadır. Bu 
durum, Türk ekonomisinin kalkmma amaçlarmm istenen şekilde ger-
çekleştirilmesini zaman zaman güçleştirebilecektir. Bu bakımdan, Geçiş 
Döneminin Katma Protokol ile düzenlenen uygulama biçiminin kalkın-
ma amaçlarıyla bağdaştırılmasmda duyulan esneklik ihtiyacı sonm ola-
rak belirmektedir. 

205. Avrupa Ekonomik Topluluğu ile ilişkilerde, 2'2 nci yıhn so-
nunda, gümrük birliğini gerçekleştirme gereği, Türkiye'nin bugün kar-
şılaşmakta olduğu temel sorunlann bu dönem içinde ve belirli nitelik-
lerde çözümlenmesini zorunlu kılarken, yine bu dönem içinde bir yan-
dan da gümrük ıbirliğinin gereği olarak, ithalâtta miktar kısıtlamaları-
nın kaldıniması, gümrük ve ^ etkili vergilerin indirilmesi Türk ekono-
misinde, kalkmma hedeflerinin gerçekleştirilmesine büyük 'katkısı olan 
'bazı araç ve politikalarm kullanımını sınırlayacaktır. Bu bakımdan, 
gümrük birliğine ilişkin yükümlülükler, planlama araçlannın ve ekonomi 
politikalarmm etkinliğine önemli ölçüde yansımadan önce sorunlarm çö-
zümlenmesinde zorunluluk vardır. Bunun için gelecek on yıllık dönemde, 
Türk ^onomisinde yoğun ve bilinçli kalkmma çabalarının gösterilmesi 
ve bazı fedakârhklarm göze aimması gerekmektedir. 



îkincî b ö l ü m 

UZUN DÖNEMDE AMAÇLAR : 

206. Üçüncü Plan dönemine girerken, karşılaşılan sorunlar ve 
ulanılmış bulunan gelişmişlik düzeyi aşağıdaki uzun dönemli amaçların 
benimsenmesini gerektirmektedir : 

(i) Yaşama düzeyinin yükseltilmesi 
(ii) Sanayileşme 

(üi) Dış kaynaklara bağlüığmı azaltılması 
(iv) îstihdam soı-unımun çözümlenmesi 
(v) Gelir dag-ıiımınm iyileştirilmesi 

207. Uzun dönemli amaçlara ulaşmak üzere kullanılacak kaynak-
lar smırh olduğundan, bu amaçlar arasmdaki ilişkilerin ortaya konul-
ması ve önceliklerin tespiti zorunlu olmaktadır. 

I. YAŞAMA DÜZEYİNİN YÜKSELTİLMESİ : 

208. Ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınma çabalarınm fertler ve 
toplum açısmdan anlaanı, yaşama düzeyinin yükseltilmesidir. «Yaşama 
düzeyi» kavramı tek -bir g-®sterge ile ölçülebilecek yalınlıkta değildir. 
Bununla 'birilikte fert başma gayrisafî millî hâsıla düzeyi ve fert başma 
gayrisafî mülî hâsılamn artış hızı, uzun dönemde yaşama düzeyindeki 
gelişmelerin önemU bir göstergesi olmaktadır. 

209. Fert başma daha jni'ksek gayrisafî mülî hâsıla düzeyi insan-
lara sadece daha iyi beslenme, barınma ve giyinme olanağı vermekle 
kalmayacaktır. Gelir düzeyinin yükseltilmesi topluma daha dengeli bir 
gölr dağılımmı ve yüksek bir istihdam düzeyini gerçekleştirme, ayrıca 
eğitim, sağlık ve diğer kamu hizmetlerini iyileştirme ve yaygınlaştırma 
olanaklarım da sağlayabilecektir. Böylece, insanm maddî ve manevi 
varhğmm gelişmesi için gerekli şartlar hazırlanmış olacak, ulaşılan ge-
lir düzeyi insanlarm fiziksel ve entellektüel melekelerini geliştirmele-
rine, maharet ve verimliliklerini jrükseltmelerine, çevreye uyum yetenek-
lerini artırmalarma olanak verebilecektir. 

2ılO. Yaşama düzeyindeki yükselmeler fertlere tou olanaScları ve 
nitelikleri kazandırırken, topluma da daha yüksek bir üretkenlik düze-
yine ulaşma, sosyal ve kültürel iliş'kilerinde tmtünleşme olanakları sağ-
'layaxîak; aynca millî yararlarım savunmada daha üstün bir siyasî güç 
lîazandırajbilecekür. 

211. Ancak, Türkiye'nin bu yüzyüm sonuna kadar g ^ m i ş ülke-
lerle arasmdaki yaşama düzeyi farklannı hızla azaltacak yüksek bir 



büyüme ihızuu gerçekleştirmesi için toplumım, millet 'lıayatında kısa sa-
yılabilecek bir dönemde bazı fedakârlıkları benimsemesi gerekmektedir. 
Bu dönem içinde 'kaynaıklann artan oranlarda tasarruf edilerek, Ueride-
daha hızlı bir gelir artışma ve daha yüksek toir yaşama düzeyine ulaş-
mayı sag-layacak olan yatırımlara yöneltilmesi zorunlu olmaktadır. Top-
lumun bu dönemde yapacağı fedakârlıklar gelecekte daha yü'ksek bir-
yaşama düzeyine kavuşmakla ödüllenecektir. 

n. SANAYİLEŞME: 

212. Türk toplumımım yaşama düzeyini hızla yükseltecek bir eko-
nomik büyüme, sanayiin mülî gelire gittikçe artan oranda katkıda bu-
lunmasmı gerektirmektedir. Yaşama düzeyinin yükselmesi ile dofacaık. 
olan smaî ürün taleplerinin karşılanması, dış ticaretle ilgili sorunları 
çözümleyecek ölçüde ihracat ve ithal ikamesi yapılabilmesi, isLüıdam 
olanaklarmm kararlı ve sürekli olarak artırılması, tarımda modeml^-
menin hızlandırılması, kır-kent arasmda gelir bölüşümünün iyUeştiril-
mesi, toplumun bütün kesimlerinin verimliliğinin artırüması, kısaca 
kalkınma, ancak sanayileşme ile gerçekleştirilebüir. 

213. Sanayileşmeyi zorunlu kılan diğer bir etken de Türkiye'nin 
sanayileşmiş ülkelerden oluşan Avrupa Eıkonomik Topluluğu'na 'katılma^ 
yolunda yaptığı siyasal tercihtir. Bu tercih, Türkiye'nin Avrupa Ekono-, 
mik Topluluğu içinde ekonomik, sosyal ve kültürel varlığmı geiiştirereik 
devam ettirebilmesi için Topluluk ile gümrük birliğinin gerçekleşeceği 
1995 yıhna kadar sanayiini sağlam bir temele dayandırmasmı; modem 
teknolojileri etkin bir şekilde kullanma yanmda, bazı üretim dallarmda 
yeni teknolojüer geüştirebüecek bir bUimsel ve teknik yaratıcılık aşa-
masma erişmesini zorunlu kılmaktadır. Bu nedenle «sanayileşme» de-
yimi, bileşimi ne olursa olsun, sadece smaî lıâsılanm artması anlamında 
değildir. Sanayileşme amacı daha çok tüketim malları sanayiine dönük, 
nispeten geri üretim teknolojileri kullanan genellikle 'küçük üretim bi-
rimlerinden kurulu Türk sanayiinde yapısal bir değişikliği ifade etmek-
tedir. Bu yapısal değişiklik, ileriyi ve geriyi 'besleme etkisi güçlü ara 
malı sanayileri ile teknoloji üretiminde itici ve özendirici bir niteliği 
olan, aynı zamanda dış kaynaklara bağlılığı hafifleten yatırım malı ve 
mühendislik sanayilerine ağırlık verilerek, bu dallardaki üretimin top-
lam sanayi üretimi içindeki paymm artması ve bunlarm dış rekabete 
olanak verecek niteliklerde kurulup geliştirilmeleri ile sağlanacaktır. 
Kalkınmanın geleneksel üretim sektörlerinden modem sektörlere ve 
özellikle sanayie geçiş süreci olduğu-, Birinci ve İkinci Beş YıUi'k Plan-
larda da ifade edilmiştir. «Planlı Dönemde Kalkmma» 'kesiminde 'belir-
tilen gelişmelerden ve verilen göstergelerden anlaşılacağı gibi. Planlı 
dönemde sanayi tesisleri, alt yapı, vasıflı işgücü ve teşebbüs faktörleri 
açısmdan beUi bir birikim sağlamıştır. Bu birikim yanında, Türkiye'nin 
sahip olduğu doğal kaynakla ve 1987 de 55, 1995 de 65 milyona yakla-
şacak bir n'lifusun sağlayacağı pa^ar olanakları da hızh toir sanayileş-
menin mümkün olduğunu göstermektedir. 



m. DIŞ KAYNAKLARA BAĞLILIĞIN AZALTILMASI : 

214. Dış kaynalilara baflüık, Birinci ve ikinci Be§ Yülık Plan 
dönemlerinde oldu^ gibi, bundan sonraki Plan dönemlerinde de Türk 
Ekonomisinin temel sorunlarmdan biri olacaktır. Dış kaynaklara baflı-
lı^n başta gelen belirtilerinden biri. dış ticaret açıfmın ikinci Dünya 
Savaşı'ndan bu yana gittikçe artmasıdır. Bu durum, Türkiye şartlarm-
dan bırakıldıfında, sanayinin gelişmemiş olmasından doğmaktadır, ih-
racat, verimlilifi hızla artınlamıyan ve dış talebi smırlı olan tarımsal 
ürünlere dayalı olduğu, smaî ürünlerle çeşitlendirilemedig^, mal ithalâ-
tının çoğunu oluşturan smaî ara mallar ve yatırmı mallarmda iç üretim 
artırılamadıg:ı sürece, dış ticaretin kalkınma çabalarını smırlayan bir 
darboğaz olması doğaldır. 

215. Birinci ve ikinci Beş Yıllık Plan dönemlerinde gözlenen eko-
nomik yapı değişikliği Türkiye'nin ödemeler dengesi sorununa köklü 
bir çözüm getirecek ölçüde olamamıştır, tşçi dövizlerindeki olağanüstü 
gelişmelerle ikinci Plan'm son iki yılmda carî işlemler açığı azalmış ve 
döviz rezervlerinde bir artış meydana gelmiştir. Ancak, sadece dış açrk 
ve döviz rezervleri değerlerine bakarak Üçüncü Plajı dönemi başmda 
Türk ekonomisinin dış kaynaklara bağlılığmın azaldığı ileri sürülemez. 
Dış kaynaklara bağlılık sadece dış tasarruf gerekleri ve ithalât finans-
manı açısmdan değil, teknoloji açısmdan da ele aimması gereken bir ol-
gudur. Türkiye, kalkmmasmm gerektirdiği modem girdileri ve tekno-
lojileri ithal eden bir ülke olduğu sürece, dış ödemelerde dengeye ulaşsa 
bUe, dışa bağlı ülke olmaya devam edecektir. 

216. Bu nedenle, dış kaynaklara bağlılığın azaltılması amacım 
gerçekleştirmenin yolu, yukarıda tanımlanan biçimde bir sanayileşmedir. 
Mal ihracatınm artırılması, çeşitlendirilmesi ve toplam ihracat içinde 
sanayi ürünlerinin paymın artması yanında; temel ara mallar ve yatı-
rım mallarında sağlanacak ithalât ikamesi, ödemeler dengesi sonmuna 
güvenilir bir çözüm getirecektir. Ekonominin dış kaynaklara bağlıhğı-
nm azaltılması, kendi kendine yeten, otarşik bir ekonomi yaratmak an-
lamında kullanılmamaktadır. Avrupa Ekonomik Topluluğuna katılma-
nın da bir gereği olarak, daha yüksek düzeyde bir ihracat ve ithalâtı 
gerçekleştirerek dış ticaret dengesine yaklaşmak anlammda kullanıl-
maktadır. 

IV. ÎSTIHDAM SORUNUNUN ÇÖZÜMLENMESİ : 

217. Çalışma çağmda bulunanlara iş bulunabilmesi, sıhhatli bir 
toplumsal gelişmenin belirtisidir. Gerçek bir sosyal güvenlik, iş bulma 
güvenliğinden bağımsız olarak düşünülemez. Geçmiş yirmi yılda ekono-
mik büyüme ve sanayüeşme alanında harcanan çabalara rağmen. Tür-
kiye Üçüncü Plan dönemine 1 milyon 600 bin kişi dolaylarında gizli ve 
açı'k işsizle girmektedir. Kır kesimindeki gizli işsizler yanmda, şehirler-
de hizmet sektöründe çalışanlarm önemli bir bölümünü de gerçek an-
lamda üretken saymaik mümkün değildir. Bu nedenle Üçüncü Plan ve 



onu izleyen Plan dönemlerinin temel amaçlarından biri de istihdam soru-
nunun çö2îümlenmesidir. 

218. istihdam sorununu kısa dönemde tüm üretiken sektörlerde 
emek-yofun teknolojilere yönelerek, ya da işsizlik sigortası sistemini 
kurup yaygınlaştırarak çözümlemeye çalışmak sanayileşerek kalkınma 
amacı ile çelişebileceği gibi, uzun dönemde istihdamı yeterince artırma 
olanağım da ortadan kaldıran bir tutum olacaktır. (Bu nedenle istüıdam 
sorununun kesin çözümü, hızlı bir sanayileşmenin gerçekleş ürilmesinde 
aranmalıdır. Hızh bir kalkınma ve sanayfleşme çabası bile istihdam 
sorununu ancak 1990 larda çözebilecektir. Dolayısıyle, Üçüncü, İDördüncü 
ve Beşinci Plan dönemlerinde istüıdam baskısını azaltmak için uluslar-
arası rekabete konu olmayan inşaat ve hizmet sektörlerinde Plan hedef-
lerüıi zaman yönünden aksatmamak şartı ile emek-yoğun tekniMerin 
kullanılması gerekmektedir. 

V. GELİR DAĞILIMININ İYİLEŞTİRİLMESİ : 

219. BeMrU bir geür düzeymde, sadece gelirin bölüşümünü iyileş-
tirici tedbirlerle 'bugün için bazı gelir grublarmm yaşama düzeyuıi yük-
seltmek mümkün olsa bile, bu yaklaşım sermaye birikimini yavaşla-
tarak ülkenin gelişme potansiyelini sınırlayacak, böylece gelecekte daha 
yüksek bir yaşama düzeyine ulaşılması gecikecektir^ Bu nedenle çeşitH 
gelir gmıbları ve yöreler arasmda gelir dağılımının iyUeştirilmesi ve 
sosyal güvenlik sisteminin tüm toplumu kapsayacak biçimde yayguılaş-
tıniması, uzun dönemde gerçekleştirilecek bir amaç olarak beıümsen-
miştir. Ancak kısa dönemde gelir artışlarmdan herkesin asgari ihtiyag-
lannı karşılayacak bir pay almasına olanak sağlanacaktır. 

220. Fertler arası gelir bölüşümünde olduğu gibi yöreler arası 
gelişmişlik farklarmı kısa dönemde ortadan kaldırmaya çalışmak da 
ekonomik bakundan etkin olmayan kaynak dağılımma yol açarak uzuı̂  
dönemde sermaye birimuıi ve ekonomik gelişmeyi yavaşlatabUir. Bu 
nedenle millî ölçekteki üretken yatırımların yer seçüninde öncelikler, 
perspektif dönem boyunca ekonomik kriterlere göre verilmelidir. Bunun 
yanmda az gelişnüş yörelerin potansiyellerini ve kaynaklarmı değerlen-
dirmede özel Wr çaba gösterilmesi ve mahallî idarelerin müşterek ma-
hallî hizmet ve yatırımlar açısından etkm çahşmalarmm sağlanması 
gereği de ortadadır. Bu gerçekleştiğinde, az gelişmiş yörelerin uzun dö-
nemli kaUanmanm amaçlarına ulaşma bakmımdan olumlu katkılarda 
bulunmaları ve yaşama düzeylerinin yükseltilmesi sağlanmış olacaktır. 

221. Yöresel geUşmişUk farklannın uzun dönemde giderilmesi, 
dengeli ve fonksiyonel bir yerleşme ve şehirleşme düzeninin geliştiril-
mesi, uzun dönemde erişilmesi gereken amaçlardan biridir. Pazar bü-
tünlüğünü sağlamak ve toplumun para ekonomisine tam olarak girmemiş 
yörelerini ekonomik sisteme katmak, kalkmma açısmdan önem taşı-
maıktadır.. 
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YENt PERSPEKTİF GEREĞİ : 

I. PERSPEKTİF PLAN GEREĞİ VE İLK ONBEŞ 
YILLIF PERSPEKTİF : 

222. 1960 larm jbaşmda Planlı döneme girerken, Türkiye'nin ileri 
bir yaşama düzeyine ulaştırılması çabalannm uzun süreli ve sistemli toir 
gx)rüş çerçevesinde yürütülmesi esası benimsenmiştir. Bunun için ekono-
mik ve sosyal yapının gelişme yönleri, 1963 - 1967 dönemini kapsayan 
15 yıllık bir perspektif çerçevesinde ele alınmıştır. Bu perspektifte asıl 
amaç «sosyal meselelerin çözümü ve genel refah seviyesinin yükseltilmesi» 
olarak benimsenmiştir. Ancak bütün kaynakların başlangıçta buna yö-
neltilmesinin amaca ulaşmayı geciktireceği -göz önünde tutulmuştur. 
Uzun sürede bu amaca yöneltilecek kaynaklan en yüksek düzeye ulaş-
tırmak için kısa dönemde bazı konularda fedakârlık yapılması, bımlaruı 
uzun süre açısından ele aimması ve hedeflerin perspektif Plan çerçeve-
sinde uzlaştırılması öngörülmüştür. Bu çerçeve içinde Türk toplumunun 
temel hedefi, sosyal adalete, tam istihdama ve dış ödemeler dengesine 
yüksek bir gelir seviyesinde ulaşmak olarak belirlenmiştir (1). 

223. Bu amaçlara yönelen ilk perspektifin hedefleri, perspektifin 
son yümda ulaşılması zorunlu büyüklükler olarak aimmamış, toplumun 
sahip oldugn ekonomik ve sosyal potansiyellerin daiha iyi değerlendi-
rümesi sonucımda ulaşılabilecek büyüklükler olaraik tespit edilmiştir. 

n. YENİ PERSPEKTİFİ GEREKTİREN NEDENLER : 

224. Birinci ve ikinci Planlar bu perspektifin ilk on yılmı kapsa-
yan dilimler olarak hazırlanmıştır. Üçüncü Plan'm da aynı perspektifin 
son dilimi olarak hazırlanmasının mümkün oldufu düşünülebilir. Ancak, 
ilk perspektifin hazırlanmasmı izleyen on yıllık dönemdeki gelişmeler 
ve ortaya çıkan yeni etkenler. Üçüncü Plan'da önceliklerin yeni bir 
perspektife göre tespitini ve perspektif Planm yeni bir yaklaşımla ele 
aluımasmı gerektirmiştir. 

1. DIŞ D Ü N Y A D A K İ GELlŞMEUER : 

225. Türkiye, özellikle giderek hızlanan teknolojik ilerlemeler ne-
deni ile hızla değişen bir dünyada yaşamaktadır. Bu gelişmeleri yete-
rince izleyememenin Türk milleti için sayısız sakmcalar yaratabileceği, 

(IJ Bks. Kalkınma Planı, Birinci Beş Yü 1963-1967, Sh. Si 



Türk tarihinde sınanmış bir gerçektir. Bunlardan kaçınmak İçin Türkiye 
dünyadaki geUşmeleri dikkatle ve yakmdan izleyerek, gelişmesini dün-
yadaki hızlı değişmelere ayak uydurmanın gerektirdifi doğrultulara koy-
mak ve bugünün ileri ülkelerinin yüzyıllar boyunca oluşturdukları geliş-
mişlik düzeyine ve teknoloji aşamasına kısa zamanda ulanmak zorunda-
dır. Ancak, bu süre beş veya on yıllık bir perspektif boyutunu aşmakta-
dır. Bu durum Türkiye'nin kalkınmasını orta dönemli planlardan daha 
uzun bir görüş açısı ve zaman boyutu içinde ele almayı zorunlu kılmak-
tadır. Dış dünyadaki hızlı gelişmeler karşısmda Türkiye'nin gelişmesini 
kendi oluşumuna ve yapısının doğrultusuna bırakması halinde, bu dü-
zeye ve teknoloji aşamasına kısa bir zaman içinde ulaşması mümkün 
görülmemektedir. Türkiye hızla ilerleyen gelişmiş dünya ülkelerine onlardan 
daha hızla ilerleyerek erişmek zorundadır. Bunun için mevcut potansiyeli 
ve tarihsel gelişimi ile nereye varabileceğini ölçmenin ötesinde, bu ülke-
lere ulaşmak için hangi hızla ilerlemesinin ve hangi yönlerde değişmesi-
nin gerekli oldugrunu da tespit etmek durumundadır. 

226. Türk toplumu, gelişmiş ülkelerin deneylerini ve kendi tari-
hinden aldığı dersleri ve birikimleri en iyi biçimde değerlendirerek, ken-
dine has bir kalkınma yolu çizmek zorundadır. MUletlerarası düzenin 
güçsüzlükleri, hataları ve gecikmeleri affetmeyen katılığı, bu yoMa gös-
terUen çabalarm başarısız denemeler olarak kalmamasmı gerektirmek-
tedir. 

2. AVRUPA EKONOMİK TOPLULUĞU İLE İLİŞKİLER : 

227. Türkiye'nin Avrupa Ekonomik Topluluğu'na ortak otaıa ko-
nusunda yaptığı tercih sonucunda Gümrük Birliği'ne ilişkin olarak üst-
lendiği yükümler. 1970 yılında imzalanan Katma Protokol ile zamana 
ve ölçeklere bağlanmıştır. Daha önce de değinildiği gibi. Katma Proto-
kol Türkiye'nin 199.5 yılına kadar Gümrük Birliği'ni gerçekleştirmesini 
öngörmekledir. 199.5 te Avrupa Ekonomik Topluluğu Ue ilişkilerde -<Son 
Dönem> e giriş gerçekleşecek ve Türkiye tam üyeliğe geçmenin şartla-
rmı müzakereye hazır olacaktır 

228. TRbIo 87 den izlendiği gibi topluluk üyeleri, gerek gelirlerinin 
kaynağı, gerek çalışan nüfusun sektörlere dağılımı, ayrıca ithalât ve 
ihracatlarmm bileşimi itibariyle sanayileşmiş toplum yap,smdad,rlar. 
Nufus artış h.zlan Türkiye'ye oranla çok düşüktür. Fert başına gelir-
leri Türkiye'den yüksektir Uzun bir tarihi birikim sonucunda ileri bir 
bıhm ve teknoloji aşamasına ulaşmışlardır. 

229. Türkıye'nm 22 yıl sonunda ileri ül'kelerden oluşan bu toplu-
luğa katılmakla üstleneceği yükümleri, ekonomik, sosyal ve kültürel 
alanlarda ,ımaç edindiği gelişmeyi aksatmayacağı bir düzeye ulaşması 
zorunlu olmaktadır. Ankara Anlaşması uyarmca «Son Dönem» gümriik 
bıriığme dayanacak ve Türkiye'nin ekonomi politikalarını Topluluğun 
ortak ekonomi politikalarına yaklaştırma dönemi olacaktır. Türkiye'nin 
gelişmiş ülkelerle ortak ekonomi poütikalan izleyebilmesi, bu ülkelerin 
yapısal özelliklerme en azından yaklaşmasını gerektirmektedir. Bunu 
sağlayamadığında, ortak ekonomi poUükalannm Türkiye'nin yapısına 
ve şartlarına ters düşerek, amaçladığı yönde gelişmesini eng-ellemesi 
mümkündür. 
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230. Aynca, Türkiye'nin Avrupa Ekonomik Topluluğu içinde güm-
rük birliti'nin sag-layacafı olanaklardan yararlanabilen bir üye olması 
için 22 yılhk dönemde kaynaklarmı, güçlü bir sanayi toplumu yapısmı 
gerçekleştirecek doğrultularda yoğunlaştırması gerekmektedir. 

231. Avrupa Ekonomik Topluluğu ile ilişküeri göz önünde tutula-
rak Türkiye'nin kalkınmasında ileriye bakışın 1995 e kadar uzaan^ası bu 
nedenlerle zorunlu olmaktadır. 

3. TEMEL SORUNLAEtlV TJZTJN DÖISTEMDE ÇÖZÜMLENEBİL-
MESİ VE AMAÇLAR IN UZUN DÖNEMDE BAĞDAŞMASI : 

232. öte yandan Türkiye'nin Birinci Bölümde özetlenen ve birbir-
leri ile karmaşık bağıntılar içinde bulunan somnlanmn çözümü, Beş 
Yıllık Plan sürelerini aşmaktadır. Aynca, çeşitli sorunların çözümüne 
ayrılacak kaynaklarm, birbirlerinin çözümünü destekleyecek biçimde 
îkuUanmu 'gerekmektedir. Kaynaik kuUammmm bu şekilde gerçekleştiril-
memesi, ekonomide dar boğ-azlara ve israflara yol açarak gecikmelerin 
nedeni olabilecektir. Sorunlann çözümü sürecinde kaynaklarm yerinde 
önceliklere göre kullanımı gereği, kalkınmanm uzun bir perspektif için-
de planlanmasmı zorunlu (kılmaJktadır. 

233. Aynca, İkinci Bölümde verilen amaçlardan bazılarmm ara-
smdaki ilişkiler birbirinin gerçekleşmesini destekler nitelikte; kaynak-
ların sınırlılığı nedeni ile bazıları arasındaki ilişkiler ise çelişir nitelik-' 
tedir. 'Kısa dönemde kıt kaynaklarm amaçların birine yoğun bir biçimde 
yöneltilmesi, çelişir bağmtılar nedeni Ue diğerinin aynı dönemde gerçek-
leşmesini aksatabilecektir, öte yandan, birbirini destekler nitelikteki 
.amaçlann kısa dönemde birarada gerçekleştirilmeleri mümkündür. 

234. «Kısa dönemde» kayneıklann smırlılığı nedeni ile çelişir nite-
likteki amaçlar arasında kurulacak belli bir denge, «uzun dönemde» bu 
amaçlarm tümüne üst düzeylerde ulaşılmasma olanak verebilecektir. 
(1) Ancak, böyle bir dengenin sağlanması ve toplumun yapacağı fedan 
•kârlıklarm ödüllenmesi kısa dönemleri aşacağı için geleceğe uzun bir 
toakış zorunlu olmaktadır. 

(1) Kısa dönemde yabama düzeyinin yükseltilmesi ile satıayileş-
me, kaynakların kıt oluşu nedeniyle her ikisinin bir arada üst düzeyde 
gerçekle§tirilm,esi mümkün olmayan amaçlardır. Gelir artışlarının bü-
yük ölçüde sanayileşmeye yöneltihneyerek yaşama düzeyinin yüksek tu-
tulması; sanayileşme hızının düşürülmesi, böylece sanayileşmenin sağ-
lay^ağı verimlilik ve gelir artışlarının, dolayısıyla yaşama düzeyinin 
yükseltilmemin daha uzak bir geleceğe ertelenmesi anlamını taşıya-
caktır. Oysa, kısa dönemde yaşama düzeyindeki artışların sanayileşmeyi 
aksatmayacak bir dengede tutulması, toplam verimliliğin ve gelirin 
hızla artmasına, böylece yaşama düzeyinin ileri dönemlerde daha çok 
yükseltilmesine olanak verebilecektir. Amaçlar arasında bu tür kısa 
doneTnde çelişebüir bağıntılara İkinci Bölümde her bir amaca üişkin ola-
rak değinilmiştir. 



4. YATIR IMLABIN ÖZELLteLEBt: 

235. Ekonominin bütün kesimlerinde üretimin hızla ve aksamaît-
sızm artırılması, alt yapı yatınmlannm birbirleri ile ve üretken yatı-
ranlarla uyum içinde yapılmasmı gerektirmektedir. Oysa, alt yapı yatı-
nmlarmm olgımlaşma süreleri genellikle uzundur. Bu durum geleceğe, 
alt yapı yatırmılarmm üretken yatırımlarla uyumunu dengeleyecek bir 
uzunlukta bakmayı gerektirmektedir, öte yandan, Türkiye'nin ulaştığı 
gelişmişlik düzeyi ve Avrupa Ekonomik Toplulu|:u içinde rekabete ha-
zırlanması gereği, üretim birimlerinin daha büyük ölçülerde kurulmasmı 
zorunlu kılmaktadır. Bu durum, yatırımların olgımlaşma sürelerinin 
orta dönemli Plan sürelerini aşmasına yol açtığındeın geleceğ'e uzun sü-
reli 'bakış bu nedenle de zorunlu olmaktadır. 

5. PLANL I DÖNEMİN DENEYTEBİ : 

236. îlk iki Plan dönemindeki kalkınma çabalan ile Türkiye ge-
lişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ortalama büyüme hızmdan daha yük-
sek bir büjrüme hızım gerçekleştirmiştir. (Bkz. Birinci Kesim, Birinci' 
Bölüm). Ancak Birinci ve İkinci Planlarm difer alanlardaki sonuçlan, 
Türkiye'nin gelişmiş ülkelerle arasmdaki ekonomik, sosyal ve kültürel 
•gelişmişlik farklarım kapatması ve teme! sorunlarım çözümlemesi için 
tek başma bileşimi ne olursa olsun gayrisafî mülî hâsıla'mn artınlma-
smm yeterli olmadıfmı ortaya koymuştur. Ekonomiye ve topluma daha 
hızh bir kalkmmanm gerektirdiği dinamizmi kazandırarak gelişmişlik 
farkmı daha kısa zamanda kapatmak ve sorunları çözümlemek için 
köklü bir sanayileşmenin sürüklediğ-i luzh bir ekonomik, sosyal ve kül-
türel yapı dönüşümünün zorunlu oldufu anlaşılmıştır. 

237. Kaynaklann sınırlüığı ve ekonominin ve toplumun massetme 
kapasitesi nedeniyle feunun kısa dönemde başanlması mümkün değildir. 
Çeşitli alanlardaki değişmelerin uyumunun sağlanabilmesi ve bunlan 
gerçekleştirmede izlenecek politikaların sonuçlarmı vermesi için kısa 
dönemler yetersizdir. Bu durum da, ileriye bakışı uzun bir perspektif 
içinde almayı gerektiren nedenler arasmdadır. 

238. Bu zorunlulıiklar ve gelişmeler yanında Türkiye'de planlama 
deneyinin birikimi ile daha iyi plan ve tahmin yapma konusunda edim-
len bilgUer ileriye dalıa sıMıatU ve uzun süreli bakışı mümkün kıl-
maktadır. 

III. YENÎ PERSPEKTİFTE YAKLAŞIM : 

1239. Bütün bu gelişmelerin ışığında Üçüncü Plan'm 1995 e kadar 
uısanan 22 yıllık yeni bir perspektif içinde hazırlanması ve bu perspek-
tifte hedeflerin farklı ibir yaklaşımla tespiti gerekmiştir. 



240. 1963-1977 perspektifinden farklı olarak, yeni perspektifin 
hedeflerinin tespitinde. Türk toplumunun çağdaşlaşma ülküsü. Türki-
ye'nin Avrupa Ekonomik Topluluğu Ue ilişkileri, jeopolitik durumu ve 
karşılaştın sorunlar göz önünde tutularak 1995 te ulaşılması zorunlu 
grorulen ekonomik yapı ve gelişmişlik düzeyinden hareket edilmiştir. 
Bu geUr düzeyme ve ekonomik yapıya 22 yılda erişmek için ekonominin 
tümünün ve ana sektörlerinin han^ hızlarla büyüyebileceti defil, ne 
hızla büyümesinin gerektiği tespit edilmiştir, öte yandan bu hızikrm 
sag-lanabilmesi için kaynaklarm hangi oranda yatırıma aynlmasınm zo-
runlu olduğu araştırılmış; bulgular kalkmmanm amaçlan, özellikle ya-
şama düzeyinm yükseltilmesi amacı ile bağdaşma yönünden tahkik edil-
miştir. Bunlar sonucunda Türkiye'nin potansiyellerini en üst düzeyde 
deferlendirmesi ve amaçlan arasmda belU dengeleri koruması şartı ile, 
1995 te bugün Avrupa Ekonomik Toplulugıı üyeleri arasında belirU bu: 
gelişmişlik düzeyüıde bulunan ülkenin gelir düzeyine ve ekonomik yapı-
şma ulaşması gerçekleştirilebilir bir hedef olarak benimsenmiştir. 

241. Ancak, bu hedef Türkiye'nin 22 yıllık dönemi kalkınma çaba-
lannı tümü üe buna yönelterek en iyi biçimde değerlendirmekle ulaşa-
bileceği bir hedeftir. Bunun için kıt kaynaklan, kalkınmanın amaçlanm 
gerçekleştirmeye yöneltmede bu düzeye 22 yılda ulaşma zorunlulu^nun 
telkin ettiği dengeleri kurmak, kurumsal yapıda gerekli yeniden düzen-
lemeleri gerçekleştirmek, kalkınma araçlarmı amaçlara ve hedeflere 
yönelterek en etkin biçimde kullanmak gerekmektedir. Bunlar sağ-lana-
madığında Türkiye, 22 yıl sonu için hedef alınan bu gelişmişlik düze-
yine, ancak bugünden öngörülemeyen bazı faktörlerin ortaya çıkması 
île ulaşabilir. 

242. Perspektif dönem sonu için hedef alınan gelir düzeyine ve 
ekonomik yapıya ulaşabilmek için Türkiye'nin ilk iki Plan döneminde 
gerçekleştirdifinden daha hızlı ve güçlü bir sanayileşmeyi başarması 
gerekmektedir. Bu ise, kaynaklarm bu alanda daha da yofunlaştırılma-
smı ve bu kaynaklarm güçlü bir sanayii hızla oluşturacak biçimde kul-
lamlmasmı zorunlu kılmaktadır. Gelirm arttınlmasmm ötesinde bir an-
lam taşıyan böyle bir kalkuıma uygulamasmm izlenmesinde, daha ön-
ceki Plan uygulamalarmm yaygm bir değ:erlendirme yolu olan sadece 
gayrisafî millî hâsıladaki artışlarla yetinilmemesi, yeni perspektifteki 
kalkınma anlajnşmm bir gereğidir. Bu nedenle uzun dönemi kapsayan 
yeni perspektifin amaç ve hedeflerinin gerçekleşmesi. Üçüncü Kesimde 
verilen kal'kınma tanımmm ışıfmda ele almacak, bu tanıma göre beUr-
lenen göstergeler ile deferlendirilecektir. 

243. Bu göstergeler kalkmmanm sadece gelir artışlanndaki belir-
tisini vermekle kalmamakta, toplumun gelişmiş ülkelerin yapısal özel-
likleri yönündeki değişmelerinin ekonomik alandaki belirtilerini de yan-
sıtmaiktadır. 



d ö r d ü n c ü bö lüm 

UZUN DÖNEMDE HEDEFLER: 

1. GÎRÎŞ : 

244. Bu Kesimin İkinci Bölümünde özetlenen uzun dönemli amaç-
lar, belirli öncelikler iğinde sıralanmış ve bunlarm bazan birbirleri ile 
uyumlu, bazan da çelişik olabileceklerine değinilmiştir. Öncelikleri sa-
yılarla belirlemek, amaçlara ne ölçüde erişilditini ve aralarmda nasü bir 
uzlaşım sag-landıtmı gösterebilmek için ( i ) Avrupa Ekonomik Toplu-
luğu ile Gümrük BirUgi'nin gerçekleşeceği düşünülen 1995 yılında, (ü) 
15 yıllık bir ara dönemindeki gelişmeleri yansıtmak üzere 1987 yılmda 
erişilecek ba^hca ekonomik ve sosyal hedeflerin tespiti gerekil olmuştur. 

245. Uzun dönemli hedeflerin tespitinde ekonometrik metotlar ya-
nmda tarihsel benzeşim (analoji) lerden de büyük ölçüde yararlanılmış; 
Türk toplumunun 1990 larda sanayileşmiş bir toplum aşamasına geçer-
ken, yalnızca daha yüksek bir gelir ve refah düzajine erişmekle kal-
mayacag:!, üretim yapı ve teknolojisi ıbaşta olmak üzere sosyal ve eko-
nomik kurum ve kurallarmm sanayileşmiş toplumlardakine uygun de-
ğişmelere uğrayacağı görüşünden hareket edilmiştir (1). 

246. Bu taJuninlerin başarısı, hiç şüphesiz, Türk toplumunun ta-
rihsel gelişmesinin ve özel şartlarınm doğru olarak değerlendirilmesine 
bağh olacaiktır. Böyle bir değerlendirmenin güçlükleri bir yana, kullam-
laibilecek tüm tahmin metotlanmn bugünkü bilgi düzeyinin smırlılık-
larmdan ve bugün için geçerli değer yargılarınm yol açabileceği yanıl-
malardan etkilenmeyeceği ileri sürülemez. Dolayısıyla uzun dönemli 
hedefler, kesinlik ve güveniHrlik açısmdan Üçüncü Plan Hedeflerinden 
farklı bir anlam taşımaktadır. Üçüncü Plan hedefleri, uzun dönemli he-
deflere ulaşmak için gerçekleşmesi zorunlu görülen bir aşamayı belu--
lerken, uzun dönemli hedefler erişilmesi zonmlu öngörülerden çok uzak 
geleceği bugünkü bilgi düzeyinin olanaiklan ölçüsünde 'kavramaya çah-
gan bir taJıminler topluluğu olarak yorumlanmalıdır. Kendi İçinde tu-
tarh olmasma özen gösterilen bu tahminler topluluğunun sayısal kesin-
llkleı-den çok, eğilim belirttiklerine işaret etmek yerinde olacaktır. 

(1) 1987 yıh için papılan mahroehonomik tahminlerde sekiz sek-
törlü Ur optimizasyon modelinin sonuçlanndan yararlamimış olup, rno-
delde X9S7 y%l% gayrisafi müU hâsüanın azamileştirilmesi amaç edinil-
miştir. 1995 e uzatım ise üç sektörde toplulaştvnlarak yapılmıştır. 

f. 9 



İL EKONOMİK HEDEFLER : (D 

1. GELİR HEDEFLERÎ : 

247. Türkiye'nin 19<r2 de 19,1,2 milyar TL. olan gayrisafl miUÎ 
hâsılasının 1987 de 654,7 nülyar TL. na, 1995 de ise i 301 milyar TL. na 
yültselmesi hedef alınmıştır. Ekonomik büyümenin biribirini izleyen 
Plan dönemlerinde hız alarak devam edeceği, büyüme hızmm Üçüncü, 
Dördüncü ve Beşinci Planları kapsayan 15 yıllık dönemde yılda ortala-
ma yüzde 8,6, 1987 -1995 döneminde yüzde 9,6 dolaylarmda olacağı 
düşünülmüştür. Böylece 23 yık kapsayan perspektif dönemde gayrisafî 
miUÎ hâsılanın yılda ortalama yüzde 8,9 artması öngörülmüş Ibulunmaik-
tadır (Tablo 88). Hedef alınan büyüme hızları, gelişmekte olan Güney 
ve Güneydoğu Avrupa ülkelerinde 1970 li yıllar için ıtahmin edilen^ yüzde 
7.0-8.0 dolaylarmdaki büyüme hızlarmı aşmaktadır (2). Böylece, gele-
cek 23 yüda Türkiye ile Batı Avrupa ülkeleri arasındaki gelişmişlik far-
kmm nispî olarak azalması sağlanabilecektir (3). 

248. Çoğunluğunu yurt dışındaki işçilerin Türkiye'ye gönderdikleri 
tasarruflarm oluşturduğu dış alem gelirlerinin, 23 yıllık perspektifte 
hızlı bir artış 'göstermesi beklenmediğinden, gayrisafî millî hâsılada 
öngörülen gelişmenin temel kaynağının yurtiçi gelirlerdeki artış olacağı 
anlaşılmalstadır. Faiktör fiyatları ile gayrisafî yurtiçi hâsıla 1972 de 
165,5 milyar TL. düzeyüıde iken, 1987 de 556.1 milyar TL. na, 1995 de ise 
1166,7 milyar TL. na erigeceik ve 23 yıUık perspektifte gayrisafî yurtiçi 
hâsıladaki yıllık ortalama artış hızmm yüzde 8,9, bu perspektifin Hk 
onıbeş yıllık dilünindeki artış hızmm ise yüzde 8,4 olacağı tahmin edil-
mektedir (Tablo 90). 

249. Fert başına gayrisafî millî hâsıla, 1972 deki 5 095 TL. (364 
$) İlk düzeyden, 1987 de 12 000 TL. (860 $), 1995 de ise 21000 TL. (1500 
Ş) dolaylarına yükselebilecektir. Hedef alınan hızlı ekonomik gelişme ile 
birlikte sosyal değerler ve eğitim düzeyinde gerçekleşmesi beklenen de-
ğişmelerin nüfus artış hızında tahminleri aşan bir gerilemeye yo! aç-
ması mümkündür. Bu durumda 1995 deki fert başma gayrisafî millî hâ-
sıla düzeyi 1500 $ ı aşabilecektir. (4), (Şelkil 16). 

(1) Bu ve bundan sonraki bölümlerde yer alan bütün parasal bü-
yüklükler, aksi belirtilmedikçe 1971 fiyatları ile veriVnektedir. T>ı,ş ül-
kelerle yapılan karşılaştırmalarda OEOD raporlarından yararlanılmıştır. 

(8) Örnek olarak, Ispa/nya'nın III. Plam, 1972-1975 dönemindeki 
büyüme hızının yüzde 7fi yakınlarında oimnsım öngörmektedir. (III. 
Plan de Desarrollo, Sh. 286-228;. Yunanistan'ın 1973-1977 beş yılım 
kapsayan kalkınma planmda ise yüzde 8,0 dolaylarında bir büyüme hı-
şmın hedef alınacağı öğrenilmiştir. 

(3) Yeni strateji'de ve diğer bölümlerde süsü geçen «22 yıllık 
perspektif-» deyimi yerine «23 yılı kapsayan perspektif» deyiminin kul-
lanılması, baz yılmm 197S, Avrupa Ekonomik Topluluğu ile gümrük bir-
liğine geçiş yılının da muhtemelen 1995 olması dolay ısıyladır. 

(if) Türkiye'nin 1987 de ulaşrtuısı öngörülen fert babına gayrisafî 
miUî hasıla hedefine İtalya 1963 de, Japonya 1966 da, Yu/nanistan 1968 
de, İspanya 1989 da erişmişlerdir. Türkiye'nin 1995 deki fert başına gelir 
düzpyi hj>^ftfine iıe. îtnlvn 1969 da. Japrynyn tatili dp vlas'^nıs hııhmmak-
tojhr i9Kn inrdnM gKİişmjp imeianm knt-ıı^fiUinn takdirde bu düzeye Yuna-
nistan 1975 de, İspanya 1977 de ulaşabüeceklerdtr. 





250. Feı-t başına gayrisafî millî hasıladaki artış lu2a ortalamasının 
23 yüık perspektif boyunca yüzde 6.3 olması ve gayrisafî millî hâsılada 
olduğu gibi, fert başına gelir artışının da giderek hızlanması beklen-
mektedir. Üçüncü, Dördüncü ve Beşinci Planlan kapsayan 15 yıllık dö-
nemde fert başma gayrisafî millî hâsılamn yılda ortalama yüzde 5.9 
artacağı, 1987 - 1995 dönemindeki ortalama artış oranının yüzde 7.2 yi 
bulacağı umulmaktadır (Tablo 89). 

TABLO : 88 Uzun Dönemde Kaynaklar - Harcamalar Dengesi (a) 
(1978 -1995) 

(1971 fiyatlariyle) 
(Milyar TL.) 

1972 1977 1987 1995 

a. Mutlak değerler 

GSYÎH (Piyasa fiyat-
lariyle) 186,3 273,7 647,7 1 353,5 
Dış alem geliri 4,9 5,8 7,0 7,'5 
QSMH 191,2 279,5 654,7 1361,0 
Dış açık 2,6 1,8 — 1,4 — 1,5 
Toplam Kaynaklar 193,8 281,3 653,3 1 359,5 
Toplam yatırımlar 40,1 72,8 198,0 439,0 
(Toplam iç tasarruflar) (37,5) (71,0) (199,4) (431,5) 
Toplam tüketim 153,7 208,5 455,3 929,5 
Toplam harcamalar 193,8 281,3 653,3 1 361,0 

b. aSMH içinde yünde 
paylar (b) 

Dış alem geliri 2,6 2,1 1,1 0,6 
Dış açık 1,4 0,6 - 0 , 2 — 0,1 
Toplam kaynaklar (Hare.) 101,4 100,6 99,8 99,9 
Toplam yatırımlar 21,0 26,0 30,3 31,6 
Toplam iç tasarruflar 19,6 25,4 30,5 31.7 
Toplam tüketim 80,4 74,6 69,5 C3,3 

c. Ortalama yüzde de-
ğinmeler (b) 

1972 - 1977 1972 - 1987 1987 - 1995 1972 -1995 
(ÜBYP ) Ortalaması Ortalaması Ortalaması 

OSYÎH (Piyasa fiyat-
lariyle) 8,0 8,7 9,7 9,0 
Dış alem geliri 3:3 2,4 0.9 1,8 
GSMH 7.9 8,6 9,6 8,9 
Dış açık — 6,5 • • . -
Toplam kaynaklar 7,7 8,4 9,6 8,8 
(Toplam harcamalar) 
Toplam yatırımlar 12,7 11,2 10,2 10,9 
Toplam iç tasarruflar 13,6 11,8 10,1 11,2 
Toplam tüketim 6,3 7,5 9,3 8,1 

(a) Bu tablodaki sayısal değerler, bölüm başındaki anlamda kul-
lanümaktadır. 

(b) Yiizdeler ve oranlar yuvarlama nedeniyle tam tutmayabilir. 



TABLO: 89 — Fert ba§ma gelir ve tüketim (1912 - 1995) 

a. UutTaTt değerler (1971 fiyatlariyle) : 

1972 1977 198T 1995 

GSMH (aiilyar TL. ) 191,2 279,5 654,7 1 361,0 
Yurtiçi nüfus (Miyon) 37,5 42,1 54,5 64,9 
Fert başına GSMH (TL. ) 5 095 6 640 12 000 21 000 
Fret başma tüketim 

(TL.) 4 095 4 950 8 350 14 320 
Fert başına Q3YtH (Fak-

tör F., TL.) 4 410 5 650 10 200 17 980 

b. Ortalama yüzde değinmeler : 

1972 -1977 1972 - 1987 1987 - 1995 1972 -1995 
(ÜBYP ) Ortalaması Ortalaması Ortalaması 

GSMH 7,9 8,6 9,6 8,9 
Yurtiçi nüfus 2,3 2,5 2,2 2,4 
Fert başına GSMH 5,4 5,9 7,2 6,3 
Fert başına tüketim 3,9 4,9 7,0 5,6 
Fert başma GSYÎH (Fak-

tör P., TL.) 5,1 5,8 7,3 6,3 

2. YURTİÇİ H A S I L A N I N YAP IS I : 

251. 23 yıllık perspektif süresince yurtiçi hasılanın yapısının köklü 
bir değişmeye uğraması ve gayrisafî yurtiçi hâsıla'ya bugün belirli geliş-
mişlik aşamasında bulunan sanayileşmiş toplumlardaMne benzeyen bir 
bileşim kazandıniması öngörülmektedir. Bu değişme sonucunda, tarım 
sektörü gelirlerinin faktör fiyatlarıyla gayrisafî yurUgi hâsıla içindeki 
payınm 1972 de yüzde 28 iken 1987 de yüzde 16 ya, 1995 de yüzde 12 
dolaylarına düşeceği, öte yandan^ sanayi gelirlerinin faktör fiyatları ile 
gayrisafî yurtiçi hâsıla'ya oranımn 1972 de yüzde 23 iken 1987 de yüzde 
34 e, 1995 de de yüzde 37 yakmlanna çıkacağı tespit edilmişür (Şekil 
17). Hizmet gelirlerinin nispî payında önemU bir değişme olmayacağı; 
1972 de yüzde 49 olan bu payın 1987 ve 1995 de, sırasiyle yüzde 50 ve 
yüzde 51 yakınlarında olacağı umulmaktadır (1). 

(1) 1969 İtalya'sında tanm, sanayi ve Mzmet sektörlerinin gayri-
M/f yurtiçi hâsıla içindeki payı sırasıyla yüzde 12, yüzde Si ve yüzde 
BU dur. 1968 Japonya'stnda bu oranların yaklaşik olarak aynı olduğu 
görülmektedir. (Bvrastyla yüzde 10, yüzde Sİ ve yüzde 59). 
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TABLO : 90 — Faktör Fiyatlarıyla Oayrisafi Yurtiçi Hâsıladaki 
Gelişm&er (197B -1995) 

a. Mutlak değerler (1971 fiyatlariyle, Müyar TL.) 

1972 1977 1987 1995 

46,4 55,7 89,0 137,3 
37,5 63,7 188,8 434,1 
81,6 118,3 278,3 595,3 

165,5 237,7 556,1 1 166,7 
186,3 273,7 647,7 1 353,5 

Tanm (Faktör F. ) 
Sanayi (Faktör F.) 
Hizmetler (Faktör F. ) 
OSlYlH (Faktör F. ) 
GSYİH (Piyasa F.) 

b. Faktör fiyatlariyle GSYlH'nin büeşimi (Yüzde) 
Tarım 
Sanayi 
Hizmetler 
Toplam 

c. Ortalama yüzde değinmeler 

28 23 m 12 
23 27 34 37 
49 50 50 61 

100 100 100 100 

1972 - 19Y7 1972 - 1987 1987 - 1995 1972 -1995 
(ÜBYP ) Ortalaması Ortalaması Ortalaması 

4,4 5,6 4.8 
11,4 11,0 11,2 
8,5 10,0 9,0 
8,4 9,7 8,9 
8,7 9,7 9,0 

Tanm (Faktör F.) 3,7 
SanajT (Faktör F. ) 11,2 
Hizmetler (Faktör F. ) 7,7 
GSYtH (Faktör F. ) 7,5 
GSYİH (Piyasa F.) 8,0 

d. Sektörlerin marjinal hâsıla artm^ıa katküarı (Yüzde) 
Tarım 13 11 8 9 
Sanayi 36 39 40 40 
Hizmetler 51 50 52 51 
Toplam 100 100 100 lOO 

252. Sektörel katma değ-erlerin gelişme hedefleri Tablo 90 da ve-
rilmiştir (1). Bu hedeflere ulaşmak için tarım sektörü gelirinin 15 yılhk 
dönemde yılda ortalama yüzde 4.4 oranında bir hızla büyümesi, yine 
aynı dönemde sanayi gelirinin yılda ortalama yüzde 11.4, hizmet gelir-
lerinin de yılda ortalama yüzde 8.5 artması gerekmektedir. 1987 - 1995 
döneminde ise tarımsal gelirde yılda ortalama jnizde 5.6, sanajri gelirinde 
yılda ortalama yüzde 11.0, hizmet gelirlerinde yılda ortalama yüzde 10.0 
hk artışların sağlanması öngörülmektedir. (Şekil 18). 23 yıllık perspektif 
bir bütün olarak ele alındığında, tanm, sanayi ve hizmet sektörlerindeki 
büyüme hızlan, sırasiyle yüzde 4.8, yüzde 11.2 ve yüzde 9.0 olarak hesap-
lanmaktadır. Özellikle fiziksel anlamda üretken kesimlerde hedef alman 
büyüme hızları Birinci ve İkinci Plan dönemlerinde gerçekleştirilen bü-
yüme hızlarından yüksektir (2). Bu genşmelerle sanayiin miUî hâsılaya 
katicısımn Üçüncü Plan döneminde yüzde 36, tüm 23 yıllık perspektifte 
yüzde 40 dolaylarında olması öngörülmektedir (Tablo 90). 

(1) Geline hızlart, faktör fiyatları ile veı-ilmis olan gelir rakam-
larına göre hesa/plawmştvr. 

(2) 196S-7S döneminde tarım gelirinin yıllık ortalama artış hızı 
yüzde 3,3 sanayi gelirini/n yıllık m-talama artış hızı ise yüzde 9,1 olmuştur, 
olmuştur, 
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TABLO : 91 — Piyasa Fiyatlarıyla Gayrisafl Yurtiçi HâstlaOaki 
Gelinmeler (197S-1995J 

a. Mutlak değerler (1971 fiyatlarıyla, müyar TL.) 

1972 1977 1987 19^ 

Tanm (Piyasa F.) 47,0 56,7 90,6 139,8 
Sanayi (Piyasa F.) 53,4 91,2 254,9 557,9 
Hizmetler (Piyasa F.) 85,9 125,8 302,2 655,8 
GtSYÜH (Piyasa F.) 186,3 273,7 647,7 1 353,5 

h. Ortalama yüzde değişmeler 

1972 - 1977 1972 - 1987 1987 - 1995 197i2 -1995 
(ÜBVP) Ortalaması Ortalaması Ortalaması 

Tanm (Piyasa F.) 3,8 4,5 5,6 4,8 
Sanayi (Piyasa F.) 11,3 11,0 10,3 10,7 
Hizmetler (Piyasa F. ) 7,9 8,8 10,2 9,2 
GSYÎH (Piyasa F. ) 8,0 8,7 9,7 9,0 

3. ÜRETtUI VE S A N A Y İ İ N YAP IS INDAKİ GEIitŞME : 

253. Gelir hedeflerine ulaşabilmek için temel sektörlerdeki üreti-
min 13 yılhk sürede ne yönde değişmesi gerekügi az çok güvenle tah-
min edilebilmektedir. 

254. GeUr hedeflerini gerçekleştirebilmek üzere, 19f2 - 1&87 döne-
minde başarılması gereken gayrisafi üretim artış oranlan, tarımda yılda 
ortalama yüzde 5.1, ( i ) sanayide yılda ortalama yüzde 1Iİ.3, hizanetler 
sektöründe yılda ortalama yüzde 8.9 olarak hesaplanmaktadır. Sınaî üre-
timi oluşturan madencilik, imalât sanayii ve enerji üretimindeki ortalama 
artış hızlarının sırasiyle yüzde 12.9, yüzde 11.2 ve yüzde 11.9 olması 
gerekecektir (Tablo 92). 

255. ıSanayi üreümi içinde ara mallan ile yatmm ve dayamklı 
tüketim mallanna büyük agırhk verilmesi öngörülmektedir. Böylece, 
imalât sanayü üretiminin bileşiminde ara mallar ve yatınm mallan le-
hine önemli bir değişiklik gerçekleştirilmiş olacaktır. ıSonuç olarak bu 
malar 19T2 de toplam imalât sanayii üretim değerinin yüzde 53 ünü 
oluştururken, bu payın ıl987 de yüzde 69 a yükseleceği; tüketim malla-
rının imalât sanayii üretimindeki payımn 1972 de yüzde 47 iken, 1987 de 
yüzde 31 e düşeceği tahmin edilmektedir. 

flj Tanm kesiminde üretim tahminleri ywpılvrken, Dördüncü ve 
Beşinci Beş YtTlik Plan dönemlerinde önemli ölçüde tarvmsal ürün ithal 
edilmeyeceği varsayümış, artan yurtiçi nüfusun, ihracatın, şehirleşmenin 
getireceği farklı talep yapısının ve beslenme standartlarındaki iyileşmenin 
doğuracağı ek talepler gözönünde bulundurulmuştur. 



256. Onbeş yılda madencilik üretiminin yılda ortalama yüzde 12.9 
artacağı, ara malı sanayilerinde ortalama üretim artış hızınm yUade 
13.0 olacağı tahmin edilmektedir. Yatırım ve dayanıklı tüketim mallan 
üretimindeki ortalama artış hızı hedefi ise yüzde 13.4 tür (1). Tüketim 
mah sanayilerinin üretiminde ortalama yüzde 8.2 dolayında bir geliş-
menin Türk toplumunun birbirini feleyen Plan.' dönemlerinde nispi ola-
rak artan tüketim olanakları ve artırılacak tüketim malı ihracatı hedef-
leri ile tutarlı olacağı tespit edilmiştir. 

TABLO : 92 — Üretim Hedefleri fl972 -1987; 
a. Mutlak değerler (1971 Üretici Fiyatlariyle, Milyar TL.) 

Tanm 
Sanayi 

—! Madencilik 
— imalât sanayii 

: Tüketim malları 
: Ara mallar 
: Yatırım ve dayanıklı tüke-

tim malları 
— Enerji (JBlektrik) 

Hizmetler (tnşaat dahil) 
— İnşaat 
— Hizmetler 

Toplam Gayrisafi Üretim 
Toplam Fiziksel Üretim (Tarım + 
Sanayi) 

îmaiût eanayünde 
üretimin bile^mi 
(Yüzde) 

Tüketim mallan 
Ara mallar 
Yatınm ve dayamklı tüketim mallan 
c. Ortalama yüzde değişmeler : 

1972 1977 1987 

71,0 88,7 150,5 
121,9 213,7 606,7 

4,5 9,2 28,0 
113,5 197,4 557,5 
52,8 75,5 173,0 
44,7 87,3 279,0 

16,0 34,6 105,5 
3,9 7,1 21,2 

120,2 178,1 431,4 
23,9 41,1 110,0 
96,3 137,0 321,4 

313,1 480,5 1 188,6 

192,9 302,4 757,2 

47 
39 
14 

Tanm 
Sanayi 

— MadencUik 
— İmalât sanayii 

; Tüketim malları 
: Ara mallar 
: Yatınm ve dayanıklı tüketim mallan 

— Enerji (KlektrUı) 
Hizmetler (İnşaat dahil) 

— İnşaat 
—• Hizmetler 

Toplam Gayrisafi Üretim 
Toplam Fiziksel Üretim 

38 
44 
18 

1972 -1977 
(ÜBYP ) 

11,9 
15,3 
11.7 
7,4 

14,3 
16.8 
12,5 
8,2 

11,5 
7.3 
8,9 
9.4 

31 
50 
19 

1972 -1987 
Ortalaması 

İÂ 
11.3 
12,9 
11,2 
8,2 

13,0 
13.4 
11,9 
8,9 

10,7 
8.4 
9,3 
9.5 

(1) Oerek toplam sınaî üretimde, gerek madencilik, enerji, ara 
mallan ve yatırmı mallan sanayileri gibi büyük önem verilen sektörlerde 
15 yülüe ortalama artış hızı hedeflerinin Üçümcü Plan dilimi için öngörü-
len hedeflerin altında kalması, sanayileşme çabaUmnM Dördüncü ve Be-
şinci Planlarda yavaşlatılacak aıüam.ma gelmemektedir. Bu durumun, 
söz konusu sektörlerde üretimin nispeten düşük olan 197Z düzeyinden 
başlayarak gelişmesi dolayisiyle ortaya çıktığına işaret etmekte yarar 
vardrr. 



257. Elektrik enerjisi üretiminin onbeş yılda ortalama yüzde 12 do-
laymda artması ve 1987 de fert bağına elektrik üretiminin 1090 Kwlı 
dolayında olması hedef aimmıştır. i ışaat sektörü üretimi, sabit sermaye 
yatırımlarının gelişmesi ile ilişkiü görülmektedir (Bkz. Tablo 88 ve 92). 
inşaat dışmda kalan hizmet sektörlerinin Üçüncü ve Dördüncü Plan dö-
nemlerinde nispeten sımrlanan büyümesi ise, Beşinci PİEin döneminde 
toplam fiziksel üretimdeki gelişmeyi izleyebilecektir. Yine de bu sektör-
lerdeki üreümin 1972 - 1987 dönemindeki yıllık ortalama artış hızınm 
CYüzde 8.4) toplam fiziksel üretimin artış luzmdan (Yüzde 9.5) düşük ola-
cağı anlaşılmaktadır. 

4. TASARRUF VE YAT IR IMLAR : 

258. 1972 de 37,5 milyar TL. düzeyinde olması beklenen iç tasar-
rufların, 1972 - 1987 döneminde ortalama s^üzde 11.8 ve bu dönemi iz-
leyen 8 yılda ortalama yüzde 10.1 artarak, 1987 de 199.4 milyar TL., 
1995 de 431.5 milyar TL. düzeyine yükselmesi beklenmektedir. (Tablo 
88). Söz konusu iç tasarruf düzeylerine erişilmesi, marjinal tasarruf 
eğiliminin Üçüncü Plan döneminde yüzde 38 ve bu plan dönemini izle-
yen 18 yılda yüzde 33 yakınlarmda tutulması ile sağlanabilecek ve böy-
lece 1972 de yüzde 19.6 olan ortalama tasarruf oranı 1977 de yüzde 25.4 
e, 1987 de yüzde 30.5 a, 1995 de yüzde 31.7 ye yükselmiş olacaktır. (Şe-
kil 19). Ortalama tasarruflar Üçüncü Plan dönemi ortalaması olarak 
gayrisafî millî hâsılanın yüzde 23.3 ü ölçüsündedir. 1972 - 1987 dönemi 
bir bütün olarak ele alındığmda ortalama tasarruf oranı yüzde 27.7 yi 
bulmaktadır. 

259. Gerek Türk ekonomisinin geçmiş Plan dönemlerinde iç tasar-
rufları artırmada elde ettiği başarılar, gerek 19fi0 lı yıllarda hızlı bir 
büyümeyi gerçekleştiren bazı ülkelerin deneyleri, oldukça yüksek olan 
bu iç tasarruf oranlarma erişmenin mümkün olabileceğini göstermekte-
dir. (Birinci Kesim, Prg. 52 ve Tablo 28). 

260. TasEirruflar, bu ölçüde artınlamadığı ve büyüme hızı hedefi, 
1962 - 1972 döneminde gerçekleşen yüzde 6.9 luk hız dolayında tutulduğu 
takdirde, 1987 de erişilebilecek fert başına gelir düzeyinin hedef almaıt 
860 Ş yerine 680 Ç, 1995 de erişilecek gelir düzeyinin de hedef alınan^ 
1500 $ yerine 970 Ş olabileceği hesaplanmaktadır (1). Böyle bir gelişme 
temposu ile Türkiye'nin, sanayileşme, istihdam, dengeü yöresel yerleşme 
ve şehirleşme sorunlarını çözemeyeceği açıktır. Kaldı ki, fiziksel üre-
time ayrılabilecek kaynaklann sosyal ve demografik baskılar sonucu 
olarak kısıtlanması ile geçmiş planh dönemde gerçekleştirilen büyüme 
hızına ulaşma olanağı bile ortadan kalkabilir. 

261. Hedef alınan büyüme hızına erişilmesini sağlayacak biçimde 
iç tasarruf yetersizliğini dış kaynaklardaki artışla karşılamak ise, Tür-
mümkün de görülmemektedir, örneğin, Üçüncü Plan dönemindeki mar-
kiye'nin dış kaynaklara bağhhğını azaltma amacına ters düştüğü gibi, 
jinal tasarruf eğilimini İkinci Planda gerçeklegen düzeyde tutarak, aynı 

(1) Fert başına 970 $ lik gelir düzeyine Yunanistan 1969, İspanya'da 
X970 yılında erişmişlerdir. 
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büyüme hedeflerine ulanabilmek için 1977 yılmda sağ-lanması gereldi dış 
kaynağın en az 1 milyar Ş yakmlarmda olması gerektiği hesaplanmalc-
tadır. Üçüncü Plan döneminde 3 milyar Ş ın üzerinde bir düzeye ulaşa-
cak ölçüde bir dıg kaynak akımı, birçok yönlerden gerçekçi sayılamaz. 

262. Marjinal tasarruf eğiliminin Üçüncü Plan döneminde, sonraki 
plan dönemlerindekind aşan bir düzeye çıkarılması, sanayi yatırımlannı 
hızla gerçekleştirerek ekonomiye daha hızlı büyümenin gerektirdiği po-
tansiyeU ve dinamizmi kazandırmak için gerekli görülmektedir. Böylece 
Türk sanayii ve tarımı Avrupa Ekonomik Topluluğu ile gümrük birliğinin 
zorunlu kıldığı bir teknolojik yapıya, etkinliğe ve rekabet gücüne ulaşma 
olanağı bulabilecektir. Öte yandan 1970 lerin sonuna doğru ve özellikle 
1980 lerde çok ciddî bir nitelik kazanacağı açıkça görünen istihdam so-
rununun çözümü için de üreüm kapasitelerinin hızla artırılması tek tu-
tarlı yol olarak belirmektedir. 

263. 1972 de 40.1 milyar TL. dolayında olan toplam yatırım dü-
zeyi, onbeş yılda ortalama yüzde 11.2, 1987 - 1995 döneminde ise yılda or-
talama yüzde 10.2 artarak, 1987 de 198.0 nülyar TL., 1995 de ise yakla-
şık olarak 430.0 milyar TL. na ulaşmış olacak ve böylece Türkiye'nin 
sabit sermaye stoku 1995 de 1972 dekinin yaklaşık olarak 8 - 9 katma 
erişebilecektir. 

264. Sabit sermaye yatırımlarmın sektörel dağıhmında ise, sanayi 
sektörü lehine önemli bir değişiklik izlenecektir. 1972 - 1995 döneminde 
sanayi yatırımlarının toplam sabit sermaye yatınmlarmm yaklaşık ola-
rak yansım oluşturacağı sanılmaktadır (1972 - 1987 döneminde yüzde 
48 i, 1987 - 1995 döneminde ise yüzde 50 si). ,Ilk iki plan' döneminde top-
lam sabit sermaye yatırımlarının yansına yaOtm bir kısmı hizmet sektör-
lerine ayrılmışken, 23 yıllık perspektifte hizmet yatırımlannın genel top-
lamın yüzde 42 si düzeyinde tutulması gerekli göı-ülmektedir. öte yandan 
tarım sektörü yatırımlarının nispî payının sürekli bir azalış göstermesi 
beklenmektedir (Tablo 93). 

TABLO : 93 — Sabit Sermaye Yatınmlarmm Sektörel Dağılımı 

1967-1972 1972-1977 1972-1987 1988- 1995 
( ÎBYP ) (ÜBYP) Ortalaması Ortalaması 

Tarım 12 12 10 8 

Sanayi 38 45 48 50 

Hizmetler 50 43 42 42 

5. TÜKETCVI : 

265. Toplam tüketimdeki artışların plan dönemleri boyunca hız-
lanması ve 1972 - 1987 yılları arasında ortalama yüzde 7.5, 1987 - 1995 
döneminde ise yılda ortalama yüzde 9,3 artması öngörülmüştür. 23 jnllık 
perspektifte toplam tüketim, yılda ortalama yüzde 8.1 artacaktır. Bu 
değer, ilk iki plan döneminde sağlanan ortalama yüzde 6.2 lik artışın üze-
rindedir (Tablo 88). 



266. Fert ba§ma tüketimdeki artış oranının 15 yıllık ve 23 yılık 
perspektif için alabileceği ortalama deeğrier, (sırasiyle jrüzde 4.9 ve 
yüzde 5.6) ilk iki plan döneminde fert başma reel tüketimdeki yüzd® 
3.5 lik gelişmenin önemli ölçüde üzerindedir. Dolayısıyla tespit edilmiş 
olan üretim ve yatırım hedeflerinin tüketicinin refaîunda ıızun dönemde 
ciddî bir iyileşme öngördüğü açıktır. 

267. 1980 lerin sonunda «gelişmiş bir sanayi toplumuna geçiş» 
aşamasına varabilmek için, Üçüncü Plan döneminde fert başına reel tü-
ketim artış oranının İkinci Plandakini fazla aşmaması gerekmektedir. 
Fert başma tüketim olanakları, ekonomik büyümenin kararlı ve hızlan-
dırılmış bir nitelik kazandığı 1980 lerde yılda ortalama yüzde 5 - 6 do-
laylarında bir hızla geliştirilebilecektir. Kalkınmanm uzun dönemli amaç-
lan ile birlikte düşünüldüğünde, tüketim artışlarının gelişme çizgisi 
başlıca iki gerekliliğe işaret etmektedir. İlki, 1980 lere kadar gelir bölü-
şümünü iyileştirme amacı ile yapılacak müdahalelerin toplara iç tasar-
ruflarda gerekli artışı önlemeyecek biçimde uygulanması, ikincisi de bu dö-
nemde üretim faliyetleriyle doğrudan ilişkili olmayan kamu tüketim har-
camalarında tutumlu davramimasıdır. 1980 lerden sonra bir yandan ar-
tan tüketim olanakları, öte yandan gelir bölüşümünü iyileştirecek ted-
birler Ue toplum refahını daha hızlı artırmak mümkün olabilecektir. 

6. DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER : 

268. 15 yıllık gelir, üretim ve tüketim hedeflerinin tahmini yapı-
lırken, ithalât ve ihracat değerlerinin nasıl bir eğilimde olacağını da dü-
şünmek ve tahminler yapmak yararlı görülmüştür, ödemeler dengesi 
sorununa kalıcı bir çözüm getirebilmek amacı ile 1982 sonunda Türk eko-
nomisinin carî işlemler dengesinde açık vermemesi ve bu plan dönemini 
izleyen yıllardaki dış ticaret açığmın 1982 düzeyinde tutulması hedef 
olarak alınmıştır. Bu hedefi gerçekleştirebilmek üzere mal ihracatını 15 
yılhk dönemde yılda ortalama yüzde 10 dolayında artırmak gerekli gö-
rülmektedir (Tablo 94). 

269. Beşinci Plan döneminde bir yandan dış ticaret açığının 750 
milyon dolar dolayında tutulması, öte yandan artması beklenen görünme-
yen gelirler (Başlıca işçi dövizleri ve turizm gelirleri) 1982 den itibaren 
Türkiye'nin dış borç yükünün azalması olanağını yaratabilecektir. İhra-
catın artırılmasında en önemli katkının sanayi sektöründen geleceği ve 
1972 de toplam ihracatın yüzde 23 ünü oluşturan sanayi ürünleri payınm, 
1987 de yüzde 64 e yükseleceği umulmaktadır. Sanayideki gelişme aym 
zamanda 1987 de 3 milyar 500 milyon dolar dolaşanda ithal ikamesi sağ-
layabilecek, böylece ithalâtta ve dolayısıyla dış ticaret açığındaki artış, 
döviz gehrleri ile tutarlı olacaktır. İthalâttaki gelişme hızının 1972 - 1987 
döneminde yılda ortalama yüzde 7.6 dolayında tutulması öngörülmekte-
dir. Buna göre dış ticaret açığının nispî öneminin azalacağı ve 1987 de 
(Dış ücaret açığı/gayrisafî millî hâsıla) oranının 1972 dekinin yansın-
dan az olacağı anlaşılmaktadır (Tablo 94). 

270. 1970 devalüasyonunun ve 1970 - 1971 yıllarında Batı ekonomi-
lerindeki parasal bunalımlann da etkisiyle ani yükselmeler göstermiş olan 



işçi dövizlerinde gelecek 15 yıllık dönemde hızlı artışlar beklenmemektedir. 
Bu Iİ5 yıllık dönemde yurt dışına işgücü ihracı devam etmekle birlikte 
sözü geçen arızî faktörlerin etkisini hesap dışı bırakma ve işçilerin za-
manla içinde bulundukları toplumun tüketim kalıplarına intibak etme eği-
limini gözönünde tutma düşüncesi ile işçi dövizlerinde aşırı iyimser tah-
minlerden kaçınılmıştır (1). 

III. SOSYAL HEDEFLER: 
1. NÜFUS Y A P I S I N D A K İ GELtŞJIELER VE YERLEŞME : 

(1) NÜFUS : 

271. Nüfus konusunda yapılan araştırmalar, Türkiye nüfusunun 
gelecek 15 yılda ortalama yüzde 2.6 dolaylarında artarak 1987 de 54.5, 
1995 de ise 64,9 milyon kişiye ulaşabilecetini göstermektedir. Böylece 
Türkiye'nin 1990 larda nüfusları 60-70 milyon yakınlarına varacak olan 
Batı Almanya, îtalya, İngiltere, Fransa gibi Batı Avrupa ülkeleri ile 
yaklaşık olarak aynı nüfus düzeyinde bulunacağa anlaşılmaktadır. 1987 
yılma kadar olan dönemde yurt içi ta.sarruf ve yatırım olanakları zor-
landığı halde bu ölçüde artış gösteren bir nüfustan çalışma hayatma ka-
tılmak isteyeceklerin tümüne ekonomik anlamda verimli istihdam sağla-
namamaktadır (2). Dolayısıyla işgücü ihracının devam edeceği ve 1987 
de yurt dı§ında bulunan Türk vatandaşları sayısmm (3) 1972 dekinden 
1 milyon fazla olacağı tahmin edilmektedir. 1972-1967 döneminde yurt 
dışına göçün, yurt içi istihdam düzeyinin düşüklüğü yanında, Türkiye ile 
Batı Avrupa ekonomileri arasındaki ücret düzeyi farklılığmdan da etki-
lenmesi beklenebilir. 

(2) ŞEHİRLEŞME: 

272. Şehirleşme hızmm 1972-1987 döneminde ortalama yüzde 5.9 
yakınlarında olacağı tahmin edilmektedir (4). Böylece 1972 Türkiye'sinde 
nüfusun jüzde 38 i şehir, yüzde 62 si kır kesiminde iken, 1987 deki gö-
rünümün bunun tersine dönerek, nüfusun yüzde 62 sinin şehir, yüzde 
38 inin de kır kesiminde yerleşmesi beklenmektedir. 1995 de ise şehirli 
nüfusun toplamm 3/4 ü dolaylannda olacağı tahmin edilmektedir. Bu 

(1) Esasen, işçi dövizleri uzun dönemde tahmini çok güç bir ge-
lir kalemidir. Tahmin edilen işçi dövizi gelirlerinin akması durumwıda, 
diğer gelir kaletrüerindeJci gen kalmalar telafi edilebileceği gibi ithalât 
hedeflerinin ya da rezervlerin artırthnası mümkün olabilecektir. 

(Z) ^Ekononük anlamda verimli sayılmayan istihdamı/ deyimi üe 
tarım sektöründeki gizli işsizler, tartm dışı sektörde de marjinal verim-
liliği çok dü^ik arızî idlerde çalışanlar kastedîbmektedtr. 

(S) 'şçiler ve yaJanları toplam olarak. 
(JfJ Şehirleşme hızı, İkinci Plan döneminde yüzde 6.2 yahnüarında 

idi. Üçüncü Plan döneminde yüzde 6.1, olacağı tahmin edilen şehirleşme 
fttstnm Dördibıcü ve Beşinci Plan dönemlerinde yavaşlaması beklenmek-
tedir. 



ölçüleri aşmayan bir şehirlime, kır ve şehir kesiminde yaratılacak ek 
istimdam olanaklan ile tutarlı olmakta ve şehirleşme fonksiyonel bir 
nitelik kazanmaktadır (1) (Tablo 95 ve Şek. 20). 

TABLO : 9Jı — Dış Ekonomik İlişkiler 
a. Mutlak değerler (Milyon $) 

(1972-1987) 

İhracat 

1972 1977 (a) 1987 
İhracat 750 1175 3180 
İthalât — 1315 — 1850 — 3930 
Dış ticaret açığı — 565 — 675 — 750 
Görünmeyenler (Net) (b) 383 545 910 

tşçi dövizleri 510 600 700 
Turizm gelirleri (Net) 20 85 270 
Diğer görünmeyenler (Net) — 147 — 140 — 60 

Cart işlemler açığı — 182 — 130 160 
t. GSMB'ya oran olarak (YüsdeJ 

İhracat 

1972 1977 1987 

İhracat 5,5 5,9 6,8 
İthalât 9,6 9,3 8,4 
Dış ticaret açığı 4,1 3,4 1,6 
c. Ortalama yüzde değişmeler : ,1972 - 1977 1972 - 1987 

(ÜBYP ) Ortalaması 
İhracat 9,4 10,1 
İthalât 7,1 T,6 
Dış ticaret açığı 3,6 1,9 
Turizm gelirleri (Net) 33,6 19.0 
İşçi dövizleri 3,3 2,1 
d. İhracatın bileşimi (Yügde) 

2,1 

Tanmsal ürünler 

1972 1977 1987 
Tanmsal ürünler 72 51 29 
Madencilik ve taşocakçıhğı 5 7 7 
Sanayi ürünleri 23 42 64 
Toplam 100 100 100 

(a) Rakamlar yuvarlatümıştır. 
(b) Enfrastrilktür ve Off-Shore dahil. 

^ \ rttrfcî^e'mM geçireceği gelişmişlik aşamalarım daha önce ya-
Mifceiercten İspanya'da 1969 da nüfusum yaklaşık olarak l/S ü, 

1969 İtalya'sı ve 1968 Japonya'sında ise yaklaşık olarak 1/5 i kır kesi-
nimde yaşamakta idi. Bu oranlar Türkiye'nin 1987 ve 1995 deki yerleş-
me durumu için yapüan tahminlere oldukça yakmdtr. 
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TABLO : 95 — Nüfus ve yerleşme durumu 
'O. Mutlak büyüklükler (Müyon kî§i) 

1972 1977 1987 1995 

Nüfus 37,5 
1972 den sonra yurt 
dıgma göç (Kümülatif) O 
TTurtiçi nüfus 3 7 , 5 

—' Kır nüfusu 23,2 
— Şehir nüfusu 14,3 

6. Kır ve şehir nüfusu yüsde yayları 
1972 

42, e 

0,5 
42,1 
22.5 
19.6 

(a) 
1977 

55,5 

1,0 
54.5 
20,9 
33.6 

1987 

65,9 

1,0 
64,9 
16,3 
48,6 

1995 

'Kır 62 
Şehir 38 
Toplam yurtiçi nüfus 100 
•c. Ortalama yüzde değişmeler (a) 

1972 -1977 
(ÜBYP ) 

T^Jüfus 
Yurtiçi nüfus 

— Kır nüfusu 
— Şehir nüfusu 

2,6 
2.3 

— 0,6 
6.4 

53 
47 

100 

1972 -1987 
Ortalaması 

2,6 
2,5 

— 0,7 
5,9 

38 
62 

100 

25 
75 

100 

1987 - 1995 1972 - 1995 
Ortalaması Ortalaması 

2,2 
2,2 

— 3,1 
4,7 

2,5 
2.4 

•1,6 
5.5 

(a) Yükler ve artış oranlara ymarlatümamış büyüklükler üze-
r%nae)% hesaplanmış, yüzdeler sonradan yuvarlatilmıştır. 

2. İSTİHDAMI VE tŞGÜCÜ V E R İ M U L l Ğ t : 

273. 1972 de 14.3 milyon kişi yakmlannda olan işgücü arzmm 8.8 
milyonunun tarım, 1.5 milyonunun sanayi ve 3.2 milyonunun hizmet sek-
törlerinde istihdam edüdigi ve 750 bin kişinin de şehirsel kesimde verim-
liliği çok düşük işlerde çalıştığ-ı ya da işsiz olduğu tahmin edilmektedir, 
işgücü arzı, yaklaşık olarak nüfus artışına denk (Yüzde 2.6) bir hızla 
artarak 1987 de 21.0 milyon kişiye ulaşırken, tanm sektöründe çalışan-
lar sayısmın azalarak 8.0 milyon kişiye düşmesi ve gizli işsizliğin azal-
ması beklenebilir. Çalışan 19.0 milyon kişiden 8.0 milyonuna (Yüzde 42) 
tarımda, 3.4 milyonuna (Yüzde 18) sanaj'ide, 7.6 milyonuna (Yüzde 40) 
da hizmetler sektöründe istUıdam sağlanabUirken, şehirsel kesimdeki 
2.0 milyon kişiye de ekonomik anlamda üretken iş sağlamak mümkün 
görünmemektedir. 1987 de ekonomik anlamda üretken olmayan nüfusun 
toplam işgücü arzma oramnm 1972 deki gibi yüzde 11 yakmlarmda kala-
<îağı hesaplanmıştır. Ancak 1980 1er için öngörülen gelir düzeyi, toplum 
yapısı ve sosyal dayanışma anlayışı nedeniyle anüan 2.0 milyon kişinin 
tümünün bugünkü gibi hizmet sektörlerinde düşük verimle çalışabüeceği-
ni kabul etmek güçtür. Bunların bir kısmınm açık işsiz durumuna gel-
mesi beklenebilir. 

274. 1987 - 1995 döneminde daha hızlı büyüyen bir ekonominin ya-
ratacağı istihdam olanakları ile istihdam sorunu çözümlenebilecektir. Bu 
dönemde işgücü arzındaki artış hızı yılda ortalama yüzde 2,7 dolayında 
iken, işgücü talebi yılda ortalama jüzde 3,6 arUcaktır. 1995 de 26,0 mil-
yon dolaylarındaki toplam işgücü arzınm 6,2 milyonunun tarım, 5,6 mil-
yonunun sanayi, 13,4 milyonunun da hizmet sektörlerinden gelen işgücü 
talepleri ile istihdam edilebileceği ve çalışan nüfusun yüzde 3 ü dolayın-
da anzî işsizliğin var olabileceği tahmin edilmektedir (Tablo 96). 



TABLO : 96 1— İstihdam durumu 

a. İşgücü katiTma oranlan, y^ilzde (a) 
1972 1977 1987 1995 

Kır kesiminden 38 38 38 38 
Şehir kesiminden 38 38 39 41 
Tüm yurt içi nüfustan 38 38 39 40 

b. 8İVÜ işgücü arzı ve talebi (15 Ŝ  yaş) (b) 

Sivil i ş^cü axzı 14,3 16,0 21,0 26,0 
— Tarımdan 8,8 g,6 8,0 6.2 
— Tarım dışmdan 5,5 7,4 13,0 19,8 

İşgücü talebi 13,5 14,9 19,0 25,2 
— Tarımda istihdam 8,8 8,6 8,0 6,2 

: En faal mev-
simde işgücü ge-

6,2 reği 7,9 7,9 7,5 6,2 
: Gizli işsiz 0,9 0,7 0,5 — 

— Tarım dışında is-
19,0 tihdam 4,7 6,3 11,0 19,0 

: Sanayi 1,5 2,1 3,4 5,6 
: Hizmetler 3,2 (c) 4,2 7,6 13,4 

Toplam gizli ve açık işsiz 1,6 1,8 2,5 0,8 
— Tanm kesiminde 0,9 0,7 0,5 — 

— Tanm dışı kesimde 0,8 1,1 2,0 0,8 

c. İstihdamın, sektörel dağılımı, yüzde (d) 
Tanm 65 58 42 25 
Tarım dışı 35 42 58 75 

— Sanayi 11 14 18 22 
— Hizmetler 24 28 40 53 

Toplam 100 100 100 100 

d. Ortalama yüzde değişmeler 
1972 - 1977 1972 - 1987 1987 - 1995 1972 -1995 

(ÜBYP ) Ortalaması Ortalaması Ortalaması 

Sivil işgücü arzı 2,4 2,6 2,7 2,7 

— Tarım — 0,4 — 0,6 — 3,1 — 1,5 
— Tanm dışmda 6,3 5,9 5,4 5,8 

işgücü talebi 2,1 2,3 3,6 2,8 
— Tarımda istihdam — 0,4 — 0,6 — 3,1 —1,5 

: En faal mevsim-
— 2,3 — 1,0 de işgücü gereği 0,0 — 0,4 — 2,3 — 1,0 

: Gizli işsiz — 3,8 — 3,5 • • • • 

— Tarım dışında istih-
6,2 dam 6,1 5,8 7,1 6,2 

: Sanayi 6,7 5,5 6,4 5,8 

: Hizmetler 5,7 5,9 7,3 6,4 
Toplam gizU ve açık işsiz 2,4 3,0 — 13,3 — 3,0 

— Tanm kesiminde — 3,8 — 3,5 • • • • 

— Tarım dışı kesimde 8,0 6.8 — 10,8 0,3 

(a) Yuvarlatılmış olup 15-61, yaş arasındaki sivil işgücü arzınm 
toplam nüfusa oranlanması ile hesaplanmıştır. 

(b) Toplamlar yuvarlama nedeni ile tam tutmayabilir. 
(c) Tarım dışı sektörlerde olup istihdam durumu kesinlikle bilin-

meyen ISS hm kişiyi de kapsar. 
(d) Tarım, dış% kesintideki gizU ve açık işsizler hariç. 

m 147 



275. 1972 de tarım sektöründeki emeğin zımni verimliliği (1) 1.0 
kabul edilirse, aynı j'ilda sanayi ve hizmet sektörlerindeki zımnî verimli-
lik sırasıyla 4.7 ve 4.8 olarak hesaplanmaktadır. 15 yıllık dönemde işgücü 
verimliliğinin tarımda yılda ortalama yüzde 5.1, sanayide jnida ortalama 
yüzde 5.fi, hizmetlerde ise yılda ortalama yüzde 2.4 artacağı ve 1987 de 
yine tarım sektöründeki verimlilik ölçü birimi olarak alındığında, sanayi 
sektörünün nispî verimliliğinin 5.0, hizmet sektörlerindeki nispî verim-
liliğin de 3.3 dolaylarında olacağı sanılmaktadır (Tablo 97). 1987-1995 
dönemindeki verimlilik artışları ise tanmda yılda ortalama yüzde 9.0, 
sanayide j-üzde 4.3, hizmetlerde ise yüzde 2.5 dir. Bu değişmelerin 1995 
yılmda sektörlerin nispî verimlüik durumunda tanm lehine önemli bir 
düzelme ile sonuçlanacağı söylenebilir (Tarım 1.0, sanayi 3.5, hizmetler 2.0) 

276. Tarımda 1960 lere kadar dalıa çok sulamaya yönelmiş yatı-
rımlar, işletme düzeyinde reform ve verimliliği artırma çabaları ile mo-
dem girdi kuUanımındaki artışların ürünü olmak, üzere, yılda ortalama 
yüzde 4-5 j'akmlarmda bir hızla gelişen işgücü verimliliği, MSO lerden 
sonra yüzde 7-8 gibi nispeten bü>-ük bir hızla artabilecektir. Bu ikinci 
aşamada işgücünün zımni verimliliğindeki artışın başta gelen nedenleri 
büyük sulama yatırımları, tarımın büyük ölçüde modernleşmesi ve hızla 
gelişen şehirsel üretim faaliyetlerinin kır kesiminden artan oranda iş-
gücü talep etmesi sonucunda, tanmda gizli işsizliğin ortadan kalkması 
olarak sıralanabilir. 23 yıllık perspektifin ilk on yılında kır kesiminden 
gehir kesimine göçün makul ölçüler içinde tutulabilmesi için tanm sek-
töründe yapılacak alt yapıyı geliştirme, teraslama ve ağaçlandırma v.b. 
yatınmlarla, kırsal yörelerde yapılacak belirli altyapı yatınmlannda iş-
g:ücü kullammma öncelik vermenin zorunlu olacağı anlaşılmaktadır. 

277. Üçüncü ve Dördüncü Plan dönemlerinde niıspeten geri üre-
tim teknolojileri kullanan alt sektörlerden modern ve sermaye-yoğun 
teknolojiler kullanan alt sektörlere geçişin sonucu olarak sanayi sektö-
ründe yılda ortalama yüzde 5 - 6 yakınlannda, önemli zımnî verimlilik 
artışları görülecektir. Beşinci ve onu izleyen Plan dönemlerinde ise daha 
ileri bir smaî yapıya erişilmiş olması nedeniyle sadece üretim yapısının 
.değişmesinden ileri gelen nispi verimlilik artışları önemini kaybederken, 
alt sektörlerdeki reel verimlilik artışlan önem kazanacaktır. Tüm olarak 
sanayi sektöründeki zımnî verimlilik artışı 1972-1987 döneminde yılda 
ortalama yüzde 5.6 iken, 1990 larda bu artışın yılda ortalama yüzde 4 
.dolaylanna düşmesi beklenebilir. 

278. Hizmet sektörlerindeki düşük verimlilik artışlarının başta ge-
len nedenleri, emek-yoğun teknikler kullanmak, 1972 de mevcut teknolojik 
yapıjT 198-7 ye kadar sermaye-yoğun teknikler kullanma yönünde fazla 
zorlamamak ve özellikle inşaat sektöründe işgücü ve maOtina kullanım 
oranlarını, İkinci Plandakine yakın düzeylerde tutma tercihinin yapılmış 
olduğu varsayımıdır. Bir yandan böyle bir tercihin, öte yandan bu yüz-
yıl sonuna kadar hafiflemiyecek olan demografik baskıların sonucu ola-
rak 1995 de hizmetler sektörünün sanayiye oranla düşük verimli (2.0/3.5) 

(1) Zttnm verinüüik, belirli bir sektörde yaratüan katına değerin 
,0 sektördeki toplam çalvjanlar sayısına bölünmesi V-e elde edMeıı değerdir. 



olacağı anlaşılmaktadır (1). Oysa Türkiye'dekinden farklı demografik 
şartlarda gelişen sanayileşmlg Batı ülkelerinde hizmet ve sanayi sektör-
lerinin nispî verimliliği TMrbIrine oldukça yakmdır (2). 

TABLO : 97 — Ana Sektörlerde İşgücünün Zımnî Verimliliği 

a. Mutlak değerler (Çalışan başına Bin TL.) (a) 
1972 1977 1987 1995 

Tanm 5,3 6,5 11,1 22,1 
Tarım dışı 25,2 28,8 42,5 54,2 
•Sanayi 24,7 30,3 55,5 77,5 
Hizmetler 25,5 28,0 36,6 44,4 
(Hizmetler) (b) 20,7 22,2 (29,0) (41,9) 

'Tüm sektörler ortalaması 12,3 15,9 29,3 46,3 

•b. Sektörlerin tarıma göre nispî verimlilikleri 
1972 1977 1987 1995 

Tanm 1,0 1,0 1.0 1,0 
Tanm dışı 4,8 4,4 3,8 2,4 
•Sanayi 4,7 4,7 5,0 3,5 
Hizmetler 4,8 4,3 3,3 2,0 
(Hizmetler) (b) (3,8) (3,4) (2,6) (1,9) 
Tüm sektörler ortaJaması 2,3 2,5 2,6 2,1 

•c. Ortalama yüzde değişmeler 
1972 -1977 1972 - 1987 1987 - 1995 1972 -1993 

(ÜBYP ) Ortalaması Ortalaması Ortalaması 

' Tarım 4,1 5,1 9,0 6,4 
Tanm dışı 2,6 3,5 3,1 3,4 
Sanayi 4,2 5,6 4,3 5,1 
Hizmetler 1,9 2,4 2,5 2,4 
(Hizmetler) (b) (1,5) (2,0) (4,7) (2,9) 
Tüm sektörler ortalaması 5,3 6,0 5,9 5,9 

(a) Mutlak değerlerin lıesaplanmasmda yalnızca 15 - 64 ya^ grubu 
çalışaıüarı hesaba katümtş olduğu için özellikle tarım sektörimdeki 
rakamlar biraz yüksek tahmin edilmiş olmaktadır. 

(b) Parantez içindeki sayılar, tarım sektörü dışındaki gizli ve/ve-
ya açık işsizlerin his/metler sektöründe istihdam ediJMği ve edileceği 
varsayımına göre hesaplanan verimlilik değişmelerini vermektedir. 

(1) Bu tahminler şehirsel kesimde bu yüzyıl sonlarında bile «fark-
'lılaşmış» bir işgücü yapısının ve ciddi şehircilik sorunlarının var olabi-
leceğine işaret etmektedir. (Bks. Yeni Strateji, Prg. 1.8) 

(H) Bir fikir vermek üzere fert başına 1500 $ lık geHir düzeyine 
1960 larda erişmiş iki ülkenin durumu 1995 Türkfye^si ile aşağıda karşı-
laştır ümıştır. 

Türkiye Japonya italya 
(199Ö) (1968) (1969) 

Tarım 
Sanayi 
Hizmetler 

1,0 
3,5 
2,0 

1,0 
2,3 
2,2 

1,0 
1,8 
2,4 

Uluslararası bu tür karşılaştırmalarda tanım farklilıklarıntn tama-
men giderümediğkıe işaret etvıek yerinde olur. Yine de, Türkiye'de 1995 
yılındaki nispi verimlüik durumunun Japonya (1968) ve İtalya (1969) 

•dahinden farklı olacağı açıkça görülmektedir. 



3. EĞİTİflI OLANAKLARININ YAYGINLAŞTIRILMASI VE lYt-
UıîŞTtRtLMESÎ : 

279. 1995 yılında örgün ve yaygın eg-itim bütünlügli içinde, eğitîm-
üretim ilişkisinin kuruldug:u, efitim kurumlarının yurt düzeyine fonksi-
yonel ve dengeli datılımınm satlandıfı, fırsat eşitliğine açık bir siste-
min gerçekleştirildifi bir düzeye ulaşılması beklenmektedir. 

280. Temel eg-itimm süresi sekiz yıla çıkarılacaktır. 1995 de temel 
eğitimin birinci kademesindeki çağ nüfusunun tümüne, ikinci kademe-
sindeki nüfusun yüzde 75 ine eğitim olanağı sağlanması mümkün görül-
mektedir. Orta öğretim okullaşma oranı 1995 de yüzde 45 dolaylanna 
ulaşacak ve bu eğitim kademesindeki ögrencUerin yüzde 35 i genel lise-
lere, yüzde 65 i meslekî ve teknik liselere devam edebileceklerdir. Yüksek 
öğretimde ise okullaşma oranı 1995 de yüzde 15 gibi, oldukça yüksek 
bir düzeye ulaşabilecektir. 

281. Örgün eğitimle karşılanamıyan insangücü açıkları, genel ve 
özellikle meslekî-teknik yaygm eğitim progra;mlan ile karşılanacaktır. 
Yaygm eğitim araçları olarak, pratik sağlık, pratik tarım ve pratik sa-
nat okulları geliştirilecek ve iş öncesi eğitim merkezleri ve işba§ı eğitim' 
sistemi ile yaygmlaştınlması yoluna gidüecektir. 

4. SAĞUK ŞARTLARININ ÎYİLEŞTİRtOHESİ : 

282. Yaşama şartlarının iyileştirilmesi ve yaşama düzeyinin yük-
seltilmesinde kamuca sağlanan en önemli katkılardan biri, tüme yay-
gmlaştırılmış bir sağlık hizmetinin gerçekleştirilmesidir. Bu hedefin, 
1982 yılmda kamu eliyle gerçekleştirilmesine çahşılacaktır. Bu amaçla 
sağlık hizmetlerini sosyaJleştirme programlarmın tüm yurt düzeyinde 
yaygmlaştınlarak, 1982 de 10 bin kişiye bir sağlık ocağı, 3 bin kişiye 
bir sağlık evi ve 10 bin kişiye 33 hasta yatağı standardma ulaşılması 
beklenmektedir. 1982 .-1995 yıllan arasmda standartlarda iyUeştinmelere 
gidilerek 1995 de 7500 kişiye bir sağlık ocağı, 25<K) kişiye bir sağlık evi 
ve 10 bin kişiye 50 yatak hedefi gerçekleştirilebilecektir. 

5. SOSYAL GÜVENLİK : 

283. Sanayileşme ile birlikte ücretliler grubunun tüm çalışan nü-
fus içindeki paymm giderek büyümesini gözönüne alarak, sosyal ve eko-
nomik örgütlenmenin olanakları çerçevesinde etken bir sosyal sigorta 
sisteminin yaratılması ve kapsammın gittikçe genişletilerek 1995 de tü-
me yaygınlaştırılması mümkün görülmektedir. 

284. İşgücü fazlasmm, ekonomik ve sosyal yapıdaki değişmeye 
uyumlu olarak, açık işsizlite dönüşmesinin belireceği Beşinci Plan döne-
minden itibaren sanayileşme kararmm yol açacağı tüm riskleri kaı^-
lama amacıyla işsizlik sigortası sisteminin a§amah olarak uygulanma-
sma çalışılacaktır. 



ÜÇÜNCÜ KESlM 

tTsUncü Beş Yıllık Planm 
Jledefleri ve Dengeleri 





ÜÇÜNCÜ BEŞ YıLLıK PLANıN 
HEDEFLERI VE DENGELERI 

GİRÎ§ : 

Birinci Kesim'de Birinci ve İkinci Plan dönemlerindeki g-öişmeler 
gözden geçirilmiş; İkinci Kesim'de Türk toplumımun Üçüncü Plan'a gi-
rerken karşılaştığı sorunlar ve Anayasal ilkeler çerçevesinde uzun dö-
nemli amaç ve hedefler belirlenmiştir. Üçüncü Kesim'de ise, «Yeni Stra-
teji» ye uygun olarak «Kalkmma Hızı» tanımlanmakta ve Üçüncü Pîa-
•nm makro ekonomik büyüklükleri, (hedefleri ve dengeleri verilmektedir. 

Birinci bölümde genellikle kalkmma ile e§ aniamh olarak kullanı-
lagelen büyümenin Türkiye için tek boyutlu ve yetersiz bir gösterge 
olduğu açıklanırken, 'kalkınma sürecinde en az toüjoime hızı kadar önem-
le izlenmesi gereken diğer büyüklüklere işaret edilmektedir. 

İkmci bölüm altı alt-bölümden oluşmaktadır. Bunlarm ilki plan-
lama çahşmalarmda izlenen metot Ue ilgilidir. Hdnci alt-bölümde mak-
ro ekonomik hedefler belirlenmektedir. Üçüncü alt-bölümde ekonominin 
genel dengesi, dördüncü alt - bölümde yatırım - tasarruf dengesi, 'beşinci 
alt - bölümde kamu kesiminin ve özel kesimin finansman dengesi ku-
rulmaktadır. Altıncı ve son alt - bölüm ise Üçüncü Plan döneminin dış 
ekonomik dengelerine ayrılmıştır. 

Üçüncü Kesim, bütünüyle makro ekonomik düzeydeki değişmeler 
ve dengelerle ilgilidir. Sektörel düzeydeki ayrıntılar, Dördüncü Kesim'de 
yer almaktadır. 



bi r inc i bö lüm 
KALKINMA HIZI GÖSTERGELERİ: 

285. Gayrisafî millî hâsıla'nm artış luzı gelişmi§ sanayi toplum-
larında gelişmenin bir ölçüsü olarak kullanılagelmektedir. î lk iki Plan 
döneminde gayrisafî milU hâsılanm artış hızı Türk kamu oyunda genel 
kabul gören bir kalkınma göstergesi olmuştur. Ancak, bu gösterge kal-
kmmamn yalnız gelir artışı boyutunu yansıtmakta, ekonominin yapısm-
daki değ-işmeleri belirtmemektedir. 

2S6. Oysa kalkınma sadece belirli bir gelir düzeyine ulaşmaik de-
ğil, bu düzeye gelişmiş bir ülke olmanm gerektirdiği ekonomik ve sos-
yal yapı değişikliklerini sağlayarak ulaşmak demektir. Bu nedenle kaj-
kmma çabalarım değerlendirirken yalnızca gelir düzeyindeki değişmeleri 
almakla kalkmmamn tek boyutu İzlenmiş olmaktadır. Oysa kal-
kınma, üretim ve dağıtım faaliyetlerindeki yapısal ve örgütsel değişme-
leri, bu değişmeleri izleyen verimlilik artışlannı ve maharet birikimini, 
ekonomik ve sosyal kurumlardaki, kuraUardaM iyüeşmelerl de kapsa-
yan çok boyutlu bir kavradır. Bunun için Perspektif Plan dönemirun 
amaçlan sıralamrlîen sadece gelirm ve yaşama düzeyinin yükseltilmesi 
amaçlan ile yetiniimemlş, sanayUeşme, dış kaynaklara bağlılığın azal-
tılması, istUıdam olanaklarmm sürekli ve kararlı olarak artıniması, gelir 
dağılımının iyileştirilmesi de amaçlar arasmda yer almıştır. 

287. Gayrisafî MiUÎ Hâsıla'mn artış bizi, açıklanan tanundaM kal-
'kınmanm tek başma yeterli bir göstergesi olmadığı gibi, gelişme b m ve 
düzeyi (konusunda yamitıcı izlenimler de verebilmektedir. Çünkü Türid-
ye'de gayrijgafî Millî Hâsıla, bava şarüarmdan büyük ölçüde etkilenen, 
tarımsal hâsıla ve yabancı ülkelerde çalışan işçilerin yurda gönderdikleri 
gelirler gibi kontrol edilemeyen unsurlardan önemli ölçüde etkUenm^-
tedir. Bu nedenle yurt içinde üretimi artırma ve özelUkle sanayile^& 
çabalan ile Gayrisafî Millî Hâsıla'daki artış arasmdaiki bağlantı kay-
'bolmaactadır. 

288. yukarıda açıklanan nedenlerle 22 yıllık dönemde «sanayüe-
şerek kalkmma» çabalarmm değerlendirilmesinde, kalkınmanın diğer 
boyutlamu da kapsas^an yeni bir kavramdan hareket edilmesi zorunlu, 
olmaik tadır. 

289. Gelişmiş ülkelerin sanayi toplumu yapısmm ekonomik yönü-
nü öne alaralc geliştirilen yeni kalkınma hızı kavramı, perspektif Plan 
dönemindeki uygulamanın değerlendirilmesinde Gayrisafî Millî Hâsıla'-
mn artış hızı ile birlikte aşağıdaki göstergelerle sayılaştınlacaktır : 

( i ) Gayı-isafi MUlî Hâsıla'nm artış hızı, 

(ii) Faktör fiyatları ile gayrisafî yurtiçi hâsıla'mn artış hızı. 
(üi). Sanayi gelirinin faktör fiyatları ile GajTisafî Yurtiçi Hâsı-

la'daki payı ve Gayrisafî Yurtiçi Hâsıla'ya marjinal katkısı, 



(iv) Sınaî üretimin (Madencilik, imalât sanayii, enerji) yıllık or-
talama artış hızı ve imalât sanayH üretiminin temel sektörler (Tüketim 
mallan, ara mallar, yatırım mallan) itibariyle dağılımı, 

(v ) Sanayie ayrılan yatınmlarm yıllık ortalama artı§ hızı ve top-
lam yatırımlar içindeki payı, 

(vi) Toplam ihracat içinde yatırım maUarı sanayileri ilıracatınm 
payı. 

290. Gayrisafî Millî Hâaıla'nm artı§ hızı toplumun ve fertlerin ya-
şama düzeyindeki yükselmelerin ve hedef alman gelir seviyesine ula§-
mamn göstergesi olarak kullanılacaktır, öte yandan Gayrisafî Yurtiçi 
Hâsüa'nm artış oram (hızı) toplumun öz çabalarını yansıtmada Gayri-
safî Millî Hâsıla'nm yol açahUecefi yanıltıcı izlenimleri gidereceik, eko-
tıamideki yapı değişikliğinin ve verimlilik artışlannm tespitine baz ola-
caiktır. Diğer göstergeler ise SEinayileşerek Jtalkmmaıun stratejik önem-
deki çizgUerini belirlemektedir. Sanayileşmenin dış kaynalklara bağhhğ-ı 
azaltmadaki, istihdam olanaklarını artırmadaki, gelir bölüşümünü iyileş-
tirme ve yapısal değişmeleri gerçekleştirmedeki etkileri gözönüne alın-
dığında, bu göstergeler topluluğu, Türk Milletinin kaikınma çabalannı 
geniş bir kapsamda yansıtacaJktır. 
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Î K I N C I B Ö L Ü : ^ ! 

E K O N O M İ K H E D E F L E R : 

I . M E T O T : 

291. Üçüncü Eeş Yıllık Kalkınma Planının hedefleri ve bu hedef-
leri gerçekleştirmede uygulanacak temel politikalar üç aşamalı îıir me-
totla tespit edilmiştir. Birinci aşamada makro büyüklükler ile ilgili ana-
lizler, ikinci aşamada ekonominin çeşitli sektörleri ile ilgili ayrmtılı 
incelemeler, üçüncü aşamada ise proje değerlendirmeleri ile ilgili çalış-
malar yapılmıştır. 

292. Üçüncü Beş Yıllık Plan hazırlıklarında- izlenen bu metot, 
esasları itibarij-le Birinci ve İkinci P'an çalışmalarında kullanılan me-
totlardan farklı değildir. Ancak 10 yıllık planlama deneyi, istatistik 
verilerindeki iyileşmeler, planlama tekniklerindeki gelişmeler ve ekono-
minin ulaştığı düzey, bu metodun daha etkin bir şeküde kullanımmı 
mümkün kılmıştır, İzlenen metodun birinci aşamasında ekonominin 
makro "büyılklükleri tespit edilirken 37 sektörlü, input-output tekni-
ğine dayalı bir tutarlılık modelinden yararlanılımştıı' (1). Modelin, de-
ğişkenlerine ve katsayılarma farklı değerler verilerek çözüm sonuçları 
karşılaştırmalı olarak değerlendirUmiştir. Modelin alternatif çözümleri 
yapılabilirlikleri yanmda, uzun dönemli amaçlara ve hedeflere uygun-
lukları yönünden de değerlendirilmiştir. Bu nedenle. Üçüncü Planm he-
defleri tutarlı ve yapılabilir olmanın yanmda, uzun dönemli hedefleri 
gerçekleştirebilmek için Üçüncü Plan döneminde ulaşılması zorunlu bu-
lunan düzeyi sağlıyacak nitelikte olmaktadır. 

(1) Üçüncü Plan (197S-1977) Büyüme Modeli ve Çözümleri, 
Üçüncü Plan Hazırlık Çalışmaları Yardvmcı Dokümanları, T. O. Ba^ba-
kanhk Devlet Planlama Teşkilâtı, ösel Seri Yayın No. DPT 5S-ÎPD 17. 
Birinci aşamadaki çalışmalarda kullanılan model IJfO değişkeni, Sllf 
katsayıyı, 64 baz yü% değerim kapsayan 70 denklemden kurulmuştur. 
IJfO değişkendetı 70 taııesi egeojen olarak seçilmiştir. Modelin egzojen 
değişkenleri; 1) İhracat ve sektörel dağılımı, 2) Kamu tüketiminin sek-
törel değerleri. S) Dış alem faktör geliri, kam/tı faktör gelirleri, kamu 
vergi dışı gelirleri, kamudan özele gelir transferi, kamudan dış aleme 
faktör ödemesi, 4) Faktör fiyatlarıyla millî gelir, 5) Dış açık ile ilgili 
değişkenler olarak gruplandırilmıştır. 



293. Maikro model çössüm sonuçlarının yapdabiHrlifi kontrol edi-
lirken özdlikle uzun dönemde ulaşılması öngörülen gelişmişlik düzeyinin 
gerektirdifi büyüme (hızınm gerçekleştirilmesi, dış kaynaklara baglılı--
gm azaltılması, istihdam olanaklarmm artırılması, istenen biçimde bir 
Banayileşmemn saflanması için gerekli olan iç tasarruf oranı ile tasarruf-
•lann kamu-özel aynmı yönünden de değerlendirilmiştir. Bunun İçin bir 
yandan hedeflerin gerektirdiği kamu ek tasarruf ihtiyacı belirlenmiş, 
buna bafh olarak kamu kesimi için 1973 -1977 yılları itibariyle aynn-
tıh gelir ve harcama projeksiyonları yapılmış; böylece kamu tasarruf-
lan tahminleri ile model çözümünün tutarhlığı gerçekleştirilmiştir. Ay-
rıca kamu kesiminin kasa- banka değişiklikleri, borç ödemeleri ve ser-
maye transferleri dikkate alınarak kamu kesiminin finansman açığı 
belirlenmiş, bunlar gözönünde tutularak özel kesimin finansman denge-
sine ulaşılmıştır. 

294. Üçüncü Plan çalışmalarmm ikinci ^amasmda sektör araş-
tırmalan yapılmıştır. Ayrmtüı seiktör çalışmalarmda talep, üretim, kat-
ma değer, ithalât, ihracat ile ilgili büyüklükler tahmin edilmiş; bunlar 
arasmdaki tutarlılık 37 gektörlü bir (input - output) tablosu yardımı ile 
sağlanmıştır. Sektör çalışmalarıyla ilgili ayrmtılı bilgi. Dördüncü Ke-
sim'de verilmektedir. 

295. Proje değerlendirmesi. Plan çalışmalarmm üçüncü aşaması 
olmaktadır. Birinci ve ikinci aşamalarda tespit edUen üretim ve yatırım 
hedeflerinin projelendirilmesi, 'kamu kesimi ve özel kesim için uygula-
nan yatırım aıütetleri ve proje tespiti çalışmaları ile yapılmaktadır. 
•Proje çalışmalarmda özellikle kamu kesimi projeleri tek tek değerlen-
dirilmiş; gerekli seçimler yapıldıktan sonra, İkinci Plan döneminden 
devam eden projelerle birleştirilmiş; özel kesim yatunm anketlerinin 
Bonuçlarmdan da ysırarlanılsırak her sektörde kamu ve özel kesim ya-
tırımları Yeni Strateji'de belirlenen «'Kamu Kesimi ve Özel Teşebbüs 
İlişkileri» (ıl) ilkelerinin ışığı albnda ve yiirürl'ükte olan kanunlar ile 
Türkiye 'Büyük Mület Meclisi'ne sevk edilen kanun taşanları dikkate 
ahnaraJs te^lte çalışılmıştır. 

296. Aşamalı Planlama metoduna uygun olarak Üçüncü Beş Yü-
lık Plan çaiışmalannm (her aşamasmda, diğer aşamanm sonuçlanndan 
yararlanılarak aşamalar arasındaki bağlantı kurulmuştur. 

II. GAYRÎSAFÎ MİLLÎ HASILANIN GELÎŞMESl VE 
YAPISI: 

297. Yeni Strateji'de 1995 için hedef alman gelişmişlik düzeyine ve 
•ekonomik yapıya ulaşmada ilk aşama olan Üçüncü Plan döneminde. 

(1) Bkz. Yeni Strateji, Prg. 7.XZ 



Gayrisafî Yurtiçi Hâsıla'nın piyasa fiyatlarıyle, yılda ortalama yüzde S-
oranında artması ve 1972 yılındaki 186,3 milyar TL. lık düzeyden 197r 
yılında 273,7 milyar TL. na yükseltilmesi hedef alınmıştır. Böylece Gay-
risafi Yurtiçi Hâsıla'da Plan döneminde 87,5 milyar TL. yaikmlarmda-
artıg satlanınıg olacaJttır. Gayrisafî Milli Hâsıla ise 1972 de 191,2 milyar 
TL. dan, yılda ortalama yüzde 7,9 hızla artarak, 1977 de 279,5 milyar TL. 
na ulaşacaktır (3). Dış âlem faktör gelirlerinin 1972 de 4,9 milyar TL. 
İlk düzeyden 1977 de 5,8 milyar TL. ya yültselerek gayrisafî Millî Hâ-
sıla'ya olan oranmın 1972 de yüzde 2,6 dan 1977 de yüzde 2,1 e düşmesi 
ve Üçüncü Plan döneminde yılda ortalama yüzde 3,3 lük bir hızla art-
ması öngörülmektedir. 

298. Dönem içinde Gayrisafî Millî Hâsıla'da gerçekleştirilecek ar-
tışlar sonucunda fert başına gelir 1972 de 5 094 TL. ndan 1977 de 6 640 
TL, na çıkacak ve fert başma Gayrisafî Millî Hâsıla, yılda ortalama 
yüzde 5,4 artacaktır. 

1. GAYKİSAFÎ YUKTİÇİ HÂSILANIN YAPISI : 

299. Üçüncü Plan döneminde sanayi sektörü katma değerinin fak-
tör fiyatlarıyla yılda ortalama yüzde 11,2 lik bir hızla artması hedef 
alınmıştır. (4). Tanm sektörü katma değeı-inin de yılda ortalama yüzde 
3,7, hizmetler sektörünün katma değerinin ise jalda ortalama yüzde 7,7 
artması hedef olarak öngörülmüştür. Bu gelişmeler sonucunda faktör 
fiyatlarıyla gayrisafî yurtiçi hâsılada sanayinin payı 1972 de yüzde 22,6 
dan 1977 de yüzde 26,8 e yükselecek; tarımın payı yüzde 28,1 den yüzde-
23,4 e düşecektir. Hizmetlerin payı ise 1972 de yüzde 49,3 iken 1977 de 
yüzde 49,8 olacaktır (Şekil 21). Üçüncü Plan döneminde sanayi sektö-
rünün gayrisafî yurtiçi hâsıla artışma katkısınm yüzde 36,3, tanmm 
katkısmm da yüzde 12,8 i bulacağı hesaplanmaktadır (Tablo 101). 

(Jf) Tablo 100 ve 101 de sektörlerde katma değerler piyasa ve 
faktör fiyatlari/yle gösterilmektedir. Tablo 100, piyasa fiyatlarıyle sek-
törel katma değerleri gösterdiğinden, bu tabloda veriledi gelir rakam-
larına (Vasıtalı vergiler eksi sübvansiyonlar) dahil edilmiştir. Tablo 
101 de katma değerler faktör fiyatlarıyla verilmekte olup vasıtalı ver-
giler hariç tutulmuştur. 

(S) GSYtH tanımından Gayrisafî Milli Hâsıla tanımına geçişi, dış 
âlem faktör gelirleri sağlamaktadır. Dış âlem gelirine, işçi gelirleri, 
k&r trayısferleri, dt.^ borç faiz ödemeleri, proje hizmet ödemeleri gibi 
kalemler dahildir. 



2. SANAYİ İN Y A P I S I : 

300. Üçüncü Plan döneminde toplam sanayi üretiminin yılda orta-
lama yüzde 11,9 oramnda artması hedef almmıgtır. Sanayiin alt sektör-
lerinden madencilik üretiminin yılda orUlama yüzde 15,3, imalât sanayi-
indeki üretimin yüzde 11,7, enerji üretim değerinin de yüzde 12,© art-
ması öngörülmüştür. 

301. tmalât sanayiinde Tıu dönemde ulaşılmak istenen düzey, do-

ğal kaj-naklan değerlendiren ve ürünleri diğer sanayiler tarafından girdi 

olarak kullanılan ara malları sanayileri üretiminin artırılması yanmda. 

Üçüncü Plan dönemini izleyen dönemler için daha fazla istihdam yara-

tan, teknoloji üretiminde itici ve özendirici bir nitelikte olan, Türkiye'nin 

yabancı kaynaklara bağlılığmı hafifleten, fakat onu dış pazarlarda güçlü 

bir ticaret ortağı durumuna getirecek yatırım malları sanayilerinin (ku-

rulması için uygun bir gelişme ortamı hazırlamaktır. Bu nedenle Üçüncü 

Plan döneminde tüketim maUarı üretiminin yılda ortalama yüzde 7,4 

lük, ara ve yatırım malları üretiminin sırasıyla yılda ortalama yüzde 

14;3 ve 16,8 lik hızlarla artırılması hedef alınmıştır. 

302. Bu gelişmeler sonucunda Üçüncü Plan döneminin baz yüı 

olan 1972 de tüm imalât S£inayil içinde tüketim malları üretiminin payı 

yüzde 46,6 iken 1977 de bu pay yüzde 38,3 e düşecek, ara ve yatırım 

maUarı üretimlerinin payı ise 1972 de yüzde 53,4 den 1977 de yüzde 

61,7 ya yükselmiş olacaktır (Tablo 99). 

3. T A B m i N Y A P I S I : 

303. 1973 -1977 döneminde tarımsal üretimin yılda ortalama yüzde 

4,6 hk bir hızla artması öngörülmüştür. Tarımın alt sektörleri olan 

bitkisel üretim, hayvan ve su ürünleri, ormancılık üretimleri için hedef 

alman artış hızları, sırasıyla yılda ortalama yüzde 4,0, yüzde 5,0 ve jTiz-

de 9,1 dir. 

304. 1972 de taımım toplam üretim içindeki payınm yüzde 22,7 

den 1977 de yüzde 18,5 e düşmesi beklenmektedir. Toplam tarımsal üre-

tim içindeki bitkisel üretimin payı, nispî olarak azalırken, hayvan ve 

ormancılık ürünlerinin payları yükselecektir (Tablo 99). 



Şekü: 21 

SEKTÖR 

OÇONCÛ P L A N D Ö N E M İ N D E 

KATMA DEĞERLERİNİN OSYİH'YA ORANLARI 

•A 100-, fAKTÖfl FİATLflPIYLftf 1971 FUTLARI İLE) 
98 
so-
sa 
56 
54 
S2 

50 
48 
4S 
44 
42 
40 
İ8 
36 
34 
32 
30 
28 
26 
24 
22 
20 

hoyvon ve nOfvonckK iir ünlen %29.S 

bffltısel üretim 
%676 

0 « m 0 i % 3 I 

nayvon ve hoyvonolK ürünleri 
%Z3S 

Mkısel ürelm 
% 67.1 

1972 1977 
T A R I M 

22.6 
enef|i%5a 
ı̂ encAk 
% B.2 
yoVım 
moaofi 
% 16.1 

oramaiion 
„19İ 

tüVçhm fntflon 
% 4 4 J 

modercAK %9 0 
yniırım 
mollon 
% 206 

oro mollan 
% 45 4 

tOlıflim (noUcrı %54 0 

1972 1977 
S A NAYİ 

1972 1 9 7 7 
K İZMETLER 

koynok; OPT çolışmotcrı 

f . 1 1 
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ONCOlO-̂ OJt-THOOOOCON T-ıeOrHCOb-COMOOıHt-O 

ooınco w o j t - o o c o ^ 
N ıH ıH 

t-̂ rH Cş̂ t-0> Tl̂  N 00 eo ı-< M 
N rjTb^O odr-TtO CO •jf lO r-Tod İN rt n co th 1-4 co 

g~ eq •<!!• fq co co 
o co -̂  o co" ro o Ttl co 1-1 

«NC^ooeo^ooıoınooMio rHMrjlTjlOOO^Ht-lONCO OCOCOOOOIÔ SCOOJOÎTM 
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t> o tO n" N t-̂  o Tt? rt 03 o 

M İN ıH o 

U503 OlOt-ICOOS 03T)lt-0 ıH03 O^CONtU IOMTHIO tO«D t-t-ıHTjfin ıHOOCOt-tD ri eOlO-tHOOTİt THCOOOt-ıH CP lOırfMrH rtCO tH C<l 

eoits c<ı«>«ocoo3_ıot-t-_ıHtem 
•^'S l> o 03r-rc0"t> N rHN eo 
N T-l ıH 1-f Ttl 00 

rû 00_!0 t0_00_ İN <N CO © 
00© İN r̂  03" oo" t-" COt-Tos"©" 
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rH ĉ  C>5 --il lf5 

o e o tö M M 
te «H-^Hösift 
MÖ t- «5 rt 

1-1 C5 t™ -*}! CO 

o ff^ 00 CD ĉ ı 
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III. EKONOMÎNlN GENEL DENGESİ: 
1. K A Y N A K L A » : 

305. Ekonomide kullanılabilecek tüm kaynaıklar, piyasa fiyatla-
rıyla gayrisafî milU hâsıla ve dış tasarruflardan oluşmaktadır. 1&72 de 

1971 fiyatlarıyla 191,2 milyar TL. olan gayrisafî millî hâsıla, 1977 de 279,5 
milyar TL. na çıkmış olacak; dı§ tasarruflar 1&72 de 2,6 milyar TL. 
ndatı, 1977 de 1,8 milyar TL. dolaylarma düşecelttir. Böylece toplam 
kaynaklar, 'beş yılda yüzde 45,2 ve yılda ortalama yüzde 7,7 liOc artışla 
1972 de 193,8 milyar TL. den, 1977 de 281,3 milyar TL. dolayına ula-
şacaktır (Tablo 102). 

2. HARCAMALAR : 

(1) YATIRIM HARCAMALARI: 

306. Yeni stratejide öngörülen amaçların gerekleştirilmesinde 
Üçüncü Plan dönemine düşen hedeflere ulanmak içm ,bu dönemde 281,1 
ımüyar TL. lık sam sermaye yatırımı yapılması gerekmektedir. Bu ne-
denle sabit sermaye yatırımlannm, beş yılda yüzde 82,3 ve yılda orta-
lama yüzde 12,8 oranmda artarak, 1972 de 38,4 milyar TL. ndan, 1977 
de 70,0 milyar TL. na çıkarılması hedef aimmıştır. Sektörlerin istenen 
yönlerde ve hızlarda geUşmelerinin sağlanması içm bu dönemde ger-
çekleştirilecek sabit sermaye yatırımlannm yüzde 45,4 ünü oluşturan 
128,0 mUyar TL. lık kısmı, sanayi sektörüne ayrılacaktır. 

307. Üçüncü Plan dönemi için öngörülen üretim artışlarınm gereği 
olarak stoklardaki toplam artışın 10,1 milyar TL. dolaylannda olacağı 
tahmin edümektedir. .Böylece Üçüncü Plan döneminde toplam yatırımlar 
291,2 milyar TL. na uls^mı^ olacaktır. 

(2J TÜKETİM HARCAMALARI: 

308. 1972 de gayrisafî mUlî hâsılanm yüzde 80,4 ünü oluşturan 
toplam tt&etun harcamalarının Üçüncü Planm son yılmda gayrisaH 
millî hâsüamn yüzde 74,6 sına. düşürülmesi hedef alınmıştır (1). Yaşa-
ma düzeyinin yükseltilmesi yamnda Yeni Stratejide öngörülen diğer 
hedeflere ulaşabilmek için feamu ve özel tüketim harcamalarmdaki ar-
tışlarm belli smırlarda tutulması zorunludur. Bu nedenle toplam tüke-
timdeki artışm yılda ortalama yüzde 6,3 ü aşmaması sağlanacaktır. 
Bunu gerçekleştirmek üzere 'kamu tüketimindeki artışın yılda ortalama 
yüzde 8,0 den fazla olmaması ve gayrisafî millî hâsıla içindeki paymm 
1972 ve 1977 de yüzde 15,3 dolaylarmda kalması öngörülmeiktedir. 

309. öte yandan tasarruflarda hedef alman artışın gerçekleştiril-
mesi için Üçüncü Plan döneminde özel tüketim harcamalarmdaiki artışm 
yılda ortalama yüzde 5,9 u aşmaması gerekmektedir. Böylece, özel tü-
ketdm harcamalannm gayrisafî milli hâsıla içindeki payı, 1972 yılında 
yüzde 65,2 iken 1977 de jüzde 59,3 e düşmüş olacaktır. 

3ıl0. Üçüncü Plan döneminde, yurtiçi nüfusun yüzde 2,3 artacağı 
varsayımma göre, yaşama düzeyinin bir göstergesi olan fert başına özel 
tüketimde yaklaşık olarak yılda ortalama yüzde 3,5 oran'.nda bir artış 

(1) Tüketimin mutlak değerinde bir düşme söz konusu olmayıp 
milli gelire oranı düşecektir. 



aağ-lanabilecek; 1972 de 3.319 TL. olan fert ıba§ma özel tülıetim harca-
maları, 1977 yılında 3.938 TL. dolayına jrükselecetottr. Toplam özel 
tüketimin 't>a§lıca mal grutolarma göre datılımmm ise TaJblo 103 deki 
gibi olacağı tahmin edilmektedir. 

IV. YATIRIM - TASARRUF DENGESİ : 

1. YATIRIMLAR : 

311. Üçüncü Plan döneminde gayrisafî millî hâsılada 88,3 müyar 
TL, lik artıg sağlamak için 28,1,1 milyar TL. lık sabit sermaye yatırımı, 
10,1 milyar TL. lık stok artışı olmak üzere toplam 291,2 milyar TL. Uk 
yatırım yapılması hedef alınmıştır (1). Üçüncü Plan döneminde toplam 
yatırımların yılda ortalama yüzde 12,7, sabit sermaye yatınmlarmm yüz-
de 12,8 oranlarmda artması öngörülmüştür. 

312. 281,1 milyar TL. yatınmm 158,4 milyar TL. lık kısmı kamu 
kesimi, 122,7 milyar TL. Irk kısmı ise özel kesim tarafmdan gerçekleş-
tmleceartir. Toplam yatırımlar için Plan döneminde kamu kesimi paymm 
ortalama yüzde 56,3; özel kesim payınm yüzde 43,7 olması beklenmek-
tedir. 'Bu dönemde kamu feesimi özellikle ara malı sanayilerinde ve alt 
yapmm geliştirilmesinde büyük sermayeıa gerektiren yatırımlar yapa-
cağmdan kamu kesimi yatırım paymın daha önceki Plan dönemlerine 
oranla azalması mümkün görülmemiştir. (Bkz. Tablo 22.) özel kesimin 
toplam yatırımlar içindeki payı sektör ve proje nitelikleri ve özel kesi-
min finansman olanakları dikkate alınarak tespit edilmiş olup, 1973 de 
yüzde 42,6 olan TJU payın. 1977 de yüzde 45,0 a çıkması beklenmektedir. 
Tanm, madencUik, imalât sanayii, ulaştırma, ticaret, malî kurumlar, 
turizm ve konut sektörlerinde toplam 231,1 müyar TL. lık yatırım ya-
pılması ve bu yatınmlarm yüzde 51,9 unun özel kesim tarafmdan gerçeık-
leştirümesi öngörülmüştür. (Tablo 104). Enerji, eğitim, sağlılî ve diğer 
kamu hizmetleri sektörlerine yapılacaJk yatrrımlann İse yüzde 94,4 U 
kamu kesimi, yüzde 5,6 sı özel kesim tarafmdan gerçekleştirilecektir 
(2). Üçüncü Plan döneminde yatırımların kamu ve özel olarak dağılımı 
ve Plan yıllarına dügen dilimleri Tablo 104 de gösterilmiştir (Şekil: 22). 

313. Plan döneminde toplam sabit sermaye yatınmlaıı yılda orta-
lama yüzde .12,8 artarken, özel kesim sabit sermaye yatırımları yüzde 
11,8 ve kamu kesimi satolt sermaye yatırımları ise yüzde 13,6 oranmda 
artacaktır (3). 

314. Üçüncü Plan döneminde toplam sabit sermaye yatırımlarıma 
yüzde 11,7 si (33,0 milyar TL.) tanm, yüzde 5,8 i (16,3 milyar TL.); 
madencilik, yüzde 31,1 i (87,7 milyar TL.) imalât sanayii, yüzde 8,5 1 
(24,0 milyar TL.) enerji sektörlerine yapılacaktır. Hizmet sektörlerine 
yapılacak 120,1 milyar TL. lık yatırım ise toplam sabit sermaye yatmm-
1armm yüzde 42,9 unu olu§turaoalktır. 

(1) Bıma göre marjinal (Sabitsermaye/hâsüa) katsayısı, 197S-
1977 döneminde S^, marjinal (toplam sermaye/hâsüa) hatsayıst ise 3,3 
olmaMadvr. 

(S) Bu grubta, özeUiği gereği kamu görevi niteliğinde olan işle-
rin kapsandtğt sektörler yer ald%ğmdan kamu kesiminin pay% yüksektir. 

(3) 1963 -1971 dönemi)ide özel kesim sabit sermaye yatvnmlarvmn 
yilhk artış oranlanmn ortalamasi yüzde 8A, kamu kesimi sabit sermaye 
yatırımlartnınki ise yüzde 9^ olarak gerçekleşmiştir. 
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2. TASARRUFLAR : 

315. Üçüncü Plan döneminde öngörülen yatırım düzejöni gerçek-
leştirmek için toplam iç tasarrufların yılda ortalama yüzde 13,6 artırı-
laraik, gayrisafî miUÎ hâsıla içindeki payının 1972 de yüzde 19,6 dan 
1977 de yüzde 25,4 e yükseltümesi gerekmektedir. Dig-er bir deyişle, dö-
nem içinde yaratılan gayrisafî millî hâsıla'nm ortalama yüzde 23,3 ü ta-
sarruf edilecekür (1). Tasarruf oranmm bu ölçüde yükseltilmesinde 
kamu tasarruflanndaki artışların rolü Myük olacaJktır. 

316. Tablo 105 de yatırım-tasarruf dengesi ile ilgili büyüklükler 
yer almaktadır. Kamu tasarruflarmm yılda ortalama yüzde 18,9 oranm-
da artması öngörülmüştür. Böylece kamu tasarruflarmm gayrisafî millî 
hâsıla içindeki payı, 1972 yılmda yüzde 8,7 den, 1977 de yüzde 14,1 e 
çıkmış olacaktır. 

317. özel tasarruflarm yılda yüzde 8,5 lik toir 'hızla artması ve 
gayrisafî millî hâsıla içindeki payınm 1972 de yüzde 10,9 dan 1977 de 
yüzde 11,3 e yükseltilmesi öngörülmüştür. 

318. 1972 de gayrisafî miUî hâsıla'nm ıbinde 14 ü olan dış tasar-
ruflar, 1977 de gayrisafî millî hâsıla'nm binde 6 sı dolaylarmda olacalk 
ve Üçüncü Plan döneminde toplam yatırımlann yüzde 3,6 sı dış tasar-
ruflarla karşılanacaktır. 

V. FİNANSMAN DENGESİ : 

1. KAMU KESİMİNİN FİNANSMANI: 

(IJ KAMU GELİR HEDEFLERİ : 

319. Kamu kesimi İçin Planda öngörülen hedeflerin gerçekleştiri-
lebilmesi, gerekli gelir olanaJklanna ulaşılmasına 'bag-hdır. Üçüncü Plan 
dönemi İçinde kamunun toplam harcanabilir gelirim oluşturan hedeflerin 
tespitinde aşatıdaJci smıflandırma ve varsayımlar esas alınmıştır. 

320. Yatırım - tasarruf dengesinin ekonominin genel denge anali-
zine temel olabilmesi için kamu. harcanabilir gelirinin isabetU şeküde 
tatoıini gereikmektedir. Böylece genel denge analizinin gerektirdiği 'ka-
mu tasarruflarını tespit etmek ve kamu kesiminin gerçek efk fmansman 
ihtlyacmı hesaplamak mümkün olabilecektir. 

321. Kamu harcanabilir gelirinin belirlenmesine esas olan gelir sı-
mflandırmasımn özellikleri ve bu gruplarda beklenen gelişmeler aşağıda 
verilmiştir. 

(1) Öngörülen iç tasarruf artt^mm gerektirdiği marjinal tasarruf 
oram yüzde dur. 
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TABLO : 106 — Üçüncü Plan Döneminde Tasarruflardaki Marjinal 
Artrşlar ve Gayrisafi Mîllî Hâsıla Artışına Oranlan 

(Milyon TL.) GSMH artışma 
oranlar 

1. özel iç tasarruf artışı 10573 11,97 
2. Kamu iç tasarruf artışı 22 855 25,88 
3. Toplam iç tasarruf artışı 33 428 37,85 
4. Dış alem faktör geliri artışı 866 0,98 
5. KSSiMH artışı 88 303 — 

a. Vergi gelirleri : 

322 Kamu 'kesimi gelirlerinin en önemlisi vergi gelirleridir. Top-
lîtm vergi gelirleri, 1972 yılmda 40,3 milyar TL,, iken Üçüncü Plan dö-
neminde yılda ortalama yüzde 11,4 oranmda artarak 1977 yılmda 69,4 
milyar TL. na yükselecek, böylece toplam vergi gelirlerinin gayrisafî 
millî hâsılaya oram 1972 yılında yüzde 21,1 iken, 1977 de yüzde 24,9 a 
ulaşacaktır (Tafblo 108 ve Tablo 109). 

323. Vergi gelirlerinin tatımininde, (i) 1972 yılmda kanunlagan 
vergiler ile kanunlaşması beklenen vergi taşanları da dahil olmak üzere 
mevcut vergi ikanunlarmm oluşturduğu vergi yapısı, (ii) Katma Proto-
koVım ithalâta ili§kin vergi indirimleri, (ili) yatınmlarm, ihracatm, tu-
rizm ve döviz kazandırıcı hizmetlerin teşviki için hazırlanan kanım ta-
sansmm yükü, (iv) özellikle vasıtasız vergiler konusunda vergi idaresi 
iyileştirmelerinin saglıyacagı ek olanaklar dikkate almmı§tır. 

(a) Vasıtasız vergiler : 

324. Vasıtasız vergiler. Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, Emlâk 
Vergisi ve iMall Denge Vergisi'nden oluşmaktadır. Üçüncü Plan dönemi 
için vasıtasız vergiler ile ilgili tahminlerde Birinci ve tkinci Plan dö-
nemlerindeki ortalama artış hızları ile vergi idaresindeki iyileşmelerin 
bu vergiler üzerinde yaratacağı olumlu gelişmeler esas alınmıştır. Eu 
varsayımlar altmda vasıtasız vergilerin toplam olaraik yılda ortalama 
yüzde 12,5 oranmda artarak, Üçüncü Plan dönemi sonunda toplam vergi 
geUrlerinin yüzde 43,5 İni oluşturması beklenmeOctedir (Tablo 107 va 
Tablo 108). Böylece vasıtasız vergi gelirlerinin toplam vergi gelirleri 
içindeki paymm bir miktar artması yamnda gayrisafî millî hâsılaya 
oram da 1972 de yüzde 8,8 iken 1977 de yüzde 10,8 e yüksdmiş ola-
caktır. 

(b) Vasıtalı vergiler ; 

325. VasıtaU vergilerin tahminlerinde de geçmiş plan dönemleri 
uygulaması, vergi idaresinde öngörülen iyileşmeler ve üretim gelişme-
leri esas aimmıştır. Vasıtalı vergiler yılda ortalama yüzde 10.7 oranında 



artaralî Üçüncü Pl£in dönemi sonunda toplam vergi gelirlerinin yüzde 
53,5 ini oluşturacaktır (Tablo 107 ve Tablo 108). 

326. Toplam vergi gelirleri içinde vasıtalı vergilerin payı düşme-
sine rağmen, gayrisafî millî hasılaya oranı 1972 de yüzde 11.7 den yüz-
de 13.3 e yükselmiş olacaktır. 

TABLO : X07 ̂  Vergi Gelirlerinin Yüısde Dağılımı 

1972 1973 1974 1975 1976 1977 

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

— Vasıtasız 41,5 41,3 42,2 42,3 42,9 43,6 
— Vasıtalı 55,5 55,6 54,7 54,6 !54,1 53,5 
— Servet vergileri ve diğer 

vergiler 3,0 3,1 3,1 3,1 3,0 3,0 

TOPLıAM 100.0 100.0 100.0 100,0 100,0 100,0 

(o) Servet vergileri ve diğer veı-giler : 

327. Servet ve servet transferi üzerinden alınan vergiler, Veraset 
ve İntikal Vergisi, Emlâk Alım Vergisi, Taşıt Alım Vergisi ve Gayri-
menkul Değer Artış Vergisi'nden oluşmaktadır. Bu vergilerin Üçüncü 
Plan döneminde yılda ortalama yüzde 11.3 oranında artması öngörül-
mekle birlikte, vergilerin yüzde dağılımındaki payı değişmeyecektir. 
(Tablo 107). 

b. Vergi dışı normal gelirler : 

'328. Vergi dışı normal gelirler, katma bütçeli idarelerin gelirleri, 
özel fonlar ve çeşitli gelirler ile mahallî idarelerin vergi dışındaki gelir-
lerinden oluşmaktadır. Vergi dışı normal gelirler. Üçüncü Plan dönemin-
de yılda ortalama yüzde 7.2 oranmda artacak ve ga3Tisafî millî hası-
laya oranı 1972 yılında yüzde 1.3 iken, 1977 de yüzde 1.2 ye düşmüş 
olacaktır (Tablo 108 ve Tablo 109). 

c. Kamu faktör gelirleri : 

329. Kamu kesiminin gayrisafî millî hasılaya doğrudan doğruya 
kattığı gelirleri ifade eden kamunun faktör gelirleri, kamu iktisadî te-
şebbüslerinin kâr, amortisman ve karşılık hesaplan ile konsolide bütçe-
deki devlet hakkı ve hisseleri, kira gelirleri ve faiz gelirleri kalemle-
rinden meydana gelmektedir. Bu gelirlerde Üçüncü Plan döneminde 
beklenen gelişmeler özellikle kamu iktisadî teşebbüslerinin (1) işletmeci 
kuruluşları yönünden önemli olmaktadır. Kamu kesimi faktör geUrleri 

(1) Kamu İktisadi Teşebbiislerinin kapsam, ve tanımı Beşinci Ke-
simde verilmektedir. 



üçüncü Plan döneminde yılda ortalama yüzde 20.9 gribi yüiksek toir 
oranda artarak 1972 yılmda 7.0 mUyar TL. dan 197T de 18^ milyar 
TL. na yükselecektir. Böylece faktör gelirlerinin toplam kamu gelirleri 
içindeki payı yüzde 12.8 den yüzde 20.1 e çıkmaktadır (Tablo 110). 
Faktör gelü-lerinin gayrisafî millî hasılaya oranı ise 1972 yılmda yüzde 
3.7 iken 1977 de yüzde 6.5 olacaktır (Tablo 109). 

•d. Sosyal fonlar: 

330. Sosyal fonlar kamu iktisadî teşebbüsleri tasarrufçu kuru-
luşlarmdan Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Baf-Kur'un 
toplam Bigoi-ta gelirleri ile sigorta giderleri arasmdaki farkı ifade et-
mektedir (2). 1972 yılında toplam kamu gelirlerinin yüzde 2.1 îni oluş-
turan sosyal fonlar, Üçüncü Plan dönemi başmdan itibaren düşmeye 
başlayarak 1976 ve 1977 yıllarında kamu harcanabilir gelirini azaltıcı 
yönde etkileyecektir. Tasarı-ufçu kuruluşlar, 1972 de, 1.1 milyar TL. dü-
zeyinde fon yaratırken, 1977 de 2 milyar TL. dolaylarında açık verecek-
lerdir. 

e. Dıg borçlanma : 

331. Dış borç kullanımmm kamu gelirleri içindeki payı, 1972 yı-
lında yüzde 6.8 iken 1977 de yüzde 1.5 e düşecektir. 

rs; KAMV TASARRUFU : 

332. Toplam tasarrufların artırılmasmda en büyük katkınm kamu 
kesiminden sağlanması zorunluluğu nedeniyle Üçüncü Plan döneminde 
kamu taaarruflannm yılda ortalama yüzde 18.9 düzeyinde arttıniması 
öngörülmüştür. Böylece kamu tasarrufu 1972 yılmda 16.6 milyar TL. 
den 1977 de 39.5 milyar TL. ya yükselecek ve gayrisafî m.üU hasıla 
içindeki payı yüzde 8.7 den jilzde 14.1 e çıkacakta (Tablo 111). Kamu 
kesimi için öngörülen tasarruf hedeflerine ulaşılması ile 1972 yılmda 
4.7 milyar dolaylarında bulunan kamu tasarruf-yatınm farkı yıllar iti-
bariyle gittikçe azalarak Üçüncü Plan dönemi sonunda önemli ölçüde 
<îüşürülmüş olacaktır. 

(2) MeyaTe özel kesim içinde düşilnüldiiğünd&n sosyal fmüann 
hesabında dikkate almmamt^vr. 
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(S) KAMU KESİMİ HARCAMA HEDEFLERİ : 

a. Yatırım harcaınalan : 

333. -Üçüncü Plan döneminde yapılacak olan kamu yatırım harca-
malan, öngörülen sanayUeşme amacı, üretim yapısı ve yöresel gelişmiş-
lik farkları esas alınarak tespit edilmiştir. Üçüncü Plan döneminde top-
lam yatırımlar İçinde önemli yer tutan kamu toplam yatırımları yılda 
ortalama yüzde ;3.2 artarak 1977 yılmda 39.6 milyar liraya ulaşacak-
ür. Kamu yatınmlarmın gayrisafî millî hasıla'daki payı 1972 de yüzde 
11.1 den 1977 de jiizde 14.2 ye yükselecek ve toplam kamu harcama-
ları içindeki payı jmzde 35.3 den yüzde 42.2 ye çıkmış olacaktır ^ (Tablo 
113). 

b. Carî harcamalar : 

334. Kamu kesimi carî harcamaları için öngörülen büyüklükler 
üst sınırlan ifade etmektedir. Kamu iktisadî teşebbüsleri ile döner ser-
mayelerin- gelirleri, işletme ve carî giderleri çıkarıldıktan sonra tespit 
edilmekte olduğundan kamu kesimi genel dengesinin kurulmasında do-
laylı olarak dikkate alınnuştır. 

335. Kamu harcanabilir gelirinin büyük kısmmm yatırımlara yö-
neltilmesi gerekti^den Üçüncü Plan döneminde carî harcamalardaki 
artışın yılda ortalama srüzde 8 1 aşmaması esas alınmıştır. Ancak cari 
harcamalar içinde gelişme carîlerinin, eğ-itim ve sağlık sektörleri ya-
tırım harcamalarına pararlel olarak yüzde 10 dolaylarmda artması ge-
rektiğinden, diğer carîlerdeki artışm yılda yüzde 6 yı aşmaması zorunlu-
dur. 

c. Transfer harcamaları : 

336. Kamu kesimi genel dengesinde, gelir ve sermaye transferleri 
bir arada ohnak üzere, tı-ansfer harcamalan mahalU idarelere ve kamu 
İktisadî teşebbüslerine yapılan transferler ile, kamu iktisadî teşebbüs-
lermin işletmeci ve tasarrufçu kuruluşları arasmdaki transferler netleş-
tınlerek değerlendirilmiştir. Transfer harcamalan. Tablo 114 de kasa/-
banka değişikliği olarak gösterilen nakit gereğini de kapsamaktadır. 
Üçüncü Plan döneminde kamu iktisadî teşebbüslerine verilen yatınm 
hedeflerini gerçekleştirecek kaynaklarm, konsolide bütçeden karşılan-
ması gereği ortaya çıkmış; aynca, özel kesim yatınmlarmm arzu edi-
len sektör ve yörelere yönelülmesi için öngöı-ülen teşvik tedbirlerinin 
getireceği yükler de dikkate aimmıştır. Transfer harcamalan 1972'de 
10.0 milyar TL. yaikmlannda iken Üçüncü Plan döneminde yılda orta-
lama yüzde 2.9 artarak, 1977 de 11.5 milyar TL. na yükselecek, buna 
rağmen toplam kamu harcamalan içindeki payı yüzde 16.5 dan yüzde 
12.2 ye düşecektir (Tablo 112). 
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TABLO : tIS — Kamu Kesimi Harcama Hedefleri (Yüzde) 

1972 1973 1974 1975 1976 1977 

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

Oarl harcamalar 48,2 46,9 46,3 45,9 45J 45,6 
Yatınm harcamaları 35,3 38,4 39,6 40,7 41,6 42,2 
Transfer harcamaları 16,5 14,7 14,1 13,4 12,7 12,2 

TOPLACI 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

(},) KAMU KESİMİNİN DENGESİ : 

337. Kamu harcamaları yılda ortalama yüzde 9.2 artarken top-
lam kamu gelirlerinin yılda ortalama yüzde 10.6 oranmda artması ön-
görülmüştür. Kamu gelirlerinin kamu harcamalarmdajı daha hızlı art-
ması sonucunda, ek finansman gereği 1972 jnlmda 5.6 milyar TL. dan 
1977 jalmda 3.3 milyar TL. na düşmektedir. Bu olumlu gelişme, öngörü-
len gelir hedeflerinin gerçekleştirilmesi, kamu carî harcamalarındaki 
artışlaım j-üzde 8.0 dolayında tutulması ve böylece kamu tasarruflannm 
yılda ortalama yüzde 18.9 oranında artırılmasıyla sağlanacaktır. 

338. Kamu gelirleri için daha önce verilen hedeflere ulaşıldığı 
takdirde. Tablo 115 de gösterilen ek finansman ihtiyacmm karşılan-
masmda kamu kesimi, uzun vadeli borçlanma olanaklarından yararla-
nacaktır. Ancak kamu tasarruflannm öngörülenin üstünde bir ek fi-
nansman ihtij-acı yaratmayacak şekilde artınimasmı sağlamada gelir 
hedeflerme ulaşmak için özellikle kamu kesimindeki işletmeci kuruluş-
ların faktör gelirlerinde öngörülen artışların gerçekleşmesi, vergi idaı-c-
sinde beklenen iyileşmeler, vergi kayıplarının giderilmesi ve tahsil iş-
lemlerinin hızlandıniması konuları önemli olmaktadır. 

339. Üçüncü Plan döneminde, kamu kesimi genel dengesinde be-
liren ek finansman ihtiyacı, işletmeci kamu iktisadî teşebbüslerinin ken-
dilerine verilen yatınm hedeflerini gerçekleştirmek zorunluluğundan 
ileri gelmekte ve konsolide bütçeyi büyük ölçüde etkilemektedir. 

340. İşletmeci kamu iktisadî teşebbüslerinin faktör gelirleri 1972 
ye göre 4 katı kadar artarak 1977 de 12 mUyar liraya ulaşmasma rağ-
men, perspektifte hedef alman nitelik ve nicelikteki sanayileşmenin g,-e-
reği olan yatırım hedeflerine ulaşılabilmesi için, tasan-ufçu kuruluşlar-
dalci tasan-uf fazlalarmm işletmeci kuruluşlara transferi zorunlu ola-
caktır. 





(5) KAMU İKTİSADI TEŞEBBÜSLERİ FİNANSMANI r 

341. Üçüncü Plaa dönemi için Kamu iktisadî Teşebbüslerinin fi-
nansman dengesi Tablo 116 da verilmektedir. Tablodan görüldüğü giM 
kuruluşlarm tasarrufları plan döneminin sonunda 10.2 müyar TL. ya-
kınlarmda olmaktadır. Tasarrufların ortalama yıllık artış oranı yüzde 
15.6 dır. Kamu İktisadî Teşebbüsleri tasarruflarm bileşimi dikkate alm-
dıgında Üçüncü Plan dönemi bojımca tasarrufçu kuruluşlarm harcana-
bilir gelirlerinde devamlı bir azalış görülmektedir. Bu durum tasarrufçu, 
kuruluşlardan Sosyal Sigortalar Kurumu ile Emekli Sandıfmm fonla-
rmdaki azalmadan ileri gelmektedir, öte yandan işletmeci kuruluşların: 
faktör gelirlerinin, plan dönemi sonunda 1972 yılma göre i katma ya-
kın artması ve Plan dönemi içinde işletmeci kuruluşlarm 40 roilyar do-
layında tasarruf yaratması beklenmektedir. Bu nedenle Üçüncü Plan ya-
tınmlarmın finansmanında işletmeci kuruluşlarm tasarruflarmm artı-
rılması önem kazanmaktadır. 

342. Plan döneminde Kamu İktisadî Teşebbüsleri yatırımlarmın 
yılda ortalama yüzde 12.5 artarak 1972 de 11 milyar TL. iken 1977 yı-
lında 19 müyar TL. na çıkması öngörülmektedir. Kuruluşlara verilen-
yatırım görevlerinin sonucu olarak tasarruf-yatırım açıklan her yıl 
ortalama yüzde 10 kadar artarak büyümekte, diğer bir deyişle finans-
man gereği artmaktadır. 

(e) MAHALLÎ İDARELER VE DÖNER SERMAYELER : 

343. Mahallî idarelerin Üçüncü Plan dönemi genel dengesi Tablo-
117 de verilmiştir. Tablodan görüldüğü gibi 1973 yılmda mahallî ida-
relerin harcanabilir geliri 3.6 milyar TL., carî giderleri 3.1 milyar TL., 
tasarrufları ise 0.7 milyar TL. dır Vergi gelirlerinde beklenen gelinme-' 
1er sonucu 1977 yılmda mahallî idarelerin harcanabilir geliri 5.6 müyar 
TL. na, carî harcamaları 4.1 milyar TL. na ve tasarrufları 1.5 milyar 
TL. na ulaşacaktır. Ancak mahallî İdarelerin yatırımları, bu idarelerin 
öz kaynakları ile gerçekleştirecekleri tasarruflarla kayıtlı değildir, çün-
kü Anayasa'mn 116. maddesi ile özel idaresi, belediye ve köy birimleri-
nin müşterek mahalli ihtiyaçlarmm mahallî organlarca sağlanmasmı. 
esas almakta ve bu idarelere görevleri ile orantılı gelir kaynakları sak-
lanacağım belirtmektedir. Bu nedenle, maıhallî idare tasarrufları ile kar-
şılanmasına olanak bulunmayan müşterek mahallî ihtiyaçlarm yerine-
getirilmesi için zorunlu hallerde merkezden malî ve teknik yardım ya-
pılmaktadır. Böylece mahallî idare yatırımları merkezden yapılmakta 
olan yardımlar ölçüsünde artmış olacaktır. 

344. Döner sermayeli kuruluşlarm tasarruflarmm 1973 yılmda 
568 milyon TL. dan, 1977 yılında 770 milyon TL. na yükselmesi beklen-
mektedir. 
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2. ÖZEL ICESİMİN BtNANSlVIANI: 

345 Ügüncü Plan döneminde yılda ortalama yüzde 12.1 arüş gös-
tererek 1973-1977 döneminde 129.0 milyar TL. d o l u d a olma.. b İ t 
nen özel kesim toplam yatınmlarınm finansman kaynaklan Tablo I IS 
de gröstenlmıştır. üçüncü Plan dönemi için özel marjinal tasarruf ef i-
Ummm yüzde 20.0 dolaymda olacağı talimin edilmekte ve toöylece özel 
k e s ^ W r n f l a r m m yılda ortalama yüzde 8.5 oranmda artarak 197T 
yılmda 31.0 milyar TL. dolaylarma ulaşacağı hesaplanmaktadır. 

346. üçüncü Plan döneminde özel .kesim yaürım artışının giderek 
y a n m a s ı ongdrüldü^den. 1972 yılında özel kesim yaünmlarmı 2.2 
milyar TL aşan özel tasarrufların 1976 ve 1977 yıllarmda özel yatınm-
l a ^ altmda olmadı beklenmektedir. 1977 yılmda özel yatınmlarm özel 
ta^an^an 1.7 milyar TL. dolaymda aşacafı tahmin edilmektedir. Bu 
yılarda özel kesimin tasarruf açığı, dış tasarruflar ve kamudan yapı-
lacak net sermaye transferi fazlası ile kapatılacaktır. 

347 Planlı dönemde dış tasarruflann yaklaşık olarak yüzde 80 
mm özel kesim tarafmdan kullanılması öngörülmüştür. 1973-1977 döne-
mmde kamu kesiminden özel kesime net sermaye transferi yılda orta-
lama 1.4 milyar TL. dolaymda olmaktadır. Dış alemden ve kamu kesi-
mmden net sermaye transferleri, özel nakdî tasarruflarm, kamu kesi-
mme ikraza olanak verecek şekilde gelişmesini sağlayacaktır. Ancak, 
kamu kesimine ikraz giderek azalacaktır (Tablo 118). 

VI. DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER: 

348. Üçüncü Plan döneminde dış ekonomik ilişkilerle ilgili hedef-
ler, sanayileşme ve dış kaynaklara bağlılığm azaltılması amaçlarmm 
ışığmda ve bu amaçlara ulaşılmasına katkıda bulunacak yönde saptan-
mıştır. 

1. İHRACAT VE Y A P I S I : 

349. Üçüncü Planın ihracat tahminleri yapılırken ihracatta önemli 
yer tutan ürünler ile ihracat potansiyeli olan ürünler ayrı ayrı ele ah-
narak incelenmiştir. Bu tahminlerde : (i) Geçmiş dönemdeki gelişme 
trendi, (ü) İhracat ürünlerine olan dış talep, (ili) Üçüncü Plan 
döneminde üretime geçecek olan tesislerin ihraç edilebilir üretim fazla-
ları, (iv) Türkiye'deki bazı sanayilerin temel hammaddelerini oluştu-
ran pamuk gibi ürünlerm, üretim, ihracat ve yerli sanayide kullanım 
dengeleri, (v) Katma Protokolün geürmiş olduğu ihracat olanaklan 
dikkate ahnmıştır. Tahminlerde maddelerin 1971 yılı fiyatları kullanıl-
mıştır. Bu nedenle ihraç fiyaUarmda meydana gelecek değişmeler, İh-
racat hedeflerini etkileyebUecektir. 
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350. Üçüncü Plan döneminde ihracatın, yılda ortalama yüzde 9.4 
-oranmda artırılması öngörülmüştür >(1). İBu artış, 1963-1971 döneminde 
tartılı ortalama olarak yüzde 7.0 oranında gerçekleşen artış hızı ile kar-
gılaştırılıdığmda oldukça yüksektir. Ancak yeni devreye girecek olan ya-
tırımların, Üçüncü Plan döneminde yaratacağı ek ihraç olanakları ve 
1971 ve 1972 yıllarmda ihracatta sağlanan önemli gelişmeler dikkate 
alındığında, hedef alman yüzde 9.4 lük ihracat artışı ulaşabilir bir hız 
-olarak görünmektedir. 

351. Öngörülen artış hızı gerçekleştirildiğinde, ihracat 1972 yılın-
da 750 milyon dolardan, 1977 yılında 1175 milyon dolara ulaşmış ola-
caktır. Ancak, Planın baz yılı ile son yılında gerçekleştirilecek ihracat 
-düzeyleri tek başına yeterli olmayıp, ödemeler dengesinin iyileştirilmesi 
-açısından gerekli olan, Plan döneminde gerçekleştirilecek toplam ihra-
cattır. Bu nedenle Üçüncü Plan döneminde toplam olarak 5 milyar do-
klar dolaylarında ihracat yapılması hedef alınmıştır. Bu dönemdeki ih-
racat artışı, tarım ürünlerinden çok, sanayi ürünleri ihracatının artması, 
toplam ihracat içindeki payının yükselmesi ve sanayi ürünleri ihracatı 
içinde de ara mah ve yatırım mah ihracatının ağırlık kazanması ile 

^sağlanabilecektir. 

352. Sektörler itibariyle ihracat hedefleri Tablo 119 da gösteril-
mektedir. Tarım sektörünün toplam ihracat içindeki payı. Üçüncü Plan 
• döneminde düşmektedir. Bu dönemde, tarım üı-ünleri ihracatmm J l̂da 
•ortalama yüzde 2.7 artması öngörüldüğünden, toplam ihracat içinde bu 
^ürünlerin payı 1972 yılmda yüzde 70 den, 1977 yılmda yüzde 51.1 e düş-
müş olacaktır. Tanm sektörü içinde önemli yer tutan geleneksel ihraç 
'ürünlerinden Üçüncü Plan döneminde büyük artış beklenmemektedir. 
Bu dönemde tarım, ormancılık ve hayvancılık ürünlerinin işlenerek Ih-
•raç edilmesine önem verilecektir. 

353. Üçüncü Plan döneminde üretime girecek projeler nedeniyle, 
madencilik sektörü ihracatının jılda ortalama yüzde 17.0 oranında bir 
artış göstermesi beklenmektedir. Böylece madencUik sektörünün toplam 
ihracat içindeki payı, 1972 yılında yüzde 4.9 dan, 1977 yılında yüzde 6.9 a 
-dlaşacaktır. 

(1) Birlenmiş Milletler İkinci Kalkınma On Yılı (1971-1980) dö-
nemi için halkınmahta olan ülkelerin ihracatmda yüzde 7 artış hızı he-
def olarak aimmıştır. (V. N., International Developmeııt Strategy, New 
^ork, 1970). 
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354. Üçüncü Plan dönemi toplam ihracatı, İkinci Plan döneminde 
gerçekleştirilen toplam ihracata oranla yüzde 64 dolaylarmda yüksel-
miş olacaik; bu artıgm yüzde 62 si sanayi ürünleri ihracatmdalci artıştan 
sağlanacaktır. Öte yandan, 1972 -1977 döneminde toplam ihracatta ön-
g'örülen artışm jrüzde 72 si ise sanayi ürünleri ihracatmdaki artıştan 
oluşacaktır. Sanayi ürünlerinin toplam ihracat içindeki payının 1972 yı-
İmda yüzde 25,1 den 1977.de yüzde 42 ye yükselmesi hedef alınmıştır 
(1). Sanayi ürünleri ihracatı içinde de çoğunlukla yatırım mallarından 
oluşan ve Üçüncü Plan döneminde özellikle gdiştirilmesi öngörülen sek-
törlerden, demir dışı metaller sanayU, madeni eşya, makina imalât, eleik-
trik, elektronik ve taşıt areıçlan sektörlerindeki ihracat önem kazana-
caktır. Nitekim, «toplam ihracat» içinde bu sektörlerin payınm 1972 yı-
İmda yüzde 2,5 dan, 1977 yılmda yüzde 11 dolayına yükselmesi beklen-
mektedir. Böylece, «sanayi ürünleri, ihracatı» içinde 1972 yıbnda yüzde 
10 oranmda yer tutan bu sektör ürünleri, 1977 yılmda yüzde 26 dolay-
larına ulaşmış olacaktır. Bunlar dışında. Üçüncü Plan döneminde gıda 
satiayü, dokuma sanayü, deri ve kösele işleme sanayii ve 'kimya sanayii 
sektörleri ihracatmda da önemli artışlar beklenmektedir. 

355. Üçüncü Plan döneminde Avrupa Ekonomik Topluluğu İle 
olan ilişkilerin ihracatı olumlu yönde etkilemesi için, Türkiye'de sanayi-
leşmenin sanayi ürünleri ihracatım artıracak düzeye 'gelmesi gerefe-
mektedir. İhracat, ekonomide ve ihracatta yapısal değişiklikler sağlan-
dığı ölçüde Avrupa Ekonomik Topluluğu ilişkilerinden yararlanabile-
cektir. 

2. İ T H A I A T : 

356. Üçüncü Plan dönemi ithalât projeksiyonlarında, «İthalât in-
put tablosu» esas alınmıştır. Bunım yanmda mal düzeyinde ithalât tah-
minleri yapılmış ve özellikle demir - çelik, gübre, ham petrol ve makina -
teçhizat gibi ithalât içinde büyük ağırlık taşıyan temel mallarda fizükî 
dengelerden hareket edilerek aynca ithal gerekleri belirlenmiş ve İthalât 
input tablosundan elde edilen değerler, bunlara göre düzeltilmiştir. 

357. öte yandan Avrupa Ekonomik Topluluğu ile ilişkilerde Ge-
çiş Dönemi'ne girilmesinin ithalât talebini artırıcı etkisi de dikkate alı-
narak, toplam ithalât gereği artırılmıştır. İthalât 1972 yılmda 1315 
milyon dolardan, 1977 yılında 1850 milyon dolara yükselecek ve Üçüncü 
Plan döneminde toplam olarak 8198 milyon dolarlık ittıalât yaıpılmıg 
olacaktır (2). Üçüncü Plan dönemi için öngörülen 8198 milyon dolarlık 
toplam ithalât İkinci Plan döneminde gerçekleşen 4 998 milyon dolarlık 
ithalât ile (karşılaştınldığmda, yıllılc ortalama artış oranı yüzde 10,4 ol-
maktadır. 

(X) Yeni Strateji, Prg. 8. 9 
(2J Hedef alman hız ve biçimdeki sanayileşmenin sonucu olarak, 

Üçüncü Plan döneminde 450 milyon dolar dolaylarında ithalât ikamesi 
yapılması öngörüldüğünden, fiilî ithalâtın yılda ortalama yüzde 74 ora-
nmda artması beklenmektedir. 

İSO milyon dolarlık ithal ikamesinin IfO - 50 milyon dolarının tüke-
tim maUannda, SOO - SSO milpon dnlarmm ara mnlltırm/ln. 100-110 mü-
yon dolarının da yatırım matlarında olması öngörülmektedir. 



358. İthalâtın yatırım malı, ara malı ve tüketim maU olaraJt da-
ğılımı Tajblo 120 de verilmektedh-. Tüketim malı ithalâtmm yılda orta-
lama yüzde 7,S, ara malı Itlıalâtmııı yüzde 6,1, yatırım malı itlıalâtınm 
İse yüzde 8,5 oranmda artması öngörülmektedir. Böylece, 1972 de top-
lam itlhalât içinde yüzde 58,9 olan ara malı ithalâtmın ıpayı, 1977 de 
yüzde 56,2 olmaktadır. İthalât kalemleri içinde en büyük artış hızı gös-
teren yatırım malı ithalâtının, toplam ithalât içindeki payı ise 1972 de 
yüzde 34,2 den, 1977 de yüzde 36,8 e yükselecektir. 

359. Yatırım mallan ithalâtında öngörülen bu ıhızlı artışın nedeni, 
Üçüncü Plan döneminde saJbit sermaye yatırımlannın yılda ortalama 
yüzde 12,8 gibi yüksek bir hızla artmasıdır. Öte yandan, bu dönemde, 
sanayileşmede ara mallan üretimine ağırlık verUmesi, bu mallarm itha-
latmdaki artış hızmm yatırım malı ithalâtmdaki artış hızma oranla düı 
şük olmasma yol açma;ktadır. Nitekim Üçüncü Plan döneminde gerçek-
leştirilmesi beklenen ithal ikamesinin yüzde 70 dolaylarındaki kısmının 
ara mallarmda sag-lanması planlanmıştır. 

TABLO : 120 — lihalâtın dağılımı 

(Milyon dolar) 

Yatırım Ara Tüketim 
malları mallar mallan Toplam 

Tülar (1) (2) (3) W 

1972 450,0 775,0 90,0 1 315,0 
1973 490,0 845,0 95,0 1430,0 
1974 530,0 902,0 100,0 1532,0 
1975 575,0 952,0 110,0 1 637,0 
1976 625,0 1 004,0 120,0 1 749,0 
1977 680,0 1 040,0 130,0 1850,0 

3. GÖRÜNMEYEN İŞLEİVILER: 

360. Turizm ve İşçi gelirlerinde öngörülen artışlar. Üçüncü Plan 
döneminde de ödemeler dengesini olumlu yönde etkilemeye devam ede-
cektir. 1972 yılmda 20 milyon dolar olan net «turizm ve dış seyahat ge-
liri» nitı Üçüncü Plan döneminde yüksek bir hızla artarak 1977 yılında 
85,0 milyon dolara ulaşması beklenmektedir, 

361. Yabancı ülkelerin işçi talebi, 1972 yılının ilk dört aymda 1970 
ve 1971 yıllarmm aynı dönemine oranla büyük ıbir azalma göstermiştir. 
Bununla birlikte, 1977 yılı sonunda yurt dışmda bulunan işçi sayısmın 
800 bin-1 milyon dolaymda olacağı tahmin edilmektedir. 1972 yılında 
510 milyon dolar dolaymdaki işçi gelirlerinin Üçüncü Plan döneminde de 
yüksek düzeyini koruyacağı ve 1977 yılmda 600 milyon dolara ulaga-
cağı beklenmektedir. Görünmeyen işlemler içinde en büyük ağırlığı taşı-
yan işçi gelirlerinin etkisiyle göıiinmeyen işlemler dengesüide meydana 
gelecek olumlu gelişmeler. Üçüncü Plan döneminde dış ticaret açığını 
büjrük ölçüde karşılamış olacaktır. 



4. DIŞ K A Y N A K L A R A BAĞLILIĞIN AZALTIL>IASI : 

362. Carî işlemler açıfı, dış kaynaklara bafhlığm en önemli gös-
tergesidir. Üçüncü Plan döneminde carî işlemler açığınm giderek küçül-
mesi ve 1972 yılmda 182. milyon dolaıdan. 1977 yılmda 130 milyon dolara 
inmesi öngörülmektedir. Böylece, carî işlemler açığmm Gayrisafî Mülî 
Hâsılaya oranı, 1972 de binde 13 den 1977 yılmda binde 6 ya düşecektir. 
Carî işlemler açığmın azalmasma rağmen dış ticaret açığı Üçüncü Plan 
döneaninde mutlak değer olara<k artmaktadır (Tablo 121). 

363. Birinci ve îkinci Plan dönemlerinde belirli bir düzeyde kul-
lanılan dış kredilerin, carî işlemler açığındaki düşmeye paralel olarak, 
Üçüncü Plan döneminde azalma göstermesi beklenmektedir. Bu dönemde 
kullanılması öngöı-ülen proje kredilerinin bir kısmı esasen başlamış olan 
projelere bağlanmış durumdadır. Konsorsiyum'dan ve Konsorsiyum dı-
şmdan anlaşmaya bağlanmış olan proje kredileri pipeline'ı 1971 yılı sonu 
itibariyle 608 milyon dolar dolaymdadır. Aynca 100 milyon dolarm üze-
rinde de henüz 'kullanılmamış olan program kredisi bulunmaktadır. 

364. Üçüncü Plan döneminde toplam olarak 932 milyon dolarlık 
dış kredi kullanımı gerekmektedir. Bunun yaklaşık olarak dörtte üçü 
pipe - line'den karşılanabilecektir. Geri kalanı da Üçüncü Plan döne-
minde alınacak kredilerle sağlanacaktır. 

365. Yukarıda belirtilen ödemeler dengesine ilişkin Üçüncü Plan 
hedefleri ve tahminleri, uzun dönemli strateji ışığında ve ekonominin 
diğer kesimleriyle tutarlı olarak 1971 fiyatları ile tespit edilmiştir. An-
cak, Türkiye'nin bugünkü ihracat bileşimi dikkate alındığında, önemli 
'bir kaç kalemde meydana gelebilecek değişmelerin, toplam ihracatı 
büyük ölçüde etkilemesi beklenebilir. Örnek olarak pamuk ihraç fiyat-
larında bugünkü dünya konjonktürtinün de etkisi ile 1971 3nlında başla-
yan fiyat artışı eğiliminin Üçüncü Plan döneminde devam etmesi duru-
munda pamuk ihracat değerinde önemli artışlar olabüecektir. Aynı şe-
kilde buna benzer diğer ihraç kalemlerinde olumlu ya da olumsuz yönde 
ortaya çıkabilecek değişmeler de toplam ihracat projeksiyonlannı etki-
leyebilecektir. 

366. önceki dönemde, turizm gelirleri beklenen düzeye ulaşama-
mış olmakla birlikte. Türkiye'nin bugün erişmiş bulunduğu turizm po-
tansiyelinin önümüzdeki dönemlerde turizm gelirlerinde burada tahmin 
edilenlerin üzerinde artışlara yol açması ihtimali vardır. Aynı şekilde 
işçi gelirlerinde de bugünden öngörülemeyen daha ibüyük gelişmeler sağ-
lanması olanak dışı değildir. 

367. Ancak özellikle turizm ve ijçi gelirleri, dış ülkelerdeki kon-
jonktür gelişmelerine karşı çok duyarlı olduğundan, bugünkü artış eği-
limlerinm aynı hızla 'devam edeceğini varsayarak çok büyük gelişmeler 
•beklemek sakmcah görülmUg ve bUinerek, normal düzeyde döviz gelir 
taluninlerl yapılmıştır. 

368. Hedef ve tahminlerin üzerinde döviz gelirleri sağlandığı tak-
dirde, ya «Yeni Strateji» de hedef alman hız ve biçimdeki sanayileşmeyi 
aksatmayacak şekilde ithalâtın artırılması yoluna gidilecek, ya da dövia 
rezervleri yükselmiş olacaktır. Ancak, rezervlerdeki artışm enflasyonist 
baskılara yol açmaması İçin gerekU tedbirler alınacaktır. Bunlaıia ilgUİ 
poUtüîa ilikelerî : «Dış ticaret politikası» bölümünde verilmektedir. Uy-
gulama ile ilgili aynntılar ise yıllık programlarda saptanacaktır. 
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DÖRDÜNCÜ KESlM 

Sektörlerde Gelişmeler 

f. 13 
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SEKTÖRLERDE GELİŞMELER 

GİRİŞ: 

Bu kesimde ekonomik sektörlerde ve sosyal alanda Platıh dönemde 
meydana gelen gelişmelerle Üçüncü Plan hedefleri ve 'büyüklükleri kap-
sanmaktadır. Kesim ondört bölümden oluşmaktadır. 

Birinci bölümde ekonomik sektörlerde gelişmenin genel görünümü 
anlatılmakta, gelişmelere ilişkin hedeflerin ve büyüklüklerin tespitinde 
kullamlau metod ve gözönünde tutulan ilkeler verilmekte, daha sonraki 
bölümlerin kapsamı özetlenmektedir. 

İkinci bölüm tarım sektörüne ayrılmış olup, dört sat Mlümden oluş-
ma/ktadır. Bu alt bölümlerin ilkinde tarmun genel görünümü, ikincisinde 
toprak ve su kaynaklarmm geliştirilmesi, üçüncüsünde bitkisel üretim, 
dördüncüsünde hayvancılık, 'beşincisinde su ürünleri ve altmcısmda or-
mancılık incelenmektedir. 

Üçüncü bölümde madencilik sektörü kapsanmaktadır. Dördüncü 
bölümde imalât sanayii incelenmektedir. Burada önce imalât sanayiin-
deki gelişmeler genel olarak anlatılmakta, daha sonra sanayiin alt bö-
lümleri genellikle tüketim mallan, genellikle ara malları ve genellikle 
yatırım mallan üreten sanayiler başlıklan altmda verilmektedir. 

Beşüıci bölümde enerji, altmcı bölümde ulaştırma ve haberleşme, 
yedinci bolümde turizm, sekizinci bölümde difer kamu hizmetleri kap-
sanmaktadır. 

Dokuzuncu bölümde, sosyal alanda uzun süreli gelişmenin yönleri 
ana hatlanyla ortaya konmuş ve çahşmalarm yapılmasmda kullamlan 
metod anlatılmıştır. 

Onuncu bölümde, nüfus, istihdam ve çalışma sorunlan incelenmiş-
tir. Onbirinci bölümde, teknolojik gelişme ve insangücü iflıtiyaçlan ele 
alınmıştır. Onikinci bölümde, en geniş anlamıyla eğitim konusu ele alm-
mış, eğitimle beraber kültür, gençlik ve spor sorunlan incelenerek geliş-
me yönleri ve sayısal hedefler ortaya konmuştur. 

önüçüncü bölümde, refah dağılımım ortaya koyan sosyal güvenlik, 
sag-lık, konut konuları verilmektedir. Ondördüncü bölümde, yerleşme 
sorunu genel olarak ele aimmış ve bu çerçeve içinde çevre ilişkileri, köy 
ve köylü sorunları ile şehirleşme konulan incelenmiştir. 
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EKONOMİK SEKTÖRLER 



BIRINCI BÖLÜM 

SEKTÖRLERDE GELİŞMENİN GENEL GÖRÜNÜMÜ: 

369. Sektörlerde gelişmenin genel görünümü dört alt-bölümden 
oluşmaktadır. Birinci alt - bölümde sektör çalışmalannda kullanılan me-
tot, ikinci alt-bölümde öngörülen ilkeler, üçüncü alt-bölümde sektör 
üretim ve yatırun hedefleri, dördüncü alt - bölümde sektörlerle ilgili bö-
lümlerin kapsamjı verilmektedir. 

I. SEKTÖR ÇALIŞMALARINDA KULLANILAN METOT: 

üçüncü Plan için yapılan sektör çalışmaları üç ayn düzeyde yürü-
tülmüştür. 

1. ÖZEL tHTtSAS KOMİSYONU Ç A U Ş M A I A B I : 

370. Devlet Planlama Merkez Teşkilâtında Plan modeli ve sek-
törlerarası tutarlılık ile ilg îli makro düzeyde yapılan hazırlık çalışmala-
nndan sonra özel İhtisas Komisyonları kurulmuştur. Sosyal ve ekono-
mik konularda kurulan yüze yakm komisyona özel ve kamu kuruluşları 
ile üniversitelerden iki bini aşkm uzman katılmıştır. Böylece Plan hazır-
lık çalışmaları yaygm bir düzeyde yürütülmüş ve bu çalışmalara gerek 
kamu, gerek özel kesimden gelen geniş bir uzman kadrosunun ıkatkısı 
sağlanmıştır. 

371. özel İhtisas Komisyonları önce mevcut durumun ayrmtılı bir 
envanterini hazırlamışlardır. Kurulu kapasite, üretim miktarı ve tekno-
lojisi, ithalât ve ihracat durumu, mevcut sorunlar ve bunların nedenle-
rinin tespiti, komisyon çalışmalarmm Uk aşamasım oluşturmuştur. DaJıa 
sonra bu alanda gelişme potansiyeli olup olmadıfı araştırılmış ve uzun 
dönemli bir perspektif içinde gelişme politikaları ve hedefleri ile ahn-
ması gerekli tedbirler belirtilmiştir. Komisyonlar geleceğe ait hedefleri 
tespit ederken finansman konusunda herhangi bir darboğazla karşıla-
şılmayacafı varsayımından hareket etmişlerdir. Bu esaslara göre hazır-
lanan özel İhtisas Komisyonu raporları Devlet Plajılama Teşkilâtma 
verilmiştir. 



2. DEVLET PLANLAMA MERKEZ TEŞKİLATINDA YAP ILAN 
ÇALIŞMALAR : 

(1) SEKTÖR PROGRAMLARININ HAZIRLANMASIYLA İLGİLİ 
ÇALIŞMALAR : 

372. Özel İhtisas Komisyonları çalışmalarından da yararlanıla-
ra;lt her sektörün alt dalları için sektör raporları hazırlanmıştır. Bu ra-
porlarda önce planlı dönemde sağ-lanan gelişmeler incelenmiş; tüketim, 
üretim, ithalât ve ıhrax;at rakamları değerlendirilmiş, mevcut sorunlar 
tespit ediünıştir. Bunu talep projeksiyonları izlemiştir. TaJcp projeksi-
yonları fiziki miktarlarla ve 1971 yüı gerçekleşme rakamları baz alı-
narak yapılmıştır. Talep projeksiyonlarınm yapılmasında maiın niteli-
ğine göre (Tüketim, ara ve yatırım malı olmaları) degrişik molotlar kul-
lanılmaitla birlikte, genellikle milli gelir artış hızı, nüfus projeksiyon-
ları, şehirleşme hızı, diğer sektörlerdeki gelişmeler ve teknolojik geliş-
me tahminleri gözönüne alınarak iç talep tahmin edilmiş, buna ihracat 
olanakları eklenmiştir. 

373. Talep projeksiyonları yapüdıktan sonra, talehin olanaklar öl-
çüsünde yurtiçi üretimle karşılanması genel ilkesinden hareket edilerek 
hammadde saflanabilirlifi, diğer sektörlerdeki gelişmeler, teknolojik 
deg-işiklikler ile dış pazar olanakları gözönüne aJmarak üretim hedefleri 
saptanmıştır. 

374. Üretimle karşılanamayan talebin ithalâtla kai-şılanması ön-
görülmüştür. Böylece sektörün toplam talebi ile toplam arzı dengelen-
miştir. 

(2) TUTARLILIK ÇALIŞMALARI: 

375. Sektör raporlannm hazırlanmasmı tutarlılık çalışmaları izle-
miştir. Tutarlılık çalışmaları bir yandan sektörlerarası tutarlılıfın sağ-
lanması, öte yandan sektörel gelişmeler ile makro büjöiklükler arasmda 
tutarlılığın sağlanması yönlerinde olmuştur. 

376. Sektörlerarası ilişkilerde tutarlılığın sağlanmasında 1967 yılı 
için hazırlanan 37 seklörlü girdi - çıkLı (input - output) tablosundan ya-
rarlanılmıştır. Yeni üretim kapasitelerinin kurulması ve teknolojik 
değişikliklerin belirlenmesi sonucu sektörler arasındaki girdi - çıktı kat-
sayılarının 1972 ve 1977 de alacakları değerler tahmin edilmiş ve tablo 
bu değerlerle çözülerek üretim projeksiyonları yapılmıştır. 

377. Aynca girdi - çıktı ilişkileri yoğun olan bazı önemli sektör-
lerde fizikî mal dengelemeleri yapılmıştır, örneğin, gü'bre - tanm, demir 
çelik - makina imalât, madencilik - metalürji, lastik - karayolu taşıt 
araçları, taşıt araçları - ulaştırma, inşaat malzemeleri - inşaat sektörü, 
elefktronik - haberleşme, dokuma - pamuk, kömür-enerji sektörleri ara-
smda fizikî mal dengeleri kurulmuştur. 

378. Aynca sektörel gelişme hedeflerinin, Üçüncü Kesimde ayrm-
tılan verilen, ( i ) Kaynaklar - harcamalar dengesi (ii) Tatınm - tasarruf 
dengesi (ili) Dış ticaret dengesi (iv) Kamu finansmanı dengesi büyük-
lükleri İle tutarlı olması sağlanmıştır. 
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(S) SEKTÖR ANA PLANLARI: 

379. Daha önce de belirtilditi gitoi Avrupa Ekonomik Topluluk 
ile iUşkiler özellikle sanayi alt sektörlerinin 22 yıllık dönemde belirli 
yönde geliştirilmesini zorunlu kılmıştır. 

380. Öte yandan enerji, demir-çelik, feüyük sulama, petrokimya 
ve gübre gibi sanayi konularmdaki projelerin olgunlaşma süresi genel-
likle b^ yıllık dönemi aşmakU ve dolayisiyle bu gibi sektörlerde geliş-
melerin beş yılı aşan dönemler için planlanmasma ihtiyaç duyulmakta-
dır. Bir kısım sektörlerde ise hammadde dengesi yönünden uzun dönemli 
planlann hazırlanması gerekmektedir. Bu nedenlerle enerji, demir - çe-
lik, gübre, büyük sulamalar, ormancılık, metalürji, petrokimya gibi ko-
nularda uzun dönemli sektör ana planları hazırlanması yoluna gidil-
miştir. Ana planlar, sektörde (i) Uzun dönemli talep tahminleri, (ii) 
Talehin karşılanması için gerekli kapasiteler, (iii) Kapasitelerin ne şe-
kilde ıkurulacağı, (iv) Yeni projeler için muhtemel kuruluş yöreleri, kay-
nak gereği ve zamanlama tahminleri, (v) hammadde gereği ve karşı-
lanma yollarmı kapsamaktadır. Ana planı yapılamayan sektörlerde 
yalmzca sektörün talep ve üretim olanaklarmm uzım dönemli gelişme-
lerinin tahminiyle yetinilmiştir. Bir kısun sektörlerde ayrmtılı çalışma-
lar 199Ö yılma kadar uzatılabilmiştir. Bunun mümkün görülmedifi sek-
törlerde ise ayrmtüar 10 ya da 15 yıla kadar uzatılmıştır. 

381. Yukarıda ibelirtilen nitelikte olmamakla birlikte kamu hiz-
meti sektörleri için de ana planlar hazırlanması öngörülmüştür. Bu gibi 
sektörlerde hizmet talebinin, uzun dönemli Plan amaçlarını aksatmıya-
cak ölçüler içinde 'karşılanalbilmesi esas alınmış ve ihtiyaçlarm karşılan-
masının beşer yıllık dönemlere da|:ıtılması yoluna gidilmiştir. Söz konu-
su hizmetlerden mahallî müşterek ihtiyaçlar niteliğinde oianlarm ma-
hallî planlara bağlanması ve bunların mahallî kaynaklar yanmda mer-
kezden yapılacak transferlerle finanse edilmesi öngörülmüştür. 

II. SEKTÖRLERDE GELİŞME İLKELERİ : 

382. Sektörlerin gelişmesinde gözönüne alman genel ilkeler her 
sektör için ayn ayrı aşağıda belirlenmiştir. 

383. Tanm sektöründe talebin yurtiçi üretimle karşılanması esas 
alınmıştır. Tarımda hava koşullarına duyariilığı en aza üıdirecek ürün 
cinsleri ve teknolojilerin seçilmesi, işletilebiür topraklarm smırma 
yaklaşılması nedeniyle daha yoğım bir teknoloji kullanılarak birim alan 
ve ha3rvan başına verimliliğin artırılması esas alınmıştır. 

3«4. MadencUikte önceliğin metal sanayUeri ile enerji hammadde 
ihtiyaçlannm karçılanmasma dönük araıma çalışmalarma yöneltUmesi, 



ayrıca bilinen maden değerlerinin geliştirilmesi, kaynaklann israf edil-
meden en iyi biçimde değerlendirilmesi, kaynak dagüımmda gözönüne 
alman ilkeler olmuştur. 

385. îmalât sanayiinde teknoloji üretilen toir düzeye ulaşılması, 
ekonomik ve teknik yönden olumsuz dış etkenlere duyarlılığ:m azaltıl-
ması ve sanayinm yapısmın değiştirilerek, imalât sanayii üretimi içinde 
ara ve yatırım malı üreten sanayUerin daha çok ağırlık kazanması esas 
aimmıştır. Bu nedenle kimya, petrokimya, makina imalât, madeni eşya, 
metal ve elektronik sanayileri başta olmak üzere ara malı ve yatırım 
malı üreten sanayilere öncelik verilmiş, ayrıca montaj sanayinin imalât 
sanayiine dönüştürülmesi esas alınmıştır. 

386. Enerji sektöründe ekonomik ve sosyal g€dişmenin hızla artır-
dığı yurtiçi enerji talebinin darboğaz yaratılmaksızm karşılanması üke-
sinden hareket edilmiş, bu amaç için yurtiçi enerji kaynaklannm geUş-
tirilmesine öncelik verilmiş, ancak üretimin talebi karşılayamadığı du-
rumlarda tek kaynağa bağlanmaksızm dış kaynaklardan enerji alınması 
öngörülmüş tür. 

387. Ulaştırma ve haberleşme sektörlerinde "bu hizmetlere olan. 
talebin, özellikle sanayi sektörü taleıbinin, fazla kapasite yaratılarak 
kaynak israfına gidilmeksizin, zamanında ve güvenilir biçimde karşı-
lanması esas alınmıştır. Bu esasa göre demiryoUannm geliştirilmesi ön-
celik! kazanmaktadır. 

388. Denizyollannda yük taşıma kapasitesinin ve dış yük taşı-
malarmda Türk gemilerinin paylannm arttırılması öngörülmüş; kara 
yollarmda çalışmalar daıha çok mevcut yollann standardınm iyUeştirll-
mesina yöneltilmiştir. 

389. Turizm sektörünün gelişmesinde, gelişme potansiyeli olan böl-
gelerde uluslareırası kitle turizmüıe olanak hazırlayalbilecek yatırımlara 
öncelik verilmesi ilkesi benimsenmiştir. Sektörde alt yapı tesislerinin 
kamu kesimi, üst yapı tesislerinin genellikle özel kesim taraJEmdan. ya-
pılması esas alınmıştır. 

III. ÜRETİM VE YATIRIM HEDEFLERİ : 

1. ÜRETtai HEDEFLıEBt: 

390. Tanm sektörü üretiminin Üçüncü Plan döneminde yılda or-
talama yüzde 4.5 (1) hızla artması öngörülmüştür. Bu sektörde bitkisel 
üretimin yılda yüzde 4.0, hayvan ürünlerinin yılda yüzde 5.0, su ürün-
lerinin yılda yüzde 8.4 ve orman ürünlerinin yılda yüzde 0.1 hızla ge-
lişeceği tahmin edilmiştir (Tablo 129). 

(1) Tarvmsal üretimin Tablo 92 ve 99 da verilen değerleri, haz% 
ürünlerin gıda sektöründeki işleme değerim de kapsadığı için, bu tab-
lolarda tarımsal üretimin Üçimcü Plan dönemindeki ortalama artış hızı 
yüütde If.6 olarak görünmektedir. 



391. Sanayi üretimi toplam olarak yılda ortalama yüzde 11.& 
hızla, bu sektörün alt dallarından imalât sanayii yılda yüzde 11.7, 
enerji yüzde 12.5 ve madencilik yüzde 15.3 hızla gelişecektir. 

392. İmalât sanayii alt bölümleri itibariyle yatırım mallan yılda 
ortalama yüzde 16.8, ara malları yüzde 14.3 tüketim mallan yüzde 1A 
dolaymda gelişecektir. Hizmetler sektörü üretimi yılda ortalama yüzde 
8.2 hızla artacakür. 

393. Sektörlerde gelişmelere Uişkin ayrıntılı bilgiler ilgili sektör-
lerdeki tablolarda yer almış, ancak bazı önemli mallara ait fizikî üre-
tim hedefleri Tablo 122 de verilmiştir. 

2. YATTOIM HEDEFIEBt : 

394. Üçüncü kesimde de değinildiği gibi. Üçüncü Plan döneminde 
1971 yıh fiatlariyle toplam olarak 281.1 milyar TL. lık sabit sermaye 
yatırımı yapılması öngörülmüştür (Tablo 123). Gayrisafi millî hasılanm 
ortalama olarak yüzde 24.2 sini oluşturacak olan yatınmlarm yüzde 
96.4 ünün yurtiçi kaynaklardan ve yüzde 3.6 smm dış kaynaklardan 
sağlanacağı tespit edilmiştir. 

395. Üçüncü Plan döneminde gerçekleştirilecek yatınmlann sek-
törlerarası dağılımı Birinci ve İkinci Plan yatınmları gerçekleşmeleri 
ile karşüaştırmah olaraik Tablo 12'3 ve Şekîl 23 de verilmektedir. Tablo 
ve şekilden de görüleceği gibi yatınmlarm sektörlerarası dağılımmda en 
büyük ağırlık, sanayileşme amacı ile uyumlu olarak, imalât sanayiine 
verilmektedir. İmalât sanayii yatırımlannm toplam yatırımlar içindeki 
payı Birinci Plan döneminde yüzde 19.6, İkinci Plan döneminde yüzde 
26.0 olarak gerçekleşmişken. Üçüncü Planda bunun yüzde 31.1 e çı-
kanlması hedef alınımıştır. 

396. İHdiMd Plan döneminden Üçüncü Plan dönemine devreden kamu 
projelerin kaynak ihtiyaçlan, toplam olarak 50.3 milyar TL. tutmakta-
dır. Bu durum, toplam yatırımlar içinde kamu kesimi payının yüksek 
oluşunu etkileyen başlıca faktörlerden biri olmuştur. 50.2 milyar TL. lık 
kaynak ihtiyaçlarınm sektörlere göre dağılımı Tablo 27 de verilmiştir. 

397. Üçüncü Plan döneminde yapılacak 281.1 milyar TL. toplam 
yatırımın 153.9 milyar TL. lık kısmı inşaata, geri kalanı makina- teçhi-
zata gidecektir. Yatınmlarda inşaatın payı sektörlere göre değişmekte-
dir (Tablo 123). İnşaat yatınmlannda verimliliği artırmak için Üçüncü 
Plan döneminde ; (i) Kamu inşaaUanmn bölge şartlarma uygunluğu-
nun sağlanması, (ü) Kamu yatırımlarmda yapı maliyetinin düşürülmesi, 
(üi) Yapı malzemelerinin standardizasyonu ve tespit edilen standartla-
nn mecburi kıimması, Yapı malzemelerinin kalite ve standart kontrolü-
nün gerçekleştirilmesi, (iv) 10'50 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu 
ile 2490 sayılı Artırma, ÎEksiltme ve İhale Kanunlarma gerekli değişik-
liklerin yapılması, (v) Türk müteahhit ve müşavirlik müesseselerinin 
geliştirilmeleri bakımından yurt dışmda iş yapma olanaklannm hazırian-
ması gerekli görülmektedir. Bu alanlardaki tedbirier Kamu Hizmetleri 
Sektöründe yer almıştır. 
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IV. SEKTÖRLERLE ÎLGÎLİ BÖLÜMLERİN KAPSAMI: 
39-8. Her sektör, (i) Planlı dönemde gelişmeler, (ii) Uzun dönemde 

gelişmeler, (İÜ) Uluslararası karşılaştırmalar, ( iv) Üçüncü Plan hedef-
leri, (V) İlkeler ve tedbirler olmak üzere beş ana başlık altında incelen-
miştir. 

399. Sektörlerle ilgili bölümler «Planlı Dönemde Gelişmeler» baş-
lığı ile başlamaktadır. Bu başlık altmda her sektörün planlı dönemde üre-
tim, tüketim ve dış ticaretinde sağlanan gelişmeler özetlenmiş. Birinci 
ve İkinci Plan dönemlerinde üretimdeki gelişmelerin karşılaştırmalı tab-
losu verilmiştir. 

400. «Uzun dönemde gelişmeler» de önümüzdeki ,22 yıllık dönem-
de sektörün gelişme potansiyeli ve gelişme yönleri tahmin edilmiştir. 
Ancak bazı sektörlerde 22 yıllık tahmin yapma olanağı bulunmadığm-
dan, 10 ya da 15 yıllık dönem için tahminler verilme yoluna gidilmiştir. 

401. «Uluslararası karşılaştırmalar» da sektördeki ana mallarm' 
tüketim ya da üretiminin başka ÜU^elerle kaı-şıla^tırmasmı gösteren 
tablolar verilmiştir. Îstatistikî bilgi yokluğu ve Ülkelerin her konuda 
aym önemi taşıması, uluslararası karşılaştırmalann her sektörde deği-
şik ülkelerle yapılması sonucunu doğurmuştur. 

402 «Üçüncü Plan Hedefleri» nde talep (İç talep ve dış talep), 
üretim ve ithalât tahminleri ile. plan dönemi için öngörülen yatınmm 
tutarları verilmişür. Üçüncü Planda önceki planlardan kısmen farklı 
olarak sektörlerde yatırım hedefleri belirtildikten sonra, bu yatırım ile 
kapsanması düşünülen başlanmış ve başlanması öngörülen başhca pro-
jeler belirtümiştir. 

403 Belirtilen projeler uzun dönemli gelişme hedefleri açısından 
ele almma^ı gerekli görülen yatırım konulandır. Bu projelerin seçilme-
sinde (i) sektörün uzun dönemli gelişme hedefleri ve sanayUeşme, {n) 
konunun sektörlerarası Uişkiler yönünden önemi, (İÜ) entegre tesisi^ 
rin tamamlayıcı bölümleri olmaları, (iv) yatırım büyüklüklerinin önemli 
olması kriterlerine uygunluk araştırılmıştır. -Bu kriterlere uygun proje 
bulunmayan sektörlerde proje belirtilmemiştir. Projelerin ayrmtılan 
ile, burada belirlenmeyen projeler yıllık programlarda yer alacaktır. 

404. Üçüncü Plan dönemi tahminlerinin, İkinci Plan dönemi tah-
minleri üe karşılaştırılabilmesi için 1987 yılı gerçekleşmeleri ile 1972 yüı 
gerçekleşme tahminleri de aynı tablolarda verilmiştir. Bütün değerlen-
dirmeler 1971 fiyatlarıyla yapılmıştır. 

405. -Gübre, petro kimya, tarım gibi bazı sektörlerde «fizikî den-
ge» lere yer verilmiştir. Burada sektör içi ya da sektörlerarası denge-
ler belirtümiştir. 

406. «İlkeler ve Tedbirler» de Üçüncü Planın uygulama program-
larma ışık tutacak ilkeler ve aimması gerekli ana tedbirler belirülmiş-
üı. Sektörlerin Plan hedeflerine uygun gelişmesini sağlamak üzere, 
burada belirtUen ilke ve tedbirler çerçevesinde üeride alınması gerekli 
olan tedbirlerin yıllık programlarda yer alması öngörülmüştür 



IKINCI BÖLÜM 

TARIM: 

L G Î R t Ş : 

U^»^ dönemde tanmda luzlı artışı arz yönünden sınırlayan 

1 ^rt^'an, daha gok tarun dışı sektörler ve özel-
mkelen^T gerçekleştirebilmişlerdir. Nitekim kalkınmış 
ülkelenn tarım sektörü incelendiğinde, uzun dönemde bu sektördeki ar 
g hızının yı da ortalama yüzde 4-5 dolayında olduğu görülmektedir ( l î 

fer v . ^ % «î® - - - ' ayan enge -
l i , L r " tafepleri ko-
nusunda yapılan çalışmalar, tarım ürünlerine olan talebin-gelirderdİıa 
L T e l T f " göstermektedir. ..iğer bir deyişle tanm ü S l Îne o Î ^ 

l e Î r l i k t f I - r t gelişme 
İ t a m ^ aza m^^tadır. Bunlarm sonucu olarak tarım L t Z -
r Bu İ n i ^emdeki oranı kalkmma ile azalma eğilimi göstermekte-

mekt^dir ^^ıkça izlen-

408. Türkiye'nin gelişme sürecinde de tanmm millî gelir içindeki 
S ' Z T f d ü ş m e k t e d i r . Sanayileşme yönündeki yapısl İ Î 

'kılnıa^ta^r. Niteld^ı t a r j sektörünü 
S ? T o J T ^ ^ y '̂̂ ^^a yüzde 35.7 den 1971 yı-
^^r t i ç i ' İ t l a t ^-^--aktadır. Ancal. tarım sektörünün 
ri m S t l ^ n azalmakla birlikte, tarımsal hasılanın değe-
İ i T ^ v ^ ardaktadır. Bu eğilnnin .Yeni Strateji» ile kaSul 
^ u T , , i r « a n devam etmesi so-
i T l u i ™ ' " 'Si hasıla içindeki paymm yüzde 

edilmektedir. Tarımın paymdakf bu azalmaya 

î bugünküdüzeyüL 
uç katma yaklaşması beklenmektedir. Toplam tarım alanı büyük ö S ^ 

a S - T ^ t ' - t ış lan ile S -
S S ^ S h^'la alınması 
v ö l ^ ^ ^ buyulclukler, taxım sektörünün u ^ dönemli gelişme 
yonlerınm genel çerçevesini vermektedir. 

dönemli Yeni 
Stratejiye uygun olarak, tarım sektörünün plaoılamnasmda (i) Bu sek-

I T ^ r r - - " - y o - yo' açma-
mTsf r?^ T r ? - yükseltil-
mesi, (m) Teknolojmın geliştirilmesi, (İv) Hızla artan nüfus ve yaşama 

flj V. N., National Accmınts Yearhook, 191S9 



düzeyindeki gelişmelere bağlı olarak gelişen iç talebin karşılanması, 
(v ) Beslenme dengesinin iyileştirilmesi, (vi) İhracat potansiyelinden 
yararlanılması esas alınmıştır. 

410. Tarım sektörü planda, (i) Genel ve Toprak-iSu kaynaklan 
(ü) Bitkisel üretim, (üi) Hayvancılık, (iv) Su ürünleri, (v ) Ormancılık 
alt dallarına ayrılarak İncelenmiştir. Tarım yatırımları, fiyat ve kredi, 
örgütlenme ve pazarlamanın geliştirilmesine ilişkin özel tarım tedbirleri 
genel bölümde ele alınmıştır. Yine bu bölümde sektör, toplu olarak su-
nulmuş, bilgiler çog-unlukla sayılaştmimadan ve genel yönleriyle belir-
tilmiştir. Ayrmtılar alt bölümlerde yer almıştır. 

II. PLANLI DÖNEMDE GELİŞMELER : 

411. Planlı dönemlerde modem girdi kullammmda, yatırımlarda,, 
örgütleşmede ve tarımsal üretimde önemli gelişmeler olmuş; ancak 
Planda öngörülen düzeylere ulaşılamamıştır (1). Tarımda yapı de|l-
şiklifini öngören Toprak ve Tarım Reformu gerçekleşmemiştir. Hızla 
büyüyen nüfus ve gelire bağlı olarak artan tarımsal ürün talebinin ve 
sanayiin hammadde ihtiyacının karşılanmasmda her iki plan döneminde 
de ulusal düzeyde sürekli bir darboğazla karşılaşılmamış ve tarımsal 
ürünlerin ihracatında genel olarak bir gelişme gerçekleşmiştir. 

412. Planh dönemde gerçekleşen tarımsal üretim artışı plan he-
defleri üe karşılaştırmalı olarak Tablo 124 de verilmiştir. Tablo 124 de 
görüldüğü gibi, gelişmeler Plan hedeflerine ulaşmamakla birlikte nüfus 
artış hızmm üstünde olmuştur. 

TABLO : IZJf — Planlı Dönemde Tarımsal Üretim Artışı 

Birinci Plan Dönemi ikinci Plan Dönemi 
(1962/1967) (1967/1972) (a) 

Yıllık ortalama artış Yıllık ortalama artış 
(Yüzde) (Yüzde) 

1) Bitkisel üretim 
2) Hayvancılık ürünleri 
3) Orman ürünleri 
4) Su ürünleri 

TOPLAM TARIM 
(ÜRETİM DEĞERİ) 

Plan 
A 

Plan 
hedefi Gerçekleşme hedefi Gerçekleşme 

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

4.4 4.3 4,4 4,2 
5,6 2,6 4.8 3.2 
6.7 7.0 6.9 5.5 

23,0 6,0 9,1 5,2 

4,7 4,0 4,7 3,9 

Kaynak : Devlet Planlama TeşkOâtt 
(a) 1968-1971 gerçekleşme, 1972 ise tahmindir. 

(1) Bunların etkisiyle hava şartlarına bağlüik derecesi azalarak 
devam etmiştir. Buna ilişkin bilgi bitkisel üretim bölümünde verilmiştir. 

f. 14 



413. Hayvan ve su ürünleri üretimleri, Plan hedeflerinin önemli 
•ölçüde gerisinde kalmıştır. Planlı dönemde toplam hayvan yemi üretimi 
ve bileşimi hayvancılıkta beklenen gelişmeyi sag-lıyacak düzeye ulaşa-
mamıştır. Toplumun beslenmesinde hububat ve bitkisel yağlar önemli bir 
yer tutmaktadır. Genellikle bu ürünlerin üretimi yeterli bir düzeye ulaş-
mış, ancak bazı yıllarda olumsuz hava şartlarınm etkisi ile zaman' zaman 
buğday ve beklenenin üstünde talep artışı nedeniyle bitkisel yağ- ithal 
edilmiştir. 

414. Planh dönemde fert başma hububat tüketiminde bir azalma-
nın olacağı hayvan ürünlerinde ise tüketimin artacafı öngörülmüştür. 
Gerçekleşen sonuçlara göre hububatm beslenme dengesindeki payı azal-
makla birlikte hayvan ürünlerinde tüketim öngörülen düzeye ulaşama-
mıştır. 

415. İkinci Plan dönemi sonunda fert başma günde 2900 kalori-
nin yüzde 62 si hububattan, günde 81.3 gr. proteinin ise ancak yüzde 
33.7 si hayvan ürünlerinden alınmaktadır (Tablo 125). 

TABLO : 125 — Fert Başına Kaleni ve Protein Tüketimleri 

Gerçekleşme 

1962 1967 1971/72 1977 

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

Kalori (Günde) (a) 3 000 3 000 2 900 2 900 
Hububattan alınan 

kalori (Yüzde) 71,5 64,4 62,0 60,0 
Protein (Gr/Günde) 81,5 82,0 81,3 81,3 
Hayvansal protein (Yüzde) 20,6 21,5 23,7 28,3 
JBitkisel protein (Yüzde) 79.4 78,5 76,3 71,7 

Kaynak : Devlet Planlama Teşkilâtı 
(a) Kalorinin zamanla düşmesi, gelişmenin bir sonucu olarak nü-

fusun besle7imesinde daha yüksek beslenme değeri olan gıda maddelerine 
kayildığım göstermektedir. 

416. Kimyasal gübre, ıslah edilmiş tohum, tarımsal mücadele 
ilâçları ve sulama gibi verim artırıcı girdilerin kullanımmdaJa gelişme-
ler Tablo 126 da verilmiştir. Girdilerin sağlanması ve dağıtımmda mevcut 
finansman ve örgütlenme sorunları devam etmiş; özelUkle hububat alan-
larmda, Planın öngördüğli kimyasal gübre kullanımı beklenen oranlar-
da olmamıştır. Hayvan hastalıkları ile mücadele özellikle yurda dışarı-
dan gelerek hızla yayılan hastalıklarda belirli başarıya ulaşmış, buna 
karşılık yurdumuzda yerleşen hastalıklar ise tam olarak kontrol altma 
alınamamıştır. Hububat tarımını geliştirme ile hayvan ıslahı çalışma-
ları özel proje olarak ikinci Plan Dönemi sonlarında ele alınmağa baş-
lanmıştır. 



TABLO : 126 — Bası önemli Verim Artırıcı Girdiler ve Mahinalaşmada, 
Gelişmeler 

1962 1967 1972 (a> 

(1) (2) (3) 

Kimyasal gübre kullanımı Bin ton 295 1537 3 300 
Islah edilmiş tohum üre-
timi (b) » » 89 260 — 

Fiilen sulanan alanlar Bin hektar 1300 1540 1939 
Biçer döğer parkı Adet 6 072 7 840 9 300 
Traktör parkı » 43 747 74 982 125 451 
Mibzer parkı » 55 135 84 220 89 875 
Aşı serumu Milyon (Doz) 28 47 73 

Kaynak : Tarım Bakanlığı ve Devlet Planlama Teşkilâtı 
(a) Tahmin 
(b) Yalnız kamu kesimince üretilen tohumu kapsamaktadır. 

417. Sulama alanlarında tarla içi hizmetlerine gerekli ağırlığm 
verilmemesi nedeniyle sudan yararlanma oranı yüzde 70 dolajrmda kal-
mıştır. Sulajıan alanlarda önemli verim artışlarma ulaşılmakla birlikte, 
öngörülen ürün çe§itlilig:i, bileşim ve ekim sırası tam olarak yerleştirile-
memiştir. Traktör sayısı artmakla birlikte traktör-ekipman dengesi ku-
rulamamış, traktörlerin bölgesel dağılımı ve büyüklüğü, tarımsal gerek-
lerle tutarlı olmamıştır. 

III. UZUN DÖNEM GELiŞME HEDEFLERİ (1972 -
1987) : 

418. Dengeli beslenme, tarıma dayalı sanayilere hammadde sağ-
lanmasında darboğazlara yol açmeımak ve ihrEicat hedeflerine ulaşmak 
üzere 1987 yılma kadar hububat ve bakliyat toplammın yılda ortalama 
yüzde 3.0, meyve sebze toplamının yüzde 4.6, sanayi bitkileri ve yağlı 
tohumlar toplamınm yüzde 5.3, hayvan ürünleri ve su ürünleri toplanu-
nm yüzde 6.7, orman ürünlerinin yüzde 6.2 orammda gelişmesi gerek-
mektedir, Bu düzeydeki artış hızlan, tarımsal üretimin yapısında önemli 
değişiklikler oluşturacaktır. Hububat ve bakliyat ile yan ürünler topla-
mmın toplam tarımsal üretim değeri içindeki payının 1972 yılmda yüzd& 
30.8 den 1987 yılmda yüzde 23 dolayına düşeceği, buna karşılık hayvan 
üiTİnleri ve su ürünleri toplammm payının yüzde 35.2 den yüzde 44 do-
layma çıkacağı tespit edilmiştir (Tablo 127). 

419. Tarımsal üretimde öngörülen bu yapısal değişikliklere para-
lel olarak, arazi kullammmda da köklü değişmeler gerekmektedir. Uzun 
dönemde, tarım alanlannm kullammmda öngörülen değişiklikler Bitki-
sel üretim bölümünde ele almmıştır. 

420. Tarımın yukarıda belirtilen yapı yönünde modernleşmesi ve 
geliştirilmesi, kurumsal yapının düzenlenmesini, teknolojinin yaygınlaş-
tınlmasmı, pazarlamanm ve üretimle gıda sanayii ilişkisinin etkin bir 
biçimde kurulmasmı, kooperatifleşmenin geliştirilmesini gerektirmek-
tedir. 
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IV. ÜÇÜNCÜ PLAN HEDEFLERİ: 

1. TA IEP : 

(1) ÎQ TALEP : 

4i21. Tarımsal ürünler için talep projeksiyonları, tarım için hazır-
lanmış aynntıh bir girdi-çıktı tablosuna dayanılarak geliştirilmiştir. Bu 
yöntemle tarımın kendi içinde ve diğer sektörlerle olan tutarlılığı sağ-
lanmıştır. 

422. Gıda maddeleri yurt içi nihaî talep projeksiyonları, 1972 yılı 
tüketimi esas alınarak gelir ve nüfus artışları ile tüketim eğilimleri 
gözönünde tutularak yapılmıştır. Ayrıca, projeksiyonlarda dengeli bes-
lenme gerekleri ve muhtemel fiyat etkileri de dikkate alınmıştır. 

423. Tarımsal ürün talebi genellikle yurt içi üretim ile karşılana-
bilecektir. Ancak et talebinin yurt içi üretimle karşılanmasmda sorun-
ların devam edeceği tahmin edilmektedir. 

424. Tarımsal üı-ünlere ait iç talep tahminleri, tarım kesiminin il-
,gili alt bölümlerinde ayrıntılı olarak yer almıştır. 

(2) DIS TALEP (İHRACAT) : 

425. Tarım ürünleri ihracatmm Üçüncü Plan döneminde yılda or-
salama yüzde 2.8 oranında artması öngörülmüştür (Tablo 128). 

TABLO : 1S8 — Tarım Sektörü İhracat Tahminleri (a) 
(FOB 1971 fiyatlarıyla, Müyon TL.) 

tkmci Plan Üçüncü Plan 
yıllık ortalama yıllık ortalama 

19Ö7 1972 artış, yüzde 1977 artış, yüzde 

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

Bitkisel ürünler 2 562.5 3 476.2 6,1 3 990,6 2,8 
Hayvancılık ürünleri 287,9 125,8 — 15.3 97,1 — 5,1 
Orman ürünleri 41.8 82.0 14,4 132.0 10.0 
Su ürünleri 91,6 33,4 — 18.3 52,5 9,5 

TOPLAM 3 00 3 8 3 717.4 4.3 4 272,2 2.8 

Kaynak : Devlet Planlama Teşkilâtı 
•(a) Tütün, fındık, kuru incir, kuru üzüm, antep fıstığı ve et ihracatı 

gıda sektöründe yer almıştır. 

426. Potansiyeli daha çok olmakla birlikte bu dönemde orman ürün-
lerinin işlenmiş olarak ihracı öngörüldüğünden, işlenmemiş ürün ihracatı 
yılda ortalama jüzde 10 oranında gelişecektir. Bitkisel ürünler ihraca-
tında geleneksel ihraç maddeleri yanında taze meyve ve sebze ihracatında 
önemli ölçüde artışlar beklenmektedir. Su ürünlerinde yurtiçi tüketim 
alışkanlığı olmayam türlerin ihracatı desteklenecektir, tç talepteki geliş-
meler nedeniyle, esas İtibariyle canlı hayvan ve yapağı İhracatı beklen-
memektedir. 



2. ÜBETtM : 

427. Daha önce değinildig:i gibi Üçüncü Plan döneminde tanmsal 
üretimin, yılda ortalama yüzde 4,5 oranmda artırılması öng-örülmü§tür 
(Tablo 129). 

428. Bu dönemde hayvan, orman ve su ürünleri üretimlerinde İkinci 
Plan gerçekleşme tahminlerine oranla önemli artışlar hedef alınmıştır 
(Tablo 129). 

429. Hayvan ürünlerinde öngörülen üretim artışına ulaşmak için 
hayvan yemi üretimi ve hayvan hastalık ve zararhlanyla savaş çalışma-
larına büyük ağırlık verilmesi gerekmektedir. Bitkisel üretimin gelişme-
sinde, sulama, kimyasal gübre kullanımı ve tarunsal mücadele uygulama-
larmda gösterilecek çabalar en önemü etkenler olacaktır. Orman ürünleri 
üretimindeki gelişme, Orman-Sanayl ilişkilerinin yeni bir anlayış ile ge-
liştirilmesi ve amenajman çalışmalarmm buna göre düzenlenmesi ile ger-
çekleştirüecektir. Su ürünleri üretimindeki gelişmenin ileri avlanma tek-
niklerinin yaygınlaştınhnası ve avlanan ürünleri saklama, taşıma ve pa-
zarlama olanaklarmm geliştirilmesi Ue sağlanabileceği beklenmektedir. 

3. İTHALÂT : 

430. Üçüncü Plan döneminde tarımda ithalât yurt içinde üretilmi-
yen ürünler ile, ıslah çalışmaları için gerekli damızlık ve tohumluk gibi 
girdileri kapsamaktadır. 

YATIRIMLAR : 

432. Tarım yatınmlannm dağılımı Tablo 181 de gösterümişür. Bu 
yaünmlann yüzde 43,1 1 su ve toprak kaynaklannm geliştirilmesi için 
yapüacak ve bunun yüzde 60 ı ise büyük su projelerinden oluşacaktır. 

433. Yatınmlarm dağüımmda İkinci Plan döneminde başlatılan tarla 
içi geUştirme hizmeüerinin Üçüncü Plan döneminde de öncelikle devam 
etmesi, başlamış olan büyük su projelerin önenüi bir bölümünün Üçüncü 
Plan dönemi sonunda tamamlanması, yeraltı sulannm kullanılması yö-
nündeki uygıüamalann sürdürülmesi, ormancüık yatırunlannda agaçlan-
du-ma ve orman yollan yapımına önceUk verilmesi gözönünde tutulmuştur. 

434. Toplam tanm yatınmlannm yüzde 47,3 ünün özel kesim yatı-
nmlan olacağı tahmin edUmiştir (Tablo 104). özel kesim yatınmlannm 
yaklaşık olarak yüzde 73,0 ünü tarmısal makina ve ekipman oluşturmak-
tadır. Kamu yatınmlannm yüzde 67,5 i su ve toprak kaynaklannm ge-
liştirilmesine aynimıştır. 
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431. Tarımsal ürünler ithalât tahminleri Tablo 130 da gösterilmiştir. 

TABLO : İSO — Tarımsal Ürünle tthalM Tahminleri (a) 
(CÎP 1971 fiyatlarıyla, Müyon TL.) 

tkinci Plan Üçüncü Plan 
yıllık ortalama yıllık ortalama 

1967 1972 artış, yüzde 1977 artış, yüzde 

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

Bitkisel ürünler 20,0 35,0 11,8 100,0 23,4 
Hayvan ürünleri 171,4 180,9 1,1 250,0 6.7 
Orman ürünleri 11,0 3,0 5,0 10,7 

TOPLAM TARIM 202.4 218.9 1,6 355.0 10,2 
Kaynak : D&ulet Planlama Teşkilâtı 
(a) Bu tabloda hava şartlarının olumsuz etkisi ile doğabilecek ithalât 

ihtiyacı dikkate alınmamıştır. 

V. İLKELER VE TEDBÎRLER : 

435. Tanm sektöründe Ukeler tespit edilirken, işlenen topraklarm 
sınırlarına yaklaşıldığı, teknolojinin genellikle geri, verimliliğin belirli 
ürünler dışında düşük, alt yapmın eksik olduğu ve kamu hizmetlerinin 
yeterli bulunmadığı gözönünde tutulmuştur. 

(1) Tarımda üretim artışları; (i) daha ileri teknoloji ile verimlili-
ğin artırılması, (ii) tarımın ulusal ekonomiye katkısını en yüksek düzeye 
çıkaracak üretim bileşiminin gerçekleştirilmesi Ue sağlanacaktır. Bunun 
ilk gereği olarak, topraklarm kabiliyetlerine göre kullanılmasma çalışıla-
caktır. 

(2) Pazara dönük üretimin artttilması için Üçüncü Plan dönemin-
de ulaşım ağı, pazarlama alt yapılan, istikrarh fiyatlar, etkin bir kredi-
leme düzeni ve örgütlenme en önemli faktörler olarak dikkate almacaktır. 

(3) Tarımsal üretim hedeflerine ulaşmak için tarımda yapılması ön-
görülen yatırım ve harcamalar kısa sürede beklenen gelişmeyi sağlayacak 
şekilde gerçekleştirilecektir. Özellikle, sermaye/hasıla oranı düşük, ol-
gunlaşma süresi kısa projeler öncelik alacaktır. Bununla birlikte, gelişme 
potansiyeli uzun dönemde değerlendirilebilecek bölgelerde, toprak ve su 
kaynaklarmı geliştirmeğe dönük alt yapı ve bunlarm gerektirdiği oranda 
üst yapı çalışmaları yapılacaktır. 

(4) Çiftçilerin yatınmlarmm ve girdilerinin finansmanmda tarım 
kredUeri uygulaması. Plan üretim hedeflerine uygun programlar çerçeve-
smde hazırlanacak, belirli projelere bağlanarak yürütülecektir. Küçük 
çiftçilere kredinin, geliştirilecek kredi kooperatifleri eliyle aynî olarak 
verilmesi yaygınlaştırılacaktır. 

Kredilemede hayvancılık, yem üretimi, yağlı tohum üretimi, balık-
çüılt, ihracatı hızla artan ürünler ve teknolojiyi iyileştirecek girdiler ön-
celik alacaktır. Kredi uygulamasmm destekleme ahmlan uygulamasiyle 
tutarlılığı sağlanacaktır. 
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(5) ÜreUciye adil ve istikrarlı gelir sağ-lamak, tüketiciyi yüksek f i -
yatlarla karşı karşıya bırakmamak aynı zamanda ihraç ürünlerinin reka-
bet şartlarını iyiye götürmek üzere fiyat ve destekleme alımları konu-
sunda seçici ve ölçülü olunacak, iç ve dış pazarlar devamlı olarak izlene-
cektir. 

(6) Fiyat müdahalelerinin zorunlu görüldüfü hallerde enflasyonlat 
baskıyı asgariye indirmek, kredi ve finansman kaynaklarını zorlamamak 
ve gereksiz stok birikimlerini önlemek için destekleme fiyatları ürünlerin 
özellifine göre, ekiminden veya hasadmdan önce belirlenecektir. Destek-
lemede ekonomik ve sosyal amaçlar gözönüne almarak ürün destekleme 
fiyatı, yörelere, ürün kalitesine ve satm almacak miktara göre farklılaştı-
nlacaktır. Hayvancılığın önemi gözönüne almarak ilgili bölümde de de-
tinildi|i gibi perakende et fiyatlarmda tavan fiyat yerine, canlı hayvan-
larda taban fiyat sistemi getirilecektir. Dış pazarlarda talep-fiyat esnek-
likleri yüksek ürünler desteklemelerde öncelik kazanacaktır. 

(7) Yerleşme bölümünde belirtildig-i gibi dağınık bir özellik göste-
ren köy yerleşim düzeni içerisinde tarımsal hizmetler, çevredeki çiftçiye 
seçilecek merkezi nitelikteki köylerden götürülecek, arattırma sonuçlan 
hızla ve yaygın bir biçimde uygulamaya konulacaktır. 

(8) Tanm eg-itim ve ög-retimi yeniden gözden geçirilecek, teknisyen 
talebini karşılayacak miktarm üzermde kalan okullar, pratik tanm mer-
kezleri yapısında düzenlenerek teknolojik gelişmeleri yakından izlemek 
üzere hizmet içi efitim, usta yetiştirme ve çiftçi efitimi amacma yönel-
tilecektir. 

(9) İhracata dönük meyve ve sebze üretiminde dış pazar istek-
lerine uygun üretim planlan yapılacak; tarla pazar ve işleme sanayii 
arasmda tutarh bir ilişki kurulacaktır. 

TOPRAK VE SU KAYNAKLARI: 

I. PLANLI DÖNEMDE GELİŞMELER : 
436. Büyük su projelerinin gerçekleşmesinin uzun zaman alması 

gözönünde tutularak Planlı dönemde bu yatırımlar, uzun süreli program-
lara bağlanmış ve kuruluşlararası işbirliğinin belirli ölçüler içinde gerçek-
leştirilmesi sağlanmıştır. 

437. Sulama projelerinin önemli bir kesiminde sulayıcı gı-uplannm 
kurulması; kamu gözetimi saklı kalmak kaydıyla, bazı tesislerin işletme-
lerinin yararlananlara devredilmesi sağlanarak işletmeye ve özellikle kü-
çük su yatırımlarına katılma konusunda belirli sonuçlar elde edilmiştir. 

438. Kamu yatırımlannm geri ödeme uygulamasma Birinci Plan 
Dönemi sonunda başlanmış. İkinci Plan Döneminde gerekli ağırlık verile-
rek uygulama alanı genişletilmiştir, öte yandan öncelikle geri ödemeye 
konu olması gereken tarla içi geliştirme yatırunlarmm geri ödeme kap-
samma girmemesi sakmcah bir uygulanıa olarak ortaya çıkmıştır. 

489. Planh dönemde teknik güç ve teknolojide önemli gelişmeler 
kaydedilmiştir. 1955 1er de barajlarm inşaat, araştırma ve kontrol hizmet-
lerinde yabancı teknoloji ve teknik güçten yararlanılırken İkinci Plan 



Dönemi sonlarında yerli teknik ^ ç ve teknoloji her türlü araştırma, in-
şaat ve kontrol işlerini yürütebilecek bir düzeye ulaştırılmıştır. Ayrıca 
yeraltı suyu araştırma ve çıkarma çalışmalan tkinci Plan dönemi sonla-
nna doğru yüzde jmze yakın yerli ekipman ve teknik güçle başarılabU-
miş; sulama şebekelerinin inşaatmda kanalet sisteminin uygulaması ge-
nişletilmiştir. İkinci Plan döneminde görülen gelişmelerden biri de toprak 
ve su muhafazasında yeni metotların uygulanmaya başlanması ve rüzgâr 
erozyonu konusunda ülke şartlarma uygun yeni çahşmalarm ortaya kon-
muş olmasıdır. 

440. içme ve sanayi sujoı gereğinin belirli bölgelerden başlayarak 
tarımsal amaçlı kullanımlara rakip hale gelmesi; Planlı dönemin başla-
rmdan beri su kullanımmm düzenlenmesi için duyulan ihtiyacı, tkinci 
Plajı döneminin sonunda daha belirgin bir duruma getirmiştir. 

441. İşletmeye açılan sulama şebekelerinin önemli bir kısmmda pro-
jelerde öngörülen yararlar, yüzde 70 dolaylarında gerçekleştirilebilmiştir. 
1966 - 1970 yıllarmı kapsayan dönemde sulama şebekelerindeki ürün da-
glılınunda önemli bir deg:işiklik olmamıştır. 

442. Tablo 132 de sulanan alanlardaki ürün dağıhmı ayrıntılı bir 
şekilde gösterilmiştir. Tabloda görülenden farklı olarak kamu sulamala-
rmda sanayi bitkileri oranı daha yüksek ve yüzde 55 dolaylarındadır. 

443. Planlı dönemdeki çalışmalar Plan hedefleriyle karşılaştırmaü 
olarak Tablo 133 de ve sulamayla ilgili ayrıntılar Tablo 134 de verilmiştir. 

444. İkinci Plan dönemi sonunda, sulanan alanlar, tarım toprakları-
nın yüzde 7 si olan 1939 milyon hektara yükselmiştir (1). Böylece bu-
günkü teknolojiyle ekonomik olarak sulanabilecek 8.5 milyon hektardan, 
6,6 milyon hektar arazinin sulamaya açılması gelecek Plan dönemlerine 
kalmıştır. 

II. UZUN DÖNEM GELİŞME HEDEFLERİ (1972-1995) 

445. Toprak etütlerine göre, bugün üzerinde tanm yapılan 27,5 mil-
yon hektarlık arazinin ancak 21,7 milyon hektarmm teknik olarak tanma 
elverişli olduğu ileri sürülmektedir (2). 

446. Ülkede tüketici kullanımlara (S) ayrılabilecek su potansiyeli-
nin 88 milyar mJ dolaylarmda olduğu tahmin edilmektedir (4). 

447. 1,6 milyar m' ü içme ve kullanma, 1,2 milyar mî ü sanayi ve 
9 milyar m' ü de tarımda olmak üzere halen bu miktarm 11,8 milyar mî ü 
kuUamImak tadır. 

(1) Devlet istatistik Enstitüsü serilerinden farklı olnrnk tnrım nrn-
zilerinin 23,5 milyon hektar oldıığu varsayımına dayandırılarak tkiruA 
Plan'da bu oranın yüzde ye ulaşacağı belirtilmiştir 

(2J Topraksu çalışmalarına göre 21,7 milyon hektarlık bu alanın 0,7 
müyon hektarında çoraklık. 1.8 milyon hektarında drenaj t.l.l milyon 
hektarında erozyon sorunu vardır. Devlet Su İşleri çalışmalarına göre 
yüzde 10 ve daha az meyilli ova arazilerinin toplamı 18.Z milyon hektar-
dır. Bunlardan 13,5 milyon hektarı teknik yönden sulanabilir yapıdadır. 

fS) Tüketici kullanımlar tamamen kuUanıhp, yatağa geri dönmiyen 
su kuîlanımlanm kapsamaktadır. Enerji amaçlı kullanımlar tüketici de-
ğildir. 

(4) 8 müyar m' ü yeraltı suyudur. 



448. Su potansiyelini depolayabilmek amacıyla 172 milyar mî ka-
pa^iteU 473 baraj yeri tespit edilmiştir. Bunlarm 13.9 milyar m' kapasi-
teli 54 adedi (1). İkinci Plan dönemi sonunda bitirilmiş olacak, başlanmış 
olan 34 ünün angaatı devam edecektir (2) . 

TABLO : İSİ — StOama Dengesi 

1 9 7 2 1 9 7 7 

Alan 
(Bin hektar) Yüzde 

Alan 
(Bin hektar) 

Endeks 1977 
Yüzde 1972:100 

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

Hububat 510 - 26,3 650 26,2 127,5 

Buğday 290 15,0 360 14,5 124,1 
Çeltik 70 3,5 61 3,3 115,7 
Mısır 90 4,6 140 5,6 155,6 
Diğerleri 60 3,1 69 2,8 115,0 

Bakliyat-Yem 90 4,6 124 5,0 137,8 

End. Bît. 824 •42,5 1065 43,0 129,2 

Pamuk 500 25,8 620 25.0 124,0 
Ş. Pancarı 130 6,7 160 6,5 123,1 
Ayg içe f i 90 4,6 170 6.9 188,9 
Diferleri 104 5,4 115 4,6 110,6 Meyveler 215 11,1 290 11.7 134,9 

Narenciye 
Diğerleri 

Sebzeler 

45 
170 
300 

2,3 
8,8 

15,5 

55 
235 
350 

2,2 
9,5 

14,1 

122,2 
138,2 
116,7 

T O P L A M 1 939(a) 100,0 2 479(b) 100,0 127,8 

Kaynak : Devlet Planlama Teşkilâtı 
(a) Yaklaşık olarak 670 bin hektarı devlet mlamalarındandvr 
(b) 1.1 milyon hektarının devlet sulamalarından olacağı sannlmaktadır. 

449. Yukarıda belirtilen potansiyelden yararlanarak g-eliştirilmesi 
planlanan 481 büyük su projesiyle 4,2 milyon hektar arazi sulanacak, 210 
bin hektar arazi taşkmdan konmacak, 10 bin hektar arazi kurutulacaktır. 

450. Üçüncü Plan döneminde 650 bin hektarlık bir alan sulamaya 
açılabilecektir. 1978 -1982 döneminde 680 bin hektar, 1983 - 1987 döne-
minde 800 bin hektar, 1988 - 1992 döneminde 1 milyon hektar, 1993 - 1995 
döneminde 500 bin hektarlık alanda sulama şebekelerinin tamamlanması 
mümkün görülmektedir. Buna göre 1995 yılı sonuna kadar ek olarak 3,6 
milyon hektarhk arazi sulamaya açılmış olabilecektir (3 ) . 

(1) Başlanımş olup inşaatı 1972 den sonraya JcaUn barajlarda yara^ 
tılmış olan kapasiteler bu rakama dahil değildir. 

(S) Geriye kalan 179 barajın planlama, 8S6 barajm da istikşaf dü-
şeyinde etüdü yapılmıştır. j «• 

(3) Halk sulamalart dahü değildir. 
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TABLO : İSİ — Planlı Dönemde İnşaatı TaTnamlanarak Sulamaya 
Açılan Alanlar (Kamu) 

Y ı l l a r 

1962 sonu 

1963 

1964 

1965 

1966 

1967 

Birinci Plan dönemi 

Birinci Plan sonu 

1968 
1969 

1970 
1971 
1972 (a) 
İkinci Plan dönemi 
İkinci Plan sonu 

Büyülk su 
(Hektar) 

Büyülk su Küçük su Toplam 

(1) (2) (3) 

103 257 73 463 176 720 
18 150 (21205 39 355 
3Iİ778 2'1568 53 346 
68 915 126 077 94 992 
48 211 31 337 79 54S 
70 475 50 862 121 337 

237 529 151 049 S88 578 
340 786 224 512 565 298 
43 202 42 079 85 281 
15 962 37 168 53 130 
67 056 41 552 108 637 
68 538 27 590 96 128 
59 132 33 973 93 105 

253 919 182 362 436 2S1 
594 705 406 874 1 001 579 

• Su İşleri Hantalı İstatistik Bültenleri (1967-
1971J ve Topraksu Genel Müdürlüğü » I-'̂ 'D/ 

(a) Program değerleridir. 

451. Büyük ve küçük taşkm tesisleriyle Üçüncü Plan döneminde 
155 bin heklar, 1978 - 1982 döneminde 103 bin hektar, 1983 - 1987 döne-
minde 100 bin hetkarlık bir alan taşkmdan korunabUecek. daha sonraki 
dönemlerde genellikle küçük taşkm konulanna afırlık verilecektir. 

452. 1982 yıh sonuna kadar 894 bin hektarlık bir alanda, kamuca ele 
almacak tarla içi gelişürme yatırımlarma gerek duyulacaktır. Bunun 285 
bin hektarı Üçüncü Plan döneminde, 500 bin hektarı 1983 -1987 dönemin-
de olmak üzere 785 bm hektarmm 1987 yılı sonuna kadar gerçekleştiril-
mesi beklenmektedir. 

ı ı ı . u lus la raras ı k a r ş ı l a ş t ı r m a l a r : 

453. Ülkelerin farklı dofal şartlara sahip olmaları nedeniyle bu 
alanda karşılaştırma yapmak güç olmakla birlikte genel bir fikir vermek 

üzere Tablo 135 de çeşitli ülkelerin durumları özet olarak gösterilmiştir. 

ıv. üçüncü plan h e d e f l e r i : 

454. Üçüncü Plan döneminde toprak ve su kaynaklarıyla ilgili ola-
rak hedef alınan büyükler Tablo 136 da, bunun sulamayla ilgili aynntılan 
Tablo 137 de verilmiştir. 
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TABLO : 136 — Üçüncü Plan Döneminde Toprak ve Su Kaynaklarının 
Geliştirilmesinde Öngörülen Hedefler (Kamu) 

Miktar 
(Ha.) 

, , 155 000 
Drenaj ve kurutma ^gi 000 
Toprak koruma ve hava düzenlemesi 98 000 
Tarla içi geliştirme hizmetleri 285 OOO 

(1) Halk sulamaları Ğahil değildir. 

TABLO : 1S7 — Üçüncü Plan Döneminde Tamamlanacak Kamu 
Sulamaları 

Y ı l l a r (Hektar) 
Toplam 

(3) 

50 000 57 500 107 500 
l » ! ^ 55 000 59 200 114 200 

60 000 60 970 120 970 
75 000 69 315 144 SI 5 

' 82 770 80 245 163 015 
TOPT.AM 322 770 327 230 Ca) 650 000 

Büyük su Küçük su 

(1) (2) 

50 000 57 500 
55 000 59 200 
60 000 60 970 
75 000 69 315 
82 770 80 245 

322 770 327 230 fa ) 
(a) 100 bin hektarının yeraltı suyundan yararlanılarak aercek-

leştırıleceği tahmin edilmiştir. 

455. Üçüncü Plan döneminde 440 bin hekhın yeni açılacak devlet 
şebekelerinden olmak üzere yaklaşık olarak 540 bin hektarlık ek bir ala-
nın sulanacağı tahmin edilmektedir (1). 

456. Üçüncü Plan döneminde ele almacak en önemU proje çok yönlü 
Aşağı Fırat projesidir. Projenin doğrudan doğruya sulamayla ilgili bü-
yük yapılarma 1977 yılmda başlanacak, (2) 1983 yılmda 50 bin hektar, 
daha sonra her yıl 25 bin hektarhk bir alanda inşaat tamamlanarak. 2009 
yılmdan itibaren 700 bin hektarlık bir alan tamamen sulamaya açılmış 
olacaktır. Tarla içi geliştirme hizmetleri ile birlikte proje maliyetinin 25 
milyar TL. dolaylannda olacağı tahmin edilmektedir. 

v. i l k e l e r v e t e d b î r l e r : 

457. ( 1 ) Büyük su işlerinde proje kavramma açıklık geürilerek 
tekmk ve ekonomik yönden birükte ele alınması zorunlu olmayan projele-
rin ayrı ayrı değerlendirilmesi yapılarak en ekonomik bölümler öncelikle 
ele alınacak, daha az fayda sağlayan ünite ve alt üniteler ileri dönem-
lere ertelenecekür. 

sularruı gibi başlıca iki yönü vardır. Proje 
yatırımlarına 1972 yılında haşlanmıştır. 

S a Z t çanşm^lanna üçüncü Plan cSne-

nm- İ^^JJÎJ^^ hektarlık kamu sulama alanlarından UO bin hektarı-
cTği varm^lm!^tır sulam<ılarından 100 bin hektarının sulanabüe-



(2) Büyük su projelerinin çeşitli kuruluşları ilgilendiren yönleri 
uyumlu olfirak aynı anda ele alınacaktır. Tanm Bakanlığının sulanacak 
alanlardaki ürün çeşidinin tespitine ve sulu tfinm eğitimine, Orman Ba-
kanlığının yukarı havza çalışmalsırma gereken ölçüde katılması sağlana-
caktır. Sulama şebekelerinin su kaynağı ve tarla şartlan birlikte incele-
nerek Devlet Su îşleri ve Topraksu tarafmdan uyumlu olarak projelen-
dirilmeleri yolu ile tarla içi geliştirme hizmetleri hızlandınlacaktır. 

(3) Büyük su işleri ve bir dereceye kadar bunlarm tarla içi geliştir-
me hizmetleri ile Ugili çalışmalar belirli projelerde yoğıınlaştınlacak ve 
işletmeler için gerekli olanlarla özel durumlann dışmda sabit tesislerin 
yapımma gidilmeyecektir. 

(4) Kaynak israfını önliyebilmek için mevcut maktna parkı ve 
bununla ilgili tesislerin ortaklaşa kullanılarak tam kapisitede değerlen-
dirilmeleri sağlanacEiktır. 

(5) Toprak koruma ve taşkm önleme projeleri, yerleşim yerleri 
ile baraj ve sulama sistemi gibi kamu yapılarmı koruma amacma yö-
neltUecek; bu sorunım çözümünde daJıa çok ormancılık ve mera projeleri 
Ü6 uygun topraOc işleme ve yayım çalışmalanna ağırlık verilecektir. 

(6) Uzun dönemde tarla içi geliştirme hizmetlerinin bütünüyle 
çiftçüerce yürütülmesi için gerekli çalışmalar hızlandırılacak, özeUi'kle 
kredi olanakları buna göre düzenlenerek eğitim ve gösterme çalışma-
larına ağ ı r la verilecektir. 

(7) Hazırlıkları tamamlanmış olan ıSu Haklan ve Toprak- Su 
Birlikleri tasanlanmn kanunlaşması için çalışmalarm sonuçlandınl-
ması; aynca erozyon sorunımım büyümesini önlemek amacıyla yamaç 
arazi ve (HayvancıUğm gelişmesine etkisi de göz önünde tutularak) 
mer'a kullamımnı (1) düzenleyen yeni kanımlarm hazırlanması sağla-
nacaktır. 

(8) Sulama yatınmlarmın geri ödenmesi konusu, yararlananlann 
ödeme gücü ve arazi varlığı gözönünde tutularak «KademeU katılma» 
esasına göre yeniden düzenlenecek; özel 'karakteri açık olan tarla içi 
geliştirme hizmetlerinin geri ödeme kapsamma aimması sağlanacaktır. 

(9) Aşağı Fırat Projesiyle ilgili bütün çalışmalar, projenin bü-
yüklüğü ve alan potansiyeline uygun bir titizlikle ele alınacaktır. Sula-
mayla birlikte bu bölgeye girecek yeni ürünlerin yetiştirme ve değer-
lendirme şartlanyla sulu tanm tekniklerini önceden araştırmak üzere, 
(bir araştırma ünitesi ile yeterli sayıda eğitim - gösterme birimleri 'kuru-
larak sulama uygulamasma kadar bölgedeki çiftçinin eğ-itilmesine 
gidUecektIr. 

BİTKİSEL ÜRETİM 

I. PLANLI DÖNEMDE GELİŞMELER: 

458. Planlı dönemde bitkisel üretim Plan taiminlerine yaklaşmış, 
ancak bazı ürünlerde ekonominin gerekleri ile tutarlılık sağlanamamış-

(1) Mefa kullammmın diizenlemnesi Toprak ve Tarım Reformu 
Kanun Tasartamda ele almtnısUr. 

f. 15 



tır. özellikle sanayi bitkileri ve yağh tohumlarda teknolojik gelişmenin 
etMsi görülmüştür. Teknolojik gelişme belirli ürünlerde hava şartlarına 
bağlı dalgalanmayı azaltıcı y^nde olmuştur. 

459. Bitkisel üretim Birinci Plan döneminde yıllık ortalama yüzde 
4,3 orarunda gelişerek Plan hedeflerine yaklaşmıştır. Hububat, bakliyat 
ve meyveler dışmda diğer ürün grublarındaki artış hızı Plan hedefleri-
nin üzerinde olmuştur. 

460. Jikinci Plan döneminde jnUık ortalama üretim artışmm yüzde 
4,2 dolayında olacağı tahmin edilmiştir. Hububat, bakliyat ve sa-
nayi bitkilerindeki gelişmelerin Plan hedeflerinin gerisinde olacağı bek-
lenmektedir. Planlı dönemde bitkisel ürün grublarmdajki gelişmeler 
Tablo 138 de verilmiştir. 

TABLO : 138 — Planh Dönemde Bitkisel Üretimde Artış Hızları 

Birinci Plan İkinci Plan' 

TOPL,A,MI 
Hububat 
Bakliyat 
Sanayi bitkileri ve 
yumru bitkiler 
Yağlı tohumlar 
(Meyveler 
'Sebzeler 

Yıllık ortalama Yıllık ortalama 
(Yüzde) 

A 
(Yüzde) 

A 

Plan Plan Gerçekleme 
hedefi Gerçekleşme hedefi tahmini (a ) 

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

l 
4,4 4,3 4,4 4,2 
2,9 2,8 4,0 3,4 
4,4 1,4 5,2 1,1 

5,7 9,3 5,0 2,8 
7,5 8,7 6,0 8,6 
4,8 3,7 5,5 5,5 
4,8 5,1 5,6 5,4 

Kaynak : Devlet Planlama TeşkOâtı 
(a) tik dört yıl gerçekleme, 1972 tahminidir. 

461. Bitkisel üretimde önemli ürünlerin Birinci Plajı hedefleri ve 
139 da gösterilmiştir. 

gerçekleşmeleri ile İkinci Plan hedefleri ve gerçekleşme tahminleri Tablo 

462. Beş yılhk ortalamalara göre buğday üretimi Birinci Plan dö-
neminde öngörülen hedefi aşmıştır, ikinci Plan döneminde de hedefin 
üzerine çıkacağı beklenmektdeir. Bununla birlikte bazı yıllar da hava şart-
larmm olumsuz etkisi sonucu yurtiçi talep üretimle karşılanamamış ve 
ithal ihüyacı doğmuştur (1). 

463. Arpa ve mısır üretimi iki Plan döneminde de hedefin geri-
sinde kalmış, tou nedenle- yem açığı devam etmiştir. İkinci Plan döne-
minde bu tip yemlerin üretiminin arttınlmaaı için özel programlarm ha-
zırlanması öngörülmüşse de tou yönde bir uygulamaya geçilememiştir. 

(1) Toprak Mahsulleri Ofisi kayıtlarına göre 1963 yılında 489 bin 
ton, 1965 de 358 bin tmiı, 1966 da 289 bin ton, 1969 da 652 bin ton ve 
1970 de 846 bin ton buğday ithal edilmiştir. (Dünya Gıda Programı'ndan 
1969 da 101 bin, 1970 de 76 bin ton olarak veriledi hibeler dahildir.) 
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464. Bulamaaın ve modern girdi kullajımıımn yaygınlaşması sa-
nayi ibitkü-erinde verimliliğ-i ibüyük ölçüde etkilemiş, 1962-1971 döne-
minde verim, pamukda yılda ortalama yüzde 8,2; şeker pancannda 
yüzde 6,1 ve ayçiçeğinde yüzde 5,2 artmıştır (1). Tütün ve çay üretimi 
ekonominin gerekleri ile tutarlı olmamış, stok toirikimleri devam etmiştir. 

465. Meyve ve seljze üretimi Planlarda öngörülen düzeye ulaş-
mıştır. Birinci Plan sonunda meyve üretimindeki gerilemede o yıl zey-
tinin düşük üınin yılı olması etkili olmuştur. 

466. Birinci Plan döneminde sanayi bitkileri ihracatı Plan hedefi-
nin iki katı olmuştur. Bu artışta özellikle pamuk ihracatı etkili olmuş, 
1967 yılmda 110 lıitı ton hedefe kaışıhk üıraç miktarı 248 bin ton ola-
rak gerekleşmiştir. Hububat ve taze meyve - sebze ihracı hedeflerin 
önemli ölçüde) gerisinde kalmıştır. 

467. İkinci Plan döneminde en önemli gelişme sanayi ibitkileri ve 
taze meyve sebze ihracatmda görülmüştür. Planda yılda ortalama yüzde 
2,7 oranında artması öngörülen sanayi bitkileri ihracatmdaM artış hızı 
yüzde 4,7 olarak gerçekleşmiştir. Bu artış büyük ölçüde pamuk üıracatı 
ile sağlanmıştır. Taze meyve sebze ihracatmda İkinci Plan hedefi (yHİ2>-
de 11,0) aşılarak yıllık ortalama artış hızı yüzde 12,9 olmuştur. Pazar-
lama araçlanndaM göişmeler özellikle narenciye ürünleri ihracatım 
olumlu yönde etkilemiştir. 

468. 'Planlı dönem sonunda kimyasal gübre kullanımı yaMaşık 
olarak 10 kat artmıştır. (Tablo 140) 

TABLO : 11,0 — Planlı Dönemde Kimyasal Gübre Kullanımı 
(Bin ton) 

1962 1963 1967 1971 1972 

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

Toplam kullanılan 
(Gerçekleşme) 295 432 1535 2 441 3 300 (a ) 
Plan hedefleri — 467 1 266 — 4 000 

Kaynak : Devlet Planlama TeşTcilâtt 
(a) Gerçekleşme tahmini 

469. Büyük kapasiteli glibre tesisleri üretiminin programlanan dü-
zeye ulaşmaması, finansman ve kredi konuiannda karşılaşılan ıgüçlük-
1er, tedarik ve dağıtım görevlerinin gereğince yerine getirüememesi ne-
denleri ile İkinci Plan döneminde gübre kullanım artış hızı yavaşlamış-
tır. İkinci Plan dönemi sonımda, nadas hariç toplam ekili dikili alanla-
rın yaklaşık olarak yüzde 25,0 i gübrelenmiş olacaktır. 

470. İy i vasıfh tohumluk üretimi ve kullanımı Birinci Plamn son 
ve Ikinci Planm ilk yıllarmda gelişme göstermişse de uygulama dönem 

(1) Ülke ortalamalarına göre pamuk (Lif verimi 1910 - 1911 or-
talaması olarak, kuru şartlarda 4SR Kg/Ha., suluda ms Kg./Ha. ol-
muştur. Şeker -pancarında kuruda 20 Ton/Ha., suluda S9 ton/Ha., Ayç^ 
çeğinde kuruda 1IIS Kg./Ha. suluda 1 500 Kg.Ha. /verim elde edilmiş-
tir. Vervtnlerdeki farkMığm tümü yalnız suya bağlanamaz. Sulama ya-
nında kullaniUm gübre, iyi vasıflı tohumluk, ilâç gibi modem girdilerin 
katkısı da önemlidir. 



«onuna doğru önemU ölgüde gerüenıigtir. Teknolojik gelişmeyi yansıtan 
maüclneleşme ve sulama gltoi etkeıler tanmm genel tıölümiinde ele alm-
mı^tır. 

4T!İ. Planlı dönemde bitkisel ürünlerde hava şartlanmn olumaua 
efckismm asgariye indirilmesi ve üretimdeki büyük dalgalanmalarm azal-
tılmasmı sag-Iamak için teknoloji düzeyinin yükseltilmesi Uke olarafc 
tespit edllmi§tir. Bu ilke, uzun sürede gersekleştirilebilir nitelikte ol-
makla birlikte Plan öncesi dönemle karşılaştırmalı olarak yapılan ça-
lışmalar üretimdeki dalgalanmanm Planlı dönemde belirli ölçülerde azal-
dığmı göstermektedir (1). 

TABLO : U1 — 15 Yıllık Dönemde Tanm Aragisi KuTlamlış Dengesi (a) 

1 9 7 2 1 9 8 7 

1000 Ha. Yüzde 1 000 Ha. 
\ 

Yüzde 

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

A . Tarla arazisi 24 371 88,7 23 250 86,1 

Nadas 8 600 31,3 6 500 24,1 
Tahıl 13 231 48,1 11500 42,6 
Bakliyat ve yem 790 2,9 2 750 10,2 
Endüstri bitkileri ve yağlı 
tohumlar 1750 6,4 2 500 9,2 

B. Bağ-bahçe arazisi 3100 11,3 3 750 13,9 

T O P L A M 27 471 100,0 27 000 (b ) 100,0 

a) Meralar Juıriç 
6; 1987 yılma kadar imlenen tarla arazisinin İ7l bin Ha. hk holümü 

çayır - mer'aya dahil edilecektir. 

II. UZUN DÖNEM GELİŞME HEDEFLERİ (1972 -
1987) : 

472. Bitkisel üretimin yapısmdaki değişmeler, arazi kullanımı ve 
verim artışlan şeklinde kendini gösterecektir. Arazi kullanımmda ön-
görülen değişmeler Tablo 141 de görülmektedir. 1972 de yaklaşık ola-
rak 27,5 milyon hektar tahmin edilen ekili dikili alan 1987 ye kadar 27,0 
müyon heiktara düşürülerek 500 bin hektar kadar arazinin gayır - mer'a 
arazisine katılmasma çalışılacaktır. 

473. iEadli dikili alanda ortaya çıkacak yapısal değ-işmeler, tahıl 
alanlarmm azalması, sanayi bitkileri, bag bahçe ve özellikle bakliyat ve 
yem bitkileri ekim alanlarmm artması yönünde kendini gösterecektir 
(Tablo 141). 

(1) (1955 - 1962) - (1963 - 1970) dönemlerini esas alarak yapılan 
karşılaştırmalarda verimin eğilim (trend) çizgisi civarındaki dalgalan-
ması; buğdayda Planh dönem öncesi yüzde 9,5 den Planlı dönemde 6^ 
ye; gotikte yüzde 12,0 dan yüzde 8,0 a; ayçiçeğinde yüzde 15/) dan yüz-
de 5fi a; pamukta yüzde 8,5 den yüzde 4,2 ye; patateste yüzde €,0 ddn 
yüzde ye düşmüştür. 
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III. ULUSLARARASI KARŞILAŞTIRMALAR: 

474. Bağlıca ürünlerin verim yönünden karşılaştırmaları Tablo 142 
do, tanmsal girdi kullanımı karşılaştırmaları Tablo 143 de gösterilmiştir. 

IV. ÜÇÜNCÜ PLAN HEDEFLERİ : 

1. T A L E P : 

(1) ÎQ TALEP : 

475. Üçüncü Beş Yıllık Plan döneminde bitkisel ürünler iç talebinin, 
nüfus ve gelir artışı, tarıma dayalı sanayilerin gelişmesi ile ilişkiU olarak 
yılda ortalama yüzde 4,1 oranmda artacağı tahmin edilmiştir. Yurtiçi 
talep başlıca ürünler için. Tablo 144 de gösterilmiştir. 

476. Üçüncü Plan döneminde, Tablo 145 de görüldüğü gibi hububat 
tahmin edilmiştir. Hububattaki azalmaya karşılık bakliyat, patates ve 

tüketiminin 1972 de fert başma 246 kg. dan 1977 de 242 kg. a düşeceği 
meyvelerde belirli artışlar olacaktır. 

(SJ DIŞ TALEP (İHRACAT) : 

477. Bitkisel ürünler ihracat tahminleri Tablo 146 da görülmekte-
dir. İhracat projeksiyonlannda dış pazarlardaki gelişmelerle birlikte iç 
üretim olanakları gözönünde tutulmuştur. 

478. Yeni meyve alanlarınm üretime başlamasmm zaman alması, 
pazarlama olanakları ve dış pazarlarda yerleşme çabalarmm başarıya ulaş-
ması meyve ve sebze ihracatmda etkili olacaktır. 

479. Sanayi bitkilerinde en büyük ağırlığı olan pamuk ihracatmda 
dış talep yönünden bir tıkamklık olmayacağı tahmin edilmiştir. Ancak, 
dokuma sanayiinin gelişmesi ile Uıracatm bu yöne kayması ve üreüm dü-
zejri pamuk ihracatını smırlayabilecektir. 

2. ÜRET İM : 

480. Üçüncü Beş Yıllık Plan döneminde bitkisel üretimin yılda or 
talama yüzde 4,0 oranmda artması hedef alınmış ve üretimin gruplara 

göre dağılımı Tablo 147 de gösterilmlşlr. 

481. Plan döneminde öngörülen buğday üretimi verim artışları ile 
sağlanacaktır. Verim artışında özellikle gübreleme ve iyi vasıflı tohum-
luk kullammı etkiU olacaktır. Halen yüzde 30,0 dolaymda gübrelenen 
alanın 1977 yılında yüzde 57,0 oranma yükseleceği tahmin edilmiştir. Çel-
tik üretiminin ithal üıtiyacı yaratmayacak düzeye çıkarılması öngörül-
müştür. Üçüncü Plan döneminde yemeklik dane baklagiller üretiminde 
öngörülen artışa, özellikle kurak alanlardaki nadas arazilerinde bu ürün-
lerin ekim sırasma konulması ile ulaşüabilecektir. 
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lO t- o Ĉ  00 ı-T M t> tû CO CO 03 © l> ̂  M tH •<J< 00 M t- 00 eo K5 «D H t- 1-1 Tfi 

M ©_ t- 0_ 0_ 00 od CO 00 o t M >o >n © 05 OJ rH 00 o cq eö inrHlOrHCO 

l-e 

o 
S 
S 

•23 ga^H c a rt s d 3 MMosSMS 

« p ı 

•• I g I 
öN o § 



t-
s 

01 s ^ s 

İ 5 Oi 
(M 
S 

• i 

ı > . ö oş^co o o w o s t o r t i n t - o 
RI S L O U J O T I H 00 O RH OO" N TO « « grHlONOOOJ 

S 
r-40 r-fO IflOO t- tO O O ı-H O 
£ 2 £2 "»SS fc o " ^ ® 
^O tH COtPr̂ UÎNOOO 

09 
cjo ti© •«tı» ojT)io«o©o» 
s; <0 rH lO M ( <N 

o 

S İ 

e rfs 



S C4 t- 05 00 
tH'OÖ'TH of 

M 00_«£Ş_ 
ı o " t > 

tD 

00 ı-H 00 
^—' (M lO rH C ) 

C « M 

Pq 

co •JH 0> TM H 
(N cf ın to 
TH İ-I 

«0 TH <N 
cî (M~0 co C£> co Tit o t' (N co (» CO 

ıra !» rH lO 
CJTUO İN 00 Cû CO T-t ıH H lO İN <N 

O 
Kİ 
ti 

O 
S 

0) s 
4J > 

0) s 
4J > ğ <Û -r: 

s 
1 o 
El 

Cî r-̂ -S' 
. . l i l g <? -fe 
e " 

fsî 



482. Tütün üretiminin ig ve dış talebi aşmayacali düzeyde tutulması 
gerektiğinden üretim hedefi buna göre tespit edilmiştir. Pamuk üretimi 
Üçüncü Plan döneminde yılda ortalama yüzde 4,8 oranmda artırılabile-
cektir. Bu artış, daha çok g:übrelenen ve sulanan alanlarm artınlmasma 
bağlı olacak ve yeni pamuk alanlarmm üretime girmesi yönündeki çaba-
lar hızlandırılacaktır (1). Y a f l ı tohumlar üretiminde Plan döneminde yıl-
da ortalama yüzde 5,5 oranmda artış öngörülmüştür. Bu düzeyde bir ar-
tışın gerçekleşmesi ile bitkisel yağ: talebinin ig üretimle karşüanacafı 
tahmin edilmiştir. 

483. Meyve üretiminin Üçüncü Plan döneminde jnlda ortalama yüz-
de 3,9, bunların içinde narenciye üretiminin ise yüzde 4,9 oranmda artması 
öngörülmüştür. Üçüncü Plan döneminde 10 bin hektar dolaymda yeni 
narenciye dikimi projeye bağlanmıştır. Üzüm üretiminde pazar isteklerine 
uygun sofralık ile şaraplığa elverişli çeşitlerin üretimine ağırlık verile-
cektir. 

484. Hayvancılığm gelişmesinde önemli bir etlcen olan yem üreti-
mine ağırlık verilecek Plan döneminde arpada yılda ortalama jrtizde 4,6, 
mısırda yüzde 6,4, f i ğ ve burçakta yüzde 6,8 orajımda artışlar hedef 
alınmıştır. Kaba yemlerde yılda ortalama yüzde 5,4 ve bunlann içinde, 
özel hayvancılık projelerinin gereği olarak, yonca, korunga üretiminde 
yılda ortalama yüzde 9,4 oranmda artış öngörülmüştür. 

485. Bitkisel üretim hedeflerine ulaşmada özellikle kimyasal g^übre 
kullanımmm katkısı göz önüne almarak Plan dönemi sonunda ulaşılması 
gerekli olan gübre miktarı hesaplanmıştır. Tablo 148 de görüleceği gibi 
1977 yılmda toplam ekili dikiü alanlarm yüzde 43,4 ü gübrelenmiş ola-
caktır. 

486. Gübre kullammınm bu düzeye ulaşmasında kredi önemli bir 
etkendir. Plan döneminde gübrenin tedarik ve dağıtımı için gerekli kredi 
miktarları Tablo 149 da gösterilmiştir. 

487. Üretimle ilgili olarak arazi kullanım dengesi Tablo 150 de; 
önemli ürünlerde alan - ortalama verim - üretim dengesi Tablo 151 de gö-
rülmektedir. 

3. ÎTHAİAT: 

488. Üçüncü Beş Yıllık Plan döneminde bu alanda yüksek verimli 
tohumluk ithali öngörülmüştür. Kötü hava şartlarmm gerektirebUeceği 
ithalât genel dengeler içinde düzenlenebilecektir. 

4. FÎZİKt DENGE : 

489. Bitkisel üretimde 1972 ve 1977 yıllan itibariyle fiziki dengeler, 
Tablo 152 de görülmektedir. 

(1) Verim artışının sağlanabilmesi için Plan döneminde, sulu alan-
larda 5 yılda yüzde 2Jf,0, gübrelenen alanlarda 5 yılda yüzde SSjS oranında 
artışlar hedef alınmıştır. 



tO o lO 0> 00 00 M 
M «5 "̂lO CCM C0lt5 

Ot- 02 O Tll •<i< 00 «O 
00 rt'rtT-roOor 
ıHCO ««NNC^M 

W O » OÎ" K5 02 r-T oT th" OO ıH 50 00 Op N ® -Jf O) CS (31 t-O N Ş N tD lO 
T-i TH ^ 

O O O O 
o ın C3 o m o 3J 00 t- m o tH İN «D 

"i, oo_ ın » eo 
COrH (̂ OO-ınıCM® 

© 
•«tî 

« T-L 
M 

o rH t-
g 

•H 

o 

S 

N m 
ıoa> 

OO eo O) 
SS 
t-

o OO.TİI o_ıa> b-N eo" Oî" lo ın ın T-ı -«jt eo oj ıH rt O 00 o 00 ö> Tjl <35 ıH 05 tH 00 co 

o o o © 
o •<)( t- ̂  
05 rt © lO 

s? 
5 

M M 02 2 w s M <! ÎH 



I 

I 

00 

i 
2 

0) 
I: oi w 

© © •o 
•S İH 

t-
t-
O) ' 
rH 

§ 
cS S 
m 

cq 
t- , 
l3> 

00 

o « o © OJ t-̂ O e» o•®e<f u5̂-ı «D c5 TH 

la 

o_oq,T-< o M ı-T ci 00 -lir cq ıH 
00 ı-l(M 

00.00_00_Ö M co 
jg th t ^ T - T o o 

o o t- o w Oi t-<N o tû o (N N oo" t- «e w o 05 M N 

t- TJL t- TH «5 «D ro 
co" M 1-î (N oo" © W 

00_ 00 © 0_ 00 Cİ oo" r-T İN « CO 
00 >-1 rH M 

"i. ''l eo rn" m" es" o" 00 

o tc © o o «D M M © (û W 53 05 O •>l<"tD ĉ ©' © ıH ıH rH lO İS 
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TABLO : H9 — Kimyasal Gübre Kredileri 

(1971 Fiyatlariyle, Müyon TL.) 

1 9 7 3 1 9 7 4 1 9 7 5 1 9 7 6 1 9 7 7 

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

1708 1806 1938 2 014= 2 058 

V. İLKELER VE TEDBİRLER : 

490. (1) Üçüncü Beş Yıllık Plan döneminde hedef alman kimyasal 
gübre kullanımma ulaşabilmek için tedarik ve dağıtım sistemi aşağıdaki 
şekilde yürütülecektir : 

a. İthalât T. Zirai Donatım Kurumu, T. Şeker Fabrikaları A . Ş. ve 
Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği veya Tarım Kredi Kooperatif-
leri Yardımlaşma Birliği Vakf ı tarafmdan yapüacaktır. 

b. Yerli üretimin fabrikalardan satm alınması ve dağıtımı Tanm 
Bakanlığınca T. Zirai Donatım Kurumu; T. Şeker Fabrikaları A . Ş. ve 
Tanm Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği veya Tanm Kredi Kooperatif-
leri Yardımlaşma Birliği Vakfma verilecektir. 

c. Tek f iyat sistemi uygulamasına devam edilecektir. 

(2) Bitkisel ürünlerde üretim artışınm sağlanmasmda sulama., güb-
re ve sertifikalı tohumluk kullanımı, tarımsal mücadele, geliştirilmiş top-
rak işlemesi gibi tarım tekniklerinin eğitim ve yayım hizmetleri yoluyla 
çiftçiye götürülmesinden etkili olarak yararlanılacaktır. 

(3) Planın öngördüğü bitiksel üretim hedeflerine uygun olarak iyi 
vasıflı tohumluklarm. Tarım Bakanlığmm sorumluluğunda, özel yetiştiri-
cilere dayalı olarak üretilmesi gerçekleştirilerek, dağıtım düzenlenecektir. 
Aynca Toprak Mahsulleri Ofisi vasıtasiyle tohumluk dağıtımmda aynî 
sistemin de uygulanmasına geçüecektir (1). Yağ oranı yüksek tohumlarla, 
yüksek verimli yem bitkileri tohumluklarmm ithal edilerek çoğaltılması 
ve çiftçilere dağıtımı sağlanacaktır. 

(4) özellikle meyve ve sebzeciliğin yoğtm olduğu alanlarda toplu 
mücadelenin sağlanabilmesi kooperatifler ve birlikler aracılığı ile gerçek-
leştirilecektir. ilâç kalıntılan sorunu gözönünde tutulareık biyolojik mü-
cadele sistemi geliştirilecektir. 

(5) Makuıalaşmada çeki gücünün tarımsal gerekler ve İşletme bü-
yüklükleri ile tutarlı olması, yöresel şartlara uygun ekipman dengesi ku-
rulması, kooperatiflerin makine - ekipnuın kullanumnda daha aktif rol 
alnoalan sağlanacaktır. 

(6) Buğday, yağlı tohumlar, meyve-sebze üretimi özel programlar 

çerçevesinde geliştirilecek, yağlı tohumlann üretiminde şeker pancan böl-

gelerindeki olanaklardan yararlanılacaktır. 



(7) Kurak bölgelerde gelir artırıcı ürün çeşitliliği sağlanacak, özel-
likle pamukta alan artışına yönelen çabalar hızlandırılacaktır. 

(8) Özellikle hayvan ıslahı, besi ve sütçülük projelerinin uygımlan-
dığı alanlarda yem üretimi özel projelerle yürütülecek; pazarlama, yem 
kurutma ve işleme tesisleri kurularak kamu kuruluşlarınca sözleşmeli 
yem üretimi sağlanacaktır. 

(9) Gübre - bitki - toprak uyumunu sağhyarak gübre kullanımım 
daha etkili hale getirmek için Toprak Tahlil Laboratuvarlarmm sayılan 
artmlarak çahşmalan çiftçiye rehberlik edecek şekilde düzenlenecek ve 
geliştirilecektir. 

TABLO : 150 — Arasi KuUanım Dengesi (a) 
1 9 7 2 1 9 7 7 

Bin Ha. Bin Ha. 

Hububat 13 231 13 018 

Yerli buğday 6 000 3 900 
Yüksek verimli buğday 2 600 4 500 
Arpa 2 700 2 900 
Mısır 675 750 
Çelük 70 81 
Diğer tarla bitkileri 1186 887 

Baklagiller (b) 380 410 

Endüstri bitkileri yağlı tohumlar 1750 1850 

Ayçiçeği 400 460 
Patates 165 180 
Şeker pancarı 150 170 
Pamuk 710 760 
Diğerleri 325 280 

Meyveler 2 600 2 745 

Narenciye 45 55 
Çay 27 30 
Zeytin 725 760 
Bağ 855 870 
Diğerleı-i 948 1030 

Sebzeler (c) 500 550 

Yem bitkUeri (d) 410 898 

TOPLAM 18 871 19 471 

Nadas 8 600 8 000 
GENKT, T O P L A M 27 471 27 471 

(a) Devlet İstatistik Enstitüsü'nün yayınladığı carî istatistikler esas 
aimmışttr. 

(b) Hayvan yemi olarak değerlendirilen bakliyat hariç. 
(c) Bostan dalıU. 
(d) Fiğ ve burçak dahil. 
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M -tn" MT o CO 03 rp t-̂  tp to 00 o ^ 
THr-lobt- IMO0>P3;f" 
t - t - r t t - r J ( C O OOO 

CO İN r̂  
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HAYVANCILIK 

491. Ekonominin gelişmesine paralel olarak, tarımda öngörülen 
yapı deflşikligi, tanmsal üretim içinde hayvancılığın payının artması 
şeklinde görülecektir. Bugün, hayvan ürünleri talebinin karşılanmasmda 
zaman zaman darbog-azlarla karşı karşıya kahnmakla birlikte, kaynaklar 
yönünden ülkede büyük bir potajısiyelin mevcut olduğu bilinmektedir. 
Bu potansiyelin değerlendirilmesi için gelecek plan dönemlerinde hayvan-
cılığın geliştirilmesine büyülc ağırlık verilecek, doğal kaynak varlığı yö-
nünden hayvancılık için nispî ekonomik üstünlüğü bulunan kalkmmada 
öncelikU yöreler uygulamada özellikle gözönünde tutulacaktır. Üçüncü 
Planda hayvancılık, bilinen büyük potansiyelin değerlendirilmesinin ge-
rektirdiği ağırlıkla ele alınmıştır. 

ı. p l a n l ı dönemde g e l i ş m e l e r : 

492. İlkel şekilde yürütülen hayvancılığın Planlı dönemde yeni bir 
anlayışla, ülke şartlarına göre düzenlenmesine çalışılmıştır. Buna göre, 
mera durumu elverişli olan yerlerde meraya dayanan; tarla ziraatı hâkim 
bulunan ve pazar durumu elverişli olan yerlerde ise, yem üretimi ile bağ-
lantısı kurulan, yoğun hayvancılığın geliştirilmesi yoluna gidilmiştir. 

493. Planlı dönemde mera açımının durdurulması, meraların üze-
rindeki baskının azaltılması ve iyileştirmesinin hızlandırılması öngörtil-
müştür. Ajıcak hızı yavaşlamakla birlikte, mera açımı planlı dönemde de 
devam etmiş, iyileştirme çalışmaları ise plan hedefinin onda biri oranında 
gerçekleşebilmiştir. Kamu meralarından ve köy orta malı meralardan 
kimlerin, nasıl ve ne şekilde yararlanacağı hakkında gerekli kanunlar he-
nüz çıkarılamamıştır. 

494. Planlı dönemde besi projelerinin uygulamaya konulması ile 
verımliliğm artmJması çabalan yoğunl^Jc kazanmıştır. Düşük verimli 
yerli hayvanların çeşitli metotlarla ıslah edilerek yüksek verimli türlere 
dönüştürülmesi çalışmaları. Planlı dönemde önemle ele aimmıg, damızlık 
yeüştirme nüvelikleri ve ihtisaslaşmış teknik hayvancılık işletmelerinin 
kurulması yoluna gidilmiştir. Hastalıklarla savaş, koruma çalışmalarının 
gelişmesi, hayvan ölümlerinin azalmasım kısmen sağlamıştır. Ancak bu 
gelişmeler sınırlı ölçüde kalmış ve hayvancılık sorunları önemini sürdür-
müştür. 

495. Planlı dönemde hayvancılık üretimindeki gerçekleşmeler. Plan 
hedefleri ile karşılaştırmah olarak Tablo 153 te gösterllmişür. Planlı dö-
nemde yem açığı devam etmiş, bileşimi de yeterince iyileştirilememiştir. 
Yem durumu ayrıntılı olarak Tablo 160 da verilmiştir; 

496. 1963 - 1972 döneminde sığır ve koyun eti üretimi yılda orta-
lama 3.0 artmış, tavuk eti üretimi ise yılda ortalama yüzde 6.9 gelişme 
göstermiştir. 

497. Planlı dönemin başında 14.7 kg. olan fert başına toplam et 
tüketiminin îkinci Plan sonunda 17.8 kg. a, süt tüketiminin ise 82,9 
kg. dan 90,3 kg. a ulaşacağı tahmin edilmiştir. 



TABLO : ISS — Planlı Dönemde Hayvan ÜrilnlerindeTci Üretim 
Gelişmeleri 

Birinci Plan ÎMnci Plan 

Plan hedefi Gerçekleşme Plan hedefi 
Gerçekleşme 

talımmi 

Mallar 

Yıllık 
ortalama 

gelişme hızı 

Yıllık 
ortalama 

gelişme hızı 

Yıllık 
ortalama, 

gelişme hızı 

Yülilk 
ortalama 

artış, yüzde 

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

Sığır ve koyun eti 
Tavuk eti 

7,6 2,0 
3,5 

S,3 
6,1 

44. 
10,3 

Süt 4,8 2,8 4,6 4,0 

Yumurta 11,1 1,9 6,9 7,2 

yai)ağı 4,5 2,3 4,2 3,6 

Tiftik 2,3 — 2,3 2,1 0,9 

Toplam hayvan ürünleri 5,6 2,6 4,8 3,2 

Kaynak : Devlet Planlama Teşkilâtı 
NOT: Tabloda yer alan malların Birinci ve İkinci Plan dönemr 

Zerinde m,iktar ve değer olarak karşxlaştırmas% mümkün olmadığından 
gelişme hım verilmiştir. 

i l uzun Dönem ge l î şme h e d e f l e r i (1972 -
1987) 

498. Uzun dönem gelişme hedefleri tespit edilirken, hızla artan nü-
fus ve yükselen refah düzeyine bağlı olarak ortaya çıkacak hayvani pro-
tein ihtiyacının karşılanması, hayvancılığın hâkim olduğu kalkınmada 
önceUkli yörelere ağırlık verilerek, çiftçi gelirinin artırılması ve sana-
yinin gerektirdiği girdilerin karşılanması esas alınmıştır. 

499. 1972 yılında 19.3 gram olan fert başına günlük hayvanî pro-
tein tüketiminin 1987 yılmda 35.2 grama ulagacağı tahmin edilmiştir. 
(Tablo 154). 

500. Bu düzeye ulaşılabUmesi için, 1972 - 1987 döneminde et üre-
timinin yılda ortalama yüzde 6.5, yumurta üretiminin ise yüzde 8.0 ora-
nmda artması beklenmektedir. Türkiyenia potansiyeli dikkate ahndığın-
da bu ulaşılabilir bir düzeydir. 

501. Dengeli beslenmenin gerçekleştirilmesi yalnız üretimle değil, 
beslenme alışkanlıklannın belirU bir yönde geliştirilmesine de bağh ola-
caktır. 

50G. Uzun dönemde hayvancıhkta pazar için üretim yapan işlet-
melerin yaygınlaşması beklenmektedir. Hayvancılık tarımın diğer kolla-
nna oranla daha hızlı gelişeceğinden toplam tarımsal üretim içinde hay-
vancılığın payınm (Su ürünleri hariç) 1972 de yüzde .S4.6 iken, 1987 de 
yüzde 43.0 dolaylarına ulaşacağı tahmin edilmektedir. 



TABLO : 151, — vmn Dönemde Fert Bama Hayvm Ürünleri 
Tüketimi 

İİS72 1987 

.1972-1987 
Yıllüs optalamai 
artış, (Yüzde) 

(1) (2) (3) 

Hayvani protein tüketimi (Gram/gün) 19,3 35,2 4,1 
Toplam et tüketimi (Kg/Yıl), 17,8 31,7 3,9 
Süt tüketimi (Kg/Yı l ) 90,3 166,0 4,1 
Yumurta tüketimi (Kg/Yı l ) 3,7 7,6 5,0 
Balılc tüketimi (Kg/Yı l ) 4,5 7,5 3,9 

(1) Tohumluk üretiminde özellikle Devlet Üretme Çiftlikleri- ân fi, 
tımınM Toprak Mahsulleri Ofisi. Seker Şirketi, Tü^iye Z ^ i ^ 
Kurumu gibi kuruluşlar göreolendirelecektir. ^ Donatım 

ııı. u lus la raras ı ka r ş ı l a ş t ı rma la r : 

503. Hayvancılıkta ulaşılan düzey diğer ülkelerle karşılaştırmalı 
'Olarak Tablo 155 ve Tablo 156 da gösterilmiştir. 

504. Tabloda görü ldü^ gibi hayvancılıkta gergekleştirUen üretim 
ımkterları ve bu ürünlerin fert başma yıllık ortalama tükeUmleri d i ^ r 
•ülkelere oranla Türkiye'de oldukça düşük bulunmaktadır. 

ıv. üçüncü plan h e d e f l e r i : 

1. T A L E P : 

UJ İÇ TALEP: 

505. KaJiteü damızlık ve merinos yapağısının belirli bir oranı dı-
şmda diğer hayvan ürünleri talebinin Üçüncü Plan döneminde iç üretimle 
karşılanabUeceğl beklenmektedir. Ancak bu dönemde sığır ve koyun eti 
İle dokuma sanayünde gelişen kaba yapağı talebinin yurtiçi üreUmle kar-
şılanmasında (1) bazı göçlüklerle karşılaşılacağı tahmin edilmektedir. 

506. Fert başma toplam et tükeUminin J^Ida ortalama yüzde 3.8 
artarak 17.8 kg dan 21.4 kg. a ulaşması beklenmektedir. Şehirleşmenin 
hızla artacağı gözönünde tutularak süt ve gelişen peynir talebinin yılda 
•ortalama yüzde 5.6 artacağı tahmin edilmiştir. 

ıoyı If.Ll^-^'îff.T tamamlayun ürün fiyatları ara^nda 
1971 ythndaM ilişküenn bozulmıyacağı varsayıhnıştır. örneğin, sıâtr Z 
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507. ıTalebin karşüaıunasmda ülkede mevcut hayvancılık üreüm 
potansiyellin değerlendirilmesi zorunludur. Ancak bu potansiyelin deger-
lendirümesinde fiyat, yatırım ve örgütleşme en önemli etkenler olmak-
tadır, 

508. Hayvan ürünlerine ait yurt içi talep tahminleri Tablo 157 de 
gösterilmiştir. 

(2) Dış talep ( İhracat) : 

509. Üçüncü Plan döneminde canlı hayvan yerine et ihı-acatı ön-
görülmüştür. İhracatı devam edecek olan hayvan ürünlerinin ihracat 
tahminleri Tablo 158 de gösterilmişür. 

510. î ç ve dış talep birUkte almdığında toplam talebin jalda or-
talama yüzde 5.0 artması beklenmektedir. 

2. ÜRETİM : 
511. Hayvancılık üretim tahmmlerinde : ( i ) Hayvan sayıları (2) (ii) 

Sürü bileşimindeki değişiklikler (3), (in) Yaş dağılımları, ( iv ) Çeki hay-
vam sayısının yılda ortalama yüzde 2.7 azalacafı, ( v ) Birim hayvan ba-
gma verim artışındaki gelişmeler, (vi) Uygulamaya konulan yeni proje-
lerin etkileri gözönünde tutulmuştur. Buna göre yapılan hayvancılık üre-
tim tahminleri Tablo 159 da gösterilmiştir. 

512. Tabloda görüldüğü gibi toplam üretimde beklenen ortalama 
yıllık artış yüzde 5.0 olmaktadır, önemli ürünlerden sığır ve koyun eti 
üreümi ortalama yüzde 5.9 artacaktır. Bu artışın saflanmasmda en 
önemli etken yeme bağlı olarak verim artışıdır. Tavuk eü üretimi yılda 
ortalama yüzde 8.7 artarak et talebinin karşılanmasında önemli bir rol 
oynayacaktır. Süt üretiminin yılda yüzde 5.6 oranmda artac&ğı tahmin 
edilmiştir. 

513. Yukarda öngörülen üretim hedeflerinin gerçekleştirilmesinde 
en önemli gereklerden birisi yem olmaktadır. Yem dengesi Tablo 160 da 
verilmiştir. 

514. Tablo'da görüldüğü gibi, Üçüncü Plan döneminin sonunda yem 
açığı olmıyacağı tahmin edUmiştir (1). Ancak dengeli beslemenin sağ-
lanabilmesi için, sindirilebilir toplam besin maddeleri ihtiyacının jiizde 
30 unun yoğun yemlerden, yüzde 70 inin ise kaba yemlerden karşılanması 
gerekmektedir.' Bu düzeye ulaşılarak gerçek yem dengesinin sağlanması, 
uzun dönemde mümkün olabilecektir. 

fg; üçüncü Plan döneminde doğum ve ölüm oranındaki değişme-
ler sonucu, Koyun sayısında yüzde 74, tiftik keçilei-inde yügde 1.1, sığır-
larda yüsde 4.3 oranmda artış olacağı tahmin edilmiştir. 

(3) Et üretimine esas teşkil eden kasaplık güç oranının (Kasap-
lığa giden hayvanların sürü toplamına oram) bu dönemde koyunlarda 
yüzde 2.0, kılkeçilerınde yüzde g.2, tiftik keçilerinde yüzde 1.5, sığtrlarda 
yüzde 1.8, mandalarda ise yüzde if.l oranmda artarken, birim hayvan 
baştna et üretiminin koyunlarda yüzde 15.S, kılkeçilerînde yüzde 9.i, 
tiftik keçOerde yüzde 8.0, sığtrlarda yüzde 26.0, mandalarda yüzde 54 
oranmda gelişeceği beklenmektedir. 

(1) Bu tahminde: (i) Mevcut yem kaynaklar mm tamamen kul-
lanılacağı, (ii) Küspe, kepek, karma yemler ve benzeri maddelerin ih-
raç edîlmiyeceği, (iii) yem üretimini geliştirme projelerinim, uygulamaya 
konulacağı varsayılmıştır. 
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3. tTHAlAT: 

516. îç talep bölümünde değinildiği gibi, genelUkle talebin İç üre-
timle karşılanması esas alınmıştır. Bu nedenle Üçüncü Plan döneminde İyi 
kaliteli damızlıklar ve belirli bir oranda merinos yapağısı ithalatı yapı-
lacaktır. Bunıuıla ilgili ithalât tahminleri Tablo 161 de gösterilmiştir. 

4. FÎZTKÎ DENGE : 

516. Hayvan ürünlerinden başlıcalan ile ilgili fizike denge Tablo 
162 de gösterilmiş, bu Tabloda hayvan sayılarındaki değişmelere yer veril-
memiştir. Canlı hayvanlardan Mezbaha ve Et Kombinası gibi sınai tesis-
lerde kesilenler Gıda Sanayiinde, kırsal alanlarda kesilenler ise kırsal 
tüketimde yer almıştır. 

5. UYGULANMASı ÖNGÖRÜMıN BAŞLıCA PROJELER : 

517. Bu bölümde öngörülen hedeflerin ve ilkelerin gerçekleştirilmesi 
için uygulanması öngörülen başlıca projeler şunlardır. 

(1) KÖY HAYVANCILIĞINI GELİŞTİRME PROJESİ : 

618. Köy hayvancılığını geliştirme projesinin ilk dönemi kalkın-
mada öncelikli yörelerde uygulanacaktır. Proje gereğince, mevcut hay-
vanların ıslahı, yem üretiminin geliştirilmesi, meralarm düzenli otlamaya 
tabi tutulması, işletme tesislerinin tamamlanması öngörülmektedir. P>roje 
gelişmekte olup, Üçüncü Plan döneminde uyg:ulanacaktır. Proje bittiğinde 
bununla ilgili finansman yıllık programlarda konulacaktır. 

(Z) SÜT İŞLETMECİLİĞİ PROJESİ: 

519. Tutan 388.5 milyon TL. olan bu proje, önce nüfusu yoğun tü-
ketim bölgelerinden başlıyarak ele alınmış olup, damızlık hayvan yetiş-
tirilmesi amacı ile birlikte yürütülecek ve diğer yörelere yaygınlaştırıla-
caktır. 

(S) BESİ PROJESİ: 

520. Üçüncü Plan dönemi sonunda 1 milyon koyun ile 1.2 milyon 
baş sığırm besiye alınarak, besiye alman hayvanlarda et üretiminin yüz-
de 35 dolaymda artmlması ve kalitenin yükseltilmesi amacmı tanıyan bu 
proje kalkınmada öncelikli yörelerde uygulanacaktır. 





TABLO : 161 — Hayvan ÜriMeri İthalât Tahminleri 

(CİP 1971 fiyatlariyle, MVym TL.)' 
ikinci Plan Üçüncü Plan 

'Mallar 
1967 1972 

Yıllık ortalama 
artış, (Yüzde) 1977 

Yıllık ortalama 
artıg, (Yüzde) 

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

Damızlık hayvan 6,5 10,0 9,0 20,9 15,9 
Merinos yapağısı (a ) 149,1 159,7 1,4 213,3 6,0 
Kü 12,3 6,2 — 12,8 10,0 10,0 
Ipekböceği tohumu 1,4 1,5 1,4 1,6 1,3 
Sperma 1,0 1,5 8,5 
Diğerleri 2,1 2,5 3,6 3,0 3,7 
T O P L A M 171,4 180,9 1,1 250,3 6,7 

Kaynak : Devlet İstatistik Enstitüsü ve Devlet Planlama Teşkilâtı 
(a) Merinos yapağısı ithalât gerçekletmesi 1967 yılında 8 4OO 

ton olup, 1972 yılında 9 000 ton ve 1977 yılında 12 000 ton dolayında 
olacağı tahmin edilmiştir. 

(J,) TÜRKİYE TAVUKÇULUĞUNU GELİŞTİRME PROJESİ: 

521. Yumurta üretiminin artırılması ve et sorununun çözümlenme-
sinde tavuk etinden yararlamiması amacıyla hazırlanan bu proje Ue 
mevcut kapasiteler genişletilerek, toplam sürü içinde kültür ırkı tavuk 
oranının hızla artması sağlanacaktır. Proje yurt çapında ve özel sektöre 
ağırlık verilerek uygulanacaktır. 

V. İLKELER VE TEDBÎRLER : 

522. (1) Kalkınmada öncelikli yörelere ve hayvancılık bölgelerine 
ağırlık verilerek besi yapma, yaptırma, bunun için gerekli tesisleri ve et 
sanayiini kurma, yaıı ürünleri değerlendirme, genel f iyat politikası i le 
tutarlı olarak canlı stok ve destekleme alımları yapma çalışmaları Kamu 
iktisadi Teşebbüslerinden biri eliyle yürütülecektir. 

(2) Canlı hayvan arzındaki mevsimlik ve yıllık dalgalanmalar, 
hayvancılık potansiyelinin geliştirilmesi gereği, üretici ve tüketici yöre-
ler arasındaki büyük f iyat farkları gözönünde tutularak canlı hayvan 
alınılan yapılacak ve etteki tavan fiyat uygulamasma son verileceiktir. 
Alım fiyatlarının tesbitinde yöresel şartlar, girdi fiyatları, hayvan tür-
leri gözönünde tutulacaktır, ö t e yandan, bu uygulamanm tüketici bakı-
mından doğurabileceği zararları gidermek üzere zamamnda etkili tedbir-
ler alınacaktır. 

(3) Hayvancılık üretim artışınm sağlanması ile ilgili olarak, özel-
likle yüksek verimli hayvanların yetiştirildiği yörelerde yetiştiricilerin v e 
kooepratiflerin «Hayvan Yetiştirme Birlikleri» halinde öngütlenmeleri 
sağlanacaktır. 

(4) Crtizenli hayvan alım ve satım yerleri, destekleme alım yerle-
rine ve sınaî tesislere uygunı olarak gerçekleştirilecektir. 
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Ĉ  rH rt 
tH Tt( o 

N N 

9.00 M 
v H 00' 

03 ıH 00_ 
0> t- Oİ 
00 00 O o t- co co co ĉ  
co m rH l> p t>" t- s t-
co th M 
co (M rH 
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(5) Hayvan tıirimi başma verimi artırmaJî için besleme gartları-
lun iyiye götürülmesi yanmda ıslah çaügmalarma hız verileceiktir. Kay-
nak kaybmın önlenmesi amacıyla, belirli yörelerde ıslahı yapılan hayvan-
larm yerlUerle karışarak yozlaşmamasmı sağlamak için çalışmalar proje 
çerçevesinde yürütülecektir. 

(6) Pazara dönük tavukçuluğun Üçüncü Plan döneminde hızla ge-

liştirilmesi gereği gözönünde tutularak, damızlık yetiştiriciliği destekle-

necek, kooperatiflere ağırlık verilerek özel kesim teşvik edilecektir. 

(7) Hayvan hastalıklarmm sebep olduğu kayıpları asgarî düzeye 
indirmek amacıyla hayvan hareketlerinin kontrolü ve hastalıklarmm era-
dikasyonu belirli projelere bağlanacak, bu çalışmaların hayvan ıslahı ve 
geliştirilmesi projeleri ile uyumu sağlanacaktır. 

(8) Belirli ağırlık ve randımanın altındaki hayvanların kesimine 
engel olunacaktır. Kasaplığa ayrılan hayvanların belirli projeler çerçeve-
sinde besiye alınması sağlanacaktır. 

(9) Tarım Eakanlığınm hayvancılıkla ilgili personelinin ve özel-
likle veteriner hekimlerin yurt içinde çeşitli yörelerin hayvancılık potan-
siyeli ile oranlı olarak dağılımı sağlauıacaiktır. 

(10) Anayasa'nın 131. maddesi gereğince orman alanı dışına çı-
karılacak sahaların otlak ve mer'a haline getirilmesine öncelik verilecek, 
hayvancılığı geliştirme programına uygun olarak' buralarda düzenli ot-
latma sistemi uygulanarak yetiştiricilerin yararlanması sağlanacaktır. 

SU ÜRÜNLERt 

I. PLANLI DÖNEMDEKİ GELİŞMELER : 

523. Balıkçılığın hukukî ve idarî yönlerini düzenleyen ve su ürün-
leri stoklannın korunması, üretimin arttırılması ile araştırma, yayım, 
eğitim konulannı kapsayan su ürünleri kanım tasarısı İkinci Plan dö-
neminin son yıllarmda kanunlaşarak yürürlüğe konmuştur. 

524. Balıkçıların can ve mal emniyetini sağlamak amacı ile ele 
alman bahkçı barmaklarmdan iki Plan döneminde 11 adedi tamamlan-
mıştır. Bunlara ek olarak 3 barmağm inşaatı devam etmektedir. Balık-
çılann üretimlerini daha iyi değerlendirmeleri amacıyla bu barmaklara 
bazı üst yapı tesisleri yapılması ikinci Plan dönemi sonunda ele alm-
mıştır. 

525. İkinci Plan döneminde, modem teknolojiye uygun olarak ba-
lıkçılar elektronik cihazlarla donatılmış ve kaynakların tespitinde büyük 
bir geli§me görülmüştür. 

526. Su ürünleri içinde ihracı önemli yer tutagelmekte olan bazı 
balıklann üretimi azalmış ve ihracatı geliştirilememiştir. İhracat ola-
naklannm arttırılması için yeni çeşitlerin avlanması konusunda etüdler 
tamamlanmıştır. 

527. İç sular balıkçıhğmda, potansiyelin ancak yüzde 28 i değerlen-
dirüebilmektedir. Mevcut potansiyelin kullammı ve geliştirilmesi için ba-
lık üretme merkezi projesi ele alınmıştır. 



II. UZUN DÖNEM GELİŞME HEDEFLERİ (1972-1982) 

528. Balıkçılıkta kooperatifçiliğin önemi gözönUnde tutıUarak Planlı 
dönemde bu konunım geliştirilmesi üzerinde durulmuş, belirli bölgelerde 
Ikooı>eratîf ve birlikleri kurulmuş; ancak bu geligme gerekli ölçüde yay-
gınla^tınlamamıştır. 

529. Gelecek on yıllık dönemde su ürünleri üretiminin yılda ortala-
ma yüzde 8,4 oramnda artabileceği tahmin edilmiştir. Bu talimin, balık 
kaynaklannm envanter çalışması ve avlama teknolojisinde beklenen ge-
linmelere dayandırılmıştır. 

530. Su ürünleri üretiminin 1980 de talebi karşüayabümesi için açık 
deniz balıkçılığına Üçüncü Plan döneminde başlanması gerekmektedir. Bu 
düzeydeki üretim ile dengeli beslenme için gerekli hayvansal proteinin 
yüzde 8,2 si su ürünlerinden karşüanmış olacaktır. 

III. ULUSLARARASI KARŞILAŞTIRMALAR: 

531. Türkiye'de balık üretimi ve ihracatmm diğer ülkeler ile karşı-
laştırılması Tablo 163 de, fert ba^ma su ürünleri tükeümi ile ilgili karşı-
laştırmalar ise Tablo 164 de gösterilmiştir. 

TABLO : 16S — Çeşitli Ülkelerde Balik Üretimi ve İhraoaU 

U r e t i m 
A 

(Bin ton) 
İ h r a c a t 

A 
1966 1969 1966 1969 

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

Türkiye 123 135 0,3 5,8 
İtalya 369 353 8,6 11,5 
Fransa 805 746 18,8 16,7 
Yunanistan 83 93 1,8 1,8 
Bulgaristan 27 56 1,0 15,9 
Portekiz 506 457 4,0 7,0 
(Romanya 37 40 1 
İspanya 1®63 1486 0,7 11,8 
Yugoslavya 4)6 44 1,6 1,2 

Kaynak : F A O - Production Yearbook, 1970 

TABLO : 161, — Çeşitli Ülkelerde Fert Babına Su Ürünleri Tüketimi 

(Kg/Yl) 
1. Türkiye 4,5 7. Belçika 8 O 
2. Portekiz 20,0 8. Fransa 80 
3. Norveç 20,4 9. Ingüter« Q,IS 
4. Danimarka 20,8 10. İtalya 64 
5- İsveç 20,8 1 1 . B. Almanya 7,3 
6. Japonya 30J 12. Hollanda 6,8 

Kaynak : FAO - Production Yearbook, 1970 



IV. ÜÇÜNCÜ PLAN HEDEFLERİ : 

1. TALEP : 

(1) İÇ TALEP : 

532. Su ürünleri ig talebinm Üçüncü Plan döneminde yılda ortalama 
yüzde 8.4 oranmda artacağı tahmin edilmektedir (Tablo 165). 

533. Üçüncü Plan döneminde yurtiçi talep iç üretimle karşılanabile-
cektir. Dönem sonunda su ürünleri yurtiçi talebinin yüzde 69 unun taze 
yüzde 7 sinin konserve ve yüzde 20 sinin ise tuzlu olacağı tahmin edil-
mektedir (1). 

{S} DIŞ TALEP (İHRACAT) : 

534. Avlanan balık miktarına ve artan yurt içi talebe bag-lı olarak 
Üçüncü Plan döneminde su ürünleri ihracatmda büyük bir artışın olma-
yacağı, ancak yurt içinde tüketim alışkanlığı olmayan türlerin ihracmm 
gelişeceği tahmin edilmiştir. 

535. Üçüncü Plan döneminde su ürünleri ihracat tahminleri Tablo 
166 da gösterilmiştir. 

2. ÜBETİM : 

536. Türkiye'de su ürünleri avcılığı genellikle kıyılarda yapılmak-
tadu-. Bu nedenle tabiat olaylarındaki değişmelere bağlı olarak üretimdeki 
dalgalanmalarm Üçüncü Plan dönemmde de devam etmesi beklenmek-
tedir. 

537. Üçüncü Plan döneminde su ürünleri üretiminin yılda ortalama 
yüzde 8,4 oranında gelişeceği tahmin edilmektedir. Üretimin dağılımı 
Tablo 167 de gösterilmiştir. 

538. Bu tahminlerin yapılmasında balık stoklarının durumu ile av-
lanma teknolojisinde beklenen gelişmeler, üretimin değeriendirme olanak-
larmm belirli düzeyde arttırılacağı ve bunlara bağlı olarak alt yapı yatı-
nmlarmm Planm öngördüğü düzeyde tamamlanacağı kabul edilmiştir. 

3. İ T H A L Â T : 

539. Üçüncü Plan döneminde su ürünleri ithali öngörülmemiştir. 

4. Y A T I R I M L A R : 

540. Su ürünlerinde üretim, değeriendirme, ulaşım, barmak ve pa-
zarlama olanaklarının düzenlenmesi için Üçüncü Plan döneminde özel 
kesim balıkçı kooperatifleri ve biriikleri ile kamu kesimmin toplam ola-
rak 800 milyon TL. yatırım yapacağı tahmm edilmiştir. 

f. 17 
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V. İLKELER VE TEDBÎRLER: 

54:1. (1) Avlama teknolojisi greliştirilecek, aramalar ve avlanmalar 
balık nesillerinin korunması ve balık arzmda kararlılık sağlayacak biçim-
de düzenlenecektir. Bu konuda açık deniz balıkçılığı ve iç sular balıkçüı-
gına önem verilecektir. 

(2) Beslenme dengesi açısmdan su ürünlerinin, insan gıdası olarak 
tüketilmesi öncelik kazanmakla birlikt-e, bu yolla değ-erlgn-dirmeye elve-
rişli olmayan ürünler ile artıklann, balık unu sanayiinde kullanılması 
sağlanacaktır. 

(3) Balıkçı barmak tesislerinden, balıkçıların can ve mal emniyeti-
nin sağlanması yamnda üretimin deferlendirilmesi için gerekli tesislerin 
yapılarak bunların o yöredeki balıkçı kooperatifleri eli ile işletilmesi ola-
naklan hazırlanacaktır. 

(4) Balık avcılığında kooperatifleşme desteklenecek, kooperatif ve 
birliklerine balık avlamak, balık pazarlamasmı düzenleyerek, balıkçılara 
ve tüketiciye yararlı olmak üzere balık avlama yerleri ile barınak ve tü-
ketim merkezlerinde pazarlama ve konserve tesislerine sahip olmak veya 
işletmek imkâm sağlanacaktır. 

(5) Balık avlanma yerleri ile bannak ve tüketim yerlerindeki pa-
zarlama tesislerinin kullanılmasında o yöredeki balıkçı müstahsil koope-
ratifleri Ue birliklerme öncelik verilecektir. 

(6) Kültür balıkçılıgmm özel zirai işletmelerde yer alması sağla-
nacaktır. 

(7) Sünger avcılığı ve ürününün İşlenmesi ve değerlendirilmesi 
ıslah edUecektir. 

(8) Su ürünleri ile ilgili eğitim yaygınlaştırılacaktır. 

ORMANCILIK 

L PLANLI DÖNEMDE GELİŞMELER : 

542. PİEinlı dönemde, ormanlannuzm korunması ve geliştirilmesi ya-
mnda, orman potansiyelini hızla değerlendirmek üzere, üretimi arttırmak 
ve böylece sanayiinin hammadde ihtiyaçlarmı öz kaynaklarımızdan karşı-
lama yönünde gelişmeler olmuştur. Orman kanununda tanmmış oian hak-
lar, ormana dayalı sanayiinin gelişmesi karşısmda, hammadde talebinin 
karşılanmasında önümüzdeki dönemlerde güçlükle karşılaşılabileceğini 
ortaya çıkarmıştır. 

543. Planlı dönemde ormancılık üretiminde yılda ortalama yüzde 
5,6 oranmda bir gelişme öngörülmüş, buna karşılık yüzde 6.2 oranmda 
gerçekleşme sağlanmıştır (1). Üretim artışı, Birinci Plan döneminde yılda 
ortalama yüzde 7 oranmda olmuş, İkinci Plan döneminde ise yüzde 5,3 
olacağı tahmin edilmiştir. 

(1) Bu artış piyasa ve orman köylülerine tanınan indirimli fiyatla-
rın ağırlıklı ortaZamasına göre hesaplanmıştır. 197Z yılı tahmindir. 



544. Planlı dönemde, taillanacak odun (1) tümetinü yılda ortalama 
yüzde 6,6 artmıştır. Buna karşılık, linyit ve LPG gazı gibi diğer yakıt 
maddelerinin kullanımındaki artış nedeniyle yakacak odun tüketimi azal-
maya başlamıştır. Orman ürünlerinden kâfıt odunu talebi, dig-erlerine 
oranla daha hızlı artmıştır. Bu talebin karşılanmasında, tomruk yerine 
daha ekonomik bir hammadde olan yakacak odundan aktarılan, sanayi 
odunu kullanılmaya başlanmıştır. 

545. Planlı dönemde hammadde-sanayı ilişkileri iyi kurulmadı|ın-
dan, belirli yörelerde yerleşmiş sanayilerin hammadde ihtiyaçları güçlükle 
karşılanabilmiştir. Amenajman planı çalışmaları 1972 sonuna kadar ta-
mamlanacağ-mdan, bu çalışma sonuçlarına bağlı olarak yürütülen «Or-
mancılık Ana Planı», hammadde-sanayi ilişkilerini daha düzenli bir du-
ruma getirebilecektir. 

546. Orman kaynaklarımızdan yararlanmanın düzenlenmesini sağ-
layan ve üretimin planlanmasına yön veren orman amenajman planı ça-
hşmaları, planlı dönemde uygulanan modem envanter metotlarının yardı-
mıyla öngörüldüğü şekilde, orman alanmın tamamını kapsamıştır (Tablo 
168) . 

547. Orman smırlandırma ve kadastro çalışmaları alanında 1938-1962 
döneminde yersel metodla toplam 3 839 936 Ha. orman alanımn smırlan-
dıı-ma ve kadastrosu yapılmış, buna karşılık Planlı dönemde, hava fotoğ-
rafları yardımıyla bu çalışmalar 2 571 779 Ha. alanı kapsamıştır. 

548. Üreümle yakm üişkisi olan orman yollan yapımı. Birinci Plan 
döneminde, toplam olarak 20 023 km., İkinci Plan döneminde ise 16 316 
km. olarak gerçekleşmiştir. Planlı dönemden önce yapılan yollarla, bir-
likte toplam 63 598 km. yol yapılmış olmaktadır. Böylece toplam o m a n 
yolu ihtiyacının yüzde 40 ı karşılanabilmiştir. 

549. Birinci Plan döneminde 150 813 Ha. ve İkinci Plan döneminde 
de 128 405 Ha. olmak üzere toplam 279 218 Ha. saha ağaçlandınlmıştır 
(Tablo 168). 18,3 milyon Ha. orman alanının yüzde 60 kadannm ağaçlan-
dırmayı gerektirecek ölçüde bozuk orman niteUğinde olması gözönünde 
tutulursa. Planlı dönemde yapılan ağaçlandırmalarm yetersiz olduğu an-
laşılır. Aynca, ağaç türleri se<;iminde, sanaymin kısa dönemde hammadde 
ihüyaçlarmı karşılayabilecek türler yerine genellikle daha uzım sürede 
ürün alınabilecek ağaç cinslerine ağırlık verilmiştir. 

TABLO : 168 — Planlı Dönemde Ormancılık Sektöründe Sağlanan 
Başlıca Gelişmeler 

1967'ye 1972'ye Planlı dönem 
Birim kadar toplam kadar toplam toplam 

(1) (2) (3) 

Amenajman çahşmalan Ha. 6 SOO 000 11 500 000 18 300 000 (a) 
Sınırlandırma Ha. 1771389 800 390 2 571 779 
Ağaçlandırma Ha. 150 813 128 405 279 218 
Orman yollan Km. 20 023 16 316 36 339 

Kaynak : Orman Bakanlığı 
(a) Amenajman çalışmaları s<mucunda değişebilecektir. 

(1) Yakacak odun dışında kalan genellikle sanayide kullanılan di-
ğer tüm odun türlerini kapsamaktadır. 



550. On yıllık planlı dönemde orman ürünleri ihracatında önemli bir 
artış öngörülmemiş; buna karşılık, yılda ortalama yüzde 14,4 oranmda 
bir artış gerçekleşmiştir. 

II. UZUN DÖNEM GELİŞME HEDEFLERİ (1972-1995) 

551. Planlı döneme kadar orman sanayiinin yeterince gelişmemiş 
olması nedeniyle, ormanlar genellikle yakıt ihtiyacınm karşılanması ve 
toprak-su-bitki dofal dengesinin korunmasına yanyan bir dofEd kaynak 
olarak değerlendirilmekteydi. Sektörün başlangıcmda da belirtildiği gibi 
ormanın çeşitli fonksiyonları yanmda aym zamanda sanayiye hammadde 
veren bir kaynak olarak görülmesi gerekmektedir. Perspektif dönemde 
ormancılıfm bu yöndeki gelişmesinin ağırlık kazanması gerekmekte ve 
beklenmektedir. 

552. Uzun dönem gelişme hedefleri saptamrken ormana dayaU sa-
nayilerin ihtiyaçlarmm öz kaynaklarımızdan karşılanması esas alınmıştır. 
Bu talebin karşılanması için gerekli kullanacak odun üretim miktarının, 
1972 - 1987 yıllan arasmda yılda ortalama yüzde 7fi (1) 1987 - 1995 döne-
minde ise yüzde 5,5 artması öngörülmüştür. Bu üretim düzeyine ulaşıla-
bilmesi için; ( i ) Kullanacak odun iu-etim verimlilitinin (2) yüzde 60 dan 
y t o i e 70 e çıkarılması, ( i i ) Amenajman planlarmda idare sürelerinin kı-
saltılması, (İÜ) Yakacak odun yerine, diğer yakıt maddelerinin hızla ika-
mesi şartma bağlı olarak, yakacak odım tüketim fazlasmm odun işleyen 
sanjayîye yüdan yıla artan oranlarda aktarılması, ( iv ) Yurtiçi talebin 
perspektif dönemden sonraki yıllarda güvenle karşılanabilmesi için, özel-
likle hızlı büyüyen ağaç türlerinden oluşan ağaçlandırma projelerinin en 
kısa süre içinde geniş ve toplu alanlarda, uygulamaya konulması gerek-
mektedir. 

553. Perspektif dönem ortalarmda tomrukta bozulacak olan arz -
talep dengesinin korunabilmesi için, bugün hammadde gereğinin yüzde 75 
kadan tomrukla karşılanan kâğıt sanayi ihtiyacuun en kısa sürede tom-
ruk yerine sanayi odunu ile karşılanması zorunlu görülmektedir. Buna 
ulaşılabilmesi içim, bugünkü ıkuUanacaik - yaksıcak odun dengesinin, uzun 
dönemde değiştirilerek, 1995 te yüzde 80 - 20 oranma ulaşması öngörül-
müştür (Tablo 169). 

554. Ayrıca orman smırlandırma çalışmalarmm en kısa bir sürede 
tEimamlanarak, orman-halk ilişkilerinin düzenlenmesi ve rasyonel arazi 
kullanımı olanaklanmn sağlanması yolu ile ormanlarm yapısı iyileştiril-
miş olacaktır. 

555. Odun hammaddesinin maliyetini düşürmek amacıyla, birim 
alandan en çok üretimi sağlamak yöneliminde, istihdam ihtiyacı da gözö-
nünde tutularak, belirli sanayi projelerinin hammaddesini sağlayacak yö-
relerde ileri üretim ve makina teknolojüerini daha çok kullanma yoluna 
gidilecektir. 

(1) 1972 - 1987 döneminde yakacak odun ve ikincil ürünler dahil 
gelişme hızı yxTlik ortalama yüzde 1987 - 1995 döneminde ise yüzde 
Jt,5 tir. 

fSJ Üretim somında elde edilecek kullanacak odun miktarının, ağa-
cın diküi durumdaki hacmine oranıdır. 
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III. ULUSLARARASI KARŞILAŞTIRMALAR: 

556. Türkiye ormanlarının en az yüzde 60 uıın bozuk olması nede-
niyle ortalama verim gücü düşüktür. Üretim, tüketim, orman alam ve 
üretim oram yönünden yapılan uluslararası karşılaştırmalar Tablo 170 
de görülmektedir. 

IV. ÜÇÜNCÜ PLAN HEDEFLERİ : 

1. TAUEP : 

(1) tÇ TALEP : 

557. Talep tahminlerinin yapılmasmda, kâğıt ve orman ürünleri 
sanayii, bunım içinde özellikle inşaat sektörünün talebi gözönünde tutul-
muştur. Talep tahminleri Tablo 171 de gösterilmiştir. Tabloda görüldüğü 
gibi yakacak odun talebinin toplam talep içindeki payının azalması, sa-
nayi odunu talebinin artması ve j'akacak odunun sanayi odunu talebini» 
karşılanmasma yöneltilmesi öngörülmüştür. Tomruk, sanayi odunu ve 
diğer mallar üretimi ile bunlara olan taîcp arasında fiziki denge sağlan-
mıştır. 

(S) DIŞ TALEP (İHRACAT) : 

558. 1972 de 82 milyon TL. olacağı tahmin edilen orman ürünleri 
ihracatmm, 1977 de 132 milyon TL. na çıkması ve bunun içinde en büyük 
ağırlığın tel direği ihracatında olması beklenmektedir (Tablo 172). 

TABLO : 170 — Ornumcıhkta Vlnslararosı Karşılaştırmalar 

ülkeler 
Orman alanı 

(Mil. Ha.) 
Üretim 

(Mil. m'.) 
Üretim oranı f a j 

(m3/Ha.) 

Fert başına 
tüketim (b) 

m3. 

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

Türlüye 18,3 16 0.88 0,47 
A. B. D. 307 297 0,97 1.93 
B. Almanya 7,3 27 3,72 0.66 
Finlandiya 19,5 44 2,27 4,40 
Fransa 13 26 1,99 0,65 
ispanya 14,4 4,8 0,33 0,29 
îsveç 23,5 64 2,73 2,30 
İtalya 6 11 1,66 0,55 
Yugoslavya 7.3 17 2.32 0,75 
Yunanistan 2,5 3 1,20 0.40 

Kaynak : United Nations/FAO (Wood : World Trends and Pros-
pects; 

World Wood Journal; "VVcn-ld B&view - 1971 
(a) Toplam üretim miktarının, üretime sokulmayan alanları da kap-

sayan tüm orm<tn alanına oranıdır, 
(b) TüketiTnde sanayiye giden ara malı ve yatırım malları dahildir. 
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2. Ü B E T İ M : 

559. Üçüncü Plan döneminde tüm orman ürünleri üretimi, Tablo 
173 de görüldütü gibi, yılda ortalama yüzde 9,1 oranmda artmaktadır (1), 

560. Üretim hedefinin gerçekleştirilmesinde, ( i ) Verimliliğin yüzde 
60 dolaymdan 70-75 dolayma çıkanlacafı, (ü) Yeni orman alanlarının 
üretime açüacağı, ( i i i ) Orman - halk ilişkilerinin iyüeştirümesi yönündeki 
çalışmalarm devam edecefi varsayılmıştır. Üretim hedeflerinin gerektir-
diği yol, mekanizasyon, taşıma ve depolama yatırımları yapılacaktır. 

3. İ T H A L A T : 

561. Orman ürünlerine olan talebin yurtiçi üretimle karşılanmaaı 
esas almdığından, ithalât ancak ülkemizde yetişmeyen, bazı kullanımlar 
için gerekli olabilecek a faç türlerini kapsamaktadır (Tablo 174). 

TABLO : nif — Ormancılık Sektörü Hhâlâtt 
(CİP 1971 Fiyatlarıyla, Müyon TL.) 

1 9 7 2 1 9 7 7 Üçüncü Plan 
, V , ^ ^ yıllık ortalama 

Birim Miktar Değer Miktar Değer artış, yüzde 

Tomruk 

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

Bin m3 

(5) 

10,8 

4. Y A T I R I M L A E : 

562. Ormancüık sektörü için. Üçüncü Plan döneminde öngörülen 
3 088 milyon liralık yatınmm ayrıntıları Tablo 175 de verilmiştir. 

TABLO : 175 — Ormancilık Sektörü Yattnmlan 
(1971 Fiyatlarıyla, Müyon TL.) 

Birinci Plan İkinci Plan dönemi 
dönemi gerçekleşme Üçüncü Plan 

Gerçekleşme tahmini dönem hedefi 

(1) (2) (3) 

Ağaçlandırma 440 621 1 028 (a) 
Orman yollan 658 618 875 
Makina 122 59 255 
Diğerleri 479 458 930 

TOPLAM 1699 1756 3 088 

n.wyiMK. uavıtıı fianmma reşKuan 
(a) Ağaçlandırma makinaları ve ^Diğerlerv» içinde yer alan tabiî 

gençleştirme çalışmaları hariçtir. 

(1) Bu üretim hedefine kavak üretimi dahOdir. 
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V. ÎLKELER VE TEDBÎRLER : 

563. (1) Devletçe ormanları korumak ve devamlılıg:ıııı sağ-lamak 

yanında her türlü orman ürünleri sanayiinin talebini özellikle kâğ-jt sa-

nayii ve inşaat sektöründe darboğaz j-aratmadan karşılamak üzere, üre-

tim potansiyeli değ-erlendirilecektir. Üretim, taşıma, pazarlama gibi hiz-

metler, sanayiye en uygun maliyetle hanmıadde ve kurulup yeri sağlaya-

cak şekilde düzenlenecektir. Bu düzenlemede, aynı zamanda hammadde 

arzının sürekliliğini de sağlamak üzere, amenajman planları yeni bir 

anlayışla hazırlanacak; topUı üretim alanlarında, sanayinin amacına uy-

gun olarak geliştirilecek optimal üretim metotları uygulanacaktır. 

(2) Perspektif dönemde kurulması öngörülen orman ürünleri sa-

nayiinin hammadde isteklerini karşılamak üzere, mevcut ormanların ga-

yeye uygun olarak yenilenmesi projeleri ile hızlı gelişen ağaç türlerine 

dayalı geniş alanları kapsayan ağaçlandırma projeleri de geliştirilerek 

uygulanacaktır. 

(3) Orman kaynaklarımızm devamhlığmı sağlamak, hammadde 

kullanımmı rasyonelleştirmek ve sanayiye verilecek hammaddenin mali-

yetini ucuzlatmak üzere, orman içi ve kenarmdaki orman köylüleri ile 

diğer hak sahiplerine halen a3'nî olarak ucuz tarife ile verilen hakların 

işlenmiş ürün olarak verilmesi olanakları geliştirilecek; bu haklarm nak-

den verilmesi olanakları da araştırılacaktır. 

(4) Anayasa'nm 131. maddesine göre, bilim ve fen bakımından or-

man niteliğini tam olarak kaybetmiş olan taı-la, bağ, meyvalık, zeytinlik 

gibi çeşitli tarım alanları ile hayvancılıkta kullanılmasmda ekonomik ya-

rar bulunan alanlar ve şehir, kasaba ve köy yapılarının toplu olarak bu-

lunduğu yerler orman rejimi dışına çıkarılacaktır. 

tö) Planda ömgörülen hedeflere ulaşılmasmda, orman-köylü ilişki-

leri tüm kuruluşlarla işbirliği yapılarak düzenlenecek ve ana planlara 

bağlanacaktır. 



ü ç ü n c ü bö lüm 

MADENCİLİK 
564. Ham petrol ve dig-er madenlerin aranma, igletme ve her türlü 

cevher zenginleştirme işlemleri madencilik sektörü kapsammda bulun-
maktadır. Birinci Plan döneminde tm kapsama bazı metaller (1), petrol 
Uıninleri ve petrol taşıması alınmıştı. 1965 yüı programı ile petrol ürün-
leri ve tkinoi Plan döneminde metallerin tümü (2) madencUik sektörü 
kapsamından çıkartılmıştır. Üçüncü Plan döneminden itibaren ham pet-
rol taşımaları da sektör dışında tutulacaktır. 

565. Madencilik sektörü mallan başlıca metal madenleri, birincil 
enerji kaynaklan ve metal dışı madenler ana bölümleri olarak incelen-
mektedir. Yapı taşlan, metal dışı madenler kapjsamında bulunmaktadır. 

566. Uzun dönemli perspektifte madenciUk sektörünün sanayi ve 
tarımm taleplerini karşılamaya dönük gelişme gösterecefi öngörülmekte, 
özellikle ilk on yıllık dönemde metal madenlerinde çok hızlı bir gelişme 
hedef alınmaktadır. Yeni Strateji'ye uygun olarak, temel enerji ham-
maddeleri üretiminde kamu kesimine öncelik verilmekte sektör hedef-
lerine ulaşılmasında kamu yatırımlan afırlık kazanmaktadır (3). Ma-
denlerin, giderek daha büyük oranda işlenmesi sağ-lanmakta ve Üçüncü 
Plan döneminin en önemli faıaliyetleri kömür, petrol, demir, bakır, alü-
minyum, çinko ve tungsten alanmda yoğunlaştınlmaktadır. Böylelikle 
madencilik sektörünün gayrisafî yurtiçi hâsıla içindeki payı 1972 de 
jrüzde 1,85 den, 197Y de yüzde 2,41 e çıkmaktadır. 

I. PLANLI DÖNEMDE GELİŞMELER : 

567. Birinci ve tkinci Planda öngörülen Maden Kanununun ve bu 
Kajıunu yürütmekle görevli kuruluşun yeniden düzenlenmesi 1971 yılı 
sonuna kadar gerçekleştirilememiştir. Ayrıca Plan ve Programlarda ön-
görüldüğü halde, Taşocaklan Tüzüğü yürürlükten kaldınlarak ilgili ko-
nular Maden Kanımu kapsamına henüz ahnmamıştır. Aynı şekilde Ma-
den Bankası geliştirilmemiş, sektörün finansman güçlüğü devam etmiş-
tir. Maden alanlannm hareketsiz "bıraikılması planlarda önerilen tedbir-
lere rağmen önlenememig, dif iatış örgütlerinin güçlendirilmesi sağlana-
mamıştır. 

(1) Cioa ve antim.ua» 
(t) Metallerin tümü 1M9 yılından itibaren madencilik sektörü 

4ı^nda balmtşttr. 
(S) Teni Strateji, Prg. 7.S5 
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568. Birinci Plan döneminde maden üretiminin yılda ortalama yüz-
de 7,S, tkinci Plan döneminde ise yüzde m,0 artması öng^mlnıüştür 
Gerçekleşme, Birinci Plan döneminde yüzde 13,3 olmuştur (1). tldnci 
Plan döneminde ise yüzde 8,0 dolaylarmda olması Tıeldenmöictedir (2) 
İMaden üretim gerçekleşmeleri Plan hedefleriyle karsılaştıı-malı olarak 
Tat>lo m da verilmiştir. 

569. Planlı dönemde metal madenleri üretiminde iç talebe toagU 
olaraflc, krom, civa ve antimuanda önemli artışlar olmuştur. İhracat ola-
nakları nedeniyle metal dışı madenlerden bor tuzlan, zımpara ve mer-
mer üretiminde önemli artışlar gerçekleşmiştir. Birincil enerji kaynaik-
larmdan taşkömürü, linyit ve ham petrol üretimmde ise Plan hedefle-
rine ulaşılamamıştır. Planlı dönemde maden üretiminin yapısı Tablo 17T 
da verilmiştir. 

TABLO : 177 — Madencüik Sektörü Üretiminin Yapısı 
(1971 Fiyatlarıyla, Milyon TL.) 

Metal madenleri 
Metal dışı ma-
denler 
Birincil enerji 
kaynaklan 
Toplam 

1962 

Sektördeki 
payı 

(Yüzde) 1972 

Sektördeki 
payı 

(Yüzde) 

1962 - 72 
ortalama 

yıllık artış 
hızı (Yüzde) 

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

207,1 13,6 770,5 17,1 14,0 

209,0 13,7 1 254,5 27,8 19,6 

1107,1 
1 523,2 

72,7 
100,0 

2 481,7 
4 506,7 

55,1 
100,0 

S,4 
11,5 (a ) 

Kaynak : Devlet Planlama 
(a) 1962 yül sektör mal 

olmaktadır. 

Teşkilâtı 
kapsamına göre üretim artış hızı yüzde 9.S 

'570. Planlı dönemde, maden talebinin yılda ortalama yüzde 9 4 
artacağı taJımin edilmiş, gerçökleşme yılda ortalama yüzde 10,0 dola-
yında olmuştur. 

571. Planlı dönemde, gübre sanayimin talebine bağlı olaı-ak fos-
fat ve pirit, inşaat sektörü talebine feağlı olaı-ak tuğla ve kiremit top-
ralclan üe mermerin yurtiçi tüketiminde önemli arüşlar olmuştur. De-
mir - çelik sanayimdeki hızlı üretim artışlan, demir cevheri talebini 400 
büı tondan 3 müyon tonun üzerine çıkarmıştır. Enerji talebi ise, ham 
petrol tüketimini 3 milyon tondan 11 milyon tona yükseltmiştir. 

5T2. PlanU döneme ıgeçişte maden ihracatında krom, pirit ve bor 
tuzlan önemli bir yer tuUrken, 1972 yıh sonlarmda bunlara manyezit 
ve kurşun-çinko ihracatı eklenmiş, buna karşılık iç talöbin artışı nede-
niyle pirit ihı-acattaki önemini kaybetmiştir. 

(1) Petrol ürünleri ve metaller hariç 
(S) Bakmış Tablo 176 Dipnotu 



573. Maden ithalâtında, ham petrol ve fosfat en önemli yeri tut-
maiktadır. 1962 yılmda 2,3 milyon ton olan ham petrol ithalâtmın 1972 
yılında 7 milyon tona, 1962 yılmda 31 'hin ton olan fosfat iüıalâtmm 550 
l)in tona çıScması Ijeklenmektedir (Ta<blo 178). Aynca tkinci Plan döne-
minde y û k s ^ nitelikli demir cevîıeri ithalâtı başlamıştır. Planlı dönem-
de Madencilöc Sektörü yatırımları Tablo 187 de gösterilmiştir. 

TABLO : i fS — Maa&ncüik. Sektörü İthalâtında Hedef ve Gerçekleşme 
(Bin Ton) 

İkinci Plan Gerçekleşme Gerçekleşme 
hedefi 1972 tahmini 1972 oram, yüzde 

(1) (2) (3) 

Haan petrol 4 000 7 000 175 

Fosfat 1 600 550 34 

Aspest 2 22 1100 

Kaynak : Devlet Planlama Teşkilâtı 

11. UZUN DÖNEMDE GELİŞMELER: (1972 - 1995) 

574. Madencilik, Türkiye'nin en eski sanayi dallarmdan îbiri ol-
duğu gibi, dünyamn ilk maden işletmeleri de Anadolu toıpraJdarmda bu-
lunmalitadır. Bugüne kadar çeşitli medeniyetler eliade isletilmiş bulu-
nan binlerce eöki maden ve izabe tesisleri, bugünün maden arama çalış-
malarına rehberlik edebilecek nitelikte bulunmailctadır. Türkiye'nin jeo-
lojik durumu, çeşitli ve zengin maden kaynaklarına sahip olmamız ge-
rektiği görüşünü ortaya kojmıaktadır. Madencilik sektörü çalı§malan-
nm uzun dönemdeki temel Ökesi, geniş potansiyeli hızla ortaya koyucu 
gelişmeleri düzenlemektedir. 

575. 'Metal madenleri konusımda, temel metal üretimini uzun dö-
nemde arttırma hedefinin ilk aşaması olarak. Üçüncü Beş Yıllılî Plan 
döneminde etkin bir arşıma ve işletme prograımnm gerçekleştirilmesi 
öngörülmektedir. Demir, ibaikır, alüminyum, çinko, kurşun, tungsten, 
nikel, antimuan ve civa geliştirilecek olanların başmda gelmeictedir. Ay-
rıca uzun dönemde enerji kaynaklarmı geliştü'me pragi"amı çerçeve-
sinde uranyum ve toryum'un kullanma olanaklajı ortaya konulmaya 
çalışılacaktır. 

076. Metal dışı madenler ise, sanayileşmenin gerektirdiği çok çe-
şitli yeni mineralleri 'kapsamaktadır. Bunlara kamu olarak önem veril-
mesi ve özellikle ihracata dönük gelişme projelerinin uygulanması ge-
rekli görülmektedir. Bunlardan özellikle Bor tuzlan, manyezit ve mer-
mer kaynaklarınm ihracata dönük olarak geliştirilmesi öngörülmekte-
dir. Aynca, gübre sanayiinin gelişmesi fosfat ve pirit talebini büyük 
ölçüde arttırmaktadır. 

577. Birincil enerji kaynaklarından ham petrol yatırımlaruun hız-
İMidınlmasıyla üretimde geüşme beklenmektedir. Jeolojik yönden petrol 
umulan yörelerin yeterince aranmaları, uzun dönemli gelişme yönün-
den; jerelcîfdir. 

f. 18 



. T sanayi maddesi olarak önemi dünya 
ol W e tola a ^ , doğal ,gaz kaynaklannda^ yararlan,İmasma olan 
aitiyas ve olanaklarm Türkiye'de de önem kazanmaaı T^eklenmektedir. 

579 Halen tespit edUmig geniş kömür kaynaklarma göre, on yıl 

m t o k ^ ^ d Î «^lyon ton düzeyine ^ ı k k r ü m ^ . 
mümkündür. Bu potansıyelm kullamimasma diğer enerji türleri ile kar-
şılaştırmalı olarak öncelik verilecektir. 

580. Madencilikte uzun dönemli hedeflerin gerçekleştirilmesi için 
arama ve işletme tekniklerinin geliştirilmesi ve öngörülen hedeflere 
yöneltilmesi gerekmektedir. 

TABLO : 179 - Madencilikte Uzun Dönemli Gelişme Tahminleri 

(mı Fiyatlarıyla, Milyar TL.) 

Metal madenleri 

Metal dışı madenler 

Birincil enerji kaynakları 

Üretim toplamı 

Kaynak : Devlet Planlama Teşkilâtı 

1972 1977 1982 

0,8 2,5 6,3 
1,2 2,7 4,7 
2,5 4,0 6,0 
4,5 9,2 17,0 

Not: Mozaiğin doğal kaynaklara hağlı özelliği dolayisivle avrmtüı 
tahminler 1982 yümdan öteye yiiriimienıem^tir ^ ayrıntüı 

Tablo : 180 - Çemi Madenlerde Dünya Taleplerinin Geline 
Endeksleri 

1960 yılı 2000 yıh 

(1938 = 100) 7 Î 9 6 Ö ^ W Ö 7 

Alüminyum ggg 

Krom 320 
633 

Fosfat .'îio 
Demir 236 

Bakır 

Çinko 

Petrol 

Doğal gaz 

Kömür 

260 
160 265 

150 

310 

262 

165 
Kavnak: J^^lf^f^o^pects for Natural Rcso^^rces, RfF. (Resorcrces for 

rr^^J ^ ^ dönemde, öncelikle sanayiin temel mallarını üreten 
kuı-ulması hedef aimmaktadır. Bu nedenle, 1972-

görülmüştür Daha sonraki dönemlerde b̂u gelişmenin nispeten ya-
^ l a m a « toeklemnektedir. .Bunun yanmda metal dışı madenler ve birin-

m2-1995 döneminde yılda ortalama 
yüzde 9 dolayında bir gelişme göstereceği tahmin edUmiştir. 



III. ULUSLARARASI KARŞILAŞTIRMALAR: 

682. Türkiye'de dügük yatınm düzeyine karşılık, bugüne 'kadar 
ortaya konulan maden rezervi bazı mineraller batammdan, dünya ölçü-
sünde önem taşımaktadır. Dünya bor tuzu ve lüle ta§ı rezervlerinin ya-
ndan çotu Türkiye'dedir. Bakırda bu oranm yaklaşık olarak yüzde 5 ve 
civada yüzde 15 olduğa talimin edilmektedir (1). Jeolojik olanaJdar 
gözönüne almdıg-mda maden potansiyelinin büyümesi beklenmektedir. 

583. ıSanayileşmenin dünya ölçüsünde yaygmlaşması ve nüfusun 
artışı sonucu, dış ticaretin gelişmesi ve özellikle deniz taşıma ücretle-
rinin büyük ölçüde düşürülmesi; gelişmemiş ülkelerin el değmemiş do-
ğal kaynaklannm işletmeye açılmasını sağlamıştır. Bunun sonucu ola-
rak, nüfusun yoğun olmadığı geniş kara parçalarında, doğal kaynaJc-
larm aranmasmın önemi artmafeta, bu ülkelerde bugün modem alt 
yapı ve şehirleşme ile dev kapasiteli maden ve enerji kaynaklan işlet-
meleri kurulmaktadır. iKaralarm son 10 yıl içindeki bu lıızlı istisman, 
uluslararası denizlere yönelmiştir. Ayrıca, madenlerin 'kazandığı önem, 
uluslararası ticaret ilişküeri yanmda yeni siyasal etkiler de doğurmak-
tadır. 

684. Belirtilen anlamdaki gelişmelere konu olan, bölgeler Kanada, 
Avustralya ve Sibirya başta olmak üzere Asya, Afr ika ve G. Amert-
ka'nm gelişmekte olan bölgeleridir. Buralarda dünya maden piyasasmm 
dev şirketleri çeşitU petrol, doğal gaz, nikel, bakır veya kömür maden-
lerinin değerlendirilmesine çalışmaktadırlar. 

•585. Teknolojik gelişmeye paralel olarak yeni mallarm üretimi 
planlanmakta, bazı madenlerin önemi zamanla değişmektedir. 1938 - 1960 
döneminde çeşitli madenlerin dünya tüketimi endeksleri 2000 yılına ait 
tabminlerie birlikte Tablo 180 de gösterilmiştir. Bazı ülkelerin çeşiüi 
madenlerie ilgili üıracat ve ithalâtı Türkiye ile karşılaştırmalı olaraik 
Tablo 181 de ve üretim karşüaştıı-malan Tablo 182 de verilmiştir. 

IV. ÜÇÜNCÜ PLAN HEDEFLERİ: 

•586. Üçüncü Plan'da Madencilik Sektörü ile ilgili hedefler belir-
lenirken : ( i ) Maden Kanununun değiştirilmesi; (ii) Petrol Kanununun 
değiştirilmesi; (üi) Maden kaynaklarımn işletHmesinde yerli sanayi tale-
binin karşılanmasma ağırhk verilmesi, ( iv ) YerU enerji kaynaklarmdan 
öncelikle yararlanılması; ( v ) Uzun dönemde sanayileşmenin gelişmesine 
uyumlu olarak maden aramalarma ağırlık verilmesi; (v i ) Metal dışı 
maden talebinin yerii kaynaklardan karşılanması; (vii ) Öncelikle, bilinen 
rezervlerin işletmeye açılması ve hızla tevsi edilmesi; (viil ) Demir ve kö-
mürün kamu öncülüğünde geliştirilmesi, ( ix) Kamu petrol aramalarına, 
önceki Plan dönemlerine oranla daha büyük -ağırlık verilmesi esas aluı-
mıştır. 

(1) Bu yüzdel&r dünyadaki ve Türkiye'deki yeni aramalara göre 
değişebilecektir. 
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1. T A L E P : 

(IJ İÇ TALEP : 

687. Üçüncü Plan döneminde metal madenleri talebi, metal dıgi' 
madenler ve birincil enerji kaynaklarından daJıa büyük bir hızla geU-
şecektir. Demir, bakır ve krom talefbindeki hızlı artış, bu madenlerin, 
imalât sanayiine yönelecek olan, metalürji sanayiinin hammaddeleri ol-
ma özelliğ-inden ileri gelmektedir. Metal madenlerindeki bu hızlı artışm 
sonucu olarak toplam madenciUk yurtiçi talebinin yılda ortalama yüzde 
13,4 artması beklenmektedir (Tablo 183). 

588. Metal dışı madenlerde gübre talebine paralel olarak pirit ve 
fosfattaki ve dış talebe ba fh olarak bor tuzlarmdaki artış önem kaza-, 
nacaktır. 

389. Birincil enerji kaynaklarmdan linyit'e olan talep, yeni stra-
tejide enerji talebinin öncelikle yerli kaynaklardan karşılanması ilkesi 
çerçevesinde önemli ölçüde artacaktır. Ayrıca, metalürji sanayiinin taş-
kömürü talebinde önemli artışlar beklenmektedir. 

(2) DIŞ TALEP (İHRACAT) : 

590. Üçüncü Plan döneminde ihracat, özellikle, metal dışı maden-
lere yönelecektir. Buna paralel olaraic Üçüncü Plan döneminde ihracatta 
yıllık ortalama yüzde 17.0 oranmda artış öngörülmüştür (Tablo 184). 
Bor tuzlan (kolemanit, boraks 46, boraks 65) (1), sinter manyezit, 
krom, tungstem ve mermer ihraç edilecek başlıca madenler olacaktır. 
•Boraks 46, boraks 65, tungsten, nikel ve talk Üçüncü Plan döneminde 
ihracata yeni yönelecek madenlerdir. 

2. ÜRETİM: 

591. Yeni Strateji'deki, sanayi hammadde talebinin yerli kaynak-
lardan karşılanma İlkesine uygun olarak, önümüzdeki dönemde maden-
cilik üretiminde büyük atılmılar gerekmektedir. Buna uyumlu olaraJc 
Üçüncü Plan döneminde, maden üretimmin yılda ortalama yüzde 15,5 
hızla artması hedef alınmıştır (Tablo 185). 

592. Metal madenciliğinde yeni demir, krcan, boksit ve 'batar ya-
taklanmn büyük kapasitelerde işletilmesi gerekmektedir. 

593. İhracat ve yerli saımyiin talebine bağlı olarak metal dışı ma-
denlerden bor tuzlan, fosfat, pirit, asbest, bentonit (aktif olmayan), 
mermer ve dolomitte önemli üıetün artışları öngörülmüştür. 

594. Birincil enerji kaynaklarmdan linyit üretimi enerji talebine 
toag-lı olarak büyük bir artış göstermektedir. Taşkömürü üretim hedefi-
nin saptanmasmda, metalürji sanayiinin taJebi esas alınmıştır. YerU 
kaynaklardan ham petrol ve doğal gaz aramalarına ve üretimine veri-
len önem, Üçüncü Plan döneminde daha da artacaktır. 

595. Boraks 46, boraks 65, fosfat, bentonit (aktif ) , zirkon, titan, 
nikel ve tungsten'in Üçüncü Plan döneminde üretimine başlanacaktır. 

(1) Boraks 46; yüzde Jf6 Bfi^ Boraks €5; yüsde 65 Bp^ içeren 
tinkal konsantresi anlamında kullanümîşttr. 
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3. ITHALAT: 

596. Üçüncü Pistti dönemi toplamı maden ithalâtında yılda yüzde 
7,7 dolaylarmda artı^ beklenmektedir (Tablo 186). 1&77 yılında metal 
madenleri ithalâtma son verilmesi hedef aimmış, metal dışı madenlerde 
ise Üçüncü Plan döneminde yılda ortalama yüzde 11.6 ithalât artışı ge-
rekli g-örülmüştür. 

4. YATIRIMLAR : 

537. 1963-1972 döneminde 1971 yılı fiyatlarıyla madencilik sektö-
ründe 10.0 milyar TL. lık yatmm yapılmıştır. Üçüncü Plan döneminde 
öngörülen 16.3 milyar TL. lık yatınm, geçen iki plan dönemi toplam ya-
tınmlanna göre, yüzde 63.2 artış göstermektedir (Tablo 187). 

598. Üçüncü Plan dönemi yatırımları sırasıyla metal madenleri, 
kömür, petrol ve metal dı§ı madenlerde yoğunlaşacaktır. Meta! maden-
lerinde yatırımlar, başlıca demir ve bakır madenleri arama ve işletme-
cilig'inde toplanmıştır. Metal dışı madenlerde fosfat, bor tuzları ve man-
yezit önemli yatırımlar gerektirmektedir. 

TABLO : 187 — Toplam Madencilik Yatırımları (a) 

(1971 fiyatUriyle, Müycm TL.) 

Birinci Plan 
dönemi yatırımları 

gerçekleşme 

İkinci Plan 
dönemi yatırımları 

gerçekleşme 
tahmini 

Üçüncü Plan 
hedefi 

(1) (2) (3) 

-Arama 1802,2 2 561,1 6 530,0 (b) 

İşletme 2 672,4 2 961,0 9 770,0 

TOPLAM 4 474,6 5 528,1 16 300,0 

Kaynak : Devlet Planlama Teşkilâtı 

(a) Birinci ve İkinci Planlardaki sektör kapsarriları. 
Üçüncü Plan sektör kapsamına göre düzenlenerek, 
yatmm değerleri bulunmuştur. 

(b) Bu miktarın 60 milyonu kömür, 100 milyonu demir, 
100 milyonu petrol ve doğal gaz ve S50 müyonu 
diğer madenlerde olmak üzere toplam 610 milyon TL. sı 
teknolojik araştırma tesisleri için ayrılmıştır. 



599. Madencilik üretiminin artarak devamını sağlamak amacıyla, 
bu dönemde toplam yatınmm yüzde 40 mm maden aramalanna ayrıl-
ması öngörülmüştür. Aramalarm toplam madencilik yatırımları içindeki 
paymın daha sonraki plan dönemlerinde azalması beklenmektedir. 

600. Bu yatıranlarla madencilik sektöründe (i) Divriği demir 
cevheri konsantrasyon ve pellet projesinin 1974 yılmda işletmeye geçi-
rilmesi, (ii) Hasan Çelebi demir cevheri aglomerasyon tesisleri projesi-
nin en geç 1974 yılında tamamlanarak 1976 yılından itibaren üretimin 
sağlanması (üi) Divriği-Hekimhan demir cevheri değerlendirme olanak-
lanndan sünger demir üretimi yönünden yararlanılmasma başlanması, 
(iv) Manganez cevheri üretiminin geliştirilmesi, (v) Taşkömürü havzası 
üretim master planmm hazırlanması ve yürürlüğe konulması, (vi) Elek-
trik enerjisi üretimine'dönük olarak Soma, TunçbUek, Seyitömer ve Çan 
linyit işletmelerinin tevsi edUmeleri ve Afşia-Elbistan linyit işletmesinin 
üretime geçirilmesi, (vii) Doğal gazdan geniş çapta yararlanılması, (viii) 
Ham petrol arama ve üretimi yatırım hedeflerinin öncelikle gerçekleştirü-
mesi, (ix) Volfram üretiminin 1974 yılmda başlaması, (x) Doğu Kara-
deniz bakır alanlarında Espiye, Çayeli ve Harköy işletmelerinin üretime 
geçirilmesi, (xi) Batı Kasnk fosfat işletmesinin engeç 1975 yılı başmda. 
üretime ba.şlatılması, (xii) Mermer projesinin 25 bm mVyıl üretimle 
en geç 1975 yılmda işletmeye açılması, (xiü) Kefdağı krom işletmesinin-
1975 yılında üretime geçirilmesi öngörülen başlıca proje konulan ola-
caktır. 

V. ÎLKELER VE TEDBÎRLER : 

601. Üçüncü Plan hedeflerine ulaşılabilmesi, Birinci ve İkinci; 
Plan dönemi uygulamalarmda karşılaşılmış olan güçlüklerin ve eksik-
liklerin giderilmesine bağlıdır. Bunu sağlamak için önerilen ilkeler ve 
tedbirler şu şekilde sıralanmıştır : 

(1) Bugüne kadar süregelen uygulamada, Taşocakları mevzuatma. 
tabi maddelerin aranma kolaylıklarmm olmayışı çeşitli aksaklıklar ya-
ratmıştır. Üçüncü Plan döneminde metal dışı madenlerin aranması ve 
işletilmesi daha önceki plan dönemlerine oranla ağırlık kazanacağından, 
bu madenlerin tamammm Maden Kanunu kapsamına alınması geciktiril-
meden gerçekleştirilecektir. 

•(2) Arama ruhsatı verilmesinde işlemler sadeleştirilecektir. Ruh-
sat spekülasyonunun önlenmesi içm arama ruhsatlan malî ve teknik te-
minata bağlanacak, arama dönemindeki çalışmalar bir programa göre-
yürütOieceık ve kontrol edileceiktir. Arama ruhsatı verilmesinde maden. 
1er gruplaştırılacak, işletme şartnamesi ülke ekonomisine ve maden po-
tansiyeline göre ilgili Bakanlıkça değiştirilebilecektir. 

(3) Elektrik enerjisi üretimi için kullanılması zorunlu olan veya^ 
yurt ekonomisine uygun ve verimli biçimde işletilmeyen linyit yatakları 
ile stratejik madenler (Radyoaktif mineraller, tungsten ve bor tuzlan) 
Anayasa'nm 130 uncu maddesine uygun bir anlayışla kamu kuruluşlarmca. 
işletilecektir. Stratejik madenlerin saptanması ve bu nitelikten çıkarıl-
ması; ilgili kuruluşlarla Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığmm görüşül 



•ve Devlet Planlama Teşkilâtının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca ka-
rarlaştırılacaktır. 

(4) Maden Dairesinin, ülkenin uzun dönemli maden politikasmı 
ortaya koyan, uluslararası maden piyasa etüdlerini ve teknolojik geliş-
^meleri izleyen, etkin ve verimli çalışır bir örgüt haline getirilmesi esas-
tır. tik aşamada Maden Dairesinin madencilere teknik yardım sağlar 
düzeye getirilmesine çalıgılacaktır. 

(5) Madencüiğin finansmanmda karşılaşılan güçlükleri ve eksik-
likleri ortadan kaldırabilmek ve maden yatırım projelerinin geliştiril-
mesi amacıyla bir maden bankası kurulması sağ-lanacaktır. Böylece 
banka; maden arama, işletme, zenginleştirme ve ticaretini finanse ede-
cek duruma getirilmiş olacaktır. 

(6) İthal ve ihraç malı madenlerin kalite ve miktar kontrolü et-
-kinleştirilerek, bu yolla ekonominin ugradığ;! kayıplar önlenecektir. 

(7) Ham cevher yerine konsantre veya daha üeri aşamada zen-
.ginleştirilmiş maden ihracatı artırılacaktır. 

(8) Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü Petrol dışmdaki, tüm ka-
mu maden aramalarmın prospeksiyon, detay arama, rezerv tespiti ve 
•teknolojik çalışma safhalarındaki faaliyetlerini; işletmeye elverişli ma-
den bulmak yönünde geliştirerek, rezervi tespit edilmiş madenlerin eko-
nomik ve teknik maden işletme projelerini hazırlamak ilkesini esas ala-
caktır. Diğer kamu kuruluşları ise, ancak kendi işletmelerinin gerektir-
diği aramalar ile yıllık programlarda yer alacak diğer maden aramala-
rmı yapacaklardır. Maden sanayiinde uzun dönemli hedeflere ulaşabil-
mek için, Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü içinde teknolojik araştır-
ma birimlerinin kurulması ve geliştirilmesi çalışmaları hızlandırılarak, 
teknolojik araştırmaların maden aramalarma paralelliği sağlanacaktır. 

(9) Sanayileşme ve Avıupa Ekonomik Topluluğu ile ilişkilerimiz 
yönünden uzun dönemde rekabet edici ürünlerin hammadde olsınakları 
belirlenecektir. Bu konuda Üçüncü Planın ilk yıllarmda aramalar hız-
landırılarak bu çalışmalar, sanayiinin uzun dönemdeki ihtiyaçlarım kar-
şılama hedefine yöneltilecektir. 

(10) Kamu demir madenciliği Etibank'ta toplanacaktır. Bu şekilde 
Divriği demir yataklarında, demir dışmdaki diğer minerallerin de değer-
lendirilmesi sağlanacaktır. 

(11) Bilinen maden rezervlerinin geliştirilmesi işletmeciliğin mülî 
kalması temel ilke olacak, kaynakların israf edilmeden en uygun biçim-
de değerlendirilmesi sağlanacaktır. 

(12) Enerji ve Sanayi hammaddesi olarak, dünyada önemli ge-
lişmeler gösteren doğal gazın ekonomisi ve kullanma kolaylıkları gözö-
•nüne almarak. Üçüncü Plan döneminde Türkiye'de de kullanılması ola-
nakları aranacaktır. 

(13) Kamunun petrol arama, üretim, taşıma, dağıtım ve satış 
(Perakende dahil) faaliyetleri tek bir kamu kuruluşunda toplanacaktır. 

(14) Doğal kaynaklarm işletilmesinde; tükenebilirlik özeUiği ve 
teknolojik gelişmeler gözönünde tutularak, rezervlerin değerlendirilme-
sinde optimum yararlanma ilkesine uyulması sağlsınacaktır. 

(15) Gübre Sanayii ham maddelerinden pirit ve fosfat talebmin, 
«öncelikle yurt içi kaynaklardan karşılanması sağlanacaktır. 





İMALÂT SANAYİİ 





d ö r d ü n c ü bö lüm 
İMALÂT SANAYİİNİN GENEL GÖRÜNÜMÜ 

1. GİRİŞ VE TANIM : 

602. Planlı dönemde ve özellikle İkinci Planda hızla sanayileşme, 
kalkınma çabalannm önemli bir yönü olmuştur. Bilrndifi gibi Yeni 
Stratejide, sanayileşme bir amaç olarak alınmış, bu amacın gerçekleş-
manda üretimin bileşiminin, gelişmiş ekonomilerin yapısına ulaştınlmajsı 
manda üretilen bileşiminin, gelişmiş ekonomilerin yapışma ulaştırılması 
öngörülmüştür. Avrupa İEkonomilc Topluluğu ile ilişkiler de dikkate 
almdıgında, Türkiye'nin, ekonomide yapı değişikliğini sağlıyacak .temel 
sanayilerini önümüzdeki kısa dönemde kurmaya başlaması bir zorunlu-
luk olarak ortaj'a çıkmaktadır. 

603. İkinci kesimde değinildiği gibi Türkiye'nin bugün ulaştığı 
gelir düzeyi, tasarruf oranı, nüfus, doğal kaynakları, alt yapı tesisleri, 
işgücü mahareti imalât sanayiinin hızla gelişmesine olanak sağlayacak 
düzeydedir. Bu etkenler dikkate almdığında önümüzdeki dönemde ima-
lât sanayiinin birçok dalında ekonomik büyüklükte, ileri teknoloji kul-
lanan üretim birimleri kurmanm mümkün olduğu görülmektedir. 

604. İmalât sanayiinin gelişmesinde benimsenen ilke, içe değil dı-
şa dönük bir sanayileşmeyi gerçekleştirmektedir. Uluslararası koşullara 
uygun rekabet gücüne sahip sıhhatli bir sanayileşmeyi gerçekleştirmek 
esas ilke olmakla birlikte bunun bir zaman çerçevesi içinde gerçekleşe-
bileceği de gözönünde tutulmalıdır. Bu nedenle kurulu ya da kurulacak 
sanayilerin zaman içinde, uluslararası ve özellikle Avrupa Ekonomik 
Topluluğu şartlarma intibakmı kolaylaştıracak tedbirler Üçüncü Plan 
döneminde almacaktır. 

605. Avrupa Ekonomik Topluluğu üyeleri, Türkiye kaynaklı ve 
çıkışlı sanayi ürünleri ithalâtmdaki (gümrükleri kaldırdıklarından Tür-
kiye'nin bundan sağlayacağı yarar toplam ihracat içinde sanayi ürün-
leri ihracatmın hızla artmasıyla mümkün olabilecektir. Bu ise, sanayide 
yapısal değişikliğin; ileriyi ve ıgeriyi besleme etkisi güçlü ara malı sa-
nayileri ile teknoloji üretiminde itici ve özendirici bir niteliği olan, aynı 
zamanda dış kaynaklara bağımlılığı hafifleten yatırım malı ve mühen-
dislik sanayilerine ağırlık verilerek dış rekabete olanak verecek nitelik-
lerde sanayi kollarmm kurulup geliştirilmesi ile sağlanacaktır. 

606. İmalât sanayii «genellikle tüketim malı», «genellikle ara malı» 
ve«genellikle yatırım malı» üreten sanayiler olarak üç bölümde incelen-



mektedır (1). Tüketim malı üreten sanayiler; gıda, içki, tütün, dokuma ve 
giyim sanayileri gribi çog^mlukla tarımsal kaynaklı hammadde kullananı 
üretim kollarından oluşmaktadır. Ara malı üreten sanayiler- orman 
ürünleri işleme, kağıt, basım, deri ve kösele işleme, lâstik, plâstik işleme 
kimya, gübre, petrokimya, petrol ürünleri, çimento, pişmiş kUden ve çi-
mentodan gereçler, cam, seramik, demir-çelik ve demir dı§ı metal sana-
yilerini içine almaktadır. Yatırım malları üreten sanayiler ise makina 
imalât, madenî eşya, tarım alet ve makinaları, elektrik makinalan ve 
gereçleri, elektronik, karayolu taşıtları, demir yolu tanıtları, gemi inşa 
ve uçak sanayilerini kapsamaktadır. 

e07. Planlı dönemde imalât sanayii üretiminde ortalama yüzde 
9 dolaymda bir artış sağlanmıştır. Bu dönemde en hızlı gelijme ara 
malı sanayilerinde olmuştur. Tablo 8 den de görüldüğü gibi tüketim 
mallarmm imalât sanayi içindeki payı 1962 de yüzde 62,3 den 1&72 de 
46.6 ya düşmüş, yatırım mallarında önemli bir gelişme olmamış ve ara 
mallarmm payı ise 1932 de yüzde 27,8 den j-üzde 39,4 e çıkmıştır. 

60S. İmalât sanayiinde planlı dönemde sağlanan gelinmeler Birin-
ci Kesimde, uzun dönemde beklenen gelişmeler İkinci Kesimde ayrmtıh 
olarak verilmiştir. Bundan sonraki bölümde alt sektörler itiİ3ariyle ve 
mal bazmda gerek planlı dönemde elde edilen gelişmeler ve gerekse 
Üçüncü Plan döneminde beklenen gelişmeler ayrmtüı olarak verildiğin-
den burada imalât sanayiinin yalnız Üçüncü Plan dönemine ait hedefleri 
toplu olarak belirtilmiştir. 

II. ÜÇÜNCÜ PLAN HEDEFLERİ : 

1. İMA İAT SANAYÖNÎN Y A P I S I : 

609. Tüketim, ara malı ve yatırım malları sanayileri üretiminin, 
tüm imalât sanayii üretimi içindeki paylarında Üçüncü Plan döneminde 
beklenen değişmeler Tablo 188 de verilmiştir. Teknoloji üreten bir dü-
zeye ulaşılması, böylece ekonomik ve teknik yönden dış etkenlere du-
yarlığınm azaltılması ve Yeni Stratejide 1995 yılı için hedef alman sa-
nayi yapışma ulaşılması amacıyla imalât sanayiinde uzun dönemli pers-
pektifin ilk dilimi olan Üçüncü Plan döneminde ara ve yatırım malı üre-
ten sanayilere ağırlık verilmesi öngörülmüştür. Bu hedeflerin saptan-
masında millî savunma hizmetlerinin gerekleri de gözönünde tutulmuş-
tur. Tabloda da görüldüğü gibi bu dönemde ara ve yatırım mallara sa-
nayilerinin imalât sanayii içindeki paymm artarak 1972 de yüzde 53.4 
den 1977 de yüzde 61.7 ye yükselmesi, tüketim mallarmm paymm ise 
azalarak, 1972 de yüzde 46.6 dan 1977 de yüzde 38.3 e düşmesi beklen-
mektedir. 

(1) ^Geneimie^ deyimi her gruba giren sanayide o gruhun nite-
leme uygun mal üretiminin çoffjınlukla bulunmasim ifade etmekte^ 
üJ^efc olarak madeni eşya sanayiinde dayanıklı tüketim malı da üretil^ 
f j L ^ '^"^r*™ olduğtmdan hu sanayi, ya-
t%rım malı gruhn içinde tammUnmıştır. 



2. t fBETÎM: 

.610. Üçüncü Kesimde belirtUdifi gibi Üçüncü Plan döneminde 
imalât sanayii üretiminin yılda ortalama yüzde 11.7 hızla artması ön-
görülmektedir. Sektörün yapısında, amaçlaiıan yönde bir defişim sağ-
lanması için. bu dönemde üretimin tüketim mallan sanayiinde yılda or-
talama jöizde 7.4 (hızla artması, buna karşılık, ara malları sanayiinin 
yılda ortalama yüzde 14.3, yatırım mallan sanayiiam ise yüzde 16.8 
gibi daha yüksek hızlarda gelişmesi öngörülmüştür. Yatınm malları sa-
nayii içinde makina imalât, elektrik makinalan ve elektronik sanayileri 
üretimi daha hızlı gelişecektir. Tüketim mallan sanayilerinden dokuma 
ve giyim ile içki sanayileri, ara mallan sanayilerinde ise petrokimya ve 
gübre gibi kimya grubu ile metal sanayileri bu dönemde hızla gelişecek 
alt-sektörler olacaktır (Tablo 189). 

TABLO : X88 — İmaUt Sanayii Üretiminin Yapısı 

46,6 

39,4 

Tüketim Malları Sanayii 

Gıda 
îçki 
Tütün 

Dokuma ve giyim 

Ara Mallan Sanayii 
Orman ürünleri 
Kâğıt 
Basım 
Deri ve kösele 
Lastik 
Plastik 
Kimya 
Petro kimya 
Petrol ürünleri 
Gübre 
Çimento 
Pişmiş kilden ve çimentodan gereçler 
Cam 
Seramik 
Demir-Çelik 
Demir dışı metaller 

Yatınm Mallan Sanayii 14,0 

Madenî eşya 
Makina imalât 
Tanm alet ve makinalan 
Elektrik makinalan 
Elektronik 
Karayolu taşıtlan 
Demiryolu taşıtlan 
Gemi inşa 

îmalât Sanayii 100,0 

1972 1977 

100,0 38,3 100,0 

53.3 50,5 
2,7 3,1 
8,6 9,3 

35.4 37,4 

100.0 44,2 100,0 

8.8 6,9 
3,6 3,6 
2,6 2,6 
5,0 4,8 
3,6 2,9 
2,5 2,9 

15,5 14,8 
1,1 3,3 

23.0 22,1 
2,3 3,9 
4,4 3,4 
2.5 2,1 
2,7 2,3 
0,8 0,7 

17,6 18,2 
4,0 5,5 

100,0 17,5 100,0 

21,9 20,8 
15,7 20,6 
9,4 9,6 
7,7 8,8 
6,9 8,3 

32,9 27,1 
3,4 2,8 
2,1 2,0 

100,0 

f . 1 9 



Ş«ka : S4 

İMALAT SANAYİİNİN 
ÜRETİM YAPISI 

TÜKETİM MALLAR) 

0 ARA MALLAR 

1 ı YATIRIM MALLARI o 

KAYNAK DPT CAL'ŞMAI.»»' 



3. YATrBEMLAB: 

611. Öngrörülen uzun dönemli iedefleria saflanması için Üçüncü 
Plan döneminde imalât sanayiine 87.7 milyar TL. lık sabit sermaye ya-
tırımı yapılacaktır. Plan döneminde tüketim, ara ve yatınm mallan sa-
nayilerinde yapılacak yatırımlar ve bunlarm tüm imalât sanayii yatı-
rımları içinde paylan Tablo 190 da verilmiştir. Öngörülen yapısal deği-
mimin gerçekleştirilmesi için imalât sanayü yatınmlannm yüzde 16.6 sı 
tüketim, yüzde 61.4 ü ara ve yüzde 22.0 si yatınm mallan sanayilerine 
aynlmıgrtır. 

612. Ara malı sanayilerinden Kimya grubunda îkitıci Petrokim-
ya Kompleksi, yeni bir Petrol Rafinerisi, Tarsus Kimya Kompleksi pro-
jeleri ile metal sanayilerinden tskemderun Demir-Çelik ve Alüminyum 
tesisinin genişletilmesi, Çinko-Kurşun projeleri Üçüncü Plan döneminin 
önemli projeleri olacaktır. Yatınm malı sanayilerinde otomotiv sanayü 
için dizel motorlan yapımı, Pendik Tersanesi ve deniz dizel motorlan 
yapımı, aktarma organlan, dig-er ağır sanayi teçhizatı projeleri bu dö-
nemin önemli yatırım konulandır. 

4. DIŞ TtCABET : 

613. İmalât sanayünin tüketim, ara ve yatınm mallan sanayileri 
itibariyle ithalât ve ihracat durumu Tablo 191 de gösterilmiştir. 

614. Üçüncü Kesimde definildiği üzere Üçüncü Plan döneminde 
özellikle ara ve yatırım mallannda büyük ölçüde ithal ikamesi sakla-
nacaktır. Ara mallan sanayiinin 1972 de yüzde 43.2 olan toplam ima-
lât sanayi ithalâtı içindeki payı 1977 de yüzde 2S.4 e düşecektir. Yatı-
rım mallannda, perspektif planda amaçlanan yönde bir sanayileşmenin 
gerçekleştirilebilmesi için ithalât hızla artmaya devam edecektir. Böy-
lece yatınm mallan ithalâtmın toplam imalât sanayi ithalâtı içindeki 
payı 1972 de yüzde 55.1 den, 1977 de yüzde 66.6 ya yükselecektir. (Tab-
lo 192) (1). 

615. îhracatm bileşimindeki ara ve yatınm mallarmm paylan ar-
tacak, ara malı sanayilerinin toplam içinde payı 1972 de yüzde 18.0 den 
1977 de yüzde 28.8 e, yatınm malı sanayilerinin payı yüzde 2.1 den yüz-
de 7.7 dolayma yükselecektir. Buna karşılık tükeüm malları ihracatmm 
toplam imalât sanayii ihracaü içindeki payı 1972 de yüzde 79.9 dan 
1977 de yüzde 63.5 e düşecektir. îhracatm bileşimindeki bu değişmeye 
rağmen tüketim mallan bu dönemde de toplam ihracat İçindeki afırlı-
âmı koruyacaktır. 

(1) Üçüncü Kesimin ^Lh-ş Ekonomik lligküer» alt-iölümünde ve-
rilen toplam ithalâtın üçlü dağilvmı (Tüketim, ara mal%, yattrvm) itha-
lâtın kullanış yerine göredir. Burada ise orijin sektörlere göre dağütm 
verilmiştir. 
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rHrĤ Û CS-İft-O rHOrH COt-t-lOt-

rH M O O Q. 0_ m O Tjt ĉ  lO [- Ol 
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TABLO : 190 — îmalât Scmayii YatvrvnOarı 

(1971 Fiyatlarıyla, Milyon TL.) 

Blrind îkinci Üçüncü 
Plan Plan Plan Yüzde 

dönemi dönemi dönemi dafılımı 

Alt Sektör 

TükeUın mallan sanayii 

Gıda 
İ Ç İ C İ 

Tütün 
Dokuma ve giyim 

Ara mallan sanayii 

Orman ürünleri 
Kâğıt 
Basım 
Deri ve kösele 

Lasük 
Plastik 
Kimya 

Petrokimya 
Petrol ürünleri 
•Gübre 
Çimento ' 

Pişmig Kil ve Çim. Ger. 
Cam 
Seramik 

Demir-Çelik 
Demir dışı metaller 

Yatırım mallan sanayii 

Madenî eşya 
Makina imalât 
Tanm alet ve Maik, 

Elektrik makinalan 
Elektronik 

Karayolu ta§ıtlan 
Demiryolu taşıtları 
Geani dnşaat 

Uçak bakım ve onanmı 
Küçük sanayi 

TOPLAM ÎMALAT SANAYU 

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

5 257 7 093 14 520 16,56 

1797 2 761 4 870 5,55 
S09 631 500 0,57 
279 200 400 0,46 

2 872 3 501 8 750 9,98 
10 914 27 690 53 880 6,1,43 

261 733 1250 1,42 
443 2 690 4 250 4,85 
358 419 350 0,40 
93 119 700 0,80 

710 257 700 0,80 
153 399 400 0,46 

2 428 6 419 3 850 4,39 
— (1) — (1> 4 650 5,30 
— (2) 3 476 6 750 7,70 
. . . (1) . . . ( 1 ) 4 670 5,32 

1054 2125 2 060 2,3ö 

480 . 0,515 
1077 1421 650 0,74 

270 0,31 

5684 15 400 17,'5ö 
4 337 3 948 7 450 6,49 
2 593 5831 19 300 22,01 

975 1161 4 100 4,67 
329 1587 6 700 7,65 
100 307 1550 1,77 

563 1950 1,77 
457 147 1500 1,77 

1080 1,23 
300 0,34 

602 1833 1020 1,16 

1500 1,71 
130 223 

1,71 

18 764 40 614 87 700 100,00 

Kaynak : Devlet Planlama TeşkO&tı 
(1) Kimya S^örü yatvrvrm içindedir. 
(Z) MadmcUîk sektörü içindedir. 



TABJU> : 191 îmcOat Sanayii IHs Ticareti 

(1971 Fiyatlanyla, Müyon TL.) 

ithalât İhracat 

Üçüncü Plan 
yıllık ortalama 
yüzde artıklar 

A 
1972 1977 1972 

A 
1977 İthalât İhracat 

Ait sektör (1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Tüketim mallan sanayii 292,4 600,0 4853,3 7003,2 15,4 7,6 

Gıda 70,0 200,0 2735,0 3 748,0 23,4 6,5 
îçki 12,4 50,0 18,3 76,2 32A 32,7 
Tütün — — 1500,0 1500,0 — — 

Dokuma ve giyim 210,0 350,0 600,0 1680,0 loja 23,0 
Ara mallan sanayii 7189,4 6 430,3 1096,4 3M6,6 —2,2 24,9 

Orman ürünleri — 20,0 65,2 280,7 . . . 33,9 
Kâfıt 1€S,9 181,3 29,9 109,7 1,7 29,7 
Bainm 34,0 100,0 5JL 10,6 13,1 15,7 
Deri ve kösele 26,0 73,5 252,0 583,0 23,0 18,3 
Lastik 65,0 275,0 15,0 14ıOX) 33,4 96,3 
Plastik 5,0 10,0 5,0 10,0 14,9 14,9 
Kimya 1558,6 2 934,0 168,0 594,6 13,5 2S,8 
Petrokimya 796,3 485,0 3,8 113,2 — 9,4 97,1 
Petrol ürünleri 346,2 200,0 182,0 234,0 —10,4 5,2 
Gübre 987,0 681,0 — — 7,2 
Çimento — — 84,0 — . . . 
Pişmiş kUden ve Çim. Ger. 67,2 70,0 4,6 16,0 0,8 26,7 
Cam 24,5 50,5 56,8 124,8 15,6 17,1 
Seramik 23,0 50,0 16,8 
Demir-Çelik 2 624,0 1000,0 78,0 _ —17,e . . . 
Demir dışı metaller 445,7 300,0 147,0 980,0 — 7,6 46,1 

Yatırım mallan sajıa3ri 9 177,0 15 780,0 126,5 845,0 11,6 46,2 

Madenî eşya 385,0 1 215,0 22,0 45,0 25,8 15,4 
Makma imalât 5 300,0 6 715,0 30,0 200,0 10,5 46,1 
Tanm alet ve Mak. 237,0 250,0 0,5 10,0 1,1 82,0 
Elektrik makinalan 686,0 1600,0 11,0 314,0 18,5 23,3 
Eaektronik 629,0 1170,0 7,0 110,0 13,2 73,4 
Karayolu taşıtları 930,0 1450,0 13,0 73,0 9,3 41,2 
Gemi inşa 550,0 750,0 8,0 23,0 6,4 23,5 
Demiryolu taşıtları 100,0 160,0 35,0 70,0 8,6 14,9 
Uçak yapım ve onanm 360,0 490,0 — — . 6,4 — 

Diterleri — 500,0 — — — — 

Ö/LAIAT SANATtt 16 658 8 23 320,3 6076,2 1104&,8 7,0 12,7 

Kaynak : Devlet Planlama TeşkUütt 



5. İIJCELER-TE TEDBtRIER : 

616. Ekoüomîiıİn- tümünü ve bunun yanında İmalât Sanayiini et-
Jcileyen genel politikalar «Politikalar ve Reformlar» Kesiminde, her alt 
sektörle ilgili, ilkeler ve tedbirler de sektörlerle ilgili bölümlerde veril-
miştir. İmalât Sanayiinin tümünü etkileyecek nitelikte göı-ülen politika-
lar aşafıdadır. 

TABLO : 192 — îmalât Sanayii İthaUt ve İhracatının Bileşimi 

(Yüzde) 
İTHALÂT ÎHİRAOAT 

A _ 

1972 1977 1972 1977 

(1) (2) (3) (4) 
Tüketim malları 1,7 3,0 79,9 63,5 
Ara mallan 43,2 28,4 18,0 28,8 
Yatırım mallan 55,1 68,6 2,1 7,7 

ÎMALAT SANAYÖ 100,0 . 100,0 100,0 100,0 

Kaynak : Devlet Planlama TeşhOâtı 

(1) Özellikle Ueri teknoloji gerektiren ara ve yatırım malı sana-
yUerinin, belirli bir gelişme süresince rakip ithalâta karşı -korunması ve 
teşviki esastır. 

(2) Yeni yatırımlara karar verilirken tesislerin ekonomik kapa-
sitede olmaları gerefi gözönüne alınacaktır. Bu karar monopol yarata-
cak i3e, monopolün olumsuz etkileri, küçük kapasiteli üniteler kurularak 
de^il, fiyat ve kalite kontrolü ve gerektiğinde ithalâtla giderilecektir. 

(3) Aralarında büyük ölçüde ürün alış-verişi olan sanayi dalla-
rında, yan ürünleri değerlendirmek için, ünitelerin birbirini tamamlayıcı 
nitelikte ve entegre olarak kurulması esas alınacaktır. 

(4) Hızla sanayileşmenin önemli bir itici gücü teknolojik geliş-
medir. Bu Plan döneminde, bazı alanlarda, teknoloji üreten bir toplum 
olmağa geçişin gerekleri hazırlanacaktır. 

Bu amaçla; 

a. Araştırma ve geliştirme çalışmaları yeniden örgütlendirilecek, 
çalışmaların birbirini tamamlayıcı ve uygulamaya dönük olması sağla-
nacaktır. 

b. Bu amaca dönük çalışmalarla, transfer edilen teknolojilerin 
adaptasyonu, yeni teknolojilerin izlenmesi, bunlann uygulanması ve ge-



liStirümesl için, merkezi araştırma ve geliştirme ünite ve laboratuvar-
ları ile kurulu sanayiler arasmda işbirliği saflanacak, aynca büyük sa-
nayi kuruluşları bu amaçlara yönelen birimleri de kendi bünyelerinde 
oluşturacaklardır. 

(5) Sanayie dönük temel mal ve hizmetlerin uluslararası fiyat-
larla temini için gerekli ekonomik tedbirler almacak, bu tedbirlerin ye-
tersizliği halmde malî politikalar uygulanacakür. 

(6) Üçüncü Plan döneminde öncelikle temel sanayi mallarının ve 
ihraç ürünlerinin standartlarına hazırlanması tamamlanarak mecburî 
yürürlüg-e konulması sag-lanacak, kalite kontrolünün daha etMll hale 
getirilmesi için gerekli organizasyon geürilecektir. 

(7) Ham ve ara malları üzerinden alman gümrük, istihsal v.b. 
vergilerin nihaî ürün üzerinden alınması için vergi sisteminde gerekli 
değ-işikükler yapılacaktır. 

(8) Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Yeni Stratejide amaçlanan 
hız'ı sanayileşmenin gerektirdiği politikalar ve tedbirleri zâmanmda tes-
pit edip uygulayabilmek, smaî gelişmeyi izleyip yönlendirebilmek, smaî 
organizasyonu iyileştirmek ve teknolojideki gelişmelerin izlenip zama-
nmda ilgili kuruluşlara bilgi aktarılması çalışmalarmda koordinasyonu 
sağlamak gibi modern gerekleri gerçekleştirmek üzere, reorganize edi-
lecektir. 

(9) SanayUeşme yürütülürken. Millî Savunma hizmetlerinin ge-
rektirdiği araç ve gereçler yeterli ölçülerde sağlanacak ve millî sana-
yileşme çabaları ile söz konusu gereçlerin sağlanması arasmda sistemli 
bir bağlantı kurulacaktır. 

(10) Kurulu sanayilerde, verimliliği artırmak, ürün kalitesini iyi-
leştirmek ve dış rekabet gücünü geliştirmek amacı Ue, kullamlan tekno-
lojUerin ve sorunlarm tespiti, bunların çözüm yollarının araştırılması 
konusunda bir çalışma yapılacaktır. 

(11) Kullanılmış kâğıt, cam, demir-çelik, alüminyum ve plastik 
gibi mallarm sanayide tekrar kıymetlendirilmesi teşvik edilecektir. Bu 
amaçla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı gerekli organizasyon ve mev-
zuat çahşmasmı yapacaktır 





GENELLİKLE TÜKETİM MALI ÜRETEN SANAYİLER 

Gıda Sanayii 
İçki Sanayii 
Tütün Mîunulleri Sanayii 
Dokuma ve Giyim Sanayii 





GIDA SANAYİİ 

617. Gıda Sanayii, İmalât Sanayii içinde geniş bir yer tutagelmiştir. 
Tanma dayalı olan ve tüketim malı üreten gıda sanayiinin, kapsamı yal-
nız büyük kapasiteli işyerleri ile smırlandığ-mda bile imalât sanayii için-
deki önemi büyük olmaktadır. Birinci Plan'da gıda sektörü yalmz büyük 
sanayi ölçüsündeki iş yerlerini kapsamaktaydı. îkinci Plan'da kapsam 
genişletilerek, imalât tekniği ükel de olsa pazarlanan diğer bazı ürünler 
de kapsama alınmıştır (1). 

618. Üçüncü Plan'da ise, kapsam, Birinci Plan'da incelenemeyen 
baa mallar ele almarak genlşletilmitşir (2). Bununla birlikte bilgi yeter-
sizaigl nedeni ile, sektördeki bazı ürünlerin incelenmesi mümkün olama-
mıştır (3). 

I. PLANLI DÖNEMDE GELİŞMELER: 

619. Planlı dönemde gıda sanayiinde ekonomik büyüklükte, ileri 
teknikler kullanan tesisler kurulmağa başlanmıştır. Ancak, bunların ka-
pasite olarak toplam içindeki oranı, özellikle et, süt, un, sebze ve meyve 
işleme Ue bitkisel yağ sanayilerinde çok düşüktür. Sleri tekniklerden yok-
sun ve hijyenik şartlan yetersiz tesislerin yarattığı rekabet, etkin kalite 
kontrolü yapılamaması gibi nedenler, modern tesislerin kurulmasım ve 
mevcutların gelişmesini güçleştirmektedir. Bu yüzden, yeni tesisler tam 
kapasite Ue çalıştırılamamış, yan ürünler yeterince değerlendirilememiş, 
ürün kalitesi iyileştirilememiş ve maliyetler düşürülememiştir. Plan ve 
programlarda, üzerinde önemle durulmasma rağmen, bu sanayi teknolo-
jisinin geliştirilmesine yön verecek, kontrol hizmetlerini yapacak, mev-
zuat ve oı^andzasyon sorunlarını çözümleyecek merkezi bir örgüt kuru-
lamamıştır. 

620. Birinci ve İkinci Planlann üretim tahminleri ve gerçekleşme-
leri Tablo 193 te gösterilmiştir. Genellikle et, süt ve bitkisel yağ sanayi-
lerindeki gelişmeler Plan hedeiflerinin gerisinde; çay ve yem sanayileıin-
dekiler ise üstünde olmuştur. jŞeker sanayiinde ise üretim gerçekleşmesi 

(1) Karataş değirmem tmu, zeytin saJaarmrasi, v.b. gibi ilkel te-
sislerde üretilen ve pazarlanan ürünler. 

(2) Şekerli mamuller, kuru kayısı, tahin, iç ceviz, çekirdekli 
kuru üzüm, melasU kuru küspe, kahve, imlenmiş salyangoz gibi ürütOer. 

(S) Çikolata; salam, sosis, gibi et mamvlUri; hörek. baklava gibi 
ımlu mamvMer; kuru erik, kırmızı biber gibi kurutulmuş meyve ve seb-
zeler; leblebi; turşu; teneke, konserve dışındaki reçeJ ve marmelat gibi 
ürünler. 



ia len, fv geneUikle talöbi karşılamakla birlikte 
yetersiZkler. t ü k e t ™ 

^ I Z Z T ' ^ » l ^ ^ ' t ı gibi nedenlerle dengeU beslenme saflanî-
S ^ e S T ' t bozulabüen gıda maddelerinin d e p o l a f Z ı 

kurulSsı f ® ^ ^ «tkill bir igblrUgi 
l a ^ t ^ l l ^ ü r . Bu işblrliH. tanmsal üretimde dalg^amnS 
s S ^ ^ ; ^ ^ I ^ ^ t m m satlanması, verlmlHig-in ve ürün 1 

1987): 
ıı. uzun dönemde ge l i şme h e d e f l e r i (1972 -

de 6 dolav.^^rT,^''^'^''® sanayiinde üretimin yılda ortalama yüz-
de 6 dolayında bir hızla artacağı tahmin edilmiştir. Belirli mda sanavii 
kollarında ham madde üretiminden nihaî tükeüme kadar b ü C « 

, üretim uygulamaları 11e hammaddf-

r r y f e k a ^ n ' ^ ' l ! ^ ' ' ' " " ' ö n l e n S su-retiyle kaynakların daha lyl kullammı satlanabilecektir. 
625 Uzun dönemde üretimde beklenen gelişmeler Tablo 194 t^ 

» n u ş t i r Geuşmenln. et ve mamulleri. s ü t \ e \ a m u l S se^L vS 

ZrZ^S^''"^ -aca^ tal! 

III. ULUSLARARASI KARŞILAŞTIRMALAR: 
runa ^ ^ ^ maddeleri tüketimleri, bazı Av-
3 d e f Î rT ı , o l^ak Tablo 195 te gösterilmiştir. i S -
Myede fert başına hububat ürünleri tüketimi, karşılaştırılan ü l k e c e 
^ r e yüksektir. Şeker ve bitkisel yağlar tükeümin^ ^ k ^ y T bu İ^Se! 
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IV. ÜÇÜNCÜ PLAN HEDEFLERİ: 

027. Üçüncü Plan hedeflerinin tesbitinde, tanmsal üretimdeki ge-
lişmeler gözönünde tutulduğu gibi tanmla sanayi arasında işbirUfi ku-
rulacafı ve sözleşmeli alımm saflanaca|ı, aynca ileri tekniğin uygulan-
ması ile kayıpların azaltılacag:ı ve maliyetlerin düşürüleceti varsayü-
mıştır. Bundan başka şehirleşme hızı ve gelir artışına paralel olarak iç 
talepte ve öngörülen ihracat dolayısı ile toplam talepte beklenen gelişme-
ler de dikkate alınmıştır. 

1. TAUEP : 

(1) İÇ TALEP : 

62S. Üçüncü Plan döneminde gıda maddeleri talebinin yılda orta-
lama yüzde 7.1 hızla artacağı tahmin edilmişür (Tablo 1&6). Alt sektör-
ler olarak süt ve mamulleri, sebze ve meyva işleme sanayii, yem sanayii ve 
çay sanayiinde talep artışlarının dig-erlerinden daha fazla olması beklen-
mektedir. Genellikle hızlı şehirleşme, beslenmenin iyileşürilmesi, smaî: 
gıda ürünü çeşitlerinin çoğaltılması, sanayi mallarma olan talebi artıra-
caktır. 

629. Pastörize süt üretimi, içme sütü tüketiminin artmasmı olumlu 
olarak etkilemektedir. Meyva ve sebze işleme sanayiinde, meyva suyu ve 
konserve gibi tesislerin faaliyete geçmesinin talebi arttıracağı tahmin 
edilmiştir. Köylere fınn ekmeğinin giderek yayılması ve buna bağlı ola-
rak bazı büyük köylerde fırın kurulmağa başlaması ile sanayi unu tale-
binin artacağı, buna karşılık karata^ değirmeni unu talebinin azalacağı, 
beklenmektedir. 

630. 1962 yılından bu yana artmakta olan fert başına çay tüketimi 
311 gr./yıl'dan 1970 de 508 gr./yıl'a çıkmıştır (1). Ancak Ibazı il ve yö-
relerde, gelir ve nüfus artışma ve çaydaki toplam tüketim artışına rağ-
men, fert başına tüketimde bir azalma görülmektedir. Bu durum resmî, 
olmayan yollarla yahancı çayların girdiğini ve tüketildiğini kanıtlamak-
tadır. Üçüncü Plan döneminde almacak tedbirlerle bu durumun önlene-
ceği kabul edilmiş ve iç üreümden gelen çay tüketiminin bu nedenle or-
talama yılda yüzde 12 gibi yüksek bir hızla artacağı tahmin edilmiştir. 

(2) DI§ TALEP (İHRACAT) : 

Tablo 197 de gösterilmiştir. Konserve, şekerli mmauller ve (kurutulmuş 
meyvalar üıracatınm daha hızlı artacağı tahmin edilmektedir. Şeker ye-
rine şekerli mamuller ihracı öngörülmektedir. Hayvan yeminin yurtiçinde 
kullamiması esas olduğundan, hayvan yemi olarak kullamlabUecek yan 
ürünlerin ihracı öngörülmemiştir. 

(1) Kaynah : Tekel Genel Müdiirlüğil yiançöları 

f. 20 
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«O tpONcoıoeoNrt 

05iarHOO®t->nOOOOOOt-
00 w ro lo N t-" t-- rt* <o tH rH -.jT 

® 9 , N o M <35 OÖ 

t>-iMoooqaıoco»ıA-<t<coco 
TH eog COCOMrHrH 

«û 

S Eî S S 2 15 » O 
o lo o «5 t-rH 00 rH M 
« N t-l (N M N rH 

«O co 

eo N M CM 
S 

Ol 
«C 

to 
o lO 

I w V t-" 

H ra Cû P co td fi » M ı O » 5 



A 

t 

.5> 

O) 

^ -iJ TT 

l> 
s 

© <!> rt 
N rfT 1 pf 
co W I 

o o o 
§ s 1 s 

co 

o 
o 
o 
M 

«5 tH 
'T S 

lû 

N t-

O © 
S § s 

00 1(5 eo -il 
-ti'ö 00 

r! n ıM ^ 
O 
s 

i 

i 



2. ÜBETtlU: 

632. Gıda maddeleri toplam üretiminin yılda ortalama yüzde 6 6 bir 
hızla gellşeoeti tahmin edilmiştir, üretim tahminleri ile ilgili ayrıntılar 
Tablo 198 de verilmiştir. Planda öngörülen toplam üretime ulaşılabilmek 
ıçm et, sut, un, sebze ve meyva işleme ile bitkisel yag sanayiilerinde, ileri 
l e ^ S e d i r ^ ^ ^ tesislerin üretimlerinde daha hızlı artıg olması bek-

633. Et üretim hedefinin tespitinde, kurulu et kombinalarının tam 
kapasite ile igletileceti varsayümıştır. Aynca yan ürünlerin deterlendi-
rılmesı için proje geliştirilmesi gerekli görülmektedir. 

634. Öngöriilen üretim hedeflerine ulanmak için süt sanayünde pa-
zarlama sıstemmin düzenlenmesi; bitkisel yağ sanayiinde ise teknolojinin 
geliştirilmesi gerekmektedir. 

635 Çay üretimi bu gün için yuri; içi tüketimi aşmakla birlikte 
d ^ a kaliteli çay imali halinde yurdumuzdaki çay tüketimi gerekli artışı 
göstererek normal düzeye çıkacak, kaçak çay kullanılması önlenecek ve 
böylece iç tüketim de üretimle denk hale gelecektir. Bu nedenle, çay ima-
latmda kalitenin yükseltilmesi için bütün tedbirlerin aimması gerekmek-

3. İ T H A L A T : 

636. Gıda sanayiinde, genellikle üretim yuri;içi talebi karşıladığm-
dan İthalât öngöriilmemiştir. Plan döneminde yurtiçi üretimi otoıayan 
kahve, kakao ile turistik ihtiyaçlann ithalâtma devam edilecektir (Tablo 
199). 

4. YATnUMLAB : 

, sanayiinde, 197-1 fiyatlanyla Birinci Plan döneminde 
1 797,0 ve İkinci Plan döneminde ise 2 761,0 milyon TL. lık yatırım yapıl-
mıştır. Üçüncü Plan dönemi yatırımları alt sektörier itibariyle Tablo 200 
de gösterilmiştir. Sektörde öngörülen gelişmenin ve yapısal delgimin 
gerçekleştirilmesini sağlayacak yatırımlara öncelik verilmiştir Geçmia 
on yılhk Plan ve Üçüncü Plan dönemi için, bazı sanayi kollarmdaki kapa-
site tahmmleri ise Tablo 201 de gösterilmiştir. 

V. İLKELER VE TEDBİRLER : 

638. (1) Gıda sanayii ile ilgili teşvik tedbirlerinin uygulanmasmda 
ılgih kuruluşlar arasmda işbirilfi kurularak, hammadde ilişkisi yönün-
den yer. kapasite ve teknoloji seçiminde, isabetli kararlarm alınması sak-
lanacaktır. 

(2) Gıda maddelerinin kalite kontrol hizmetlerinin yürütülmesi 
teknoloji ve kalite geliştirilmesine yön verecek mevzuat sorunlarmm çö-
zümlenmesi Tanm Bakanlığı bteyesinde etkin ve tutarh bir şekilde ele 
almacaktır. Tarım Bakanlığı Türk gıda kodeksini hazıriayacak ve uygu-
lamasmı sağlayacaktır. Bütün bu hizmetlerin yürütülmesinde Tarım Ba-
kanlığı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı ile iş birliği kuracaktır. 



TABLO : 200 — Gıda Sanayii Yatmmları 

Alt sanayiler 

(1971 fiyatlarıyla. Milyon TL.) 

ikinci 
Birinci plan dönemi 

plan dönemi gerçekleşme Üçüncü plan 
gerçekleşme tahmini hedefi 

(1) (2) (3) 

Et ve mamulleri 575,0 
Su ürünleri işleme 180,0 
ıSüt ve mamulleri 500,0 
Un ve unlu mamuller . . 550,0 
Sebze ve meyva işleme 520,0 
Bitkisel yağlar 615,0 
Soğuk depo ve taşıtlar . . 375,0 
Yem sanayii 170,0 
Çay sanayii 205,0 
Şekerli mamuller 80,0 
Şeker sanayü 1100,0 

TOPDAjM 1 797,0 2 761,0 4 870,0 

Kaynak : Devlet Planlama Teşkilâtı 

(3) Gıda sanayiinde, hammadde temini konusunda devamlılığı sağ-
lamak için yeni tesisler kurulurken, hammadde üretici kooperatifler ve 
birlikler teşvik edilecek; sanayicilere verilen kredilerin uygulamasında, 
hammadde üreticileri ile orta vadeli bağlantılar kurmaları özendirilecektir. 

(4) Çabuk bozulabilen mejrva, sebze ve gıda sanayii ürünlerinin ih-
racatmda soğuk depolanw, ve taşıma sisteminin örgütleşmeai teşvik edi-
lecektir. 

(5) Çay sanayiinde kaliteli üretimi sağlamak için gerekli kapasite 
ihtiyacmı karşılayacak tesisler kurulacak, yaş yaprak alımmda fiyat po-
litikası bu istikamete yöneltilecek ve yine bu amaçla yaş yaprak ahmında 
mevcut aksaklıkları giderici tedbirler alınacaktır. 

(6) Et kombinalannın bulımduğu belediye smırı içinde ve civar 
sahalardEiki mezbahaların kapatılmasma ve bu alan dışındaki mezbahala-
rın merkezileştirilmesine çalışılacaktır. 

'7) Nüfusu yüzbinin üzerindeki kentlerde tavuk mezbahalarmın 
kurulması sağlanacak, halk sağlığını korumak için satış yerlerinde mez-
baha kesimleri özendirilecektir. 

(8) Et satışlarında et kombinalarında, gövde ve gövde parçalarm-
da derecelendirme (Sınıflandırma) yapılarak, farklı satış fiyatları uygu-
lanması ele almacaktır. 

(9) Sterilize süt tesislerinin kurulması özendirilecektir. 
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İÇKİ SANAYİİ 

638. tçki sanayii alkollü ve alkolsüz içki alt sektörlerinden oluşmak-
tadır. Bu sektörde kapsanan ürünler yüksek alkollü içküer, şarap, bira ile 
gazozlar, memba ve maden sulandır. Mejrve sulan gıda sektörünün kap-
samma girmektedir. Birinci Plan'da yeterli bilgi olmadıfı için sektörde 
incelenemiyen gazozlar İkinci Plan'da ele alınmış; Üçüncü Plan'da ise 
memba ve maden sulan da kapsanabUmiştir. 

I. PLANLI DÖNEMDE GELİŞMELER : 

640. Planlı dönemin ilk yansmda şarap ve bira, ikinci yansmda ga-
zozlar dışmda, sektör kapsamma giren diğer üıianlerin üretiminde Plan 
hedeflerinin üzerinde bir gelişme olmuştur. 

641. Planlı dönemde üzümün daha geniş ölçüde değerlendirilmesi 
amacı Ue şarap kapasitelerinin yeterli düzeye çıkeınlınaaı ve ihracatm 
arttıniması öngörülmüştü. Anceık, kaliteli şarap için yeter miktarda üzüm 
üretUememesi, Ueri teknolojiyi uygulayacak tesislerin kurulsımaması ve 
ihracatm arttırılması ile ilgfili organizasyonun gerçekleştirUememesi ne-
denleri ile şarap üretiminde beklenen gelişme sağlanamamıştır. Böylece 
ihracat Planlı dönemde öngörülenin çok altmda gerçekleşmiştir. Gerçek-
leştirilen ihracat da çoğımlukla Tekel Genel Müdürlüğüne ait tesislerde 
üretilen garabm dökme olarak, maliyetlerinin altmda bir değerde ihra-
cıyla sağlanmıştır. 

642. İkinci Plan döneminde yüksek alkollü içki tüketim oranınm, 
diğer içküer lehine azalması öngörülmüştü, özellikle bira üretiminin tah-
minleri aşması ve pazarlanmasmda sağlanan kolaylık, aynca şarap ihra-
catının gerçekleştirilememesi ve yüksek alkollü içküerde yapılan fiyat 
ayarlamaları sonucunda, fert başma yüksek alkollü içki tüketiminin, top-
lam alkollü içki tüketimi içindeki oranınm 1967 yümda yüzde 26,3 ten, 
1972 sommda yüzde 16,3 e düşmesi beklenmektedir. İkinci Plan döne-
minde özellikle meyve sulan üretiminin hızla artması nedeni üe alkolsüz 
içkiye olan talep beklenen hızda artmamıştır. Sağlık gartlanna uygun şi-
şeleme tesislerinin yaygmlaşması üe, memba ve maden sulanıun belirgin 
SekUde geliştiği görülmüştür. Planlı dönemde sektörün üretimindeki ge-
lişmeler Tablo 202 de verilmişür. Dönem başmda 20,9 milyon Lt/yü olan 
bira kapasitesi, 4 yeni tesis ve tevsUerle dönem sommda 96 milyon Lt/yüa 
ulaşEirjık önemü bir gelişme kaydetmiştir. 
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643. Şarap sanayiinde üretim, 206 üniteden sağlanmaktadır. Bu 
ünitelerin 24 kadan modem, diğerleri ükel tesislerden oluşmaktadır. İkinci 
Plan dönemi sonunda kapasitenin 60 milyon Lt/yıla ulaşması beklenmek-
tedir. Yüksek alkollü içki sanayiinde ise kapasite, 28 milyon Lt/yıla ulaş-
mıştır. Alkolsüz içki sanayiinde ilkel tesisler yerine modem tesisler ku-
rulmakta olup, kapasitenin İkinci Plan sonunda 150 milyon Lt/yıla ula-
şacağı tahmin edilmiştir. 

631. Üçüncü Plan döneminde ihracat yılda ortalama yüzde 6.5 ar-
tarak 1977 yılında, 3 74'8 milyon TL. na ulaşacaktır. İhracat tahminleri 
Tablo 197 de g-österilmiştir. 

II. UZUN DÖNEMDE GELİŞME HEDEFLERİ (1972 -
1987) 

644. Uzun dönemde yüksek alkollü içki talebinin azalması, buna 
karşılık düşük alkollü içki talebinin artmağa devam etmesi beklenmekte-
dir. Uzun dönem gelişme hedelferi Tablo 203 te aynntıh olarak gösteril-
miştir. Tablodan görüldüğü gibi üretim, perspektif dönemin ilk yıllarmda 
daha hızh gelişme göstererek, talebin bileşimi miktar ve kalite yönünden 
karşılanmış olacaktır. Modem tekniklerin, özellikle şarap sana3dinde 
kullanılması ile üretimin 1&87 de 300 milyon litre dolaylarma ulaşması 
ve bunun üçte birinin ihraç edilmesi beklenmektedir.' 

TABLO : 203 — tçki Sanayii Üretiminde Uzun Dönem Gelişme Hedefleri 

Miktar : Milyon Lt. 
Değer : 1971 fiyatları ile milyon TL. 

1972 1977 1982 1987 

f i ) (2) (3) (4) 

Bira Mik. 85.0 160.0 240,0 324,0 
Değ. 311,1 585.6 878,4 1185,8 

Şarap Mik. 54.6 113.5 198.5 300,0 
Değ. 169,3 351,8 615,3 930,0 

Y. alkollü içki Mik. 26,8 398 49.5 45,0 
Değ. 938,7 1 403.2 1 742.5 1 575,0 

Alkolsüz içki Mik. 179,0 202,9 241,0 286,0 
Değ. 308,5 363,8 444.6 491,9 

Maden memba suları Değ. 14,2 32,2 52,5 75,0 

TOPLAM DEĞER 1 741.8 2 736.6 3 733,3 4 257,7 

III. ULUSLARARASI KARŞILAŞTIRMALAR: 

645. Bağ alanı, şarap ihracatı ve fert başma şarap ve bina tüke-
timleri bazı ülkelerle karşılaştırmak olarak Tablo 204 te gösterilmiştir. 
Tablodan görüldüğü gibi Fransa. Batı Almanya ve İtalya'da bağ alanla-
rınm ve şarap üretiminin azalmasma karşılık, Fransa, İspanya dışmdaki 
diğer ülkelerde, fert başma şarap tüketimi artmaktadır. Uzun dönemde 
Türkiye'nin alkollü içki tüketiminde önemli artışlar beklenmekle birükte, 
sosyal ve ekonomik nedenlerle, karşılaştırılan ülkeler tüketimlerinin çok 
altmda kalmacağı tahmin edilmektedir. 
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IV. ÜÇÜNCÜ PLAN HEDEFLERİ: 

646. Üçüncü Plan döneminde biranm alkollü içki kapsamından çı-
karılması ile başlayan efllimln. yüksek alkollü içki yerine dU§Uk alkoUih 
içki tüketiminin gelişmesi yönünde devam edeceği varsayılmıştır. 

1. T A İ E P : 

1. İÇ TALEP : 

647. Tüketim egilimlerindeki değişmeler sonucımda votka, bira,, 
konyak ve şarap taleplerinin yılda ortalama yüzde 10 u aşan oranlarda 
artış göstereceği tahmin edilmiştir. Kolah ve mejrvalı gjazozlar talebindeki 
artış ve sade gazozlar talebindeki azalışlarm devam etmesi, memba ve-
maden sulan talebinin, sağlık şartlanna uygun tesislerde şişelenmesi so-
nucu önemli artışlar göstermesi beklenmektedir (Tablo 205). 

(2) DI§ TALEP (İHRACAT) : 

648. Sektörde ihracatı geliştirilecek ürünlerin başmda şarap gelmek-
tedir. Daha önce belirtilen nedenlerle Planlı dönemde artınlamayan şarap^ 
ihracatının Üçüncü Plan döneminde dökme beyaz ve kalite şarap olarak 
yılda ortalama yüzde 25 oranında artacağı tahmin edilmiştir. Diğer al-
kollü içkiler ihracatınm da, gerek dış talepteki gelişmeler, gerekse g:üm-
rük kapılarındaki yeni düzenleme ile sağlanacak satış kolaylıkları üe ar-
tacağı taJımin edilmiştir. İhracat tahminleri Tablo 206 da gösterilmiştir. 

2. ÜRETİM : 

649. îç ve dış talebin isteklerine uygun kalite şarap üretimine önem 
verilecektir. Kaliteli şarapta bir kaç yıllık dinlenmeye imkân verecek ve 
toplam talebi karşılayacak şekilde. Üçüncü Plan döneminde toplam üre-
timin yılda ortalama yüzde 9,4 oranmda artması öngörülmüştür (Tablo 
207). Bira üretiminde kullanılan şerbetçi otunun, yurt içinde yüksek kali-
tede üretimi mümkün olduğundan, sözleşmeli üretimin teşviki ve ithali-
nin önlenmesi gerekmektedir. 

3. İTHALAT : 

650. Viski ithalâtı yanmda, özel turistik talepleri karşılayacak diğer 
alkollü içkiler ithalâtmm devam edeceği tahmin edilmiştir (Tablo 208). 

4. YAT IR IMLAB: 

651. Talebi karşılayacak kapasitelere ulaşmak üzere, düşük alkollü 
ve alkolsüz içki sanayilerinde yeni tesisler ön görülmüş, idame ve tamam-
lamalarla birlikte toplam 500.0 milyon TL. lık yatırım yapılacağı tahmin 
edilmiştir. Yatırımlar Tablo 209 da gösterilmiştir. 



V. İLKELER VE TEDBÎRLER : 

652. (1) İçki ve özellikle şarap ihracatını geliştirmek ancak kali-
tenin sağlanmasiyle mümkün olabilecefinden, içki sanayiinde teknoloji ve 
kalite kontrollerinin temini için yeni bir sistem geliştirilecektir. 

(2) Yeni kurulmakta olan ve kurulacak şarap fabrikaları birer 
kampanya işletmesi olarak çalışmaktan kurtarılacak ve daha fazla mey-
vayı değerlendirmek yönlerinden meyva usaresi işlemek üzere cihazlan-
dırılacaktır. 

(3) tçki sanayiinde, otomatik, sıhhî şişe yıkama, doldurma ve ka-
patma üniteleri teşvik edilecek, bundan yoksun tesisler Plan dönemi so-
nuna kadar kapatılacaktır. 

(4) Kaliteli şarap üretimi teşvik edilecektir. 

(5) Şarapçıhta en uygun çeşit ve kalitede, yeter miktarda üzüm 
üretimini saklamak üzere uzun dönem sözleşmeli alım yapacak tesislerin 
kredi olanakları ile desteklenmesi teşvik edilecektir. 

I 
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TÜTÜN MAMULLERİ SANAYİİ 

I. PLANLI DÖNEMDE GELİŞMELER: 

653. Planlı dönemde tütün üretimi, planlarda, yıllık programlarda 

öngörülen tedbirlere ve 1177 sayılı Tütün Tekeli Kanunu'na rağmen ta-

lebe göre sımrlandırılamamıştır. Yaprak tütünün yurtiçi talebi toplam 

üretimin yüzde 25 i düzeyinde kalmış; yeterince ihracat yapılamadığı için, 

biriken düşük kaliteli tütün stoklan önemli ekonomik kayıplara sebep ol-

muştur. Bu sorunun çözümü amacı ile dış pazarın şark tipi tütün kulla-

nımı oranı ve kalite isteklerinde olan önemli değişmeler de dikkate alı-

narak yeni pazarlar ve pazarlama yollan aranmıştır. Ayrıca çok etkiU 

olmamakla birlikte, düşük kaliteli ürün veren taban arazilerde, tütün 

ekiminin kredi verilmeyerek önlenmesine ve ihraç amaçlı, sözleşmeli 

«Burley» tipi tütün üretimine başlamıştır. Talebe uygun, daha bütünleş-

tirilmiş Wr tütün üretim programmın geliştirilmesi ve daha etkin kontrol 

olanakları ile yaprak tütün alım politikasmda iyileşme sağ-lanamamıştır. 

654. Planlı dönemde bu sektörde dikkati çeken gelişme, filtreli si-

gara talebinin hızla artması olmuştur. 1962 yılında yüzde 1.1 olan sigara 

üretimindeki filtreli sigara oram 1967 de yüzde 2A e çıkmıştır. Bu ora-

nın 1972 de yüzde 17.6 ya çıkması beklenmektedir. Bu talebin karşılan-

masmda özelUkle son yıllarda güçlükle karşılanılmış olup, bu sorun de-

vam etmektedir. Tablo 210 da görüldüğü gibi, sigara ve diğer tütün ma-

mulleri üretimi miktar olarak Birinci Plan hedefinin altmda, ikinci Plan 

hedefinin üzerinde gerçekleşmiştir. Bununla birlikte, Türkiye'nin önemli 

bir tütün üreticisi olmasma rağmen, genellikle sigara üretiminde kalite 

iyileştirilememiş, kayıplar önlenememiştir. Kalitenin iyi olmaması ve filt-

reli sigara taleOjinin yeteıince karşılanamaması, tüketicinin değişik yol-

larla sağlanan yabancı sigara kullanım eğilimini arttırmıştır. 

655. Planlı dönemde kapasiteler 1962 de 30.1; 1967 de 30.7 ve 1972 

de 46.5 bin ton/yıl sigara olmuştur. 1962 - 1970 döneminde normal kapa-

siteyi a^an düzeylerde üreUm yapılması gereği ortaya çıkmıştır. 1972 

toplam talebinin normal kapasite kullanımı ile karşılanacağı tahmin edil-

mektedir. 
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II. UZUN DÖNEM GELÎŞME HEDEFLERİ (1972 -
1987) : 

656. Uzun dönem tahminlerinde fert başma tütün mamulleri tü-
ketiminde bugünkü eğilimin devam edeceği kabul edilmiştir. Tütün har-
manmda önemli değişiklikler beklenmemekle birlikte, özellikle üıraca 
dönük mamul üretimi için yabancı tütün kullanımı gerekebilecektir. Ka-
litenin iyileştirilerek sigara ihracatmm geliştirilebileceği taJımdn edilmek-
tedir. Tablo 211 de görüldüğü gibi filtreli sigara üretiminin toplam üre-
time oramnın 1977 de yüzde 38,7, 1982 de 48,7 ve lı987 de 67,7 olması 
beklenmektedir. 

III. ULUSLARARASI KARŞILAŞTIRMALAR: 

657. Avrupa Ekonomik Topluluğu, Akdeniz ülkelerinin ve diğer 
bazı ülkelerin sigara üretimi, fert başına sigara tükeümi ve sigara için-
deki fütreH sigara oranlan karşılaştırmalı olarak Tablo 212 de gösteril-
miştir. 1977 de Türkiye'de fert başına sigara tüketiminin, 1966 yılı 
Fransa, İspanya, İtalya, Hollanda ve Belçika - Lüksemburg tüketimleri 
düzeyinde; filtreli sigara tüketiminin ise Hollanda, Fransa, İspanya'dan 
çok, karşılattırma yapılan diğer ülkelerinkinden az olacağı tahmin edil-
miştir. 

IV. ÜÇÜNCÜ PLAN HEDEFLERİ : 

658. Üçüncü Plan döneminde sigara kalitesinin iyileştirileceği, ka-
yıplarm önleneceği ve sağlık nedenleri ile filtreli sigara talebindeki hızlı 
artışın devam edeceği kabul edilmiştir. 

1. T A L E P : 

flj İÇ TALEP: 

659. Plan döneminde, özellikle filtreli sigara talebindeki gelişme-
ler dikkate alınarak, yurtiçi talepte ortalama yılda yüzde 0.8 oranında 
miktar, yüzde 7.3 oranında da değer artışı olması beklenmektedir. Yurtiçi 
talep tahminleri Tablo 218 te gösterilmiştir. Talep yurüçi üretimle kar-
şılanacağından bu dönemde de sigara ithalâtı öngörülmemiştir. 

(Z) DIŞ TALEP (İHRACAT) : 

660. Türk tütününün özelliği ve dünyadaki tüketim eğiUmleri göz-
önünde tutularak, tütün bileşiminde gerekli değişikliklerin yapılması, 
Türk tütününün özelliğini daha çok değerlendirecek yönde sigara kalite-
sinin iyileştirilmesi ve böylece sigara ihracatmm arttırılması öngörülmüş-
tür. Bunun yanında yeniden düzenlenen gümrük kapılanndaki satış ko-
layhklarımn da ihracatı etkileyeceği tahmin edilmiştir. İhracat tahmin-
leri Tablo 214 te gösterilmiştir. 
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cn • ĉ  CM 

o • © o 
ıra . ıra to 
ti .CMt-
co . İN CM 

. © © . CM CM 

• O © 
. ıra o3 
, TU c -
. CM CM 

I S ° 
. CM ro 
. CM CM 

© . © o CM . eo ıra t> . © ® 
T») . CM cq 

<1 
W H 
S 

İs 

I 
i 



e 

f 
0Q 

i 
o 

S 

M 
l-
03 

t-
<£> 

05 

I 
1? 
o 

câ 
•1-) 

<u 
o 

A) 
s 

» 

eo O © eo 
s. t f ıo^" 

^ 1 
c-" 

eo « o «o 
p lO rH «0 o t-CO 05 rH 

eo 

Tll rH 50 

/-N 
to © ıH 03 O 

oö" 
Tjl 

la •—' to ı-î r-T 
ia 

O 
r-T 
ıH 

00 o_ O 
ui ın cd C« lO 03 rt 

t-" ej lO 
T-l M •01 

M —̂• lO o U5 
t^uim 

co 
o 
eo 

TH CO eo 
M lO «) t-̂  

o co co CJ eo ıH 
03 t-to 

Cs| OJ 

/-s 00, eo eo_ 
o eo eo co t-' eo 

0) 

«Sİ 

S S >-
-B X3 (U S S >60 
S S (3 

« O 

İ t : 
CkO 

o 

•§ 
t-

•§ t - . 
e> 
ıH 

« "öl 
s JS • 

r< <U 

S 

(N 
t-
Q3 

t-
to 
a> 

!P 

a 

^ S 

>1 

f ! 
İ l 
•w S 



2. ÜRETİM: 

061. Üçüncü Plan döneminde sigaxa üretiminin değer olarak yılda 
ortalama yüzde 8.5 artması öngörülmüştür. Bu üretim, mevcut kapasite-
mn ileri teknikleri uygulayacak şekilde yenilenmesi, tamamlanması ve 
yem kapasitelerin eklenmesi yoluyla gerçekleştirilecekür. Filtreli sigara 
üretımmdeki hızlı artışın, talep artışma bagh olarak yılda ortalama yüzde 
19.1 oranmda artması beklenmektedir (Tablo 215). 

3. YATIRIMLAB : 

662. Plan döneminde toplam olarak 400 milyon TL, lık yatırım ya-
pılması öngörülmüştür. Bununla İkinci Plan döneminde başlanmış bulu-
nan sigara fabrikalannm tevsii ve modernizasyonu ile diğer yaprak tü-
tün işleme tesisleri tamamlanacaktır. Böylece 1972 yılında 46 5 bin ton/ 
yıl olan sigara kapasitesi 1977 yılında 55.6 bin ton/yıla çıkarılacaktır 
Sınnci Plan. İkinci Plan ve Üçüncü Pla^ı dönemleri Yatırımları Tablo 216 
da gösterilmiştir. 

V. İLKELER VE TEDBİRLER : 

6613. (1) Yaprak tütün ve tütün mamulleri hareketlerinin düzen-
lenmesi ve özellikle filtreU sigara ihtiyacındaki hızlı artış dikkate alına-
rak bu tip sigara imaUnin talebi karşılayacak düzeye çıkaniması için ge-
rekli tedbirler alınacaktır. 

(2) Sigara ihracatmda gümrük duvarlarını aşmak güç olduğundan 
öncelikle Avrupa Ekonomik Topluluğu ülkelerinde Türkiye'den harman-
lanmış yaprak tütün ihraciyle mahallinde ortaklık, mümessillik, lisans 
veya doğrudan doğruya Tekel tarafından sigara imaline girişilecekür. 

(3) Yaprak tütün ihracatında prefinansman uygulanmasına son 
verilecektir. 
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DOKUMA VE GİYİM SANAYİİ 

I. PLANLI DÖNEMDE GELİŞMELER : 

664. Planlı dönemde dokuma ve giyim sanayii, imalât sanayii için-
de hızla gelişen ve özellikle ikinci Plan döneminde büyük ihracat olanak-
larına ıılaşan sektörlerden toiri olmuştur. Bu dönemde sektörü oluşturan, 
ana mal gruplarmda önemli bir değişme olmamıştır. Ancak yurt dışm-
daki gelişmelere paralel olarak sanayide artan oranlarda sentetik ve sun'I 
elyafın kullamiması, özelUkle yünlü, sun'i ipekli dokuma ve örme ma-
mulleri gı-uplarmın mal kapsamını genişletmiştir. 

665. Sektörün en büyük mal ıgrubu olan pamuk ipliğinin, iğ sayısı 
iübariyle kurulu kapasitesinde Birinci Plan döneminde yüzde 3.4, ikinci 
Plan döneminde yüzde 29.8 artış olmuştur. Aynı dönemlerde tezgâh sa-
yıları itibariyle belirlenen pamuklu dokumanın kurulu kapasitesinde mey-
dana gelen artış ise sırasiyle yüzde 19.1 ve yüzde 15.6 dır. 1972 yılı so-
nunda yaratılması beklenen kapasitenin gerçekleşmesi halinde pamuk 
ipliğinde 1450 bin adetlik bir iğ kapasitesine ve pamuklu dokumada 
24 500 adetlik bir tezgâh kapasitesine ulaşılmış olacaktır. 

666. Yünlü dokuma kolunda kapasite artışı özellikle İkinci Plan 
döneminde gerçekleştirilmiştir. Bu dönemde özel kesimde yapüan yatı-
rımlar sonucu kamgam iplik kapasitesi yılda ortalama yüzde 8.0, do-
kuma kapasitesi yüzde 4.8 artış göstermiştir. 

667. Planlı dönemde sektörün üretiminde de önemli gelişmeler ol-
muştur. Pamuk ipliği üretimi Birinci Plan sonunda 136.0 bin tona, ikinci 
Plan dönemi sonunda ise 207.0 bin tona ulaşmıştır. Pamuklu dokumada 
Birinci Plan'da yüzde 6.5 olarak öngörülen yıllık ortalama üretim artışı 
yüzde 6.9 olarak gerçekleşmiştir. Buna karşılık ikinci Plan döneminde 
öngörülen üretim düzeyine ulaşılamamış, yurt içi talebin karşılanması ve 
ihracatın gerçekleştirilmesi stokların kullammıyla sağlanmıştır. (Tablo 
217). 

668. Sun'i ipekli dokuma sanayii özellikle tklnci Plan döneminde-
hızlı bir gelişme göstermiş, öngörülen yüzde 5.0 oranmdaki fİ2dkî üretim 
artış hedefi yıllık ortalama yüzde 9.1 olarak gerçekleşmiştir. 

669. örme sanayiinde ve el-dokuma hah dalında kapasitenin ke-
sinlikle tesbiti güç olmaktadır (1). Bu nedenle de üretim gerçekleşmeleri 
tahmini olarak verilebilmektedir. Tablo 217 de görüldüğü gibi örme sa-
nayii üretiminde Birinci Plan döneminde yılda ortalama yüzde 50.0, İkinci 
Plan döneminde ise 15.9 artış olmuştur. Örme mamulleri üretimi daha 
çok yurt içi tüketime yönelmiş ve ihracat hedef alman düzeye ulaşama-
mıştır. El - dokuma hah, planlı dönemde öngörülen hedeflerin üzerinde 
bir geUşme göstermiştir. Birinci ve İkinci Plan'lardaki yılhk ortalama 

(1) Bu grubun çok çeşitli üretim faaliyetlerini kapaamiast, mevcut 
işletmelerin dağımk ve küçük üniteler halinde bulunmas% kapasitenin 
yeteri kesinlikle tespitim ve gelişmenin izlenmesini zorlaşt%rmaktadır. 



yüzde 7.9 ve 9.0 olan üretim artışı taJuninlerine karşılık gerçekleşen ar-
tış yüzde 9.9 ve 9.6 olmuştur. 

670. Dokuma ve giyim sanayii içinde yer alan ve TaMo 222 de 
diğ-erleri içinde gösterilen konfeksiyon dalmda özellikle ikinci Plan dö-

672. Planlı dönemde sektörün üretiminde meydana gelen gelişme-
ler Tablo 217 de gösterilmiştir. Planlı dönemde özellikle İkinci Plan 
döneminde sektörün toplam ihracatmda önemli gelişmeler olmuştur. Bi-
rinci Plan döneminde 18.1 milyon dolar olan sektör üıracatı İkinci Plan 
döneminde, sektörün toplam ihracatmda önemli gelişmeler olmuştur. Bi-
gelişmeye rafmen ihracat öngörülen ikinci Plan hedefinin bir miktar 
altında bulunmaktadır. Nitekim 1968-1971 dönemi için öngörülen iiu-a-
cat hedefi 93.7 milyon dolardır. 

673. Sektörün 1971 yılı itibariyle toplam Un-acatmm jnizde ÖO.O 
mı pamuk iplifi, yüzde 20.0 mı pamuklu dokuma, yüzde 12.0 mı halı-
kilim-seccade, yüzde 1.7 sini örme mamulleri, yüzde 1.3 ünü j-iinlü do-
kuma ve yüzde 15.0 mı ise ipek, sentetik mensucat, giyim eşyası, sen-
tetik elyaftan iplik, havlu, yün ipliği gibi diğer ürünler oluşturmuştur. 

674. Planlı dönemde pamuklu grubu mallan, sektörün ihracatmı 
•büyük ölçüde etkilemiştir. Nitekim 1967 yılmda mevcut olmıyan pamuk 
ipliği ihracatı 1971 de 19.2 milyon $ a, 1967 de 0.5 milyon $ olan pa-
muklu dokuma ihracatı ise 1971 de 7.7 milyon $ a yükselmiştir. 1972 
yılmda ihracatın pamuk ipliğinde 29.0 milyon $ a, pamuklu dokumada 
ise 9.0 milyon | a ulaşacağı tahmin edilmektedir. 

675. Sektörde Birinci Plan döneminde 37.4 milyon $, 1968-1971 dö-
neminde ise 48.7 milyon $ ithalât yapılmıştır. İthal konusu olan bir kısım 
malların yurt içi üretimine başlanması sektör ithalâtmm nisbî önemini 
azaltmıştır. Geçmiş dönemdeki ithalâtın yüzde 60.0 dolaymdaki bir kıs-
mını kord bezi ithalâtı oluşturmuştur. 

676. Geçmiş dönemde iç fiyatlar maliyetlerden çok talebe bağlı 
olarak değişmiştir. Birinci Plan döneminde hızlı bir artış gösteren fi-
yatlar daha sonraları zaman zaman gerilemiş, ancak 1970 den sonra 
"tekrar bir yükselme göstermiştir. 

677. Geçmiş plan ve programlaı-da getirilen politika ve tedbirlerle 
bu faaliyet kolundaki teşebbüslerin büyük işletmeler haline dönüşme-
leri hızlanmıştır. .Söz konusu değişme pamuklu dokumada, pamuk ipli-
ğine oranla daha yavaş olmuştur. 

II. UZUN DÖNEMDE GELİŞME HEDEFLERİ (1972 -
1987): 

678. Uzun dönemli gelişmelerin tespitinde (i) Geçmiş dönemdeki 
ana mallar itibariyle tüketim eğilimi, (ü) Dokuma ve giyim özel tüke-
tim harcamaları ve talep esnekliği, (iii) Diğer ülkelerin tüketim yapı-
ları, (iv) Ana mallar itibariyle dış rekabet olanakları, (v ) Ortak Pazar'a 
girişimizin etkileri ve gelişmekte olan ülkelerin bu sektörü geliştirme 
yönündeki çabaları ıgözönünde tutulmuştur. 
neminde önemli yatırımlar gerçekleştirilmiştir. Bu grubun toplam üre-
timinde İkinci Plan döneminde yıllık ortalama yüzde 6.7 artış olmuştur. 

671. Sektörün değer itibariyle toplam üretiminde İkinci Plan dö-
nemi için yılda ortalama yüzde 8.9 artış öngörülmüş, ancak bu jöizde 
^.2 olarak gerçekleşmiştir. ^ (Tablo 222). 
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co t-̂  cî ĉ " ci CO M tH tH t-

O «D «D «D N 
Cİ" CO b̂  Cl CO N « t— 

© tH 
eo ıH CO N lO 

® t-
CO tM 
İN 

5 
T; 
M 

§ § S % 
g 

S S g 

g 
EH 
•S 
M 

> 

\\ % Sı 
•i 
•t S p. 

d 
E 
3 

"O 
s 3 g 

•o 

o. 
s — « 

§ 
Pli fc m O ö 

h S 

e o-
(«İİ2:-



679. Onbeş yıllık dönem sonunda (1987) sektörün toplam üretimi-
nin yılda ortalama yüzde 9,1 artışla 65.0 milyar TL. na ulaşacağı, bu 
üretimin bil^iminde pamuklu dokuma payınm yüzde 27.0, örme mamul-
lerinin yüzde 25.0, suni ipekli dokumanm yüzde 9,0 ve yünlü dokumanm 
jTizde 6.0 dolaylarmda olacağı tahmin edilmektedir. Fert başma tüke-
timde uzun dönemde beklenen gelişmeler Tablo 218 de verilmektedir. 

TABLO : 2J8 — Fert Başına Tüketimde Beklenen Gelişvteler 

Pamuk ipliği 
Pamuklu dokuma 
Yün ipliği 
Yünlü dokuma 
Suni ipekli dokuma 
örme mamulleri 
El - Dokuma halı 

Birim 1972 1977 1972 1987 Birim 

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

Kg. 5.1 7.1 8.3 9.2 
Mt. 24.7 29,1 33.2 36.0 
Kg. 0.9 1,0 1,1 1,2 
Mt. 0.9 1,0 1.1 1,2 
M t 1.8 2,7 3,7 5.3 
Kg. 0.7 0.1 1.4 1.8 
M2. 96.2 110.6 105.8 91,0 

III. ULUSLARARASI KARŞILAŞTIRMALAR: 

680. Dokuma ve giyim sanayii yakm bir gelecekte Ortak Pazar 
üyesi ülkelerin rekabetine açılma zorunluluğunda olan sanayiimizin en 
•başta gelen sektörlerinden biridir. Bu nedenle üye ülkelerin dokuma ve 
giyim sanayilerinde meydana gelen gelişmelerin ülkemiz açısından öne-
mi büyüktür. Ortak Pazar üyesi ülkelerin, pamuklu dokuma sanayilerin-
de meydana gelen gelişmeler karşılaştırmalı olarak Tablo 219 da gös-
terilmiştir. 

681. Tablo 219 da görüldüğü üzere »63-1967 döneminde tüm Or-
tak Pazar üyesi ülkelerin pamuklu sanayilerinde iğ ve tezgâh sayılan 
itibariyle kapasitelerinde azalma meydana gelmiştir. Bu durum pamuk 
ipliği ve pamuklu dokuma üretimini etkilemiştir. Nitekim, söz konusu 
dönemde üye ülkelerin toplam pamuk ipliği üretiminde yüzde 13.0 pa-
muklu dokuma üretimlerinde ise yüzde 14.0 dolaylarmda düşme olmuş-
tur. Aym dönemde Türkiye'de artan kapasiteye paralel olarak pamuk 
ipliğinde yüzde 43.0 pamuklu dokumada ise yüzde 34.0 üretim artışı sağ-
lanmıştır. Ortak Pazar üyesi ülkeler dışında kalan diğer Avrupa ülke-
lerinde de Türkiye'ye benzer gelişmeler meydana gelmiştir. 

682. Otomasyonun hızlanması sonucu iğ ve tezgâJı başına verimli-
likte Ortak Pazar üyesi ülkelerde ve Türkiye'de paralel 'gelişmeler ol-
muştur (Tablo 219). Örneğin; 1966 yılı itibariyle Ortak Pazar üyesi ül-
kelerde otomatik tezgâh oram snizde 79.6, Türkiye'de ise yüzde 79.9 
dur. Nitekim, 1966 yılı itibariyle Ortak Pazar üyesi ülkelerde iğ başma 
verim 82 Kg. tezgâh başma verim 2 988 Kg. olmasma karşı Türkiye'de 
bu sırasıyla 116.1 ve 3 922 Kg. dır (1). Türkiye, iğ ve tezgâh başına 
verimlilik açısmdan bu ülkelere oranla daha iyi durumda bulunmasma 

(1) Ortak Pasar üyesi ülkelerdeki verimlilik faaliyet halindeki iğ 
ve tezgâhlara göre h^apl-anmışttr. Türkiye'de kapasite tam olarak de-
ğerlendiğinden karşüoğttrmalar bu faal iğ ve tezgâhlar gözönünde tutu-
larak yapümt^ttr. 



karşılık işçi başına verimlilik açısından yeterli düzeye ulaşamamıştır. 
Ömeg-in; aym yü itibariyle bu ülkelerde işçi verimliliği iplikte 2 484 
Kg., pamukta 1862 Kg. dır. Türkiye'de ise işçi başına verimlilik sıra-
sıyla 2 260 ve 1511 Kg. dolaymdadır. 

683. Ortak Pazar ülkelerinin rekabetine açılma yönünden özel bir 
durumu olan Türk Pamuklu sanayii, bu ülkelerin sanayilerine oranla 
önemli kısıtlayıcı etkenlere sahiptir. İğ ve tezgâh sayıları ile tammlanan 
ekonomik işletme büyüklüg:ü, mamullerin kalitesi ve çeşitleri, pazarla-
mada tecrübe ve bilgi yetersizliği Türkiye'nin rekabet gücünü zayıfla-
tan etkenlerin başında gelmektedir. 

684. Dokuma ve giyim sanayiini oluşturan diğer mal gruplannda 
değişik gelişmeler meydana gelmiştir. 1962-1967 döneminde Ortak Pa-
zar üyesi ülkelerin yün ipliği ve yünlü dokuma üretiminde sırasıyla yıl-
da ortalama >-üzde 2.1 ve 1.1 dolaylarmda azalma olmasma karşılık ör-
me mamulleri, sun'i ve sentetik elj'af karışımı mamulleri üretiminde 
yılda ortalama yüzde 8.5 ve 17.0 dolaylarmda artış meydana gelmiştir 
(1). Aynı dönemde Türkiye'nin bu mal gruplarmdaki üretim artışları 
Tablo 217 de gösterilmiştir. 

IV, ÜÇÜNCÜ PLAN HEDEFLERİ: 

685. Üçüncü Plan dönemi hedeflerinin tespitinde uzım dönemde 
sektörde ulaşılması zorımlu görülen yapı gözönünde tutulmuştur. Özel-
likle ana mal grupları itibariyle üretim hedeıflerl belirlenirken yurt içi 
talebi karşılama amacı ysınmda sektörü ihracata dönük bir faaliyet kolu 
olarak geliştirme öncelikle gözetilmiştir. 

1. TAI^IP : 

(1) ÎÇ TALEP : 

686. Bu dönemde özellikle pamuk ipliği, sun'i ipekli dokuma ve 
örme mamulleri talebinde önemli artışlar beklenmektedir. İkinci Plan 
döneminde pamuklu dokumada ortaya çıkan darboğazın bu dönemde gi-
derilmesi pamuk ipliği talebini etkiliyecektir. Üçüncü Plan döneminde 
yurt içi talebin ortalama yüzde 8.0 artacağı tahmin edilmektedir. (Tab-
lo 220). 

687. Geçmiş dönemde yünlü dokuma talebinin ince ve sentetik-
sun'i elyaf karışımı kumaşlara kaydığı görülmüştür. Bu eğilimin kıs-
men devam edeceği ve fert başına gelir artışmm özellikle bu mallar ta-
lebini etkileyeceği tahmin edilmektedir. 

(2) DIŞ TALEP (İHRACAT) : 

688. Dokuma ve giyim sanayii bu Plan döneminde imalât sanayii 
içinde önemli bir yer tutan ihraç koUarmdan biri olmak durumundadır. 
Sektörde toplam ihracatm 1972 tahminî olan 600 milyon TL. (43 Mil. $) 
dan yılda ortalama yüzde 23,0 bir hızla artarak 1977 de 1,7 milyar TL. 

(1) Tescile Industry in O-ECD Countries, OEOD, 1969-1970. 



(120 Mil. $) na ulaşması öngörülmektedir. Üçüncü Plan dönemi toplam 
ihracatmm 6,4 milyar TL. (457 milyon $) olma.sı beklenmektedir. Ana 
mallar itibariyle sektörün ihracat hedefleri Tablo 221 de verilmişür. 
Tabloda görüldüğü üzere bu dönemde özellikle pamuk ipliği ve pamuklu 
dokuma ihracatmm hızla artması beklenmektedir. Ayrıca geçmiş yıl-
larda özellikle fiyatlara bağlı olarak yapılamayan jmn ipliği ve yünlü 
dokuma ihracatmm bu dönemde gerçekleştirileceği öngörülmüştür. 

2. ÜRETIM : 

689. Plan döneminde iç talep ve ihracatta beklenen gelişmeler 
özellikle pamuk ipliği, pamuklu dokuma, sunî ipekli dokuma ve örme 
mamullerinde hızh bir üretim artışmı zorunlu kılmaktadır. Mevcut du-
rumda bu ana mallarda kurulu kapasite tam olarak değerlendirilmesine 
rağmen iç talebi ve öngörülen ihracatı karşılayacak düzeyde bulunma-
maktadır. Bu nedenle Üçüncü Plan dönemi için yatırım eğilimleri de göz 
önünde tutularak özellikle bu ana maUarda diğerlerine oranla daha hızlı 
bir gelişme öngörülmüştür. 

690. Üçüncü Plan'da sektör üretiminin yılda ortalama yüzde 8,6 
artarak dönem dönem sonunda 28 milyar TL. na ulaşması hedef alm-
mıştır. (Tablo 222). Bu üretim değeri içinde, pamuklu dokuma paymm 
yüzde 33,0, örme mamullerinin yüzde 20,0 yünlü dokumanın 8,0 ve suni 
ipekli dokumamn ise yüzde 5,0 dolaymda olması beklenmektedir. 

3. İTHALÂT : 

691. Dokuma ve giyim sanayii toplam ithalâtı Tablo 223 de veril-
miştir. Geçmiş Plan dönemlerinde başlıca mallar talebi jrurt içinden 
karşılamr duruma geldiğinden Üçüncü Plan döneminde bu sektörde 
önemli ithalât beklenmemektedir. 

692. Dokuma sektörü ithalâtmın içinde en büyük payı alan Kord 
bezinin Plan dönemi sonlarma doğru yurt içinde üretimine geçilmesiyle 
büyük ölçüde ithal ikamesi sağlanacaktır. Aynca kanaviçe ve jüt çuval 
ithalâtmda azalma olması beklenmektedir. 

4. FİZİKÎ DENGE : 

693. Üçüncü Plan döneminde geçmiş yıllarda aksamalara yol açsın 
pamuk ipliği ve pamuklu dokuma üretimi arasmdaki dengesizliğin gide-
rilmesi üzerinde önemle durulacaktır. Nitekim yatırımlarm planlanma-
smda bu amaç özellikle gözetilmiştir. Ayrıca pamuk üretim ve Uıracat 
hedeflerinin saptanmasmda da dokuma sanayiinin pamuk talebi dik-
kate aünmıştır. 

694. Yünlü dokuma sanayiinin geliştirilmesinde ortaya çıkan 
merinos yapağı ihtiyacmm uzun dönemde yurt içinden karşılanmeısına 
çalışılmaktadır. Bu Plan dönemindeki ihtiyacm giderilmesi için gerekli 
merinos ithalâtı öngörülmüştür (1). 

fîj Bu ithalât tanm sektöründe hayvan ürünü ithalâta olarak yer 
almıştır. 

f. 22 
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TABLO : 223 — Dokuma ve Giyim Sanayii îthalât Tahminleri 

(1971 fiyatlariyle, Müymı TL.) 
İkinci plan Üçüncü plan 

yıllık ortalama yıllık ortalama 
1967 1972 artış, yüzde 1977 artış, yüzde 

Toplam 160 210 5̂ 6 350 10,8 

Kaynak : Devlet Planlama Te§kilât% 

5. YAT IK IMLAB: 

696. Öngörülen üretim hedeflerinin gerçekleştirilebilmesi için sek-
töre Üçüncü Plan döneminde 8,7 milyar TL. yatırım yapılması gerektifi 
hesaplanmıştır. Sektörün alt grubları itibariyle mevcut kapasiteleri, 
Plan dönemi içinde üretim hedeflerine ulaşabilmek için eklenmesi gere-
feen kapasiteler ve yenileme ihtiyacı yaUnm hedeflerinde gözönünde 
tutulmuştur. 

697. Bu dönemde öngörülen kamu kesimi yatırımları daha çok 
mevcut işletmelerin ekonomik büyüklüce ulaştu^lması, yenilenmesi ve 
modernizasyonuna yöneltUecektir. Yeni tesislerin programlanmasmda ise 
esaa olaraJî bu sanayiin kamu öncülüğünde, kalkınmada öncelikli yöre-
lere yayıhnası gözetilecektir. Üçüncü Plan yatırunlan geçmiş dönem 
yatırımlarıyla karşılsıştırmah olarak Tablo 224 de verümişür. 

TABLO : 22Jf — Dokrnna ve Giyim Sanayii Yatırımları 
(1971 fiyatlarıyla, Müycm TL.) 

tkind plan 
Birinci plan dönemi 

dönemi (Gerçekleşme Üçüncü Plan 
(Gerçekleşme) tahmini) hedefi 

Toplam yatınm 2 872 3 501 8 750 

Kaynak : Devlet Planlama Teşküâtt 

V. İLKELER VE TEDBİRLER: 
698. (1) Dokuma ve Giyim Sanayü ihracata dönük olarak ge-

liştirilecek, sektörün rekabet gücü artınlacaiktır. Bu amaçla kapasite 
büyüklüğü ve teknoloji seçimi sektörün gelecekte de rekabet gücünü 
devamlı kılacaik biçimde yapılacak, kapasitenin etkinlikle kullanımı ve 
uygun kuruluş yeri teşvik ve yöneltmede esas olacaktır. 

(2) Sektörde ara maldan çok dokuma, konfeksiyon, örme gitoi 
mamul malların ihracatı öncelikle teşvik edilecek, her ana mal grubu-
nun özeUikleri gözönünde tuttılarak dış pazarlamayı kolaylaştırıcı ve hız-
landırıcı metotlar geliştirilecektir. Bu konuda geliştirilecek Türk moda-
smdan etkUi olaraJi yararlanılacaktır. 

(3) thracatm geliştirilmesi amacı ile dış pazara topluca çıkılma-
sını sağhyacak tedbirler alınacaktır. 

(4) Makine ıhahcılıfmda iç talep dikkate ahnacak, el halıcılıtı 
ihracata yönelme açısından teşvik edilecektir. 

605. ICimya Sanayiindeki gelişmeler, dokuma sanayii sektörünün 
üretim faaliyetlerini önemle etkileyecektir. Geçmiş dönemlerde ithal edi-
len kimyasal ham ve yardımcı maddeler Üçüncü Plan döneminde daha 
büyük oranlarda yurt içi üretimle karşılanacaktır. 



GENELLİKLE ARA MALI ÜRETEN SANAYİLER 

Orman Ürünleri İşleme Sanayii 
Kâğıt Sanayü 
Basmı Sanayii 
Deri ve Deri Mamulleri Sanayü 
Lastik Sanayii 
Plastik İşleme Sanayii 
Kimya Sanayii 
Petrokimya Sanayü 
Gübre Ssmayü 
Petrol Ürünleri Sanayü 
Seramik Sanayü 
Cam Sanayü 
Çimento Sanayü 
Pişmiş Küden ve Çimentodan Gereçler 
Sanayü 
Demü- Çelik Sanayü 
Demir Dışı Metaller Sanayü 



^ i 

^ > 



ORMAN ÜRÜNLERİ İŞLEME SANAYİİ 

I. PLANLI DÖNEMDE GELİŞMELER : 

699. Planlı dönemde sektör üretimi yılda ortalama yüzde 7,7 ge-
lişme göstermiştir. Birinci Plan'da yüzde 6,5 İkinci Plan'da ise yüzde 8,2 
olarak öngörülen yıllık ortalama artış sırasıyla yüzde 7,2 ve 8,3 düze-
yinde gerçekleşmiştir (Tablo 225). 

700. Birinci Plan'da orman ürünleri sanayii ayn bir sektör olarak 
ele aimmamıştır. ikinci Plan'da ise sektör ayrılmış ve modem tesislerin 
kurulması, ihracata yönelinmesi ana ilke olarak kabul edilmiştir. îkinci 
Plan'da kabul edilen ilkeler çerçevesinde gelişme sağlanamamıştır. Bunun 
ba§lıca nedeni öngörülen biçimde hammadde sanayi ilişkilerinin kurula-
mamış olmasıdır. 

701. Sektörde üretim hedefleri genellikle aşılmış olmakla beraber 
dünya kalite ve standartlannda üretim yapabilecek, hammadde değer-
lendirme oram yüksek, etkin, entegre tesislerin kurulması gerçekleşe-
memiştir. Yüksek maliyet, sımrlı aı-z ve yanlış pazarlama şeklinde or-
taya çıkan hammadde sorunu ve tesislerin küçük kapasitede, çok sayıda 
ve dag:mık olması bu sanayinin bazı üretim dallarmda kapasitenin ye-
teri düzeyde değerlendirilmesini önlemiştir. öme|-in kereste üretim ka-
pasitesi ancak yüzde 50,0 dolaymda degerlendirilebilmiştir. 

702. Planlı dönemde orman potansiyenin daha çok değerlendirile-
bilmesi sonucu bu sektör ürünlerinin ithalâtı durmuş ve sektör ihracata 
yönelmiştir. Nitekim 1967 de 9,1 milyon TL. olan sektör ihracatmm 
îkinci Plan dönemi sonunda 65,2 milyon TL. sına ulaşacağı tahmin 
edilmektedir (Tablo 230). Ancak, ulaşılan bu sonuç dahi dış talepler 
yanmda küçük kalmıştır. 

n. UZUN DÖNEMDE GELİŞME HEDEFLERİ (1972 -
1995) : 

703. Sektörde küçük işletmelerin çoğunlukta olması ve ikame mal-
lann hızla artması nedenleri ile sektör toplam üretiminin 1972-1987 
dönemmde yılda ortalama yüzde 6,9 artış göstereceği talimin edilmek-
tedir. Başlıca ana mallar itibariyle gelişmeler karşılaştırmalı olarak 
Tablo 226 da verilmiştir. Dünya orman ürünleri sanayiinde daha düşük 
kaliteli hammadde işlenmesi yönündeiki gelişmeye paralel olarak bu 
sektörde en hızlı artışm yonga levha üretiminde olması beklenmektedir. 
Perspektif dönem sonuna kadar kereste üretimi artış hızı, zamanla ya-
vaşlamasma rağmen orman ürünleri sanayii içindeki ağırlığını koru-
yabilecektir. 



TABLO : 2S6 — Ormcm Ürünleri Sanayii Üretiminde Usun Dönem 
Gelişme Hedefleri 

(1971 fiyattan ile Müyon TL.) 

1962 
Üretim 

Yüzde 
Dağılım 

19T2 
Üretim 

Yüzde 
Dağılım 

1987 
Üretim 

Yüzde 
Dağılım 

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

Kereste 899 48,1 1 827,3 46,4 3 881 36,4 
Yonga levha 5 0,3 175,0 4,4 1250 11,7 
Mobilya 590 31,5 994,0 25,3 3 341 31,3 
Kontraplak 58 3,1 121,2 3,1 251 2,3 
Diğerleri 317 17,0 816,8 20,8 1927 18,3 

TOPLAja 1869 100,0 3 934,3 100,0 10 650 100,0 

Kaynak ; Devlet Planlama Teşkilâtı 

TABLO : 227 — Orman Ürünleri Sanayii Tüketiminde Uluslararas% 
Karşılaştırma 

Kereste 
mî/Fert 

Kontrplak 
dmVFert 

Lif levha Yonga levha 
Kg./Fert Kg./Fert 

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

Finlandiya 1969 0,518 18128 16 848 26 018 
B. Almanya 1969 0,213 12 067 6 482 37 763 

tspanya 1969 0,095 6 836 1717 6 744 

Portekiz 1969 0,141 2 219 0 211 4 015 

Yunanistan 1969 0,0&1 5 453 2 045 2 840 

İtalya 1969 0,123 5 782 1517 84S6 

Yugoslavya 1969 0,105 6 748 1340 7 393 

Romanya 1969 0166 8 924 0 316 7150 

Türkiye 1969 0,076 1193 1133 0835 

Türkiye 1972 0,078 1069 1042 1871 

Türkiye 1977 0,092 1351 1530 4 708 

Türkiye 1987 0,112 1521 1836 7 805 
Kaynak : Devlet Planlama Teşkilâtı 
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(2) DI§ TALEP (İHRACAT) : 

709. Hammadde, kalite ve standart sonmlarmm çözümlenmesi ile 
bu sektördeki ihracatm artması öngörülmüştür. Ayrıca hammaddenin daha 
İleri aşamada işlenerek ihraç edilmesi ilkesi çerçevesinde bu dönemde mo-
bilya ve yonga levha gibi bazı yeni mallarm ihracatta yer alması beklen-
mektedir. Orman ürünleri ihracat tahminleri Tablo 230 da gösterilmiştir. 

2. ÜRETİM: 

710. Plan dönemi üretim hedefleri saptanırken, (i) jnırtiçi talebin 
tamammm yerli üretimle karşılanması (ii) optimal büyüklükteki kuru-
luşlar üretiminin toplam üretim içersindeki payınm hızla artmasmm saf-
lanması (iiî) bu kuruluşlarm uygun entegrasyon içerisinde bulunması ve 
kuruluş yerlerinin isabetle seçilebilme olanaklarının yaratılması (iv) ras-
yonel hammadde kullanımı gerçekleştirilerek maliyetler üzerindeki olum-
suz etkinin ortadan kaldırılması esas alınmıştır. Üretimin bu dönemde 
yılda yüzde 9,0 artması öngörülmüştür (Tablo 231). 

3. İTHALÂT: 

711. Sektör mallarmda 1972 yılmda ithalât yapılmayacağı 1977 yı-
İmda ise 20 milyon liralık ithalât yapüacagı tahmin edilmektedir (Tablo 
232). 

TABLO : 2S2 — Orman Ürünleri Sanayii İthalât Tahminleri 
(1971 Fiyatlariyle Milyon TL. CİF) 

İkinci plan Üçüncü plan 
yıllık ortalama yıllık ortalama 

Mallar 1967 1972 artış (Yüzde) 1977 artış (Yüzde) 

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

Dig-er orman ürünleri 1,0 0,0 20,0 

Kaynak : Devlet Planlama Teşkilâtı 

4. YATIRIMLAB : 

712. Plan döneminde orman ürünleri sanayiine toplam 1250 mil-
yon TL. yatırım yapılması öngörülmektedir. Üçüncü Plan sektör yatırım 
dağılımmda (i) Kamu yatırımlarının genellikle devam eden projelerin ta-
mamlanmasına yöneltilmesi (ii) Kereste sanayiinde boş kapasite gözö-
nünde tutularak bu sanayie yapılacak yatırımların ihracata ve devam eden 
yatınmlarm tamamlanmasma ayrılması hususları dikkate aimmıştır. Or-
man ürünleri sanayi yatırımları Tablo 233 de gösterilmiştir. Toplam özel 
kesim yatırımlarında yonga levhanm tek başma yüzde 40,0 oranma ulaş-
ması beklenmektedir. 



TABLO : 23S — Orman Ürünleri Banayii YaUrımlan 

(1971 Fiyatları ile Milyon TL.) 

Birinci plan tkinci plan 
dönemi dönemi gerçekleşme Üçüncü plan 

gerçekleşme tahmini hedefi 

(1) (2) (3) 

Toplam yatırım 261,0 733,3 1250,0 

Kaynak : Devlet Planlama Teşkilâtı 

V. İLKELER VE TEDBÎRLER : 

713. (1) Hammadde yönünden kuruluş yeri uygun olan, ekonomik 
kapasitede ve ileri seviyede mamul üreten entegre tesislerin hammadde 
ihtiyaçları öncelikle ve tahsis yoluyla karşılanacak teşvik tedbirlerinden 
istifade edecek ve hammadde fiyatları, ekonomik konjonktüre göre düzen-
lenecektir. 

(2) Orman ürünleri işleme sanayii içinde büyük ağırlığı olan ke-
reste sanajd kolımda hammaddeden daJhıa jöiksek düzeyde yararlanacak 
ekonomik kapasiteli büyük tesislerin kurulmasma olanak sağlamak üzere, 
ilkel teknikle kurulmuş küçük ve dağmık kereste imalâthanelerinin ön-
celikle kooperatifleşerek, bunun mümkün olmadığı durumlarda başka bi-
çimlerde birleşmeleri teşvik edilecektir. Bu konuda teşvik araçlarmdan 
yararlamlacaktır. 

f. 23 



KÂĞIT SANAYİİ 

ı. p l a n l ı dönemde g e l i ş m e l e r : 

714. Birinci ve İkinci Beş Yülık Planlarda kâğıt sektörü, talebin ar-
tan oranlarda yurt içinden karşılanması ilkesine g-öre yönlendirilmiştir. 
Aynca, tanm artıklarmm değerlendirilmesine ve özel kesim tesislerinin 
selüloz ihtiyacmı karşılayacak projelerin geUştirilmesine de çalışılmıştır. 
Ancak, hammadde maliyetlerinin düşürülmesi, kâğıt tesisleri bölgelerinde 
hızlı büyüyen ağaç türlerinin yetiştirilmesi konusundaki çalışmalar so-
nuçlanmamıştır. Kâğıt sanayii malları tüketimi. Birinci Plan döneminde 
yılda ortalama yüzde 12 dolaymda artış göstermiştir. 1962 yılmda tüketi-
min yüzde 71 i yurtiçi üretimle karşılanırken 1967 yılmda bu oran yüzde 
58 e düşmüştür. İkinci Plan dönemi sonunda bu oran yüzde 85 e yüksel-
miş olacaktu-. İkinci Plan'da yüda ortalama yüzde 13,6 artacağı tahmin 
edilen yurtiçi talebin yüzde 11,8 olarak gerçekleşeceği tahmin edUmek-
tedir. 

715. Planlı dönemde fert başma kâğıt-karton tüketimi, 1962 de 4,1 
kg. dan 1967 de 6,4 kg a çıkmıştır. Kâğıt-karton tüketüninin 1972 de 9,7 
kg. a yükseleceği beklenmektedir. 

716. Birinci Plan döneminde yatırımlarma başlanan kâğıt sanayii 
tesisleri 1970 yılmdan itibaren üretime geçmiştir. Böylece kamu kesimi-
nin 240 bm ton selüloz ve 220 bin ton kâğıt-karton üretebilecek 3 yeni te-
sisi devreye girmiştir. Ayrıca özel kesimde 1968 yümda yatırımına başla-
nan tesislerin birinci ünitelerinin toplamı olarak 30 bin tonluk kâğıt-kar-
ton üretim kapasitesi 3 yeni tesisi de 1970 yılmdan itibaren üretime bağ-
lamıştır. Bu gelişmeler sonucunda 1962 yıhnda 85 bin ton olan kâğıt-karton 
üretimi, yılda ortalama yüzde 14,0 artarak 1972 yılmda 317 bin tona yük-
selecektir. Planlı dönemde kâğıt sanayü üretimüıdeki gelişmeler Tablo 
234 de gösterilmiştir. 

^^^^ıl uzun dönemde g e l i ş m e h e d e f l e r i (1972 -

717. Uzun dönemde, ünalât sanayiinin gelişmesi, şehirleşmenm art-
ması Ue eğitim ve kültürün topluma yaydması kâğıt - karton talebini ge-
niş ölçüde etkileyecektir. Türkiye, kâğıt sanayii hammaddesini yurtiçi 



kaynaklardan karşılayabileceği gibi bazı selüloz ve kâğıt cinslerinde ihra-

cata yönelmesi de mümkün görülmektedir. Ancak, bu gelişmenin sağla-

nabilmesi için Türkiye ormanlarmm kumlu ve kurulacak kâğıt sanayinin 

gelişmenin sağlanabilmesi için Türkiye ormanlarmm kurulu ve kurula-

cak kâğıt sanayinin gereklerine uygun olarak geliştirilmesi ve işletilmesi 

gerekmektedir. 

718. Kâğıt tüketimi 1962-1972 döneminde yılda ortalama yüzde 

11,6 artmıştır. Bu artışm 1972 -1982 döneminde yılda ortalama yüzde 12 

dolaymda olacağı tahmin edilmektedir. Kâğıt sanayiinin gelişiminde 1972 

yümdaki 317 bin ton üretimin 1995 de 4 milyon tona çıkantaıası, fert ba-

şma tüketimin ise 64 kg. a ulaşması hedef alınmaktadır. 

719. Uzun dönemde kâğıt sanayiinin, dış rekabete hazırlanması ve 

smırlı da olsa ihracata dönük tesisler kurulması esas alınmıştır. Bu amaçla 

mevcut tesislerin tevsileriyle beraber orman ürünleri sanayileri ile enteg-

rasyonuna öncelik verilmektedir. Aynca, yeni kurulacak tesislerin bü-

yük kapasitede, entegre tesisler olması üzerinde dönemle durulmaktadır. 

III. ULUSLARARASI KARŞILAŞTIRMALAR: 

720. 1970 yılmda Avrupa Ekonomik Topluluğu ülkeleri içinde fert 

başma kâğıt tüketiminde 142 kg. la Hollanda başta gelmekte, İtalya ise 

65 kg. la en düşük düzeyde bulunmaktadır. Türkiye aynı yüdaki 7,5 kg. 

İlk fert başma tüketim ile RCD üyeleri olan îran ve Pakistan'dan yukarı 

düzeyde bulunmaktadır. 

721. Avrupa Ekonomik Topluluğu iUkeleri, başta Batı Almanya ol-

mak üzere büyük kapasiteli kâğıt - karton tesislerine ealüp bulunmakta-

dırlar. Bu ülkeler, hammadde kaynaklan yeterli olmadığı için toplam 

kâğıt üretiminde kullamlan selülozun 1970 yılmda yüzde 35 ini üretebil-

mişler ve kalanını ithalâtla karşılamışlardır. Türkiye, daha düşük bir 

üretim düzeyinde bulunduğundan aym yılda kâğıt üretiminde kullanılan 

selülozun yüzde 72 sini yurtiçi üretim ile karşılamıştır. Bımım yamnda 

Avrupa Ekonomik Topluluğu ülkelerinde kullanılmış kâğıdm yüzde 30 u 

kâğıt sanayiinde değerlendirilirken, ülkemizde yüzde 12 oranmda bir de-

ğerlendirme sağlanabilmektedir. Türkiye'de kâğıt sanayiinin durumu ve 



fert başına kâğıt tüketimi diğer baa ülkelerle karşılaştırmalı olarak Tab-
lo 235 de gösterilmiştir. 

IV. ÜÇÜNCÜ PLAN HEDEFLERİ: 

1. T A L E P : 

(1) İÇ TALEP: 

722. Kâğıt sanajd ana mallan yurt içi talebmin saptanmasmda uzun 
dönem gelişme hedefleri bölümünde belirtUen esaslar gözönünde bulundu-
rulmuştur. Kâğıt talebinin Üçüncü Plajı döneminde yıllık ortalama yüzde 
13,0 artış göstereceği tahmin edilmektedir. Bugüne kadar döviz kıtlıkları 
nedeniyle yeteri ölçüde ithal edilemeyen veya hiç ithalâtı olmayan kâğıt 
türierinin (Kraft.kâğıdı, temizlik kâğıtları gibi) üretimine başlanması 
özellikle sanayideki kâğıt kullanım alanlarım genişietecekür. Kâğıt sa-
nayü yurtiçi talep tahminleri Tablo 236 da gösterilmiştir. 

(S) DIŞ TALEP (İHRACAT) : 

723. Üçüncü Plan döneminde arz fazlası olan yıllarda kâğıt - karton 
ihracatı yapılabilecektir. Ayrıca, Üçüncü Plan döneminde ihracata dönük 
olarak kurulacak kraft kâğıdı tesislerinden (Antalya projesi ve Çaycu-
ma'nm tevsii) 1977 yılmdan sonra üıracata başlanabilecektir. Üçüncü Beş 
Yıllık Plan dönemmde toplam olarak 500 milyon TL. lık ihracat yapü-
ması öngörülmüştür. Kâğıt sanayü ihracat tahminleri Tablo 237 de gös-
terilmiştûr. 

2. ÜRETİM: 

724. 1970 yılından itibaren üretime başlayan kamu ve özel kesim 
tesisleri 1977 de tam kapasiteye ulaştıkları zaman 250 bin ton üretim 
yapacaklar ve eski tesislerin tevsileriyle birlikte kâğıt sanayiinin toplam 
üretim gücü 570 bin tona jöikselecektir. 

725. İkinci Plan'ın son yılında yatırımına başlanüan tesisler, 1976 
yılında tamamlanacak ve 1980 yılında tam kapasitede toplam üretim 
gücü 795 bin ton'a ulaşacaktır. Böylece, Üçüncü Plan döneminde kâğıt 
sanayü üretimi yılda ortalama yüzde 14,3 dolaymda artiş gösterecek ve 
toplam kâğıt talebi büyük ölçüde yurt içinden karşılanacaktir. önümüz-
deki dönemde sınaî kâğıt (1) ve hassas kâğıüann (2) üretim olanaklan-
nm araştıniması gerekecektir. Kâğıt sanayii üretim tahminleri Tablo-
238 de gösterihniştir. 

(1) Elejetrîk rnakmaZarı ve formika imalâU'nda kullanılan kâğıtlar^ 
(2) Mumlu kâğıt, Aydinger, Ozalit ve Fotokopi kâğıtları gibi. 
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3. İ T H A İ A T : 

726. İkinci Plan döneminde toplam tüketim içinde ithalâtm payı 
yüzde 33 iken, Üçüncü Plan döneminde yüzde 19,4 e düşecektir. Büyük 
kısmı gazete ve kraft kâfıdmdan oluşan kâğıt ithalâtmm 1977 yılma ka-
d£ir devam edecef i tahmin edilmektedir. Kâğıt sanayii ithalât tahminleri 
Tablo 239 da gösterilmiştir. 

727. Üçüncü Plan döneminde gazete ve kraft kâğıdı dışmda, özel 
sektörün kâğ:ıt tesislerinin selüloz ihtiyacım karşılamak amacıyla 1976 
yılına keıdar artan ölçüde ithalât yapılacaktır. 

4. YAT IK IM IAB : 

728. Artan talebin yurtiçi üretimle karşılanması ve özellikle kraft 
kâğıdmda ihracata yönelmek amacıyla. Üçüncü Plan döneminde İkinci 
Plan dönemine göre yüzde 58 daha fazla yatırım yapılması öngörülmek-
tedir. Bu dönemde toplam 4 milyar 250 milyon TL. lık yatırım yapılacak 
ve bu yatırımlarla yeni tesislerin yapılması, başlanmış fabrikaların ik-
mali, mevcutların tevsü sağlanacaktır. Kâğıt sanayii yatırım talımin-
leri, geçmiş plan gerçekleşmeleri ile karşılaştırmalı olarak Tablo 240 da 
gösterilmiştir. 

729. Bu yatırımlarla kapsanacak başlıca kamu yatırım konuları : 
(1) Balıkesir Beyaz Sülfat Selülozu ve Yazı Tabı Kâğıdı Tesisi, 
(2) Afyon Beyaz Kamış/Saman Selülozu Tesisi, 
(3) Antalya Kraft Selülozu ve Kraft Kâğıdı Tesisi, 
(4) İzmit Tesisleri Modernizasyon Projesi Hammaddeye Bağlı 

Olarak Etüd ve Projesi Hazırlanacak Tesisler, 
(5) Çaycuma-Zonguldak Kraft Salülozu ve Kraft Kâğıdı Tevsii 

Projesi, 
(6) Aksu-Giresun Mihaniki Odun Hamuru ve Gazete Kâğıdı Tev-

sii Projeleridir. 
(7) Entegre yeni kâğıt sanayi tesislerinin yapılması. 

V. İLKELER VE TEDBÎRLER : 
730. (1) Kâğıt sanayiini uzun dönemde dış rekabete hazırlamak 

amacıyla kurulu tesislerin tevsilerine öncelik verilecektir. 
(2) Kurulu ve kurulacak kâğıt sanayi tesislerinin entegre olması 

(Kâğıt+Selüloz ve Kâğıt Kompleksi+Orman Ürünleri Sanajoi) sağlana-
caktır. 

(3) Kurulu ve kurulacak kâğıt sanayii bölgelerinde hızlı büyüyen 
türlerde kâğıtçılık hammadde yetiştirilmesi için bir program hazırlana-
cak ve uygulamaya başlanacaktır. 

(4) Kâğıt sanayiinin hammadde ihtiyacmı düzenli şekilde karşı-
lamak ve hammadde fiyatlarında kararlılık sağlamak amsıcıyla Orman 
Bakanlığı üe Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasmda gerekli işbirliği sağ-
lanacaktır. 

(5) Orman mahsulleri ve tarım artıkları (Kendir, buğday, çaıvdar 
ve pamuk sapları çeltik otu gibi) Ue kendir elyaf mm üretildiği bölge-
lerde mevcut -veya kurulacak kâğıt sanayi tesislerinde kıymetlendiril-
mesine çalışılacaktır. 
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BASIM SANAYİİ 

I. PLANLI DÖNEMDE GELİŞMELER: 

T31. 1952 yılmda genellikle istanbul ve Ankara'da toplanan ba-

sım sanayii, planlı dönemde l2mir ve Adana'da da gelişmiştir. Birinci 

Plan döneminde yılda ortalama yüzde 13.7 artan basım sanayii üreti-

minin, İkinci Plan döneminde yılda ortalama yüzde 13.5 artacağı tahmin 

edilmektedir. Basım sanayii üretiminia planlı dönemdeki gelişmesi Tab-

lo 241 de gösterilmiştir. 

732. Basım sanayiindeki kurulu kapasite planlı dönemde artan ta-

lebi ıkarşüadıgı gibi, üretim tekniklerine göre değişen baza alanlarda da 

fazla kapasite bulunmaktadır. Basım sanayii üretimindeki payı ortala-

ma yüzde 30 dolayında olan küçük ve dağmık iş yerlerinin düşük kapa-

site ikullammmda etkisi vardır. 

733. Planlı dönemde basım sanayiinde, sermaye ve makine-teçhi-

zat bakımmdan önemli gelişmeler olmuştur. Basım sanayiinin ithal yo-

luyla sağlanan makina-teçhizatmdaki genişleme carî fiyatlarla beşer 

yıllık dönemler itibariyle Tablo 242 de .gösterilmiştir. 

734. Basım sanayiine son on yıl içinde ithal edilen mal^ina te^izat 

en ileri teknolojiyi ülkemize getirmiştir. Ancak, bu sanayide kaliteli üre-

tim için makina teçhizat kadar gerekli olan, yetişmiş tdcnik eleman so-

runu çözümlenememiştir. 

735. Planlı dönemin başında Ankara ve istanbul'da smırlı kullanı-

mı olan ofset baskı tekniği genişlemiş, ayrıca tzmir. Adana ve Bursa 

illerine de yajalmıştır. Bu gelişmenin etkisiyle reprodüksiyon tekniği 

kullanılmaya .başlanmıştır. Basım sanayiinde ileri tekniklerin kullanıl-

ması sonucu daha önce ithal edilen ambalaj, reklam ve eğitim konu-

sundaki baskı işleri yerli yapılmaya başlanmıştır. Ayrıca, Ankara ve is-

tanbul'da kullanılmakta olan rotatifler baskı tekniği günlük gazete ti-

rajının artması Sonucu ve dağıtımm yaygınlaştırılması amacıyla Adana 

ve İzmir'de de kurulmuştur. 



II. UZUN DÖNEM GELÎŞME HEDEFLERİ (1972 -
1982): 

736. Basım sanayii ana mallannm talebini, sanayiin gelişnaesi, 
eğitim ve kültür hareketleri geniş ölçüde etkilemektedir. Aynea, top-
lumun satm alma ,gücü ve ulaştırma olanakları da talep artışmı hızlan-
dırmaktadır. Basım sanayiinin gelişmesini etkileyen faktörlerin çok de-
ğişik oluşu nedeniyle yalnızca on yıllık dönem için talep tahminleri g-e-
üştirilmlştir. 

737. Basım sanayiinin temel ham maddesi olan muhtelif cins kâğıt 
memleketimizde üretilmektedir. Aynca yardımcı hammaddelerden mat-
baa mürekkebi üretimi gelişme yolundadır. 

738. Basım sanayi ürünlerinin yurt içi talebi İkinci Plan dönemin-
de yıllık ortalama yüzde 13.4 artış gösterirken, bunun Üçüncü Plan 
döneminde yüzde 14.6 ve 1977-1982 döneminde ise yüzde 16.5 a yüksele-
ceği tahmin edilmektedir. Basım sanayi ürünleri içinde, uzun dönemde 
en hızlı artışı gazete ve ambalaj baskılarının göstermesi beklenmektedir.. 
Basım sanayii ana mallan içinde ambalaj baskılannm üretimdeki payı-
nm 1967 yılmda yüzde 28.0 dan, 1972 de yüzde 28.5, 1977 de yüzde 30.9 
ve 1982 de 32.1 e yükseleceği tahmin edilmektedir. 

III. ÜÇÜNCÜ PLAN HEDEFLERİ : 

739. Basım sanayii Üçüncü Plan talep tahminleri, uzun dönem 
gelişmeler bölümünde belirtilen esaslar dikkate almarak yapılmıştır. 
Planlı dönemde, basım sanayiine, daha önceki beş yıla göre üç misli 
fazla makina teçhizat ithalâtı yapılmıştır. Bu j'atırunın jrüzde 80 i bas-
kı makinalanna yapıldığından, kurulu tesisler artan talebi karşılaya-
bilecektir. Ancak, basım sanayimin cilt, kalıp, klişe ve reprodüksiyon 
bölümlerinde yeni kapasitelerin eklenmesi gerekli görülmektedir. Basım 
sanayii, Üçüncü Plan dönemi talep, üretim, ihracat ve ithalât tahmin-
leri Tablo 243, 244, 245 ve 246 da gösterümiştir. 

740. Basım sanayiinde yatırımlar yeni ve büyük projeler yerine, 
genellikle mevcut kuruluşların büyümesi j'önünde olmalitadır. Basım 
sanayi yatırım tahminleri Birinci ve İkinci Plan dönemi ile karçılaştır-
malı olarak Tablo 247 de gösterilmiştir. 

IV. İLKELER VE TEDBİRLER : 

741. (1) özeUkle büyük şehh-lerdeki dağınık matbaaların belirli 
sanayi bölgelerinde toplanmaları teşvik edilecektir. 

(2) Kamu Kuruluşlarmdaki matbaalardan, hizmetin gereği olarak 
kuralan ve rasyonel çalışanlar dışmdakilerin Devlet Malzeme Ofisi bün-
yesinde birleştirilmesi işlemleri sonuçlandırılacaktır. 
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TABLO : Z4S — Bastm Sanayii Yurtiçi Talep Tahminleri 

(1911 Fiyatlariyle, MUyon TL.) 

1967 1972 

İkinci plan 
yıllık ortalama 
artış (Yüzde) 

Üçüncü plan 
yıllık ortalama 

1977 artış (Yüzde) 

Mallar (1) (2) (3) (4) (5) 

1. Gazete, kitap, der-
gi ve broşür 188,9 379,5 14,9 775,0 15,4 

2. Ambalaj baskılan 170,0 325,2 13,9 700,2 16,6 

3. İReklâm baskıları 62,3 105,9 11,1 180,3 11,2 

4. Formüler baskıları 74,0 112,0 8,7 176,0 9,5 

5. Basılı eğitim mal-
zemeleri 75,5 152,2 15,0 297,4 14,3 

6. Diğerleri 61,5 114,1 13,2 222,5 14,3 

TOPLAM 632,2 1188,9 13,4 2 351,4 14,6 

Kaynah : Devlet Planlama Teşküâtt 

TABLO : ZJflf — Basım Sanayii Üretim Tahminleri 

(1971 Fiyatlariyle, Milycm TL.) 

1967 

İkinci plan 
yıllık ortalama 

Üçüncü plan 
yüzde artışlar 

A 

Beş Yıllık 
1972 ' artış, yüzde 1977 yıllık ortalama 

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

1. Gazete, kitap, 
dergi ve broşür 175 349 14,8 710,0 103,4 15,2 

2. Ambalaj baskı-

lan 170 325 13,8 700,0 115,3 16,6 

3. Reklâm bsıskılan 62 105 11,1 180,0 71,4 11,4 

4. Formüler baskı-
lan 73 112 8,9 176,0 57,1 9,5 

5. Basılı eğitim mal-
zemesi 65 135 15,7 274,0 103,0 15,2 

6. Diğerleri 60 114 13,7 222,0 94,7 14,2 

TOPLiAM 605 1140 13,5 2 262,0 98,4 14,7 

Kaynak : Devlet Planlama Te^Tcildti 



TABLO : — Basrnı Sanayii İhracat Tahminleri 

Değen-: mı Fiyattan ile. Milyon TL. FOB} 

ikinci plan Üçüncü plan 
yıllık ortalama yıllık ortalama 

1972 artış (Yüzde) 1977 artıg (Yüzde) 1967 

•Mallar (1) (2) (3) (4) (5) 

1. Gazete, kitap, der-
gi ve broşür 1,1 4,5 32,5 9,0 14,8 

2. Ambalaj baskılan — — __ 
3. Reklâm baskıları — 0,1 0,3 24,5 
4. Formüler baskı 

0,3 24,5 

lan — — 

5. Basıh efitim mal-
zemesi — 0,3 — 0,6 14,8 

6. [Diğerleri 0,1 0,2 14,8 0,7 28,5 

TOPLA-M 1,2 5,1 33,5 10,6 15,7 
Kaynak : Devlet PlarOama Teşkilâtı ve Devlet İstatistik Enstitüsü 

TABLO : 2^6 — Basvm Sanayii İthalât Tahminleri 

Değer : 1971 Fiyatları ile. Milyon TL. CİF) 

1967 1972 

ikinci plan 
yıllık ortalama 
artış (Yüzde) 

Üçüncü plan 
yıllık ortalama 

1977 artış (Yüzde) 

Mallar (1) (2) (3) (4) (5) 

1. Gazete, kitap, der-
gi ve broşür 15,0 35,0 18,5 74,0 16,2 

2. 'Ambalaj baskılan — 0,2 0,2 
16,2 

3. Reklâm baskılan 0,3 1,0 27,0 0,6 — 9,7 
4. Formüler baskı-

0,6 — 9,7 

ları 1,0 — 

5. Basılı eğitim mal-
zemesi 10,5 17,5 10,8 24,0 6,5 

6. Diğerleri 1,6 0,3 — 28,7 1,2 32,0 

TOPLuA.M 28,4 54,0 13,7 100,0 13,1 
Kaynak; Devlet PlarOama Teşkilâtı ve Devlet İstatistik Enstitüsü 

TABLO ; Slft •— Basvm Sanayi Yatırımları 

(1971 Fiyatlariyle, Milyon TL.) 

Birinci plan ikinci plan 
dönemi dönemi gerçekleşme Üçüncü plan 

gerçekleşme tahmini hedefi 

(1) (2) (3) 
Toplam yatırım 358,0 427,2 350,0 

Kaynak : Devlet Planlama TeşkOâtı 



DERİ VE DERİ MAMULLERİ SANAYİİ 

I. PLANLI DÖNEMDE GELİŞMELER : 

742. Türkiye'de çok eski bir sanayi kolu olan deri sanayii, genel-
likle küçük, dağmık, ileri teknolojiden yoksun birimler halinde ve daJha 
çok iç talebe dönük çalışmaktadır. Planlı dönemde deri ve deri mamul-
leri üretimi, iç talebi tümüyle karşılamakla birlikte, bu sanayiin sorun-
ları çözümlenemedig-i için son yıllarda büsrük artış gösteren dış talep 
yeterince karçüanamamaktadır. 

743. Deri konfeksiyon ihracaatmda son yıllardaki büyük gelişmeye 
bağ-lı olarak, küçük baş mamul deri üretiminde plan hedeflerinin üze-
rinde bir artış olmuş; ancak ayakkabı sanayiinde ihracata dönük üre-
timin gerçekleştirilememesi ve lastik, plastik, tekstil gibi deri yerine 
•kullanılan malların ikame etkisi dolayısı ile büyük baş mamul deri üre-
timinde plan hedeflerinin gerisinde kalınmıştır. (Tablo 248) 

744. Ülkemizde hayvan sayısı çok olmasına rağmen, hayvancılığın 
en önemli yan ürünlerinden olan derinin değerlendirilmesinde geri kalm-
mıştır. Hayvancılıkta, beklenen gelişmenin sağlanamaması ysuımda ye-
tersiz bakım, hastalıklar, parazitler, beslenme bozuklukları gibi neden-
lerle derilerin kalitesi düşmektedir. Aynca, kesim yerlerinin dağmık ve 
yetersiz oluşu, gereğince kontrol edilememeleri, yüzme, muhafaza ve ta-
ffimadaki hatalar dolayısı Ue kalite daha da düşmekte, ekonomik kayıp-
lar artmatotadu-. Planlı dönemde, kesimlerin kırsed alanlardan, et kom-
binaları ile büyük me2;bahalara kaydırılması öngörüldüğü halde, bu ted-
bir çeşitli nedenlerle yerine getirilememiştir. Sanayiin öncelikle ihüyaç 
duyduğu teknik bilgiyi ve elemanı temin edecek olan «Dericilik Eğitim 
ve Araştırma Enstitüsü» 1967 yılmda programa almdığı halde bitirile-
memiştir. Bu tesisin 1972 yılı yonlarma doğru çalışmaya başlaması bek-
lemnelctedir. 

745. Deri sanayii; üretim değeri bakmundan, büyük oranda istan-
bul - Kazlıçeşme'de toplanmıştır. Trakya bölgesinin hayvan hastalıkla-
nndan antılmasım sağlamak üzere, alt yapı ve sağlık şartlan bakımm-
dan çok yetersiz olan bu yerden sanayiin Anadolu yakasına nakli, İkinci 
Plan ve 1965 yılmdan beri Yıllık Program tedbirleri üe öngörüldüğü 
halde gerçekleştirilememiştir. Gelişen talebi kısmen karşılayacak, mo-
dem teknolojiyi uyg^ulayan entegre kuruluşlar ortaya çıkmakla beraber, 
KEizhçeşme'nin her yönden yetersiz şartlan içinde deri sanayii gelişti-
rilememektedir. 

f . 24 



i987)̂ -" Dönemde ge l î şme h e d e f l e r i (1972 -

746. Türkiye ham deri toakımmdan zenırin olduğundan, t)u «anayi 
kolunda ayakkabı, deri e§ya ve deri giyim egyasmda çok büyük bir 
hamle yaparak uluslararası ticarette daha büyük bir yer alması müm-
kündür. Uzun dönem geli§me hedefleri Tablo 249 da gösteribnlştir 
Uzun dönemde deri mamulleri üretimi, Türkiye'nin ham deri kaynaklan 
gozonünde tutularak hesaplanmıştır. Hayvancıl.tın gelişmesi ve ham 
den İthalât olanaklarına bag-Iı olarak üretimin hedefleri aşması müm-
kün olabilir. Köselelik büyük baş ağır deri dışmda, uzun dönemde ham 
den kaynağından gerefince yararlanmak için canlı hayvan ve ham 
den ihracatı yapılmayarak, derilerin işlenmesi ile talebin karşılanması 
öngörülmüştür. 

Y47. Son yıllarda gelişen lastik, tekstil ve sentetik mamulleri, 
deri yerine büyük ölçüde kullanılmakta İse de, özellikle gelişmiş ülke-
lerde deri mamulleri önemini mufahaza etmektedirler. Bu nedenle ka-
liteli deri mamulleri talebi artmakta devam edecektir. 

ı ı ı . u lus la raras ı k a r ş ı l a ş t ı r m a l a r : 
748. SeçUmiş bazı ülkelerle Türkiye'de, et kombinalan, mezbaha 

ve kırsal kesimlerden elde edilen deri üretimleri Tablo 250 de gösteril-
miştir. 

Tabloda görüleceği üzere miktar itibariyle Türkiye, ham deri üre-
timinde bir çok ülkelerden ileridir. Fakat daha önce değinilen çeşitli 
nedenlerden dolayı, işlenmiş deri üretimi bakımmdan -gerilerde yer al-
maktadır (Tablo 251). 

749. 1969 Yılmda bazı ülkeler itibariyle ayakkabı üretim; ihracat 
ve ithalâtı miktar ve değer olarak Tablo 252 de gösterilmiştir. Deri ma-
mulleri içinde, uluslararası ticarette en önemli yeri deri ayakkabı tut-
maktadır. Toplam OECD ülkelerinde deri ayakkabı ihracatmm yüzde 

54,8 i İtalya tarafmdan yapılmış bulunmaktadır. Japonya, sentetik mad-
delerden yapılmış ayakkabıda en büyük ihracatı gerçekleştirmiştir. 
OECD ülkelerinden Japonya, Fransa ve B. Almanya'nm sentetik ayaJc-
kabı ihracatı, uluslararası ticaretin yüzde 92 sine ulaşmaktadır. Teks-
tilden yapılmış ayakkabı ihracatında, sırayla Japonya, Fransa, E. Al-
manya ve ispanya, toplam ücaretin yüzde 80,7 sine ulaşmışlardır. Las-
tik ayakkabı ihracatmda sırasıj^la Japonya ve İngiltere öncülük etmekte; 
terlikte ise Japonya, B. Almanya, Fransa, ingiltere ve isveç başta gel-
mektedirler. 1969 yılmda OBCT) devletlerinin ihracatı; deri ayakkabıda 
976,9 milyon dolar, sentetik ayakkabıda 99,4, lastik ayakkabıda 42,1, 
tekstU ayakkabıda 36,4 ve terlikte ise 35,1 milyon dolar olmuştur, 

750. Deri eşya ithalâtmda, en fazla ithalât yapan ülke Amerika 
Birleşik Devletleri'dir. Bu ülkeyi IB. Almanya, ingiltere ve isviçre izle-
mektedir. Diğer Avrupa ülkelerinin 1964 - 68 yılları arasında ithalâtı 
% 60-80 artış göstermiştir. 

IV. ÜÇÜNCÜ PLAN HEDEFLERİ : 
751. Ham deri üretimi ve sanayiin bunu değerlendirme olanak-

lan gözönünde tutularak plan hedefleri tespit edilmiştir. 
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TABLO : 250 — 1969 da Türkiye ve Bazı 
Üretimleri 

Ülkelerde Sam Deri 

(Milyon adet) 

Mezbaha-Kombina Kırsal ( * ) « Genel Toplam > 

B. baş K. baş B. baş K. ba§ B. ba§ K. baş 

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

B. ALMANYA 0.478 5.483 — — 0,5 5,5 

FRANSA 6.239 7.907 — — 6,2 7,9 

t TALYA 4.179 5.217 — — 4,2 5,2 

tNGlLTERE 3.798 10.420 — — 3,8 10,4 

İSPANYA 1.445 12.380 — — 1,4 12,4 

ABD 40.585 10.923 — — 40,6 10,9 

YUNANİSTAN 0.552 10.200 — — 0,5 10,2 

YUGOSLAVYA 2.166 6.263 — — 2,2 6,3 

TÜRKİYE 1.690 7.501 0,6 12,0 2,3 19,2 

(*) Kırsal Tcesimlerde kurban derileri de vardır. 
Kaynak: FAO 1970 Production Yearbook ve Devlet Planlama 

Teşkilâtı 

TABLO : S51 — 1969 da îşlenrmş Deri Üretimi 

Kösele 
(Bin Ton) 

(1) 

Vidala 
(Milyon DM?) 

(2) 

K. baş deri 
(Milyon DM?) 

(3) 

ABT Ülkeleri 50,0 9 758,0 6 922,0 

BJFTA Ülkeleri 19,1 4 366,0 2 062,0 

İSPANYA 17,9 1662,0 1 281,0 

ABD ve KANADA 68,1 8 935.0 1 551,0 

JAPONYA 6,3 2 576,0 77,0 

TÜRKİYE 6,0 325,0 180,0 

Kaynak : The Hides, Skins and Footioear Indvstry, OECD ve Devlet 
Planlama Teşkilâtı 

1. TAUEP : 

(1) ÎÇ TALEP : 

752. Sektörün yurt içi toplam talebinin yılda ortalama yüzde 13,2 
artacağı tahmm edUmiştir. Özellikle gelişmekte olan deri giyim eşyası 
ihracatma baflı olarak, sektör talebi içinde en önemli yeri olan küçük 
toaş mamul deri iç talebinin ortalama yılda yüzde 20,5 artması beklen-
mektedir (Tablo 253). Yurda gelen turistlere satılacak deri giyim eşya-
«ındaki artışın, toplam iç talebin gelişmesinde büyük ağ:ırlı|:ı olacaktır. 
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(2) DI§ TALEP (İHRACAT) : 

753. Deri mamulleri îhrâcatmm toplam olarak yılda ortalama 
yüzde 18,3 artacafı tahmin edilmiştir. İhracat tahminleri, sektörün 
İçinde bulunduğu alt yapı, teknik bilgi, eg-itilmi§ i§gücü ve küçük kapa-
sitelerin birleştirilmesi gibi sorunlarm belirli oranlarda çözümleneceği 
varsayılarak yapılmıştır (Tablo 254). 

2. ÜRETİM: 

754. Üretimde gelişmenin bağlı olduğu en önemli faktör üretilen 
ham derinin, sanayiin isteklerim kalite olarak karşılamasıdır. Yurt ça-
pında ham derinin dağılımı kontrol altma almdığı zaman, bulaşıcı ve 
paraziter hayvan hastalıklarmm yayılması da önemli ölçüde önlenmiş 
olacaktır. Mezbaha ve et kombinaları dışı kırsal kesimlerin yalnız ham 
deri üretimi bakımmdan değil, et üretimi ve insan sağlığmm korunması 
için de bir mevzuata bağlanarak kontrolü zorunludur. 

Î55. Üretim tahminleri Tablo 255 de gösteriimiştir. Üretimin orta-
lama yılda yüzde 13,4 artacağı tahmin edilmiştir. Üretim birimlerinin 
genellikle küçük işletmeler şeklinde faaliyet gösterdiği bu sektörde sa-
nayiin hammadde temini, iç ve dış pazarlaması, kalite kontrol ve araş-
tırmaları gibi sorunların çözümü için kamu örgütü içinde sorumlu bir 
teşekkülün tanımlanması ve bunun geliştirilmesi zorunlu görülmektedir. 

3. İ T H A I A T : 

756. Köselelik büyük baş ağır deri, yurt içi üretimle tamamen kar-
şılanamadığı için ithali gerekmektedir. Deri mamullerinde, özellikle dış 
talebi gereğince karşılamak için yardımcı madde ve malzeme ithalâtmda, 
mevzuatm sanayici lehine iyileştirilmesi, kolaylaştırılması ve çabuklaş-
tırılması, sanayiin geliştirilmesi bakımından da zorunlu görülmektedir. 
İthalât tahminleri Tablo 256 da gösterilmiştir. Bu tahminde (1) İhra-
catta öngörülen hızlı gelişme, (ü) Köselelik büyük baş ağır derinin 
yurt içi üretimle karşılanamayan kısmmm ithalâtla karşılanması, (iü) 
Yardımcı malzeme ithal gereklerinin, sektörün genel gelişme hızma 
paralel olarak artacağı kabul edilmiştir. 

4. YATIRiaCLAB: 

T57. Plan dönemi yatırımları, mamul deri ve deri eşya sanayiinde 
faaliyet gösteren işletmelerin ( i ) Üretim teknolojisinin iyileştirilmesi, 
(ü) Sektörün alt yapı gereklerinin karşılanması, (üi) Dağmık işletmele-
rin toplulaştınlması amacma yönelik olacaktır. Birinci, İkinci ve Üçüncü 
Plan dönemlerine ait yatırımlar karşılaştırmalı olarak Tablo 257 de 
gösterilmiştir. 



TABLO : S5İ — Deri ve Deri Mamulleri Scmayü İhracat Tahminleri 

(1971 Fiyatlariyle Müyon TL. FOB) 

tkinci plan Üçüncü plan 
yılhk ortalama yıllık ortalama 

Mallar 1967 1972 artış (Yüzde) 1977 artış (Yüzde) 

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

Küçük ba^ ham deri 35,9 30,0 — 3,5 — — 

Küçük baş pikle deri 27,4 30,0 1,8 — — 

Küçük ba§ mamul deri — 1,0 — — 

Postlar 1,6 2,0 4.5 — — 

Deri giyim eşyası 1,0 187,2 525,0 22,9 

Deri eşyası (Saraciye) 0,1 1,0 5,0 38,0 

Ayakkabı, terlik 1,0 0,8 — 4,3 53,0 

TOPİjAM 67,0 252,0 30,3 583,0 18,3 

Kaynak : Devlet Planlama Teşkilâtı ve Devlet istatistik Enstitüsü 

V. İLKELER VE TEDBÎRLER: 

758. (1) Hammadde ve yardımcı malzeme temini, ileri teknolo-
jiden yararlanma vb. gitol özellikle ihracata dünük sanayiin sorunlarını 
ivedilikle çözümleyecek ve gerekli koordinasyonu sağlayacak, yetkili ve 
sorumlu merkezi bir organizasyon Sanayi ve Teknoloji Bakanlığ-ı içinde 
kurulacaktır. 

(2) Deri mamullerinin pazarlanmasında en önemli husus moda 
eğilimlerinin yakından izlenmesi ve özellikle bir Türk modasınm yara-
tılması ve yayılmasıdır. Bunun için başta Olgunlaşma Enstitüleri ve il-
gili kuruluşlar, konu üzerine eğilerek çalışacaklardır. 

(3) istanbul'da Kazlıçeşme'de toplanmış bulunan deri işletme te-
sisleri, sanayiin geliştirilmesini ve Trakya Bölgesinin bulaşıcı hayvan 
hastalıklarmdan antılmasmı sağlamak için Anadolu yakasında uygun 
bir yere taşmacaktır. 

(4) Deri ve deri mamulleri sanayiinin gelişmiş ve gelişmesi müm-
kün olan yerlerde, deri sanayiinin çeşitli kollarım içine alacak, düzenli 
yerleşme kurulacaktır. Genellikle işletmelerin buralarda toplanması 
sağlanacak, ayrıca küçük işletmelerin birleşerek buralara yerleşmesi 
teşvik edilecektir. 



LASTİK SANAYÎt 

ı. p l a n l ı dönemde g e l i ş m e l e r : 

759. Planlı dönemden önce tüketim malı üretimine dönük olan lastik 
sanayii, planlı dönemde genellikle ara malı üretimini hedef alan bir 
geUgim göstermiştir. Motorlu araç tekerlek lastikleri, güç aktarma ka-
yıglan ve çeşitli tip sanayi hortumları bu dönemde üretimine başlanan, 
ara malların başlıcalandır. 1962 yılmda lastik ayakkabınm sektör üre-
timindeki payı yüzde 70 iken bu oranm 1972 de yüzde 14 dolayma düş-
mesi beklenmektedir. Kullanılmış lastik tekerlekleri kaplıyan tesisler va 
bu iglemde kullanılan kaplama malzemesi ile rejenere kauçuk üreti-
minde yeni girişim ve gelişmeler görülmüştür. 

760. Planlı dönemde lastik sanayii yurtiçi talebinin tamamen yeril 
üretimle karşılanması hedef alınmış, fakat yurtiçinde üretilmeyen tip-
lerde ve piyasayı düzenlemek amacıyla yerli üretimi olan lastik teker-
leklerde yılda ortalama 70 milyon TL. tutarında ithalât yapılmıştır. 1963 
yılmda başlayan tekerlek lastiği üretimi, sektörde hızh bir gelişme sağ-
laımştır. 135 bin adet dış lastik ile başlayan üretim, 1967 yılmda 1 mil-
yon 138 bin adede, 1972 yılmda <ia 1,5 milyon adede ulaşmış olacaktır. 
Bu dönemde kurulu kapasite genellikle yurtiçi talep düzeyinde tutulma 
yoluna gidilmiş ve ihracat içia gerekli çaba gösterilmemiştir. 

761. 1962 - 1972 yıllarını kapsayan dönem için üretim artışları 
Tablo 258 de verUmiştir. Tabloda görüldüğü gibi düşük bir düzeyden 
başladıfmdan. Birinci Plan döneminde yıllık ortalama üretim artış hızı 
yüzde 43,0, İkinci Plan döneminde ise yüzde 7,5 ve on yıllık dönemde 
de yüzde 24,0 olmuştur. 

i l uzun dönemde g e l i ş m e h e d e f l e r i (1972 -
1987) : 

762. ıSektörde üretimin büyük ço^nlugunu tekerlek lastikleri 
oluşturmaktadır. Lastik sanayiintu uzun dönem tahminlerinde (i ) Yurt-
içi talebin yerli üretimle karşılanması, (ii) Karayolu taşıtları ve tarım 
makinalannda ara mal olarak kullanılan lastik malzeme için, bu sana-
yUerin geUşmesi, (iii) Tüketime dönük lastik sanayii ürünleri talep tah-
minlerinde ise gelir ve nüfus artışları esas aimmıştır. 

J. 



s 

00'»H eo 0> ® 
o O «OTlTı-r 
tH r-l ı-( 

t- «e U5 00 M 
to w eî«> lo co çp T-l « t-

o o o o o 
<pc> oocvT in 00 1(5 05 o M ıH og rH 

M O o 
o i » o § g 

o « l> 00 t-
r-î 'H .-T tH « 

O O O O O 
O O O r - î o rH rt O t- C> 
İM rt Ĉ  
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TABLO : S56 — Deri ve Deri Mamulleri Sanayii İthalât Tahminleri 

(1971 Fiyatlariyle, Milyon TL. CÎF) 

tkinci plan Üçüncü plan 
yıllık ortalama yıllık ortalama 

Mallar 1967 1972 artış (Yüzde) 1977 artış (Yüzde) 

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

Bülyük baş ham deri 
«köseleük» 67,1 19,0 — 22,3 62,5 27,0 

Yardımcı madde ve 
malzeme - . 7,0 11,0 9,4 

TOPLAJMC 67,1 26,0 — 17,3 73,5 23,1 

Kaynak : Devlet Planlama Teşkiiat% ve Devlet İstatistik Enstitüsü 

TABLO : Z51 — Deri ve Deri Mamulleri Sanayii Yatırımları 

(1971 Fiyatları ile) 
Milyon TL. 

Birinci Plan dönemi İkinci Plan dönemi Üçüncü Plan 
gerçekleşme gerçekleşme t£ihmini hedefi 

(1) (2) (3) 

Toplam yatırım 92,8 118,7 700,0 

763. Yukarıdaki esaslara göre tahmin edüen talebi karşılamak 
için üretimin 15 yıllık dönemde, yılda ortalama yüzde 93 dolaymda 
artması gerekecektir. Uzun dönem için üretimin gelişmesi Tahlo 259 da 
verilmiştir. 

764. Bugünkü kapasite, aynı dönemde artan talebi karşılayama-
yacafmdaa, yeni yatırımlara giderek kapasitenin arttırılması zorunluğTi 
vardır. Kapasite artımında yahıızca yurtiçi talep değil, ihracat olanak-
ları da gözönünde tutulmalıdır. 

ı ı ı. u lus la raras ı k a r ş ı l a ş t ı r m a l a r : 

765. 1968 yılında bazı ülkelerin tekerlek lastiği üretimleri ile o 

yılın araç parkı Tablo 260 da verilmiştir. 

766. Lastik üretimi ile yakm ilişkisi olan sentetik kauçuk tüke-

tim karşılaştırmaları, 1970 yılı itibari ile endeks olarak Tablo 261 de ve-

rilmiştir, 





TABLO : 259 — Lastik Sanayii Üretiminde Uzun Dönem. Gelişme Hedefleri 

Birim 1972 1982 1987 

(1) (2) (3) 

Taşıt aracı lastikleri Bin adet 1290 3 500 5 780 

Traktör ve grayder lastikleri Bin adet 220 630 820 

Lastik sanayii toplam üretimi (a) (Milyon TL.) 1590 4 100 6 400 

Kaynak : Devlet Planlama Teşkilâta 
(a) 1971 fiyatları ile verilmiştir. 

TABLO : 260 — 1968 Yılt Tekerlek Lastiği Üretimi 
Tekerlek lastiği 

ülkeler 
üretimi Araç parkı 

ülkeler (Bin adet) (Bin adet) 

(1) (2) 

ABD 203 052 99 563 
Japonya 49 464 12 430 
B. Almanya 29 443 12 222 
İngiltere 29 384 12 670 
Fransa 29 300 14 048 
İtalya 19144 8 967 
Kanada 18 379 7 747 
Avusturalya 6 780 4 366 
Brezilya 6 226 2 491 
Türkiye 985 294 

Kaynak : Karayolları 1969 Ytlltğt ve Devlet Pla/nlama Teşkilâtı. 

TABLO : 261 — Sentetik Kauçuk Tüketimi (Türkiye: 100) 

A.B.D. Japonya B. Almanya Fransa İtalya Hollanda 

16 916 4 083 3 033 2 066 1608 250 

Kaynak : Devlet Plamlama Teşkilâtı 

ıv. üçüncü plan h e d e f l e r i : 

767. Üçüncü planın büyüklük ve hedeflerinin saptanmasında (i) 
Talebin yurtiçi üretimle karşılanması, (ii); Karayolu taşıtlarmdaki ge-
lişme, (in) Tüketim mallarmda talebin gelişmesini sürdüreceği ve bunun 
gelir üe olan ilişfeisi, (iv) Lastik tekerlek ihraç olanaklannın arttırıl-
masına çalışılması esas aimmıştır. 



1. TAM3P: 

(1) ÎÇ TALEP : 

768. Yukaxıda bahsedilen esaslar çerçevesinde talebin yüda orta-
lama yüzde 9,9 oranında artacağı tahmin edilmektedir. Talep artış hızı 
özellikle motorlu araç sanayiine gidecek türlerde yüksele olacaktır. Ta-
lebin yapısmda buna bağlı olarak bir değişme meydana gelecek, lastik 
ayakkabı talebinin toplam talep içindeki oramı 1972 de yüzde l i den 
1977 de yüzde 10 a inecektir. Buna karşılık özellikle yurtiçi ta l^te 

binek ve traktör lastiklerinm oranı Üçüncü Plan döneminde yükselmek-
tedir. Sektörün başlıca mallarma ait yurtiçi talep tahminleri Tablo 
262 de verilmiştir. 

(2) DIŞ TALEP (İHRACAT) : 

769. Gerekli kapasite artışı sağlandığmda kamyon, otobüs ve bi-
nek lastiklerinde ihraç olanakları vardır. Bu dönemde, söz konusu maUa-
rm ihracatının artacağı tahmin edilmektedir. İhracat tahminleri Tablo 
263 de verilmiştir. 

3. ÜRETtVI : 

770. Üçüncü Plan döneminde sektör üretiminin yılda ortalama 
yüzde 9,5 artması öngörülmüştür. Böylece Plan dönemi sonunda iç ta-
lebin yüzde 94,9 u yerli üretimle karşılanmış olacaktır. 

771. Ana mal gruplarmdan tekerlek lastiklerinde kapasite 1974 yı-
lında 1,6 milyon adede ulaşacaktır. Artan talebe bağlı olarak Plan dö-
nemi sonunda kapasite toplammm 2,6 milyon adet dış lastik üretecek 
düzeye çıkartılması zorunludur, özellikle büyük tip lasüklerde, iç talebin 
yerli üretimle karşılanmasına çalışılacaktır. Böylece karayolu taşıt 
parkı ile tarun makinalarmm lastik tekerlek talebi iç üretimden karşı-
lanmış olacaktır. 

772. Lastik konfeksiyon ve sanayide kullanılan lastik eşya üre-
timlerinde yılda ortalama yüzde 6,5 ve lastik ayakkabı üretiminde 
yüzde 3 artış olacağı tahmin edilmektedir. 

773. Hammadde yönünden petrokimya sanayiince Üçüncü Plan 
döneminde gerçekleştirilecek olan karbon siyahı ve sentetik kauçuk 
üretimleri ile başlıca girdiler yurtiçinden temin edilecektir. Lastik sa-
nayii üretim hedefleri Tablo 264 de verilmiştir. 

3. İ T H A İ A T : 

774. Üçüncü Plan döneminde, daha çok, yurüçinde üretilmeyen 
tiplerde ve piyasanın düzenlenmesi amacıyla lastik tekerlek ithalâtı de-
vam edecektir. İthalât tahminleri Tablo 265 de gösterilmiştiı-, 



i l 

1 ; <u 

iŞ. '—. 

00 > m 
i-g 
i 

ti 
0) 

t-

t-l s 
.ü! s % 

o o 00 rji o es 

05 C<î O 
Oi <D t-̂  to" Ttî ,H 
W 00 W to lO CO 0> rH ol lo 

O O O o_ o 
o" o" to o" cf • t- O O rt (N CO 05 »O CO 

M « TH 00 lO N 
eo lO O N eq M 

ıH ıH 

00 rH M UJ o CM 
co o 1-' «o oo' lO tM to lO lO <M M O) lO 1-1 N Tj! 

0 O O O 
01 vS Oi ^ Gi 05 O W CO rH 
t> lO N rH 

eO İM -d; •>!< 50 Oî 
Tjî t-' Oâ 00 00 CO 05 rli O O» 

rH -lat N İN 

o «O lO 00 
N İti od to 
o Oi lO rH 
t- CO I-* 05 

~ O f 

•Ks j - , 

l l î 
rS 'Ol 
^ O) 

I 
s 

Î 

e 
i 

©J 

O 

s 

l i l 

I o râ 

« s cö 

İN 
t-
09 

t-
CO 
Oi 

: <u 
i N 
i f . o 05 o (M 
> m 

00 t- 1-f 1 oTt-T JH CO 1 İN 00 

' s 50 tH o o o 
>60 t-

w 
co" a> lo lo o to <N eo 

u d -i-j A; co -—-

o o o o 
lo o Tjîo 
M CO CO 0> 

-

eo 
CD~ 
la 

o •>)< rH 

t- <£> 
O yH 

O O 
•>#10 

o 
ın 
1-1 

o 
lo 
M 

Î 

s i 

I - S 

• g l s l i î 

Ö 5 rt — 

COl <u 

eî 
H 
o g 

S 
Oj 
ö 
o 
EH 

1 
2 
«01 

53 

I 

S> 

El 
a 

s 

Is) 



•Ol 
e ^ t-İr-ca 

aj 
C S a> 

> ! X 0 

Q 
N t-Oi 
I-l 

t-s 

i 

00 N 0 
ıH 0 ıra n 
rH ıH n 

TO Ö TÛ ıH 00 
M W T- t£> 0 

TH OI TH 

0 00 0 
CO ıH CO n C7> <N >-ı 

t-
05 

o 

0 0 0 0 0 
ın 0 0 0 İN so İM cs co 00 O» 
ı-l M 

t- 00 co eo 10 H 
10 C5 10 ci to 

Td TH 

s «j s 
s 3 

a 
. VI 
§ 
t» 

V o 

u 

I 
E 
o 

o 

•S § g 
fq M 

M Js! cö 

LO 00 0 co 0 
05 to ^ od •"JÎ 0 0 50 co »O cn 02 
İN 10 ri İN co 10 

ıH 

0 0 0 0 0 
ın 10 0 10 05 t- rH M Ttl 1-1 co t- 10 İN 1-1 

TH 

co 00 tt> 10 CO co 
«5 CO csî CO t-T co T>" co rH İN QQ § 00 0 r^ ıH 

0> 0 00 Ifl 00 
10 od Tjî 0 co 

ıH R-L 00 co t - ıH 0 co 00 

a ^ 
C) 
e 



4. YAT IR IMLAB: 

775. Lastik sanayiinin Üçüncü Plan dönemi yatırım gereği 700 
milyon lira olarak tahmin edilmiştir. Kurulu kapasitelerin ilerdeki yıllar 
talebini karşılayamayacağı dikkate almarak tekerlek lastikleri üreti-
minde yeni kapasite yaratıcı yatırımlar zorunludur. Yapılacak yeni ya-
tırımların 1972 - 1977 yıllarını kapsayan dönemde, toplam dış lastik 
üretim kapasitesini 1 milyon adet dolaymda arttırması, ayrıca bu dö-
nemde 1.5 milyon adet ek kapasite yaratacak başka yatırımlara başlan-
ması gereklidir. Üçüncü Plan döneminde, lastik tekerlek fabrikalarmm 
tevsileri yanmda kamu öncülüğü ile yeni bir kapasitenin gerçekleşüril-
mesi de öngörülmektedir. Planlı dönemde' yatırım gerçekleşmeleri ve 
Üçüncü Plan dönemi sabit sermaye yatırım hedefi Tablo 266 da göste-
rilmiştir. 

v. i l k e l e r v e t e d b î r l e r : 

776. (1) Lastik sanayii başlıca mal gruplarmda talebin iç üre-
timle karşılanması esas alınacaktır. 

(2) Hammadde talebinin yerli üretimle karşılanması esas alma-
caktır. 

(3) Tekerlek lastiği taleljinin karşılanmasmda kaplama lastik kul-
lanım oranı artırılacaktır. Bu kolda çalışan kapasitelerin yeterince kul-
lanılması için gereken miktarda sırt kauçuğunun dünya fiyatları ile arzı 
sağlanacaktır. 

TABLO : 265 — Lastik Sanayii İthalât Tahminleri 

(1971 Fiyatlariyle, Milyon TL. CİP) 

Üçüncü plan 
yıllık ortalama 

1977 artış (Yüzde) Mallar 

İkinci plan 
yıllık ortalama 

1967 1972 artış (Yüzde) 

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

Binek lastikleri 16,0 5,3 — 19,9 30,3 41,7 
Kamyon ve otobüs 

41,7 

lastikleri 7,4 5,2 — 6,8 86,7 75,5 
Traktör ve grayder 
lastikleri 14,8 22,5 8,8 106,6 36,5 
İç lastikler 5.9 0,8 — 32,9 10,0 65,7 
Diğer lastik eşya 42,3 31,2 — 5,9 41,4 5,8 

TOPLA^M D E Ö m 86.4 65.0 — 5,5 275,0 33,4 

Kaynak : Devlet İstatistik Enstitüsü ve Devlet Planlama Teşkilâtı 

TABLO : S66 — Lastik Sanayii Yatırımları 

(1971 Fiyatlariyle, Milyon TL.) 

Birinci Plan dönemi ikinci Plan dönemi Üçüncü Plan 

Toplam yatırımlar 

gerçekleşme 

(1) 

710,0 

gerçekleşme tahmini hedefi 

(2) (3) 

257,0 700,0 

Kaynak : Devlet Planlama Teşkilâtı 



PLASTİK İŞLEME SANAYİİ 

ı. p l â n l ı dönemde g e l i ş m e l e r : 

777. Planlı dönemde plastik işleme sanayiinin yurtiçinde üretile-
cek ve ithal edilecek hammadde miktarma uygun olarak geliştirilmesi 
ve ayrıca mamul mal kalitesini yükseltecek üretim tekniklerine ulaşü-
ması öngörülmüştür. Kurulu kapasiteyi tam kullanmak için plastik 
hammadde arzma uygun yatırım yapılması planlı dönemde öngörüldüfü 
halde, küçük işletmelerin çoğunlukta oldugn bu sektörde düşük verimli 
makina parlu hızla genişlemiş .bulımmaıktadır. Bu durumun başhca ne-
deni. hammadde ithalinde firma tahsisleri için kurulu kapasite miktarı-
nın esas alınmış olmasıdır. Planlı dönemin başlangıcmda 24 bin ton/yü 
olan sektör kapasitesi, 1972 yılında yılda 150 bin ton plastik hamm-adde 
işleyecek duruma gelmiş olacaktır. Ancak, kapasite kullanımında ham-
maddenin darboğaz yaratması nedeni ile tesisler son yıllara kadar de-
vamh olarak kapasite altı çalışmak zorunda kalmışlardır. 

778. 'Birinci Plan döneminde 3alda ortalama yüzde 16.7 oranmda 
gelişme gösteren plastik işleme sanayii, İkinci Plan döneminde de aym 
hız dolayında gelişmiş olacaktır. Yurtiçi talebin yerli üretimle karşılan-
dıg:ı plastik işleme sanayiinde 1962 - 1972 yülarmı kapsayan dönem için 
üretim gelişmesi Tablo 267 de verilmiştir. 

779. Planlı dönemde plastik işleme sanayiinde özellikle yaünm ve 
ara malı niteliğindeki plastik mamuller miJctar ve kalite yönünden ge-
linme göstermiştir. Bu gı-uba ; boru ve bağlantı parçaları, yer ve duvar 
muşambaları, vinil asbest yer döşemelikleri, suni deri. profil - levha - şerit 
ve bantlar, ökçe - taban, film, sünger ve köpükler dahildir. Tüketime gİJ 
den plastik mamullerin başlıcalan; ayakkabı, plastik kumaş, pardesü, 
gözlük, düğme ve mutfak eşyalarıdır. 

ı l uzun dönemde g e l i ş m e h e d e f l e r i (1972 -
1995) : 

780. Plastik mamullerin üretimindeki teknik gelişmeler ve kulla-
nış alanlarındaki değişmelerin, uzun dönemde sektörün bileşimini etki-
leyeceği düşünülmektedir. Sektör mallarına olan talebin uzun dönem ge-
lişmesinde : (i) Standart mal üretiminin sağlanacağı, (ii) İşlenmiş plas-
tik mamul kalite ve fiyatlarının, başka tür malzemeden yapılan ve ajTU 
amaçla kullanılan mallarla rekabet şartlarma kavuşturulacağı, (iii) Ham 
ve yardımcı madde arzının, sektör talebini karşılayacak düzeye ulaştı-
rılacağı, (iv) Yatırım ve ara mal niteliğindeki plastik malzeme kullanı-
mının yaygınlaştırılacağı esas almmıştır. 



781. TJzun dönemde alışılagelen plastik hammeddelerin yanı sıra 
yeni reçine tiplerinin işlem göreceği tahmin edilmektedir. Sanayinin ön-
celikle, poliamid-6, epoksid ve cam elyafla kuvvetlendirilmiş poliester 
reçine kullanım alanlannda yeni ürün çeşitlerine kayma olanakları 
vardır. 

782. Üstün özellikleri nedeniyle geleneksel malzemeleri ikame eden 
plastiklerin uzun dönemde yeni kullanım alanlarına girerek 1995 yılmda 
fert başma 28 Kg. plastik tüketileceği tahmin edilmekte ve ihracatm 
gelişmesi beklenmektedir. 

ı ı ı . u lus la raras ı k a r ş ı l a ş t ı r m a l a r : 

783. Plastik işleme sanayiinin çok değişik mal üretmesi ve mal 
grupları için uluslararası karşılaştırmalara ait yeterli bilgilerin buluna-
maması nedeniyle, yalnızca hammadde tüketimi yönünden, bazı Avrupa 
ülkeleri ile karşılaştırmalar yapılmıştır. Sektörün hammadde üretimi, 
petrokimya sanayiinde incelendiğinden ve gerekli karşılaştırmalar o 
bölümde yer aldığmdan. Tablo 268 de başlıca hammadde tipleri açısm-
dan tüketimdeki farklılıklara yer verümiştir. 

ıv . üçüncü plan h e d e f l e r i : 

734. Üçüncü Plan hedeflerinin saptanmasmda; (i) Tıırtlçi taletoirr 
geçmig planh dönemde olduğu gibi, yerU üretimle (karşılanması; (ü) 
Sektör ana mal gruplarmda zorunlu standartlann tespiü ve uygulan-
ması, (İÜ) Seıktör büeşiminde ara mal üretiminin ağırlık ta§mıası esas 
alınmıgtır. 

1. T A M P : 

(1) İÇ TALEP : 

785. Sektör mallarmın başlıca niteliği olan ikame özelliği, ma-
mullerin ucuzluk ve kalitesine bağh olarak talebi etkileyeceğinden^ 
Üçüncü Plan döneminde plastik i§leme sanayii ana mal gruplarmda zo-
runlu standartlarm tespiü gerekli görülmüştür. Böylece haksız rekabet 
t>lr ölçüde giderilebileceği gibi, standart kalite altı çalışan çok sayıdaki 
küçük işletmelerin belli bir düzeye getirilmesi da sağlanmış olacaktır. 

786. Üçüncü Plan döneminde, elektroteknikte kullanılan plastik 
kablo ve elektrik malzemesi talep tahminleri, plastik işleme sanayiinde 
gösterilmemiş, geçmiş planh dönemlerde olduğu gibi ilgiU sektörde yer 
almış bulunmaktadır. 
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Plastik 

TABLO : ses — 1969 Yih Hammadde Tüketimi 

(Bin Ton/Yıl) 

B. Almanya İngiltere Fransa İtalya Türkiye 

hammaddeler (1) (2) (3) (4) (5) 

PoUvinil klorür 795 282 327 489 15 
Polietilen 527 282 275 255 18 
Polistiren 400 177 141 164 5 
Polipropilen 73 68 23 61 0,3 
Diğerleri 1150 400 448 268 18 

TOPLAM 2 945 1209 1214 1237 56,3 

küâU 
Kaynak: Modern Plastics (Nisan-1970J ve D&olet Planlama Teş-

787. İşlenmiş plastik mamul talebinde, özellikle tarım sektöründe 
ve teknikte kullanılan ürün çeşitlerine kayma olanaMarı vardır. Sulu 
tarım ve seracılıkta beklenen gelişmeye baflı olarak, bitki sulama ve 
korunmasmda plastik boru, örtü ve levha talebinin yaygmlaşarak ar-
tacafı tahmin edilmektedir. Makina ve alet yapımmda, ulaştırma ve in-
şaat sektörlerinde kullanılan malzeme talebi içinde, plastiklerin ikame 
oranmm giderek artacağı düşünülmektedir. Tarım ve sanayi ürünleri 
pazarlamasmda plastik ambalaj kullanımmm hızla artacağı ve bunda 
standart tiplere kayılacağı tahmin edilmektedir. Sektör ürünlerine olan 
iQ talebin Üçüncü Plan döneminde yılda ortalama yüzde 17,8 artacağı 
tahmin edUmiştir. Yurtiçi talep tahmüüeri Tablo 269 da verilmiştir. 

TABLO : 869 — Plastik İşleme Sanayii Yurtiçi Talep Tahminleri 

(1971 Fiyatlariyle, Müyon TL.) 

îkinci plajı "Üçüncü plan 
yıllık ortalama yıllık ortalama 

MaOlar 1967 1972 artış (Yüzde) 1977 artış (Yüzde) 

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

İşlenmiş plastik ma-
muller 517,1 1100,0 16,3 2 500,0 17,8 



TABLO : 270 — Plastik îşleme Sanayii Üretim Tahminleri 

(1971 Fiyatlariyle, Müyon TL.) 

itkinci plan. Üçüncü plan 
yıllık ortalama yıllık ortalama 

Mallar 1967 1972 artış (Yüzde) 1977 artış (Yüzde) 

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

işlenmiş plastik ma-
muller (a) 513,4 1100,0 16,4 2 500,0 17,8 

Kaynak : Devlet Planlama Teşkilâtı 
(a) Kablo ve elektrik malzemesi üretimi plastik işleme sanayii 

dtştnda btrakümtş ilgili sektörde gösterilmiştir. 

TABLO : Z71 — Plastik İşleme Sanayii İthalât Tahminleri 

(1971 Fiyatlariyle, Müyon TL. CİP) 

İkinci plan Üçüncü plan 
yıllık ortalama yıllık ortalama 

Mallar 1967 1972 artış (Yüzde) 1977 artış (Yüzde) 

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

İşlenmiş plastik ma-
muller 3,7 5,0 6,2 10,0 14,9 

Kaynak : Devlet Planlama Teşkilâtı ve Devlet İstatistik Enstitüsü 

TABLO : 272 — Plastik İşleme Sanayii İhracat Tahminleri 

(1971 Fiyatlariyle, Müyon TL. FOB) 

İtkinci plan Üçüncü plan 
yıllık ortalama yıllık ortalama 

Mallar 1967 1972 artış (Yüzde) 1977 artış (Yüzde) 

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

İşlenmiş plastik ma-
muller — 5,0 — 10,0 14,9 

Kaynak: Devlet Planlama Teşkilâtı ve Devlet İstatistik Enstitüsü 

(S) DI§ TALEP (İHRACAT) : 

788. Üçüncü Plan döneminde toplam talep içinde ihracata ağırlık 
verilmemiştir. Ancak üretimin belli oranda ihracata kaymasını sağla-
yıcı tedbirler alınarak özellikle dış pazarı olan mal gruplarında Üçüncü 
Plan döneminde bu pazar olanaklanndan yararlanılması öng-örülmüştür. 
Bu dönemde boru ve bag-Iantı parçalan, yer ve duvar muşambaları, vi-
nilasbest yer döşemelikleri gibi mallarm ihı-aç edilmesi beklenmektedir. İh-
racat tahminleri Tablo 272 de verilmiştir. 



2. ÜRETIM: 

7&9. 1972 yılında 1,1 milyar TL. olarak tahmin edilen plastik im-
leme sanayii üretiminin yılda ortalama yüzde 17,8 artış göstererek 1977 
yılmda 2,5 milyar TL. na ulaşması öngörülmektedir. Böylece sektör ta-
lebi, yerli üretimle karşılanmış olacaktır. 

790. İşlenmiş plastik mamullerin bir kısmı, diğer sektörlerde ara 
mal olarak kullanılmaktadır. Sektör üretim değeri içinde bu grubun pa-
yının 1972 yılmda yüzde 70 dolayında olacağı hesaplanmakta ve Üçüncü 
Plan döneminde bu oranın değişmeyeceği kabul edilmektedir. Böylece 
tanm, inşaat, makina ve taşıt imalâtı için gereken plastik malzeme ta-
lebi yerli üretimle sağlanmış olacaktır. Demir, alüminyum ve kereste 
•gibi geleneksel malzemeleri ikame etme olanağı nedeni ile, bu tür iş-
lenmiş plastik malların standart üretimi zorunlu görülmektedir. 

791. Üçüncü Plan döneminde ballıca plastik hammaddelerin yerli 
üretiminde beklenen miktar artışları, plastik işleme sanayiinde mevcut 
atıl kapasite, küçük tesis ve fazla stok sorunlarmı büyük ölçüde çöze-
cektir. Üretim tahmmleri Tablo 270 de verilmiştir. 

3. TATıRıMLAB : 

792. Üçüncü Plan döneminde yapılacak yeni yatınmlarm, henüz 
imal edümeyen, yurtiçi talep açığı bulunan mamuller • üreten tesislerle, 
ihracata dönük ve yeni teknolojiler üe çalışacak tesislere ait olması 
gerekmektedir. Kurulu tesislerin verimi artırıcı, darboğaz giderici ya-
tırımlarla mevcut üretim kapasitelerini optimum düzeye çıkarmaları 
•beklenmektedir. Bu dönem için toplam 400 milyon TL. yatırım yapıl-
ması öngörülmüştür. Bu değere kalite kontrolü için gerekli cihazlar da-
hil bulunmaktadır. Planlı dönemde yatırım gerçekleşmeleri ve Üçüncü 
Plan dönemi sabit sermaye yatırım hedefi Tablo 273 de verilmiştir. 

TABLO : 273 — Plastik tşleme Sanayii Yatırımlan 

(1971 Fiyatlanyle, Milyon TL.) 

Birinci Plan dönemi İkinci Plan dönemi Üçüncü Plan 
gerçekleşme gerçekleşme tahmini hedefi 

(1) (2) (3) 

Toplam yatırımlar 153,0 399,0 400,0 

V. İLKELER VE TEDBÎRLER : 

793. (1) Yurtiçi talebin yerli üretimle karşılanması esas alına-
caktır. 

(2) Kalite kontrolü ile standart mal üretimmi sağlayıcı çalışma-
lara Türk Standartlar Enstitüsünce öncelik verilecektir. 

(3) Yeni yatırım ve genişlemelerde, sektörün emek yoğım nite-
liğini değiştirmeksizin uygulanacak ileri ve yeni teknolojiler seçilecektir. 



KİMYA SANAYİİ 

ı. p l a n l ı dönemde g e l i ş m e l e r : 

794. Birinci ve ikinci Planlarda Kimya Sanayi Sektörü, Gübre ve 
Petrokimya sanayilerini içine alan bir kapsamda incelendiği halde bu 
sanayilerin planlı dönemde g-österdikleri gelişmeler ayrı birer sektör ola-
rak incelenmelerini gerektirmiştir (1). 

795. Planlı dönemin başında kimya sanayiinde ancak belirli bir-
kaç madde yurtiçinde üretilmekte, talebm çoğ^mluğu ithalâtla karşılan-
maktaydı. îmalât sanayii içinde Kimya Sanayii en hızlı gelişen sektör-
lerden biri olmuş ve bu sektör kapsamma giren bir çok madde planlı 
dönemde yurtiçinde üretilmeye başlanmıştır. Bunun yanında Planlı dö-
nem başında üretilen mallar daha çok tüketime dönük olduğu halde 
planlı dönemde önemli ara malların üretimine geçilmiştir, 

796. Kimya sektörü üretiminin çogTinlufunu oluşturan boraks, 
sentetik elyaf ve iplik, boyalar, sabunlar ve ilâçlar gibi ürünlerde üre-
tim, plan hedeflerinin üzerinde gerçekleşmiş; sudkostik, borik asit, boyar 
maddeler, sunî lifler gibi bazı ürünlerde ise plan hedeflerine ulaşılama-
mıştır. Planlı dönemdeki üretim artış hızlan Tablo 274 de verilmektedir. 
Tabloda da görüldüğü gibi planlı dönemde kimya sektörü üretimi yılda 
ortalama yüzde 16,6 oranmda artmıştır. Böylece kimya sektörü üretim 
hedefleri, Birinci ve ikinci Plan dönemlerinde sırasıyla yüzde 92 ve 
jrüzde 95 oranlarmda gerçekleşmiştir. 

797. Planlı dönemde hızla gelişen kimya sanayii yatmmlannm 
imalât sanayii toplam yatınmlan içindeki yeri artmış, 1963 yılında sek-
tör yatırımları toplam imalât sanayii yatırımlarmm yüzde 6,6 sını oluş-
tururken, bu oran planlı dönemde yüzde 15-20 arasmda değişen değer-
lere ulaşmıştır. 

i l uzun dönemde g e l i ş m e h e d e f l e r i (1972 -
1982) : 

798. Kimya sanayiinde, teknolojinin hızla gelişmesi ve mal çeşit-
liliği gibi nedenlerle ancak 1982 yılma kadar olan dönem kapsanabil-
miştir. 

799. Kimya sanayii, (1) Doğal kaynakların geliştirilmesi ve de-
ğerlendirilmesi, (il) Ara mah üreten ve pek çok sektöre ürün veren 
sajıayi dalı olması, (üi) Teknolojinin gelişmesinde etkili olması, dolayı-
siyle (iv) Sajıayileşme ile olan siki ilişkisi nedeniyle öncelikle geliştiri-
lecek sektörler arasmdadır. 

(1) Ancak Birinci ve İkinci Plan dönemleri üe karşılaştırmalar 
yaptlirken bu ifc» sektörün hvtnya sektörü içine alınması gerekmiştir. 
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800. Bazı ürünler için talep ekonomik bir kapasite kurulmasına 
yeterli düzeye ulaşmıştır. Ayrıca kurulmuş olan ve genellikle tüketim 
malı üreten dagmık ve küçük tesislerde teknoloji ve işgücü yönünden 
birikim olmuştur. Ancak, sanayileşme için gerekli olan ve «ağır kimya 
sanayii» diye adlandırılabilecek ana tesisler, talebi tam olarak karşıla-
yabilecek büyüklükte değildir. Uzun dönemde, yukarda belirtilen nite-
lik ve olanaklar da gözönüne almarak, öncelikle temel kimyasal madde 
sanayilerinin ve büyük organik ve inorganik kimya komplekslerinin ku-
rulması hedef alınmaktadır. 

•801. Hızla artan talep, birçok kimya ürününün ekonomik kapasi-
teli tesislerde yurtiçinde üretilmesini mümkün kılacak ve sektörde ön-
celikle ithal ikamesi sağlanmanın yanmda, uzun dönemde ihracata yö-
nelme olanağı doğa/bilecektir. Soda ve sudkostik gibi kimyasal madde-
ler ve boyar madde tesislerinin kurulması ve tevsileri önemli ölçüde it-
hal ikamesi sağlayacak; bor bileşiklerinde, sentetik elyaflarda ve ilâç-
larda aynı zamanda ihracata dönük üretimleri öngören yatırımlar ger-
çekleştirilebilecektir. 

802. Uzun dönemde kimya sanayiinde tahmin edilen değişimin 
yönleri incelendiğinde (Tablo 275) başlıca mal gruplarmın kararlı bir 
gelişme göstereceği; en büyük artışlarm inorganik kimyasal maddeler 
ile sun'i ve sentetik elyaf ve ipliklerde olacağı görülmektedir. Genel-
likle ana organik kimyasal maddeler petrokimya sektörü kapsamına 
girdiğmden kimya sanayii bünyesindeki organik kimyasal maddeler yüz-
desi gerçeği tam yansıtmamaktadır. Türldye'deiki kimya sanayiinin ya-
pısı Batı Avrupa ülkelermdeki yapıyla karşılaştırıldığında özellikle or-
ganik kimya sanayiinin nisbî olarak gelişmemiş bulunduğu görülmek-
tedir. İlâçlar, boya ve boyar maddeler, vernikler için hammadde üre-
tecek olan ana organik kimva sanayiinin Üçüncü Plan döneminde kurul-
ması ve bu dönemde organik kimya kompleksi içinde yeni boyar mad-
deler ve bazı ilâç aktif maddelerinin entegre bir tesiste üretilmesi ön-
görülmektedir. 

III. ULUSLARARASI KARŞILAŞTIRMALAR: 
803. Kimya sanayiinde önem kazanmış madde gruplarına ait üre-

tim değerlerinin bazı ülkelerle karşılaştırmalı durumu Tablo 276 da ve-
rilmektedir. Tablo 277 de ise kimya sektörü yatırımlarının (Petrokimya 
ve gübre dahil) sanayi yatırımları içindeki yeri bazı ülkelerle karşılaş-
tırmalı olarak gösterilmektedir. 

TABLO : 875 — Uzun Dönemde Kimya Sanayiinin Yapısı 

1972 1977 1982 
Yüzde Yüzde Yüzde 

İnorganik kimyasal maddeler 7.7 12.5 12.9 
Suni ve sentetik elyaf ve iplik 15.5 20.2 20.0 
Boya ve vernik 6,2 5,3 4,8 
Sabun ve deterjan 17.3 14.2 15.9 
Uçan yağlar ve kozmetikler 4.6 4,3 3,8 
Sınai yağlar 4,0 2.6 1,8 
İlâçlar 32,0 25,8 25.1 
Diğer organik maddeler 2,7 2.8 3.1 
Diğerleri 10,0 12,3 12,6 

TOPLAM 100,0 100,0 100.0 

395 
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TABLO : 277 — Kimya Sektörü Yattnmîartnm Toplam İmalât Sanayii 

Yatmmian îçindeki Yeri (Yüzde) (a) 

1963 1966 1967 1968 

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

Almanya 8,3 11,7 11,4 10,3 
Belçika 9,0 15,7 19,7 21,1 
İspanya 9,2 6,7 4,6 6,2 
Fransa 7,0 8,4 7,4 6,7 
İtalya 11,2 12,2 11,0 10,4 
Hollanda 14,4 10,2 17,5 15,8 
İngiltere 12,7 15,9 13,3 12,9 
A.B.D. 10,3 11,1 10,8 10,7 
Türkiye 6,6 16,8 19,3 18,9 

Kaynak : OECD Yıllık Bülte^ıleri ve Devlet Planlam<ı Teşkilâtı 

(a) Petrokimya ve Gübre dahü 

IV. ÜÇÜNCÜ PLAN HEDEFLERİ: 

804. Uzun dönemde gelişmeler bölümünde anlatılan esaslar gerçe-
vesinde geliştirilecek olan kimya sanayiinde, ilk aşama olarak Üçüncü 
Plan döneminde temel kimyasal maddeler üretimine ağırlık verilmesi 
öngörülmektedir. Üçüncü Beş Yıllık Plan hedeflerinin ve büyüklükleri-
nin tespitinde; (i) Rekabet edebilir optimum kapasiteli tesisler kurula-
rak, kimyasal ürünlere talebin mümkün olan en yüksek oranda yerli 
üretimle karşılanması; (ii) Bazı mallarda ihraç olanaklarmm sag-lan-
ması; (iü) Halen ihracatı olan basa mallarda ise üıracatm geliştirilmesi 
gibi hususlar gözönüne aimmıştır. 

1. T A İ E P : 

(1) ÎÇ TALEP: 

805. 1972 - 1977 yıllan arasmda kimyasal ürünler talebinin orta-
lama jrüzde 12,9 oranında artacafı tahmin edilmektedir. Kimya sana-
yiinde üretUen ara mallar, ilgili oldukları sektörlerin gelişimine bag:lı 
olarak, bu oranm üzerinde bir hızla geUşme olanafma sahiptirler 
{Tablo 278). 

(2) DIŞ TALEP (İHRACAT) : 

808. 1972 yılmda 168,0 milyon TL. olan toplam kimya sanayii üı-
racatmm yılda ortalama yüzde 28,6 artışla 1977 yılında 594,6 milyon 
TL. na ulaşacağı tahmin edilmektedir. (Tablo 279) Kimya sanajiinde, 
genellikle yurtiçi talep karşılandıktan sonra artan ürünlerin ihracı ön-
görülmektedir. 
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2. ÜRETİM: 

807. Kimya sanajamde Üçüncü Plan döneminde üretimin yılda or-
talama yüzde 13,3 oranmda artması öngörülmektedir (Tablo 280). Gübre 
ve petroklmya hariç tutuldugrunda kimya sanajmnde tüketim mallan 
üretimi toplam üretim içmde büyük bir yer tutmaktadır. Sabunlar, de-
terjanlar, kibrit, tıbbî ilâçlar ve ko2)metlkler 1972 yılı toplam üretim 
değerinin yüzde 49.3 ünü oluştururken, 1977 de bu oranın yüzde 39.9 at 
düşmesi beklenmektedir. Gübre ve petrokimya dahil edildiğinde bu oran-
lar sırasıyla yüzde 40,5 ve yüzde 26,9 olmakta<iır. 

808. Öngörülen üretim artışmm gerçekleştirilmesi için bu dö-
nemde bazı önemli tesisler devreye girecek ve mevcut bazı tesislerin de 
tevsileri tamamlanacaktır. Örneğin, yeni soda ve sodyum bikarbonat, 
sudkostik, sodyum perborat, elyaf ve iplik tesisleri, boyar maddeler, re-
yon, viskon, kibrit, tıbbi ilâçlar tesislerinin devreye girmesi ile boraks 
ve borik asit tesislerinin tevsii bunlar arasmdadır. 

S. İ T H A İ A T : 

809. 1972 yılında talebin yüzde 18,8 i ithalâtla karşılanırken, 1977 
de bu oranın yüzde 19,3 olacağı tahmin edilmektedir. 1972 - 1977 döne-
minde toplam ithalâtın yüzde 13,5 artması beklenmektedir. Böylece, 
1972 yılında 1558,6 milyon TL. olan toplam kimya ithalâtı 1977 yılmda 
2934,4 milyon TL. na ulaşmış olacajktu: (Tablo 281). 

4. YATIRIBELAB: 

810. 1973 - 1977 dönemi içinde kimya selîtörüne yapılacak toplam 
yatırım 3 850 milyon TL. sına ulaşacak ve bu yatırımla başlıca boraks, bo-
rik asit, sudkostik, suni ve sentetik elyaf ve iplik, soda, boyar maddeler 
ile ilâç aktif maddeleri için yeni tesisler ve tevsiler gerçekleştirilecektir. 
Planh dönemdeki gübre ve petrokimya dahil kimya sanayii yatırun 
hedef ve gerçekleşmeleri Tablo 282 de verilmektedir. 

Üçüncü Plan döneminde gerçekleştirilmesi öngörülen organik 
kimya kompleksi ile kamu ve özel ilâç tesislerinin yatırımları da kimya 
sanayii yatırımları içinde yer almaktadır. 

V. İLKELER VE TEDBÎRLER: 

811. (1) Kimya sanayiinde hem ithal ikamesi sağlayan hem de-
ihracata dönük optimum kapasiteli yatınmlarm gerçekleştirilmesi esas 
alınacaktır. Bu nedenle özellikle soda, sudkostik, sodyum perborat, mat-
baa mürekkepleri gibi mallarda taleplerin tamamen yurtiçi üretimle 
karşılanmasmın sağlanmasına; bor bileşikleri ile sentetik elyaf ve iplik, 
gibi mallarda ihracatın artırılmasma çalışılacaktır. 

f. 26 



»Jİ 

ar ! 

t l 

•s s 
s iâ 
C "3 

î l t-t-03 

uito 00 
cq İM >H 

1-3 o t- CO 
S 1 ırao3 co" S 1 rH OT rH 

N «o Ö lO o uî Tjr -sî o M rH M 

t-̂  O O <N ı-l 
I « ı-î O-̂ -" N I M CO CO OJ t> r-l cq 

ı od OT «5 gj T̂  İp -sî LO 03 RH tH R-T 

rH_ OCq OOÇÛı-IO>C<10 -̂ OOĈ OOOO? 
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rHrH COlOrH rHrH ÇO 

05 O ıra 00 TH O < 
ıra w CO o ( t-

"^ooococ<ı ıo ıraoooooo l o o o t-ıracooeooo-^ııccJoob-Mi l o o o t^c^c:ît-cıooırad5t-oorH iracOrH 
rio05'̂ 05Tfl000>lNCT>irarHC0 COiraOO 

rH rH ıra 10 rH 

o o o o 
rH CO e» 

İ M İ M 

00 cû ıra CO m t o - ^ H t -

«3 lOCOCp-iİlCOlOCOrH lO rH rH 
ıra rH C> 00 CO' Cİ co' rH cq 00 rH ıra CM <N rH o 

IIM lOCOCOOOOOOcOCO 100005 Icnt-oo-^iiTjioococo ot^ıra 
C 0 0 3 i r a r H t ^ O ( N t - C q C C I t ^ O 

rH ıra rH m M CO 00 t- CO 00 C71 rH rH 

O <0 
C<1 Tfl CO -at rH evı OJ 

M I M I 

oi 

s 

ı S 

L ' T I I L T 
^ O) ^ « 
Ç 02 ç 03 ^ o 
cö o CÖ O) ^ ^ 
^ ^ ^ ^ 
O O O O c3 
CU Oh CU 

Î H 
a U 0) C 
C liu) tı 
S Ş' OJ 
wQt> 

3 £ı 

C ü 

I s 

Sf 

lU 

w Q 

r u 

SI Î 
jS — 
İÜ o "öj '3 -o-o ce cs 

J L L c >& ca 

= B B-c 

CO o t- CO t- CO 
od CD od < CO CO ıra 1 

İN CO 
> e» 

ıS 

CJ 

•>11 lo 
rH od 

O ıra ıra_ ı> ıra_ oq Oi O t-̂  CO O ıra 00 cc_ c<ı cs N 1-11- O N o p o N <:> o 

CO p o rH 

oo" 1 m' O e<r 
rH 1 r- o CO 

T-ı es 
CO 



m ^ ca ö 
o t̂  >> 

05 
OT m M M M 

o lO tD TH oO lo o 
«O -aî to od e<3 o> tH 

ri CO I I 

e ® 

0) 
<bo m 

t- Q 

05 
Tİ â 

X co 
% 

ÛO 
o 

00 <35 
eo 

t-

o" 
00 CD o l- t- -.jl 
tDo" -it'co^" rn-ıo" •<t< « 00 lO co cs 

o o o M t- e> 00 
cq cû o eo o co 
N CS| t » tN 1-1 CD o t- •>il TU >o lo rt 

I I 

c3 

l i f >> 
1 o » 

co la 
T-l 

«o r-4 
oo' fS 

00 
OJ 
«9 

o 
tû 
O) 

0 1>-_ o o O0_rH 
CO lO « o co lO t - " co 
rH t-l rt CO 

t-
<35 i 

s-
•ÎHO m O 1 rH t- «3 

CO co I r i ıH rH 

O O , O , Od O O O ıra 05 
O O I CO I <N O 
ıra 05 CD ıra o 
t- 09 <-ı cs 

CO ı-f 

t-

lö lo 05 eo co co ^ 
co cp O) tO CP r-T 
tn <H <M co lo eo 

<3 o o o T -L o « o TH O O O >H 
rH MI ıra ıra ê  ĉ  
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TABLO : S8S — Kimya Sanayii Yatınmlan (a) 

(1971 Fiyatlanyle Milyon TL.) 

I . P lan dönemi n . Plan dönemi m . Plan 
Gerçekleşme Gerçekleşme tahmini hedefi 

(1) (2) (3) 

Toplam yatınmlar 2 428.5 6 418,8 13 170,0 

Kaynak : Devlet Planlama TeşkiUU 
(a) Gübre ve petrokimya dahil 

(2) Hazır ilâç ve aktif maddelerin kalite ve çeşitliliğ-inin smırlan-
dmlmasma, miktar ve fiyatlarmm tespitine ilişkin kamu hizmetleri et-
kin, sürekli, yaygm olarak yapılacak ve bu konuda açıklık esas tutula-
caktır. 

(3) Yeni boyar maddeleri ve yan mamulleri ile ilâç aktif mad-
deleri üretimi sağlayacak entegre bir organik kimya tesisi kurularak 
kamu öncülüğünde geliştirilecektir. Bugünkü Tarsus Mensucat Boyalan 
Fabrikasınm da bu tesislere katılması sağlanacaktır. 

(4) özellikle küçük tekstil üreticilerinin boyar madde talebinin 
karşılanmasmdaki düzensizlik dikkate almarak ihtiyacı karşılayacak 
ithalât SümerbanJt tarafm.dan yapılacaktır. 

(5) Klor - alkali tesislerinin kapasitelerinin arttırılması sağlanacak, 
küçük kapasiteli tesisler kurulması önlenecektir. 

(61 Kimya sanayiinin geliştirilmesi için etil alkolün sanayie daha 
ucuz fiyatla verilmesi ve etil alkolün ihraç olanaklarmm arttırılması 
sağlanacaktır. 

(7) Sentetik elyaf ve iplik' tesislerinin kapasiteleri arttınlacak, 
yerli üretilecek hammaddeye dayalı olarak kurutması ve polimerizasyon 
kademesinin tesislere eklenmesi sağlanacaktır. 

(8) Sağlık Bakanlığınca kurulmakta olan Devlet î lâç Kontrol 

Laboratuvan, yerli üretilen ve ithal edilen tıbbî ve veteriner ilâçlan 

üe bunlann aktif maddelerinin tüm kontrollarmı yapacak ve belli ilâç-

lar için kullanılacak kontrol yöntemlerini standardize edecektir. Üçüncü 

Plan döneminde bu laboratuvann özellikle tıbbî ilâç ve aktif maddeler 

için gerekli araştırma ve geliştirme çabalarma önderlik edecek düzeyde 

organize olması sağlanacaktır. Tar ım ve veteriner ilâçlarmm, ürünler 

üzerinde bıraktığı kalıntılar ve çevre sağhğma olan etkileri yönünden 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı, Tar ım Bakanlığı ile gerekli koor-

dmasyonu sağlayacaktır. 

(9) Yabancı sermayeli f irmalarca imal edilen tıbbî ilâçlarla, yerli 

firmalarca, teknik bilgi dış ödemesi yapılarak imal edilen ilâçların ih-

racatının artınlması için i lgi l i Bakanlıklarca gerekli tedbirler alına-

caktır. 



PETROKİMYA SANAYİİ 

I. PLANLI DÖNEMDE GELİŞMELER : 
812. Birinci ve İkinci Beş Y ı l l ık Planlarda kimya sektörü içinde 

bir mal grubu olarak incelenen petrokimya sanayii dünyada olduğu gibi 

Türkiye'de de hızla geliştirilerek aynca ele alınmayı gerektiren bir 
önem kazanmış, bu nedenle Üçüncü Planda ayn bir sanayi dalı olarak 
incelenmiştir. 

813. Türkiye'de petrokimya sanayiin kurulması f ik r i planlı dö-
nemde ortaya atılmış ve 1962 yılında başlayan etüdler sonunda i lk pet-
rokimya kompleksinin yapımına Yanmca'da başlanarak, 1969 yılında 
deneme işletmesine geçilmiştir. Ayn ı dönemde bazı küçük tesislerde 
hammadde ithal edilerek polivinü asetat, doymamış poliester reçineleri, 
plastikleştiriciler gibi ürünlerin üretUmesine de başlanmıştır. Ancak, 
Bir inci Plan döneminde hem talep, hem de üretimde öngörülen düzeye 
ulaşılamamış, İkinci P lan döneminde ise genellikle talebin tahminlerin 
üzerinde gerçekleşmesine karşılık üretimde hedeflere ulaşılamamıştır 
(Tablo 283). tköıci P lan döneminde petrokimyasal maddelere, özellikle 
plastiklere olan talep yılda ortalama yüzde 29,7 artmış, ancak Birinci 
Petrokimya Kompleksinin yapımmdaki gecikme, artan talebin ithalâtla 
karşılanmasını zorunlu kılmıştır. Yarımca Petrokimya Kompleksindeki 
kapasiteler yüzde 100 tevsi edilmelerine rağmen talebi karşılamaya ye-
terli olamamaktadır. 1972 yılmda Yarımca Kompleksinin beş ünitesi 
(Etilen, klor-alkal i, polietilen, vinUklorür monomer ve polivinil klörür) 
çalışmakta, bu ünitelerin tevsilerine ve diğer ünitelerin yapımma da de-
vam edilmektedir. 

II. UZUN DÖNEMDE GELİŞME HEDEFLERİ (1972 -
1995) : 

814. Petrokimya ssınayi, Yeni Strateji'de kabul edilen uzun dö-
nemli kalkmmanın «ileriyi ve geriyi besleme etkisi güçlü ara malı sa-
nayilerini geliştirme» (1) amacına uygun oluşu, aynca teknolojik ge-
lişmeyi itici ve hızlandırıcı etkisi gözönünde tutularak öncelikle geliş-
tirecek ara malı sanayilerinden biri olarak ele alınmıştır. 

815. Hızl ı değişen teknoloji, bu sanayi koluna, dayanıklı tükeüm 
mallarmdan yatırım malları üreten sanayilere kadar çeşitli sanasi kol-
larına ara malı veren bir sanayi niteliği kazandırmıştır. Teknoloji, plas-
tiklerin metalleri ikamesine imkân vermekle petrokimyanın önemini 
daha da artırmıştır. Bu yöndeki gelişmenin devam edeceği beklenmek-
tedir. Petrokimya sanayiinin uzun dönemdeJd. gelinmesi tou çerçeve 
içinde ele alınmıştır. 

flj Yeni Strateji, Prg. S. 5 
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816. Yukarıdaki esaslara göre gelişecek olan talep, I. Petro-
kimya kompleksine ek olarak Aliağa'da kurulması planlajıan n . Petro-
kimya kompleksi üretimiyle de kısmen karşılanabilecektir, t ik ünite-
lerinin yapımına 1972 yılında başlanması programlanan II. Kompleksin 
ancak 1980 dolaylarında tamamlanarak tam kapasiteye ulaşabilecefi 
talimin edilmefktedir. 1995 yılında fert başına 28 Kg. plastik tüketilecek 
varsayılarak, toplam plastik üretiminin aynı yılda 2 milyon tona ulaş-
ması hedef olarak alınmaktadır. Bu nedenle 1982 yılından sonraki dö-
nem için n . Kompleksin bazı ünitelerinin tevsii ve Dördüncü Plan dö-
neminde üçüncü bir kompleksin hazırlıklarmın yapılması gerekecektir. 

III. ULUSLARARASI KARŞILAŞTIRMALAR: 

817. Petrokimya sanayiinin en önemli ürünü olan plastiklerin fert 
başına tüketimleri ile bazı petrokimyasal ürünlerin üretim miktarları 
diğer bazı ülkelerle karşılaştırmalı olarak Tablo 284, 285, 286 da veril-
mektedir. Petrokimya sanayii sanayileşme süresinin belirli bir aşama-
smda gerçekleştirilebilditinden karşılaştırmalar belirli ülkelerle yapılabil-
mektedir. 

7ABL0 : S84 — Bazft Ülkelerde Fert Başına Plastik Tüketimi (Kg/Fert) 

1 9 6 2 1 9 6 5 1 9 6 6 1 9 6 7 1 9 6 8 1 9 6 9 

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

Avusturya 14,6 17,2 18,9 21,1 

Belçika 17,4 24,8 25,5 . . • • 

Fransa 9,1 13,9 17,1 23,1 

Almanya 18,1 26,2 28,5 34,7 38,9 52,2 

îtalya 8,2 11,9 14,7 . . . . . . 
Hollanda 10,4 16,4 16,5 16,8 17,4 18.0 

ispanya 4,2 6,2 8,1 10,5 13,7 17,8 

Ingfiltere 11,8 15,1 15,6 17,0 18,5 21,8 

Türkiye 0,52 0,80 1,20 1,58 1,85 1,90 

Kaynak: — Plastics, Kunstoffe Rundschau ve Modern Plastics 
— Devlet Planlama Teşkilâtı 

818. Tabloların incelenmesinden genel olarak görülebileceği gibi 

Türkiye'de plastik kullanımı diğer ülkelere oranla çok düşük bir düzey-

dedir. Ancak, tüketim hızla artmakta ve plastik her gün yeni kullanım 

alanları bulmaktadır. Tablo 285 plastik üretiminde petrokimya sana-

yiinde ileri teknolojiye sahip ülkelerden çok geride olmamıza rağmen, 

bu sanayiin yeni girdiği Yunanistan, Portekiz gibi bazı ülkelerle aynı 

düzeyde bulunduğumuzu göstermektedir. 



TABLO : 285 — Bası mkelerde 1970 Yıh Plastik Üretimi 

Üretim 
Ülkeler Bin (ton) 

(1) 

Fransa 1500 
Almanya 4 320 
İtalya 1730 

İngiltere 1450 
A.B.D. 9 000 
Rusya 1600 
Japonya 6 310 
Portekiz 20 
Danimarka 20 

Yımanistan 20 

Türkiye 22,6 

Kaynak: — Chemie und Industrie, Oenie Chermaue, T&mmusı 1971 
— modern Plastic International, Ağustos 1971. 
— Devlet Planlamu Teşkilâtı 

TABLO : 286 — Bazı Ülkelerde Sentetik Kauçuk ve Karbon Siyahı Üretimi 

(Bin ton) 
1 9 6 5 1 9 6 7 1 9 7 0 

(1) (2) (3) 

a. Sentetik kauçuk, üretimi : 

Almanya 161 187 310 

İngiltere 172 200 300 

Fransa 146 186 275 

Hollanda 100 125 215 

İtalya 118 120 155 

İspanya — 11 38 

Türkiye (a) — — — 

b. Karbon siyahı üretim: 

Almanya 125,0 139,4 134,8 

İspanya 1,7 4,0 11,5 

Fransa 99,8 120,0 118,5 

İtalya 73,9 84,8 90,6 

Türkiye (a) — — — 

Kaynak: The Chemical Industry ve Intematimml Institute of 
Synthetic Rubber Producers Inc. 

(a) Üretim 197S yılında başlayacaktır. 
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CO C£> o CD C<I Ö 
co co lo 00 co as t-^ 

ıH t - 00 U5 

Ifl 
o> 00' 

g o o 03 CO O 00 m -f to 
<M t- M 

§0 ^ 0 0 0 0 o o o 00 o o 
»o t-H lo cvj m 

t- o o co 
PI o CM" •AÎ 
1-i 05 M ^ 

<»O t . , H e o o 3 c o o o 
to 00 w' M rH oo" od t-" i «3 
t -eOçpTUPÎTHOOMOJ 

o o o o o l o o c o o O O o O t - C O O l C O 

M lO ^ 

N 50 rH t - r-l tH rH C» Tjl 
TH 

"S 
rH Os O CO rH C<! 00 rH 
"iîıo 

İO rH N Ö CO t^ 1 

rH rH C.) ^ 
lO 00 

co Tjl CO CC CO CN) 
T)l CO 
O co 

s 
o ^ 

S a 1 
H rH 

rH 05 CO •^co 
rH 

O CNJ 
rH -<»1 

m ec 00 
<N lO ® 

«OM co 05_ 
\â o d rH 03 

rH O CO •>!( rt lO t -
00 co I I [ 

PĞ < 
J 

<! 

" p S E o o o o o 
M t i M E H A H d k O i f c e H a ; 3 . 2 

W ü 

§ £ 
3"S 
H f l W < ! 0 

. 
İ l ' 
I h 

§ 

s! : 
^ § 
S c ı 

t " 

s a 

"S ö 

e ö 



2. Ü R E T & İ : 

822. Yarımca Petrokimya Kompleksinin 1974 de tamamlanarak 
plan dönemi sonunda tam kapasiteye ulaşması beklenmektedir. Petro-
kimyasal mallarm jTirtiçi üretimi çok düşük bir düzeyden başladığından 
artış hızı yüksek olacaktır. Nitekim Üçüncü Planda üretim jnlda orta-
lama 42,2 oranında artacaktır. İkinci Petrokimya Kompleksinin dime-
tiltereftalat, akrilonitrU etilen glikol ve etilen oksit ünitelerinin bu 
dönemde üretime geçmesi öngörülmektedir. Polivinil asetat ve plastik-
leştiriciler konularında ise bugünkü tesislerin tevsileri ile gerekli üretim 
sağlanabilecektir. Üçüncü P lan dönemi üretim tahminleri Tablo 289 da 
verUmektedir. 

S . İ T H A L Â T : 

823. Yurtiçi talebin üretimle karşılanamayan kısmı ithal edilecek, 
kurulmakta olan üniteler devreye girdikçe ithalât azalacaktır. 1977 yı-
İmda bu sektörde toplam ithalât ikamesinin 2 milyar TL. na ulaşması 
beklenmektedir (Tablo 290). 

4. S E K T Ö R E I i F İ Z İ K İ D E N G E : 

824. Petrokimyasal ürünlerin bir kısmı kendi içinde kullanılmakta; 
plastik maddeler, plastik işleme sanayiine, kauçuklar ve karbon siyahı 
lastik işleme sektörüne girdi olmaktadır. Dig-er bazıları da kimya sek-
törü içinde deterjan, yapıştırıcı, boya, tekstil yardımcı maddeleri gibi 
ürünlerin yapımında kullanılmaktadır. İmalât sanayiinin üçlü ayırımı 
itibariyle, 1970 yıl ı gerçekleşmelerine göre petrokimyasal maddelerin 
yiizde 50.5 i yatırım mallarma, yüzde 12,7 si dayanıklı tüketim malla-
rına. jilzde 36,8 i de tüketim mallarma girdi olmaktadır. 1972 yılında 
talebin yüzde &2 si ithalâtla karşılanırken, 1977 jnlında talebin 15,5 i 
ithalât, yüzde 84,5 i iç üretimle karşılanacaktır. 

5. Y A T I R I M L A B : 

625. Yarımca Petrokimya kompleksinin kalan ünitelerinin yatı-
rımı 1974 yılına kadar sürecektir. 1972 yılmda başlanması programla-
nan Aliağa H. Petrokimj'a Kompleksi yatırımları Üçüncü Plan döne-
minde devam edecek ve kısmen Dördüncü Plan dönemine kalacaktır. 
1973 - 1977 yı l lan arası petrokimya sektörü toplam yatırımı 4 milyar 
650 milyon TL. na ulaşacaktır. Petkim Petrokimya A. Ş. nin mevcut 
sermayesi Yarımca Kompleksinin ve kurulması planlanan Aliag-a Komp-
leksinin finansmanı için yeterli defildir. Yarımca Kompleksi için 1,5 
milyar TL . dolayında, Al iağa Kompleksi için ise en az 2,5 milyar TL . 
dolayında sermaye gereklidir. Bu nedenle Petkim'in sermayesinin P lan 
dönemi başında artırılması gerekmektedir. 



IV. ÜÇÜNCÜ PLAN HEDEFLERİ: 

819. Üçüncü Planda Petrokimya sanayü hedeflerinin tespitinde; (i) 
Petrokimyasal ürünlere karşı talebin yurtiçi üretimle karşılanması il-
ikesi, (ü) Talepteki hızlı artışm devam edeceği varsayımı, (İÜ) Bu alan-
daki teknolojinin hızla değişmekte oluşu gözönünde tutularak, özellikle 
İkinci Petrokimya Kompleksinin zamanlanan sürede tamamlanması ön-
görülmüştür. Bu dönem sonuna kadar İkinci Petrokimya Kompleksinüı 
bütün ünitelerinin tamamlanması mümkün olamadığından, talep, ancak 
Dördüncü Plan döneminde yurtiçi üretimle karşılanabilecek; bu dönemde 
bazı mallarda ihraç olanakları da sağlanabilecektir. 

1. T A I ^ P : 

(1) İÇ TALEP : 

820. Petrokimyasal mallar genel olarak ara mal niteliği taşıdığm-
dan talep tahminleri bu ürünleri girdi olarak kullanan sektörlerin üre-
tim tahminlerine dayandırılmıştır. Ayrıca bu tahminler diğer ülkelerle 
karşılaştırmalar yapılarak fert başma tüketim bakımından da değer-
lendirilmiştir. 1972 - 1977 yı l lan arasında toplam petrokimyasal mal-
lara olan talebin yılda yüzde 20,3 artacağı tahmin edilmi^Ur (Tablo 287). 

(S) DIŞ TALEP (ÎERAOAT) : 

821. Bazı ürünlerde yurtiçi talep kapasite düzeyine erişinceye ka-
dar aradaki farkın ihracı öngörülmektedir. 1972 yılında 3.8 milyon TL . 
olan ihracatm 1977 yılmda 113,2 milyon TL . na ulaşacağı tahmin edil-
mektedir (Tablo 288). 

V. İLKELER VE TEDBİRLER : 

826. (1) Talebin yurtiçi üretimle karşılanması esas olacaktır. 

(2) Petrokimya Komplekslerinin ekonomik olarak tesisinia gerek-

tirdiği ünitelerin (Hammadde hazırlama, ara ürün, polimerizasyon ve 

son ürünler gibi) bütün olarak optimal Ikapaside bütün imkânlardan 

faydalanılarak Petkim Petrokimya JV. Ş. öncülüğünde kurulması ve 

geliştirilmesi sağlanacaktır. 

(3) Hızla gelişen teknolojinin yakmdan izlenmesi ve yenilikleri-

nin bugünkü tesislere uygulanması gerçekleştirilecektir. 

(4) Lastik sanayi sektörü ile petrokimya sektörü arasında yapı-

lacak işbirliği ile karbon siyahı ve sentetik kauçuk gibi hammaddele-

rin tümünün yurtiçinden üretimi sağlanacaktır. 



GÜBRE SANAYİİ 

I. PLANLI DÖNEMDE GELİŞMELER : 

827. Gübre Sanayii, B i r inc i ve İkinci P landa k imya sektörü içinde 
yer alnuştır. H ız la gelişerek önemli bir sanayi dalı durumuna gelmesi ve 
t a n m sektörüne etkisi gözönünde tutularak gübre sanayü Üçüncü 
P landa kimya sektöründen ayrı larak incelenmiştir. Burada, gübre, sa-
nay i yönü ile incelenmiş; da|:ıtım, fiyat, kredi sorunlarma t anm sektö-
ründe değinilmiştir. 

828. Gübre sanayiinde i lk tesis 1954 yılmda kurulmuş; bu sanayi 
özellikle planlı dönemde büyük bir gelişme göstermiştir. Gübrenin ta-
r ımsal verimin kısa sürede arttırı lmasmda en büyük etken oluşu ve ta-
rımsal üretimin artır ı lması zorunluluğu bu gelişmenin başlıca nedeni 
olmuştur. P lanl ı dönemde gübre kul lanmu yı lda yüzde 26 oranmda 
artmış ve bu artışa paralel olarak 1963 -1972 y ı l l an arası gübre üreti-
minde 1962 yı lma göre 9 kat artış sağlamıştır. 

829. Bir inci Beş Y ı l l ı k P lan döneminde gübre tüketim hedefleri 
azotlu gübrelerde yüzde 152.5, fosfatl ı gübrelerde yüzde 89.8, potaslı güb-
relerde yüzde 67.0 oranlarmda gerçekleşmiştir. Tüket im azotlu gübre-
lerde yılda ortalama yüzde 38.0 fosfatl ı gübrelerde 32.0 artış göstermiş-
tir. B u dönemde üretim Karabük, Kütahya, Y a n m c a ve iskenderun 
gübre tesisleri Ue saflanmıştır. 1967 yümda tüketimin azotlu gübre-
lerde yüzde 23'ü, fosfath gübrelerde yüzde 24 ü yurt iç i üretimle kar-
şılanabilmiş tir. 

830. İkinci Beş Y ı l l ı k P lan dönemmde gübre tükeümi plan hede-
fine göre azotluda yüzde 113.3 fosfatlıda yüzde 65.8 oranlarmda gerçek-
leşmiştir. Buna göre, tüketim art ış lan azotluda yı lda ortalama yüzde 
19.2, fosfatlıda yüzde 18.4 oranlarmda olmuştur. İk inc i P lan döneminde 
Kütahya ve İskenderun tesislerinin tevsileri gerçekleştirilmiş, yeni ola-
rak da Samsun ve E laz ığ tesisleri kurulmuştur. Bu dönem sonunda tale-
b in azotlu gübrelerde yüzde 36.9 u, fosfath gübrelerde yüzde 51.7 si 
yurt iç i üretimle karşılanmış olacaktır. 

831. Üretim, plan hedeflerine göre Bir inci P l an döneminde azot-

luda yüzde 35.0, fosfatiıda yüzde 34.4 oranlarmda; İk inc i P l an döne-

minde ise azotluda yüzde 41.8, fosfatUda yüzde 34.0 oranlarmda ger-

çekleşme göstermiştir. Üretimde plan hedeflerinin çok altmda kahn-

masmm başlıca nedeni P lan dönemlerinde kurulması öngörülen tesis-

lerin yat ınm sürelerinin uzaması, yeni kurulan tesislerin ham madde-

lerini temindeki aksamalar ve kuruluşundaki teknik hatalar nedeni ile 

tam kapasiteye ulaşamamasıdır. (Tablo 291, 292, 293) 1972 yı lmda 

kapasite kul lanım oram azotlu gübrelerde yüzde 44, fosfatl ı gübrelerde 

yüzde 51 dolaylanndadır. 

f. 27 
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;1982 1967 

TABLO : 292 — Birinci ve İkinci Beş Yıllık Plan Dönemlerinde G-übre 
Sanayiinde Kurulu Kapasiteler 

(Ton) 
19T2 

(3) 

1408 000 

1605000 

(1) (2) 

Azotiu gübre (% 21 N ) 

Fosfatl ı gübre (% 18 P^Oj) 

118000 

222000 

118 000 
222000 

Kaynak : Devlet Planlama Teşkilâtı 

TABLO : 29S — Gübre Cinslernıe Göre 1972 Yılında Kurulu 
Gübre Kapasitesi 

Ton 

Amonyum nitrat (% 21i N ) 50 000 

Amonyum sülfat (.% 21 N) 68 000 

Amonyum nitrat (% 26 N) 93S 500 

Diamonyum fosfat 18 - 46) 150000 

Normal süperfosfat (% 18 P^Oj) 422000 

Tr ip l süperfosfat (% 45 P^Oj) 320 000 

832. İkinci P lan döneminde bitki besin maddelerini konsantre şe-
kilde ihtiva eden gübre çeşitlerinin üretimine af ı r l ık verilerek, amon-
yum nitrat ve süperfosfat gübrelerinin daha konsantre olanları ve di-
amonyum fosfat gübresi üretimi gerçekleştirilmiştir. Planl ı dönemde 
gübre tesisleri ekonomik kapasitede ve yeni teloıolojUeri uygulayan mo-
dem tesisler olarak kurulmuşlardır. 

II. UZUN DÖNEMDE GELİŞME HEDEFLERİ (1972 -
1995) : 

833. 1972 - 1995 y ı l lan arası gübre talep artışmm belirlenmesinde; 

i) Türkiye'nin bölgesel olarak mevcut ürün çeşitleri tespit edilmiş ve 

1972-1995 döneminde ürün çeşitlerinde meydana gelebilecek değişik-

liider, (ii) öncelik verilen ürün ve ürün gruplarındaki gelişmeler ile hu-

bubat, endüstri bitkUeri, meyve ve sebze gibi ürünlerde uygulanacak özel 

projeler, (iü) finansman, fiyat, organizasyon ve sulama 'konulan ile çift-

çinin gübre kullanma etUimindeki değişmeler gözönünde bulundurul-

muştur. Bu faktörlere dayaJı olarak gübre talebinin uzun dönemde 

Tablo 294 de görüldüğü şekilde gelişeceği; talebin azotluda yılda orta-

lama yüzde 6,3, fosfatlıda jrüzde 4.2 oranlarmda artacağı tahmin edil-

miştir. 
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834. 1987 yılma kadar Türkiye'nin ekilebilir aianlanmn tümünün 
grUbrelenmesi hedef alınmıştır. B u nedenle bu dönemde gübre talebinin 
artış hızı daha sonraki dönemlerdekinden yüksek saptanmıştır. 1987 den 
sonra gübre talebindeki artış, daha yoğun gübre kullanımmı gerektiren 
sulanır alan ve bitki çeşitlerinin gfübrelenmesinden ileri gelecek; gübre 
talebinin artış hızı 1972 -1987 dönemindekinden az olacaktır. 

835. Gübre üretiminin uzun dönemde iç talebe uygun bir artış gös-
termesi öngörülmektedir. 1972 de 907.0 milyon TL . dan 1977 yılında 396 
milyon TL . na inecek olan gübre ithalatınm 1981 yılmdan sonra daha da 
azalması ve gübre talebinin büyük ölçüde j ı ı rt iç i üretimle karşılanması 
mümkün görünmektedir. 

836. Uzun dönemde gübre sanayiinin başlıca ham maddelerinden 
olan fosfat kayası, pirit ve naftanın yurtiçi kaynaklardan sağlanması ön-
görülmüştür. 

837. Amonyak üretiminde dünyadaki teknolojik gelişmeye uygun-
olarak kömür yerine rafineri ürünleri kullanılmaktadır. Amonyak 
üretiminde doğal gaz kullanılması ekonomik oluşu bakımından uzun 
dönemde önemle ele aimması gereken diğer bir konudur. Gübre sana-
yiinin gelişmesini ekonomik kapasiteli entegre tesisler kurulması yö-
nünde sürdürmesi öngörülmektedir. 

ııı. u lus la raras ı k a r ş ı l a ş t ı r m a l a r : 

838. Gübre üretimi için 1970 yı l ı itibariyle bazı ülkelerle yapılan 
karşılaştırmalarda, Türkiye, Avrupa Ekonomik Topluluğu ülkelerine 
göre en az azotlu ve fosfattı gübre üreten; Kalkmma İçin Bölgesel İş-
birl iği ülkelerine göre de azothı gübrede ikinci, fosfaUı gübrede birinci 
sırayı alan ülke olarak belirmektedir. (Tablo : 295) 

TABLO: 295 — Bast Ülkelerde Gübre Üretimleri (1910) (a) 

(Ton) 

Azot (N) Fosfat (PjOj) 

(1) (2) 

Bat ı Almanya 1574 100 919 400 
ıBelçiika 514 000 615 500 
Frajısa 1313 000 1400 000 
Hollanda 905 800 273 292 
italya 960 300 554 117 
Meksika 358 655 115 462 
İspanya 543 300 375 300 
Portekiz 117 008 80 431 
Lüksemburg 20 139 671 
Ytmanistan 146 000 121200 
İran 28 000 — 

Pakistan 173 600 2 800 
Türkiye 81561 64 591 

Kaynah : FAO Prodııction Yearhook, 1970 
(a) Tablodaki değerler saf besin maddesi olarak gübre miktarla-

rını vermektedir. 



839. 1970 yılında hektar başına kullanılan saf besin maddesi olarak 
gübre miktarlannm diğer ülkelerle karşüaştınnasmda Türkiye'nin ta 
bakımdan özellikle, Avrupa Ekonomik Topluluğu ülkelerine göre çok 
geride olduğu görülmektedir. (Tablo 296) 

TABLO : 296 — Bası Ülkelerde Hektar Başına Gübre Tüketinderi 
(Kg.) (a) 

Azot (N) Fosfat (P^Oj) Potaa K^O) 

(1): (2) (3) 

Bat ı Almanya 

ÎBelçika 
İFransa 
Hollanda 
İtalya 
Liikaemburg 
Yunanistan 
İMeksıka 
İspanya 
Portekiz 
İran 
Pakistan 
T ü ı M y e 

132,68 
206,26 
64,31 

431,85 
36,69 

153,00 
52,50 
16,28 
29,68 
25,41 
4,74 

11,28 
8,32 

104,80 
166,86 
87,22 

120,71 
32,41 
97.87 
31,57 
4,99 

19,97 
17.88 
2,59 
1,76 
7,23 

137,03 
216,91 
66,28 

138.06 
12,97 

112,87 
4,94 

11,14 
11,02 

1,88 
0,17 
0,88 
0,52 

KaynaJc: FAO Annual Ferttlizer Bevîew, 1970. 
(a) Tablodaki değerler saf besin maddesi olarak gübre miktarla-

rım vermektedir. 

IV. ÜÇÜNCÜ PLAN HEDEFLERt: 

840. Üçüncü P lan dönemi ile i lgi l i büyüklüklerin ve hedeflerin tes-
pitinde, (i) Tarmısal üretim 'hedeflerinin geröctirdiğl gübre ihtiyacı, (ii) 
Tarımda yöresel farklılıklar, (iü) Gübre teknolojisindeki geügmeler, (iv) 
Hammadde olanakları, (v) Gübre talebindeki eğilimler esas aimmıştır. 

1. TALEP: 

(1) tç TAhEP: 

841. Yukardaki esaslara göre tespit edilen gübre talebinin Üçüncü 
P lan döneminde yüda ortalama yüzde 15,6 hızla artacağı tahmin edilmiş-
tir (Tablo 297), 

(Z) DIŞ TALEP (ÎHRAOAT) : 

842. Üretimin yurtiçi talebi karşılayıp, ayrıca dış taleplere yönele-
cek ölçüde artırılması mümkün olmadıgmdan gübre üretimüıde ihracat 
öngörülmemiştir. 
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2. Ü R E T İ M : 

843. Üçüncü Plan döneminde azotlu gübre üretiminin yılda orta-
lama yüzde 32, fosfatlı gübre üretiminin yüzde 24 oranlarmda artırılması 
öngörülmüştür. Bu artışlar yatır ımı tamamlanmış olan tesislerin t£im ka-
pasiteye ulaşmaları ve kurulmakta olan yeni tesislerin devreye girmesi 
ile sağlanacaktur (Tablo 298 ve 299). 

TABLO : 298 — Üçüncü Plan Döneminde Eklenecek Kapasiteler 

Gübre cinsi Kapasite (Ton/Yü) 

Ö ) 

Amonyum sülfat loo 000 

Amonyum nitrat % 26 N) 1 200 000 

Ûre 274 000 

Normal süper fosfat 500 000 

Tripl süper fosfat 300 000 

Diamonyum fosfat 370 000 

3. Î T H A İ A T : 

844. Gübre talebinin tamaımnm yurtiçi üretimle karşılanması müm-
kün olmadıgmdan Üçüncü P lan döneminde de gübre ithalâtı devaıa ede-
cektir. Ancak, 1972 yılmda hammadde dahil 987,0 milyon TL . olan gübre 
sektörü ithalât toplamının 1977 yılmda 680,6 milyon TL . na düşmesi bek-
lenmektedir. Yalmz gübre ithalâtı ise 907 milyon TL . dan 396 milyon 
T L . na inecektir (Tablo 300). 

4. SEKTÖBEI ı F t Z l E l D E N G E : 

845. Gübrenin tamamı tarımsal üretimde kullamldıgı için üretim, 
tarım sektörünün talebine göre dengelenmiştir. Gübre sektörünün ana 
hammaddeleri pirit, fosfat kayası, nafta veya tabiî gaz olup, sektörün ge-
lişimine paralel olarak bu girdilerin talebinde de büyük artışlar olacaktır. 
Gübre tüketimmin ,1981 yılmda yurtiçi üretimle karşılanması beklenmek-
tedir. 

5. Y A T I R I M L A R : 

846. Üçüncü Plan dönemi yatırımları uzun dönem gübre üretim he-
defleri esas almarak tespit edilmiştir. Buna göre Üçüncü Plan döneminde 
gübre sektörüne 4 milyar 670 milyon TL . yatırım yapılması öngörülmek-
tedir. Üçüncü Plan döneminde ulaşılacak gübre üretim kapasitesi Tablo 
301 de verilmektedir. 
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TABLO : SOI — Üçüncü Plan Dönemi Samında ülaşilacak Gübre 
Kapasiteleri 

Gübre oinsi (Ton/Yıl) 

Amonyum nitrat (% 21 N ) 50000 

Amonyum sülfat (% 21 N) 16S000 

Amonyum nitrat (% 26 N) 1 538 000 

Üre C% 46 N ) 274 000 

Normal süper fosfat ıl8 522000 

Tr îp l süper fosfat (.% 49 P^Oj) 400000 

Diamonyum fosfat ( 18-4'6-0) 520 000 

847. Üçüncü P lan döneminde gübre sektöründe gerçekleşecek baş-

l ıca büyük yatırımlar, Karadeniz Gübre Fabrikasmm tevsii ile Yar ımca 

Amonyak - Üre ve Gemlik Gübre Tesisi projeleridir. Bu projelerle Üçüncü 

P l an döneminde amonyak, sülfat asidi, fosfat asidi, amonyum nitrat veya 

üre, diamonyum fosfat ve tr ipl süperfosfat tesislerinin kurulması öngörül-

mektedir. 

V. İLKELER VE TEDBÎRLER : 

848. (1) Üçüncü P lan döneminde gübre yatırımlarmda hammadde 

ile entegre tesislere öncelik verilecek, yeni projelerin gübre sektörü ana 

plamna uygunlufu sag-lanacak ve doğal kaynaklarm değerlendirilmesi 

açısmdan fosfat kayası ve pirit gibi hammaddelerin yurtiçinden sağlan-

ması esas olacaktır. 

(2) Yeni kapasite yaratılmasmm teşvikinde yüksek tenörlü gübre 

imalâtı esas almacaktır. 

(3) Gübre üretim ve pazarlamasmda Türk standartlarma uyulması 

mecburî olacaktır. 

(4) Gübre tesisleri ile hammadde veren tesislerde darbogazlarm gi-

derilmesi, yan ürünlerin değ-erlendirilmesi, verimliliğin artırılması, ma-

liyetlerin düşürülmesi üzerinde gerekli çahşmalar yapılarak, tesislerin op-

timum çalışma şeırtlan saptanacaktır. 

(5) Gübre arz ve talebi arasmdaki dengenin sağlanması ile üre-

tim, ithalât ve dagıtımm koordine edilerek düzenlenmesi konusımdaki ça-

lışmalar sonuçlandırılarak esaslar tespit edilecektir. 



PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİİ 

I. PLANLI DÖNEMDEKİ GELİŞMELER: 

849. Planl ı dönemde, petrol ürünleri talebi, genelUkle yurüçi üretim 
ile karşüanmış; rafineri üretim programlan, özellikle son yıllarda, talebe 
en uygun ürün elde edecek şekilde düzenlenmiştir. Petrol arama, üretim, 
nakliyat ve pazarlama faaliyetlerini tek elden yürütecek bir örgütün ku-
rulması gerçekleştirilememiştir. 

850. Planl ı dönemde petrol ürünleri üretimi, yılda ortalama yüzde 
13,9 dolayında artmıştır (Tablo 302). 1962 yılmda îzmit ve Mersin rafine-
rileri devreye girmiş ve daha önce Batman Rafinerisinin üretimi ve itha-
lât ile karşılanan talep, büyük ölçüde yurt içinden karşılanmıştır. Kapa-
site, 1969 yümda Mersin Rafmerisi ve 1970-71 yıllarmda da İzmit Raf i-
nerisi tevsi edilerek artırılmış, 1966 yılmda i zm i r -A l i ağa Rafinerisinin 
kurulması için çalışmalara ballanmış ve bu rafinerinin 1972 j ı lmda dev-
reye girmesiyle, 1962 yılında 0,5 milyon ton olan rafineri kapasitesi 1972 
yılmda 14,2 milyon ton ham petrol işleyebilecek düzeye yükselmiştir 
(Tablo 303). 

TABLO : SOS — Türkiye'de Rafineri Kapasitesinde Gelişmeler 

(Milyon Ton) 
1962 1965 1967 1969 1970 1971 1972 

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

Batman 0,5 0,5 0.7 0,7 0,7 1,1 1,1 
İ2an i t (İPRAŞ) — 2,2 2,2 2,2 5,5 5,5 5,5 
Mersm (ATAŞ) — 2,9 2,9 4,4 4,4 4,4 4,4 
Ersan —• — — — — 0,2 0,2 
İzmir (AL İAĞA) _ _ _ _ _ _ 30 

T O P L A M 0.5 5.6 5,8 7,3 10,6 11.2 14,2 

Kaynak : Devlet Planlama Teşkilâtı 

İL UZUN DÖNEMDE GELİŞME HEDEFLERİ (1972 -
1982) : 

851. Petrol ürünleri sanayiinin uzun dönem gelişmesinde, talebin 
yurtiçi üretim üe karşılanması esas alınmıştır. 

852. Petrol ürünlerinde iç talebin ve bunun toplam enerji talebi için-
deki paymm, uzun dönemde artması beklenmektedir. Bu talebin yurtiçi 
ham petrol üretimi ile karşılanması olanafı bugünkü bilgilere göre smırlı 
görüldüğlinden, ham petrol ithalâtınm giderek artacağı tahmin edilmek-
tedir. Gelecekte oluşacak gelişmeler bu durumu değiştirebilecektir. Genel 
enerji arz ve talebi gözönünde tutularak incelenen petrol ürünleri talebi-
nin Tablo 304 deki gibi değişeceği tahmin edilmiştir. 
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TABLO : SOİ — Petrol Ürünleri Sanayii Talebinde Uisun Dönem 
Gelişme Tahminleri 

(Bin ton) 

1 9 7 2 1 9 7 7 1 9 8 2 

(1) (2) (3) 

Petrol ürünleri 9 905 17 906 32 200 

853. 1971 yılında sektörde kurulu kapasitenin talepten fazla olması 
sonucu başlayan ihracat olanağının uzun dönemde gelişme göstereceği 
tahmin edilmektedir. 

854. Uzun dönemde petrol ürünleri üretim kompozisyonımun sana-
yileşmenin gereği olarak değişmesi beklenmektedir. Toplam petrol ürün-
leri üretimi içindeki nafta ve jet yakıt ı paylanmn uzun dönemde artış 
göstereceği tahmin edilmektedir. Fuel-Oil talebinin karşılanmasında itha-
lât zorunluğunun ortaya çıkması beklenmektedir. Birinci ve İkinci P lan 
döneminde ithal yoluyla karşılanan madeni yağ talebi, Üçüncü P lan döne-
minde büyük ölçüde yurtiçi üretim ile karşılanabilecektir. 

III. ULUSLARARASI KARŞILAŞTIRMALAR: 

855. Fert başma petrol ürünleri tüketimi ve kurulu rafineri kapa-
siteleri, bazı ülkelerle karşılaştırmak olarak Tablo 305 ve Tablo 306 da 
gösterUmektedir. 

TABLO : 305 — Bası Ülkelerde Fert Başına Petrol Ürünleri Tüketimi 
(Kg.) 

Bat ı 
Yunanistan Yugoslavya Almanya İtalya İran İspanya Türkiye 

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

1963 260 83 811 666 174 203 82 
1964 269 105 947 751 195 237 101 
1965 345 133 1087 821 195 285 111 
1966 391 163 1214 920 218 375 131 
1968 506 244 1388 1069 257 491 174 

Kaynak : Birleşmiş Mületler - Dünya Enerji Durumu - 1968 

TABLO : 306 — Bazı Ülkelerde Kurulu Rafineri Kapasitesi 

Milyon ton 
İtalya İran B. Almanya Hollanda Türkiye 

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

1967 
1968 
1969 
1970 
1971 

128 
131 
137 
147 
171 

28 
30 
30 
30 
30 

109 
113 
115 
120 
126 

38 
41 
67 
67 
77 

5,8 
5,8 
7,3 

10,6 
11,2 

Kaynak : BP Dünya Petrol Endüstrisi İstatistikleri 1968 -1910 

430 



TABLO : SOI — Benein, Motorin ve Fuel - Oü Kullanımı 
(Bin ton) 

Avusturya B. Almanya Yunanistan İtalya Türkiye 

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

Benzin 1582 15 911 935 9 271 935 

Motorin 1614 54 678 1635 13123 1886 

Fuel-OU 4 499 29 471 2 512 45 762 3 265 

Kaynak : OECD Petrol İstatistikleri ve Devlet Planlama Teşkttûtt 

856. Bazı Avrupa ülkelerinde 1970 yı l ı benzin, motorin ve fuel-oil 

tüketimleri Tablo 307 de ve 1971 yı l ı Haziran ayı itibariyle benzin ve mo-

torin f iyatları Tablo 308 de gösterilmektedir. 

TABLO : 308 — Benzin ve Motorin Fiyatları (a) 
(TL/Ton) 

Avusturya B. Almanya İtalya İsviçre İngiltere Türkiye 

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

B ^ n 2 576,00 3 067,40 4 697,00 2 767,80 3 381,28 2 531,00 

Motorin 2 030,00 2 732,80 2 000,04 2 616,32 3 045,00 1373,00 

Kaynak : OECD Petrol İstatistikleri ve Devlet Planlama Teşkilâtı 
(a) Vergi ve resimler dahil pompa satış fiyatlarıdır. Fiyat çeviri-

minde 1 $ = İh,00 TL. kabul edilmiştir. 

IV. ÜÇÜNCÜ PLAN HEDEFLERİ : 

1. T A U E P : 

(1) ÎÇ TALEP: 

857. Üçüncü P lan döneminde petrol ürünleri talebinin yılda ortala-
ma yüzde 12,6 oranmda artacağı tahmm edilmektedir (Tablo 308). Iç ta-
lebm yerli üretimle karşılanabUmesi için, rafineri üretim kapasitesinde 
arüş yapüması gerekU olmaktadır. Yurt iç i talep artışlannm en fazla 
nafta, LPG, motorin ve solventte olacağı tahmin edilmektedir. 

858. Nafta tüketimi, petrokimya tesislerinin kapasitelerüıin yük-

seltilmesi, aynca gübre sanayiinm hammadde olarak nafta kullanmaya 

ballanması ile 1977 yılmda 750 bin tona ulaşacak ve ihracat olanaf ı kal-

mayacaktır. 

(2) DIŞ TALEP (İHRACAT) : 

859. Rafineri kapasitesinin 1976 yıhna kadar yurtiçi talebin üstüııde 

olması sonucu benzin, motorin ve jet yakıtında ihracat devam edecek, bu 

yıldan sonra üıracat miktar ve ürün cinsi bakımmdan smırh kalacaktu: 

(Tablo 310). 
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2. Ü B E T t M : 

860. Üçüncü P lan döneminde petrol ürünleri üretiminin yılda orta-

lama yüzde 13,4 oranmda artması öngörülmüştür (Tablo 311). Üretimde 

bu artışm sağlanması, rafineri yatır ımlanmn zamanmda gerseklegtiril-

meaine bafüdır. 

3. İ T H A İ A T : 

861. Petrol ürünlerinin üretim kompozisyommdaki teknolojUî zonm-
luklar nedeniyle bazı ürünlerde talebin karşılanması için ithalât yapılması 
gerekecektir. Fuel-OU ve madenî yağda, üretim durumunım suurlı olması 
sonucu, ithalâtın süregelmesi beklenmektedir, ithalât tahmmleri Tablo 
312 de verilmiştir. 

4. Y A T B R I M L A B : 

862. Üçüncü Plan dönemindeki talebin mevcut rafinerilerin tevsi 
edilmeleri ile karşılanması mümkün görülmöktedir. Ancak, 1978 yılm-
dan itibaren başlayacak arz eksikliğinin giderilmesi amacıyla yeni bir 
rafinerinin T. P. A. O. nca 1973 yümda kurulmasma bağlanacaktır. 
Sektörün yatırımları Bir inci P lan döneminde madencilik sektörü ara-
smda görülmekte, İkinci P lan dönemindeki yatırım 1971 yı l ı f iyatlarıyla 
3 •476,0 milyon TL . na ulaşmaktadır. Üçüncü P lan döneminde yatır ım 
6 750 milyon TL . olarak öngörülmektedir. 

863. Petrol ürünlerinin etkil i bir şekilde taşınma ve pazarlanması 
için gerekli boru hattı şebekesinin kurulması sektörün diğer önemli bir 
yatırım konusu olmaktadır. Ayr ıca depolama tesislerinin geliştirilmesi ve 
pazarlama ünitelerinin talebi karşılayacak düzeye çıkarılması beklenmek-
tedir. 

V. İLKELER VE TEDBİRLER : 

864. 1. tkinciPlan'da yer alıp uygulandığı gibi bu Planda da yeni 
kurula/iak tesislerin kamu kuruluşları tarafmdan gerçekleştirilmesi sağla-
nacaktır. Bununla birlikte uzun dönem petrol ürünleri yurtiçi talebini 
düzenli ve sürekli hammadde kaynaJcIanndan karşılamak için T. P. A . 
O nun uluslararası ilişkileri geliştirilecektir. Münhasıran ihracat yap-
maflt üzere kurulacak tesisler iç in İse, kamu ve özel kaynaklardaja fay-
dalanılacaktır. 

2. Kamunım petrol arama, üretim, taşıma, dağıtım ve satış (Pera-
kende dahil) faaliyetlerinin tek bir kamu kuruluşunda toplanması Üçüncü 
Plan' ın i lk yıh içinde gerçekleştirilecektir. 

3. Üretim ve ekonomik satış bölgelerinin tanımlanması, gereksiz 
taşımalarm önlenmesi ve boru hatlarının kurulmasmı sağlayacak çalışma-
ların sonuçlandırılarak en kısa zamanda uygulamaya geçilmesi öngö-
rülmüştür. Bu uygulama çerçevesinde petrol ürünü perakende satış fiyat-
lar ı yeniden ayarlanarak bölgelerarası ürün dengesi sağlanacaktır. 
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SERAMİK SANAYİİ 

I. PLANLI DÖNEMDE GELİŞMELER : 

865. Seramik sanayii sofra ve süs eşyası, karofayans, sağlık ge-

reçleri, karoseramik ve elektroporselen olarak gruplandınlan malları 

;kapsamaktadır. 

866. Sofra ve süs eşyası üretimi Bir inci P lan döneminde yılda or-
rtalama yüzde 42.9, İkinci P lan döneminde yüzde 11.2 oranında artmış-
tır. On yı l l ık dönemin ortalama yı l l ık artış hızı yüzde 26.1 dir. 1962 yı-

;îmda talebin yüzde 81 i ithalâtla karşılanırken 1966 yılından sonra ta-
mamı iç üretimle karşılanmaya başlanmıştır. Ancak sofra ve süs eş-

.yası sanayii ihracata dönük bir sanayi olamamıştır. 

867. Karofayans üretimi Bir inci P lan döneminde yılda ortalama 

yüzde 33.4, îk inc i P lan döneminde yüzde 8.6 oranmda artmıştır. On yıl-

l ık dönemde yıl l ık ortalama artış hızı yüzde 20.4 dir. Tüketimin 1962 

yı l ında yüzde 10 kadarı ithalâtla karşılanırken 1965 yılmdan bu yana 

•tamamı iç üretimle karşılanmaktadır. 

868. Sağlık gereçleri üretimi Bir inc i P lan döneminde yılda orta-

lama yüzde 38.6 İkinci P lan döneminde yüzde 11.1 artmıştır. On yıl-

l ı k dönemde yıl l ık ortalama artış hız ı yüzde 24,0 tür. Sağlık gereçleri 

sanayii yalnızca iç talebi karşılayacak kadar gelişmiş, ihracata yönel-

memiştir. 

869. Karoseramik üretimine 1966 yılmda başlanmıştır. İnşaat sek-

töründe daha önce alışılmamış bir mal olan karoseramik, f iyat ı ve ra-

k ip mal lann varl ığı dolayisiyle tutulmamıştır. 1966 yılında 737 ton olan 

•üretim 1972 yılında 1 600 ton civarında olacaktır. 

870. Elektroporselen üretimi Bir inci P lan döneminde yılda orta-

lama yüzde 44.1, İkinci P lan döneminde yüzde 20.1 artmıştır. On yı l l ık 

dönemdeki yı l l ık ortalama artış hızı yüzde 31.5 olmuştur. 1962 yıl ında 

talebin yüzde 60 ı ithalâtla karşılanırken bu oran 1972 de yüzde 50 ye 

'düşmüştür. (Tablo 313). 

İL UZUN DÖNEMDE GELİŞME HEDEFLERİ (1972 -
1995) : 

871. Seramik, üretim teknolojisi bilinen ve hemen hepsi yerl i 
olan girdiler kullanan bir sanayiidir. Bu nedenle üretim kapasitelerinin 
talebin iç üretimle karşılanmasını sağhyacak şekilde arttırı lması müm-
kündür. Ayr ıca bu sanayide ihraç potansiyeli de görülmektedir. 

872. Seramik sanayii ürünlerine olan talebin gelecek yıl larda art-
maya devam edeceği, daha hızl ı artışların karofayans ve sağlık gereç-
leri talebinde olacağı beklenmektedir. Ancak artış hızlarının Üçüncü 
P l an döneminden sonra yavaşlayacağı tahmin edilmektedir. Uzun dö-
memde seramik sanayii üretim tahminleri Tablo 314 de verilmiştir. 
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TABLO : SlJf — Usun Dönemde Seramik Üretim Tahminleri 
(Tmı) 

Mallar 

'Sofra ve süs eşyası 

•Karofaiyana 

Sağlık gereçleri 

Karoseramik 

JEleîrtroporselen 

1972 1977 1987 

(1) (2) (3) 

5 500 8 860 15104: 

30 000 55 300 113 000 

5900 17 500 35 980 

1600 2 250 3 686 

5 000 10 000 20 580 

III. ÜÇÜNCÜ PLAN HEDEFLERİ : 

1. T A I . E P : 

(1) İÇ TALEP : 

873. Sofra ve süs eşyası talebi esas olaı-ak halkın gelir düzeyine ve 

alışkaıüıklanna bağlıdır. Karofayans, sağlık gereçleri ve karoseramik in-

gaat yatırımlarının girdileri oldugımdan tıu mallarm tal'epleri üışaat sektö-

ründeki gelişmeye bağlı bulunmaktadır. Öte yandan, elektroporselen, 

elektrik makinaları sektöründe ve elektrifikasyon tesislerinde kullanıl-

makta, dolayisiyle talep bunlarla i lgi l i faaliyetlerden etkilenmektedir. 

Bu faaliyetlerin muhtemel gelişmeleri gözönünde tutularak yapılan talep 

-tahminleri Tablo 315 de verilmektedir. 

(•g; DI§ TALEP (İHRACAT) : 

874. Üçüncü Plan döneminde kurulacak kapasitelerin ancak ar-

tan İQ talebi karşılayabilecekleri talimin edUmekte, bu dönemde önemli 

-miktarda seramik ihracatı olması beklenmektedir. 

2. Ü R E T İ M : 

875. Üçüncü Plan döneminde sektörün toplam üretiminin yılda 

-ortalama yüzde 12.5 artacağı tahmin edilmektedir, öngörülen yatırım-

lar zamanında gerçekleştiği takdirde bu üretim miktarlarına ulaşılması 

ve talebin hemen tamammın iç üretimle karşılanması mümkündür. Üre-

-tim hedefleri Tablo 316 da verilmektedir. 
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lo 

o 
00 

« o 

o 
«i 
TH 
M 

>1 
s- s 
s o»^ 0) ^ ro <ü -a w 

rH Ĥ C 
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3. İ T H A İ A T : 

'876. Üçüncü Plan döneminde seramik ithalâtmm Türkiye'de yapıl-
mayan elektroporselen tipleri ile laboratuvar gereçleri v.b. mallardan 
•oluşması beklenmektedir (Tablo 317). 

TABLO : 317 — Seramik Sanayii İthalât Tahminleri 

Birim : Milyon TL. 

Mal lar 

Seramik sanayii 

İk inci plan Üçüncü plan 
yı l l ık ortalama yıl l ık ortalama 

1967 1972 artış, yüzde 1977 artış, yüzde 

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

5,6 23 32,6 50 16,8 

Kaynak : Devlet Planlama Teşkilâtı ve Devlet İstatistik Enstitüsü 

i. Y A T I R E M L A K : 

877. Üçüncü Plan döneminde seramik sanayiinde 270 milyon TL . 
yatırım yapılması öngörülmüştür. Bu dönemde 4 000 ton/yıl sofra ve süs 
eşyası, 15 000 ton/yıl karofayans, 5 000 ton/yıl sağlık gereçleri ve 5 000 
ton/yıl elektroporselen kapasitelerinin üretime başlamaları beklenmek-
tedir. 

IV. İLKELER VE TEDBİRLER : 

878. (1) İç talep genellikle (özel durumlaı-ın gerektirdiği dlrtijıaç-
1ar dışında) yurtiçi üretimle karşılanacaktır. 

(2) Üretim maliyetlerinin düşürülebilmesi için, yeni yatırımlarla 
küçük kapasiteli tesislerin kapasitelerinin genişletilmesine öncelik ve-
rilecektir. 

(3) Sektör mamullerinin, özellikle hatıra ve süs eşyasmdaki ihra-
•cat potansiyelinin değerlendirilmesi için gereken tedbirler alınacaktır. 



CAM SANAYİİ 

I . P L A N L I D Ö N E M D E G E L t Ş M E L E R r 

879. Cam sanayii Birinci ve özellikle İkinci P lan dönemlerinde 
hızlı bir gelişme göstererek jmrtiçi taleM yurtiçi üretimle karşılayan, 
ayrıca îhracata yönelen bir nitelik kazanmıştır. 

880. Birinci ve İkinci P lan dönemlerini kapsayan 10 yılda cara 
sanayiinde önemli kapasite artışı olmuş; sektörün toplam tireümi 1962 
de 32.8 bin tondan 1972 de 242.9 bin tona çıkarak yüda ortalama yüzde 
17.6 oranmda yükselmiştir. Üretimle ilgiU gelişmeler Tablo 318 de gö-
rülmektedir. 

«81. Bir inci P lan dönemi başmda talet)in yüzde 77 si yurtiçi üre-
timle karşılanırken bu oran 1967 de yüzde 90 a çıkmıştu-, 1972 de isa-
bazı özel tipler dışmda yurtiçi talebia tamamı yurtiçi üretimle karşıla-
mr hale gelmiştir. 1962 de 2.13 Kg. olan fert başma cam tüketimi 
1967 4.16 Kg. a ve 1972 de ise 5.38 Kg. a yükselmiştir. 

CBirinci ve İkinci P lan dönemlerinde gerek yurtiçi talep, üretim ve-
fert 'başına tüketim artış hızlan, gerek yatırımlar plan hedeflerinin üze-
rinde gerçekleşmiştir. 

likinci P lan döneminde yurtiçi talebi karşılamaya ve/veya ithalâtı 
iliame etmeye yönelen yeni tesisler devreye girmiş, böylece ana malla-
r ın üretim kapasitelerinde artışlar sağl.'inrmştır. Cam sanayiinde anâ  
mallar itibariyle kapasite gelişimi Tablo 319 da gösterilmiştir. 

882. 1968 de cam yünü, 1969 da cam boru ve cam çubuk, 1970 de 
laboratuvar eşyası, 1971 de emprime ve telli cam üretimine başlanmış-
tır. Aynca 1974 de devreye girmesi beklenen bir cam keçe tesisi kurul-
maktadır. öte yandan, 1968 de cam inşaat malzemesi ve cam yünü, 
1971 de emprime ve telli cam, 1972 de cam boru ve cam çubuk ihra-
catma başlanmıştır. 

TABLO : S19 — Cam Smayiinde Ana Mallar İtibariyle Kapasite 
Oelişimi 

(Ton) 
Mallar 

Smai kaplar 
E v eşyası 
Düz cam 
Emprime ve telli cam 
Cam inşaat malzemesi 
Cam elyafı (Pibrocam ve cam yünü) 
Cam boru ve cam çubuk 
Diğerleri (Lıaboratuar eşyası, ampul ka-
vanoz ve ampul boru) 

1962 1967 1972 

(1) (2) (3) 

30 000 58 400 160 000 
15 000 19000 32 000 
37 500 72 500 145 000 

— — 30 000 
2 000 3 511 4 208 

— 2 200 3 250 
- - — 1240 

1000 3 411 4 051 

Kaynak : Devlet Planlama Teşkilâtı 
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8S3. P lan döneminde ithalât ikamesini hedef alarak geligen cam; 
sanayii giderek ihracata yönelen bir nitelik kazanmıştır. Birinci P lan 
döneminde 44 bin ton ithalâta kargılık 12 bin ton ihracat yapılabilmiştir. 
Yurt iç i talepteki hızlı artış fazla kapasitenin kullanılmasma olanak 
sag-lamıştır. 1972 yılmdaki gerçekleşmelerle İkinci P lan döneminde 50-
bm ton dolayında ithalât ve 77 bin ton dolayında ihracat yapılması bek-
lenmektedir. 

m Dönemde g e l i ş m e h e d e f l e r i (1972 -
1987) : 

884. inşaat, içki ve gıda sanayii ile cam mamulleri kullanan diğer 
faaUyet alanlarmdaki gelişmelere paralel olarak cam mamullerine olan. 
talebin ve üretimin artmaya devam etmesi beklenmektedir. 

885. Uzun dönemde smaî kap ve düz cam üretimi sektör içindeki 
ağırlığını koruyacaktır. Düz camda 2 mm. kalmlıktan 3 ve 4 mm. ye-
yönelinmesi vo dönüşsüz şişe kullanma eğilimi nedenleriyle talep ve-
üretimin hızlı bir artış göstermesi beklenmektedir. Bu dönem içinde 
sektörün mamul ve yardımcı hammadde ithalâtının olmayacağı tahmin 
edilmekted;-.-. Ayrıca kalite, maliyet ve pazarlama yönünde sağlanacak 
gelişmeler cam sanayiinin önemli bir ihracat endüstrisi haline gelmesine-
olanak sağlayabilecekür. 

ı ı ı . u lus l a r a ras ı k a r ş ı l a ş t ı r m a l a r : 

886. Avrupa Cam Federajsyonuna dahil ülkeler arasında Türkiye-
fert başma cam tüketimi itibariyle geri durumda bulunmaktadır. Türki-
ye'nin fert başma cam tüketimi Akdeniz ülkeleriyle karşılaştırmalı ola-
rak Tablo 320 de gösterilmiştir. 

TABLO : S20 — Fert Bama Cam Tüketimi (1970) 
(Kg.)' 

Düz cam Sınaî kap 

Türkiye 2,34 2,14 
Yunanistan 5,17 4̂ 03 
Portekiz 3,57 a2!40 
ispanya (a) 10,11 13,65 
İtalya 9,99 22.73 
Fransa 10,01 28,71 

Ka/ynaU : Congress of the European Glass Federatim^ (1970 h 
(a) 196S yih rakamıdır. 

ıv. üçüncü p lan h e d e f l e r i : 

887. Üçüncü Plan dönemine ait büyüklüklerin tespitinde nüfua-
artışı, inşaat faaliyetleri ve cam mamulleri kullanan sana>-i dallarındaki: 
gelişmeler gözönünde tutulmuştur. 
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1. T A İ E P : 

(1) ÎÇ TALEP : 

888. Üçüncü Plan döneminde cam sanayii mamullerine olan yurt-
içi talebin yılda ortalama yüzde 10.7 oranmda artış göstermesi beklen-
mektedir. Böylece fert başma cam tüketimi 1977 de 7.8 Kg. a yüksel-
miş olacaktır. Bu dönemde sınai kaplar, düz cam ve cam elyafı talebi 
da artacaktır. İnşaat faaliyetlerinin ve otomotiv sanayiin gelişmesi 
düz cam; meşrubat ve diğer gıda maddeleri sanayiinin gelişmesi ise 
sınaî kap talebini hızla artırmaktadır (Tablo 321). 

(2) DI§ TALEP (İHRACAT) : 

889. Üçüncü Plan döneminde cam sanayii ihracatı değer olarak 
yılda ortalama yüzde 17.1 artış gösterecektir, thracatta düz cam, sınai 
kaplar, emprime ve telli cam ile cam ev eşyası önem kazanacaklardır. 
(Tablo 322). 

2. Ü R E T İ M : 

890. Cam sanayii üretiminin Üçüncü Plan döneminde değer ola-
rak yılda ortalama yüzde 10.9 artması öngöı-ülmüştür. Düz cam ve 
smaî kaplarda mevcut kapasite yurtiçi talebi karşılama yanında ihra-
cata da olanak verecek düzeydedir. Ancak, bu gelişmelere rağmen sınaî 
kaplarda kapasitenin tam olarak kullanılması mümkün görülmemekte-
dir. Sektör ana mallarmın üretim artış hızlan Tablo 323 de verilmek-
tedir. 

3. İ T H A L A T : 

891. Üçüncü Plan dönemi için optik cam, cam keçe ve özel nite-
likleri olan bazı mallar dışında ithalât öngörülmemiştir. (Tablo 324). 

4. Y A T I R I M L A B : 

892. Üçüncü Plan döneminde cam sanayiinde 650,0 milyon TL . 
tutarmda yatırım yapılması öngörülmektedir. Bu dönemde 2 000 ton/yıl 
cam keçe, 1 000 ton/yıl cam yünü, 16 000 ton/yıl ev eşyası, 200 ton/yıl 
fibrocam, 2 800 ton/yıl cam boru ve cam çufeuk, 30 000 ton/yıl emprime 
ve telli cam. 1 200 ton/yıl aydınlatma eşyası için ek üretim kapasitesi 
yaratılmış olacaktır. 

893. Aynca Dördüncü Plan döneminde devreye girmesi öngörülen 
100 bin ton/yıl kapasiteli düz cam tesisi ile 40 "bin ton/yıl kapasiteli 
sınai kaplar tesisinin ve 300 ton/yıl ikapasiteli fibrocam tesisinin yatı-
nmlarma Üçüncü Plan dönemi içinde başlanması öngörülmüştür. 

V. ÎLKELER VE TEDBÎRLER : 
894. (1) Üçüncü Plan döneminde modernizasyon, yenileme ve 

tevsi yatırımlarına öncelik verilecek, dış rekatıete olanak sağlamak için 
ekonomik büyüklükteki kapasitelerin yaratılması esas tutulacaktır. 

(2) Yeni yatırımlar yerli özel sermaye ile gerçekleştirilecektir. 

f. 29 



ÇİMENTO SANAYİİ 
I. PLANLI DÖNEMDE GELİŞMELER: 
895. Çimento üretimi 1962 yılmda 2,3 milyon tondan 1967 de 4,2 

milyon, 1972 ise 8,5 milyon tona ulaşmıştır. Üretimin ortalama yıllüc 
artışı Birinci Plan döneminde yüzde 12,7, İkinci Plan döneminde yüzde 
15 olmuştur. On yıllık dönemdeki ortalama Eirtış hızı yüzde 14 dür 
(Tablo 325). 

696. Çimento üretim kapasitesi 1962 yılmda 2,3 milyon tondan 
1972 yılmda 9,5 milyon tona ulaşmıştır. Bu sektörde özel kesim, kurulu 
kapasitenin ylizda 45 ine sahiptir. 

1960 larda her yıl tüketimin jrüzde 9 kadarı ithalâtla karşüanırken 
yeni kapasitîler kurulması ile 1970 yılında ithalât gereği kalmamış, 
ayrıca aynı yı l çimento ihracatma başlanmıştır. 

n . U Z U N D Ö N E M D E GEflLJŞME H E D E F L E R İ : (19Î2 - 1995) 

897. Çimento bütün yatırımlarda kullamlan bir mal olduğımdan 
talebinin karşıleınmaması yatırımlarm gecikmesine böylece ekonomide 
darbogazlarm dogmasma yol açabilecektir, öte yandan, çimento üreti-
minde kullanılan inputlarm hemen hepsinin yerU olması, üretim tekno-
lojisinin bilinmesi, makina - teçhizatm bir kısmmm yerli yapılabilmesi 
nedenleri ile çimento üretim kapasitesinin iç talebi karşılayacak düzeyde 
geliştirilmesinde önemli bir sorun görülmemektedir. Uzun dönem hedef-
leri bu gerekler ve olanaklar gözönünde tutularak hesaplanmıştır. 

898. 1970 3rılmdan itibaren sektörde kurulu kapasitenin talepten 
fazla olması sonueunda ihracat yapılmaya ballanmış olmasına rağmen 
çimento üıraç malı olarak düşünülmediğinden ilerdeki yıllarda çimento 
ihracatmm azalacağı, üretim kapasitenin ancak iç talebi karşılayacak 
ölçüde geliştirileceği beklenmektedir. Çimento talebindeki artış hızının 
giderek yavaşlıyacağı tahmin edilmektedir. Uzun döneme ait çimento 
talep tahmini Tablo 326 da verilmiştir. 

TABLO : 386 — Çimento TcUebinde Uzun Dönem Geline Tahminleri 
(Bin Tem) 

1972 1977 1982 1987 1995 

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

Çimento 7 300 13 000 21 000 31 000 40 000 

IIL ULUSLARARASI KARŞILAŞTIRMALAR: 
899. Bazı ülkelerdeki çimento üretim artış endeksleri Tablo 327 

de verilmiştir. 

TABLO : 327 — Bazı Ülkelerin Çimento Üretim Artış Endeksi 
1963 1970 

Ülkeler ( î ) ^̂ ^ 

A E T ortalfiması loo 146 

î'^alya 100 150 
ispanya loo 232 
Yunanistan joo 2i3 
T ü ^ e 100 236 

Kaynak : OECD, The Cement Industry -1970. 
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900. Tüı^kiye 1963 - 1970 arasında, ikarşılaştırma yapılan ülkeler 
arasında, çimento üretiminde en yüksek artış hızını sağlayan ülke ol-
muştur. Fakat Tablo 328 de görüldüğü ıgrbi tüketim, gelişmiş ülkelerin 
düzeyine ulaşamîumstır. 

TABLO : S28 — Çimento Üretim ve Tüketim Miktarları (I9y0) 

Üretim Fert başına 
(Bin ton) tüketim (Kg.) 

Ülkeler (1) (2) 

Bat ı Almanya 37 482 600 
Fransa 28 860 553 
İtalya 33 126 608 
İspanya 16 536 496 
Yunanistan 4 895 515 
Türkiye 6 374 078 

Kaynak : OECD, The Cement Industry - 1970. 

IV. ÜÇÜNCÜ PLAN HEDEFLERİ: 

1. TALEP : 

(1) İÇ TALEP : 

901. Üçüncü Plan döneminde çimento talebinin yılda ortalama yüz-
de 12,3 artacağı tahmin edilmiştir (Tablo 329). Bu tahminde büyüme 
hızı ve inşaat yatırımlarındaki gelişmeler gözönünde aimmıştır. 

TABLO : S29 — Çimento Sanayii Yurtiçi Talep Tahminleri 

1971 FiyatlaHyle 
Miktar : Bin Ton 
Değer : Milyon TL. 

İkinci plan Üçüncü plan 
yıl l ık ortalama yıl l ık ortalama 

Mal lar 1967 1972 artış (Yüzde) 1977 artış (Yüzde) 

~( î ) (2) (3) (4) (5) 

Miktar 4 455 7 300 10,4 13 000 12,2 
Çimento 

Değer 1 033,5 1 693,6 10,4 3 016,0 12,2 

Kaynak : Devlet Planlama Teşkilâtı 

(2) DI§ TALEP (İHRACAT) : 

902. Çimentonun ağır, fakat ucuz bir mal olması nedeni Ue dış 
ticarette önemli bir yeri olmayacağı, çimento ihracatmm özellikle kapa-
sitenin iç talepten fazla olduğu sürece yapılacağı, tahmin edilmektedir 
(Tablo 330). 



TABLO : SSO — Çimento Sanayii İhracat Tahmvıileri 

1971 Piyatlariyle 
Miktar : Bin Ton 
Değer : Milyon TL. 

Mallar 1967 1972 

İkinci plan 
yı l l ık ortalama 
artış (Yüzde) 1977 

Üçüncü plan 
yıl l ık ortalama 
artış (Yüzde) 

(1) (2) (3) (4) (ö) 

Çimento — 84,0 

Kaynak : Devlet Planlama Teşküâtı 

Z. Ü B E T İ M : 

903. Üçüncü Plan döneminde çimento üretimi yılda ortalama yüz-
de 8.9 hızla artacaktır. Üretimde bu artış hızmın satlanabilmesi, yapıl-
makta olan projelerm zamanmda tamamlanmasına bağlıdır (Tablo 331). 

TABLO : SSl '— Çimento Sanayii Üretim Tahminleri 

1971 Piyatlariyle 
Miktar : Bin Ton 
Değer : Milyon TL. 

İkinci plan 
yıl l ık ortalama 

1967 1972 artış, yüzde 

Üçüncü plan yüzde 
artışlar (Değer) 

Beş Y ı l l ı k 
1977 yıl l ık ortalama 

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

Çimento 

Miktar 4 219 8 500 

Deter 978,8 1 972 

15,0 13 000 52,9 8,9 

15,0 3 016 52,9 8,9 

Kaynak : Devlet Planlama Teşkilâtı 

3. İ T H A L A T : 

S04. Çimento üretim kapasitesi iç talebi karşılamaya yeterli oldu-

ğundan Üçüncü Plan döneminde çimento ithalâtı öngörülmemektedir. 

4. YATıBıMLAB : 

905. Üçüncü Plan döneminde Çimento sektörüne 2060 milvon TL . 
tutarmda yatırım yapılması öngörülmüştür (Tablo 332). Halen inşa 
halinde olan beş yeni fabrika ve ik i tevsi yatırımı ile 1975 yılmda çimen-
to üretimi kapasitesi 13,2 milyon tona ulaşacaktır. 



TABLO : SSS — Çimento Sanayii TaUnmlart 

(19T1 Fiyatlartyla, Milyon TL.) 

Birinci plan İkinci plan 
dönemi dönemi gerçekleşme Üçüncü plan 

gerçekleşme tahmini hedefi 

(1) (2) (3) 

Çimento 1 054,1 2 125,0 2 060 

Kaynak : Devlet Planlama Teşkilât\ 

V. ÎLJCEÎLİEÎR V E "nBDûBÎRIiEÎR : 

906. (1) Talep iç üretimle karşılanacak, üretimin talepten fazla 

olan kısmı, özellikle klinker olarak, ihraç edilecektir. 

(2) Yeni yatırım yerleri çimentonım kullanıcıya en ucuz şekilde 
saflanmaaı ilkesi gözönüne alınarak seçilecektir. 

(3) Yeni falbrikalarm optimum kaıpasitede kuruhnası sag-lanacak, 
aynca bu fabrikalarm yurt içinde üretilen kısımlannm arttırılmasını 
sağlamak amacıyla Türkiye Çimento Sanayii T. A. Ş. bünyesüide proje, 
mühendislik ve dizayn çalışmalan yaıpacaık bir t>irim kurulacaktır. 

(4) Yeni yatınmlarda öncelik özel kesime verilecektir. 
(5) Hava kirlenmesi sorunu doğurmakta olan çimento fabrikala-

rına, kirlenmeyi önleyici teçhizatm konulması konusu üzerinde duru-
lacaktır. 



PİŞMİŞ KİLDEN VE ÇİMENTODAN GEREÇLER 
SANAYİİ 

I. PLANLI DÖNEMDE GELİŞMELER: 

007. Pişmiş Kilden ve Çimentodan Gereçler Sanayii kapsamma 
giren mallar di fer sektörlerde girdi olarak kullanıldıfmdan, izlenen ge-
lişmeler d i fer sektörlerdeki gelişmelere ba f l ı olmuştur. 

908. P lanl ı dönemde tu f l a ve kiremit ile çimentodan gereçler üre-
timinde hız l ı artışlar olmuş, talep yurtiçi üretimle karşılanabilmiştir. 
Bu sanayide genellikle 'kapasitenin altında üretimde bulunulması dikkati 
çekmektedir. Aynca, bir kısım tesislerdeki üretim tekniğ-i üretim mali-
yetlerini ve kaliteyi olumsuz yönde etkilemekte devam etmiştir. 

909. Kamu ve özel kesim kuruluşlarmm faaliyet gösterdi|-i ateş 
tug-lası üretiminde kapasite artışları sağlanmıştır. Konya'da kurulan 
16 500 ton/yıl ateş tuflası ve 26 500 ton/yü sinter-magnezit kapasiteli 
bir tesisin kurulmasıyla magnezit ve krom - magnezit ateş tuğlalarmm 
yurüç i üretimine başlanmıştır. Ancak, tesislerin kanasite altı çalışmaları, 
kalite sorununu gerektiğ-i şekilde çözümleyememeleri ve özel nitelikleri 
olan bazı tip ateş tuğlalarmm yurt içinde üretilmemesi nedeniyle ithalât 
devam etmiştir. 

910. P lanl ı dönemde inşaat ve alt yapı yatırımlarının hızlandırıl-
ması; su, kanalizasyon, sulama ve elektrik şebekelerinin geliştirilmeye 
çalışılması inşaat tuf lası ve kiremitle birl ikte asbestli çimento boru, 
ksınalet ve beton direk talebini önemli ölçüde arttırmıştur. 1970 yılmdan 
itibaren ateş tuf las ı sanayiinin bir y an mamulü olan sinter-magnezit 
üdracatma başlanmıştır. P lan l ı dönemde üretimde gelişmeler Tablo 333 
de verilmiştir. 

IL UZUN DÖNEMDE GELÎŞME HEDEFLERİ (1972 -
1987) : 

911. Pişmiş Kilden ve Çimentodan Gereçler Sanayii mal lar ına 
olan yurtiçi talebin uzun dönemde diğer sektörlerdeki yatırım ve üre-
t im faaliyetlerine baf l ı olarak önemli artışlar göstermesi beklenmekte-
dir. Tu f la , kiremit, düz ve oluklu levhalar ile hafif betondan yapı ge-
reçlerinin inşaat sektörünün gelişmesine; beton oluk ve asbestli çimen-
to borularm sulama ve kanalizasyon yatırımlarına; beton direk üretimi-
nin de elektrifikasyona ibaflı olarak önemli artışlar göstereceği tahmin 
edilmektedir. 

912. Uzun dönemde kimya ve metalürji gibi sanayilerin giderek 
ağırl ık kazanması öngörüldüğünden b̂u sanayilerin bir girdisi olan ateş 
tuğlası üretiminin yurtiçi talebi karşılayacak düzeyde tutulmjısı bir zo-
runluluk olmaktadır. Bu dönemde şehirleşme ve yapı malzemeleri kul-
lanımındaki değişmelerin etkisiyle delikli ve boşluklu falbrika tuğlası 
üretiminin harman tuğlası üretimini geniş ölçüde ikame etmesi beklen-
mektedir. 
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III. ÜÇÜNCÜ PLAN HEDEFLERİ : 

913. Üçüncü P lan hedeflerinin saptanmasında sektör kapsamıma 
giren maUan kuUanan inşaat ve alt yapı yatır ım faaliyeUeri İle meta-
lur ĵi ve diğer sanayilerdeiki gelişmeler esas aimmıştır. 

1. T A U E P : 

(1) İÇ TALEP : 

914. (Sektörde genellikle sipariş üzerinde üretim yapıldığından ve 
ateş tuğlası dışında ithalât ve ihracat olmadığından talep üretime eşit 
kabul edilmiş ve birlikte incelenmiştir. 

915. Pişmiş kilden ve çimentodan gereçler sanayii üretiminin Üçün-
dü P lan döneminde değer olarak yı lda ortalama yüzde 10,0 artması ön-
görülmüştür. Asbestli çimento levha ve borular, beton oluk, ateş tuğlası 
ve harçlar sektör içinde üretimleri hızh gelişen mallar olacaktır. Beton 
oluk üretimi ile dönem içinde 540 bin hektar arazinin sulanmasına ola-
naık sağlanacaktır. 

916. B u dönemde ateş tuğlası talefci demir-çel ik, cam, bakır, çi-
mento ve diğer sanayilerin şimdiki ve gelecekteki üretim kapasitelerine 
uymak üzere hızla artacak 1972 yı lmda 114 bin tondan, 1977 yı lmda 
205,1 bin tona yükselecektir. 1977 yılm-da çeşitli sanayilerin magnezit ve 
krom - magnezit tuğla talebinin 60 bin ton/yıla çıkması beklenmektedir. 
Bazik refrakter malzeme ve ateş tuğlası üretim açığını kapatmak üzere 
1975 ve 1977 arasmda 49 500 ton/yıl yeni kapasitenin yaratılması ge-
rekli görülmektedir. Yurt iç i talep ve üretim hedefleri Tablo 334 ve Tab-
lo 338 de verilmiştir. 

(Z) DIŞ TALEP (İHRACAT) : 

917. Ateş tuğlası üretiminde yarı mamul olarak kullanılan sinter 

magnezitin Üçüncü P lan dönemi başlarında ihracatma defvam edilmesi, 

ancak 1975 den itibaren ihraç edilmeyereik bu yılda devreye girecek 

olan krom - magnezit a t^ tuğlası tesislerinde ıkullanüması öngörül-

mektedir. 1976 yılmdan itibaren ateş tuğlası ihracatmm başlaması bek-

lenmektedir (Tablo 336). 

2. t T H A l A T : 

918. Ateş tuğlası taletoinin yurtiçi üretimle karşılanması öngörül-

düğü halde talep artışları nedeniyle yüksek alüminli ve/veya özel nite-

l ik isteyen tuğlalarla birl ikte mağnezit ve krom - magnezit tuğlalarının 

ithal edilmesi gerekecektir (Tablo 337). 
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3. T A T I B I M L A B : 

919. iBu sektörde Birinci P lan döneminde 1 076,7 milyon TL., ikin-

ci P lan döneminde 1421,0 milyon TL . yatır ım yapılmıştır. (1) Sektörde 

atıl kapasitenin de oluşu dikkate alınarak Üçüncü Plan döneminde 480 

milyon TL . tutarmda yatırım yapılması öngörülmektedir. Toplam yatı-

rım tutan 141 milyon TL. olan Konya Krom - (Maıgnezit Ateş Tuğ-lası 

Fabrikası I, n ve ITC. kademe tevsiyeleri İle 85 milyon TL . tutan olan 

yeni ibir a t^ tuzlası tesisi yatınmlarm af ı r l ık nöktaJannı oluştura-

caktır. 

IV. İLKELER VE TEDBÎRLER : 

920. (1) Yapılacak yatırımlarda bölgesel talep taJıminlerine önem 

verilecek, böylece ulaştırma masraflarmm azaltılması ve âtıl 'kapasite 

yaratılmaması sağlanmış olacaktır. Yap ı malzemesi üreten dağmık 

işletmelerin düzenli ve entegre sanayiler olaraik gdigtirilmesi teşvik 

edüecektir. 

(2) Ağ ı r sanayinin önemli bir girdisi olan ateş tuglasmda ham-

madde ve kalite sorunu çözümlenecek ihracat olanakları araştınlacaktır. 

(3) Ateş tuğlası tesislerinin tam kapasite ile çalışması eağla-

nacaJîtır. 

(1) Bu yaUrtmlara Cam ve Seramik sanayi yatırtmiart dahildir. 



DEMİR ÇELİK SEKTÖRÜ 

I. PLANLI DÖNEMDE GELİŞMELER : 

921. Çeşitli ikame mallarındaki gelişmelere ratmen. çelifin, sa-
nayım başlıca girdisini oluşturması, demir çelik sektörü ile sanayi ara-
smdaki kuvvetli üişkiyl sürdürmektedir. Bu sektördeki gelişmelerin, he-
aef alınan sanayileşme dotrultusunda gerçekleşmesi beklenmektedir. 

922. Bir inci Beş Y ı l l ık Planda demir-çel ik sanayiinin ba^ı alt 
dallannda kullanılmayan kapasitenin varlığı üzerinde duruJmugtur ik in-
ci Beş Yı l l ık Planda ise ithalât gerekliliği belirtilmiştir. 

923. Ayr ıca planlı dönemde demir-çel ik sektöründe verimliliğin 
artırı lması ve maliyetlerm düşürülmesi amacıyla difer bazı tedbirler 
yanında, demir cevheri nitelisinin geliştirilmesi ve üretim t e kn i^de 
yem metodlarm kullanılması öngörülmüştür. Demir - Çelik Sanayiinde 
Bırmci ve İkmci Beş YıUık Planlarm üzerüıde ağırl ıkla durduğu proje 
tesıa ve işletme ile ilgili işlerin tümünü birleştirecek tek örgüt kurul-
ması gerçekleştirilememiştir. Cevher nitel i f in i geliştirme alamnda da 
gecikmeler olmuş, ilgili projeler İkinci P lan döneminin sonunda ele alı-
nabUmiştir. 

924. Planlı dönemde ham demir üretimi 7.4 kat, ham çelik üretimi 
7,0 kat artmıştır. Demir - Çelik nihaî ürünlerinin, a y m dönemdeki üretim 
artış, 5 kat olmuştur. Nihaî ürün talebi ise, miktar olarak yine aynı 
donemde 4,1 kat artış göstermiştir. Demir - Çelik nüıaî ürünleri üreti-
mmdeki gelişmeler Tablo (338) de yer almıştır. Bu dönemde. Ereğli te-
sıslerımn büyük bir kapasite ile üretime başlaması sonucu, en büyük 
gelişme yassı hadde üriinlerinde göriilmüştür. Bu konuda her iki Pla-
nın da öngördüğü hedefler büyük oranda aşılmıştır. 

925. Uzun hadde üriinleri talebi ise, genellikle, inşaat sektöründeki 
P lan hedeflerini aşan gelişmeye paralellik göstermiş, bu ürünlerde her 
iki planın hedefleri anılmıştır. Konut tipi inşaat talebinin gelişmesine 
paralel olarak, çubuklara olan Ulep, profillere oranla daha hızlı artmış-
tır. imalât sanayiinm yassı hadde ürünleri talebi önemü ölçüde Plan he-
deflerini aşarken, özel çelik talebi ve döküm parçaları üretimi ik inc i 
P lan hedeflerinin altmda 'kalmıştır. Bu durum, planlı dönemde makina 
imalât sanayileri dışındaki madenî eşya. taşıt imalâtı gibi sanayi kolla-
rında daha hızlı bir gelişme gerçekleştiğini doğrulamaktadır. 

926. Demir-Çe l ik talebinin karşılanmasında sürekli olarak ithalât 
gerekmiştir, ithalâtın yapısmda görülen en önemli değişiklik; ithalâtta 
yan ürün payınm. Plan tahminlerine oranla daha büyük bir hızla artmış 
olmasıdır. Nitekim yan ürün ithalâtı, ik inc i Plan döneminde talimin 
edilen değerin yüzde 160 ı olarak gerçekleşirken, nihaî ürün ithalâtı ger-
çekleşme oranı yüzde 80 de kalmıştır. Bu dönemde sektörün bazı mal-
larında süröksiz ve küçük miktarlar halinde ihracat yapılabilmiştir. 
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=o ĉ  âî 00 I s s M 00CM0g'*t<t-q00>o S ' 

CO o o V ı-l 00 
lO -al ^ l-i 

o ıra >n ĉ  'J' "-I 
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TABLO : 339 — On Yılhk Dönemde Demir-Çelik Ürünleri Talebi (a) 

Yuvarlak (b) 
Ağır profil (g) 
Hafif profil (c) 
Demiryolu malzemesi 
Tel 
Levha 
Sıcak Çek. saç 
Soğruk Çek. saç (f) 
Galvanizli saç 
Teneke 
EMkişli boru 
Dikişsiz boru 
özel çelik (d) (f) 
Döküm 

T O P L A M 

Bin Ton 

1972 1977 1982 

(1) (2) (3) 

700 
67 

1137 
112 

1657 
132 

205 
27 

417 
47 

696 
60 

95 
130 
180 
200 

188 
260 
350 
565 

317 
454 
599 
993 

30 
70 

130 

48 
123 
210 

78 
216 
338 

32 
100 
232 

54 
265 
389 

93 
567 
729 

2 198 4 185 6 929 

Yı lhk yüzde artış 
Jy 

1977/72 1982/77 

(4) (5) 

10.2 
10.8 
15.3 
11,7 

14.6 
14.9 
14.2 
23.0 
9.9 

11,9 
10.1 
11.0 
23.3 
10.9 

13.7 

7.8 
3,3 

10,3 
5,0 

11.0 

11.8 
11.3 
11.9 
10.2 
11.9 
10,0 
11.5 
14,7 
13.4 

10.6 
(a) Bu tablodaki ayrıntı 10 yıl için verilebümektedir. 
(b) 4- 60 mm. hariç 

Yuvarlak hariç 
^Inldna yapım ve takım çelikleri, alaşımlı, yüksek karbonlu, dövme, 
kutuk v b. gtbı her türdeki ürünler olarak verilmiştir. Yan ürün 
şeklindeki özel çeliklerden, sadece yarı ürün olarak kullanılanlar 
i'eya urun şekline getirilmeden tüketilenler dahil edilmiştir 
^n^lZf' çekilmiş saç tutarı soğuk çekilmiş 
saçlardan du^mulmıuştur. Diğer kaplamalı saçlarda (Tenekeler ha-
riç) bu kalemce gösterilmiştir. 

( f ) Manyetik saçlar, soğuk çekilmiş saçlara dahil değildir. Bu tür saçlar 
özel çelikler içinde gösterilmiştir. 

hvJü «e genişliği + 120 mm. lik Uimialar, 
buyuk kesitli çubuklar, kutuk ve blumlar dahil edilmiştir. 

(c) 
(d) 

(e) 

TABLO : S40 — Uzun Dönemli Demir-Çelik Talebinin 
Ana Ürün Bölümlerine Göre Değişimi 

(Bin Ton) 
1972 1977 1982 1987 1992 1995 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
Uzun hadde ürünleri 
Yassı hadde ürünleri 
özel çelik 
Çekme boru 
Dökümler (Boru dahil) 

1094 
740 
100 

32 
232 

1901 
1556 

285 
54 

389 

2 862 
2 678 

567 
93 

729 

4 418 
4 879 
1191 

150 
1 314 

6 230 6 765 
7 400 8 800 
2 000 2 400 

210 20O 
1 960 2 285 

T O P L A M 2 198 4 185 6 929 11 952 17 800 20 500 



II. UZUN DÖNEMDE GELİŞME HEDEFLERİ (1972 -
1995) : 

927. Demir-çel ik sektörünün uzım dönemli gelişmesi sanayileşme-
nin ve özellikle yatınm mallan sanayilerinin temel hammaddesi olması ve 
bu nedenle sanayileşmede kilit rolü bulunması gözönün'de tutularak ele 
aimmıştır. Sanayileşmenin gelişmesine paralel olarak, özel çelik ve yassı 
hadde ürünlerinin toplam demir - çelik talebi içindeki paylarının hızla art-
ması ve üretim bileşiminin bu yönde değişmesi beklenmektedir. 

928. Çeşitli metaller ve petrokimya ürünleriyle ciddî rekabeti ve 
gelişen ikame mallan karşısmda demir ve çelik ürünlerinin tüketim alan-
lannda sürekli bir defişme görülmektedir. Buna rag^nen, daha çok gemi 
sanayi ile boru hatlan yapımında ve denizaltı sondaj çalışmalarmdaki ge-
lişmeler sonucu dünya demir-çelik dış ticaret hacminin hızla gelişmesi 
dikkat çekicidir. Türkiye'de talebin, uzun dönemde bu sanayilerin ve ay-
rıca inşaat sektörünün talebine bagh olarak gelişmesi beklenmektedir. 

929. Yeni strateji'de öngörülen hız ve yapıdaki sanayileşmenin ger-
çekleştirilebilmesi için, demir - çelik ürün maliyetlerinin uluslararası alan-
da rekabet edebilir düzeyde tutulması gerekmektedir. Bu sektör mal-
ları Avrupa Kömür ve Çelik Birl iği kapsamında bulunmasına rağmen, 
Avrupa Ekonomik Topluluğu ile ilişkilerimiz açısmdan maliyetlerinin in-
dirilmesi zorunludur. Bunun sonucunda bazı ürünler için uzun dönemde 
ihracat olanağı yaratılabilir. 

930. Uzun dönemli bir perspektif içinde inşaatta kullanılan demi-
rin kalitesinde iyileştirmeler yanında, mukavemet artıncı şekillendirme-
lerin yaygınlaştıniması gerekli görülmektedir. İnşaat tekniglndeki geliş-
meler, şehirleşme hızı. nüfus artış hızı ve gayrisafî millî hasılanm perspek-
tif dönemdeki artış hızlan dikkate almarak, yuvarlak demir talebinin 
yıllık artış hızının önümüzdeki on yı l içinde ortalama yüzde 9 dolaymda 
olacag:ı tahmin edilmiştir. 

931. Hızl ı sanayileşmenin ve özellikle yatırım mallan sanayilerinin 
gelişmesine bağlı olarak hafif profil talebinin 1973 - 1987 döneminde yılda 
ortalama yüzâe 12 dolaymda artması beklenmektedir. Ağır profilde tale-
bin ikame mallarına dönüşmesi beklendiğinden, artış hızınm aym dönemde 
yılda ortalama yüzde 7.0 dolayında olacağı tahmin edilmiştir. 

932. Yassı ürün talebi, imalât sanayiinin çeşitli alt dallannm geliş-
melerine göre tahmin edilmiştir. Sanayileşme yapısmda yatınm mallan 
yönünde öngörülen değişmeler, uzun dönemde özel çelik ve döküm ile 
yassı hadde ürünleri talebinde önemli artışlar gerektirecektir (Tablo 339. 
340, ve 341). 

TABLO : Ski — Taleiin Bileşimi 

1972 1977 1982 1987 1992 1995 

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

Uzun hadde ürünü 49,8 45,4 41,3 37,0 35,0 33,0 
Yassı hadde ürünü 33,7 37,2 38,6 40.6 41,5 43.0 
Özel çelik 4.5 6.8 8,2 10,0 11,3 11,8 
Çekme boru 1,4 1.3 1,4 1.2 1,2 1,2 
Dökümler (Boru dahU) 10,6 9,3 10,5 11,0 11,0 11,0 

T O P L A M lOOO lOOO 100 0 1000 100 0 100 0 

f. 30 
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933. Yukarda belirtilen hedeflerin, maliyetler düşürülerek gerçek-
leştirilmesi için belirli verimlilik artışlarının sağlanması zorunlu görül-
mektedir. Bununla ilgili olarak yüksek f ırmlara zengmleştirllmiş demir 
cevheri (1) verilmesi ve birim hamdemir için kok kullanımmda düzenli 
azalLrnalar (2) vapılması öngörülmüştür Bu husus demir-çel ik sana-
yiinin verimlil iklerini artırma yanında sınırlı arz olanakları açısmdan da 
zorunludur (Tablo 342 ve 343). Demir cevheri ve metalurjik taşkömürü 
talepleri Tablo 344 ve 345 de gösterilmiştir. 

TABLO : SU — Demir Cevheri Talebi 

(Mayon Ton, Yüzde 68 Fe muhtevası) 

1977 1962 1987 1992 1995 

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

Erdemir 2,2 4,5 8,0 8,0 

îsdemir 2,8 5.4 7,0 8,0 8,0 

IV. Tesia — 3,5 7,0 10,0 

Karabük 1.4 . , 

Diğerleri 0,3 1,0 1,3 2,0 4,0 

T O P L A M 6,5 12,3 18,8 25,0 30,0 

TABLO : Sİ5 — Metalurjik Taşkömür Talebi 

(Milyon Ton) 

1977 (a) 1982 (b) 1987 (b) 1992 (b) 1995 (b) 

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

Erdemir 1,5 2,0 3,0 3,5 3,5 

Îsdemir 1,7 2,7 3,0 3,5 3,5 

IV. Tesis — 1,7 3,0 4,0 

Karabük 0,9 1,0 . , 
Diğerleri 0,2 0,2 0,5 1,0 1,5 

T O P L A M 4,3 5,9 8,2 11,0 12,5 

(a) Yüzde 9 küm 

(b) Yüzde 8 mm 

(1) Demir cevherinin pellet veya sinter gibi aglomerasyon ürünle-
rini kullannutk suretiyle yüksek fırın şarjının ortalama yüzde 6S (Fe) üze-
rinden yapılması öngörülmüştür. 

(S) 1972 de »00 kg, 1977 de 650 kg. 1982 de 500 kg. kok/Um ham-
demir hedef almmı^tr. 
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934. Son on yıl l ık dönemde hızla gelişen oksijenle çelik üretiminin 
uzun dönemde yerini koruması beklenmektedir, özellikle, elektrik ener-
jisi üretim maliyetlerinin yüksek oluşu, elektrikle çelik üretimini olumsuz 
olarak etkilemektedir. Bu darbogazm 1982 yılmdan sonra nisbeten kaldı-
rüabileceg:i tahmin edilebilir. Çelik teknolojisindeki hızlı gelişmeler ile özel-
likle, ön redükleme usulleri Ue yeni hafif alaşımlı özel çelik üretmek; ile-
ride kurulacak demir-çel ik tesislerinin özelliklerini büyük ölçüde etki-
leyecektir. Bu nedenle yeni tesisler kurma durumunda olan Türkiye'nin, 
bu teknolojik gelişmeyi yakından araştırması ve izlemesi gerekmekte-
dir (Tablo 346). 

TABLO : Sİ6 — Üretim Programlaması (Sektör içi genel denge) (a) 

(Bin Ton) 

1972 (e) 1977 1982 1987 

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

Elektr ik çeliği 
Oksijen çeliği 
S M çeliği 
Toplam ham çelik 
Ham demir 
Döküm piki 
Döküm çeliği 
Hadde ürünleri (d) 
•;?ik döküm 
?elik döküm 

235.0 
250,0 
635 0 

1 750,0 (c) 
1180.0 

244 0 
17,5 

1 400,0 
232,0 

17,5 

324.0 
3 535,0 

700,0 
4 560,0 
3 410 0 

3'62,0 
45,0 

3 567,0 
344 0 
45,0 

700.0 
6 635.0 

700.0 
8 035,0 
6 088.0 

666.0 
95,0 

6 200,0 
634,0 
95,0 

1 450.0 
11 890 0 

700,0 
14 040,0 
10 564,0 
1 204.0 

210.0 
10 638,0 
1 144.0 

210,0 

Ürün toplamı 1 649,5 3 9'56 0 6 929.0 11 952,0 

(a) Talep tahminleri 1995 yılına kadar uzatıhntş, ancak üretim teknolo-
jisindeki de^i^meler nedeniyle üretim programüamtası 1987 yılından 
öteye götürillememiştir. 
Üretim programlarının düzenlenmesinde tamir ve hakvm gibi dv-
rumların dengelenmesini saklamak üzere, üretim kapasitelerinde 
tnlebin üzerinde seçimler yapılmıştır. 

(b) Si&mens-Martin çeliği üretiminin uzıın dönemli gelişmesi; proje ba-
zındaki değerlendirmelere göre, oksijen çeliği üretimine dönüşebilir. 

(c) Ham çelik miktarları; nihaî ürünler üretim programı için gerekli 
dengelemenin yapılmasında kunamlmaktadır. Üretim gerçeklenme 
mAktarı HOl bin tondur. 

(d) özel çelik dahildir. 

(e) Denge değerleri olup, gerçekleşme değerlerinden farklı olabilirler. 

III. ULUSLARARASI KARŞILAŞTIRMALAR: 

935. özellikle, Planl ı dönemde Türkiye'nin çelik üretim ve tüketi-
minde önemli ilerlemeler meydana gelmiştir. Bazı ülkelerle karşılaştır-
malı olarak; üretim Tablo 347 de, tüketim ise Tablo 348 de verilmektedir. 

936. Pert başına ham çelik tüketiminde (Tablo 349). 1971 yılı için 
görülen genel azalmalar, 1970 yılında batı ülkelerindeki genel ekonomik 
durgunluk ile Ugilidir. 1977 ve 1982 y ı l lan için Türkiye'de öngörülen jrük-
sek üretim artış hızına rağmen, nüfus artışının yüksek olması nedeniyle 
fert başma tüketim miktanndaki artış düşük kalmaktadır. 
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s SMI--oOOTHt-tOıO< C ^ r t u ^ C O M ç p i A O ı 10 »-1 (N 

csınt-TUS - o 

„ tın g, a i f 
M >> 

o» 

b»' .a .a js a 12; "S "S 'S "3 

.. Oi 10 o o 

. 00 R2Ğ OI OS 01 01 
e »H >H »S »i 

W Ö rfS O 



IV. ÜÇÜNCÜ PLAN HEDEFLERİ: 

937. Üçüncü Plan'm demir çelik sektörü ile ügil i büyüklüklerinin 

tespiünde, (i) Mevcut 1,3 milyon ton hamdemir üretim kapasiteli 4 yük-

sek f i rma ek olarak, inşaatı devam eden 1,2 milyon tonluk 2 yüksek f ın-

nm 1974 yı l ı Ek im ayında işletmeye geçirilmesi, (ii) 6,0 milyon ton üre-

tim kapasiteli yeni 5 yüksek f ır ının inşaatının başlaması, (ili) Yeni f ır ın-

lardan birinin 1977 yılmda İskenderun'da ve diğerinin 1975 yı l ı başmda 

Ereğli'de üretime başlaması, (iv) Yeni elektrikli çelik üretim tesisleri-

kurulmasmda kapasite seçimi ve özel çelik üretimine elverişlilik üzerinde 

önemle durulması ve f ı nn sayısmın 1977 yı l ında 19 u geçmemesi, (v) Yük-

sek f ınn lara şarj edilen demir cevherinin ortalama yüzde 62 Fe ihtiva 

etmesi, (vi) 1 ton hamdemir üretimi için 1977 yılmda ortalama 650 k g 

ve 1982 yıl ında 500 kg. kok kullanılması, (vü) yeni yüksek f ır ınların en 

az 2 000 m3 hacimle seçilmesi, (viii) 1988 lerde demir çelik ürünlerinde 

uluslararası fiyat düzeyine ulaşılması, (ıx) inşaat demiri biçim ve niteU-

f i nm grehştirilmesi. ,x) 1987 yılmda 10 milyon ton dolayında ham çelik 

üretimi yapacak yeni bir tesisin projesinin hazırianması ve alt-yapı in-

şaatlarma geçilmesi esas aimmıştır. 

1. T A U E P : 

(1) tç TALEP : 

938. Üçüncü Plan döneminde toplam talebin yılda ortalama yüzde 
14,7 artacağı tahmin edilmektedir. Bu dönemde, yassı hadde ürünleri ta-
lebinin, uzun hadde üriinleri talebine oranla daha yüksek bir hızla art-
ması beklenmektedir, özel alaşımlı çelik talebinin ise yılda ortalama 
yüzde 27,8 gibi hızlı bir gelişme gösterecefi hesaplanmıştır. 

939. Başta alaşımlı çelikler olmak üzere, sofuk çekilmiş saçlar ve 
çelik ürünleri talebinin en yüksek artışı göstereceği ve bunlarm yanında 
yüksek karbonlu özel çelikler ile tel ve hafif profil talebinin sektör orta-
lamasuun üzerinde gelişeceği tahmin edilmektedir. 

940. Üçüncü Plan döneminde yurtiçi talebin en düşük artış göster-
mesi beklenen üriinleri agır profil, demiryolu malzemesi ve çubuklar ol-
maktadır (Tablo 350 ve 351). 

941. 1973 - 1974 yıllarmda yurtiçi talebin karşılanmasmda ithalâtm 
önemi artacak, daha sonra, yerii üretim olanaklannm gelişmesiyle İthalât 
hızla azalacaktır. 

(2) DI§ TALEP (İHRACAT) : 

942. Üçüncü P lan döneminde demir - çelik ürünlerinde Uıracat önem 
taşımamaktadır. 
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TABLO : S51 — Demir Çelik Sanayii Yan Ürünleri Yurt îçi Talebi 

Miktar : Bin Ton 

1967 1972 

İkinci plan 
yıl l ık ortalama 
artış (Yüzde) 1977 

Üçüncü plan 
yıl l ık ortalama 
artış (Yüzde) 

Mal lar (1) (2) (3) (4) (5) 

H a m demir — 1635 — 3 40=7 15,8 

Döküm piki 167 244 7,9 362 8,2 

Çelik püki — 1 391 — 3 021 16,8 

H a m çelik — •2 219 — 4 560 15,5 

Döküm çeliği — ' 18 — . 45 20,1 

Haddelenecek özel 
çelik — 88 — 325 29,9 

Uzun hadde için 

ham çelik — 1279 2 115 10,8 

Yassı hadde iç in 

ham çelik — ' 834 - 1975 18,7 

Ü R Ü N T O P L A M I 1 267 2 198 11,6 i 185 13,7 

Kaynak : Devlet Planlama Teşkilâtı 

2. ÜRETIM : 

943. Üçüncü Plan döneminde demir çelik ürünleri üretiminin yılda 
ortalama yüzde 15,9 artması öngörülmüştür. Ayn ı dönemde hamdemir 
üretiminin yılda ortalama yüzde 24, ham çelik üretiminin yüzde 26, yassı 
hadde üretimi için gerekli ham çelik üretiminin yüzde 19, uzun hadde 
ürünleri üretimi için gerekli ham çelik üretiminin yüzde 36 oranmda art-
ması hedef aimmıştır. Bu hedefe ulaşıldığında, ithalâta dayah uzun hadde 
ürünleri talebi yurtiçi üretimle karşılanacaktır. İç talepteki önceliklere 
uygun olarak alaşımlı özel çelik, soğuk çekilmiş saç ve çelik döküm 
ürünleri üretim artışlarmm, genel sektör ortalama artışlannm üzerinde 
gelişme gösterecekleri tahmin edilmektedir. Bu durum, yeni üretime ge-
çecek tesislerin haddeleme ve döküm birimlerini de kapsamasmdan ileri 
gelmektedir. Sektörün alt bölümleri itibariyle üretim hedefleri Tablo 352 
ve 353 de verilmiştir. 

3. İ T H A İ A T : 

944. Üçüncü Plan döneminde, yapılan talep ve üretim tahminlerine 
göre, bu sektörde toplam olarak 10 milyar 733 milyon T L . lık ithalât ya-
pılması gerektiği hesaplanmıştır. Bu ithalâtm içindeki nihai ürünler pa-
yının yüzde 32 yi bulacağı tahmin edilmektedir. Sektörün ithalât durumu 
Tablo 354 ve 355 de verilmiştir. 
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4. Y A T I K I M O L A B : 

945. Üçüncü P landa demir çelik sektörüne toplam olarak 15,4 nül-

yar T L . l ı k ya t ı r ım yapılması öngörülmüştür (Tablo 356). Bu, 1963-72 yü-

l a n m kapsayan 10 yül ık dönemde 1971 y ı l ı f iyat lar ıy la demir çelik sek-

töründe yapı lan toplam 10,8 mi lyar T L . l ık yat ı r ıma göre yüzde 42,3 ora-

nmda bir artış ifade etmektedir. Ya t ı r ım la r s ı rayla çelik tesisleri, ham 

demir tesisleri, a tü kapasiteler dikkate a lmarak haddehaneler ve ham 

madde ha2arlama tesislerinde yoğunlaştır ı lacaktır. 

TABLO : 356 — Demir Çelik Sanayii Yatınmlan 

(1971 Fiyatlariyle, Milyon TL.) 

Bir inc i P lan dönemi İk inc i P l an dönemi Üçünc i i P l an 
Gerçekleşme Gerçekleşme tahmini hedefi 

î̂̂ ^ (2) (3) 

Toplam yat ı r ım 4 337 5 684,0 15 400 

Kwynah : Devlet Planlama Teşkilâtı 

946 B u yat ır ımlar la İskenderun yeni tesis ve tevsiatı başta olmak 

üzere E rdemi r n . ve m . f ı rm tevsiatlan, Karabük' te prodüktüviteyi ar-

t ı r ı c ı ' ya t ı r ımlar , K ı r ıkka le Çel ik Fabr ikasmm rasyonel işletme düzenme 

kavuşturulması ve aynca Mak ine ve K i m y a Endüstr is i Kurumu tarafm-

dan 200 b in ton/y ı l ham çeUk kapasitel i yeni b ir elektrikle çelik üret imi 

tesisinin inşa edUmesi öngöriilmüştür. öze l kesim elindeki elektrik f ı nn -

lannda kapasite kul lamm oranlarmm ar t ın imas ım sağlayacak yatunm-

l a nn gerçekleştiri lmesi ve sünger demir projelerinin çelik tesisleriyle en-

tegrasyonunun sağlanması beklenmektedir. Özel haddehanelerin entegras-

yona gitmesi ve modemleştirilmeleri, dökümhanelerin modem üret im prog-

ramlanna kavuşturulmak suretiyle fabr ikasyon şekli üreüme geçirilecek-

ler i tahmin edilmektedir. Mevcut tesislere ek olarak yeniden y a ü n m a baş-

lanacak 7 adet yüksek f ı r ın la 1983 yüma kadar talebin karşı lamnası müm-

kün olmaktadu:. Ayr ıca, gerek yer l i hammadde ve gerekse altyapı kolay-

l ık larmdaki gelişmeler i le demir çeUk üret im teknolojisindeki değişmeler 

de yakmdan izlenerek, yeni bir demir çeUk tesisinin yeri, üret im karakte-

r ist ik ler i ve üret im teknolojisi seçimleri 1975 - 76 yı l larmda yapüacak ve 

üçüncü p lamn son yıhnda tesisin inşaatma geçUebilecektir. 

947. Erdemir, üçüncü f ı rm ı 1970 -1980 yıUarmda işletmeye kona-

cak şekilde planlanacaktır. Bununla Ugi l i proje çahşmalan 1974-1975 de 

bitirilebUecek, yeni tevsi ya t ınmlanna 1975-76 yülarmda geçUebilecektir. 

İskenderun tesislerindeki ham demir üret im kapasitesi, 1977 y ı lmda üç 

yüksek fu:mla 2,7 mUyon tonu ve daha sonra eklenecek dördüncü f ı rmla 

1982 y ı lmda 4 mi lyon tonu aşacaktır. 

f. 31 



V. İLKELER VE TEDBÎRLER : 

94;8. (1) Türkiye Demir Çelik İşletmeleri demir ve gelik tesis-
leriain ürün, teknoloji ve yer seçiminde gerekli koordinasyonu saf laya-
cak; hammadde, yar ı ürün ve nihaî ürün alış verişini rasyonel bir şe-
kilde koordine edecek şekilde yeniden örgütlendirilecektir. 

(2) Kaynaklarm rasyonel dağıtımı ve ileride doğabilecek darbo-
ğazların önceden görülerek giderilmelerini sağlamak üzere demir çelik 
sektöründe, Avrupa Ekonomik Topluluğu ile ortaklığın koyduğu aşama-
lara da uygunluk sağlayacak biçimde bir ana plan yapılacaktır. Bu ana 
plan; demir çelik sektöründe üretim, teknoloji ve verimlilik hedeflerini 
belirleyecek ve dinamik bir yaklaşımla düzenlenecektir. Sektördeki te-
sislerin bu ana plan çerçevesinde yer alan uzun vadeli planlara göre 
geliştirilmesi sağlanacaktır. 

(3) Yen i yatır ım kararları ve bunlara ait teknoloji, ürün ve yer 
seçimleri demir çelik ana plam çerçevesinde dinamik bir metotla prog-
ramlaştınlacaktır. 

(4) Demir çelik sektörünü ilgilendiren üretim, teknolojisi, ürün ve 
pazar araştırmaları merkezi bir sistem içinde örgütlendirilecek ve hıe-
landınlacaktır. 

(5) Proje arşivi, çizimi ve imalât programları hazırlama faaliyet-
leri sektörde yapılacak yeni yatırunlardakd yerli imalât payınm art ın l-
masmı sağlıyacak biçimde merkezî bir sistem içinde gelitşirilecektir. 

(6) Türk iye çapmda mevcut demir çelik üretim kapasitesinin en 
yararh bir şekilde kullanılmasmı sağlayacak izleme ve uygulama sis-
temi kurulacaktır. 

(7) P landa öngörülen üretim hedeflerine ulaşabilmek iç in işlet-

melerde verimlUiği artırıcı yatırımlara öncelik verilecektir. 

(8) E lektr ik l i çelik üretim tesislerinde atı l kapasite yaratı lma-

ması için. ufak kapasiteli yeni tesislerin kurulması desteklenmeyecektir. 

Bunım yamnda hurda ikamesi sağlayıcı ön redüklenmiş cevher kullanan 

üretim tesisleri teşvik edilecektir. 



DEMİR DIŞI METALLER 
I. PLANLI DÖNEMDE GELİŞMELER : 
949. Bir inc i P lan döneminde metalürj i sanayii toplu halde ele alm-

mış, İk inc i P landa ise Demir Çelik ve Demir D:§ı Metaller selctörü ola-

rak a y n a y n incelenmiştir. P lan l ı dönemde demir dışı metal sanayile-

rinde oldukça hızl ı bir gelişme sağlanmış, ancak geçen on yı l içinde 

temel metal sanayileri öngörülen üretim kapasiteleriyle kurulamamışür. 

850. P lan l ı dönemde bakırm tamamen rafinasyonu, blister bakı-

rm ihracat yerine elektrik makina lan sanayiinde değerlendirilmesi, fer-

rokrom başta olmak üzere ferromangan, çinko, kurşun ve alümmyum 

üretimlerine başlanması hedeflerine ulaşılamamıştır. Metal uretımmın 

öngörülen hedeflere ulaştırılamaması ve yeterli ölçüde ithalât yapılama-

ması dolayisiyle, iç piyasada metal f iyat lar ı genellikle dünya fıyaUarm-

dan yüksek düzeylerde kalmıştır. Meta lür j i projelerinin gen kalmala-

rmda maden kaynaklarmm zamanmda işletmeye almamamasmın da et-

kileri vardır. Öte yandan, dış kredUerin zamaamda sağlanmaması, yapı-

labiUrlikleri ortaya konmuş birçok tesisin tamamlanma^mı veya ınşaa-

tma başlanmadım geciktirmiştir. Demir dışı metaller sektöründeki üre-

tim, ilıracat ve ithalât gelişmeleri Tablo 357 de toplu olarak gösteril-

miştir. 

TABhO : 357 - Planh Dönemde Demir Dm Metaller Sanayiinde Gelinmeler 
(X97l fiyatları %le, Milyon TL.) 

Bir inc i plan İkinci plan 
y ı l l ık ortalama yıHık ortalama 

1962 1967 artış (Yüzde) 1972' artış (Yüzde) 

Mal lar (1) (2) (3) (4) (5) 

Üret im 
îhracat 
tthalât 

560,01030,6 13,0 1794,1 11,7 
117,6 266,8 17,8 U7,0 - 1 1 , 2 
168,2 274,8 10,3 445,7 10,2 

Kaynak : Devlet Planlama Teşkü&tı 

951. P lan l ı dönemde Demir Dış ı Metaller Sektöründe üretim plan 
hedeflerinin gerisinde olmakla birUkte, büyük bir artış göstermiş, yurt 
iç i talebin hız l ı artışı, ihracatı olumsuz yönde etküemiş ve ihracatta 
gelişme sağlanamamıştır. P lan l ı dönemde, metallerin üretimindeki gehş-
meler Tablo 358 de görülmektedir. P lan l ı döneme geçişte, blıster bakı-
rm yuri; iç i talebinin yüzde 20 si elektrolitik hale getirilmekteydi. P lan l ı 
dönemde bu oranm yüzde 100 e ulaşması öngörülmüşken, 10 yı l l ık ge-
lişme sonunda elektrolitik bakır oranı ancak yüzde 50 ye yükselmiş-
tir. Bunun yanmda, civa üretiminde plan hedeflerine ulaşılmıştır. 

952. B ir inc i P lan döneminde bakır, alüminyum ve çinko-kurşun 
metal nihai ürünleri üretiminde hedefleri aşan bir gerçekleşme olmuş, 
tkinci P landa ise temel metalürji tesislerinin kurulması öngörüldüğü 
halde yatırunlarm zamanmda gerçekleştirilememesi sonucu hemen he-
men bütün metallerde (Civa ve antimuan hariç) geri kalmmıştır. 
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953. Bir inc i Plan dönemi ortalarmda yükselen dünya bakır f iyat-
ları, yurt içi blister bakır tüketimini sızaltırken, ihracatta belirli bir ar-
tışa yol açmıştır. İkinci P lan döneminde bu artış; arz t ıkanıkları ve iç 
talebin artışı nadeniyle devam etmemiştir. Bakır, ferrokrom ve civa bu 
sektörün başlıca ihraç ürünleri olmuştur. 

954. Son on yıl l ık dönemde, sektörde kullanılan üretim teknoloji-
sinde önemli bir de|:işiklik olmamış, işletmeler yine küçük kapasiteler 
şeklinde üretimlerini devam ettirmişlerdir. 

II. UZUN DÖNEMDE GELİŞME HEDEFLERİ: 

955. Dünya metalürji üretim değ-eri 1968 yılmda (Demir-çelik 
hariç) 320 milyar T L . idi. Bu değerüı 2 000 yılmda 1400-2800 milyar T L . 
arasmda bir düzeye ulaşacağı tahmin edilmektedir (1). Bu gelişme, 30 
yı l l ık bir dönemde metal talebinin 4-9 kat ı artacağını ifade etmektedir. 
Başlıca metallerin bu değer içindeki paylarmda beklenen gelişmeler Tab-
lo 359 da verilmektedir. 

TABLO : 359 — Dünya Metal Üretiminin Bilenimi (% olarak) 

2000 Y ı l ı 

1968 y ı l ı A l t Üs t Smırlar 

(1) (2) (3) (il 

BaJıır 36.6 36.4 — 34.8 
Alüminyum 24,9 44,3 — eou3 
Çinko 6,9 3,3 — 4,5 
Titanyum (Metal ve metal olmayan) 6,0 4,0 — 4,7 
A l tm 5,5 3,4 — 2,7 
Kurşun 4,4 1.4: — 1,0 
Ka lay 3,9 1,2 — 1,1 
Gümüş 3,5 1,3 — 1,6 
P lat in grubu 3,1 2,3 — 1,8 
Mağnezyıım 2,4 0,9 — 0,8 
Civa 0,9 0,3 — 0,5 
Diğerleri 1,7 '1,2 — 15,2 

T O P l ı A M 100,0 100,0 — 100,0 

Kaynak : Metals Week, 4/1/1971 

956. Uzun dönemli sanayileşme amacma ulaşabilmek için önce-
l ikle yerli doğ'al kaynaklarm değerlendirilmesi zorunlu bulunmaktadır. 
B u değerlendirme maden işletmelerinin metalürji ve diğer imalât sana-
yi i projeleri ile entegrasyonu yönünde olacaktır. 

957. Metal üreten tesislerin uzun dönemli hammadde ihtiyaçları-
n ın karşılanması; Üçüncü P lan döneminde maden aramalarma ağırlık; 
verilmesine bağlı bulunmaktadır. Bakır, alüminjnım, kurşun, çinko, 
tungsten, gümüş, altın, civa, antimuan ve kadmiyum maden rezervleri 
Üçüncü P lan döneminde metal üretimine geçme olanağı yaratmaktadır.. 
Demir alaşımlarmdan ferrokrom ve ferrosil isyum üretimi uzun dönemde 
hızla artırılabilecektir. Metalürj i sanayilerinin geliştirilebilmesi için 

(1) Metals Week, 4/1/1971 



elektrik enerjisinin ucuz, düzenli ve yeterli miktarda sağlanması, bunun 
yanında diğer girdilerin üzerinde de önemle durulması gerekmektedir. 
B u sağlanmadıt ı takdirde madenlerin sadece zengin tenörlü kısımları-
nın isletilmesine gidilecek, bu ise madenlerin ekonomik olmıyan şekilde 

istismarına yol açacaktır. 
958. Başl ıca gelişme bakır ve alüminyumda olmakla birlikte uzun 

dönemde, özelUkle tungsten, nikel, antimuan ve civa metallerinin ihra-

cata dönük ve uluslararası önem kazanacak ölçüde geliştirilmesi müm-

kün görülmektedir. Uzun dönemde Demir Dış ı Metaller Sektöründe bek-

lenen geUşmeler Tablo 360 da gösterilmeiktedir. 

TABLO : sr>0 — Vssun Dönemde Demir Dışt Metaller 
Sektöründe Gelişmeler 

(1971 fiyatlariyle. Milyon TL.) 

1977 1982 1987 1992 1995 

(1) (2) (3) W (5) 

ü re t im 
Y a n Ü rün 
Ü rün 

4 792,4 
1 667,8 
3124,6 

9 618,0 
3 340,5 
6 277,5 

16 000,0 
5 000,0 

11000,0 

26 360.0 
7450,0 

18 910,0 

35 375.0 
9440,0 

25935,0 

Kaynak : Devlet Planlama Teşkilâtı 

III. ULUSLARARASI KARŞILAŞTIRMALAR: 
959. Gelişmekte olan ülkelerde maden üretimi önemü düzeylere 

ulaşabUdiği halde, metal üretimi, daha çok sanayileşmiş ülkelerde yo-

^nlaşmışt ır . Meta l ve alaşımlannm nihaî ürün haline dönüştürülmesi, 

özellikle gelişmiş ülkeler tarafından yapılmaktadır. Maden kaynaklarına 

sahip gelişmekte olan ülkeler ile sanayileşmiş ülkeler arasmdaki iUşki-

ler giderek nitelik değiştirmektedir. Örneğin, dünya metal ticareti hac-

minde çoğunluk payma sahip ülkeler birl ikte hareket etmek suretiyle, 

pazarlık güçlerini yükseltmek eğilimindedirder. Bunun yanmda, yme 

bir çok klasik metal ve özellikle önemi yeni ortaya çıkan metallerm 

maden ve metal işletme haklan üzerinde, belirl i sermaye güçlen kontrol 

kurmaOtta veya bu durumlannı sürüdürmektedirler. Bu durum, yem me-

tal sanayilerinin kurulmasmda dikkate aimması gereken önemli bir 

özellik olmaktadır. Başlıca metallerin fert ba§ma tüketimi dünya orta-

lamalanyla karşılaştırmalı olarak Tablo 361 de verilmiştir. 

TABLO : S61 — Çeşitli Metallerin Dünya Tüketiminin Fert Başına 
Gelinmesi (Kg/Kişi) 

Bakır 
Kurşun 
Çinko 
Alüminyum 

D Ü f r e A ( A B D hariç) 
A 

T Ü R K t Y E > 

1950 1955 1960 1965 1980 1972 1977 

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

1,3 2,0 
1,0 1.1 
1,1 1.4 
0,6 1,2 

2,5 
1,4 
1,7 
2,0 

3.3 
1,5 
1,9 
3,0 

6,8 
1,9 
2.7 

10,8 

0.68 
0,21 
0.29 
0,27 

1,59 
0,37 
0,67 
1,5İ3 

Kaynak : — Metals Week, lf/1/1911 
— Devlet Planlama Teşkilâtı 
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960. Avrupa Ekonomik Topluluğu Ülkeleri; 1971 yı l ı istatistikle-
rine göre, alüminyum tüketimlerinin yüzde 70 ini, kurşunun yüzde 90 mı, 
çinkonun yüzde 85 ini, bakırm yüzde 9 unu, kaJaym yüzde 60 mı, ni-
kel in yüzde 15 ini kendi ülkelerinde izabe ettikleri metaller ile karşıla-
maktadırlar. B u üretim için gereikli maden konsantreleri çoklukla, Top-
luluk dıgmdan ithal edilmektedir. Baz ı ülkelerin çeşitli madenlerle Ugil i 
ihracat ve ithalâtları Türkiye ile karşı laştırmalı olarak Tablo 362 de 
verilmiştir. 

961. K las ik metaller, bir yandan yeni teknolojik bulgular sonucu 

daha iy i nitel ik l i yeni metallere uygulama alanlarım terketmekte, öte 

yandan da petrokimya ürünleri ile ciddî bir teknolojik yarışma içinde 

bulunmaJttadırlar. Bu durum, demir dışı metaller san'ayii mal lan tale-

binde istikrarsızhk yaratmaktadır. Baz ı ülkelerin çeşitli metal üretim-

leri Türkiye ile karşılaştırmalı olarak Tablo 363 de gösterilmiştir. 

TABLO : S63 — Bazı Ülkelerin Çeşitli Metal Üretimleri (1970) 

Ham (üüminyunn (Bin Ton) Rafine bakır (Bin Ton) 

A . B. D. 
S. S. C. B. 
Kanada 
Japonya 
Norveç 
Türkiye 
Dünya T . 

Kurşun 

A. B. D. 
S. S. C. B. 
B. A lmanya 
İngiltere 
Japonya 
Türkiye 
Dünya T . 

Çinko 

3607 
1750 (a) 

972 
733 
527 

10 324 

(Bin Ton) 

730 
540 
305 
287 
209 

i 
3 990 

(Bin Ton) 

A. B. D. 
S. S. C. B. 
Japonya 
Zambiya 
Kanada 
Şil i 
Türkiye 
Dünya T . 

Cıva 

ispanya 
S. S. C. B . 
i ta lya 
Meks ika 
A. B. D. 
Türkiye 
Dünya T. 

Antvmuan 

A. B. D. 672 Ç in H. C. 
Japonya 676 S. S. C. B. 
S. S. C. B. 570 Japonya 
Kanada 418 ingiltere 
B. A lmanya 301 A . B. D. 
Türkiye — Türkiye 
Dünya T. 5 086 Dünya T. 

2 062 
1075 

705 
581 
4ı93 
461 
14 

7567 

(Ton) 

1708 
1650 
1530 
1043 

940 
296 

10017 

(Tm) 

12 000 
7 000 
4 954 
4000 
3 386 

50 
42 862 

Kaynak : Metal Statistics 1960-1970 
(a) İhracat 

Not: Tablo; genel bir bügi verebilmesi bakvmından üretimde ilk beş 
sırayı alan ülke (Baktrda, Şili'ye de tabloda yer verebilmek için iUe 6 
ülke alınmıştır), Türkiye ve Dünya toplamı olarak haztrlanmışttr. 



IV. ÜÇÜNCÜ PLAN HEDEFLERİ : 

962. Üçüncü Planda demir dı§ı metaller sektörü ile i lgi l i büyük-
ler belirlenirken; (i) Yen i alüminyum., bakır, kurşun, çinko, antimuan, 
tungsten, cıva, ferrokrom, ferrosilisyum, ferromangan gibi temel metal 
ve alaşımları Ue bunlann hadde ürünlerinin üretilmesine başlanacağı; 
(id) Meta l üretimi iç in gerekli hammaddenin öncelikle yerl i kaynaklar-
dan karşılanacağı; (iü) Demir dışı metaller projelerinin en kısa sürede 
millî ekonomiye katkıda bulunmasmın sa|:lanacag:ı varsayılmıştır. 

1. TAJLEP : 

(1) İÇ TALEP : 

963. Demir dışı metaller sektöründe yurt iç i talebin Üçüncü P lan 

döneminde yılda ortalama yüzde 16,4 hız la artması beklenmektedir. 

(Tablo 364). Y a n ürün talebi, toplam ürün talebine oranla daha yüksek 

bir hızla gelinecektir. Yurt iç i talepte en hızl ı artı-şlar sırasıyla bakır tel, 

alüminyum yassı hadde ürünleri, alüminjnım tel, ferromangan ve alü-

minyum çekme ürünlerinde olacaktır. 

TABLO : SSlf — Demir Dm Metaller Sanayii Yurt İçi Talep Tahminleri 

(1971 fiyatları ile, Milyon TL.) 

İk inc i plan Üçüncü plan 
yı l l ık ortalama yı l l ık ortalama 

1967 1972 arüş "Yüzde 1977 artış Yüzde' 

Mal lar (1) (2) (3) (4) (5) 

Y a n ürünler 
Ürünler 

— 392,7 
— 1602,7 

— 1150,2 
3 110,9 

24.1 
14.2 

TOPL,A.M 967,7 1 995,4 15,6 4 261,1 16,4 

Kaynak : Devlet Planlama Teşküâti 

(2) DI§ TALEP (İHRACAT) : 

964. Üçüncü Planda Entegre A lüminyum ve Bakır tesislerinin 
işletmeye başlaması sonucu, 1975 den itibaren Uıracatta büyük artışlar 
beklenmektedir. 1972 yılında 147.0 milyon TL,, olarak tahmin edilen 
sektör ihracatmm, 1977 yıl ında 980.0 milyon TL,, na çıkması öngörül-
müştür. İhracat daha çok yarı ürün olarak gerçekleştirilecektir. Üçüncü 
P lan dönemi sonunda toplam ihracat içinde yarı ürünlerin payı yüzde 
7S olacaktır. Bu dönemde ihracata yönelecek yeni yarı ürünler ham çin-
ko, kadmiyum, tungsten, ferrosüistir. N iha i ürünler içinde ise, alümin-
yum yassı hadde ve çekme ürünleri, bakır yassı hadde ürünleri, bakır 
tel, pirinç yassı hadde ve çekme ürünleri ile çinko levha ihracatı geli-
şecektir. İhracat tahminleri tablo 365 de gösterilmektedir. 



TABLO : S65 — Demir Dtşt Metaller Sanayii îhracat TahmitOeri 

(1971 fiyattan üe, Müyon TL. FOB) 

İk inc i plan Üçüncü plan 
y ı l l ık ortalama yı l l ık ortalama 

1967 1972 arüg Yüzde 1977 artıg Yüzde 

Mal lar (1) (2) (3) (4) (5) 

T a n ürünler 266,8 147,0 — 11,2 764,5 39,1 

ÜriîTiler — — — 215,5 • 

T O P L A M 266,8 147,0 — 11,2 980,0 46,1 

Kaynak : Devlet İstatistik Enstitüsü ve Devlet Planlama TeşkOâtt 

2. Ü R E T İ M : 

965. H ı z l ı sanayileşmeye paralel olarak, metalürji sanayilerinin 
Üçüncü P l an döneminde yurt içmde kurulması gerekli görülmüştür. İh-
racat içindeki sanayi ürünleri payınm artması ve imalât sanayileri ham-
madde talebinin dünya f iyatlanndan karşılanabilmesi için Üçüncü P l an 
döneminde metal tesislerinin üretime geçirilmesi önemli bir zorunluluk 
olarak ortaya çıkmaktadır. 

966. Üçüncü P lan döneminde üretimin yüda ortalama yüzde 21,7 
artması öngörülmüştür. Y a r ı ürünler üretimindeki artış h m nihai ürün 
üretimine oranla daha yüksek olacaktır. İkinci Plan'da yat ınmlarma baş-
lanan Entegre Alüminyum tesisleri ve Bak ı r Kompleksi tesislerinin iş-
letmeye geçmeleri üretimin hız la artmasmı sağlayacaktır. Ferro-Krom 
üretimi, yeni tesislerin devreye girmesi ile dönem ortasmda hızla arta-
caktır. Ferro-msıngan üretimi, madencilik yönünden olanaklar henüz or-
taya konulmamasma rağmen, talep yönünden Üçüncü P lan döneminde 
ele almacaktır. Kobalt, altm ve gümüş ile, bazı nadir ve kıymetli metal-
lerin bakır-kurşun-çinko izabe tesislerinden yan ürün olarak elde edilme-
leri öngörülmüştür. Üret im hedefleri Tablo 366 da verilmiştir. 

TABLO : S66 — Demir Dtşı Metaller Sanayii Üretim Hedefleri 

(1971 fiyatları ile. Milyon TL.) 

Üçüncü plan 
yüzde artışlar 

İk in plan 
yı l l ık ortalama Beş Y ıU ık 

1967 1972 artış, yüzde 1977 yül ık ortalama 

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

Y a n ürünler — 231,4 — 1 667,8 620,7 48,4 

Ürünler — 1 562,7 — 3 124,6 99,9 14,9 

T O P L A M 1030,6 1 794,1 11,7 4 792,4 167,1 21,7 

Kaynak : Devlet Planlama TeşkOâtt 



3. İ T H A İ A T : 

967. İthalâtta Üçüncü P l an döneminde büyük bir azalma beklen-
mektedir. Ka lay ve özel metal alaşmılan dışmda, dönem başmda ithalât 
ile karşılanan temel metal ve alaşımları talebi, dönem sonunda yurtiçi 
üretimle karşılanacaktır. İthalât tahminleri Tablo 367 de gösterilmekte-
dir. 

TABLO : S6t — Demir Dışı Metaller Sanayii İthalât Tahminleri 

(197X fiyatları île, Müycm CİF) 

1967 1972 

i k inc i plan 
y ı l l ık ortalama 
artı§ Yüzde 1977 

Üçüncü plan 
yı l l ık ortalama 
artış Yüzde' 

Mal lar (1) (2) (3) (4) (5) 

Y a n ürünler 
Ürünler 

201,6 
73,2 

415,7 
30,0 

15,6 
— 16,3 

185,5 
114,5 

— 16,4 
30,8 

TOPLA İM 274,8 445,7 10,2 300,0 — 7,6 

Kaynak : Devlet İstatistik Enstitüsü ve Devlet Planlama Teşküâtt 

Jf. YATIRIMLAR: 

968. Üçüncü Plan döneminde demir dışı metaller sanayiinde toplam 
olarak 7 milyar 450 milyon T L . tutarmda yat ır ım yapılması hedçf alm-
mıştır. Sektörün toplam yatır ımları Tablo 368 de gösterilmiştir. 

TABLO : S68 — Demir Dışı Metaller Sanayii Yatırımları 
(1971 fiyattan île, Milyon TL.) 

Bir inci İk inci plan 
plan dönemi dönemi gerçekleşme Üçüncü plan 
gerçekleşme tahmini (a) bedefi 

(1) (2) (3) 

Toplam yat ınm — (b) 3 948,0 7 450,0 (c) 

Kaynak : Devlet Planlama Teşkilâtı 
(a) 196% - 1971 gerçekleşme, 1972 tahmin 
(b) Birinci Plan gerçekleşmeleri Demir Çelik Sektörü içinde yer 

almaktadır. 
(c) 200 milyon TL. uzun dönemli sanayileşmenin teknolojik, araş-

tırma gereğini karşılayacak yönde kullanılacaktır. 

969. B u yaıtınm programı çerçevesinde; (i) Alüminyum üretiminin 
1975 yılmdan itibaren 90 bin tona çıkarı lması ve yeni tevsiler gözönünde 
tutularaJs Seydişehir hadde tesislerinde gerekli tevsiatm yapılması (ii) 
Samsun, Murgu l ve Ergani Bakır Tesislerinin tam kapasitelerde çalıştı-
nlinmsı ve tevsi projelerinin tamamlanması, (iii) Büster bakır üretiminin 
rafine edilmesi, (iv) Kayseri çinko tesislerinin en geç 1976 yı lmda üre-
time başlatılması, (v) Ordu - Giresun - Gümüşhane bölgesi üe Çanakkale -
Bahkesir - Kütahya bölgesinde birer kurşun izabe tesisinin kurulması, (vı) 
Ant imuan üretim kapasitesinin artırılması, (vu) Uludağ Vol f ram (Tungs-
ten) konsantrelerinin en geç 1976 yılmda metal haline getirilmesi, (vm) 
E lâz ığ ferrökrom tesislerinin 1975 yılmda üretime geçirilmesi, (ıx) Ferro-
silisyum ve ferro manganez üretiminin en geç 1975 yılmda sağlanması, 
gerçekleştirilmesi öngörülen başhca projeler olmaktadır. 



V. İLKELER VE TEDBİRLER : 

970. (1) Ye r l i maden kaynaklar ını değerlendirecek metal sanayii 

projelerinin, maden sanayi işletmelerini de kapsayacak şekilde entegre 

projeler olarak ele alınması sağlanacaktır. 

(2) Demir dışı metal sanayii yat ı r ım projelerinin en kısa sürede 

ulusal ekonomiye katkıda bulunur duruma getirilmesini sağlayacak ge-

reklerin teminine öncelik verilecek, bu suretle projelerin bitiş tarihlerin-

deki gecikmeler önlenecektir. 

(3) Uluslararası metal f iyat lar ınm ve borsa hareketlerinin yatan-

dan izlenmesi sağlanacak ve gerekli metallerde ihtisas elemanlarmm ye-

tiştirilmesi programlanacaktır. 

(4) K a m u ve özel kesimin iştirakiyle üreticilerarası koordinasyon 

sonmlarım çözümlenmesine yardımcı olmak üzere «Metal Bir l iği» kurul-

ması desteklenecektir. 

(5) K a m u kuruluşları elinde bulunan hammadde, mamul madde ve 

işletme malzemesinin gerek işletmeler, gerekse ülke ekonomisi yönünden 

en yarar l ı b ir şekilde kullamiması sağlanacaktır. Geçici piyasa hareket-

leri yakmdan izlenecek ve bu konuda kuruluşlararası işbirl iği gerçekleş-

tirilecektir. 

(6) Proje arşivleri, proje değerlendirme ve hazırlama ile teknolojik 

araştırma birimlerini ve laboratuvarlarını kapsayacak biçimde bir hizme-

tin Maden Tetk ik ve Arama Enstitüsü içinde geliştirilmesi ve yönlendiril-

mesine çalışılacaktır. 
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€ENELUKLE YATIRIM MALI ÜRETEN SANAYİLER 

Madeni Eşya Sanayii 
Makina İmalât Sanayii 
Tanm Alet ve Makinalan İmalât Sanayii 
Elektrik Makinalan ve Gereçleri Sanayii 
Elektronik Sanayü 
Karayolları Taşıt Sanayii 
Demiryolu Taşıtları İmalât Sanayii 
Gemi İnşa Sanayii 
Uçak Sanayii 
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MADENÎ EŞYA SANAYİİ 

I. PLANLI DÖNEMDE GELİŞMELER: 

971. Madenî eşya sektörü, kapsamma giren mallar yönünden diğer 
sektörlerden farkl ı l ık lar ve özellikler göstermektedir. Genellikle yatır ım 
maJı üreten bir sektör olmasına rağmen, demir çelik inşaat aksamı, çelik 
konstrüksiyon, basmca dayamkh kaplar, depo, sarnıç, küv, v.b. leri gibi 
yatır ım mal lar ı ile transmisyon zincirleri, her türlü civata, somım. per-
çin, rondela, pim, yaprak, belezoni ve spiral yaylar, vanalar, fitingsler 
gibi ara mallar yanında; günlük hayata giren mutfak, sofra ve büro le-
vazımatı gibi dayamkh tüketim mal lan da bu sektör ürünlerindendir. 

972. Yat ı r ım mal lan üretimini geliştirmek amaciyle Bir inci P l an 
da, çelik yapı ve benzeri mamullerin yurtiçi üretimini sağlamak için iha-
lelerin anahtar teslimi yerine yerli o lanaklan değerlendirecek usullerle 
yapılması öngörülmüştü. İkinci Plan'da ise madenî inşaat ve çelik konst-
rüksiyon grubunda projecilik ve mühendislik hizmetlerinin geliştirilmesi 
amaçlanmıştır. 

973. Bir inc i Plan'm i lk yülannda uygulamaya konulan Montaj Sa-
nayi i Ta l imat ı ile Yat ınmlarda Yer l i Mamuller Kul lanma Yönetmeliği 
etkisini göstermiş, sektör üretiminde 1962-67 arası yüzde 7,3, 1967 -72 
arası yüzde 9,2 oranmda yıl l ık artışlar elde edilmiştir. P lanl ı dönemde 
üretimdeki gelişmeler Tablo 369 dadır. Bu üretim artışlarmda yatır ım ve 
ara mallarda elde edilen gelişmeler özellikle etkil i olmuştur. Böylece 
P lanh döneme geçişte bu sektörde görülen kapasite fazlası giderek kay-
boymuş ve İkinci P lan sonlarma doğru da yeni kapasiteler yaratma ge-
reği ortaya çıkmıştır. 

İL UZUN DÖNEMDE GELİŞME HEDEFLERİ (1972 -
1982) : 

974. Sektör mallarının çok çeşitli olması, dayamkh tüketim mal lan 
grubunda ikame olanaklarmm fazlal ığı yüzünden mal bazmda uzun dö-
nemli taJıminler verilememiştir. Ya t ı r ım mal lan ve ara mallar grubu, 
girdi verdiği sektörlerde beklenen gelişmelere uygun olarak geliştirile-
cektir. Sektör üretiminde 1972 -1977 yülar ı arasmda ortalama yüzde 15,5 
olarak öngörülen artışın 1977 -1982 arasmda 5rüzde 14,5 olarak devam 
edeceği tahmin edilmektedir. Böylece 1972 de 3,5 mUyar T L . olan üreti-
min 1982 de 14,2 milyar T L . na yükselmesi beklenmektedir. 

III. ULUSLARARASI KARŞILAŞTIRMALAR: 

975. Sektör mallarma ait diğer ülkeler rakamlarmm bulunamaması 
nedeniyle uluslararası karşılaştırmalar verilememiştir. Ancak sektör üre-
timi yat ır ım mah üreten sektörlerdeki gelişmeyle ilgil i olduğundan genel-
likle yat ınm malı üreten sektörlerin tüm imalât sanayü içindeki pay lan 
açısmdan bir karşılaştırma anlamlı olabUir. Bu oran, örneğin Avrupa 
Ekonomik Topluluğu ülkelerinde yüzde 35-40 çevresinde olduğu halde 
Türkiye'de yüzde 14 kadardır. 

f . 32 
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IV. ÜÇÜNCÜ PLAN HEDEFLERİ: 

1. T A M İ P : 

(1) İÇ TALEP ; 

976. Sektör mallarına olan talep hesaplanırken yatırım, ara mal ı 

ve dayanıkl ı tüketim mal lar ı için kendi özelliklerine uygun hesaplama 

metotları kullanılmıştır. B u yolla sektör mal lanna olan iç talebin 1972 

deki 3 milyar 863 müyon T L . dan 1977 de 8 milyar 370 milyon T L . na 

çıkacağı hesaplanmıştır. Tablo 370 de madenî eşya sektörü iç talebi ve-

rilmektedir. 

TABLO : S70 — Madeni Eşya Sanayii Yurt İçi Tal&p Tahminleri 
(1971 fiyatlan üe, Müyon TL.) 

1967 1972 

İk inc i plan 
y ı l l ık ortalama 
artış Yüzde 1977 

Üçüncü plan 
yı l l ık ortalama 
artış Yüzde' 

Mal lar (1) (2) (3) (4) (5) 

Tüket im mallar ı 859 1195 6.8 1955 10,3 

Axa mallar 532 930 11,8 2 225 19,1 

Ya t ı r ım mal lan 1131 1738 9,0 4 190 19,2 

T O P L A M 2 522 3 863 8,9 8 370 ]6,7 

Kaynak : Devlet Planlama Teşkilâta 

(2) DIŞ TALEP (İHRACAT) : 

977. P lan döneminde özellikle dayanıkl ı tüketim mallarmda kalite 

ve standartlaştırma sorunlarmm çözümlenmesi ile bu sektörün ilerdeki 

dönemler için ihracata hazırlanması saflanacaktır. Buna rağmen 1977 de 

45 milyon T L . l ık bir ihracat beklenmektedir (Tablo 371). 

TABLO ; Sil — Madeni Eşya Sanayii İhracat TaJımirOeri 
(1971 fiyatUr% Oe, Milyon TL. FOB) 

1967 1972 

tkinci plan 
y ı l l ık ortalama 
artış Yüzde 1977 

Üçüncü plan 
yı l l ık ortalama 
artış Yüzde 

Ma l lar (1) (2) (3) (4) (5) 

Tüket im mal lan 2 10 — 25 20,2 

A r a inallar — 5 — 10 14,9 

Ya t ı r ım mal lan — 7 — 10 7,4 

T O P L A M 2 22 — 45 15,4 

Kaynak : Devlet İstatistik Enstitüsü ve Devlet Plamlama Teşkildtt 



3. Ü R E T İ a i : 

978. Sektör üretiminin yılda ortalama yüzde 15,5 artarak 1972 de 
:3,5 milyar T L . dan 7,2 milyar T L . na yükseleceği beklenmektedir. Üret im 
hedefleri Tablo 372 de verilmektedir. 

TABLO : 372 — Madeni Eşya Sanayii Üretim Tahminleri 

(1971 fiyattan ile. Milyon TL.) 

Üçüncü plan 
yüzde artışlar 

İk in plan 
y ı l l ık ortalama Beş Y ı l l ı k 

1967 1972 artış, yüzde 1977 yı l l ık ortalama 

Mal lar (1) (2) (3) W (5) (6) 

Tüket im mal lan 830 1180 7,3 1840 55,9 9,3 

A r a mallar 450 800 12,2 1960 145,0 19,6 

Ya t ı r ım mal lan 970 1520 9,4 3 400 123,7 17,5 

T O P L A İ M 2 250 3 500 9,2 7 200 105,7 15,5 

Kaynak : Devlet Planlama Teşkilâtı 

3. İ T H A L Â T : 

979. Üretimdeki bu hızl ı artışa rağmen ithalâtta da önemli artışlar 
beklenmektedir. Hızlandırüan yat ınmlann etkisi yanmda demonte geti-
ri len makine sanayii mal lannın yerl i üretimle karşılanamayan madenî 
eşya sanayii malları da bu hızl ı ithalât artışım gerektirmektedir. îthalâ-
tm yı lda yüzde 25,8 artarak 1977 de .1 215 milyon TL . na ulaşacağı tahmin 
edilmiştir (Tablo 373). 

TABLO : 373 — Madenî Eşya Sanayii İthalât Tahminleri 

(1971 fiyattan ile. Milyon TL. CİF) 

1967 

ttkinci plan 
y ı l l ık ortalama 

1972 artış Yüzde 

Üçüncü plan 
yı l l ık ortalama 

1977 artı§ Yüzde 

Mal lar (1) (2) (3) (4) (5) 

Tüketim mal lan 31 25 — 4,2 140 41,0 

A r a mallar 82 135 10,5 275 15,3 
Yat ı r ım mal lan 161 225 6,9 800 28,8 

T O P L A M 274 385 7,0 1215 25,8 

Kaynak: Devlet İstatistik Enstitüsü ve Devlet Pla/nlama Teşkilâtı 



4. Y A T I B I M L A B : 

980. Üçüncü P lan döneminde setkör içm öngörülen üretim hedefle-
rine ulaşabilmek için toplam olarak 4,1 milyar l iralık yatır ım yapılması 
gerekl i görülmüştür. Sektörün toplam yatır ımları Tablo 374 de verilmiştir. 

TABLO : Stlf — Madenî Eşya Sanayii Yatırmüan 

(1971 fiyatlariyle. Milyon TL.; 

Bir inci P lan dönemi tkinci P lan dönemi Üçüncü P l an 
Gerçekleşme Gerçekleşme tahmini hedefi 

(1) (2) (3) 

T o p l a m yatırımlar 975,5 1161,0 4 100,0 

KaynaJc : Devlet Planlama Te§küâtt 

V. İLKELER VE TEDBİRLER : 

981. (1) Sektörün gelişmesinde dizayn ve mühendislik hizmetleri-

n in önemi büyüktür. Büyük ünitelerde bu hizmetlerin işletme bünyesinde 

kurulması sağ'lanacaktır. 

(2) Sipariş üzerine iş yapan ünitelerin belirli imalât konularmda 

-ihtisaslaşması için gerekli tedbirler almacaktır. 
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MAKİNA İMALÂT SANAYİİ 

I. PLANLI DÖNEMDE GELİŞMELER : 

982. Mak ina imalât sanayü bir ülkenin sanayileşme derecesini gös-

•teren yat ır ım malı sanayileri arasmda en önemli olanlardan birisidir. B u 

• sektör, Türkiye'nin planlı kalk ınma döneminde sanayileşme çabalarına 

paralel olarak, önemini gitgide artan bir ağır l ık la duyurmuştur. Üçüncü 

P l an dönemine girerken Türkiye'nin karşılaştığı yeni şartlar büyük bir 

sanayileşme hamlesini zoı-unlu küdığı iç in sektörün gelişme sorunu ha-

yatî bir nitelik kazanmıştır. 
983. Mak ina imalât sanayiinde üretim on yı l l ık planh dönem bo-

yunca yüzde 13,9 gibi oldukça yüksek bir ortalama yı lhk artış göstermiş-
tir. B i r inc i P lan döneminde üretimdeki artış yılda ortalama yüzde 18,9, 
İk inc i P lan döneminde ise yüzde 9,1 olmuştur. Üretimin Bir inci P lan dö-
nemi başında çok düşük bir başlangıç değerinden hareket ederek geliş-
mesi ona yüksek bir gelişme hızı sağlamıştır. İkinci P lan dönemi ise üre-
t im art ış ını güçleştiren etkenlerin yog:unlaşmaya başladığı bir dönemdir. 
B i r çok mallar için ekonomik kapasitede üretim tesisi kurmayı önleyen 
talep düşüklüğü yamnda esasen bu sektör yatır ımlannm genellikle yük-
sek finansman, Ueri teknoloji ve buna i l işkin dizayn ve konstrüksiyon 
hizmetleri Ue kalifiye işgücü gibi kıt kaynakları gerektiren nitelig:i ve 
hammadde darlığı başlıca olumsuz etkenler olmuştur. Bir inc i ve İkinci 
P l an dönemindeki üretim gelişmeleri Tablo 375 de karşüaştırmaU olarak 
verUmiştir. 

984. P lan l ı dönemde üretim, toplam talep ve talebin üretimle kar-
ş ı lanma oranmdaki gelişmeler Tablo 376 da gösterilmiştir. Tablodan görü-
leceği gibi Bir inc i P landa 1967 yı l ında toplam talebin yüzde 77,5 min 
yurt iç i üretimle karşılanması öngörülmüş, ancak gerçekleşen talebin P l an 
hedefinin üzerinde, üretimin ise P lan hedefimn altmda kalması dolayı-
s ıyla i ç üretimm talebi karşı lama oranı yüzde 35,7 değerine erişebümiştir. 

TABLO : 376 — Makina İmalât Sanayiinde Üretimin Talebi 
Karşılamta Oranlan 

(1971 Fiyatlariyle, Milyon TL.) 

1 9 6 7 1 9 7 2 

"Üretim 
Toplam talep 
Üret im/Toplam 
talep (Yüzde) 

1962 Ger-
çekleşme 

Bir inc i 
P lan 

hedefi 
Gerçek-

leşme 

İkinci 
P l an 

hedefi 

Gerçek-
leşme 

tahminî 

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

681,1 
4 059,6 

2 600,4 
3 354,5 

1 617,2 
4 524,0 

5 162,1 
11788,6 

2 500,0 
7 800,0 

16,8 77,5 35,7 43,8 32,1 

Kaynak ; Devlet Planlama Teşkilâtı 



985. İkinci Planda hedef alman üretim ve toplam talep değerlerine 
göre iç üretimin, talebin yüzde 43,8 mi karşı laması öngörülmüşken 1972 
yümda bu talebin yüzde 32,1 inin yurtiçi üretimle karşüanması beklen-
mektedir. Bu azalmaya talebin üretimden daha hızl ı artması sebep olmuş-
tur. 

986. Sektörün üretim kapasitesi, birkaç büyük kuruluş dışmda ge-
nellikle küçük ünitelere bölünmüş durumdadır. Daha çok sipariş üzerine 
imal edilebilen, özel proje ve dizayn çalışması gerektiren smal buhar ka-
zanları, smai fırınlar, metalürji teçhizatı, maden hazırlama tesisleri, vmç, 
kren, konveyör, smai vantilatör gibi agır sanayi teçhizatmm üretimine 
elverişli olan kapasitelerin kul lanım oram genellikle düşüktür. Sektörde 
bulunan bu tür üretim kapasitelerüıin toplamı 175 bm ton/yıl dolaymda 
olup bunun yaklaşık olarak 105 bin ton/yı l kadarı kamu kesimine ait-
tir (1). K i t le imalâtı daha çok, yeterli talebi bulunan tüketim ma l l an i le 
sulama pompası, kompresör, otomotiv sanayiine ait bazı parçalar, üniver-
sal takım tezgâhlan gibi bazı standart mallar iç in yapüabilmektedir. 

987. P lan l ı dönem boyunca üretimin yapısmda önemli değişmeler 
olmuştur. Başlangıçta toplam üretim İçinde dayanıkh tüketim malları 
çok büyük yer tutarken sektörün üretimi hız la ya tmm mal lan ve ara 
mallarına doğru kaymıştır. Tablo 377 de P lan l ı dönem boyunca sektör 
yapısmın değişimi P lan hedefleri ile karşı laştırmalı olarak görülmektedir. 

TABLO : 577 — Makim İmalât Sanayii Üretiminin Yapısal Değişimi 
(Toplam Üretim Yüzdesi Olarak) 

1967 1972 

1962 Ger-
çekleşme 

Bir inc i 
P lan 
hedefi 

Gerçek-
leşme 

îk inc i 
P lan 

hedefi 

Gerçek-
leşme 

tahminî 

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

Tüketim malları 
Y a t ı nm malları 
A r a mal lan 

54,6 
45,4 

15.5 
83.6 

0,9 

30,0 
66,3 

3,7 

20,9 
72,3 

6,8 

26,0 
69,0 
5,0 

TOPLA jM 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Kaynak : Devlet Planlama Teşkilâtı 

988. P lanh dönemde daha önce üretilmeyen birçok yat ınm ve ara 
mallarmm üretimine başlanmış ve bu üretim hızla gelişmiştir. Yüksek 
basmçh buhar kazanlan, a f ı r sanayi teçhizatmdan sanayi f ı r ın lan ve tav 
ocaklan, k l ima tesisleri, komple soğutma tesisleri, otomativ sajıayiüıin 
ihtiyacı olan bazı dövme parçalar ile piston imalâtı bunlardan bazılandır. 
Kamu kesimi tarafmdan bazı yol inşaat makinalarmm imalât denemeleri 
yapılmış ve olumlu sonuçlar aimmıştır. Atelye takım tezgâhlan, bazı t ip 
kompresörler, dizel elektrik lokomotiflerinin motorlan, dokuma ve ipl ik 
makmaları, amortisör, supap gibi otomotiv yan sanayi mamulleri P lanl ı 
dönemde yabancı lisanslarla üretimine başlanan önemli mallar olmuştur. 

lamı. 
(1) Sektörde faaliyet gösteren başlıca 16 kuruluşun kapasite top-



II. UZUN DÖNEMDE GELÎSME HEDEFLERİ (1972 -
1982) : 

989. İkinci Kesim'de de değinildiği gibi, Türkiye'nin uzun dö-

nemli 'kalkınma perspektifinin esas ama;cı ihızlı bir sanayileşmeyi yapı-

sal değişme ile birlikte gerçeteleştirmektir. B u yapısal değişmede en bü-

yük katk ıy ı geneUikle yatır ım mal ı üreten sanayilerin en önemlilerinden 

biri olan makina imalât sanayii sağlamak zonmdadır. Uzun dönemde 

sanayileşme hedeflerine göre makina imalât sanayii önemH ölçüde ithal 

ikamesine yönelmek durumundadır. Türkiye'de özellikle tarım, maden-

cilik, enerji ve ulaştırma sektörlerinin makina ihtiyacmm ekonomik 

kapasiteli yurtiçi üretimle 'karşılanması mümkün görünmektedir. İma-

lât sanayii alt sektörlerinin ihtiyacı olan ya t ınm mallarmm üretiminde 

ise bazı alanlarda talep sonmu ve dış rekabet faktörü nedenleri ile çok 

dikkat l i bir seçicilik gerelanektedir. 

990. Sektörün uzun dönemli gelişmesinde ağırhğını dujTircin sortm-

1ar arasmda hammadde ve teknoloji ile i lg i l i olanlar en başta gelenler-

dendir. Sektörün metalurjik ihtiyaçlarmm tespiti ve koordine bir prog-

ramın geliştirilmesi üıtiyacı vardır. Gelişmiş ülkelerle aramızdaki tek-

noloji açığı ise gitgide büyümektedir. Yat ı r ım mal ı üreten sanayi, kol-

larmm kurulması geciktikçe teknolojik sorunlar çoğalmakta, dışardan 

transfer edUen teknolojilerin ileril ik nitel iği artmakta, dolayısıyla bu 

teknolojilerin yurt içi üretim şartlarma uygulanması ve geliştirilmesi 

güçleşmektedir. Mak ina imalât sanayiinde mevcut ve kurulacak bütün 

üı-etim dallarmda yurt içi katk ıy ı art ırma zonmluluğu teknoloji seçimi, 

geliştirilmesi, yerli tölmoloji üretilmesi sorunlarma stratejik önem ka-

zandırmaktadır. A yn ca uzun dönemde teknolojik gelişmeleri iy i tahmin 

edip bilimsel ve teknolojik bakımdan ümit veren bazı alanları seçerek 

bımlarda ihracata dönük sanayileşmeyi düzenlemek çabaya değer görün-

mektedir. B u çeşit gelişmeler teknolojik araştırmalara ve yerl i teknoloji 

üretimine verilecek önemle orantıl ı olabilecektir. Örneğin, proses dizayn 

çalınmaları, nümerik kontrol cihazlarmm geliştirilmesi gibi alanlar el-

verişli görünmektedir. Bundan başka bazı dış ülkelerle ortak üretimlere 

geçmek, örneğin bazı kompleks ünitelerin bir k ıs ım siparişlerini alıp 

yurt içinde üretmek de uzun dönemde ortaya çıkabilecek ilginç geliş-

melerden biri olabilir. Bu gibi üretimler iç in Türkiye'nin mukayeseli 

üstünlüğü işgücünün ucuzluğudur. 

991. Türkiye'nin uzım dönemli sanayileşme perspektifine paralel 

olarak makina talebi 19.77 de 16 milyar T L . dan 1982 de 33 milyar T L . 

na yükselebilecektir. Bu talebin ithalâtla karşı lanan kısmı 1977 de yüzde 

55 ten, 1982 de yüzde 42 ye düşebilecektir. Yur t i ç i üretimin 1977 de 7,1 

milyar T L . dan 1982 de 19 milyar T L . na yükselmesi gerekecektir. B u 

gelişmede üretimin yapısmm Tablo 378 de gösterilen biçimde değişebi-

•leceği tahmin edilmektedir. 



TABLO : 378 — Vzun Dönemde Makina İmalât Üretim Yapistıutu 
Değişmesi (Toplam Üretimin Yüsdesi Olarak) 

1972 1977 1982 

(1) (2) (3) 

Y a t ı n mal lan 69 77 7S 

A r a mal lan 5 S 13 

Tüket im maUan 26 15 9 

T O P L ı A M 100 100 lOO 

III. ULUSLARARASI KARŞILAŞTIRMALAR: 

992. Mak ina imalât sanayii 'bütün gelişmiş ve gelişmeStte olan 
ülkelerin ekonomilerinde çok önemli 'bir yer tutar. B u hususta bir fiikip 
vermek üzere Tablo a79 da bazı ülkelerin belir l i yıl lar için makina ima-
lât sanayii üretimlerinin ülkenin toplaan imalât sanayii veya toplam sa-
nayii içûıdeki yüzdeleri ve o yı la ait üretimin 1963 yı lma göre artış en-
deksi gösterilmiştir. 

TABLO : 379 — Çeşitli Ülkelerde Makiııa Im^t Sanayü Üretiminin 

Sanayi Üretimi İçindeki Payları 

imalât sanayü 

ü l k e 

içindeki yüzdesi içindeki j'üzdesi 1963 : 100 

ü l k e Y ı l (1) (2) (3) 

B. A lmanya 1967 10,8 9,9 105 
İtalya 1967 8,2 114 
Hol landa 1965 10,0 9,5 
İspanya 1960 — 136 
Yugoslavya 1967 125 
Yımanistan 1966 1,9 I J 96 
•Israü 1966 4,6 107 
İngUtere 1967 w— 123: 
Meksika 1967 153 
Japonya 1967 7,3 122 
Handistam 1966 161 
Avustralya 1967 7,6 7,1 125 
îsveg 1967 13,4 12,4 133 
Finlandiya 1967 5,8 5,4 113 
Türkiye 1969 2,4 2,3 250 

Kaynak : Birleşmiş Milletler ve OECD İstatistikleri^ Devlet Plan-
lama Teşkilâtı (Ytüık Programlar) 

993. Gelişmiş ülkelerde ve Türkiye'de toplam maicina arz ve tale-
binin üretim, ithalât, iç talep ve ihracat arasmda nasıl değiştiğini gös-
termek üzere TaJblo 380 düzenlenmiştir. B u tabloda 1967 y ı l ı üretim ve-
ithalât değerleri toplam arzm yüzdesi, aynı y ı l iç talep ve ihracat değer-
leri de toplam talebin yüzdesi olarak verilmiştir. 



TABLO : 380 — Bom Oelişmis Ülkelerde ve Türkiye'de Makina 
Arg ve TaleUnin 1967 Yüt Dağüvmı 

(Arz ve talebin yüzdesi olarak) 

A r z T a l e p 
_ A 

Üret im İthalât İç talep İhracat 

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

AmerikaBirleşiai Devletleri 95,8 4,2 86,8 13,2 
BCanada 38,8 61,2 76,2 23,8 
OECD'n in Avrupa ülkeleri 94,3 5,7 82,8 17,2 
Japonya 94,0 6,0 90,9 Ö,1 
Türk iye 35,Y 64,3 99,6 0,4 

Kaynak : OECD yayınları ve Devlet Planlama Teşkilâtı (Yıllık 
Programlar) 

IV. ÜÇÜNCÜ PLAN HEDEFLERİ : 

994. Mak ina sanayii uzun dönemde olduğu gibi Üçüncü P lan dö-
neminde de hızla geliştirilecek: 'bir sanayi dalı olaraJt ele almıruştır. B u 
gelişmede yatır ım mal lan üretimi önceliği alacaktır. Bu arada makina 
sanayiinin mil l î savunma ihtiyaçları bakımmdan da gelişmede öncelik 
kazanması tgerekmiştir. Ekonominin gereklerine ve strateji amaçlarına 
uygun olarak makina sanayiinin gelişmesi savunma sanayii için gerekli 
üretim gücünün oluşmasını sağlıyacaktır. B u konu proje seçinainde dik-
kate alınmıştır. 

1. T A M î P : 

(1) İÇ TALEP : 

995. Sektörün tüketim ve ara mal ı grupları dışında kalan yat ır ım 
mallan, ekonominin bütün sektörlerinde öngörülen yat ınmlann makina 
taleplerini karşı l ıyacak ölçülerde 'tahmin edilmiştir. Taşıt imalât ve ona-
r ım sektörü ile t anm alet ve makinalan imalât sektöründeki gelişme-
ler, aynca, hafriyat ve madencüik makina lan imalât gereği özellikle iç-
ten yanmah motorlarm talebini 'büyük ölçüde artırmaktadır. Madenci l ik 
sektöründe yapılacak yatırımlaı- hafriyat ve maden makinalan ile kom-
presörlerde Taüyük talep yaratacaktır. Kimya, lastik, plastik işleme, 
gıda ve tekstil sektörlerinde:ki gelişmeler ise buhar kazanlannm tale-
t i a i etkileyecektir. Üçüncü P lan döneminde kurulacak motor, hafr iyat 
ve madencilik makinalan ile diğer ağır sanayi teçhizat yat ınmlan, dişl i 
ve dişli kutu lan gibi projeler hem takım tezgâhlan hem de ağır sanayi 
makinalannm talebini çok yükseltecektir. K l ima cihazlannda görülecek 
çok büyük talep artışı özellikle Akdeniz Bölgesindeki turistik yatırım-
lar, Çukurova ve civarmdaki hızl ı sanayileşme, büyük şehirlerdeki mo-
dem konutlar ile büyük iş ham ve idare toinalan inşaat gereklerinden 
doğmaktadır. Tekstü sanayiinin ihracat imkânlannm gelişmesi sebe-
biyle önemli miktarda tevsi ve modernizasyon yat ınmlan öngörüldüğün-
den telîstil makinalan talelbi de yükselmektedir. 



996. Üret im ara malları (rulmaıüı yataklar. <ü§liler ve dişli kutu— 
laj-, transmisyon elemanları v.to.) iç in talep, sektörün girdi verdiği sa-
nayi kol larmdaki üretim gelişme hızma paralel olarak hesaplanmıştır. 
Dayanıiklı tüketim inallarmm talebi, nüfus art ış ı ve fert başma tüketim, 
î ıarcamalarnun artışma bağlı olarak tespit edilmiştir. Sektörün Üçüncü. 
P lan dönemine ait yurt i ç i taiep tahminleri TaJblo 381 de verilmiştir. 

TABLO : 381 — Makina İmalât Sanayii Yurtiçi Talep Tatvrmnlen 

(1971 fiyatları üe, MUyon TL.) 

İkinci P l an Üçüncü P l an 
yül ık ortalama yı l l ık ortsaama 

1967 1972 artış (Yüzde) 1977 artış (Yüzde) 

M a l grupları (1) (2) (3) (4) C5) 

1. Buhar ve gazojen 
teçhizatı, buhar 
kazanları 124,4 389,6 25,6 843,5 16,7 

2. İnşaat, yol, top-
rak. maden vb. ma-
kinaları 534,4 825,8 9,1 1420,0 11,5 

3. İçten yanmalı mo-
torlar ve diğer güç 
üreten makinalar 518,0 724,1 6,9 1 559,1 16,6 

4. A f ı r sanayii ma-
kinaları 179,5 307,1 11,3 835,3 22,1-

5. Tak ım tezgâhları, 
el aletleri vb. 251,3 543,5 16,7 î 347,4. 19,9' 

6. Kompresör, van-

tUâtör, pompa ve 

türbinler 280,5 622,9 17,3 1 468,8 18,7' 

7. Besin ve içki ma-

kinalar ı 174,6 429,3 19,7 882,5 15,5' 

8. Klima, ısıtma ci-
hazları, tesis ve 
makinalan 68,5 151,0 17,1 527,8 28,5-

9. Tekst i l makina-
l a n 360,6 627,5 11,7 1 073,1 11,3. 

10. Üret im ara mal-
l a n 412,8 868,1 16,0 1 961,5 17,7 

11. Tüket im malları 616,3 697,6 2,5 1144,6 10,4 

12. D i f e r makinalar 1 001,3 1 583,5 9,6 2 591,4 10,4 

T O P L A M 4 522,2 7 770,0 11,4 15 655,0 15,0 

Kaytıak : Devlet Planlama Teşkilâtı 



(2) DIŞ TALEP (İHRACAT) : 

987. İk inc i P lan dönemi sonlarında başlıyan ihracat artı§mm de-
vam ede r^ Üçüncü P lan döneminde gerek miktar, gerekse çe§it olaraJc 
oldukça önemli gelişmeler göstermesi toeklenmektedir. Fiyat, kalite, 
standart ve pazarlama sorunlannm çözümü üıracatı art ırma konusunun 
ön şartlarmı teşkil etmektedir, özel l ikle dayanıkl ı tüketim mallar ı i le 
otomotiv yan sanayii ürünleri, pompalar, k l ima cihazları, el aletleri 
gibi standart ma l grublannda ihracat potansiyeli bulunmaktadır. Üçüncü 
P lan döneminde toplam olaraık 538 müyon T U hk ihracat yapılması 
öngörülmüştür (Tahlo 382). 

TABLO : 583 — Makina îmalât Sanayii İhracat TaJımimleri 
(1971 fiyatları ile. Milyon TL. FOB) 

î k inc i P lan Üçüncü P lan 
y ı l l ık ortalama yı l l ık ortalama 

1967 1972 artış (Yüzde) 1977 artış (Yüzde) 

M a l grupları (1) (2) (3) (4) (5) 

1. Buhar ve gazojen 
teçhizatı, buhar 
kazanları — — — 10,0 — 

2. inşaat, yol, top-
rak, maden vb. ma-
k ina lan — 0,7 — 15,0 85,0 

3. İçten yanmah mo-
torlar ve diğer güç 
üreten makinalar — 0,2 — 10,0 118,0 

4. Ağ ı r sanayü ma-
kinaları — — — — — 

5. Tak ım tezgâhları. 
el aletleri vb. .— 0,1 — 15,0 172,0 

6. Kompresör, van-
tilatör pompa ve 
türbinler — 1,5 — 15,0 58,5 

7. Besin ve işçi ma-
k ina lan — — — 10,0 — 

8. Klima, ıs ıtma ci-
hazları, tesis ve 
makinaları — — — 15,0 

9. Tekst i l makina-
k ina lan — — — 15,0 — 

10. Üret im ara mal-
l an _ — .—. 10,0 — 

11.'Tüketim malları 0,9 25,0 94,0 60,0 19,1 
12. Diğer makinalar 0,9 2,5 22,6 25,0 58,5 

T O P L A M 1,8 30,0 75,5 200,0 46,1 

Kaynak : Devlet İstatistik Enstitüsii ve Devlet Planlama Teşkilâtı 
2. Ü K E T t J I : 
998. Uzun dönemli kalk ınma stratejisinin öngördüHi sanayileşme 

amacmm gereği olarak sektörde Üçüncü P l an döneminde yılda yüzde 
23,4 gitoi yüksek bir üretim artış hız ı planlanmıştır. Yat ı r ım mal lannm 
üretimi olduikça büyük ithal ikameleri Bağlıyacaktır. Genel olarak tanm, 
madencilik, enerji, ulaştırma sektörlerinin üıtiyacı olan makinalarm üre-
timinde toüyük artış h ız lan olacaktır. Üret imin toplam talebi karşı lama 
oram 1972 de yüzde 32,1 den 1977 de yüzde 45 e yükselmiş olacaktır. 
Üçüncü P lan döneminde üretim tahminleri Tablo 383 de gösterilmiştir. 
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3. İ T H A L Â T : 

999. Otomotiv montaj sanayiinin temel sonmu olan motor ve di§li 
kutularmı yurt içinde üretmek iç in Üçüncü P l an döneminde yapılacak 
yat ınmlarm ancak tou dönemden sonra tam kapasite ile devreye girebi-
lecekleri tal imin edüdig-inden motor ve ara mal ı ithalâtı yüksek bir dü-
zeyde oluşacaktır. İnşaat, hafriyat ve madencilik makinalan için de ben-
zer bir durum söz konusudur. Üretimde yüksek toir artış öngörüldüğün-
den sektörün ihtiyacı olan' ara mal larmm ithal geref i büyük bir art ış 
göstermektedir. İMakina imaiât ve dig-er yatır ım malı üreten sektörlerin 
ya t ınmlan ta lum tezgâhlannm ithalâtım önemli ölçüde artıracaktır. 
Üçüncü P l a n döneminde 36,1 milyar T L . l ık ithalât yapılacağı beklen-
mektedir (Talblo 384). 

TABLO : SSif — Makina îmaJât Sanayii İthalât TahminleH 

(1911 fiyatları ile. Milyon TL. CİF) 
î l dnc i P lan Üçüncü P lan 

yı l l ık ortalama yı l l ık ortalama 
1967 1972 artış (Yüzde) 1977 artış (Yüzde) 

M a l grupları (1) (2) (3) (4) (5) 

1. Buhar ve gazojen 
teçhizatı, buhar 
kazanları 32,8 249,6 50,1 453,5 12,7 

2. İnşaat, yol, top-
rak, maden vb. ma-
k ina lan 473,8 706,5 8,3 875,0 4,4 

3. İçten yanmalı mo-
torlar ve diğer güç 
üreten makinalar 482,4 649,3 6,1 1 189,1 12,9 

4. Ağ ı r sanayii ma-
k ina lan 92,6 187,1 15,1 545,3 23,8 

5. Tak ım tezgâhları, 
el aletleri vb. 191,6 363,6 ,13,7 847,4 18,4 

6. Kompresör, van-
tilâtör pompa ve 
türbinler 245,9 519,4 16,1 828,8 9,8 

7. Besin ve içk i ma-
kinalan 117,2 332,3 23,1 362,5 1.8 

8. Klima, ıs ıtma ci-
hazlan, tesis ve 
makinalan 24,8 53,0 16,4 82,8 9,4 

9. Tekst i l makina-
l an 297,9 467,5 9,4 578,1 4,3 

10. Üret im ara mal-
578,1 

l an 352,7 743,1 16,1 1 396,5 13,4 
11. Tüket im mallar ı 132.0 72,6 — 11,3 124,6 11,4 
12. Diğer makinalar 463,1 956,0 15,6 1 431,4 8,4 

T O P L A M 2 906,8 1 5 300,0 12,8 8 715,0 10,5 

Kaynak : Devlet İstatistik Enstitüsü ve Devlet Planlama Teşlcildtt 

4. Y A T I B E V I L A B : 

1000. Mak ina imalât sanayii sektöründe Üçüncü Plan dönemi 
içmde 6 müyar 700 milyon TL., hk yatır ım yapılması öngörülmüştür 
(Tatolo 385). B u yatırımlarla sektörün üretim kapasitesinin yaklaşık 
olarak 220-250 B in Ton/Yü kadar art ırüacağı tahmin edilmektedir. Bü-
yük yat ı runlann olgunlaşma süreleri olduıkça uzrnı olduğundan yapı-
lacak yat ı ranlann önemli bir kısmmm ancak Üçüncü P lan döneminden 
sonra tam kapasite ile üretime geçmesi beklenmektedir. Bu yat ınmlarm 



yanya yakın kısmı daha önce proje çalışmalarına başlanmış olan baş-
l ıca aşağıdaki alanlara yönelecektir : 

(1) Otomotiv sanayiinin ihtiyacı olan dizel motorları sanayii, 
(2) Diş l i ve dişli 'kutuları sanayii, 
(•3) Madencüik, hafriyat, inşaat, yol yapım makinalan giibi mal-

l a n üretecek ağır sanayi teghizatı projesi. 

1001. Ayr ı ca talep ve kapasite durumları etraflı İnceleme gerek-
tiren çok çeşitli yatır ım ve ara mah proje konuları da Üçüncü P lan dö-
neminde ele almacaktır. Eunlarm arasmda özellikle komple tesis üre-
timine yönelen (kâğıt, tekstil, gıda, çimento fabrikaları v.b.) ve seri 
imalât niteliği az olan yat ınmlarm yurt iç i üretim katkısını artıracak 
proje ve çalışmalara ağır l ık verilecektir. 

TABLO : 385 — Makina îmalât Sanayii Yatırımları 
(1971 Fiyatlarıyla, Milyon TL.) 

î k inc i P lan 
Bir inci P lan dönemi 

dönemi gerçekleşme Üçüncü P lan 
gerçekleşme tahminî hedefi 

(1) (2) (3) 

Toplam yat ır ım 329,8 1 587,2 6 700,0 

V. İLKELER VE TEDBÎRLER : 
1002. (1) U2aın dönemli kalk ınma stratejisinin sanayileşme ama-

cmm gerçekleştirilmesinde makina imalât sanayiinin büyük ağırl ığı ola-
cağından ve Avrupa Ekonomik Topluluğu ile ilişkiler yönünden zaman, 
faktörü önem kazanacağından özel kesimin ekonominin gereklerine 
göre yöneltmekte tereddüt gösterdiği Eilanlarda ve özellikle motor ve ak-
tarma organlan konularında kamu kesiminin zaman 'kaybetmeden ön-
cülük görevini yapması esas olacaktır. 

Motor ve aJctarma organlan projelerinin gerçekleştirilmesinde ka-
mu, özel, üçüncü kesim (kurumlar, vakıf lar v.b), halk ve yurt dışında 
çalışan işçUerin katılması esas almarak örgütlenilecektir. 

(2) Teknolojik araştırmaları ve yerl i teknoloji üretimini geliştir-
mek amacıyla projecilik, dizayn gibi mühendislik hizmetleri teşvik edi-
lecek ve bunları üreten 'kuruluşlarm yabancı kuruluşlar karşısmda reka-
bet edebilir bir düzeye gelmelerine imkân sağlamak üzere yat ınmlarm 
mühendislik hizmetlerinin ihalelerinde, hizmetin gerektirdiği kalite ve 
süreden vazgeçmemek şartıyla, yerli kuruluşlara öncelik verilecektir. 
Araşt ı rma ve geliştirme ünitelerinin işletme bünyesinde kurulup geliş-
mesini kolaylaştıracak tedbirler almacaktır. 

(3) Kamu kesiminde, özellikle 'Sanayi ve Teknoloji Bakanl ığma 
bağl ı kuruluşların elinde çeşitli yerlerde, çeşitli amaçlar için kurulmuş 
bulunan makina imalât kapasitelerinin tam ve verimli 'kuUamlmasım 
sağlıyacak teknik ve idarî düzenlemelerin yapılması öncelikle ele alı-
nacaktır. 

(4) Mak ina imalât sanayiinin hız l ı gelişmesi, üretim kapasitele-
rinin daha yüksek oranda kullanılması, dış teknolojik ve ticarî tec-
rübe ikazanılmasım sağlamak amacıyla sektörde siparişe bağlı olarak 
dış piyasalara iş yapılması teşvik edilecektir. B u amaçla dış piyasalardan 
müşteri bulımması, buna ait bilgilerin imalâtçılara hızla ulaştırılması ve 
bu imalâtm gerektirdiği mal giriş ve çıkışlarmda zorunlu görülecek 
kolayli'klann sağlanması yolunda gerekli tedbirler alınacaktır. 



TARIM ALETLERİ VE MAKİNALARI İMALÂT SANAYİİ 

I. PLANLI DÖNEMDE GELİŞMELER : 

1003. P lan l ı kalkınma döneminde tanmm makinalaşma derecesini 
yükseltmek için sarfedilen çabalar sonucunda özellikle tarım makinala-
rmm en önemli malı olan traktörlerin imalâtında büyük gelişme sağlan-
mıştır. Böylece traktör üretimi Bir inci P lan dönemi sonunda P lan hede-
f in i ik i misli aşmış ve bu dönemde 45 190 adet traktör yurt içinde imal 
edilmiştir. İkinci P lan döneminde ise üretim yıldan yıla dalgalanmalar 
göstererek P lan hedefinin en az üçte biri fazlasıyla gerçekleşmiştir. 
1968 -1972 döneminde toplam olarajk 74 000 adet dolaymda traktör üre-
tilmiş olacaktır. Kırsal yörelerde traktörün tarım işleri dışmda taşıt 
olarak da çok kullanılmakta oluşu traktör talebindeki büyük gelişmenin 
önemli bir sebebidir. Buna karşüık traktör dışındaki tarım ekipman ve 
maJkinalarmda gelişme daha sımrlı olmuştur. Sektörün kurulu kapasi-
tesi yurtiçi talebin hemen tamamını karşı lamağa yeterli ve sektör mal-
larmm üretim teknolojisi genellikle basit olmasına rağmen traktör dı-
şmdaki ekipmanlann birçoğunda P lan hedeflerinin bir miktar gerisinde 
kaluımıştır. önemli bir mal olan b içer- döver üretimi hedef olarak Bi-
rinci P landa yer almasma rağmen çok az gerçekleşmiş, ancak ik inc i 
Planın sonlarında gelişmeğe başlayarak, kurulan üretim kapasitesiyle 
ihtiyacı karşılayabil ir düzeye ulaşmıştır (Tablo 386). 

1004. Sektör üretiminin toplam taleibe olan oranı İkinci P lan dö-
nemi boyunca artmağa devam etmiş ve 1967 de yüzde 71 den 1970 de 
yüzde 77 ye yükselmiştir. 1972 de yüzde 86 ya ulaşabileceği tahmin edi-
len bu oranın yüksekliği, yanıltıcıdır. ÇSinkü sektör üretiminin girdileri 
arasında bulunan traiktör motorları, aktarma organları v.b. gibi ara 
mallarının büyük bir kısmı makina imalât sektörünün ithalâtı içinde 
yer almaktadır. Özellikle traktör ve biçer-döğer montajında, yerli üre-
tim oranı belli bir yüzdenin üzerine çıkamamıştır. Bu sorun otomotiv 
sanayii ile makina imalât sanayiinin temel sorunlarından biri olan motor 
ve aktarma organlarınm yerli üretimi ile çözümlenebUecektir. 

1005. Planlarda sektör için ihracat tahmin edilmemiş olmakla bir-
likte 1970 yılından itibaren çok az da olsa basit el aletleriyle krema 
makinaları gibi mallann Uıracatma başlanmıştır. 

1006. Sektör, traktör fabrikaları ve bir kaç kuruluşun dışmda i leri 
teknoloji kullanmayan ve yurdun her tarafma yayılmış küçük atelye-
lerden oluşmaktadır. Üretim mevsimlik talep dalgalanmalarma bağlı 
olduğundan düzensizdir. Planlı dönemde üretimde teknolojik ve yapısal 
yönden büyük bir değişme olmamasına rağmen önceleri yurtiçi üretimi 
bulunmayan bir çok malın üretimine başlanmıştır. Bımlarm başhcala-
rım biçer-döğer, çizel puUuk, rotovatör, vanvey, dip karıştıran, ayçi-
çeği harman makinası, patates sökme makinası, triyör, zeytin presi, 
motorlu araba ve sırt pülverizatörleri meydana getirmektedir. 

f . 33 
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II. UZUN DÖNEMDE GELİŞME HEDEFLERİ (1972 -
1995) : 

1007. Sektörün ^gelişmesinde yurtiçi talebin potansiyel M y ü k l ü f ü 

çok önemli rol oynıyacaktır. H ı z l ı nüfus artışı, nüfusun gitgide artan 

beslenme ilitiyaçları, tarım ve tanma dayalı sanayi ürünleri i l ıracatmın 

gelişmesi tarım ürünleri talebini dolayısıyla tarım makinalan talebini 

•büyük ölçüde artırmaktadır. H ız l ı şehirleşme olgusu sonucunda kırsal 

yörelerde tarımla ufragan nüfusun oransal azalışı da t anm maJdnala-

rına olan ihtiyacı büyüten bir bsışka etkendir. Bütün bu nedenlerle, sek-

törün gelecekte potansiyel gelişme imkânları büyük olduğımdan her 

çeşit tar ım makina ve donatımı optimum 'kapasitelerde üretileibilecektir. 

Böyle t»ir gelişme başta hammadde sorunu olmak üzere diğer maliyet 

jrükseltici sorunlarm da çözülmüş olmasmı gerektirdiğinden sektör 

mal lanı l ın dış piyasalarda rekabet .gücünün artması sonucunda ihracat 

in ikânlan çoğalacaktır. 

1008. Planl ı dönemde kaydedilen önemli gelişmelere rağmen Tür-

kiye'de tanm, istenen makinalaşma derecesine henüz ulaşamamıştır. İş-

lenen tar ım arazisinin yüz hektarı toaşma düşen traktör sayısı 0.,45 adet-

tir (1). Hektar başma düşen traktör gücü 1971 yılmda 0,14 B. G. do-

layındadır. 1963 yı l ı için ise Türkiye hariç Avrupa ortalaması 0,70 E.G./ 

hektar'dır. 

1009. Bu açıdajı yapılan hesaplara göre Türkiye tanmmm 1971 

de eriştiği 0,14 B.G./hektarlık makinalaşma derecesini 1977 de en az 

ik i misline çıkarmak için 1971 de 110 bin civarmda olan traktör parkmı 

1977 de 235 bin adede çıkarmak gerekmektedir. T a n m sektörü hedef-

leri ile uyumlu olarak traktör parkmm 1982 jalmda 400 - 450 bin, 1987 

de 700 bin dolaylarma çıkması beklenmektedir. Traktör sayısının art-

ması yanında bugün 38 B.G. dolayında olan ortalama traktör gücünün 

30 B.G. nün altına düşmesi gerekmektedir. Böylece traktör gücü 1982 

de 0,5 ve 1987 de 0,7 BX3./hektar düzeyine ulaşmış olacaktır. 

1010. Traktör dışmdaki t anm makina ve teçhizat ihtiyacı da 

hesaplanmış ve böylece tüm sektör üretiminin 1972 de 1,5 milyar T L . 

iken 1977 de 3,3 milyar TL., 1982 de 5 milyar TL., 199Ö de 8-10 milyar 

T L , düzeyine yükseleceği tahmin edilmiştir. 

III. ULUSLARARASI KARŞILAŞTIRMALAR: 

1011. Sektör mallarmm en önemlilerinden olan traiktör ve b içer-
döğer üretimi diğer bazı ülkelerle karşılaştırmalı olarak Tablo 387 de 
verilmiştir. 

(1) 1970 Tanm İstatistikleri Özeti'nden hesaplanmıştır. 



TABLO 

a 

387 — Bam Ülkelerle Karşilaştvrma.1% Olarak Traktör ve 
Biçer Döğer Üretimi (Adet) 

Ülke 

Bat ı Almanya 
Avı ısturya 
İngiltere 
Fransa 
i ta lya 
îspajıya 
Yugoslavya 
Türkiye 

Traktör 
A 

Biçer-Döğer 
A 

196T 1966 1969 1967 1968 1969 

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

107 453 111 710 101 703 19 540 26 557 29 4S2 
10 039 7 670 8 092 866 366 648 

166 201 178 774 2 719 3 721 3 524 
128 283 139 850 171 430 2 987 4 500 4 930 

72 981 75 385 72 742 2 000 
19 589 20 894 24 400 1578 2 019 2 320 
8 793 10 929 10 818 1544 2 463 1852 

12 038 15 281 13 548 144 120 110 

Kaynak : ü. N. The Grototh of World Industry, 1969 

IV. ÜÇÜNCÜ PLAN HEDEFLERİ : 

1012. Üçüncü Planla l lg iü hedef ve büyüklüklerin tespitinde (i) 
T a n m sektörünün gelişme hedefleri, (ii) Tarımdaki makinalaşma eği-
limi, (İÜ) Talebin büyük ölçüde yurüç i üretimle karşüanması esas aUn-
mıgtır. 

1. T A U E P : 

(1) İÇ TALEP : 

1013. Plan dönemi sonunda yurt iç i talep bugünkü düzeyinin ik i 
katmı aşacaktır. Traktör dışmdaki donatımların talepleri genellikle 
traktör miktarına bağlı olmakla birlikte mibzer ve difer tohum ekme ve 
'gübreleme ekipmanları, ürün işleme makinalan gibi bazı mallarm ta-
leplerinde teknik tarım eğitiminin de gelişmesiyle çok büyük artıklar 
olacağı tahmin edilmiştir. Üçüncü P lan döneminde talebin yılda ortala-
ma yüzde 15,6 hızla artması beklenmektedir (Tablo 388). 

(S) DIŞ TALEP (İHRACAT) : 

1014. Bağlamış olan ilıracatm Planl ı dönemde devam edeceği bek-
lenmektedir. Dönem içinde toplam olarak 21 milyon T L . lıik iOıracat ya-
pılması öngörülmüştür (Tablo 389). 

2. Ü R E T İ M : 

1015. Üretimin Üçüncü P lan döneminde yılda ortalama yüzde 17,4 
hızla artması öngörülmüştür. Traktör ve biçer-döğer üretiminde mev-
cut kuruluşların üretim kapasitelerini genişletmeleri sonucunda talebin 
hemen tamamı yurtiçi üretimle karşılanabilecektir. Bu malların dışmdaki 
tar ım alet ve makinalannm birçoğımda da talep yurtiçi üretimle kar-
şılanacaktır (Tablo 390). 

3. İ T H A L A T : 

1016. Yurt içinde üretilemiyen veya üretim kapasitesi yeteiBiz 
olan mallarm ithali öngörülmüştür. Büyük gSçlü traktörler, b ir ikisım 
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hasat ve harman makinaları, ürün işleme makinaları ve diğer makina-
larm bir kısnu ile aksam ve parçalar bunlar arasmdadır. Ancak trajk-
tör ve biçer - döger üretimi için gerekli motor ve aktarma organları 
gibi önemli miktarda ithal girdileri makina imalât sektörüne ait olduk-
ları için burada görünmemektedir (Tablo 391). 

4. Y A T m i M L A B : 

1017. Üçüncü P lan döneminde sektörde yapılması öngörülen yatı-
runlann toplamı 1 550 milyon TL.'dır. (Tablo 392). Bu yat ınmlarm önemli 
bir kısmı özellikle artan traktör talebini karşılamak üzere mevcut kuru-
luşların kapasitelerini art ırmak ve Türkiye'nin şartlarına uygun ekono-
mik kapasiteli yeni tesislerin kurulmasma tahsis edilecektir. Böylece 
traktör yapımında 20 bin adet/yıl olan sektör kapasitesi 35 bin adet/yıl'ın 
üstünde bir düzeye ulaşacaktır. Bundan başka tanmda planlanan gelişme-
lere paralel olarak yeterli talebi bulunacak diğer tar ım makina ve alet-
lerinin üretimi içdn gerek yeni gerekse kapasite büyütme yatır ımları ya-
pılacaktır. Bahçe tipi traktörler, pamuk, kendir, pancar gibi sınaî bitkiler 
için hasat makinaları, modern hayvancüıkta kullanılan yem, süt, v.b. dona-
tımı, modern tavukçuluk ve meyvacılık makina ve aletleri gibi yerli üre-
timi bulunmıyan veya yetersiz olan çok çeşitli ekipman yat ır ım konusu 
olacaktır. Yapı lacak toplam yatır ımlarla sektörde 60 - 70 bin ton/yı l bü-
yüklüğünde ek bir üretim kapasitesi oluşacaktır. 

TABLO : S92 : Tarım Alet ve Makinaları İmalât Sanayii Yatırımları 
(1971 fiyatlarıyla, Milyon TL.) 

Bir inci Pleın dönemi İkinci P lan dönemi Üçüncü Plan 
Gerçekleştirme Gerçekleşme tahmini hedefi 

(1) (2) (3) 

Toplam yatırımlar 100,0 307,0 1 550,0 

V. İLKELER VE TEDBÎRLER : 

1018. Tar ım aletleri ve makinaları imalât sanayii Uluslararası 
Standart Sanayi Tasni f i (ISIC) kodlarma göre ayrı bir sektör olmayıp 
makina imalât ve madeni eşya sektörlerinin birer bölümünden oluşmakta-
dır. Fakat tarımm Türkiye ekonomisindeki büyük yeri dolayısıyla t anm 
alet ve makinaları imalâtım a yn bir sektör halinde incelemek Bir inc i P lan 
döneminden beri uygun görülmüştür. Bu nedenle makina imalât ve ma-
denî eşya sanayii sektörlerine uygulanacak ilke ve tedbirler tarım alet 
ve makinaları sektörü iç in de aynen geçerli olacaktır. 

1019. Özel olarak t anm alet ve makinaları imalât sanayii için şu 
esaslara yer verilmiştir : 

(1) Ti'aktör ve biçer-döğer dışmdaki tanm alet ve makinalannın 
üretiminde görülen dağmık kapasitelerin birleştirilerek bu kollarda üre-
timin daha ekonomik kapasitelerde ve daha modem teknoloji ile yapıl-
msısı teşvik edUecektir. 

(2) T a n m sektöründe planlanan gelişmelere ve Ti irkiye'nin ekolo-
j ik koşullarma ba f l ı olarak tanm sektörünün ihtiyacı bulunan tanm alet 
ve makinalannm standart ve tipleri T a n m Bakanlığı ve Türk Standartlar 
Enstitüsü tarafmdan tespit edilecek ve bu standartlara uyulması sağla-
nacaktır. 



ELEKTRİK MAKİNALARI VE GEREÇLERİ SANAYİİ 

I. PLANLI DÖNEMDE GELİŞMELER: 

1020. Bir inci ve ik inc i Planlarda, yatırımlarda kullanılan elektrik 
makina ve gereçlerinin üretim teknolojisi basit olanlardan başlanarak 
üretilmesi ve giderek ihracata yöneltilmesi hedef aimmıştı. Üretim, Bir inc i 
P lan döneminde yılda ortalama 10,8, ik inci P lan döneminde ise yüzde 22,5 
oranmda artmıştır (1). P lan l ı dönemde iletkenler, kablolar, aydmlatma 
ve iç tesisat malzemesi üretiminde büyük gelişme görülmüştür. Dayanıkl ı 
tüketim malları üretimi, bu dönemde yavaş fakat kararl ı bir artış göster-
miştir. Ölçme ve kontrol cihazları üretimi tahminlerin üstünde gerçek-
leşmiş, buna rag:men yurtiçi talebin tamamı karşılanamamıştır. Diğer mal 
gruplarmda elektrik enerjisi sektörünün yatırımlarma paralel gelişmeler 
olmuştur (Tablo 393). B ıma karşıhk ihracat, planlarda öngörülen düzey-
de gerçekleştirilememiştir. 

1021. Seri üretim tekniği ile üretilen bu mal gruplarma karşılık, 
araştırma ve mühendislik hizmetlerine dayah olan a f ı r elektroteknik ekip-
man ve yüksek geril im şalt cihazları gibi mal gruplarmda beklenen ge-
lişme sağlanamarmştır. Bu nedenle, bu mal gruplarmda talebin büyük 
ölçüde ithalâtla karşılanması yoluna gidilmiştir. Sektörün ik inc i P lan 
dönemindeki gelişmesi, Bir inci P lan döneminde üretimlerine başlanmış bu-
lunan mal lann üretimlerinin artması yönünde olmuş, dalıa i ler i teknoloji 
gerektiren yeni mal üretimi smırh kalmıştır. 

II. UZUN DÖNEMDE GELiŞME HEDEFLERİ (1972 -
1995): 

1022. Bu sektörde uzun dönemli tahminler sanayi ve özellikle enerji 
sektörü için öngörülen uzun dönemli hedeflere dayah olarak yapümış; 
talebin, birçok mallarda ekonomik kapasiteli birimler kurulmasmı sağla-
yacak düzeylere ulaşması mümkün görülmüştür. 

Bu sektördeki mal lann değişik karakteri ve sayısınm fazla olması 
nedeniyle uzun dönemli f iz ik i hedefler verilememiştir. Ancak, toplam üre-
timin yılda yüzde 16 dolaylarmda artarak 1995 de bugünkünün 20 katma 
ulaşması beklenmektedir. Üretimde, elektrik makinalan ve şebeke cihaz-
ları, iletken ve kablolar, ölçme ve kontrol cihazlarmm ağırl ık kazanacağı; 
diğer elektroteknik malzemenin üretiminde büyük gelişme görüleceği tah-
min edilmektedir. 

1023. Elektr ik makina lan ve gereçleri sektörünün uzun dönemde, 
mühendislik ve emek yoğun üretim teknolojisinden yararlanarak ihracata 
dönük bir sektör olarak geliştirilmesi; kamu ve özel kesimin bu biçimde 
yönlendirilmesi öngörülmüştür. Sektörün, emek yoğun üretim teknoloji-
sinden yararlanmakla birl ikte «montaj sanayii» hüviyetine girmemesi için 
mühendislik hizmetlerinden de geniş ölçüde yararlanması gerekmektedir. 

(1) Üretim çok düşük bir düzeyden başladığından yıllık ortalama 
artış hızlan yüksek olmaktadır. 
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III. ULUSLARARASI KARŞILAŞTIRMALAR: 

1024. Karşılaştırmalar, Hindistan, Yugoslavya, ispanya ve İtal-
ya'nın, elektrik makinalan üretiminde teknolojik gelişmenin göstergesi 
olan bazı karakteristik değerleri gözönüne almarak yapılmıştır. Bu sek-
törde, yüksek gerilim şalt teçhizatmda ulaşılan dUzeym de ortaya koy-
dufu gibi, Türkiye'de halen bu konuda geliştirilecek geniş bir alan bulun-
maktadır (Tablo 394). 

TABLO : 39i Basit Ülkelerde Elektrik Makinalan Satıayimin ve 
Ticaretinin Durumu 

Türkiye 
19 72 

Hindistan Yugoslavj'a İspanya İtalya 
1 9 7 0 1 9 6 9 1 9 6 9 1 9 6 9 

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

Güç transformatörü 2 000 
Üret im kapasitesi M V A / y ı l 
E lektr ik motorları 600 000 
Üretim kapasitesi BG/yü 
Yüksek gerilim şalt 
teçhizatı üretiminde 
ulaşılan gerilim. 35 kV 

25 000 
M V A /y ı l 
6 300 OOO 

BG/y ı l 

400 kV 

8 OOO 20 000 
M V A / y ı l M V A /y ı l — 
1 670 000 2 700 000 

BG/y ı l BG/y ı l — 

400 kV k V 440 kV 

Toplam E M ihracatı 0,79 M$ 34,6 M$ 34,5 M$ 

Kaynak : Devlet Planlama Teşküâtı 
330 M$ 

IV. ÜÇÜNCÜ PLAN HEDEFLERİ: 
1025. Elektr ik makinalan ve gereçleri sektörünün; teknolojik geliş-

meye, istUıdama, özellikle mühendislik ve hammadde potansiyelinin eko-
nomik kullanımmı sağlamadaki etkileri gözönüne alınmış ve Üçüncü P lan 
büyüklük ve hedeflerinin tesbitinde; (i) Elektrik makinalan ve şebeke 
cihazları ile iletkenler ve yarı mamullerin talebinde, elektrik enerjisi ya-
tırımlarının artış hızı, (ii) Kabloların ihracat olanakları, (üi) ö lçme ve 
kontrol cihazları, aydınlatma ve iç tesisat malzemesi talepleri için bma 
ve enerji yatırımlan, (iv) Pil, akümülâtör ve di fer elektroteknik malze-
menin Ulebinin tahmininde, bunları kullanan sanayilerin gelişme hızı 
gözönünde tutulmuş ve, (v) Üçüncü Plan döneminin gerek uzun dönem 
gelişme hedeflerine ulaşmada gerek uzun dönem teknoloji üretimmde i lk 
adımlarm atılacağı bir dönem olması esas alınmıştır. 

1. T A L E P : 

(1) İÇ TALEP : 

1026. Yukardaki esaslara göre hesaplanan iç talebin, yı lda ortalama 
yüzde 17,9 artacatı tahmin edilmiştir. Elektr ik makinalan ve şebeke ci-
hazlannm toplam talep içindeki payı giderek artacak, d i fer mal lann payı 
ise azalacaktır. Talep tahminleri, Tablo 395 de verilmiştir. Diğer elektro-
teknik malzeme, otomotiv endüstrismin talebine paralel olarak, belirl i bir 
artış göstermiştir. 



TABLO : S95 — Elektrik Makinalan ve Geı-eçleri Sanayii 
Yurtiçi Talep Tahminleri 

(1971 fiyatları ile, Müyon TL.) 

İkinci plan Üçüncü plan 
yı l l ık ortalama yı l l ık ortalama 

1967 1972 artış (Yüzde) 1977 artış (Yüzde) 

Mallar (1) (2) (3) (4) (5) 

1. Elektr ik makina-
lan ve şebeke ci-
hazlan 417 594 7,3 1861 25,6 

2. İletken ve kablo-
lar 304 490 10,0 930 13,7 

3. Ölçme ve kontrol 
cihEizlan 60 109 12,7 195 12,3 

4. Aydınlatma ve iç 
tesisat malzemesi 80 172 16,5 317 13,0 

5. P i l ve akümülâ-
törler 201 243 3,9 380 9,4 

6. Elektr ik l i dayanıkl ı 
tüketim malları 44 47 1,3 73 9,2 

7. Diğer elektrotek-
nik malzeme 113 163 7,6 451 22,6 

8. Y a n mamuller 60 92 8,9 136 8,1 

T O P L A M 1279 1910 8,4 4 343 17,9 

Kaynak : Devlet Planlama Teşküâtt 

(g) DIS TALEP (İHRACAT) : 

1027. Üçüncü P lan döneminde bu sektör üıracatınm, 1972 de 11 

milyon TL . iken 1977 de 314 milyon T L . na çıkacağı tahmin edilmektedir. 

İhracat içinde en büyük ag-ırlıgın, iletken ve kablolarda olması mümkün 

görülmektedir (Tablo 396). 

2. Ü R E T İ M : 

1028. Üçüncü P lan döneminde üretimin yı lda yüzde 19,9 oranında 
artırılması öngörülmüştür. Üret im içinde elektrik makinalan ve şebeke 
cihazları, ölçme ve kontrol cihazları, diğer elektroteknik malzeme ve yar ı 
mamullerin artış hızları yüksek olacaktır. İletken ve kablolann toplam 
üretim içindeki payı, P lan dönemi başmda yüzde 36 İken, dönem sonunda 
yüzde 34 e düşmekle beraber, yine de üretimin yüksek bir paymı teşkil 
edecektir (Tablo 397). 

1029. EJlektrik makina ve şebeke cihazlarmda ileri teknoloji gerek-
tiren bazı mallar dışındakilerin yurtiçinde üretilmesi öngörülmüştür, tlet-
Iken ve kablolarda dönem sonunda 35 'kv luk enerji ve yüStsek kapasiteli 
haberleşme kabloları talebi de yerli üreUmle karşılanabilecektir, ölçme ve 
kontrol cihazlarmdan belirli bazı üpler yerli olarak üretilmeye devam 
edilecek; bıma rağmen talebin karşılanmasmda ithalâtm payı yine de 
büyük olacaktır. 



TABhO : S96 — Elektrik Makinaları ve Gereçleri Sanayii İhracat Tahminleri 

(1971 fiyatları ile. Milyon TL. FOB) 

tkinci plan Üçüncü plan 
yı l l ık ortalama yı lhk ortalama 

1967 1972 artış (Yüzde) 1977 artış (Yüzde) 

Mallar (1) (2) 

T O P L A M 

1. Elektr ik makina-
l an ve şebeke ci-
hazları — 4 

2. İletken ve kablo-
l u 0 5 

3. ölçme ve kontrol 
cihazlan — 

4. Aydınlatma ve iç 
tesisat malzemesi — — 

5. P i l ve akümülâ-
törler x ı 

6. Elektr ikU dayanıklı 
tüketim malları — 

7. Diğer elektrotek-
nik malzeme ı 

8. Y a n mamuller o 

11 

(3) 

61,5 

(4) 

100 

170 

10 

4 

15 

5 

5 
5 

314 

(5) 

90,4 

102,5 

71,S 

38,0 

38,5 
Kaynak : Devlet İstatistik Enstitüsü ve Devlet. Planlama Teşkilâtı 

TABLO : 397 — Elektrik Makinaları ve Gereçleri Sanayii Yurtiçi 
Üretim Tahminleri 

(1971 fiyatları ile. Milyon TL.) 

Üçüncü plan 
yüzde artışlar 

Ikın plan ^ A , 
yı l l ık ortalama Beş Y ı l l ı k 

artış, yüzde 1977 yı l l ık ortalama 

Mallar 

1967 1972 

(2) (3) 

190 

230 

7 

1. E lektr ik makina-
l an ve şebeke ci-
hazları 

2. İletken ve kablo-
lar 

3. ölçme ve kontrol 
cihazlan 

4. Aydınlatma ve iç 
tesisat malzemesi 

5. P i l ve akümülâ-
törler 

6. Elektr ik l i dayanıklı 
tüketim mal lan 

7. Diğer elektrotek-
nik malzeme 

8. Y a n mamuler 

240 

445 

69 

80 (a) 154 

200 243 

10 (a) 41 

13 23 
10 (a) 20 

4,8 

14,1 

58,0 

14.0 

4,0 

32,6 

12.1 
14,9 

T O P L A M 740 1 235 10,8 

Kaynak : Devlet Planlama Teşkilâtı 
(a) Tahmin 

(4) (5) 

835 247,9 

1 050 136,0 

155 124,6 

89,0 

60,9 

65,9 

291 

391 

68 

206 795,7 
61 205,0 

(6) 

28,3 

18,7 

17,6 

13,6 

10,0 

10,6 

55,0 
25,0 

3 057 147,5 19,9 



1030. Aydınlatma ve iç tesisat malzemesi, pi l ve akümülâtörler ve 

elektrikli dayanıklı tüketim mallarımn üretimd, yurtiçi talebin yüzde 97 

sini karşılayabilecek; bımun yanmda bazı türlerin ihracatı da geliştirile-

cektir. 

3. İ T H A İ J L T : 

lOSl. İthalâtta halen en büyük payı, elektrik mak ina lan ve şebeke 

•cüıazlan almaktadır. Üçüncü P lan döneminde de bu mal grubunun itha-

lâttaki önemini koruyacağı tahmin edUmektedir. Bunu, diğer elektrotek-

nUt malzeme üe, dahilde üretimi yapılmayacak tipteki kablolar izleyecek-

tir. Toplam ithalâtm, yılda yüzde 18,5 artarak, 1972 deki 686 milyon TL . 

değermden, 1977 de 1 600 müyon T L . na ç ıkacaf ı tahmin edilmiştir (Tab-

lo 398). 

TABLO : 398 — Elektrik Makinalan ve Gereçleri Sanayii İthalât Tahminleri 

(1971 fiyatları üe. Milyon TL. CİF) 

İkinci plan Üçüncü plan 
yı l l ık ortalama yı lhk ortalama 

1967 1972 artış (Yüzde) 1977 artış (Yüzde) 

Mal lar (1) (2) (3) . (4) (5) 

1. Elektr ik makina-
l an ve şebeke ci-
cihazlan 227 358 9,5 1126 25,8 

2. İletken ve kablo-

lar 74 50 — 7,5 50 0 

3. Ölçme ve kontrol 
cihazları 53 40 — 5,5 50 4.6 

4. Aydınlatma ve iç 
tesisat malzemesi — 18 — 30 10,8 

•5. P i l ve akümülâ-

törler 2 1 — 12,9 4 32,0 

6. Elektr ik l i dayanıkl ı 

tükeüm mal lan 34 6 — 29,3 10 10,8 

7. Diğer elektrotek-
nik malzeme 100 141 7,1 250 12,1 

S. Y a n mamuller 50 72 7,6 80 2,1 

T O P L A M 540 686 4,9 1600 18,5 

Kaynak : Devlet İstatistik Enstüüsü ve Devlet PlanUma Teşkilâtı 



4. Y A T M I M L A B : 

1032 üçüncü P lan döneminde toplam 1550 milyon TL . hk yatırım 
yapılması öngörülmüştür. Kamu yatırımlarının, daha çok a f ı r T e k t ^ t e ^ 
mk makına ve ekipman üreten sanayilerde ve araştırma İ u r ^ m S ^ Î -
özel kesim yatırımlarınm ise ihracata dönük kablo ve i l e t k e X S î ; 

— o ı m S r . ^ ! 

TABLO : 399 - Elektrik Makinalan ve Gereçleri Sa,ıayU 
Yatvrvmlar% 

(mı Fiyatlarıyla, Milyon TL.) 

Bir inci P lan ik inci Plan Üçüncü P lan 
gerçekleşme gerçekleşme tahmini hedefi 

(1) (2) 
( 3 ) 

Toplam yatırımlar ~ 

Kaynak : Devlet Planlama Teşkilâtı 

V. İLKELER VE TEDBİRLER : 

timi i ! t • ' döneminde, ağır elektroteknik ekipman üre-

ım ı̂ kamu kesimi öncülüğünde geliştirilecektir. Teknoloji bet iminde 

2 teler sanayie dönük biçimde geliştirilecek; özel kesimin ü r e t i l e nTe Î 

S r ™ " geliştirmesi teşvik e S l 

kollarmda kapasitelerin ihracata yöne-
^ S i İ T t " y - i 1^-ulacakIardan özellikle yatır ım maU 
mtelı^nde üretim yapanlarda ise tesislerin ihracata da yönelebilecek e k i 
nomık kapasitelerde kurulması esas olacaktır. 

ve b J L n ^ A f amanda hazırlanacak 
ve bu standartlara uyulması zorunlu kılınacaktır. 



ELEKTRONİK SANAYİİ 
I. PLANLI DÖNEMDE GELİŞMELER : 
1034. Bir inci P landa «Elektrik Makina Cihaz ve Malzemesi» sektö-

rünün içinde kapsanan bu sel^tör, ik inc i P lan döneminde ayrı bir sektör 
olarak ele aimmıştır. 

Planlı dönemde, bu sektör mal lannm yurtiçinde üretimlerine ağırl ık 
verilmesi ve elektronik dayanıklı tüketim cihazlarmdan, elektronik pro-
fesyonel cihazların imaline yönelinmesi, elektronik sanayiinde araştırma-
larm yogımlaştınlması ve devlet tarafmdan desteklenmeleri i lke olarak 
tespit edilmiştir. 

1035. Bir inci P lan döneminden önce elektronik tüketim cihazları 
üretimine başlanmıştır. Buna, planlı dönemde elektronik profesyonel ci-
hazlar (1) îma l eden tesisler eklenmiştir. Bu tesislerin en büyükleri, P T T 
nin ortakl ı^ ile kurulan ve ses frekans haberleşme cihazları üreten tesis-
lerdir. Profesyonel cihaz imal eden diğer tesisler, küçük kapasiteler ha-
linde kamu ve özel kesime da|:ılnuşlardır. 

ik inc i P lan dönemi sonunda, toplam elektronik sanayii üretiminin 
yüzde 24 ü tüketim cihazları, yüzde 72 si ses frekans haberleşme cihaz-
lan, yüzde 4 ü diğ-er profesyonel cühazlarından oluşmaJktadır (Tablo 400). 

1036. Elektronik sektörü içinde, özellikle elektronik profesyonel 
cihazlann yurtiçi üretimi yeni gelişmektedir. Bu sektörün bazı mal lan 
için kamu kesiminin önemli bir alıcı olarak belirmesi, bu mal gruplarının 
gelişimini teşvik etmiştir, öte yandan (i) Bazı önemli mal gruplarına 
olan ihtiyaçların dış yardımlardan karşılanmakta olması, (ü) Kamu ku-
ruluşlarmın satın alma işlemlerinde gelecek jnllara sari ihale imkânla-
rının kısıth olması, (iii) 3222 sayıh Telsiz Kanununun amatör radyoculuğu 
yasaJdamış olması (2), (iv) Ye r l i üretilen sistem ve cihazlara karşı alıcı-
ların çekingenlik duymaları gibi etkenler sektörün gelişmesini sınırla-
mıştır. Bu sektörde kurulmuş olan tesislerin çog:unlugTi «Elektronik labo-
ratuvarı» olmaktan ileri geçememişlerdir. Buna rağmen, bu tip küçük 
imalâtçılar, bazı profesyonel c ihazlann küçük çapta ihracını da gerçekleş-
tirmektedirler. 

1037. Elektronik sektöründe, teknolojinin kullanıcı lar tarafmdan 
iy i bilinmemesi nedeniyle, modası geçmiş ya da ülke şart lanna uymayan 
sistem ve cihazlar da İthal edilmektedir. P lanl ı dönemde edinilen tecrü-
beler. ithal edilen cihaz ve sistemler için belirli bir standart kabul edile-
rek smırlama yapılması gereğini ortaya koymuştur. 

(1) Amatör radyoculuğun, dünya ülkeleri tarafından elektronik sa-
naytine, eğitime, hizmet sektörlerine, harp gücüne katkısı kabul edilmiş-
tir. Her iki blok ülkelerinde de bu tip faaliyetlere kontrollü olarak, izin 
verilmiştir. 

Türkiye, bugün amatör radyoculuk faaliyetini yasaklamış çok as 
sayıdaki ülkelerden biridir. Bunun dışında, amatör ve profesyonel amaç-
larla elektromagnetik wtamın kullanılması, arajşttrma ve deney yapılması, 
mevcut durumda kamu kurumlarının kuruluş kanunlarına veya Bakanlar 
Kurvlıtnun hn^h kalmaktadır 

(S) Elektronik profesyonel cihazlar, elektronik tüketim cihazlan 
dışındaki bütün elektronik cihazları kapsamaktadır. Bu kapsam içine her 
çeşit haberleşme ve yayın cihazları, elektronik ölçü cihazları, endüstride 
kullanılan her çeşit elektronik kontrol cihazları, elektronik hesap maki-
nalan ve tıbbî elektronik cihazlar v.b. girmektedir. 

f. 34 
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ıı. uzun dönemde ge l i şme h e d e f l e r i (197.?. -
1982) : 

1038. Elektronik sektörü, emek ve mühendislik hizmetleri y o ^ ı 
bir teknolojiye sahip oldugnndan. istihdam sorununun çözümlenmesinde 
ve teknoloji üretinmıde önemli katkılan olacak sektörlerden biridir. Bu 
bakımdan elektronik sanayii uzun dönemde dış pazar da gözönünde tutu-
larak geliştirilecek başlıca sanayi kollarmdan biri olabilecektir. 

1039. Perspektif dönem sonunda sektör üretiminin, bugünkü düze-
yinin 100 katmdan fazla artması mümkün görülmektedir. Üretimin, elekt-
ronik profesyonel cihazlar, elektronik tüketim cihazları ile devre eleman-
larmın dış ve iç talebini karşılayacak düzeyde ve dengeU bir biçimde ol-
ması öngörülmektedir. 

1040. Bu sanajae, uzun dönemde beklenen gelişmeye olanak sag'la-
mak üzere. Üçüncü Plan döneminde büyük bir ağırlık veHlecektir. Böy-
lece uzun dönemde talebin büyük ölçüde yurtiçi üretimle karşılanması v& 
sektör ürünlerinin önemli İhraç mallan araşma girmesi sag:lanacaktır. 
Sektör mallarmm çok çeşitli olması nedeniyle uzun dönem İçin fiziki he-
defler verilememektedir. 

ııı. u lus la ra ras ı k a r ş ı l a ş t ı r m a l a r : 
1041. Uluslararası karşılaştırmalar, fert başına millî gelirle, fert. 

başına elektronik sanayii üretimi arasında yakm bir ilişki oldug-unu gös-
termektedir. 

Türkiye'nin fert başına üretimi 1972 yılmda 2 dolar civarmdadır. 
1971 yılmda İtalya'nm üretimi fert başma 28 dolar, tspanya'nm 16 do-
lar, Avrupa ortalaması ise 65 dolar dolaylarmdadır. Bu değerlerin, Tür-
kiye'de 1977 de fert başına 4,9 dolara çıkması öngörülmüştür. 1982 de-
ise 15,8 dolara ulaşması beklenmektedir. 

ıv. üçüncü plan h e d e f l e r i : 
1042. Üçüncü Planla ilgili büyüklük ve hedeflerin saptanmasında;: 

( i ) PTT nin Üçüncü Plan dönemindeki yatırımları; (ii) PTT, Millî Sa-
vunma ve TRT. nin yüksek frekans haberleşme cihazları taleplerinin, 
giderek yurt içinden karşılanacağı, (üi) 3222 sayılı Telsiz (ECanunu'nun 
değiştirileceği, ( iv) Sanayiin, sağlık ve ücaret hizmetlerinin gelişme hız-
lan ve dolayısıyla elektronik endüstri cihazlarına olan taleplerinin bü-
yümesi, (v ) Televizyon yayın alamnm genişlemesi, (v i ) Gayrisafî Millî; 
Hâsıla artış hızı esas alınmıştır. 

1. TALEP : 

(1) İÇ TALEP : 

1043. Yukanda verilen esaslar gözönünde tutularak, iç talebin 
yılda ortalama yüzde 17,9 artacağı taihmin edümiştir. En bü3rük artış 
hızı, elektronik endüstri cihazlan taletoinde olacaktır. Talep artışmda 
elektronik profesyonel cihazlar önde gelmektedir. Bu artışla 1972 de 
elektronik sektörü yurtiçi talebinin yüzde 37 sini teşkil eden elektronik 



tüketim cmazları, dönem sonunda yiizde 28 e dügebüecektir. Bu oran, 
normal bir sektör mallan dengesini belirtmektedir (Tablo 401). 

(2) DI§ TALEP (İHRACAT) : 

1044. iSes frekajıs haberleşme cihazlarmm ihracatmda hızlı bir 
gelişme beklenmektedir. Di fer profesyonel elektronik cihazlarm ihraca-
tmda Üçüncü Plan dönemi sonuna doğru önemli artışlar olması öngörül-
müştür. Dönem içinde, elektronik tüketim cihazlanmn üretiminde ka-
rarlı bir gelişmenin sag-lanacağı ve ihracata başlanabUeceti taıhmtn 
•edilmektedir. 

TABLO : İOl — Elektrmîk Sanayi Yurtiçi Talep Tahminleri 
(19yı Fiyatlariyle, Milyon TL.) 
İkinci plan Üçüncü plan 

yıllık ortalama jnllık ortalama 
1967 1972 artış (Yüzde) 1977 artış (Yüzde) 

Mallar (1) (2) (3) (4) (5) 
Ses frekans haber-
leşme cihazlan 45 794 77,7 1560 14,5 rüksek frekans ha-

77,7 1560 14,5 

berleşme cihazlan 129 135 0,9 600 34,8 Elektronik endüstri 
0,9 600 34,8 

cihazlan 60 31 — 12,4 350 62,4 
EİPktronik tüketim 

— 12,4 350 62,4 

cihazlan 586 640 1,8 1110 11,6 Elektronik devre e-
1,8 1110 11,6 

manlan (a) (223) (260) 3,8 (840) 19,7 
108 130 320 

19,7 

TOPLAM 928 1730 13,3 3 940 17,9 
Kaynak : Devlet Planlama Teşkilâtı 
(a) Parantez içindeki değer cihazların içindeki dewe elema,nlar%m 

da kapsamaktadır. Bu bakımdan toplama sademe parantezlerin 
altındaki rakamlar dahildir. 

TABLO : ^02 — Elektronik Sanayii İhracat Tahminleri 
(1971 fiyatları ile, Milyon TL. FOB) 

İkinci plan Üçüncü plan 
yıllık ortalama yıllık ortalama 

1967 1972 artış (Yüzde) 1977 artış (Yüzde) 

Mallar (1) (2) (3) (4) (5) 
Ses frekans haber-
leşme cihazları 
Yüksek frekans ha-
berleşme cihazları 
Elektronik endüstri 
cihazları 
Elektronik tüketim 
cihazlan 
Elektronik devre e-
lemanlan 

5 

1 

1 

50 

O 

20 

20 

20 

58,5 

82,1 

TOPLAM 110 73,5 
Kaynak : Devlet Planlama Teşkmtı 



1045. Elektronik devre elemanlarının yerli üretimi olanlardjm bir 
kısmının da dönem sonuna dofru ham veya yan mamul halinde ihracatı 
mümkün olabilecektir. Üçüncü Plan döneminde bu sektörde yaklaşık 
olarak 240 milyon TL,, lık ihracat yapılması önıg-örülmüştür. Böylece 
1972 de 7 milyon TL,, olması beklenen ihracatın, 1977 de 110 milyon TL. 
na çıkması hedef alınmıştır. (Tablo 402). 

2. ÜRETİM : 

1046. Üçüncü Plan döneminde üretimin yüda ortalama yüzde 21 
artması öngörülmüştür. Üretim hedeflerinin tespitinde bugün genellikle 
İthalâtla karşılanan ve hızla büyüyeceği talimin edilen talebin, büyük 
ölçüde yurtiçi üretimle karşılanması esas alınmıştır. Ayrıca, 'kamu kesi-
minta profesyonel cihaz üretimini geliştireceği de kabul edilmiştir. Yük-
sek frekans haberleşme ve elektronik endüstri cihazları üretiminin bu-
gün çok düşük düzeyde bulunmasma karşılık hızla gelişmesi beklendi-
ğinden, büyük üretim artış hızları öngörülmüştür (Tablo 403). 

TABLO : JfOS — Elektronik Sanayi Üretim Tahminleri 

(1971 Fiyatları ile, Milyon TL.) 
Üçüncü plan 

yüzde artışlar 

1967 1972 

İkinci plan 
yıllık ortalama 

artış, yüzde 
Beş Yıllık 

1977 yıllık ortalama 

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

Ses frekans haber-
leşme cihazları 8 798 151,3 1570 96,7 14,5 

Yüksek frekans ha-
berleşme cihazları 10 36 29,2 400 1011,1 61,9 

Elektronik endüstri 
cihazları 6 (b) 4 — 7,8 170 4 150,0 113,5 

Eaektronik tüketim 
cüıazlan 265 270 0,4 720 166,7 21,7 

Elektronik devre e-
lemanlan (a) (115) (190) — (540) — — 

0 0 — 20 — — 

TOPLAM 289 1108 30,8 2 880 159,9 21,1 

Kaynak : Devlet Planlama Teşkilâtı 
fa) Parantez içindeki değer cihazların içindeki devre elemanlarını 

4a kapsam/ıkfadır. Bv hakımd/ın toplama dnhü değildir, 
(b) Devlet Planlama Teşkilâtı tahmini 



3. İ T H A İ A T : 

1047. İthalâtta en büyük aı-tı§m, elektronik endüstri cihazlarında 
olacağı taJımin edümektedir. Üretimi büyük teknolojik araştırmalar ge-
rektiren mallarm ithalâtı devam edecektir. Buna karşılık yurtiçi talebi 
büyük olan tıbbî elektronik cüıazlar, küçük elektronik hesaplayıcılar, 
basit işlem kontrol edicileri ve ölçü aleUeri gibi ciha2aarm ithalâtmm 
yerli üretimde öngörülen artışlar nedeniyle büyük ölçüde değişmiyeceti 
tahmin edilmektedir. Elektronik tüketim cihazlarmın ibhalâtmdaki artı-
şm bir süre daha devam etmesi beklenmektedir. Elektronik devre ele-
manlarından, yerli üretimi ekonomik olmayan tiplerin ithalâtı devam 
edecektir (Tajblo404). 

TABLO : — Elektronik Sanayii ItJıalât Tahminleri 

(1971 fiyattan, ile, Milyon TL. CİF) 

İkinci plan Üçüncü plan 
yıUık ortalama yılhk ortalama 

1967 1972 artış (Yüzde) 1977 artış (Yüzde) 

Mallar (1) (2) (3) (4) (5) 

'Ses frekans haber-
leşme cihazlan 37 1 — 5a,4 40 109,1 
Yüksek frekans ha-
berleşme cihazları 119 100 - 3,4 200 14,9 
Elektronik endüstri 
cihazları 54 28 — 12,3 200 48,2 
Elektronik tükeüm 

cihazlan 321 370 2,9 410 2,1 
Elektronik devre e-
lemanlan 108 130 3,8 320 19,7 

639 629 — 0,3 1 170 13,2 

Kaynak : Devlet İstatistik Enstitüsü ve Devlet Planlama Teşkilâtı 

4. YATmUVELAB : 

1048. Bu sektörde dönem içinde toplam olarak 1,5 milyar TL. lık 
yatırım yapılması öngörülmüştür (Tablo 405). Yatırımlar, daha çok 
elektronik profesyonel cihazlar sanayiine ve araştırma - geliştirme tesis 
ve hizmetlerine yapılacaktır. Kamu kesiminin payma düşen araştırma 
ve geliştirme yatırımları, sektörün uzun dönem gelişmesini sağlama yö-
nünde olacaktır. 



TABLO : IfOS — Elektronik Sanayii Yatırvmlan 

(1971 Fiyatlarıyla, Milyon TL.) 

Birinci Plan İkinci Plan döneıni Üçüncü Plan 
dönemi gerçekleşme gerçekleşme tahmini hedefi 

(1) (2) (3) 

Tatmmlar (a) 1500 

Kaynak : Devlet Planlama Teşkilâtı 

(a) Birinci Plan •yatırımları Elektrik Makinalan Sektörü içinde 
gösterilmiştir. 

v. i l k e l e r v e t e d b i r l e r : 

1049. (1) Yatırım malı niteliğinde toulıman elektronik profesyonel 
cihazlarm üretimine öncelik verilecektir. Bu alanda öncülük etmek üzere 
bir kamu iktisadî teşebbüsü kurulacaktır. 

(2) Elektronik teknolojisinin yurt içinde geliştirilmesinde, kuru-
lacak kamu teşebbüsünün öncülük etmesi, bilimsel kuruluşlarm çalışma-
larım uygulamaya v ; üretime dönük hedeflere yöneltilmesi sağlanacak 
ve özel kesimin sar.ayi içinde teknoloji ıgeliştirmeye dönük çalışmaları 
•destekleneceıktir-

(3) Elektroaik devre eleman, cihaz ve sistemlerin ölçü, dizayn, 
imalât, işletme ve şekil semboller ile ilgili standartları hızla tamamlanıp 
yürürlüğe konulacaktır. Bu arada, kamu alımlannda 'belli fonksiyonlar 
için gereken cihaz ve sistemlerde millî standartlarm hızla tamamlan-
ması ve uygulanması sağlanacaktır. 

(4) Yabancı sermaye teOdiflerinden, profesyonel cihazlar ve devra 
elemanları sanayilerinin, yüksek teknolojiyi gerektiren ve özellikle ih-
raca dönük olanlan öncelikle değerlendirilecektir. 

(5 ) 3222 sayılı Telsiz Kanımu, amatör radyoculuğun gelişmesine 
imkân sağlayacajk ve günün gereklerini yansıtacak biçimde değiştiri-
lecektir. 



KARAYOLU TAŞITLARI İMALÂT SANAYİİ 

ı. p l a n l ı dönemde g e l i ş m e l e r : 

1050. Planlı dönemde yurtiçi taşıt ihtiyacını karşılamak üzere 
Plan ve Programlarda konulan tedbirlere r a ^ e n , çok sayıda montaj 
firması optimum kapasiteden uzak olarak kurulmuş ve bunlar genellikle 
kapasite altı üretim yapmışlardır. 

1051. Yan sanayiin kurulduğu ve önemli gelişme gösterdifi planlı 
dönemde dövme tesisleri, döküm tesisleri, fren donanımı, amori;isör, ma-
kas, jant, kardan mili, motor yatağı, radyatör, piston, yağ, mazot ve-
hava filtreleri, bombeli cam, elektrik aksam ve parçalan gibi belirti 
konularda seri imalât yapan sanayi tesisleri kurulmuştur. Böylece-
Planlı dönemden önce lastik, akümülâtör, boya gibi yan sanayiden sağ-
lanan bir kısım hazır parçalar dışmda hemen tamamı yurt dışmdan ge-
tirilerek monte edilen taşıtlarm (Kamyon - kamyonette döviz tasarruf 
oranı yüzde 20 den az, otobüste yüzde 30 dan az) Planlı dönemdeki mon-
tajmda döviz tasarruf oram büyük ölçüde arttırılmıştır (Kamyon-kam-
yonette yüzde 57,5, şehir içi otobüste yüzde 67,5, şehirierarası otobüste 
yüzde 75) (1). Ancak, daha önce de belirtildiği gibi çok sayıda firmadan 
oluşan dağınık yapı, firma başma üretim miktarmın düşük düzeyde 
kalmasının ve İkinci Plan'da hedef alınan motor ve aktarma organla-
rının yurt içinde imalinin gerçekleşmemesinin en toüyük nedeni olmuştur. 

1052. Üçüncü Plan dönemine girerken bu sanayideki en büyük 
sorun, çok sayıda firmanın otomotiv sanayii için küçük kapasiteli sayı-
lacak tesislere sahip olması ve kapasitelerm tam olarak kullanılma-
masıdır. 

1053. Birinci Plan döneminde kamyon - ksımyonet üretimi Plan 
hedeflerine uygun olarak gerçekleşmiştir. İkinci Plan'da yüzde 9,9 ola-
rak öngörülen üretim artış hızı 1968 ve 1969 yıllannda ortalama yüzde 
22,7 ye erişmiştir. 1970 ve 1971 yıllarmda ise üretim hüyük ölçüde azal-
dığından ilk 4 yılın ortalama artış hızı yüzde 7,2 olmuştur. Otobüs ve 
minibüs üretimi, her iki Plan döneminde de Planda öngörülenin altında 
gerçekleşmiştir. 

1054. Birinci Plan dönemi sonımda binek arabası imalâtma baş-
lanmıştır. tkmci Plan döneminin son yılında binek arabası üretiminin 
Plan hedefinin üzerinde gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Üretim ger-
çekleşme durumu Tablo 406 da hedeflerle karşılaştırmalı olarak veril-
miştir. 

(1) Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Montaj Sanayii Talimatına^ 
uygun olarak tespit ettiği değerlerdir. 
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ıı. uzun dönemde ge l i şme h e d e f l e r i : 

•liOöS. Karayoilan taşıtları taJeMnin TIZUH' döıı«m<Je, ekonomidelki 
genel gelişme hızına bafh olarak artacağı, aynca satış kolaylıkları 
karayollarının iyileşmesi gibi etkenlerin de bu artışı etkileyecefi ka-
bul edilmiştir. Uzun dönemli gelişme hedeflerinin Toaşmda sektörde 
iktisadi büyüklükte ve rekabet gücü olan işletme birimlerinin oluştu-
rulması gelmektedir. Gelişen talebin yurt içinden karşılanabilmesi 
için firmaların optimum kapasitelere erişecek şekilde tevsilen veya 
aralarmda birleşmeleri beklenmektedir. Uzun dönemde kamyon ve 
kamyonet üretiminin yılda ortalama yüzde 11.6, otobüs ve minibüs 
üretiminin yüzde 17.1 artacağı tahmin edilmektedir. 

1056. Üretim tesisleıinde uygulanması beklenen yeni teknoloji-
lerin otobüs, minibüs ve kamyon ihracatı olanaklarım artıracağı tah-
min edilmektedir, özellikle otobüs yapımımn uzun dönemde ihracata 
yöneltilerek geliştirilmesi mümkün görülmektedir. Bu sanayide uzun 
dönemde yerli malzeme kullanım oram artacak ve böylece ara mal ni-
teliğinde olan ithalât çok düşük düzeye inecektir. 

ı ı ı. u lus la raras ı ka r ş ı l a ş t ı rma l a r : 

1057. 1960-1969 yıllan arasmda dünya taşıt imalâtı yılda or-
talama yüzde 7 oranmda bir artış göstererek yıllık üretim miktarı 29 
milyon 778 bm adede ulaşmıştır. Dünya taşıt aracı imalâtında başta 
gelen ülkelerle Türkiye'nin imalâtı 1969 yüı için karşılaştırmalı ola-
rak Tablo 407 de, gelişmekte olan ülkelerle karşılaştırma ise Tablo 
408 de verilmiştir. 

TABLO : 407 — Dünya'da Motorlu Karayolu Taşıt Aracı İmal Eden 
ilk 7 Ülke İle Türkiye'nin 1969 Yıh Üretimlerinin ve Araç 

Mevcutlarının Karşılaştırılması 

Ö 
M 

c o s i 
cS 03 

fa 

Gi ^ 

d) 

1 

1" 
•İ-) 

G3 ^ 
C 
â 

(U 

1 

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

1969 yıh üretimi 
(Bin adet) 10 206 4 675 3 605 2 459 2183 1596 1350 20 

Mevcut araç başına 
düşen nüfus (a) 2,0 8,0 4,6 3,8 4,4 6,0 2,7 117,0 

. i uG ̂ vrupa juKonomiK TopLulugunda Sanayi Dallan 
itibariyle Monografiler, otomotiv sanayii. 
Türkiye KarayoUarı İstatistik YıUtğı 1969, 1971 Yılı Programı. 
(a) 1/1/1969 tarihi itibariyle mevcut park gözönüne alınarak hesaplan-
mıştır. 



TABLO : ^08 — Türkiye'deki Taşıt Aracı Üretiminin Gelişmekte 
Olan Ülkelerle Karşılaştırılması 

(Bin adet) 
1969 yılı 

Ülkeler üretimleri 

ispanya 453 
Brezilya 354 
Arjantin 219 
Yugoslavya 81 
Hindistan 80 
Türkiye 20 

Kaynak: Türkiye ve Avrupa Ekonomik Topluluğunda Sanayi 
Dalları İtibariyle Monografiler, Otomotiv Sanayii, Î971 Yılı Programı. 

IV. ÜÇÜNCÜ PLAN HEDEFLERİ: 
1. TAI^EP: 

(1) İÇ TALEP : 

1058. Yurt içi talebin hesaplanmasında ulaştırma gereklerine 
ve yatırım olanaklarına uygun olarak oluşacağı talimin edilen taşıt 
parkı esas alınmıştır. Üçüncü Plan döneminde yurtiçi talebin ortalama 
artış hızınm yüzde 11.8 olacağı tahmin edilmektedir (Tablo 409). 

(2) DIŞ TALEP (İHRACAT) : 

1059. Halen çok düşük düzeyde olan karayolu taşıt ihracatmm 
Üçüncü Plan döneminde ortalama yılda yüzde 41.2 oranmda artması 
öngörülmüştür. Bununla birlikte ihracat değer olarak 13 milyon TL. 
dan ancak 73 milyon TL. na çıkabilecektir (Tablo 410). 

2. ÜRETİM : 

1060. Talebin üretimle karşılanması esas aimmıştır. Halen ku-
rulu kapasite iç talebi karşılayacak düzeydedir. 1977 yılı ve daha son-
raki yılların iç ve dış talebinin karşılanmasında firmaların, daha zi-
yade otobüs üretiminde olmak üzere üretimlerini artıracak şekilde tev-
silere gidecekleri tahmin edilmektedir. 

1061. Üçüncü Plan döneminde toplam üretimin yılda ortalama 
yüzde 12.3 artacağı tahmin edilmiştir. En büyük artış hızının otobüs 
ve minibüste olması beklenmektedir. Bu tahminlere göre kamyon, 
kamyonet üretiminin yıllar itibariyle toplam üretim (otomobil hariç) 
içinde adet olarak payı 1972 yılında yüzde 63.6 ücen, 1977 yılmda 
yüzde 76.3 e düşmektedir. Otobüs üretiminde bu oran aynı yıllarda 
yüzde 5.5 den yüzde 8.8 e yükselmektedir. Otobüs ve minibüsün top-
lam üretime (otomobil hariç) oram 1972 yılmda yüzde 16.4 den 1977 
yıhnda yüzde 23.7 e çıkmaktadır (Tablo 411). 

3. İ T H A L A T : 

1062. Bu ithalât, bedelsiz ithal şeklinde gelecek binek otomobH-
leri ile yurt içinde üretilmeyen özel tipte ta§ıt araçları, aksam ve 
ithalâtm dönem sonunda 1 mUyar 450 milyon TL. olacağı tahmin edil-
parçalann ithalini kapsayacaktır. Dönem başmda 930 milyon TL. olan 
mektedir (Tablo 412). 
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4. Y A T I R U m A R : 

1063. Halen özel sektörün faaliyet gösterdiğ-i bu sanayi kolunda 
Üçüncü Plan döneminde 1971 fiyatları ile toplam 1 milyar 80 milyon 
TL. yatınm yapılması öngörülmüştür. Yatırımlar daha çok tevsi ve 
tamamlama yatırımları şeklinde olacaktır. Motor ve aktarma organ-
ları yatırımları Makina imalât Sanayii Sektöründe kapsanmıştır. 
İkinci Plan döneminde başlamış bulunan otomobil üretimi ile ilgili 
yatırımlar Üçüncü Plan ortalarında tamamlanmış olacaktır. Taşıt 
sanayii yatırım tahminleri, geçmiş plan gerçekleşmeleri ile karşılaş-
tırmalı olarak Tablo 413 de gösterUmiştir. 

TABLO : İflS — Taşıt Araçları îmalât Sanayii Yatırımları 

(1971 Fiyatlariyle, Müyon TL.) 

Birinci Plan İkinci Plan dönemi Üçüncü Plan 
dönemi gerçekleşme gerçekleşme tahmini hedefi 

(1) (2) (3) 

Toplam yatırımlar ^1,6 (a) 1833,0 (a) 1080,0 

Kaynak : Devlet Planlama Teşkilâtı 
(a) Yatırım değerleri Karayolu ve Demiryolu Taşıtları İmalât 

Sanayileri üe Gemi İnşa Sanayi yatırımlarını da kapsamaktadır. 

V. İ L K E L E R V E T E D B Î R L E R : 

1064. (1) Talebin yurtiçi üretimle karşılanması esas olacaktır. 

(2) Dağınık, küçük kapasitelerden kurulu firmaların oluştur-
duğu sektörün yapısmın, makina imalât sanayii sektöründeki 1 No.lu 
tedbirde öngörüldüğü gibi mevcut firmaların, üçüncü kesim, halk, 
yurt dışında çalışan işçiler ve kamunun katılması «sası çerçevesinde 
yeniden organizasyonu ve birleşmeleri sağlanarak güçlendirilmesi teş-
vik edilecektir. 

(3) Otobüs ve kamyon üretimi geliştirilerek üıracatları destek-
lenecektir. 

(4) Yan sanayiin dış ülkelerdeki firmalarla bağlantılı olarak 
imalât yapmaları, dış piyasalara açılmaları özendirilecektir. 



DEMİRYOLU TAŞITLARI İMALÂT SANAYİİ 

I. P L A N L I D Ö N E M D E G E L İ Ş M E L E R : 

1065. Plajıh dönemden önce onanmla birlikte çelik konstrük-
siyon, bariyer, takım, baskül ve muhtelif dökümler, demiryolu ma-
kası ve benzerleri ile yük vagonu imal eden TCDD. Planlı dönemde 
Sivas ve Eskişehir fabrikalarmda yük vagonu imalâtını. Planlarda 
öngörüldüğü şekilde geliştirerek toplam üretim kapasitesini 750 
adet/yıla çıkarmıştır. Adapazarı fabrikası ise planh dönemde yolcu 
vagonu imalâtma başlamış ve kapasitesi 100 adet/ yıla erişmiştir. 

1066. Birinci Plan döneminde Eskişehir'de kurulması öngörülen 
dizel lokomotif mal ve montaj fabrikasının yatırımına 1965 yı-
İmda başlanmıştır. Bu yatırımın 1972 yılı sonunda tamamlanması bek-
lenmektedir. 1967 Yılında manevra lokomotifi, 1970 yıh ortalarmda 
ise dizel lokomotifi imalâtına başlanmış olup, yerli imal oranı dizel 
anahat lokomotifinde yüzde 36, dizel manevra lokomotifinde ise yüzde 
75 dolayındadır (1) Planlı dönemde sektör üretim deferlerinde meydana 
gelen gelişme Tablo 414 de gösterilmiştir. 

1067. Planlı dönemde üretim değerinde yıllık ortalama £irtış 
yüzde 7 dir. Birinci Plan döneminde elektrikli lokomotiflerle dizelli lo-
komotiflerin imalâtı öngörülmekle birlikte gerçekleştirilememiştir. 
İkinci Plan döneminde 98 dizel elektrik lokomotifinin imalâtı öngö-
rülmüş; ancak 1970 yılı ortalarmda imalâta başlanabilmesi nedeni ile-
bu hedefe ulaşılamamıştır. Aynı dönemde toplam 34 adet manevra lo-
komotifi imali öngörülmüştür. Gerçekleşmenin 12 adet olması beklen-
mektedir. Planlı dönemde yolcu vagonu üretimi devamlı artış göster-
miş, özellikle ikinci Planda hedefleri aşmıştır. Ayrıca İkinci Plan 
döneminde bir miktar yolcu vagonu ihracatı gerçekleştirilmiştir. 

I L U Z U N D Ö N E M D E G E L i Ş M E H E D E F L E R İ : 

1068. Uzun dönemde ortaya çıkacak olan talep yurtiçi üretimle 
karşılanacaktır. Yük vagonu ve yolcu vagonu imal kapasiteleri de ih-
racat imkânlarma paralel olarak artırılacaktır. 

(1) BügMer TCDD'den (ütnm%şttr. 



I I I . Ü Ç Ü N C Ü P L A N H E D E F L E R İ : 

1. TALEP : 

1069. Üçüncü Plan hedeflerinin tespitinde ulaştırma sektöründeki 

gelişmeler esas alınmış ve talebin yurtiçi üretimle karşılanması ilkesi 

kabul edilmiştir. 

(1) İÇ TALEP : 

1070. Yukarıdaki esaslara göre tespit edilen iç talebin yılda or-

talama yüzde 11.1 artacağı tahmin edilmiştir (Tablo 415). Bu tah-

mine göre en büyük talep artışı dizel lokomotifinde olmaktadır. 

(2) DI§ TALEP (İHRACAT) : 

1071. Daha çok yolcu ve yük vagonlarmda gelişecefi tahmin 

•edilen ihracatm ortalama yıllık artış hızının yüzde 14.9 olması öngörül-

jnü'Ştür (Tablo 416). 
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lO Q 

to m co 

«5 o lO 
OO" E^' IH' 
M <N cq 

rH CO 

0(3 00 

(N 1 

O CO t- MI 

N 00 I» 
r-( 

W Oi rH CO « 
<5 ÎÇ I 

oo 00 co_ 
Tji" 

CM İO t-M e<ı 

CM 1 1 ın 1 .H 



.S> - >> 

TH 0 00(0 N 
•«ifNC» I o" 

"öl 
t-

t» 

eo o o m 
lo I o Tiîeo 
OJ N •.jı t-

o m o th to o 
Ol 

I 
o 
K5" g 

d 

Ilı 
s o g " 

+-ı S ı 

31 M N N 
•̂ "OÎ't-" I O 

r* <u 
»İO <D fi 

t-
Oi 
rH oS 

<u 
•bO 

t- (U 
s CD 

00 ^ 
ı-l s 

A! 

£3 

M 

O l- 03 
Ö"ö'03 
rH ıra O 

m m lo t- co t* 

o 
§ 
«o 

rH <5 to t- «O 00 
CO LO N L - * © " ı N 

CO T - 00 

lO 
s 
s OK 

^ I § 
•o 

S~ N « cq O 5 ^ 
^ İ S H Û ^ o o İ Î w WP d 

•J î>H|«wO 

I 
e a 
i " 
W 





Ö ci ~ 
os Oitonn 

-if-fiocî 

i S •*> o »o CO 00 o <N CO t-

m 
03 

o o lO « o İOCO r-T M 00 00 «O 
1-1 CO 

lO 
o> 

I CD I o> 

a 

i 
e 
S 

t-Ttl T-l 

O O İM N 
O 00 e j c j 
r-l <C ıH o 

rH 
o 
s 

s 

•M 

Î 
o 
s « 
d 

o o o 

o ÇP b--«H 
CO t - ® 

t-
00 

0 

1 

lO 

s 



2. ÜRETİM : 

1072. Dizel anahat lokomotiflerinin üretiminde yeterli orgarıi-
zaayonun sağlanamamış olması ve kalifiye eleman eksikliği nedenleri 
ile potansiyel talebin tam olarak karşılanamıyacağı tahmin edilmekte, 
üretim artış hızınm yüzde 14.9 olacağı hesaplanmaktadır. Üçüncü 
Plan döneminde 208 adet dizel anahat lokomotifi, 530 adet yolcu va-
gonu üretilmesi öngörülmektedir. 

1073. Vagon imalâtında özel niteliği olan vagonların imalâtı da 
gerçekleştirileceğinden ve bunlann üretim miktarları yıldan yıla de-
ğişeceğinden yıllar itibariyle imalât adet ve değerlerinde düzgün bir ar-
tış sağlanamamaktadır. Tablo 417 de 1972 ve 1977 yılı değerleri görül-
mektedir. 

3. Î T H A İ A T : 

1074. Üçüncü Plan döneminde demiryolu taşıtları ithalâtı ön-
görülmemiştir. Ancak yurtiçi taşıt üretiminde kullanılan aksam ve 
parçalarm ithalâtı devam edecektir. Aksam ve parça ithalât tahmi-
ninde yerli malzeme kullanımmdaki artışlar gözönüne alınmıştır. 1972 de 
100 milyon TL. olan ithalâtm 1977 yılmda 150 mUyon TL. olması bek-
lenmektedir. ithalâttaki yilUk ortalama artış yüzde 8.4 tür (Tablo 418). 

TABLO : İİ8 — Demiryolu Taşttlart İmalât Sanayii İthalât Tahminleri 

(1911 fiyatları tle. Milyon TL. CİF) 

İkinci plan Üçüncü plan 
yıllık ortalama yıllık ortalama 

1967 1972 artış (Yüzde) 1977 artış (Yüzde) 

Mallar (1) (2) (3) (4) (5) 

Lokomotifler 
a. Dizel anahat lo-

komotifi 

b. EHektrik anahat 
lokomotifi 3,1 — — — — 

c. Dizel manevra 
lokomotifi ve di-
ğer lokomotifler 1,0 

Yolcu vagonları — — — — — 

Yük vagonları — — — — — 

Sair vagonlar 0,6 — — — — 

Mğerleri, aksam ve 
parçalar 18,4 100,0 40,3 150,0 8,4 

TOPLAM 23,1 100,0 34,1 150,0 8,4 

Kaynak: Devlet İstatistik Enstitüsü ve Devlet Planlama TeşkOâtı 



4. Y A T I R I M L A B : 

1075. Üçüncü Plan döneminde toplam olarak SOO milyon TL. yaü-
nm yapılması hedef aimnuştır. Bu dönemde, TCDD. fabrikalannda 
teknik ömürlerini doldurmuş olan tezgâlılarm ve bu fabrikalann imal 
kapasitesine uygun olmayan tezgâhlarm yenilenerek imalattaki dar-
botazlarm büyük ölçüde giderUmesi ve diğer tesislerin de buna para-
lel olarak geliştirUmesi öngörülmüştür (Tablo 419). 

TABLO : U9 — Demiryolu Tağitlcun İmalât Sanayii YaUrımlan 

(1971 fiyatlarıyla, milyon TL.) 

Birinci Plan Ikinoi Plan dönemi Üçüncü Plan 
dönemi gerçekleşme gerçekleşme tahmini hedefi 

(1) (2) (3) 
Toplam yatmmlar (a) (a) 

Birinci ve ÎUnci Plan Yattnm gerçekleşmeleri Tablo US te 
toplam taşit ara^n mtırmıları içinde verilmiştir. t^o 

IV. İLKELER VE TEDBÎRLER : 

10T6. (1) Talebin yurtiçi üretimle karşılanması esastır. 

(2) Vagon ihracatı ve başlamış olan lokomotif parçalan ihra-
catı geliştirilecektir. 

(3) Mevcut kapasitelerin daha iyi kullamlabümesi için gerekli 

zamanlama etüdleri yapılacak, darbogazlarm giderilmesi için tedbir-
ler alınacaktır. 



GEMİ İNŞA SANAYİİ 

I. PLANLI DÖNEMDE GELİŞMELER: 

1077. Birmci Planda, 1963 -1965 yılları arasında tersanelerin ek-
sikliklerinin tamamlanması, 1965 yılmdan sonra da bu tesislerin tam 
kapasite ile çalışarak gemi ihtiyacmm tamammm yurt içinde imal ve 
monte edilerek karşılanması öngörülmüştür. İkinci Planda, yurtiçi 
gemi inşaat kapasitesinin artırılması, modernleştirilmesi ve taleplerin 
yurtiçi üretimle karşılanması esas aimmakla birlikte kısıtlı olarak 
ithalâtm da yapılabileceği kabul edilmiştir. Aynca özel kesim tersane 
bölgesinin seçimi ve bu tersanelerin 1969 yılı içinde işletmeye girebüe-
cek durumda olması, kamu sektörü tarafmdan büyük bir tersanenin 
kurulması ve Deniz Kuvvetleri Gölcük Tersanesi üe Taşkızak Tersa-
nesinin askerî hizmetler dışındaki kapasitesinin ticarî gemi inşaasma 
ayrılması öngörülmüştür. 

1078. Birinci Plan döneminde tersanelerin genişletilmesi, ek-
sikliklerinin tamamlanması planlanan şekilde yapılamamış, bu ne-
denle bu dönemde öngörülen 3 500 DWT'un üzerindeki gemüerin ta-
şaları gerçekleştirilememiştir. 

Birinci Plan döneminde Gemi Koordinasyon Kurulunun ve 1965 

yılında bir gemi inşa kredi fonımım kurulması ile bu sanayi kolunda 

bir canlanma görülmüş, 3 500 I>WTun altmda muhtelif tipte gemi-

lerin inşasmda adet olarak Birinci Plan hedefleri aşılmıştır. Özel ke-

sim de bu arada 1 OOODWT dolayındaki gemilerin inşasma yönelmiştir. 

Gemi inşa değerinde yılda ortalama yüzde 26.5 artış öngören hedef 

yüzde 24 olarak gerçekleşmiştir. 

1079. İkinci Plan döneminde 1969 yılmda Gemi İnşa Koordinas-

yon Komisyonu ve Gemi Kredi Fonu kaldmlmış, Pendik Tersanesi 

gerçekleştirilememiş. orU ve kısa vadeü kredUer de bu sektörde iyi 

işlemediğinden, taleplerin ithalâtla karşüanması eğUimi artmıştır, 

Bu dönemde tkinci Planda onarımlarla birlikte yüda yüzde 24.5 ola-

rak öngörülen toplam üretim değer arUş hızı ortalama yüzde 15.1 ola-

rak gerçekleşmiştir (Tablo 425). Planh dönemde üretünde gelişmeler 

Tablo 420 - 421 de verilmiştir. 



TABLO : ifZO — Pinnh Dönemde Gemi înşa Sanayii Üretiminde 

Gelişmeler 

M a l l a r 

Birinci Plan 
A 

(Adet) 

ikinci Plan 

1962 

(1) 

Plan 
hedefi 

(2) 

10 000— 15 000 DWT 

kuru yük gemisi 

10000DWT tanker 

6 000 — 7 500 DWT 
kuru yük gemisi 

6 000 — 7 500 DWT tanker 

3 5:00 — 6 000 DWT gemi 

1000 — 3 500 DWT gemi 

250 — 1000 DWT gemi 

Yolcu gemisi 

Araba vapuru 

Römorkör 
Diğerleri 

— 4 

3 
29 

10 

101 
m 

Gerçek-
leşme 

( İ P 

6 — 

9 

55 

9 

104 

Plan 
hedefi 

~ (4) 

9 

3 

5 

8 

14 

30 

2 

3 

126 

Gerçekleşme 
tahmini 

(5) 

9 

2 

15 

30 

3 

4 

144 

Kaynak : Devlet Planlama Teşkilâtı 

1080. Genellikle planlı dönemde 3 500 DWT'dan büyük gemi ta-

lepleri yurtiçi üretimle karşılanamamıştır. İkinci Plan döneminde 

üretim hedefi olarak alınan 3 500 DW.T'dan büyük 34 adet gemiye kar-

şüık yalnızca 4 adet gemi üretimi gerçekleşmiştir. Bummla birlikte 

Türkiye'de 1971 yılında toplam kapasitenin 75 000 DWT/yU olduğu 

tahmin edUmektedir. 

1081. Tersanelerimizde, yeni gelişen teknolojinin takibi çok smırh 

kalmaktadır. Son 10 yılda ortaya çıkan gelişmeler şu şekilde özetlene-

bUir : Bazı özel kesim tersanelerinde ve 20 000 DWT'luk gemilere ka-

dar inşaat yapılabilecek şekilde tevsi edilen Camialtı Tersanesinde kıs-

men blok inşaata başlanmıştır. Son yıllarda geminin siparişinden tes-

limine kadar geçecek süreyi kapsayan zamanlama etüdleri yapılmakta, 

hasıl olacak darboğazlar önceden tespit edilerek giderilme çareleri 

aranmaktadır. Bu dönemde, açık deniz feribotİEirı ve 10 000 LıVVT'un 

üzerinde şilepler sektörde yeni olarak üretilmeye başlanmıştır. 
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TABLO : 422 — Gemi İnşa Sanayii Yurtiçi Talep Tahminleri 

(1971 fiyatlan île, MUyon TL.) 

İkinci plan. Üçüncü plan 
yıllık ortalama yıllık ortalama 

1967 1972 artış (Yüzde) 1977 artış (Yüzde) 

MaUar (1) (2) (3) (4) (5) 

Gemi değeri 351,7 T5ı2,0 16,4 1286,0 11,8 

Gemi onarımı 56,7 125,0 17,1 140,0 2,3 

TOPLAM 408,4 877,0 16,5 1425,0 10,2 

Kaynak : Devlet Planlama Teşküâtt 
Not: înşa edilen geminin çoğunlukla aym yıl içinde bitirilmesi 

mümkün olmadığından yülar itibariyle gemi büyüklükleri 
verilememiştir. 

TABLO JfZS — Üçüncü Plan Döneminin Gemi Talep Tahminleri 

Gemiler 

60 000 — 100 000 DWT arası 

20 000 — 50000 I>WT arası 

10 000 DWT civarmda 

6 000 DWT civannda 

3 000 DWT civarmda 

300 — 1 500 DWT arası ve muhtelif 

(Adet) 
1973 - 1977 

yıllan toplamı 

2 

15 

4 — 10 

8 

20 

50 — 75 

II. UZUN DÖNEMDE GELÎŞME HEDEFLERİ: 

1082. Etküi bir deniz ticaret filosuna sahip olmak, deniz yolu 

nlaştırmasmda dışa bağ:lılık nedeniyle yüksek navlunlar ödemnesüü 

önlemek ve dış pazarlarda rekabet ^ c ü kazanabUmek amacıyla, is-

tihdam yaratmada ve yan sanayii geliştirmede de olumlu etkileri bu-

lunan genü inşa sanayiine gereken ağırhk verilecek ve uzun dönemde 

taşıma kapasitesi 100 000 DWT ve daha büyük olan tankerlerin inşaatı-

mn yapüabUdiğl yeni projeler gerçekleştirilecektir. Gemi inşa sana-

yiinin iç talebi karşılaması ve aynca üıracat yapacak şekUde gelişti-

rilmesi öngörülmektedir. 



III. ULUSLARARASI KARŞILAŞTIRMALAR: 

1083. 1962-1972 yıllan arasında gemi İnşa sanayiine yeni gir-
mig olan Yunanistan, Bulgaristan. Romanya ve Birleşik Arap Devlet-
lerinin 1972 Yılı sonuna kadar almış oldukları siparişler ve Denizcilik 
Bankasmm aldığı siparişler agafıda verilmigtir : 

Yunanistan (a) 

Bulgaristan 

Romanya (b) 
Birleşik Arap 
Cumhuriyeti 
Türkiye (Denizci-
lik Bankası Ter-
oaneleri) 

2 adet 3 000 grostonluk yolcu feribotu 
22 

15 

61 

16 

1 
4 
1 
4 

12 

(Toplam 4S4 000 DWT) yük gemisi 
(Toplam 114 650 DWT) maden yük ve dök-
me yük gemisi 

(Toplam 378 700 DWT) yük ve cevher gemîsS 

(Toplam 361600 DWT) yük gemisi 

3 422 grostonluk feribot 
Şehirhattı yolcu gemisi 
Römorkör (800 HP ) 
Klavuz motoru 
(Toplam 15 500 DWT) muhtelif gemil«r 

KayTMh: Devlet PTmilama TeşUUtı ve Denizcüık Bankası 
(a) Yunanistan'ın h tersamesi mevcut olup beşincisinin lavrulması 

•proje safhasındadır. Yukarıdaki sipariş durumu sadece a tersa-
nesine aittir. 

(h) Romanya'nın 1975 yilma kadar aldığı siparişlerdir. 

IV. ÜÇÜNCÜ PLAN HEDEFLERİ 
1. T A İ E P : 

(1) İÇ TALEP : 

1084. Bu sektörün mallarma olan talebin tespitinde ulaştırma 
sektörünün yatırım ve finansman imkânlan ve gelişme hedefleri göz 
önünde tutulmuş ve talebin yılda ortalama yüzde 10.2 oranmda artacağı 
tahmin edümiştir (Tablo 422 ve 423). 

(2) DI§ TALEP (İHRACAT) : 

1065. îhracatm küçük tonajlı özel tip gemilerde gelişeceğ-i tah-
min edihnektedir. ihracat 1972 yılmda 8 mUyon TL. dan 1977 yılmda 
23 milyon TL. na çıkmış olacaktır (Tablo 424). 

TABLO : — GemA İnşa Sanayii İhracat Tahminleri 

(1971 fiyattan ile, Milyon TL. FOB) 

ikinci plan Üçüncü plan 
-.c r̂r ^̂ ^̂ ^̂ ^ Ortalama yılhk ortalama 
1967 1972 artış (Yüzde) 1977 artış (Yüzde) 

Mallar (1) (2) (3) (4) (5) 
Onanm ve diğerleri 5,3 8,0 8,6 23,0 23,5 
Toplam 5,3 8,0 8,6 23,0 23,5 

Kaynak: Devlet İstatistik Enstitüsü ve Devlet Planlama TeşkOdtı 



2. Ü R E T İ M : 

1086. Tuzla'da toplanacak olan özel sektör tersaaelertnln 1974 
yılı sonunda üretime bağlıyacakları, Pendik Tersanesinin ise ilk 
gemilerini 1977 yılmda teslim edeceği ve 20 OOO D W T a kadar büyük-
lükteki gemi taleplerinin yurtiçi üretimle karşılanacagı^ kabul edil-
miştir. Üçüncü Plan döneminde üretimin yılda yüzde 15.8 oranında 
artması öngörülmüştür (Tablo 425 ve 426). Beş yıllık dönemde top-
lam olarak 280 000 DWT üretim yapüacafı tahmin edilmektedir. 

TABLO : J/SS — Gemi İnşa Sanayii Üretim Tahminleri 
(1971 Fiyatları ile MüyonTL.) 

Üçüncü plan 
yüzde artışlar 

İkinci plan , , 
yıllık ortalama Beş Yıllık 

1967 1972 artış, yüzde 1977 yıllık ortalama 

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

Gemi yapım değeri 99,7 202,0 15,1 535,0 164,9 21,5 

Gemi onanm değeri 62,0 133,0 16,5 163,0 22,6 4,2 

TOPLAiM 161,7 335,0 15,7 698,0 108,4 15,8 

Kaynak : Devlet Planlama Teşkilâtı 

TABLO : Jf26 — Üçüncü Plan Döneminin Yurt İçi Gemi 
Üretim Tahminleri 

(Adet) 
1973 - 1977 

Gemiler yıllan toplamı 

20 000 DW tanker veya yük gemisi 
9 000 — 15 000 DWT kuru yük 
5 000 — 7 000 I>WT kuru yük 
2 500 — 3 500 r )WT yük gemisi 

300 — 1 500 DWT yük gemisi 
1200 — 3 000 Mî L.P.G. gemisi 

u ^ t sülfirik gemisi 
5 000 — 7 OOO groston turistik yolcu gemisi 
1000 groston şehir hattı yolcu gemisi 
1000 groston şehir hattı araba gemisi 
2 OOO — 3 000 groston feribot 

Romorkör, şat-layter v.b. hizmet gemileri 

5 

4 — 10 
8 

20 
50 

5 
5 
3 
5 
5 
3 

Not: Üretim bugünkü değerlemelere göredir. Üçüncü Planda bu tipler 
ya da eşdeğerde gemilerin üretilme öngörülmektedir. 



r 

; a> I "O 

e . 

i g l 

î^ci 

s 

a rfİ 

t I 
e 

JS 

O 

O 
Kİ 
2 

( ^ •a t 

İ l i 

m •bo 
. S 
t-
a 

l i l 
- t : ^ g o ri 

•!-l aj 

cq 
t-
c» ^ 

t-
to 
C3J 

CS 
S 

fi 
s bB 

^ g 
>> ® 

I I 
• « o 
Cj O 
I s 
O' 
o o o o o o 

1 
S 1 C£> 

o O 
o 1 O 
U5 la t- t-

1 1 1 co 1 1 1 

00 c» 
ü? 05 1 co" 

1 

ç> O 
s s 1 S n 

co 1 1 1 1 1 1 

Tjl co o 
03 (N TH O M 
1H TH <N 

TH cq (N •01 

I 

s-

Ol 

e 
^ 

o o 
0 
« 
w. 

1 

8 

I 



TABLO : — Gemi înşa Sanayii Yatırımları 
(1971 fiyattan ile, Müyon TL.) 

İkinci Plan 
Birinci Plan dönemi 

dönemi gerçekleşme Ügüncü Plan 
gersekleşme tahminî hedefi 

1020 Toplam yatmm (a) (a) 

Kaynak : Devlet Planlama Teşhilâtı 

(a) Birinci ve îkinci Plandaki gerçekleşmeler Tablo 413 te toplam taşıt 
yatırımları içinde verilmiştir. 

3. İTHALAT : 

1087. Bu dönemde mevcut tersanelerin olanakları yeterli olma-
dıfmdan yurt içinde üretilmeyen gemilerin ithalâtma devam edile-
cektir. özellikle 20 000 DWT'nun üzerinde gemilerin ithal edilmesi ön-
görülmektedir (Tablo 427). 

4. Y A T n i l M L A K : 

1088. Üçüncü Plan döneminde toplam olarak 1 müyar 20 mUyon TL. 
yatmm öngörülmüştür, özel sektöre Tuzla'da ayrılan tersane yerleri-
nin alt yapısının tamamlanması ve bu sahada 10 000 DWT'a kadar gemüe-
rin İnşaatına uygun tersane yatırımlarınm bu dönemde yapılması beklen-
mektedir. Ayrıca 20 000 DWT'un üzerinde gemilerm inşa edilebUeceği 
yeni bir tersane kurulması öngörülmektedir. Ancak bu tersanelerin 
tam kapasite Ue çalışmaları Dördüncü Plan döneminde gerçekleşe-
cektir. Yine bu dönemde yatırımlarla mevcut tersanelerin belirli amaç-
lara göre tevsi ve geliştirilmesi kapsanacaktır (Tablo 428). 

V. İLKELER VE TEDBİRLER : 

1089. (1) Gemi ihtiyacmm karşüanması bir ana plan çerçe-
vesinde zamanlandınlacak, yurtiçi sivU tersanelerle, askeri hizmetleri 
aksatmamak kaydı ile askerî tersanelere öncelik verilmesi esas ola-
caktır. İhtiyacın, yurtiçi üretimle karşılanmayan kısmı ithal edilecek-
tir. 

(2) Uygulamada ortaya çıkan darbo|-azları giderecek şekilde 
gemi yapımma ilişkin mevzuatm basitleştirilmesi sağlanacaktır. 

(3) Bu sektöre, uluslararası koşullara uygun kredi olanakları ve 
diğer kolayhklar sağlanacaktır. 

(4) Gemi ihracatmı geliştirecek tedbirler almacaktır. 
(5) Kamu tersanelerinin belirli tip ve büyüklüklerde ihtisaslaş-

ması, kredi şarüan ve fiyatlarm sipariş süreleri Ue uyumluluğunu Bağ-
lıyacak bir işletmecilik geliştirilecektir. 

(6) Gemi inşaatında yeni teknolojiler gözönünde bulundurula-
caktır. 



UÇAK SANAYİİ 

1090. Uçak sanayiinin, talebin dofuşu, karşılanması ve süreleri 
yönünden diğer sektörlerden farklı olarak incelenmesi zonmlulufu vardır. 
Bu bakımdan diğer sektörlerdeki anlatım yapışma uyulamamıştır. Bi-
rinci ve İkinci Planlar bu sanayi kapsamını bakım, onarım ve yenileş-
tirme ile smırlamışken. Yeni Strateji ile geliştirilen politika ve ilkeler 
karşısmda bu kapsamın genişletilmesi gerekmektedir. Yeni Stratejinin 
öngördüğü yapısal değişmeyi sEiğlamaya yönelmiş, miUî güvenlik gerek-
lerim gözönünde tutan teknoloji üretiminde itici ve özendirici niteliğe sa-
lıip sanayi kollarmdan biri de uçak sanayiidir. 

1091. Cumhuriyet Türkiyesi çeşitli zamanlarda uçak sanayiini 
kurma çabalarına girmiştir. îlk uçak fabrikası Kayseri'de «Kayseri Tay-
yare Fabrikası» adı altmda 1925 yılında kurulmuştur. 1935 jalmda ku-
rulan ve özel sektöre ait bir diğer fabrika ise 1952 yılında faaliyetini 
durdurmak zorunda kalmıştır. Bu konudaki üçüncü teşebbüs Türk Hava 
Kurumu tarafmdan yapılmış ve 1941 de Ankara'da kurulan fabrika, 
1956 ya kadar çeşitli uçak ve planör yaptıktan sonra uçak imalâtmı 
durdurmuştur. 

1092. Bu plan döneminden itibaren yoğunlaştınlacak, teknoloji 
yaratan bir toplum haline gelme çabalan, bazı üretün dallannda cesur 
girighnleri zorunlu kılmaktadır. Uçak, motor ve elektronik gibi sanayi 
dallannda gerçekleştirilecek yatınmlar ülkenin teknoloji düzeyinde 
önemli gelişmeler sağlayacaktır. Bu girişimler, aktarılan teknoloji yö-
nünden olduğu kadar bu yolla gelen teknolojinin dîğer üretim dallarına 
da yansıması açısmdan da önem taşımaktadır. Ancak ulusça geçirilen 
tecrübeler ve diğer ülkelerin durumu, teknolojik gelişmenin göstergele-
rinden biri olarak kabul edilen uçak sanayii konusunda çok yönlü ve bir-
birini tamamlayıcı nitelikteki çahşmalarm sürdürülmesini ve kararlarda, 
bönünün öneminin gerektirdiği titizliği dikkate almayı zorunlu kılmak-
tadır. 

1093. Geçmişteki teşebbüslerin devamını engelleyen nedenlerden 

biri de devamlı ve yeterli bir taleple üretimin desteklenememesidir. MiUî 

güvenlik gereklerinin yarattığı askerî ihtiyaçlar ile havayolu yük ve 

yolcu taşımalannm tüm ulaştırma sektörü içindeki paymı giderek artır-

Bnaa yanmda tarımsal mücadele ve eğitim amaçh uçaklara olan talep bu 

sanayi kolunu verimli olarak kurup yaşatacak düzeye yükselmiştir. 



.1094. Üçüncü Plan döneminde to sektörde 1.5 milyar TL. lıik ya-
tırım öngörülmelctedir. İBu yatınmm trtiyiik kısmı uçaik sanayii üatrulma-
sı yönünde öncülük yapan ve kamu oyu yaratan «Hava Kuvvetlerini 
CHîglendirme Valkfı» 'kaynalklarmdaıı karşılanacaktır. 

İLKELER VE TEDBÎRLER: 

1095. (1) Uçak sanayii devlet gözetiminde, «üçüncü sektör» ön-
cülüg^inde, ülkenin teknolojik düzeyini yükseltecek, millî güvenlik ve si-
vil ihtiyaçlara yönelmiş uçak taleplerini karşılayacak şekilde kurulacak-
tır. 

(2) Kuruluş aırasmda ve kuruluştan sonra bu alandaki luzh geliş-
menin gerekleri gözönünde bulundurulacak ve işletmeyi talep ve tetaıik 
ıgüç agısmdan desteklemek ve işletmenin devamlılığını sağlamak için 
ilgili kuruluşlar ve sanayiler arasmda işbirliğine gidilecek, tespit edile-
ceik program va tedbirler dizisinin uygulanması sağlanacaktır. 



KÜÇÜK SANAYİ VE EL SANATLARI 

1058. Küçük sanayinin üretim, yatırım ve diğer sayısal yönleri 
imalât sanayiinin alt söktörleriMde kapsannuştır. Bu bölümde ise küçük 
sanayi ve el sanatlarının temel sorunlarına-ve kurumsal yönlerine yer 
verilmiştir. 

I. PLANLI DÖNEMDE GELİŞMELER : 
1097. Birinci Planda (i) Küçük sanayi ve el sanatlarmın sorunları 

ile ilgUenecek bir merkezî örgütün kurulması, (ii) Ucuz kredi sağlan-
ması (İÜ) Kooperatifleşme ve birlegmenin teşvilu, (iv) Küçük sanayinin 
sanayi bölgelerinde toplanması (v) Çıraklık müessesesinin iyileştiril-
mesi, (vi) Mamullerin pazarlanmasmm düzenlenmesi gibi ted'birler ön-
görülmüştür. ikinci Planda ise küçük sanayi ve el sanatları içm ayn 
ayrı tedbirier öngörülmüştür. Bu tedbirier genellikle Birinci Plandakilere 
benzemekle birlikte aynca (i) Küçük sanayi kredisinin esnaf ve küçük 
sanat kredilerüıden ayrı olarak ele aimması, (ii) Küçük sanayie tekno-
loji seçiminde yol göstermesi, (üi) El sanatları dalmda eğitim sağlan-
ması, mahallî renk, desen, şekU arattırmaları yapılması (iv) El sanat-
ları ürünleri için dış pazar araştırması yapılması ve (v ) «ya§ama im-
kânlarından yoksun küçük sanayi işletmelerinin» desteklenmemesi ve 
başka sahalara yöneltilmesi öngörülmüştür. 

1098. Küçük sanayi ve el sanatları ile ilgili olarak meıkezî bir ku-
ruluş gerçekleştirilmediği gibi özellikle el sanatları konusunda birçok 
Bakanlığın ayrı ayrı çalışmalar yapmağa başlaması koordinasyon ihti-
yacmı doğurmuştur. Gaziantep Küçük Sanayi Geliştirme Merkezi kurul-
masına başlanılmış, ancat bu kuruluşun yurt çapında yaygm iş görmesi 
yerine bölgesel kalması ihtimali belirmiştir. El sanatları için kurulması 
öngörülen geliştirme merkezi gerçekleştirilememiştir. 

1099. Planlı dönemde küçük sanayi ve el sanatlarmda örgütlen-
me konusuna önem verilmiştir. 1967 yılmda yürürlüğe giren 507 sayılı 
Esnaf ve Küçük Sanatkâriar Kanunu ekonomik faaliyetleri farklı bütün 
üretim gruplarmı aynı zorunlu örgüt içinde toplamıştır. Hizmet erbabı 
sayı yönünden çoğunlukta olduğundan meslekî örgütlerde üretim biçimi 
ve sorunları farklı küçük sanayiciler ve küçük sanat erbanınm örgütlen-
mesinin sağlıyacağı olanaklardan yararlanmalan mümkün olmamakta-
dır Aym sorun kredi konusunda esnaf kefalet kooperatifleri içindeki ör-
gütlenmede de ori:aya çıkmaktadır. Kooperatiflerin, ekonomik faaliyet 
alanları farklı kişilerin kredi taleplerini aynı biçimde karşılamaya dönük 
faaliyeüeri sonucu, kredi programlarınm başarı şansı azalmaktadır. 

1100 Küçük üretim ıka-pasitelerinin tedarik, üretim ve programla-
ma konularmda işbiriiğini hedef alan gönüuü örgütlenmeler gerek sayı 

f. 36 



gerekse faaliyet alam yönlerinden suurlı ölçüde kalmıştır. Ör^Uenme-
deki kanşıkUk ve örgütler içinde çogıınlufu hizmet erbabının teşkil et-
mMi, küçük sanayi ve el sanatları konusunda ıteşvilki öngörülen konu ve 
müteşebbisler için etkili uygulama yapılmasmı smırlamaktadır. İkinci 
planda el sanatları için kurulması öngörülen El iSanatiarmı Geliştirme 
Merkezinin öngütlemdirilmesi konusunda herhangi bir gelişme sağlanma-
mıştır. 

1101. Küçük sanayün sanayi bölgelerinde toplanması konusu, sa-
nayi siteleri yapımı şeklinde uygulamaya konulmuştur. Bu dönemde 17 site 
tamamlannoış olup, 35 sitenin yapımı devam etmektedir. Proje maliyetle-
rinin yansımn mahalli katkılarla finansmanı konusundaki uygulama ba-
şarılı olmuştur. 

1102. Çıraklık müessesesini düzenleyecek mevzuat heniiz yürür-
lüte konulamamıştır. Teknoloji seçiminde yol gösterilmesi hizmeüeri et-
kUi olarak sag-lanamamıştır. Küçük el sanatları alanında çeşitH kuruluş-
lar efitim ve ürünlerin pazarlaması için çalışmalar yapmaktadırlar. Eu 
çalışmalarm arasmda ilişki ve tutarhhk kurulması uygulamanın ortaya 
çıkardığı bir ihtiyaç olmuştur. 

1103. Planlı dönemde küçük sanayiciler için «yan sözleşmeler» yolu 
ile bir pazarın ortaya çıkması ve 'buna bağlı olarak Mçük sanayide mo-
dernleşme ve seri üretime geçiş gereğinin duyulmaya başlaması yönün-
de bir gelişme belirmiştir. Bu gelişmeye bağh olarak ortaya çıkan yeni 
makine ve teçhizatm finansmanma ilişkin sorunlarm çözümü için Halk 
Banikası çerçevesi içinde tedbirler almmı§tır. Turizmin gelişmesi hatıra 
eşya niteliğindeki el sanatları ürünleri için bir pazann oluşmasına yol 
açmıstür. 

II. UZUN DÖNEMDE GELİŞMELER : 

1104. (Küçük sanayi ve el sanatları uzun dönemU gelişme ve Üçün-
cü Plan açısmdan özeUiklerine göre 7 grupta ele aimmıştır. ( i ) Büyük 
ölçüde mühendisliğe dayah üretim teknolojisi ve müteşebbis - yönetim 
birliğini gerefctiren niteliği dolayısıyla küçük sanayi çapmda kalan sa-
nayiler, (ü) Halen küçük sanayi niteliğinde olmakla birlikte konusu ba-
kımmdan büyümesi mümkün olanlar, (iU) Hammadde vs. gibi kaynak 
kaybma yol açması bakımmdan uzun sürede teşvik edilmemesi gereken, 
küçük sanayUer, (iv) İşçilik ve mühendislik isteği çok olmayan ancak 
mahiyeti gereği bağlantı yaparak yaşaması mümkün küçük sanayiler, 
(V) Aile fertlerlnce ek iş olarak yapılan el sanatları, (vi) Devam etme-
si sgereldi fakat büyümesi mümkün olmayan çeşitli tamir hizmetloıi vs., 

(vîi) Geleneksel sanata dayalı, geleneksel usullerle çalışılan Kütahy^ 
Çiniciliği, lületaşı işlemecüiği, el dokumacıhğı gifbi sanatlar. 

OMevcut küçük sanayiler ve el sanatları yukardaki gruplara göre 
smıflandu^acak ve bunlardan üçüncü gruba girenlerin teşvik edilmeye-
rek uzun dönemde 'büyüyerek gelişmesi mümkün olanlar bu yönde des-
tekleneceik, bu mümkün olmayan durumlarda ise söz konusu alanlarda 
çalışanların ba^a sanayi ve hizmet dallanna geçişleri desteklenecektir. 



1105. Uzun dönemde amaç alman yönde sanayileşme geliştikçe 
küçük sanayilerden foir kısma için yan- toag-laatüar yolu ile geniş bir pa-
zar do|3nu5 olacaktır. Bu gibi küçük sanayilerin ıbüyük sanayilerden do-
ğacak talebi karşılayacak yönde geliştirilmesi gerekecektir. Gerek bazı 
küçük sanayi dallan gerekse el sanatları istihdam açısmdan da değerlen-
dirilecektir. Ajmca özellikle el sanatlarmm ailelere ek gelir sağlama ve 
geleneksel sanat değerlerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması yolu ile 
kültür etîkisi de göz önünde tutulacaktır. 

III. ÜÇÜNCÜ PLAN HEDEFLERİ : 
1106. Bu kanunun başmda da beUrtUdiği gibi 'küçük sanayi ve 

el sanatlarmm sayısal yönleri imalât sanayileri içinde ikapsaruruştır. 
Bu bakımdan burada üretim, ithalat, ihracat ve yatırım gibi hedeflere 
yer verilmiştir. 

.Sanayi ve el sanatları üretiminin gelişmesi ( i ) Sanayiin gelişme-
si, (ü) Dış pazarlara sipariş yolu ile iş yapımmm geliştirilmesi, (iü) 
Dış talebin karşılanması için gerekli organizasyonun kurulması, ( iv), 
özellikle hatıra ve hediyelik eşya bakmamdan turizmin gelişmesi, (v) 
Finansman ühtiyacının karşılanmasında kredileri etkili kılma, (vı) Eği-
tim, teknik, yol gösterme 'gibi hizmetlerin geliştirilmesi gibi faktörler-
den etkilenecektir. Bu faktörlerin küçük sanayiin özellikle makina, elek-
trük makinalan, madeni eşya, tarım makinalan alet ve parçalan, lastik 
ve Plastik alt kollarmda, el sanajtlannda ise çinicilik, el-dokuma hah, 
kiliım üretiminde ve lületaşı işletmecUiğinde hızlı bir gelişme yaratması 
beklenmektedir. 

IV. İLKELER VE TEDBÎRLER : 

1107. (1) Küçük sanayi kesiminde mevcut kapasitenin ve beceri 
gücünün ekonomik kalkınmaya yararlı biçimde yönlendirilmesi ve buna 
göre küçük sanayinin konusu, kullanılan teknoloji ve teşebbüsün büyük-
lüğü vs. açüardan ayncalıklı bir teşvik ve yönlendirme politikası esas 
olacalktır. 

(2) Niteliği gereği yoğun mühendislik hizmeti veya şahsi beceri 
ile teknik bügiyi gerektiren ve bu nedenle küçük sanayi çapmda kalması 
uygun olan teşebbüslerin devamlılığı sağlanacaktır. 

(3) Büyüme imkânı ve yeteneği bulunan veya büyümekte olan 
küçük sanayi işletmelerinin kısa sürede ekonomik büyüklüğe erişecek 
şekilde gelişmeleri teşvik edilecöktir. 

(4) Üretim konulan itibariyle büyük sanayi Ue yan sözl^meler 
yaparaH çalışma olanağı bulunan küçük sanayi kuruluşlarımn büyük 
sanayi Ue i^irliği kurmaları teşvik edilecektir. 

(5) Hammadde veya diğer şeddlde kaynak kaybma yol açan ve 
büyüyerek gelişmesi mümkün olmayan küçük sanayide çalışanlann baş-
ka üreüm konıüanna geçmeleri teşvik edüecektir. 

(6) Küçük sanayi Geliştirme Merkezi küçük sanayie yurt çapmda, 
örgütlenme, tedarik, mühendislik hizmetleri, üretim planlaması, pazarla-



'laa ve diğer ilgili ıkonularda hizmet sag-layacaik Mgaımde teşkUâtlandın-
lacaktır. 

(7) Küçük sanayi siteleri içm ayrılan fon daha çak mahallî kat-
laya dayanan, sadece sanayicileri bir araya toplamayı anmç e<aıen or-
tak tesisi bulunan projelere yönlendirilecektir. ıKüçük sanayi siteleri sa-
dece Ibir yapı bütünlüfü olaraik defil, aynı zamanda sitede 'bulunanlarm 
ortak ilıtiyaçlannı karşüayaca3î, mesleki eg-itlm, ortajk girdi tedariki ve 
pazarlama t^ebbüsiislerini kapsıyacak biçimde uygulanacaktır. 

(8) Gelir artışı ve şehirleşmeye paralel olarak pazar imkânları 
genişleyen ve daha çok tamirat hizmeti esasma dayanan veya berberlik 
gibi büj-ümesi gereği veya oıanağ^ bulunmayan küçük sanatların, mesleki 
disiplin içinde faaJiyetlerinin sürdürülmesi esastır. 

(9) Makine üretimi aîanma da giren üretim dallarmdaki küçük 
sanat girişimlerinin üretim, konu ve tiplerinin iç ve dış pazara dönük 
hatıra ve hediyelik eşya üretimine çevrilmesi teşvik edilecektir. Özellikle 
küçük el dokuma tezgâhlarında bu amaca dönük özel bir programın uy-
gulanması satlanacaktır. 

(10) Geleneksel, tarihi veya yöresel desen, renk ve şekiUeri işle-
yen özellikle çinicilik, lületaşı işlemecilig-i, kdlim ve halıcılıJt gibi küçük 
sanatlarm kaUte, desen-, renk ve şekil yönünden belli standartların üze-
rmde sürdürülmesi teşvik edüecek, hammadde tedarikleri düzenlene-
cektir. 

(11) El sanatları, ailelere yan gelir saflama ve mevsimlik işsizli-
ğe çözüm getirme olanakları dikkate alınarak geliştirilecektir. 

(12) Üçüncü plan döneminde el sanatlarının özelHkle geleneksel 
sanata dayah el sanatları ile ev ve köy sanatlarmm geliştirilmesi için 
teknik yardım yapılması ve ürünlerin pazarlamasının düzenlenmesi 
teşkilâtlandırılacaktır. Bu teşküât süs eşyası vs. ürünlerin özellikle İh-
racata yönelmesini sağlayacaktır. 

(13) Küçük sanayi kooperatiplerinin kredi yönünden desteklen-
mesine devam edilmesi yanında kamu satmalmalarmda, ürünlerine önce-
lik verilmek suretiyle de desteklenmeleri sağlanacaktır. 

(14) Küçük sanayi ve el sajıatlarma ilişkin hizmetlerle ilgili ka-
mu kuruluşlanam yeniden düzenlenmesi de kamu kesimi reformu içm-
de genel olarak kapsanmıştır. Bu hizmetlerm yukarıda belirlenen ilke ve 
hedeflerin gerçekleştirilmesini kolaylaştıracak ve hızlandıracak yönde or-
ganizasyonu söz konusu reform ile tutarlı kümmak suretiyle sağlanacak-

• tır. 
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ENERJİ SEKTÖRÜ 

1108. Genel enerji tıirincil ve ikmcil enerji çeşitlerinin tilmü ile 
ilgili tüketimi ve üretim faaliyetlerini kapsamaktadır. Halen Tür^e ' d e 
linyit, taşkömürü, petrol üı-ünleri, hidrolik enerji ticarî; odım o'̂ 'îek 
gayriticarî enerji grubunda mütalâa edilmek üzere altı çeşit iklarmail 
enerji kullamimaktadır. Ülkede kullanılan iktncU enerji çeiam üre^e 
elektrik, kok ve havagazıdır. AjTica, dünyanm çeşitli ülkeler^^^g^ 
ölçüde kullanılan ve perspektif dönemde Türkiye'de kullanmr^ ^^^^ 
nacak diğer birincil enerji türleri dofalgaz, nükleer ve jote^ 
jidir. 

BiriacU enerji kaj-naklarmdan taşkömürü, linyit ve petrol lîıtrik 
rine ait bilgiler madencilik ve petrol ürünleri sektö'rleri ile ilgUi bölüm-
lerde ayrmtılı olarak verilmektedir. 

I. PLANLI DÖNEMDE GELİŞMELER : 

1109. Türkiye'de fert başma birincil enerji tüketimi, petı-ol eş de-
ğeri olarak 1962 yılmda 453 Kg. dan 1972 yümda 620 Kg. a ulaşmıştır. 
Yurt içi enerji üretim olanaklarmın gelişmemiş olması, sanayi ve ulaş-
tnma sektörleri dışmdaki enerji talebi baskı altmda kalmıştır. Teshin 
amacıyla linyit kullanımı planlarda öngörülen ölçüde artııılmadığından, 
gayriticarî enerji kaynaklarınm toplam birincil enerji içindeki paymm 
istenUen derecede azaltılması sağlanamamıştır (Tablo 429, 430, 431), 
Ham petrol üretiminde Birinci Plan dönemindeki önemli aı-tışa r2iğmen. 
İkinci Plan dönemindeki duraklama nedeni ile talebin karşılanmasmdft 
dış enerji kaynaklarına bağlılık artmıştır. 

TABLO : JfS9 — Birincil Enerji Tüketimi (196S-19711J 
Hidrolik enerji : Gwh 
Miktar: Bin Ton 

Ana mallar 

Taş kömürü 
Linyit 
Petrol ürünleri 
Hidrolik enerji 
Odun (a) 
Tezek 

1962 1967 1 9 7 2 Tahmini 

(1) (2) (3) 

3 810 4 337 4 806 
2 979 4 618 6500 
2 491 5 298 9 905 
1124 2 382 3 397 
13 700 12 831 12 800 

12 705 13 849 14 826 

Kaynak : Devlet Planlama Teşkilâtı 

(a) ÖİK çdhşmdlannda resmî kayıtlara girmeyen kesim tahminieri ilâve 
edilmiştir. Resmi kayıtlara göre üretim 1962, 1967 ve 197S yilları için stra-
sıyla 5.511, 6.1ı90 ve 6.500 bin tondur. 



t}"^ — Bırmcü Enerji Tüketimi (196S - 1972) 
(Petrol E§ Değeri Olarak) 

Kü 
. dayan? 
tesisi bu 
Ibir yagjj. 

-Jk-

Miktar : Bin ton 

Ta§ kömürü 
Linyit 
Petrol ürünleri 
Hi(^olik enerji 

ticari enerji 

disip'l 
,toplam 

l an - t^ " " ^ tüketim (Kg.) 

1 9 6 2 1 9 6 7 19 72 Tahmini 

(1) (2) (3) 

2 455 2 732 3 220 
953 1478 2 025 

2 491 5 298 9 905 
281 595 850 

6180 10 103 16 000 
4110 3 847 3 840 
2 920 3182 3 410 

13 210 17 132 23 250 
453 519 620 

hajtıra"^^ ; Devlet PlarOama Teşkilâtı 
•küçük 

TABLO : J,3l — Bnincü Enerji Tüketiminde Kaynaklarm 
Oranlan (1962 - 1972) 

(Yümde) 
1 9 6 2 1967 19 7 2 Tahmini 

Ana mallar (1) (2) (3) 
Taş kömürü 
Linyit 
Petrol ürünleri 
Hidrolik enerji 

18,6 
7,2 

18,9 
2,1 

15,9 
8,6 

30,9 
3,5 

13,9 
8,7 

42,6 
3,7 

Toplam ticari enerji 46,8 58,9 68,9 
Odun 
Tezek 

314-
22,1 

22.5 
18.6 

16.5 
14.6 

Toplam gayri ticari enerji 53,2 41,1 31,1 
GENEL TOPLAM 100,0 100,0 100,0 
Kaynak : Devlet Planlama TeşkUâtı 

TABLO : J,32 — Kok ve Havagazı Üretimleri 
(1962 - 1972) 

Kok : Bin Ton 
Havagazı: Müyon M3 

Ana mallar 

1 9 6 2 1967 1972 Tahmini 
Ana mallar (1) (2) (3) 

Metalurjik kok 
Teshin koku 
Toplam kok 
Havagazı 

311,4 
478,8 
790,2 
85,0 

991,9 
386,0 

1 377,9 
108,4 

1 360,0 
190,0 

1550,0 
123,2 

Kaynak : Devlet Planlama Teşkilâtı 



1110. İkincil enerji kaynaklarından kok üretimi esas itibariyle 
-sanayi üıtiyacmı karşılamış, Yıllık Progrramlarda öngörülen tedbirlere 
uygun olarak tesliin koku kullanımı azaltılmıştır. (Tablo 432). Hava-
gazı üretimindeki artış sınırlı kalmış, bıma karşılık petrol kaynaklı 
fuel-oil ve LiPG kullanımı büyük ölçüde artmıştır. Eüektrik enerjisi üre-
timinin artış hızı 1®55-1960 yıllan arasmda yüzde 12, olmuş, 1960-1961 
.yıllarmda ise j-üzde 7 ye kadar düşmüştür. Planlı dönemde elektrik üre-
timi, yüzde 95 dolaymda gerçekleşmiş yıllık ortalama artış hızı ise yüz-
de 12,0 olmuştur (Tablo 433). 1962 yümda 118 kwh/kişi değ-erinde olan, 
fert başma elektrik enerjisi üretiminin, 1972 yılmda 294 kwlı/kişi ola-
cağı talimin edilmektedir. Elektrik enerjisinin üretim kaj-naklanna 
göre dağılımı yıldan yıla bü>ük değişmeler göstermiş, ancak toplam üre-
tim içindeki hidrolik enerji payı planlı dönemin başmda ve sonunda aynı 
'kalmış, bu alandaki plan hedefleri gerçekleşememiştir. (Tablo 434). 1971 
yılı sonunda enterkomıekte sistemde 20 hidroelektrik, 7 termik olmak 
üzere 27 bölge santralı faaliyettedir. Bunlardan 23 ü Türkiye Elektrik 
Kurumu, 3 ü Çukurova Eîloktrik Anonim Şirketi ve biri de Kepez Ano-
jıim Şirketi .tarafmdan işletilmektedir. 

1111. Kuzey-Batı ve Orta Anadoluyu kapsayan alt sistemin Batı 

Anadolu ile bağlantısmı sağlayan enterkonnekte sistem, 1963 yılında 

kurulmuş, buna 1970 yılmda Almus, Orta Karadeniz ve Çukurova alt 

sistemleri bağlanarak genişletilmiştir. Halen 56 il, 336 ilçe, 449 bele-

diyeli kasaba bu sistemden beslenmektedir. Bunun yanında 11 il, 233 

ilçe ve 90 belediyeli yerleşim biriminde sistem dışı elektı-ik enerjisi kul-

lanılmaktadır. 1971 yılmda elektriği olmayan 206 belediyeli yerleşim 

İJiriminden 144 ünün tesisleri halen yapım halindedir Elektrikli köy 

•sayısı 1972 yılı sonunda 4300 e ulaşmış olacaktır (1). 

1112. Birinci Plan Döneminde yüzde 63 olarak gerçekleşen «Ener-

j i Sektörü» yatırımları, îkinci Plan döneminde öngörülen hedef dolaym-

da gerçekleşmiş olacaktır. Buna karşılık ikinci Plan döneminde parasal 

düzeyde sağlanan gerçekleşmeler, fizikî düzeyde sağlanamamıştır. İle-

tim ve dağıtım tesislerindeki fizikî hedeflerin gerçekleşmiş olmasma 

karşılık üretim tesisleri zamanmda bitirilememiş ve bu durum plan dö-

nemi başmda dikkate aimmayan pahalı, dışa bağlı üretim kaynaklarını 

kullanan, nispeten kısa ömürlü bazı yeni tesislerin ele aimmasım gerek-

tirmiştir. 

(1) Türkiye EleTctriJc Kurumu 
— PKD (k8) — Ocak 1972 
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II. UZUN DÖNEMDE GELİŞME HEDEFLERİ (1972 -
1995) : 

1113. Hızlı sanayileşmenin geref i olarak 1995 yılına kadar uzanan, 

perspektif dönemde, gerek genel enerji gerek elektrik enerjisi tüketi-, 

minin hızla artması beklenmektedir (Tablo 435). Genel enerji tüketimi 

petrol ^değeri olarak 1995 yılmda 1890 kg/kişi'j'e erişecek, elektrik, 

enerjisi üretimi de ajTiı değerde 1890 kwh/kişi'ye ulaşmış olacaktır. 

1114. Üçüncü Plan dönemindeki genel enerji tüketim değerleriy 
gayri saifî mülî hasıla ile genel enerji talebi arasmdaki esneklik kat-
sayiamm (1) 1.2 olacağı varsayüarak saptanmıştır. Daha sanraJd yıl--
lara ait tahminler ise bu esneklik katsayısmda beklenen değişiklikler 
dikkate almarak hesap edilmiştir. Perspektif dönem için tahmin edilem-
genel enerji taleplerini karşılamada bugün ibilinen enerji kaynaklan-
nm yetersizliği ortaya çıkmaktadır, özellikle 1982 sonlarmda enerji açı-
ğınm kapatılması yeni kaynaklana ortaya konulması ile mümkün gö-
rülmektedir. Bu açığı kapatacak olan enerji türü, bugün bilinen taşkö-
mürü ve linyit kaynaklai'ina önemli bulgular sonucu yenileri eklendi-
ğinde kömür olabilir. Ayrıca yerli doğal gaz ve yeni petrol alanları üre-
time geçirilebüdiğinde, bu enerji açığmm ham petrol ve doğal gaz üe-
karşılanması öngörülebilir. Kısa bir deyişle, gelecek için yapılan tah-
minlere göre ortaya çıkacak enerji açığı ülkenin mdllî politikasma göre 
uygun görülen enerji türü veya türleri ile kapatılacaktır. 

1115. Elektrik enerjisi talebinin belirlenerek uzun dönemli amaç. 

ve hedefleri gerçekleştirecek şekilde karşılanmasını sağlamak üzere 

kaynaJtleınn rasyonel kullajıımma imkân vermek için yapılan ve 198T 

yılına kadar uzanan 15 yıllık dönemin elektrik enerjisi ana (master)' 

planı aşağıdaki ilkeler gözönüne almarak hazırlanmıştır. 

1. Öncelikle öz kaynaklardan yararlanılacaktır. 

2. Hidrolik aleyhine bozulan termik/hidrolik denge düzeltilecelctir:. 

3. Enerjinin devamlılığı, güvenirliliği ve ucuzluğu sağlanacaktır. 

1116. Perspektif dönemde jeotermal ve nükleer kaynaklardan dsa 

faydalanüacaktır. Üçüncü Plan döneminde tesisine başlanacak olan eği-

tim amaçlı protip nükleer santral, uzun dönemde nükleer teknolojiye-

girişi sağlamak için nükleer enerji santrallarmm planlama, projelendir-

me ve tesisinde yararlar sağlayacak ayrıca elektrik enerjisi üretecektir^ 

flj YtiklaışıTe olarak ayni paralellerde bulunan Yugoslavya, Yuna-
nistan, ispanya için bu değer avrasıyla 1.18, 141 ve O.84 dür. 

Kaynak : özel İhtisas Komisyonu Raporu 



Sadyasyon safl ıt ı , radyoizotop üretimi, nükleer^ Enerji Tüfcöîotoplarm 
•flanayi ve tarıma uygulanması konulan önemle e* 

'lektrik eneı 

ı ı ı. u lus l a ra ras ı k a r ş ı l a ş t ı r m a l ı ^ ^ tük 
» K 

1117. Genel enerji ve elektrik enerjisi kullanımm.- ^er ülke-
lerle katılaştırmalar Tablo 436 da görülmektedir. Birinci gi türleri-
nin uluslararası karşılaştırmaları planm madencilik ve \ â ürünleri 
•̂ '!>ölümlê inde belirtilmiştir. 

Dünyada fert başma ortalama elektrik enerjisi tüketi:ni, 1&51, 196(2 

ve 1969 yıllannda sırasıyla 440, 845 ve 1265 Kwlı/kişidir. Bu değerler 

aynı yıllarda Türkiye için sırasiyle 41, 118 ve 219 Kwh/kişi olarak ger-

-çekleşmiş olup, yıllık artış hızı ortalamasmdan yüksek olmasma rağ-
men tüketim delerleri ortalamanın altmdadır. Enerjiye doygım hale 

.gelmiş gelişmiş ülkelerin üretimi yılda ortalama yüzde 4-6 oranmda ar-

tarken, gelişmekte olan ülkeler için bu artış yüzde 10-14 dolaymdadu". 

ıv. üçüncü plan h e d e f l e r i : 

1. T A I ^ P VE ÜBETtVI : 

1118. Birincil enerji türlerine ait tüketim tahminleri Tablo 437 

•de verilmiştir. İkincil enerji kaynaklarmda yıllık ortalama artış oranla-

rmm kok için yüzde 13.6, havagazı için jüzde 7.8 ve elektrik İçin j-üzde 

13.2 olması öngörülmüştür. (Tablo 438). Mevcut elektrik santrallarmm 

T̂ e Üçüncü Plan döneminde hizmete girecek yapım halindeki tesislerin 

elektrik enerjisi talebini, minimum rezerv ile karşılayabileceg-l tahmm 

edilmektedir. 

1119. Enterko(nnekte sistemin birinci aşaması adı ile anılan ve ül-

kenin bütün alt-sistemlerini birleştiren projenin 1977 yılmda bitirilmesi. 

Birinci Plandaki hedefe uygun olarak sag-lanacaktır. Böylece TEK Ge-

nel Müdürlüğünün 1971 yılı sonunda işletmekte oldufu 11.934 km. Uk 

şebeke, 1977 yılı sonunda 27.672 km. ye ulaşacaktır. Planlandıklan za-

manlarda işletmeye açılacak elektrik enerjisi üretim tessilerinin kapa-

sitesi, Üçüncü Plan döneminde 2293 [MW güç ve 11.932 Gwh ortalama 

enerji ilâvesiyle, almabilir güç 4756 'MW a, ortelama enerji 22.466 Gwh a 

fiTOi enerji 50,742 Gwh a çıkacaktır. 
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L3. Hızlı 
-tif döne^ 
uzla art7 
şdeg-erii' 
üretire' 

/ ' 

\ 

câ 
04 

(N 
05 
a> 

a. •-< » 
S 

<» (N 
I " 

G3 
O 

o 
lO (N 

O 
8 
00 

o o tD 

tO (J> 
00 , -

o S 

to 
os 

00 
00 

ıs 

o o lO 
^ig'-ı 
TH 

t-
C35 

O Ç o 

efe s 
C> X 

:o 

S 

"o 
•3 

O 
K) 
S 

I 

o lO CN 
eo esi 

S 

00 lO 
00 

O o t-
lO M Tt( 
tO c<5 Tjl 
M O 

O M O -.Jl N 00 O 05 
CO OJ o CJ 

ıH T-t 

^ ^ (B 

05 O V. n e 22,-



TABLO : !,S6 — Çeşitli Ülkelerde 1969 Yılında Genel Enerji Tüketimi ve-
Elektrik Enerjisi Üretimi 

Genel enerji Elektrik enerjisi 

Toplam genel Kişi ba§ma 
enerji (Petrol tüketim (Petrol Kişi başma 

eşdeğeri) eşdeğeri üretim tüketun 
(Bin ton) (Kg.) 10€ Kwh Kwh 

ülkeler (1) (2) (3) (4) 

A.B.D. 1 229 749 6 052 1 645 759 8 099 
S.S.C.B 689 051 2 864 
îngriltere 286 881 2 803 238 664 4 298 
Japonya 316 100 3 089 
B. Almanya 278 493 4 743 226 049 3 850 
Fransa 161 658 3 214 137 500 2 734 
italya 141 368 2 658 110 447 2 077 
tsveç 27 472 3 440 58 065 7 27» 
Norveç 19 915 5 171 57 768 15 000 
İspanya 51 325 1557 51 738 1570 
İsviçre 49 143 5 095 31 260 5 022 
Bulgaristan 17 230 2 043 
Yunanistan 9 593 1085 8 510 963 
Yugoslavya 23 375 1149 
Macaristan 14 069 1367 
İran (a) 2 408 91 
Batı Pakistan 4 700 104 
Dog:u Pakistan 1 300 21 
Türkiye 19 115 544 7 830 219 

(a) 1968 değeridir. 

2. İTHALAT VE İHRACAT : 

1120. Sektörde i'hraç edilebilir tek mal olan kok ve koklagabilir 
taş kömürünün j'urt içi talebi, üretimi aşan bir düzeyde olduğundan ih-
racat yapılmayacaktır. Birincil enerji kaynaklarmdan olan petrol ürün-
leri ve bu ürünlerin elde edildiği ham petrol İthalât değerleri, «Petrol 
Ürünleri Sektörü» bölümünde verilmektedir. 

3. SEKTÖREL FTZLKL DENGE : 

1121. Birincil enerji kaynaklanndan, taş kömürü, linyit ve petrol' 
ürünlerinin fizikî dengeleri «Madencüik Sektörü» bölümünde yer almaik-
tadır. Üretilen elektrik enerjisinin kullanıcı gruplar itibariyle 'bölümün-
de (Tablo 439) sanayi kullanımı paymm gelişmiş ülkelere oranla büyük 
görünmesinin nedeni nüfusumuzun çoğnnluğımım (1970 de yüzde 62 si) 
elektrikten yararlanamamasıdır. Ayrıca elektrikten yararlananların da 
elektrikli ev cihazları kullanımı smırlı oldugımdan tüketim düşük dü-
zeyde kalmaktadır. Üçüncü Plan dönemi başmda, net tüketim içinde 
sanayiin payı yüzde 73 dolaymdadır. Bu değer. Üçüncü Plan dönemi 
sonımda sanayi talebi tam karşılanarak yüzde 71 olacak, köy ve şehir 
aydmlatması için kuUanılan elektrik enerjisinin payı ve miktarı arta-
caktır. 
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4. Y A T m i M L A B : 

1122. Üçüncü Plan döneminde. Enerji Sektöründe yapılmakta 
olan ve yapılması planlanan tesislerle, daha sonraki dönemlerde işlet-
meye alınmak üzere kurulmasma başlanacak tesisler için gerekli yatı-
rım parasal olarak 1971 yılı fiyatlarıyla 39 milyar 400 mUyon üra tu-
tarındadır. Bu miktarın 23 milyar TL. sı elektrik enerjisi sektörü için-
dir. (Tablo 440). Bu yatırımla talep ve üretim başlığ:ı altmda beHrtilen, 
üretim, iletim ve dağıtım tesislerini gerçekleştirme yanmda elektriksiz 
bütün belediyeli yerleşme alanları ile 5000 köyün de elektriklendirilmesi 
sağlanacaktır. Ayrıca, 460 beldenin dağıtım şebekesi tevsi ve ıslaîı edi-
lecektir. Yaklaşık olarak bir milyar liralık yatırım, nükleer enerji, kok 
ve havagazı sektörleri için kullanılacaktır. Bu yatırımla prototip, eği-
tim amaçlı nükleer santralm yapım faaliyetlerine başlanacak, kok ve 
havagazı alt sektörlerindeki tesislerin geliştirilmesi, düzeltUmesi işlem-
leri yapılacaktır. Geriye kalan 15 milyar 400 milyon TL. ile, madenci-
lik ve petrol ürünleri sektörlerinde ele alman, birincil enerji kaynaklan 
için öngörülen üretimi sağlayacak yatırımlar gerçekleştirilecektir. 15,4 
milyar TL. maden ve petrol ürünleri sektörlerinde yer almıştır. 

TABLO : J,iO — Elektrik Enerjisi, Nükleer, Kok ve Havagazı 
Alt Sektörleri Yatmmlart 

(1911 fiyattan üe) 

Mayon TL. 

Birinci Plan İkinci Plan Üçüncü Plan 
gerçekleşme tahminî hedefi 

(1) (2) (3) 

I — Elektrik enerjisi (Toplam) — — 23013 

Üretim tesisleri — — 13187 

İletim tesisleri — — 3 567 

Dağıtım tesisleri ve şebekeler — — 4 374 

Santral ve şebeke idame yatırımları — — 1885 

n — Nükleer, kok ve havagazı (Toplam) — — 1005 

GENEL TOPLAM 5 846 13 416 24 018 

1123. Birincil enerji kaynaklarından taşkömürü, linyit ve petrol 
ürünlerine ait büyük projeler, madencilik ve petrol ürünleri ile ilgUi bö-
lümlerde verilmiştir. Elektrik enerjisi alt sektöründe İkinci Plan döne-
minde yapımına başlanan, Hopa 2. Seyitömer 2. Gökçekaya 1, 2, 3, Çü-
dır ve Kadıncık 2 ünitelerinin 1973 yılında; Keban 1, 2, 3, 4, ünitelerinin 
1974 yılında; Seyitömer 3, Keban 5, 6, ünitelerinin 1976 yılmda; Tunç-
bilek 2, Elbistan - Afşin 1, ve Hasan Uğurlu 1, 2, ünitelerinin 1977 yı-
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lında servise girmesi gerekmektedir. Dördüncü ve Beşinci Plan dönem-
lerinin ilıüyaçlan için; Elbistan - Afşin 2, 3, 4, lAslantaş, Soma 2, Oy-
mapmar, Karakaya, Altuıkaya ve Karababa ünite ve santrallan gibi 
büyük projeler yanmda, be§ adet küçük hidro - elektrik santralm yapı-
mına Üçüncü Plan döneminde başlanacaktır. Dicle Nehri hidrolik potan-
siyelinden istifade imkânları araştırılacaktır. 

V. ÎLKELER VE TEDBÎRLER : 

1124. (1) SanayUeşmenin ve yükselen yaşama düzeyinin gereik-
tirdiği elektrik enerjisi ihtiyacının zamanında, kararlı ve güvenilir bir 
şekilde sağlanması için 1312 sayılı Türkiye Elektrik Kurumu (TEK) Ka-
nunu çerçevesinde gerekli çalışmalar hızlandırılacaktır. 

(2). Dış kaynaklardan enerji aimması, dış kaynaiklara bathhgm 
azaltılması amacı dikkate almarak ve enerji alımının tek dış kaynağa 
bağlanmaması ilkesi gözönünde tutularak gerçekleştirilecektir. Bunım ya-
nmda elektrik enerjisinde bir çok ülkede uygrulanan şekilde, Türkiye'-
nin de komşu ülkelerle, işletme kolaylığı sağlamak üzere «karşıhkh ya-
rarlanma» (1) ilkesi esas almarak elektrik enerjisi bağlajıtılan yapması 
olanakları araştırılacaktır. 

(3) Türkiye Elektrik Kurumunun nükleer teknolojiye girişi sağ-
lanacak, ve nükleer enerji U2am dönem elektrik enerjisi üretiminde yurt 
içi kömür, petrol ve hidrolik kaynakların ihtilaçları ekonomik şekilde 
karşılayamadığı dönemde işletmeye almacak tarzda planlanacaktır. 

(4) Perspektif dönem elektrik enerjisi ihtiyacmm karşılanmasm-
da, diğer kullanma amaçlanda gözönüne almarak su kaynaklan üe Aşağı 
Fırat Hidrolik, Elbistan - Afşin ve Soma Termik potansiyellerinin geliş-
tirilmesine hız verilecektir. 

(5) İşletme, tesis ve kaynak arama alanlarmda faaliyet gösteren ka-
mu kuruluşlannm ve bağh oldukları Bakanlıklarm bünyelerinde gerekli de-
ğişiklikler yapılarak, yatınmlann planlanan süre ve maliyette gerçekleş-
mesini sağlayacak yetki ve sorumluluk sistemi geliştirilecektir. 

(6) Köy elektriklendirilmesinde. Yeni Strateji çerçevesinde seçi-
lip, geliştirilecek merkezî köylere öncelik verilecekür. Köy elektrifikas-
yonu, planlama aşamasmdan, projelendirme, işletme, tesis, bakım ve-
köylünün sektör içi eğitimine kadar tek bir kuruluş tarafmdan yürütü-
lecektir. Bu konularda Köy İşleri Bakanlığı işbirliği yapacaktır. 

(1) İki ülkenin sistemlerindeki puvant saatleri ve tatil günlori 
farklılığının, feyezan zamanlarının değişik oluşunu taraflar leU.ıe kty-
metlendirmek, anza hallerinde yardvmlaşdbilmek ve yedekleme sanm-
larını hafifletebilmek amacı üe büeşkesi sıftr olan bir elektrik enerjisi-
mübadelesi yapilmast. 



ALTINCI BÖLÜM 

ULAŞTİRMA, HABERLEŞME, RADYO - TELEVİZYON 

ULAŞTIRMA 

1. PLANLI DÖNEMDE GELİŞMELER : 

1125. Sektör hizmetleri Planlı dönemde öngörülen hızda artmış, alt-
yapı ve taşıt kapasiteleri yönünden Plan tahminlerine ulaşılmıştır. Planlı 
dönemde yapılan yatırımlarla sektörde oluşturulan alt-yapı ve üst-yapı 
kapasitesi ile, bugün yapılardan daha çok taşıma yapmaya elverişli bir 
durum meydana getirilmiştir. Ancak, Birinci ve özellikle ikinci Planda 
öngörülen ilkeler kısmen gerçekleştirilebilmiştir. 

1126. Alt-yapı ve üst-yapı kapasitesinde elde edUen gelişmelere kar-
şılık, her iki Plan ve yıllık programlarda sözü edilen, kesimin kendisine 
özgü, işletme ve kullanmaya üişkin bazı sonmlan devam etmektedir, ör-
neğin her alt sistemin benzer koşullar altmda rekabet etmesi olanağı ya-
ratılamamış, sistemi kullananlarm yapılan harcamalara belirli ölçüde 
katılmaları saflanamamıştır. Çafdaş ulaştırmacılıkta büyük önemi olan alt 
sistemler arasmdaki koordinasyon etken bir düzeye çıkarüamamıştrr. 
Bunlarm yam sıra, işletme, idare, planlama ve araştırma konularuun 
Planda öngörıUdüğü şekilde modemleşememesi ve yetenekli personel sa-
yısmm azlığı gibi darboğazlar giderilememiştir. Taşıma ve buna ilişkin 
yan hi2anetler yme kamu ve özel kuruluşlar eliyle yürütülmekte ve orga-
nizasyon sorunları afırlıklannı duyurmaya devam etmektedirler. 

1127. tç ve dış hatlarda gerçekleşen yolcu ve yük taşımaları İkinci 
Planda tahmin edüen değerlere ulaşmış ve bazı alt sektörlerde tahminleri 
aşmıştu:. Bu durum, özellikle iç hatlarda şehiriçi yolcu taşımasmda gö-
rülmektedir. Karayolu, demiryolu ve denizyolu şehiriçi yolcu taşımaları 
tahminlerin iki katı kadar fazla gerçekleşmiştir. Şehirlerarası yolcu ta-
şımasmda ise demiryolu ve denizyolu ağırlıklarmı kaybetmeye devam 
etmişlerdir. Demiryolundaki yolcu taşıması Birinci ve İkinci Plan tahmin-
lerinin altmda kahmş, tkinci Planda yüzde 4,1 olarak tahmin edilen yıl-
lık artışa karşıhk 1972 de gerçekleştirileceği tahmin edilen demiryolu ta-
şıması 1967 düzeyinde kalmış olaealctır. öte yandan, havayoUannda şe-
hirlerarası yolcu taşımasında yüzde 18,2 gibi oldukça yüksek bü- artış 
hmna erişihniştir (Tablo 441). îç hatlar yük taşımasmda ise, karayoUa-
rmda yılda yüzde 15,5 oranında bir gerçekleşme ile İkinci Plan tahmin-
lerine yaklaşılmış, denizyolları dışmda diğer taşımalarda tahminlerin ge-
risinde kalmmıştır (Tablo 442). 



w 
X 

a 

t 

t- 03 <0 lO 00 t- M 
© "HÎ © rH eo t^ 00 

03 00 
03 t^ 

o >0 o © r-l < 

o -H CO tH 1 

t- 03 1-4 00 03 tt) o 
©" cf tiT CO cq N 
ıH 

03 U3 
00 N 

© 00 
© CO 

> o 00 o t- © eo > o (N 00 nt lo m < CJ Tü OT rH ıH C«3 
T-t Ö 
CO CO 
CO 

00 1-t eo t- CO lo 03 
tp eo" Ttî ın eo" 

, rH 
Nı 
ın 1 

© l O OT CO H ( O l O 

r̂  © lÖ t-rt rH <M 
> 1-1 CO 

03 

İ l o o> 

03 lO «o CO lo TH «O 00 © NıH g <N CO H O «O M 03 T-t 031-1 eo İd 

• ' S 
o t-
(N M 

I Ş O '.3.2 

l l l i l l â 

s 3 

I 
B <D 

W fi 

t ^ 
t ı 
g â 
o w 

g-E S'B 
b « 
S t» 
d) 
CO 

I 



î ı 
î I 

g o 

§ s 
^ s 

1 1 

o 

S 

ın 00̂  o ^̂  00 
lo eo ı~r t» ^ 

! 
I N 
t-
05 

i> 

Ö >> 
vS 

<N 

05 

O O O t-o o to ın 
t- tO M T-l 
lO «> ı-
I N 

Ti* Tjıo 
e<f t> 
co la la ıH 
a eo 

00 o» co N 00 
lO -iî l-T ıc ıH 

o 
o 05 o M ıft 
o 00 ö 
OS 00 00 R-F 

00_ri<_00 o t-
to t> •>)!• 
Ti TH T-< 

05 
s J? fe s 
o t- C> >H 
m rjt eo TH 

lO Tjı 

l- rH 05 ig rt 
TH TH 00 eo t- ıH 00 50 'J' 

ON 
N «o 

a s 
CO Ol 

eo o <o H 
00 
eo 

ıH © 
lO T(î 

05 o 
th'O 

t-

S', 

s S 

t) O) 

i l l i 
" I f l 

S'o 
i t*1fei 



1128. Dış hatlar yolcu taşımasında, havayolları en büyük payı al-
maya devam etmiş ve İkinci Planda yüzde 8,7 olarak tahmin edüen yıllık 
artış hm, yüzde 43 dolaylannda gerçekleşmiştir. Denizyollarmda da taşı-
nan yolcu yüzde 4,9 yıllık artış taJıminine karşılık yüzde 17,7 oranmda 
bir artış göstermiştir (Tablo 443). Dış hatlar yük taşımasmda ise deniz-
yollarında Plan tahminlerinin üstünde, yılda yüzde 24,5 dolaymda bir 
artış oranı elde edUerek 1972 yılmda 24 mUyar ton Km. değerine yaklaşü-
mıştır. Bu bölümdeki karayolu taşımaları tahminlerin gerisinde kaOmış 
havayollarında ise yüzde 25 dolaymda yülık artış hızı elde edilmiştir 
(Tablo 444). 

1129. Yukarıda ve ilgUi tablolarda belirtilen sonuçlardan da anlaşı-
labUecefi gibi. Planlı dönemde, iç hatlar yolcu ve yük taşımalarında ka-
rayolu, dış hatlarda, yolcu taşımasmda havayolu, yük taşımasmda ise 
denizyolu ağırlıklarım sürdürmüşlerdir. 

1130. Taşıtların yolcu taşıma kapasitesinde Planlı dönemde artış-
lar kaydedilmiştir. Havayolunda filoya katılan jet yolcu uçakları ile ta-
şıma kapasitesi Plan dönemi tahminlerini aşmıştır. Ayrıca yolcu taşuna 
kapasitesinde, karayollarmda ve denizyollarında, şehirlerarasmda ve şe-
hir içinde, Planlı dönem tahminlerini aşan yıllık artış oranlarına ulaşıl-
mıştır (Tablo 445). Taşıtlann yük taşıma kapasitesinde ise, karayolları 
ve demiryollarmda İkinci Plan tahminine yaklaşılmış ve diğer alt sek-
törlerde Plan tahminleri aşılımştır (Tablo 446). Karayollarmda, taşıt parkı 
sayısmm hızla artmasına karşılık (Tablo 447) taşıtlarm yük taşıma ka-
pasitesi tam olarak kullamlamamıştır. Karayolu taşıt parkmda elde edi-
len gelişmelerin diğer ayrmtüan Tablo 447 de gösterilmiştir. 

1131. Demiryolu taşıtlarmdan buharlı lokomotiflerde azalma, dizel 
ve elektrik lokomotiflerinde artışlar olmuştur (Tablo 448). Diğer ayrmtı-
1ar Tablo 448 de gösterilmiştir. Denizyolu taşıtlarmda ise, kamu kesimin-
de yük gemUeri, özel kesimde de tankerler artış kaydetmiştir (Tablo 
449). Uçak parkı Tablo 450 de gösterilmiştir. 

1132. Karayolu uzunluğu, devlet yollarmda 35 016 Km. ü yollarmda 
24 437 Km., köy yollarmda ise 162 055 Km. olmuştur. Toplam uzımluk 
olarak İkinci Plan dönemi için köy yollarmm 150 000 Km. olması öngö-
rülmüş, Plan dönemi sonunda bu değer 12 055 Km. fazlasıyla gerçekleş-
tirilmiştir. Devlet ve il yollarmda uzunluk açısmdan önemli aıtışlar ol-
mamış, ancak mevcut yol ağı standartlannm yükseltilmesine ağırlık ve-
rilmiştir. Bu konuda, tahminlere göre elde edilen gelişmeler Tablo 451 de 
gösterilmiştir. 
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1133. Demiryollarında da, Tatvan - Van - îran hududu ile Pehlivan-
köy - Edime - Bulgaristan hududu hatları işletmeye açılmıştır. Bunlarm 
yanında Gebze - Aıi f iye çift hattı, Ankara banliyö hattı elektriifkasyonu 
ve Samsun Bakır Kompleksi demiryolu inşaatma devam edilmiştir. Demir-
yol'larmda ait yaç)mm es'kiliği ıgeometrik ve fisâlîî standartların düşük-
lüğü ve hatlann gereksiz yere uzun oluşu önemli sorunlar olarak varlık-
larını devam ettirmektedirler (Tablo 452). 

1134. Limanlardaki yükleme - boşaltma gerçekleşmeleri, İkinci Plan 
tahminlerine ulaşamamış, limanlardaki donatım nokssınlıklan devam et-
miştir (Tablo 453). Aynca çeşitli kuruluşlar kendi özel limanlannda yük-
leme - boşaltma yapmaya yönelmişlerdir. 

1135. ikinci Plan döneminde dünya havacılığmda önemli teknolo-
jik ilerlemeler kaydedilmiş, bunlarm sonucunda kapasitesi ve hızı yüksek 
büyük uçaklar ser\ase konulmuştur. Böylece çok sayıda küçük uçaklarm 
yapacağı taşıma daha a.z sayıda büsnik uçakla yapılabilir duruma gelmiş 
ve bunun etkisiyle alanlarımıza gelen uçak sayısı İkinci Plan tahminleri-
nin gerisinde kalmış ancak yolcu sayısmda önemli artışlar olmuştur (Tab-
lo 454). 

1136. Filodaki uçak sayısınm artmasına karşılık, alanlardalü te-
sisler yetersizdir. Yer hi2anetleri çeşitli kuruluşlar tarafmdan koordinas-
yonsuz yürütüldüğünden büyük ölçüde aksamaktadır. 

II. UZUN DÖNEMDE GELİŞME HEDEFLERİ (1972 -
1995): 

1137. Uzun dönemde ulaştıı-ma sektörünün yeni stratejide amaçla-
nan sanayileşmenin gerçekleşmesi ile doğacak ulaştırma talebini karşıla-
yacak biçimde ve yönde geliştirilmesi esas almacaktır. Fert başma 1500 
dolar dolayında bir gayrisafî yurtiçi hasıla ve toplam yurtiçi hasılada 
yaklaşık olarak hizmetlerin yüzde 50 dolaymda yer tuttuğu bir ekonomik 
yapı ve yüzde 75 dolaylannda bir şehirleşme şeklinde saptanan hedefte 
ulaştırma hizmetlerine olacak talebin karşılanması önem kazanacsıktır. 
Bu hususlar gözönünde tutularak uzun dönemde, ulaştırma sektörünün 
önemli büyüklüklerine ilişkin gelişme tahminleri Tablo 455 de gösterilmiş-
tir. Tabloda karayolu ağı olarak. Devlet, il ve köy yollan toplamı veril-
miştir. Uzım dönemde de özelUkle Devlet ve il yolu ağı uzunlug:unun bü-
yük ölçüde değişmiyeceği, yapılacak işlerin daha çok, mevcut ağın geo-
metrik ve fiziki standartlannm yükseltilmesine yöneltileceği kabul edil-
miştir. Yolcu taşımasmda iç hatlarda karayollarmm, dış hatlarda hava-
yollarmın önemli büyüklüklere ulaşması beklenmektedir. Yük taşımasmda 
ise, iç hatlarda karayolları, dış hatlarda da denizyolları hâkimiyeti devam 
edecektir. Uzun dönemde sanayileşmenin gerektirdiği taşıma hizmetleri-
nin kaı^ılanması için demiryolu alt sektörünün ulaştırma içindeki ag:ırhg:ı-
nm bugünküne oranla artması gerekmektedir. 
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III. ULUSLARARASI KARŞILAŞTIRMALAR: 

1138. ikinci Plan donemi içinde ulaştırma sektörü ile ügili bazı bü-
yüklükler ve uluslararası karşılaştırmalar Tablo 456, 457, 458 de gösteril-
•miştir. 

1139. Türkiye 1 000 kişiye düşen motorlu taşıt sayısı bakımmdan 

1968 yüı durumuna göre ancak Pakistan, Hindistan ve Suriye'den daha 

yüksek bir değere sahip bulunmaktadır. 1968 yılmda Türkiye'de 1000 ki-

şiye 9 motorlu taşıt ve 1 motorlu taşıta da 113 kişi düşmekte idi. Türkiye, 

karşılaştırma yapılan ülkeler arasmda, 1 000 kişiye düşen motorlu araç 

•sayısı yönünden, 10. sırada, 1 Km. karayoluna düşen motorlu taşıt sayısı 

yönünden de yine 10. sırada yer almaktadır. Burada Türkiye'den sonra, 

Pakistan ve Hindistan gelmektedir. Toplam yol a f i uzunlu^ açısından 

ise, Türkiye XI. durumdadır (Tablo 456). 

1140. Deniz Ticaret Filosu karşılaştırmalarında, 1969 yılı değerle-

riyle, Türkiye 11. sırada bulunmakta, Yunanistan ise Türkiye'nin 18 ka-

tına yakın bir değerde 1. yeri almaktadır (Tablo 457). 

1141. Havayolu taşımalarmda da yolcu, yolcu x Km. ve ton x Km. 

tartışları önemli göstergeler olmaktadır. Bu açılardan Türkiye, «Uluslar-

arası Sivil Havacılık Organizasyonu» üyelerindeki yıllık ortalama artış 

•oranlannı aşmış bulunmaktadır (Tablo 458). 

IV. ÜÇÜNCÜ PLAN HEDEFLERİ : 

1142. Taşıma hizmeti arzeden ulaştırma sektöıninde, talep ve ka-

pasite özellik gösteren başlıca iki kavram olmaJrtadır. Genel anlamda, 

•ulaştırma sektöründeki talep kavramı, ekonominin diğer sektörlerince, 

sosyo ekonomik geUşmelere paralel olarak yaratılan bir taşıma hizmeti 

talebi niteliğinde olup «bağlı» bir özellik göstermektedir. 

ai43. Sektörün alt yapı ve taşıt olarak, mevcut teknik ve işletme 

koşullan altmda, yolcu ve yük taşıması için ortaya koyduğu olanaklarm 

tümü de kapasite olarak tammlanabilir. Bu nedenle, taşrnıa hizmetlerine 

olan talep ve bu talebi karşılayabüecek alt yapı ve taşıt kapasitesi bu 

•bölümde üzerinde durulan iki kavram olmuştur. Bu konudaki tahminlerin 

yapılmasmda uzun dönemde sanayileşme ve şehirleşme ile nüfus ve millî 

gelir artışları gözönünde bulundurulmuştur. 
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TABLO : ^57 — Bosü Ülkelerarası Deniz Ticaret Füosu 
KarşUa^ttrmaları 

(1969 Tüt Samı) 

Türkiye 
Eatı Almanya 
Yunanistan 
itspanya 
ÎUlya 
Fransa 
Yugoslavya 
israil 
Belçika 
Romanya 
Pakistan 
Bulgaristan 

DWT olarak Filo 

734 000 
10 267 000 
13136 000 
5 751000 
9 727 000 
8 089 000 
1 965 000 
ııııooo 
1462 000 

499 000 
770 000 
867 000 

Türkiye 
Filosu=100 Ucen 

100 
1398 
1790 

738 
1S25 
1102 

268 
151 
199 
68 

lOS 
118 

TABLO : İ5S — Havayolu Karşıla^UnVnuOan 

(1965 -1970 seneleri araatj 
Birim: Yüzde 

Ortalama yvjlcu 
artıcı 

Yolcu X Km. 
artışı 

Ton X Km. 
artışı 

(1) (2) (3) 
Uluslararası Sivil Havacıhk 
Organizasyon Üyeleri 
Türk Hava Yollan 

12,0 
22,0 

14,5 
26,0 

16,3 
23,0 

Kaynak : Üçüncü Beş Yülık Kalkınma 
ması özel ihtisas Komisyonu Ra/ponı. Plam, Hava YoVu maştır-

1. T A L E P : 

1144. îç hatlarda yolcu taşımasmda, geçen Plan dönemlerinde ol-
dufu gibi, karayollarında, şehiriçi ve şehirlerarasmda önemli artışların 
olacağı tahmin edilmektedir. Şehirierarası taşımanm yılda ortalama yüzde 
16,1 ve şehiriçi taşımanm yüzde 27,7 artacağı hesaplanmaktadır. Bu ar-
tışlann başta gelen nedenleri, Üçüncü Plan döneminde gelişecek ekono-
mik faaliyete paralel olarak, şehir nüfusunım artması, taşıt sahibi olma 
oranmm yükselmesi, alt yapı standartlarmm daha da iyileştirilmesidir. Bu 
dönemde de yolcu taşımasmda karayollarmm hâkimiyeti devam edecektir. 
Şehir nüfusunun hızla artması, demiryollarma olan talebi de önemli öl-
çüde artırılacaktır. Demiryollarında şehiriçi yolcu taşımasında yılda or-
talama yüzde 10 oranmda bir gelişme beklenmektedir. Bu arada, şehir-
lerarası yolcu taşımasmda, havayolları filo kapasitesinin ve sefer sayıla-
rmm artması nedeniyle yılda ortalama yüzde 20 oranmda bir artış kayde-
dileceği tahmin edilmektedir. 



1145. İç hatlar yük taşımasında, yılda ortalama yüzde 18,7 oranm-
•da bir artışla karayoUarmm en büyük payı alacağı, çeşitli aanayi tesis-
leri dolayisiyle denizyollarmda yük taşımalarınm önem kazanacağı, demir-
yollarmda da yine sanayi taşımaları nedeniyle jrüzde 8.8 lik bir artış hızına 
erişileceti, havayoUarmm artacak kargo kapasitesinin daha fazla yük 
taşıma olanaklarını yaratacağı Üçüncü Plan döneminde beklenen geliş-
îmeler arasındadır. 

1146. Dış hatlar yolcu taşıma, önceki Plan dönemlerinde olduğu 
gibi, büyült ölçüde havayolları tarafmdan gerçekleştirilecektir. İkinci 
Plan dönemi sonuna göre, havayolu yük taşımasmda yılda ortalama yüzde 
7 oranmda bir artış beklenmektedir. Dış hatlar yük taşımasmdaki deniz 
yollan ağırlığımn devam edeceği ve 1972 de 24 milyar ton x Km. den 
1977 yıhnda 39 milyar ton x Km. ye ulaşüacağı tahmin edilmektedir. 

1147. öte yandan, sanayileşmeye paralel olarak Karadeniz Ereğli, 
: Zonguldak, Samsun, Akdeniz'de ise Mersin ve İskenderun limanlarmdaki 
yükleme boşaltma işlemleri büyük artışlar gösterecektir. 

litıiS. îşçi ve turist taşımaları dolayisiyle, havaalanları trafiği, 
•özellikle dolmuş (Çarter) trafiği açısmdan önemli artışlar gösterecektir. 

1149. tç hatlarda yolcu taşrnıa talebi tahminleri Tablo 459 da yük 
taşıma talebi tahminleri Tablo 460 da, dış hatlarda yolcu taşrnıa tahmin-
leri Tablo 461 de ve dış hatlarda yük taşuna tahminleri ise Tablo 462 de 

^gösterilmiştir. 

2. OEAPASİTE: 

ai50. Karayollarmda Devlet ve il yollan toplammm değişmiyeceği 
•varsayılarak, yatmmlar daha çok mevcut ağm standartlannm yükseltU-
mesine yöneltilecektir. Böylece, sert satıhlı ve yüksek standartlı Devlet 
•ve U yollannm uzunluğunda önemli artışlarm olacağı tahmin edilmektedir. 
-Hazırlanacak yeni projelere göre, köylerin ana merkezlerle bağlantılan-
•nm kurulmasma devam edilecektir. Yol ağı standartlannm yükseltilmesi, 
daha büyük bacımdaki trafik akımlanna olanak sağlayacaktır. 

1151. Demiryolu şebekesinin uzunluğu normal hatlarda 8135 Km. 
dir. Üçüncü Plan döneminde normal hatlarda fiziki ve geometrik stan-
dartlarm iyileştirilmesi sağlanacaktır. Sanayinin gereklerini karşılamak 
ve özellikle kömür ve cevher taşımaJarmın yapıldığı güzergâhlan yüksek 
hız ile fazla trafiğe elverişli hale getirilebUmek için modem demiryolu 
standartlarma ve yeni yol alternatiflerine gidilmesi öngörülmektedir. 

1152. Demiryolu taşıtlarmda, buharh lokomotiflerin yerine dizel lo-
•komoüflerinin kullanılmasma önem verilecekür. Dizel lokomotiflerin 
sayısmm 1972 yılında 185 den 1977 yılmda 428 e 1972 de 16 540 olan yük 
vagonlan sayısmm da 1977 de 21 289 a ulaşması öngörülmüştür. Demir-
yolu taşıtlan Ue ilgUi aynntıh bilgi Tablo 465 de verilmiştir. 

1153. Alt yapmm iyileştirilmesi ve taşıt parkmdaki gelişmeler ne-
deniyle, hem karayollarında hem de demlryollannda tabıma kapasitesi 
'artacaktır. 
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1154. ikinci Plan döneminin son yılında, uygulamaya konulan pro-
jelerle, Üçüncü Plan döneminde Deniz Ticaret Filosu kapasitesi artacEik, 
ithal ve ihraç maUarumzm yüzde 50 sinin kendi gemilertmizle taşınması 
hedefi gerçekleştirilecektir. FUo kapasitesinin 1972 de 1 015 419 DWT dan 
1977 yıhnda 1765 000 DWT a ulaşacağı tahmin edilmektedir. Filo kapa-
sitesinin geliştirilmesine paralel olarak, limanlardaki tarama araçlannm 
ve yükleme-boşaltma donatımınm artınimasma gidilecektir. 

1155. Türk havayolları fUosundalci uçak sayısımn 1972 de 18 den 
1977 yüı sonunda, 25 e ulaşması öngörülmektedir. 

1156. Karayolları satıh türlerine göre karayolu uzunlukları Tablo 
463 de, karayolu taşıt parkı gelişmeleri Tablo 464 de, demiryolu taşıt, 
parkı tahminleri de Tablo 465 de gösterilmiştir. 

3. YATIRIMLAR : 

1157. Yukardaki bölümlerde belirtüen talep tahminleri ve kapasite' 
gelişmelerinin ışığında. Üçüncü Plan döneminde ulaştırma sektörü için 
öngörülen yatınmlar aşağıda gösterilmiştir (Tablo 466). 

v. i l k e l e r v e t e d b î r l e r : 

1158. (1) Ulaştırma sistemlerinde taşımanm gerçek maUyeti sap-
tanacalc, bu maliyetüı düşürülmesi için gerekli işletme ve organizasyon 
tedbirleri alınacak ve ekonomik gelişmenin, özellikle sanajrileşmenm ya-
ratacağı ulaştırma talebinin bu maUyetlere dayalı olarak tespit edilen ta-
rifelerle karşılanması esas olacaktır. 

(2) Belirli yerleşme yörelerinin karakterleri ve doğuracaklam ulaş-
tırma talebi, uzun zaman dilimleri dikkate alınarak tespit edilecek ve 
böylece elde olunacak yöresel ulaştırma ihtiyaçlanmn karşılanması için 
gerekli alt jrapmın kurulması ve kuUanılması sektör ana planlarma bağ-
lanacaktır. 

(3) Yurtiçi ve yurtdışı ulaşımda, güven verici bir sürekUlik sagla-
nacaJt, çağdaş ulaştırmanm gereği olan teknoloji, sistem, organizasyon 
ve koordinasyon kurulacak ve devamlı bir geUşme süreci içinde tutula-
caktır. 

(4) Karayolu ulaştumasmm daha düzenli bir ortamda sağlanması 
ve transit taşımalannm Türkiye üzerinden kontrollü olarak yapılması 
esas tutulacaktır. 

(5) Demiryolu ulaştırması, özellikle gelişen sanayiinin ihtiyacını 
sUraüi ve ucuz olarak karşılayacak yönde gelişürUecektir. 

(6) Deniz ve havayolları ulaştırmasında, özelUkle, dış piyasalarla 
rekabeti olumlu yönde sağlayacak bir kapasite ve işletmecilik anlayışı-
yaratılacaktır. 
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TABLO : 464 — Karayolu Taşıt Parkı 
(Adet)' 

TaşıUar 

1873 1974 1975 1976 1977 
TaşıUar (1) (2) (3) (4) (5f) 

Otomobil 
Kamyonet 
(MSnîbüs 
Otobüa 
Kamyon 

208 320 
63 800 
27 250 
23 220 

129 21-1 

233 318 
70 818 
29 702 
26 077 

136 966 

261 316 
78 607 
32 375 
27083 

145184 

292 673 
87 253 
35 288 
29 250 

153 895 

327 793 
96 850 
38 464 
31 590 

163128 
TOPLAM 451604 495 881 544 565 598 359 657 825 

TABLO : Jf65 — Demiryolu Taşıtları 
(Adet) 

1 - Buharlı lokomotifler 
a) Normal hat lokomotifleri 
(1) Uzak servis yapanlar 

Kömürlü 
Puel Oil 

(2) Manevra servisi yapanlar 
Kömürlü 
Fuel Oil 

b) Dar hat lokomotifi 
Kömürlü 

2-Dizel lokomotifleri 
a) Normal hat 
(1) Uzak servis yapanlar 
(2) Manevra 

3-Elektrik lokomotifleri 
a) Normal hat 

4-Elektrikli trenler (Dizi) 
5 - Motorlu trenler 

a ) Normal hat (Dizi) 
6 - Motorlu vagonlar ve römorkian 

a ) Normal hat 
7 - Yolcu vagonları 

a ) Noımaal hat 
b), Dar hat 

8 - Yük vagonları 
a) Normal 
b) Dar hat 

9-İdarî hi2anet 
a ) Normal 
b) Dar hat 

10-Çeşitli özel ve kamu îturu-
luşlanna ait vagonlar 
a ) Normal hat 

11-Çeşitli özel ve kamu kuru-
luşlarma ait sarnıçlı vagonlar 
a) Normal hat 

1973 1974 1975 1976 1977 

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

464 
256 

440 
260 

384 
266 

33 i 
268 

230 
270 

28 
27 

13 
27 

13 
27 

3 
27 

3 
27 

6 6 6 6 6 

132 
71 

177 
77 

227 
83 

277 
91 

327 
101 

18 
30 

21 
30 

24 
30 

24 
30 

24 
30 

53 53 53 53 53 

70 70 70 70 70 

1360 
16 

1430 
16 

1500 
16 

1S70 
16 

1640 
1& 

17180 
9 

18 330 
9 

19 330 
9 

20 380 
9 

21260 
9 

3 060 
3 

3 060 
3 

3060 
3 

3060 
3 

3060 
3 

480 480 480 480 480 

1044 1044 1044 1044 1044 



TABLO : 466 — Ula^Urma - Haberlere - Radyo Televistyon Yatvımlart 

(1971 Fiyatlarıyla, Müyon TL.) 

Birincil İPlatı İkinoi Plan döneana Üçliacü Plan. 
dönemi toplam dönemi toplam dönemi 

gerçekleme gerçekleşme tSihmini toplamı 

TOP(LAM 14 &90,4 25 957,0 

(1) (2). (3) 

Karayolu ulaştırması — — 17 600 
Demiryolu ulaştırması — — 7 600 
Denizyolu ulaştırması — — 4200 
Havayolu ulaştırması — — 4 400' 
Haberleşme — — 5 500 
Radyo - Televizyon — — 1300 

40 600 

(7) Kamu kesimindeki gemi ve uçak gibi önemli taşıt araçlarının 
işletilmesi, ulusal ekonomiye daha çok olumlu katkılarda bulunacak yön-
de düzenlenecektir. 

(8) Hava liman ve meydanlarmda görev yapan çeşitli kamu ve özel 
kuruluşların meydan işletmeciligince gerekli olan ahenkli çahşmayı des-
tekleyecek şekilde düzenlenmeleri ve bu kuruluşlara bağ-lı personelin tek 
otoritenin yetki ve sorumluluğu altmda görev yapmaları saklanacaktır. 

(9) Traf i f i çok artan güzergâhlarda mevcut yollarm yetersiz kal-
ması ve yeni yol yapımının gerekli olması hallerinde mevcut yol ağı dı-
şmda ekonomik rantabilitesi yüksek, «ücretli hız yolları» yapılacaktır. Bu 
yollarm yıllık programlara uygun olarak yapımınm ve paralı geçiş sis-
teminin işletilmesini sağlamak üzere katma bütçeli, yetki genişliğine sa-
hip bir kuruluşun süratle gerçekleştirilmesine çalışılacaktır. 

(10) Üçüncü Beş YıUık Plan döneminde, karayollarına ait ya-
tırımlarda öncelik yıllık programlarda gösterilecek bölgelerdeki Devlet 
il ve köy yollarma verUecektir. 

ı ( l l ) Şehir içi yolcu taşımaları haricinde, iç ve dış hatlarda özel 
millî sektör imkânlarmdan da faydalanılacaktır. 



H A B E R L E Ş M E 
I. PLANLI DÖNEMDE GELİŞMELER : 

I İ 1 5 9 . Haberleşme sektöründe, Birinci ve özellükle îldnci Beş Tıl-
öngörülen ilkeler, telefon haberleşmesi dışmda, 

İJlıyük olçude gerçekleştirilmiştir. 

'Hızla gelişen sosyo - ekonomik faaliyetlerin yarattığı telefon 
^berleşmesi talebi önemU sorunlar ortaya koymuş, şehirlerarası 
hınçı konuşmaJarda tıkanıklıklar devam etmiştir. İkinci Beş TÜUk 
Planda, yılda ortalama olarak yüzde 4,3 artış göstereceği tahmin edUen 
şeOıiriçi konuşmaJar yüzde 11,4; yüzde 8,8 artacafı taiımin edilen şehir-
lerarası konuşmalar ise yüzde 18.1 oramnda artışlar göstermiştir, öte 
yandan Uluslararası konuşmalarda da artışlar yüzde 4,0 oranmdaki tah-
minlere karşıMc yüzde 21,3 oranmda gerçekleşmiştir. Telefon trafiğinin 
talıminlerin üstünde hızlı bîr artış göstermesi zaman zaman darboğaz-
lar yaratmıştır, 

1161. Telefon aJboneleri sayısı, İkinci Planda tahmin edilen oranda 
arttırılamamıştır. Bu değerlerin 1972 yılmda otomatik santraUerde 
396000, manuel santraUerde 122700 olacağı beklenmektedir. Telefon al-
mak isteyenlerin sayısı ise tahminlerin üzerinde artmıştır. 1971 yılı 
sonu iübariyle 350 000 'kişi telefon almak için 'beOdemektedir. Bu abone 
talepleri, her yü daha da artmaktadır. Öte yandan, şehirlerarası telefon 
haberleşmesinde önemli yeri olan 1800 kanalh Radyo - link tesisleri, 1972 
yıh sonunda Tüıluye'nin Kuzey - Batı bölgesini kapsamış olacaktır. Bu 
konudaki sayısal bilgilerin ayrmtılan Tablo 467, 468, 469, 470, 47i de 
verilmiştir. 

1995)"" ^^^^ Dönemde ge l î şme h e d e f l e r i : 1972 -

1162. Uzun dönemde haberleşme sektörünün artan sosyo - ekono-
mik faaliyetlerinin doğuracağı talebi karşılayacak düzeye geUrîlmeai 
esas olacaktır. Şehirlerarası ve şehiriçi telefon haberieşmesi, onun ya-
nmda teleks ve telgraf haberleşmesinm önemli artışlar kaydedeceği b e -
lenmektedir. Diğer posta hizmetlerindeki gelişmeler. Planlı dönemdeki 
artış h^lanm koruyarak devam edecektir. Haberleşme sektöriindeki 
önemli büyüklüklerin uzun dönemde göstereceği tahmin edilen gelişme-
ler Tablo 472 473, 474 de gösterilmiştir. 
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^ s i? s a fi •S's 
sagosffl— S30İO 



ı ı ı . u lus la ra ras ı k a r ş ı l a ş t ı r m a l a r : 

HaJberleşme sektöründeki toa^ deterlerin uluslararası düzev 
f e z S - İ T " " . f f ° ' ' ' ^österil^ıiştir. Kar^ılagürnıa T a ^ ı S e - ' 
^ m ^ a telefon yotun.u,u bakunmdan Türkiye, yed J i L a d a yer 

ıv. üçüncü p lan h e d e f l e r i : 

1. TALEP VE KAPASİTE : 

1164. Haberleşme hizmetlerine olan talebe ve bu talebi karsüa. 

I Z İ e ^ ' ^ T : y a p . l « a uzun d ^ m d f l î t 
S ^ u Z r ^^ toulun-

döneminde şehiriçi telefon ko^u§malarmm or-
talanma olarak yılda yüzde 14,7 şehirlerarası konuşmaiS y ü ^ z ? 1 
« a artacatı tahmin edilmektedir. Yurtigi t e l M a L l ^ e İ S 
S ^ e ^ Î r , f ^ e l i ş m e l e ^ çok h ^ b f ^ 
lolde artan telefon ve teleks taJebini tamamen karşılayacağı beklenı^Ü 

r r i r adedinin h ı V a r t L ^ ^ 
lere gyen yüku çotaltmaktadır. üçüncü Plan döneminde yatırımlarda bu 
konu uzenne afırlık verilecektir. Ancak, sorunun tamamiyle gözümü 
T l T ' " ^ ^östemıektedir. öte yandan teleks haiber-
^mes ı yurt ıçmde yüzde 24.S, yurt dışında yüzde 19,3 ve a1>one sayısı 
^ d e 25,6 oramnda arttırabüecektir. üçüncü Plan dönemi telefon tra-

Posta trafıfı tahmmleri ise Tablo 474 de gösterilmiştir. 

2. YATBBIMLAK: 

İM®®' döneminde, Haberleşme sektörüne 5 milyar 
500 milyon TL. lık yatırım yapılmadı öngörülmüştür. 

e n 



RADYO • TELEVİZYON 

ı. p l a n l ı dönemde g e l i ş m e l e r : 

1167. Planlı dönemde radyo ve televizyon konusunda önemli ge-
lişmeler kaydedilmiştir. Bu dönemde televizyon yaymlan başlamıgür. 
Yurdun alan olarak 79,3 ü, nüfusun yüzde 87,5 i ulusal radyo şebeke-
sinden, ayrıca alanm yüzde 95.3 ü, nüfusun yüzde 98,4 ü de bölge rad-
yolarından faydalanacak duruma getirilmiştir. Böylece en az bir ulusal 
ve bir de bölgesel radyo yaymmm düılenmesi ilkesi büyük ölçüde gerçek-
leştirilmiştir. 1962 yılında 28366 olan radyo yaym saati toplamı, 196T 
de 67805 e çıkmış, 1972 de ise 96010 saate çıkarılmıştır. 

1168. öte yandan televizyon şebekesinin kurulmasma Uişkin ola-
raık, özellikle İkinci Plan dönemmin sonlarmda, önemli adımlar atılmış-
tır. Radyolink tesislerinin yapımma paralel biçimde, Ankara televizyonu 
yaymlan Eskişehir, Istaabul, izmir, Edirne, Balıkesir ve Kütahya'ya 
üetilmiştir. Gerçekleştirilen Ankara, istanbul, İzmir, Eskişehir ve Edime 
verici istasyonları ile nüfusumuzun 1972 yılı sonuna göre televizyon ya-
yın alanı içinde kalan oranının yüzde 21 dolaymda olacafı tahmin edü-
mektedir. Bu istasyonlar yanısıra Bursa, Samsun, Trabzon, Erzurum, 
Kars, Diyarbakır, Van, Adana ve Gaziantep istasyonları da 1972 y ı l ı 

yatırun programına aimmıştır. 

t l uzun dönemde g e l i şme h e d e f l e r i • (1972-
1995) 

1169. Uzun dönemde yurdun her tarafı, bir ulusal bir de bölgesel 
radyo yaymını daha uzım yaym saaüeri ile net 'bir şekilde dmler duruma 
gelecektir. 1977 yılı sonunda, Türkiye radyolarının yayın saati toplamı 
123900 e çıkacak ve bu değer uzun dönemde değişmiyecektir. 

•1170. Televizyon konusunda ise, sınır bölgelerinden başlayarak 
bütün ülkenin 1980 yılında 625/25 sisteminde ulusal yayınlarla kapsan-
masmın tamamlanması beklenmektedir. 1980 yılında toplam nüfusumu-
zun yüzde 82 sinin televizyon yaym alanı içinde kalacafı tahmin edil-
mektedir. 

ı ı ı . u l u s l a r a r a s ı k a r ş ı l a ş t ı r m a l a r : 

1171. Uluslararası karşılaştırmalarda 1000 km2 ye düşen radyo-
verici istasyonlarmm gücü önemU göstergelerden biri olmaktadır. Bu 
açıdan, Türkiye'de bu defer 1970 ve 1971 yıUarmda 1,54 kw/1000 kmz. 
dir. Kuruluş a^amasmda olan yüksek güçlü radyoların hizmete girme-



siyle .bu deterin 4,7 ye çıkax:atı taaimin edilmektedir. Sözü edilen değer 

H İ Z r f f B u l g a r i s t a n - d a 4.42, Fransa'da 6%: 
Yunanistan'da 3.^. İran'da O.es've 

Pakistan'da 0,07 dir, 

1172 Televizyon konusunda ise, nüfus ve alan kapsamı, yaym sa-
atten top amı, 100 kişiye düşen televizyon alzcUan sayıs. bakımmdan 
T^kıye, kendme özgü koşullan nedeniyle difer ülkelerden önemli fark-
lılıklar -göstennektedir. Yap ı la hesaplara göre, bu farklılıklarm 1980 
den sonra ortadan kalkacağı .tahmin edilmektedir. 

I V . ÜÇÜNCÜ P L A N H E D E F L E R İ : 

1. KAPASİTE : 

1173. Üçüncü Plan döneminde yurtiçi yayın yapan ulusal radyo 
şebekesinin yüksek bir güçle kunilmasmm tamamlanması, yurt dm 
yayuüarm yeni iki verici ile geliştirilmesi, bölge radyolan şebekesinin 
Karadeniz .Bölgesi Radyosunun da yapılmasıyla bütün ülkeyi kapsar du-
nuna getirilmesi öncelikle gerçekleştirilecektir. Toplam radyo yaym 
saatinm 123900 e çıkaniması beklenmektedir. 1973 -1977 yıllan arasm-
da, 1973 de 200, 1974 de 660, 1975 de 460, 1976 da 20 ve 1977 de 20 ol-
mak iizera radyolara 1360 kw. luk yeni güç eklenmiş olacaktır. 

1174. Bu dönemde televizyon şebekesinin kurulmasına hız verile-
cektir. Dönem sonuna kadar nüfusumuzun yüzde 80 inin .televizyon ya-
yın alanı içinde kalacağı tahnün edilmektedir. 

2. YATIREVILAB : 

1175. Yukandaki bölümlerde beUrtilen hedef ve tahminlerin ger-
çekleştirilmesi amacıyla Ra4yo - Televizyon sektöründe 1 milyar 3 0 0 
milyon TL. hk yatırım yapılması öngörülmektedir. 
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YEDİNCİ BÖLÜM 
T U R I Z M 

ı. p l an l ı dönemde g e l i ş m e l e r : 

1176. Planlı dönemde turist sayısı, turizm gelirieri ve konaklama 
tesisler, kapasitesindeki gelişmeler Plan hedeflerinin altmda kalmıştır 
Bummla birUkte turist sayısı ve turizm gelirlerinin artış hızlan dün-
yadaki ortalama gelişme hızlarmdan fazla olmuştur (1). 

1177. Türkiye'ye gelen yabancılarm sayısı Birinci Plajı dönemin-
de yılda ortalama yüzde 23,7 ikinci Planm ilk dört yılmda ortalama 
yüzde 12,7 artmış ve 1971 de 926 'bin 'kişiye ulaşmıştır. Turizmden sağ-
lanan gelirler ise aym dönemlerde sıracıyla yılda ortalama yüzde 9,T ve 
yüzde 48,0 oranlarmda gelişerek 1971 de 63 mUyon dolara yükselmiştir. 
(2) Buna karşılık yurt dışına çıkan vatandaşlar sayısı PlanJı dönemde 
yılda ortalama yüzde 25,7, turizm ve dış seyahat harcamaları ise yüzde 
9,9 oranlarmda artmıştır. 1971 yılmda yurt dışma çıkan vatandaş sayısı, 
işçiler hariç, İ71 bin kişi, dış seyaHat harcamalan ise 42 milyon dolaı̂  
olmuştur. Bu gelişmeler 476, 477, 478 numaraJı tablolarda belirtilmiştir. 

TABLO : 476 — Türkiye'ye Gelen Yabancılar (KişiJ 

Yıllar Turistler Ekskürsiyonistler Diğerleri Toplam 
Plan 

hedefi 

(1) (2) (3) (4) (5) 
1962 

1967 

1972 

172 867 (a) 

345 677 

570 000 

174 810 

441 000 

25 361 

53 568 

89 000 

198 228 

574 055 (b) 

1 100 000 (c) 

415 000 

1 435 000 

(a) Bu sayıya ekskürsiyonistler dahüdir. 
(b) 1967 yılı Hatay girişi dahil değildir. 
(O 1972 yılı tahminlerinde Planlı dön&mde gerçekleşen artış or-

talaması (Yüzde 18,7) esas almırmtır. 

bu gelişme hızlan pinnh dönem başında 

^^^ gerekleşmeleri 1971 yılı avnı dönem aer-
çekleşmelerme oranla yüzde 103,7 bir artış kaydetmiştir ^ ^ ^ 



TABLO : ^77 — Yurt dışına çıkanlar (Kişi) 

1962 1967 1972 (a) 

Çıkış nedeni 

Turizm 
Hac (b) 
Çalışma (c ) 
Diğer (d) 

Toplam 
İşçiler 

GENEL TOPLA.M 

(1) (2) (3) 

— 49 080 120 000 
— 34 612 20 000 
— 40 820 262 000 

13 350 50 000 

— 137 862 452 000 
11185 8 855 128 000 

47 535 146 717 580 000 

S^sra S^Progra'^*'^ Enstitim ve Devlet Planlama Teşkilâtı 
(b) Merkez Bankası kaynaklarına fföre 

ı^i J'^J^^T^ çalışam isçilerin ve aüelerinin Türkiy^ye geliş-
leri nedeni ile ve diğer sebeplerle yaptıkları çıkışlar. 

(d) Eğitim, ticaret amacıyla seyahat, resmi gezil&r ve göç. 

TABLO : 478 — Turizm ve dış seyahat gelir ve giderleri 
(Milyon $) 

1962 1967 1972 

Gerçekleşme Plan Gerçekleşme Plan Tahmin 

(1) (2) (3) (4) (5) 
GELIRLER 
Turistler 
Diğerleri 

7,3 
1,0 

11,8 
1,4 

— — 

TOPLAM 8,3 48,0 13,2 135,0 75,0 
GIDERLER 
Turistler 
Diğerleri 

8,7 
9,3 — 

10,2 
16,6 

— — 

TOPLAM 18,0 28,0 26,8 65,0 55,0 
NET — 9,7 20,0 — 13,6 70,0 20,0 

Kaynak : Maliye Bakanlığı ve Devlet Planlama Teşkilâtı 

1178. Kamu yatırımları, bazı örnek tesisler dışmda, genellikle alt 
yapı ve tamamlayıcı yatırımlara yönelmiştir. Özellikle Birinci Plan dö-
neminde Devlet tarafından yapımma ballanılan büyük kapasiteli otel 
ve tatü köyleri yatırımlan tamamlanmış ve işletmeye açılmıştır, ikinci 
Plan döneminde konaklama tesisleri yapımı daJıa çok özel kesim tara-
fmdan ele aimmış ve bu girişim teşvik tedbirleri ile desteklenmiştir. 

1179. öte yandan turizm faaliyetlerinin Türkiye'nin her tarafma, 
dafılmasınm alt ve üst yapı bakımmdajı bazı verimsiz yatırımlara se-
toep olacağı saptanmış; bu nedenle yatınmlarm öncelik bölgelerinde yo-
ğunlaştınlması ilkesi benimsenmiştir. Uygulamada AJtdeniz, Göreme 
TJludat, Güney Ege ve kısmen Marmara bölgelerinde fiziksel Planlama 
çalışmalarma girişilmiştir. 



1180. İkinci Plan döneminde turizm politikasmm ilkesi kitle turiz-
mmm geliştirilmesi olmuştur. Son yıllarda özellikle fi^ksel planlan ta-
mamlanmış alanlarda kitle turizmi amaçlarma uygun tesislerin kurul-
ması :çm teşvUc tedbirieri getirilmiştir. Ancak, turizm sektöriinün finans-
manmda kredi ihtiyacı tam olarak karşılanamamıştır. 

İ181. İkinci Plan döneminde yılda ortalama yüzde 14 oranmda 
bir hızla artan belgeli tesisler kapasitesi 1971 yılmda 31 235 yatağa 
ulaşmıştır. Otel ve motellerin büyük bir kısmı Marmara Bölgesinde yo-
tunlaşmıştır (Tablo 479, 480). 

aiS2. Turizm hizmetleri için yetiştirilen personel nicelik ve nitelik 
bakımmdan yetersiz kaldığı gitoi yetiştirilen elemanların tamammm da 
İhtisas alanlarında çalışmaları sag-lanamamıştır. 

loo^î^- U^UN DÖNEMDE GELİŞME HEDEFLERİ : (1972-
ı y ö 7 ) 

1183. Turist talebi ülke içi ve ülke dışı ekonomik, sosval ve poli-
tik faktörlere çok fazla bağlıdır. Bu nedenle turizm sektörüiıdeki çeliş-
meleri tahmin etmek, özellikle uzun dönem için oldukça güçtür. Buna 
rağmen gerek turist sayısı gerek turizm gelir ve giderieri uzun dönem 
ıçm belli varsayanlara dayalı olarak tahmin edilmiştir (Tablo 481) Tu-
rist sayısmm 1982 de 3,3 milyon. 1987 de 5,3 mUyon kişiye, net turizm 
gelirlerinin ise 1982 de 212 milyon dolara, 1987 de 342 milyon dolara 
ulaşacağı tahmin edilmektedir. 

TABLO : ^79 _ 1971 yılında belgeli tesisler 

Cinsi Sınıfı Adedi Oda Yatak 
Oteller Lüks 7 1554 2 632 1. Sımf 9 1008 1865 2. Smıf 27 2 208 4 002 

3. Sınıf 63 3 145 5 504 
4. Smıf 92 3 425 6 062 

Moteller 1. Sınıf 25 1230 2 371 
2. Sınıf 37 1325 2 732 
Diğer 8 428 838 

Pansiyonlar 1. iSmıf 7 146 286 2. Sınıf 14 241 455 3. Smıf 13 160 358 
Tatil köyleri A. ıSımf 3 1144 2 248 

B. ıSmıf 2 180 436 
Oberjler 6 232 518 
Kamplar 2. Sınıf 4 106 272 

3. ,Sınıf 10 110 224 
Özel 4 209 432 
TOPLAM 331 16 851 31 235 

Kaynak: Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 
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TABLO : İfSO — Belgeli ve Toplam Tesislerin 
(Yatak Yüzde Olarak) 

Bölgesel Dağılımı 

Bölgeler 
Belgeli 
tesisler 

Toplam 
tesisler 

Marmara 
Ege 
Akdeniz 
Iç Anadolu 
Diğer 

47,6 
24,0 
8,4 

13,6 
6,2 

33,1 
9,8 
8,5 

19,1 
29,5 

TOPLAM 100,0 100,0 
Kaynak : Turizm, ve Tanıtma Bakarütğı 

TABLO : ifSl — Uzum, Dönem Gelinme Perspektifleri 
Gelen 

yabancılar Gelirler Giderler Net gelirler 
(Kişi) (a) (OVfilyonŞ) (a) (Milyon $ı) (b) (Milyon Ş,) 

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

1972 1 100 000 7S,0 55,0 20,0 
1977 2 026 000 186,6 101,6 85,0 1982 3 263 000 375,7 163,6 2a2,l 
1987 5 255 000 605,0 263,4 341,6 

- C-' i. lAMIb ytUVU VO/-
baruyılann sayısının ytida ortalama yüzde 13 artacağı, 1978 den sonra 
oranın ortalama yüzde 10 olacağı; turizm gelirlerinin Üçüncü Plan dö-
neminde yılda ortalama yüzde m, 1977 - 19S2 döneminde yüzde 15, 19S2 -
1987 döneminde yüzde 10 artacağı varsayılmıştır. 

(h) Turizm giderlerinin Üçüncü Plan döneminde yılda ortalama 
yüzde İS, 1977 -1982 döneminde yüzde 10 artacağı varsayılmıştır. 

ı ı ı. u lus l a l a ra ras ı k a r ş ı l a ş t ı r m a l a r : 

1184. ,Son on yılda dünyada turist sayısı yılda ortalama yüzde 9 
oranında artarak 1970 yümda 168 milyon kişiye; turizm gelirleri ise yıl-
da ortalama yüzde 9,8 artarak aynı yılda 17,4 milyar dolara ulaşmıştır. 
Turizm hareketleri Avrupa'da yoğunlaşmaya devam etmektedir. 1970 
yılmda dünyada turistlerin yüzde 75 i Batı Avrupa'ya gitmiş ve turizm-
den €01 fazla gelir sag-layan ülkeler Avrupa ülkeleri olmuştur (1). 

1185. Uluslararası turizm, hava yolu ulaştırmasmda kaydedilen 
gelişmelere paralel olarak hızla gelişmiştir. Bu arada havayolu çarter (dol-
muş) seferieri özellikle Kuzey Avrupa ile Akdeniz ülOteleri ara^mdaki 
turist trafiğini yoğunlaştırmıştır. 

U86. Gelecek on yılda dünyada turist sayısının ve gelirlerinin 
bugünküne oranla bir misli artacağı tahmin edilmektedir (2). ö te yan-
dan, Avrupa ve özellikle Akdeniz ülkelerinin turist çeken ülkeler olarak 
önemlerini devam ettirmeleri, aynca çarter taşımacılığmm yeni bir hız 
kazanması beklenmektedir. 

fl) mualararası turizm istatistikleri en son 1970 yüı Uibariyle 
derlenmiştir. " 

(2) Ka/ynak : UİOOT; 22 Genel Kurul Notlan. 



1187. Türkiye'de ise turizm gelişmelerinin dünya ortaJamalarmın. 
üstünde olacağı tahmin edilmektedir. Türkiye turizminin touıgünkü duru-
munun turizmde .gelişmiş bazı ülkeler ile karşılaştırmalan Ta/blo 482 de 
verilmiştir. 

TABLO : 4S2 — Turist Çeken Başlıca Ülkeler ve Türkiye (a) 

(1970 yılı itibariyle) 

Ülkeler 

İspanya 
Kanada 
italya 
Yugoslavya 
A. ıB. D. 
Fransa 
ingiltere 
Portekiz 
Yunanistan 
TÜRKIYE 

Turist sayısı 
(000 kişi) 

Turizm harcamaları (IMüyon Ş.) 
Turist sayısı 

(000 kişi) Gelirler Giderler Net 

(1) (2) (3) (4) 
24 105 1 680,7 113,0 1 567,7 
14 188 1192,0 1410,0 — 2a8,0 
14188 1 638,6 726,9 911,7 
26 001 274,6 112,7 161,9 13 167 2 318,0 3 916,0 — 1598,0 
13 700 1191,5 tt 056,8 134,7 
6 730 1 040,0 924,0 116,0 
1 586 222,0 98,0 124,0 
1 407 193,6 55,3 138,3 

725 51,6 47,8 3,8 

(a) Sınır kapılarında yapılan rölüve ile tespit edilen yabancı 
sayısı. 

ıv. üçüncü p lan h e d e f l e r i : 

1. TURIZM VE DıŞ SEYAHAT GELIR VE GIDERUERT: 

1188. Bu dönemde turist sayısı ve gelir - gider tahminlerinde uzun 
dönemdeki faktörler dikkate alınmıştır. Üçüncü Plan döneminde Türki-
ye'ye gelecek turist sayısmda ve yurt dışına gidecek vatandaş sayısmda 
yılda ortalama yüzde 13, buna karşılık turizm gelirlerinde yüzde 20, 
giderlerinde ise yüzde 13 oramnda artış olacağı tahmin edilmektedir 
(Tablo 483, 484). 

2. YATıRıMLAR: 

1189. Üçüncü Plan dönemi başmda yaklaşık olarak 72 000 yatak 
(1) olan konaıklama tessileri kapasitesinin dönem sonunda 126000 yu-
tağa çıkaniması hedef aimmıştır. Gerek bu kapasitenin yaratılması, 
gereik alt yapı için toplam yatırım ihtiyacmm 4,5 milyar TL. olacağı 
tahmin edilmektedir (Tablo 485̂  486). 

i m . Üçüncü Plan döneminde konaklama tesisleri yatırımlannm 
öncelik (bölgelerinde yoğunlaştınimasma devam edilecek ve kurufacak 
tesirlerin kapasite ve nitelikleri itibariyle kitle turizminin gereklerine 
uygun ohnalarma dikıkat edilecektir. 

ri^JViJ^^ T^^te beZffeZi tesisler üe belgeli olmadığı halde dış tu-
rımıe hvm^ edebilecek standartta tesisler toplam yatak kapasUesâir. 



TABLO : 48S — Yurdumuza Gelen Yahmıcüar ve Yurt Ihşına Çıkan 
Vatandaşlar (000) Kişi 

Turistler Ekskür Siyonistler Diğerleri 
Toplam 
gelenler 

Yurt dışma 
çıkanlar 

(1) (2) (3) (4) (5) 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 

570 
644 
728 
823 
930 

1050 

441 
498 
563 
636 
718 
811 

89 
101 
113 
127 
144 
165 

1100 
1243 
1 404 
1586 
1792 
2 026 

672 
760 
859 
970 

1096 
1238 

1973-77 
Toplamı 4 175 3 226 650 8 051 4 923 

'T'®" döneminde •ifurdumuza gelen yabancıların ve 
^^^^ ıs a r ^ Z var-

i ld i . Mevcut ve yapılması planlajıatı konaklama tesislerinin alt 
yapı ihtiyacı fiziksel planlara uygnm olarak karşılanacaktır Öncelik 
bölgelerinde alt yapı yatırımları hava alanı yapımı, karayollarmm iyi-
leştirilmesi, yerleşmelerin su, elektrik ve kanalizasyon tesislerinin ya-
pum ve yat yanaşma yerleri inşaatma yönelecektir. Ayrıca mUlî park 
yatırımları ile tarihi eserlerin onarımı tamamJayıcı yatırımlar içinde 
ele alınmaya devam edilecektir. 

3. TDKÎZM EĞTTTMT VE IŞGÜCÜ : 

•1192. Üçüncü Plan döneminde kurulması öngörülen tesislerin ye-
tişmiş personel ihtiyacmın 27 000 kişi olaca^ tahmin edilmektedir Per-
sonel yetiştirilmesi ve istihdamı olanaklarmm sağlanmadı için yeni bir 
program hazırlanacaktır. 

v. i l k e l e r v e t e d b i r l e r : 
1193. ( 1 ) Yatırımların, tanıtma faaliyetlerinin, sektörün tüm orga-

nizasyonunun ve kamu denetiminin kitle turizmi esaslanna uygunlu^ 
sağlanacaktır. 

(2) Turi2!m yatırım ve işletmecOifinde dış ve iç turizm talebine 
uygun biçimde özel sektör esas alınacaktır. Kamunun yatırımı ve işlet-
meciliği öncü ve örnek tesislere veya yabancı yatırımlara özel millî 
sektörün kifayetsizliği ölçüsünde eşlik amacına yönelecektir. 

(3) Turizmin hızla geliştiği alanlarda, arazi kullanunmı ve tesis-
alt yapı ilişkilerini düzenlemek, otel ve rekreasyon tesislerinin düzensiz 
gelişmesini önlemek amacıyla fiziksel planlama çalışmalarum devam 
edilecektir. Turizm alt ve üst yapı yatırımlannm fiziksel planlara uygun 
olarak yapılması sağlanacaktır. Fiziksel planlann yapılması ve uygu-
lanmasmda tmar ve iskân Bakanlığı ile Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 
arasında işbirliği sağlanacaktır. 

(4) 'Kıyılarm turistik ve millî park niteliğindeki alanlann toplum 
yararına kullanılmasmı ve korumasmı sağlayacak mevzuat hazırlana-
caktır. Toplum yararına kullanmada öncelik fiziksel planlan yapılmış 
veya turiaanin hızla gelişüği yörelere verilecektir. 



(5) Turizm sektörünün kredi ihtiyacının Turizm Bankası yanmda 
:genel banka sisteminden karşılanması olanakları da hazırlanacaktır. Kre-
di uyıgTilamasmda yatırımlarm turistik önceliği olan bölge ve menkez-
lere yöneltilmesini sag-lamak için özendirici tedbirler almacaktır. 

(6) Turizm faaliyeUerinin bütünü içinde sosyal turizmm geliş-
mesine önem verilecektir. Bu gelişim tatillerin yayılması tedbirleriyle 
toirlikte temin edilerek sosyal turizm faaliyetlerine iştirak eden kamu 
turistik konaklama tesislerinin dış turizme de hizmet etmek suretiyle 
kamu personelinin bu tesislerde geçirecekleri tatillerin maliyetlerinin 
düşürülmesi olanaklajı geliştirilecektir. 

Aynca iç turizmin miUî bütünlüğe katkısmı sağlamak amacıyla 
ülke içi turizm teşvik edilecektir. 

(7) Turistik konaklama tesisleri personel eğitiminin başanya ulaş-
ünlması gayesiyle eğitimin akademik eğitim yerine beceriye dönüş-
mesi sağlanacak, konaklama tesislerinde resmJ eğitim görmüş personel 
istihdamı sağlamak yanında .bu personelin yıl boyunca istihdammı sağ-
layıcı tedbirler de almacaktır. 

TABLO : JfSl, — Dış Turizm Seyahat Gelir ve Giderleri (Milyon $) 

G E L I R L E R 

1972 
1977 

Turist Eksürsiyonist Diğer Toplam Giderler Net 

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

53,1 18,3 3,6 75.0 55.0 20.0 
132,1 45,5 9,0 186,6 101,6 85.0 

Not: Üçüncü Plan döneminde turizm ve dış seyahat gelirlerinin yılda 
ortalama yüzde SO, giderlerinin ise yüzde 13 artacağı varsavıl-
mıştır. " 
1972 yılı tahmininde her eJcskürsiyonistin ortalama 35 dolar har-
cıyacağı kabul edilmiştir. 

TABLO : 485 — Üçüncü Plan Dönemdnde Turizm Yatırımları 

1971 Fiyatlarıyla) 
MUyon TL, Yüzde 

(1) (2) 
1. Alt yapı yatırımları ve tamamlayıcı yatırımlar 
2. Konaklama tesisi yatırımları 1500 

3 000 
33,4 
66,6 

Toplam yatırımlar 4 500 100,0 
e a) Kamu ve özel sektör yatırımları toplamı. 

TABLO : 486 — Turizm, yatırımları (a) 

(1971 fiyatlarıyla, Milyon TL.) 
G e r ç e k l e ş m e Tahmin 

Birinci Plan tkincd Plan Üçüncü Plan 

(1) (2) (3) 

1218^ 3'2)67,7 4 500,0 
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SEKİZİNCİ BÖLÜM 

KAMU HİZMETLERİ 

h a r i t a t apu . k a d a s t r o s e k t ö r ü 

1194. Harita, Tapu, Kadastro CHTKC) sektörü, hertürlü ve amaçlı 
harita ve planların yapımım, yaşatılmasını, yenilemesi ile bunlarm ba-
ymdırlık, imar, tarım ve difer alanlardaki uygulamalarmı; kadastro 
hizmetlerini, tapu sicillerinin düzenlenmesini, takınmaz mallara ilişkin 
doğmuş ve doğacak haklarm hukukî ve fennî bakımdan izlemnesini ve 
yürütülmesini kapsamaktadır. 

I. PLANLI DÖNEMDE GELİŞMELER : 

1195. Türkiye'de kadastrolanması gerekli sahalar jnirürlükteki 
mevzuata göre 450 000 km2 ve standart topografik (ST) haritası yapı-
lacak saha 500 000 km2 kadardır. Kadastrolanacak sahaların 410 000 km2 
sinin kırsal alanlarda olup 766 sayılı Tapulama Kanununa 20 000 km2 
sinin ise (S 000 000 parsel) 26ıl3 sayıh Kadastro ve Tapu Tahriri Ka-
nununa göre kadastrolanması gerekmektedir. 

.11186. Planlı dönemde tapulamada 179 500 ık]m^ şehir İkadastro-
sunda 1350 000 parsel, standart topografik harita da 189 500 km2 öngö-
rülmüş; buna karşılık 64 300 km2 (Yüzde 35.8) tapulama, 684 000 par-
sel (Yüzde 50.7) şehir kadastrosu ve 141086 km2 (74.4) ST harita ya-
pımı gerçekleştirilebilmiştir. (Tablo 488) 

1197. 1971 sonunda 1571 e ulaşan ve jaldan yıla önemli artışlar 
gösteren belediyelerin İmar Kanununa göre durum haritalannm (Hali-
lıazır harita) yapılması zorunludur. Planlı dönemde 761 belediyenin ye-
niden dunmı haritası yapımı öngörülmüş; buna karşı 565 (Yüzde 74.2) 
adet gerçekleştirilmiştir. (Tablo 4&8) Revizyon ve kısmî yenilemesi ve 
ilâve saha haritası yapılan belediye sayısı da 500 dür. 

11)98. Türikiye'nin 1:25000 ölçefeü. topografik haritaları 5Ö57 
pafta olarak tamamlanmış olup, revizyonlanna bir plan dahilinde ba§-
lannuştır. Değişen şartlara göre gerekenlerinin de yenilenmesine de-
vam edilmektedir. Diğer küçük ölçekU haritalardan 1 : 100 OOO ve 
1 : 250 000 ölçekliler tamamlanmıştır. 1 : 50 000 ve 1 : 500 OOO ölçeküle-
Tin yapımına devam edilmektedir. 



1987)"" ^^^^ Dönemde ge l i şme h e d e f l e r i (1973-

1199. Tanm ve toprak reformu üe, sulama, kurutma, tarım kre-
dileri, tanm sigortası, şehirlerin nazım ve imar planları tanzimi ve uy-
gulaması, gecekondu problemi, hazine ve vakıf arazileri ile m.ülkiyet 
konusu olmayan devletin hüküm ve tasarrufu altmdaki kullanılmaya el-
verişli arazilerin kıymetlendirilmesi, arazi, bina ve tanm gelirlerinin 
adaletli olarak vergilendirilmesi, devlet gelirleri arasında büyük payı 
olan ve gayrimenkullere ilişkin olarak alınan harç ve vergilerin tam 
olarak tahsili, gayrimenkul karşılığı kredi almabilmesi, kamulaştırma 
ışlemlermın aksamadan yürütülmesi, turizm alanlarının deferlendirile-
bılmesi. mahkemelere intikal eden hukuk davalarmın yüzde 70 - 80 ini 
teşkil eden arazi ve ona bafh ihtilâfların azaltılması ve bütün bunların 
doturacagı sosyal faydalar, harita ve kadastro işlerinin kısa zamanda 
bitirilmesini zorunlu kılmaktadır. 

1200. Bu nedenlerle, Türkiye'nin standart topografik haritaları ile 
İlk tesis kadastrosunun tamamlanması için, 1973 ten başlayarak 15 yıl-
lık bir süre öngörülmüştür, üçüncü Plan döneminde 500 şehir ve kasa-
banın durum haritasının olanaklar ölçüsünde kadastro ile birlikte yü-
rütülerek tamamlanması, haritaların ve kadastronun yenilenmesi için 
gereKh hukuKı ve tekıuk mevzuatın ivedi olarak çıkarılması ve yenileme 
çalışmalarına girişilmesi zorunlu görülmektedir. (Bunlara ilişkin ra-
kamlar Tablo 489 da verilmiştir. 

l î l u lus la raras ı k a r ş ı l a ş t ı r m a l a r : 

1201. Sektörün özelliti ve kadastro işlerinin her ülkede deg-isik 
kapsamlarda ele alınmış olması nedeniyle objektif ve yeterli bir karşı-
laştırma olanağı bulunamamıştır. Bununla beraber gelişmiş batı ülkele-
nnde harita ve kadastro sorununun çözümlendiği, bugünkü çalışmalarm 
iyileştirmeye ve yenileştirmeye dönük ve modern teknolojiye dayalı ara-
^ m deteri, toprak yapısı, bitki örtüsü, topografik durumu gibi teknik 
' ' " f i yönlü kadastro çalışmalarına dönüşerek sürdü-
rüldü^ tespit editoıefctedir. Türkiye'de halen hukukî kadastro yapıl-
makta diter bilgiler iğin ilgili kuruluşlarca mükerrer harita ve planlar 
yapılmaktadır. ^ 

ıv. üçüncü plan h e d e f l e r i : 

1202. Harita ve ilk tesis kadastrosunun tamamlanması için öngö-
mlen 15 yıllık süre, toprak ve tanm reformu ve hizmetin etkiliyeceö 
dıg-er sektörlerle İUşkiler dikkate alınarak üçüncü Plan hedefleri tayta 
edilmiştir. Difer taraftan teknik değerini yitiren harita ve kadastronun 
yenilenmesi hizmetleri bu plan hedefleri içinde yer almıştır. Birinci ve 
îkinci Plan hedef ve gerçekleşmeleri ile üçüncü Plan hedefleri Tablo 
490 da verilmiştir. 
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(1000 TL.) 

(1) (2, 
Yatırımlar . 

^^^^^ 252 634 710 000 ' 

V. İLKELER VE TEDBİRLER : 

l â H n / T . y ^ 'Sektörün kapsamına giren hizmetlerin çeşitli teski-
e ^ n l ^ ı ^ ' a ^ a r ' " ' ' ' ^ yürütülmekte o lmas ı\ i z lüe În . 
ne7enle S s olmaktadır. Bu 
nedenle 203 sayılı Kanun çerçevesinde bulunmayan kuruluşlararası işbir-
Utı ve koordinasyon etkili olarak sağlanacaktır. 

(2) Kadastro çalışmaları toprak ve tarım reformunun ^erekür-
dıgı yörelere zamanında hizmet götürecek biçimde örgütlenmek Î aou 

I L ' C c Î k t i r ' - s a ^ l ı y a c T . e S S : 

03) Halen yurdumuzda uygulanan hukuki kadastro ffünün ko«i„l 

(4) Haritalar her türlü teknik çalışmalara cevap verecek tarzda 

n m e ' s ^ - Î " ^̂ ^̂ ^̂  Hükerrerü^^nt 

srsfLrgeuSLir — ^ - -
kavbJden Z T ^ r , deterlerini ve uygulama olaııatını 

İ H S S u f P ^ r , l̂ er yönüyle yenilenebilmesini sagUya-
cak kanun çıkarılmasına çalışılacaktır. 

766 sayıl, Tapulama Kanunu ile 2613 sayıh Kadastro ve Ta^u 
Tanrın Kanunları birleştirilerek bir kanun çıkarılması ele ^ c a J t ^ 

• uygulamalannda kolaylık, sınırda emniyeti saf 

get^reklS^^^^"^ — — - i 

liHgi S î ı u s f ve haritalarla ilgili bilgüerin ve dokümanların giz-



DlĞER KAMU HİZMETLERİ 

1205. Kamu hizmetleri merkezi ve mahallî kamu hizmetleri olarak 
çeşitli hizmet alanlarmı kapsamaktadır. Merkezî kamu hizmetlerinden 
etitim, sag-hk, konut, ulaştırma, tanm, enerji, maden, sanayi g-ibi sek-
törlere ilişkin olanlar ilgrili sektörlerde ele almmıştır. Burada adalet ve 
genel idareye ilişkin merkezî kamu hizmetleri ve merkezî kamu yöneti-
minin katkısı olan içmesuyu ve kanalizasyon gibi mahallî kamu hizmet-
leri kapsanmıştır. Müşterek mahallî hizmetlerin planlanması ve yürütül-
mesine ilişkin genel çerçeve planın 6. kesiminde incelenmiştir. Kamu yö-
netiminin reformu ise ayrıca ele alınmıştır. 

Bu kesimde diğer kamu hizmetleri, içmesuyu, kanalizasyon ve genel 
idare hizmetlerini ve inşaat hizmetlerine ilişkin tedbirleri kapsamaktadır. 

I. PLANLI DÖNEMDE GELİŞMELER : 

1. İÇMESUYU VE KANAL İZASYON : 

1206. Birinci Plan döneminde içmesuyu çahşmalannm konunun 
teknik yapısı dolayısıyla bir elde toplanması ilkesi benimsenmiştir. Bu 
devrede prensip itibariyle köy içmesulan Devlet Su İşleri Genel Müdür-
lümü ve şehir içmesulan da İller Bankası Gene) Müdürlügü'nce yürütül-
mekte idi. Köy İşleri Bakanlıgı'nın kurulması ile köy içmesulan bu Ba-
kanhg-a bağlanmış daha sonra kabul edilen 1053 sayılı Kanun ile de 
100 OOO den fazla nüfuslu şehirlerin içme kullanma ve endüstri suyu te-
mini görevi Devlet ıSu İşleri Genel Müdürlü'ne verilmiştir. Çalışmalann 

bir elde toplanamaması ihtiyacın karşılanmasında uygulanan proje tiple-
rinin ve ihtiyacı karşılamakla sorumlu idarelerin örgütlenme ve görev 
farklılıtından ileri gelmiştir. 

1207. Birinci Planda içmesuyu tesislerinin maliyetini düşürücü ted-
birler alınması, İkinci Plan döneminde ise malzemelerin Standart tiplere 
göre yapılması ve içmesuyu tesislerinde modem işletmecilik esaslarının 
uygulanması öngörülmüştür. Ancak, köy şehir ve büyük şehirlerde uygu-
lanan projelerin teknik yönden birbiri ile bağlantısı olmadığından mali-
yeti düşürücü standartlar geliştirilememiştir. Belediyelerin işletmecilik 
konusunda sahip olduğu mahallî yetkiler, yurt çapında bir örnek işletme-
ciliğin geliştirilmesine imkân vermemiştir. Köy içmesularmda yatırımlara 
halkın katılmasının teşvik edilmesini öngören tedbir başarılı bir şekilde 
uygulanmış ve Birinci Plan döneminde 127.900.8'80 TL. olan halk katı-
hmı İkinci Plan döneminde 44'5.9llı6;2ıl5 TL. na ulaşmıştır (1). 

1208. Birinci Plan döneminde 9 760 adet, İkinci Plan döneminde 
19 694 adet proje gerçekleştirilmiş ve iki plan döneminde toplam olarak 
29 454 kırsal yerleşim birimine içmesuyu sağlanmıştır. Birinci Planda sa-
yısal bir hedef saptanmamıştır. İkinci Plan dönemi için öngörülen hedef 
12S00 dür. Buna göre plan hedefi yüzde 58.0 fazlası ile gerçekleşmiştir. 
Bu fazla gerçekleşmede özel idarelerden ayrılan ödeneklerin ve özellikle 
gönüllü halk katkılarının önemli rolü olmuştur. 

(1) (Car% fiyatlarla. Kaynak : Yol-Su-Elektrih İşleri Genel Müdür-
lüğü) 



TABLO : 492 — Planlı Dönemde îçmesuyu Sağlanan Kırsal 
Ünite Sayıları 

Yıllar ünite (Adet) 

Plan dönemi ( i ) (2) 

1963 - 1967 1963 ggi" 
1964 1214 
1965 2 192 
1966 2 600 
1967 2 800 

TOPLAM 9 760 
1968 - 1972 1968 3 600 

1969 4 330 
1970 4 382 
1971 3 701 

(a) 1972 3 681 

TOPLAM 19 594 

GENEL t o p l a m 29 454 

Kaynak : Yol - Su - Elektrik îtleri Genel Müdürlüâü 
(a) Program rakamlarına göre. 

1209. Birinci Plan döneminde köy nüfusunun jTİzde 14.96 sına 
tonci Plan döneminde ise köy nüfusunun yüzde 30.2 sine içmesuyu sağ-
lanmıştır. (Tablo 493) Bu konuda grönüllü halk katılımları en yüksek de-
l e r e 1970 yılında ulaşmıştır. 

TABLO : J,93 — Planlı Dönemde îçmesuyundan FaydaUnan 
Köy Nüfusu Oranındaki Artış 

Yararlanan nüfusun 
Yıllar köy nüfusuna oram 

(%) 

Plan dönemi ( i ) (2) 

1963 - 1967 1963 1,46 
1964 1,86 
1965 3.36 
1966 3.99 
1967 4,29 

B.B.Y.P. TOPLAMI i4_96 

1968 - 1972 1968 5,52 
1969 6.64 
1970 6,72 

(a) 1971 5,67 
(b) 1972 5,63 

tB.Y.P. TOPLAMI 30,13 

P L A N L I DÖNKMDE" 
GENEL TOPLAM 45,14 

Kaynak : Yol - Su - Elektrik İşlen Genel Müdürlüğü 
(a) Geçici sonuçlara göre. 
(h) Tahmin edüen sonuçlar. 



.1210. îller Bankası Genel Müdürlüğli eliyle yürütülen şehir içme-
sulannda yapılan çalışmaların sonuçlan da TaİDlo 494 de görülmektedir. 

TABLO : lf9Jt — Planlı Dönemde tiler Bankası İçmemyu Çalışmaları 

Tamamlanan işler 

Yıllar 
Projelendirme İnşaat 

Yıllar (Adet) (Adet) 

Plan dönemi (1) (2) (3) 

1963 - 1967 1963 37 25 
1964 37 15 
1965 39 4 0 

1966 37 56 
1967 64 40 

B.B.Y.P. TOPLAMI 214 176 

1968 - 1972 1968 85 64 
1969 51 45 
1970 51 40 
1971 68 37 
1972 — 

Î.B.Y.P. TOPLAJVn 255 186 

PLANL I DÖNEM 
GENEL TOPLAMI 469 362 

Kaynak : İller Bankası Genel Müdürlüğü 

.1211. Devlet ıSu İşleri Genel iMüdürlüğü tarafından 1053 sayılı Ka-
nun çerçevesinde yürütülen çalışmalar şimdiki durumda Ankara, istan-
bul, izmir ve Gaziantep şehirlerinde devam etmektedir. Büyük çaptaki bu 
projelerle Ugili çalışmalar, programlanan zamanlamaya uygnın olarak yü-
rütülmektedir. 

1212. Kanalizasyon konusunda Birinci Plan döneminde yalnız proje: 
hazırlanması, inşaat yaıtınmlannm «Belediye kaynaklarmdaki artış göz-
önünde tutularak Beş Yıllık Plan dönemi sonunda» düşünülmesi öngörül-
müştür. İkinci Plan döneminde ise bu konu için belirli bir kaynak ayrıl-
makla birlikte ele almacak proje sayısı için bir hedef verilmemiştir. 

1213. Planlı dönemde kanalizasyon tesislerindeki yetersizliğin olum-
suz etkileri hızlı şehirleşme, sanayileşme ve turizmin gelişmesine paralel 
olarak daha belirli duruma gelmiştir. Özelükle saflık sorunları kanali-
zasyonunun önemini daha da arttırmıştır. Bunun sonucu olarak bu dö-
nemde kanalizasyon yapımı konusundaki isteklerde bü3aik bir artış ol-
muştur. 

1214. Sorunun çözümüne yardımcı olabilmek için tki Plan döne-
minde, daha önce projesi hazırlanmış, kanalizasyonla ilgili bütün yapım 
önerileri Ue yeni projelendirme çalışmaları yıllık programlara alınmıştır. 
Ballanan projelerden henüz tamamlanan olmamıştır. îki Plan döneminde-
kanalizasyonla ilgili uygulama Tablo 495 de gösterilmiştir. 



TABLO — Planlı Dönemde Kanalizasyon Çalışmaları 

Toplam 
Programlanan 
proje hazırlığı 

Programlanan 
inşaat projesi 

Y ı l l a r (1) (2) (3) 

1966 1 1 
1967 10 — 10 
1968 11 — 11 
1969 11 3 14 
1970 16 (15 + 1) 4 (3+1) 20 
1972 18 (14+4) 21 (15+6) 39 
1972 — 2 2 

TOPLAM 67 (62+5) 30 (23+7) 97 
Kaynak : ÎUer Bankası Genel Müdürlüğü 

Not : Parantez içindeki rakamların birincisi lUer Bankasının kendi prog-
ramında ele alman projeleri, ikincisi de İmar ve İskân Bakanlığı'nca çe-
mı nedenlerle ele alınan ve adı geçen Bakanlık adına İller Bankası'nca 
yürütülen projeleri gösterir. 

1215. Ancak bu çabalara rafmen kanalizasyon sorunu çözümlene-
memiş ve bir tek şehrimiz bile teknik ve sağlık standartlarına uygun bir 
kanahzasyona kavuşturulamamıştır. Bunun nedeni belediyelerin malî güç-
süzlükleri ile yeüşmiş eleman ve denenmiş yöntemler bakımından içinde 
bulunulan yetersizliklerdir. 

2. GENEL İDARE : 

1216. Genel idare bölümünde idarenin bina, teçhizat taşıt ve difer 
-donatım konulan ile inşaat konusundaki tedbirler ele alınmıştır. 

12il7. Genel idare konusunda İkinci Plan döneminde inşaat yatırım-
larının verimim arttıracak maUyet ve fizik standartların tesbiti ve inşaat 
projelerinin hazırlanmasında ve inşaat yeri arsamn temininde nüve proje 
•sisteminin uygulanması öngörülmüştür. İş tanımlaması, iş akımı ve za-
manlaması idarede genel bir uygulama görmediğinden yukardaki tedbir-
lerin gerçekleşmesini sağlayacak idarî normlar tespit edilememiş ve be-
lirtilen tedbirler gerçekleşmemiştir. 

1218. Genel idare inşaat yatırımı projelerinin programlanan zaman-
da bitirilemiyerek gelecek yıllara devretmeleri nedeni ile de ikinci Plan 
dönemi sonunda önemU birikmeler meydana gelmiştir. Bu gecikmelerin 
başlıca nedenleri ihtiyaç programlarının rasyonel olarak saptanmaması, 
proje öncesi etütlerin ve projelendirme hizmetlerinin yetersizliği, idare mü-
teahhit ilişkilerinin iyi düzenlenememesi, ihalelerin geç yapılması olarak 
belirmektedir. Kamu hizmetlerinin yürütülmesinde karşüaşılan sorunlar 
kamu kesimi reformu bölümünde incelenmiştir. 



ı. ÎÇMESUYÜ, SANAYI SUYU VE KANALIZASYON : 

II. UZUN DÖNEMDE GELİŞMELER 1972-1995): 

1219. Türkiye'deki dağınık yerleşme, hizmet ve alt yapı ihtiyaçlan-
nm karşılanmasmda güçlükler doğurmaktadır. Müşterek mahallî ihtiyaç-
lar arasmda yer alan içmesuyu ve kanalizasyon hizmetleri için merkezi 
idarenin Devlet ,Su İşleri Genel Müdürlüğü, îller Bankası Genel Müdür-
lüğü ve Yol - ıSu - Elektrik işleri Genel Müdürlüğü yolu ile katkıda bu-
lunmasına olan ihüyacın devam edeceği tahmin edilmektedir. Uzun dö-
nemde şehirleşme hızına bağlı olarak şehir içmesuyu çalışmalarının daha 
çok kaynak ihtiyacı doğurması beklenmektedir. Uzun dönemde köy içme-
suyu sorunu genel olarak bütünüyle çözümlenmiş olacaktır. Sanayileşme 
hızına bağlı olarak, sanayi suyu ihüyacı büyiik oranda artacak ve su 
kaynaklarının kullanımı bakımından ciddi sorunlar ortaya çıkabilecektir. 
Bu açıdan uzun dönemde ihtiyacı karşılayacak su kaynaklarının gelişti-
rilmesi ve bölgelerarası su dengesi konusunun ele alınması gerekebile-
cektir. 

1220. Araştırma safhasından başlamak üzere ihtiyaçların tespiti 
önceliklerin saptanması projelendirme inşaat ve işletme konularında bu-
gün çeşitli kamu kurumlan görev yapmaktadır. Bu kurumların çalışma-
ları arasmda etkin bir koordinasyon ve işbirliğinin sağlanması zorunlu-
dur. Uzun dönemde içmesuyu konusu müşterek mahallî ihtiyaçlar çerçe-
vesinde uzun vadeli ana planlara bağlanacaktır. Merkezî idare katkısı bu 
ana plan çerçevesinde programlanacaktır. 

1221. Sanayileşme ve şehirleşmenin gelişmesi ile birlikte kanalizas-
yon ihtiyacı gittikçe daha belirli şekilde anlaşıldığından bu konudaki ta-
leplerin artması beklenmektedir. Uzun dönemde bu taleplerin karşılan-
ması için basit, ucuz, teknik ve sağlık yönünden güvenilir kanalizasyon 
sistemlerinin geUştirilmesi zorulu olmaktadır. 

2. GENEL TDAKE : 

1222. Sanayileşmeye ve şehirleşmeye bağh olarak kamu hizmetleri 
niteliği ve ulaştığı birimler bakımından gelişme gösterecektir. Bu geUşme 
sonucu olarak genel idare hizmetlerine olan talebin zamanında, kararh, 
açık, yaygın ve etkiü olarak karşılanması ihtiyacı daha belirli duruma ge-
lecektir. 

Bu talebin saptanması, idarenin yeniden düzenlenmesi çalışmaları 
sonucuna sıkıca bağlı olduğundan, burada bu konuda fizikî hedefler ver-
mek mümkün olmamıştır. 

III. ÜÇÜNCÜ PLAN HEDEFLERİ: 

1. tçanssuYü, SANAYÜ SUYU VE KANALIZASYON : 

1223. Yurdumuzda halen yeterli içme suyu bulunmayan 22 000 do-
layındaki kırsal yerleşim ünitesinin tamamına içmesuyu götürülecektir. 
Aynı dönemde şehir içme sulan konusunda 200 ünitenin tesis ve 300 üni-
tenin projelendirme hizmetlerinin sonuçlandıniması öngörülmektedir. 



1224. Yatırım projelerinin tesbiti ve önceliklendirllmesinde il (Ma-
hallî idareler) planlaması çalışmalarından yararlanılacaktır. Müşterek 
mahallî ihtiyaçlardan olan içmesuyu ve kanalizasyon hizmetleri ihUyaç-
larının karşılanmasında, mahalli kaynakların kullamlmasını arttırıcı ted-
birler alınacaktır. Merkezden yapılacak teknik ve malî yardımlar il (Ma-
hallî idareler) planlaması çalışmaları ile birlikte ele alınacaktır. Böylece 
6. Kesim H. Bölüm'de de belirtildiği gibi müşterek mahallî ihtiyaçların 
karşılanmasmda mahallî kaynakların etkin bir biçimde kullanılması ida-
renin bütünlüğü ve plan bütünlüğü de gözetilerek sağlanmış olacaktır. 

1225. Üçüncü Plan döneminde daha önceki yıllarda başlamış olan 
projeler tamamlanacak, mevcut kanalizasyon sistemlerinin standartları 
yukseltUecek ve yeni kanalizasyon sistemlerine başlanacaktır. 

2. GENEL IDABE : 

1226. Genel idare konusundaki ihtiyaçlar idareyi yeniden düzen-
leme İle ilgili çalışmaların sonuçlanmasından sonra açıklık kazanabile-
cektir. Bu nedenle, Üçüncü Plan dönemi için öngörülen yatırımların pro-
jelere bağlanması 6. Kesim n . Bölüm'de de öngörüldüğü gibi, alt sektör 
ana planı ile düzenlenecektir. 

IV. YATIRIMLAR: 

Ticaret hizmetleri ve diğer kamu hizmetleri sektörü için Üçüncü 
Plan döneminde 13 milyar TL. yatırım öngrörülmüştür (Tablo 496). 

TABLO : İ96 — Ticaret m^metleri ve Diğer Kamu Hizmetleri 
Sektörü Yatırımları 

(1971 Fiyatlariyle, milyon TL.) 
İkinci Plan 

Birinci Plan döneminin 
döneminin gerçekleşmesi Üçüncü Plan 

gerçekleşmesi tahmini hedefi 

(1) (2) (3) 

Diğer kamu hizmetleri Z g ^ ' ® 

V. İLKE VE TEDBÎRLER : 

1227. ( 1 ) Su kaynaklarımn kapasitelerinin saptanması ve tespit 
edilecek ıhüyaçlara göre rasyonel kullanımınm düzenlenmesi ile su kay-
naklarının (Yeraltı ve yerüstü) kirlenmekten korunması konusunda koor-
dinasyon Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı'nca sağlanacaktır. 

(2) Metropoliten alanların içmesuyu ve kanalizasyonu Devlet Su 
işlen Ctenel Müdürlüğü yöneUminde yapılacaktır. Belediye hudutları içe-
nsındeki çalışmalara îller Bankası Genel Müdürlüğü köylerle ilgili çalış-
malara da Yol, Su, Elektrik İşleri Genel Müdürlüğü katılacak, yatırımın 
fmansmamna mahallî kaynakların katkısı sağlanacaktır. 



Bu ortak çalışma sırasında projelendirme ve uygulamada yurt düze-
yinde genel tutarlılıg:ı sağlamak üzere suların kaynaktan alınıp kullan-
maya verilişinden kullanılmış suların kanalizasyonla boşaltımına kadar 
metot, malzeme ve proje hazırlıfı ile ilgili konularda Devlet Su tşleri Ge-
nel Müdürlüğünde standartlar hazırlanacak yapımcı kuruluşların kendi 
alanlarmdaki çalışmalarmda bu standartları uygulaması sağlanacaktır. 

(3) açmesuyu, sanayii suyu ve kanıalizaeyon toonusunda projeci, in-
şaatçı ve işletmeci eleman yetiştirmek yurt koşullarına uygun ilke ve 
yöntem geliştirilmek üzere gerekli eğitim ve staj olanakları kullanıla-
caktır. Ayrıca bazı işletmelerin eğitim amacı ile deneme ve yetiştirme 
merkezi olarak kullanılması konusu incelenecektir. Yol, ıSu, Elektrik İş-
leri Genel Müdürlüğünce bu çalışmalarda köy su ve kanalizasyonlannm 
sorunları gözönüne alınarak gerekli programlar uygulanacaktır. Grup köy 
içmesularmda işletme bakım işleri Köy deleri Bakanlığınca düzenlene-
cektir. 

.(4) İçm'esuyu, sanayi suyu ve ^kanalizasyonun ,birebiri ile olan iliş-
kiside gözönüne alınarak yurt çapında içme ve sanayi suyu ile kanali-
zasyon ihüyaçlarmm dğeerlendirilmesine dayalı bir ana plan hazırlana-
caktır. Ögili kurumlar bu çalışmaya gerekli bilgi ve önerUerle katıla-
caktır. 

(5) 7478 ve 1053 sayıh Kanunlarla kabul editen nüfus kriterine 
göre kuruluşlararası görev ayrımının, hizmetin bünyesindeki teknik özel-
liklere göre düzenlenmesi sağlanacaktır. 

(6) Genel idare inşaat yatırımlan içerisinde konu olarak hükümet 
konaklan, adalet binaları, gümrük giriş kapılan ve cezaevlerine öncelik 
verilecekür. Bu konudaki projelerden de, kalkınması teşvik edilen geri 
kalmış illerimizde, hudut bölgelerinde, metropoliten şehirlerde bulunan-
lara öncelik verilecektir. 

(7) Yatırımlar, 5 er yıllık ana planlara göre hazırlık yapılarak yü-
rütülecektir. 

(8) Genel idare inşaat projelerinden yanşmayla yapılacak olanlar 
Maliye Bakanlığı, proje sahibi yatırımcı Bakanlık ve Baymdırlık Bakan-
lığı'nca birlikte kararlaştınlacaktır. 

(9) tl ve ilçelerde yapılacak hükümet konakları, merkezi idarenin 
bütün taşra kuruluşlarmm tek bir binada banndırılması hususu gözönüne 
alınarak projelendirilecektir. 

(10) Cezaevleri yatınmları, hazırlanacak uzun vadeh planlara göre 
yürütülecekür. Bu planlarda iş esasına göre yapılacak cezaevlerinin tip, 
büyüklük, iş konusu ve yerleri, de tanımlanacaktır. 

(11) Genel idare hizmetleri ihtiyacının karşılanması beşer yıllık dö-
nemler halinde uzun vadeli ana planlara bağlanarak plan ve program-
larda beUrlenen amaçlar çerçevesinde uygulanacaktır. 

(12) Güvenlik hizmetlerinde mevcut kadronun eğitimine ve etken-
liğinin arttınimasına öncelik verilerek uzun vadeli bir gelişme, genişleme 

ve donatım planı yapılacaktır. Bu planın hazırlanması sırasında, sayı ve 
teçhizat bakımından uzun dönemde Batı Avrupa standartlarına ulaşılması 
gözönünde tutulacaktır. 

(13) Kamu yatırımlarında yapı maliyetini düşürücü malzeme, tek-
nik ve teknolojilerin gehştirilmesi ile ilgili çalışmalar hızlandırılacak, alı-
nan sonuçlar uygulamaya konulacaktır. 



(14) Yapı malzemelerinin standardizasyon çalışmaları luzlandırıla-
cak, bımlar saptanacak önceliklerine göre mecburî kılınacak, yapı mal-
zemelerinin kalite ve standart kontrolü gersekleştirilecektir. 

(15) Türkiye Bilimsel ve Teknik Arattırma Kurumunun, Yapı Arat-
tırma Enstitüsü uygulayıcı kuruluşlara hem önderlik yapabilecek, liemde 
yapı üretiminde ülke koşullarında geçerli olacak çeşiUi standart ve tek-
nolojileri belirliyecek şekilde güçlendirilecektir. (Enstitü yapı üretimi ko-
nusunda yapılacak tüm araştırmalarda koordinatörlük ile ve bu konuda 
araştırıcı, plancı ve uygulayıcı elemanların eğitimini sağlamakla görev-
lendirilecektir. 

(16) Kamu bina yatırımlarmın çoğunluğunun uygulayıcısı duru-
munda olan Bayındırlık Bakanlığı Yapı ve İmar İdleri Reisliğinin Mer-
kez ve Taşra Teşkilâtı yeni yöntem ve gerekleri uygulayabilecek bir yapı 
ve msangücüne kavuşturulacaktır. Bugüne kadar projelendirme ve uygu-
lamayla sınırlanan sorumluluğuna bu safhaların ayrılmaz tamamlayıcısı 
olan araştırma eklenecek, bu amaçda halen îmar ve İskân Bakanlığına 
bağlı olan Yapı Malzemesi Genel Müdürlüğünün Bayındırlık Bakanlığına 
devri ile ilgili olarak bağlamış çalışmalar tamamlanacaktır. Bu örgüt ge-
rek kendi bünyesinde yapılan gerek bagka araştırma kuruluşlarınca geliş-
Unlen bulguları uygulamaya aktaracak olanaklara kavuşturulacaktır. 

(17) İnşaatların projelendirme aşamasında maliyetlerinin hesap-
lanmasına imkân verecek yeni keşif yöntemlerinin Üçüncü Plan dönemi 
içinde uygulamaya konması sağlanacaktır. 

(18) Kamu inşaat yatırımları kararlarım yerleşme birimleri ölçe-
n d e yapılan yersel planlama çalışmalarına yansıtmak ve karşılıklı tu-
tarhlık sağlamak için araştırıcı, yatırımcı ve uygulayıcı kuruluşlaria 
Metropoliten Plan, Nazım Plan ve imar Planı Büroları arasında her ka-
demede gerekü koordinasyon sağlanacaktır. 

(19) Master plana dahil projelerin yıllık yatırım programlarına 
alınmasında fonksiyonel birimlerden ve bunlann tamamlayıcısı niteliğin-
de olan projelerden hareket esas olacak, tamamlanan ünitelerin hizmete 
açılması geçıktirilmiyecek, atıl kapasite yaratılmasmdan titizlikle sakı-
nılacak tır. 

(20) Yapı üretimini ve proje uygulamalarını olumsuz yönde etkili-
yen yasal sistenJn özellikle 1050 sayıh Muhasebei Umumiye Kanununun 
ve 2490 sayılı Arttırma ve Eksiltme ve İhale Kanununun yeniden düzen-
lenmesi gerçekleştirilecektir. 

'(21) Türk müteahhit ve müşavirlik müesseselerinin geliştirilme-
leri bakımından yurt dışında iş yapabilmeleri teşvik edilecektir. 

(22) Çeşitli kuruluşların yapılarmın yer alacağı ya da aşamalı 
gerçekleştirüecek kompleks projelerde (Üniversite kampüsleri, organize 
sanayii bölgeleri, turistik büyük tesisler ve benzeri gibi) uzun dönemli 
geUşmeyi gözeten genel bir yerieşme planı öncelikle hazırianacak- birim-
lerin projelendirmesinde alt yapı, idare binaları, sosyal tesisler ve diğer 
ortak hizmet yapılannın rasyonel kullanımı dikkate ahnarak toplam ma-
üyet asgari seviyede tutulacaktır. Yerieşme planını ve birimlerin fonksi-
yon ve mimari açıdan temel standart ve prensiplerini planlama karan 
olarak kesinleştiren kuruluş ya da bakanlık, proje bütünüyle gerçekleşin-
ceye kadar uygulamanm bu standart ve prensiplere uyumunu denetle-
mekten sorumlu olacaktır. 
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DOKUZUNCU BÖLÜM 
SOSYAL ALANDAKİ GELİŞMENm GENEL GÖRÜNÜMÜ 

S M I E T Z L M K N ^ T ' ' ^ ' HEDEFLERIN B E L I R L E N M E -

1228. Uzun dönemli ve Üçüncü Plaa içinde sosyal alandaki geliş-
melere, ekonomik gelişmeyle uyumlu bir yön verebilmek ve bunları genel 
ımkro plan modeli içinde çözüme götürmek özellikle veri smırlılıkları 
nedeniyle olanak dışı kalmıştır. Bu nedenle sosyal hayatm gelişme yön-
len yan model ya da yaklaşımlarla belirlenebilmektedir. Bu arada özellifi 
gereği bağımsız değişkenlere bağlı alanlardaki gelişmelerin yönünü ve 
genişliğim belirlemek üzere bağımsız modellere de yer verilmiştir. 

1229. Nüfusun gelecek yıllardaki büyüklüğü, yapısı ve artış 
belirlemek üzere mevcut demografik araştırmalara dayanarak altı alter-
natifli nüfus projeksiyonları yapılmıştır. 

1230. Nüfus projeksiyonlarında doğurganlık, ölümlülük ve göçler 
gibi uç temel değişken dikkate alınmıştır. Böylece nüfusun beUrli bir za-
man süreci içinde gösterdiği değişmeler yapılan çalışmalarla izlenmiş ve 
nufus tahmmlerinde bu temelden hareket edilmiştir. Nüfusun ileriye ait 
^minlerinde kullanılan yöntem ise iki ana grup altmda toplanabilmek-
tedır. Hazırlık çalışmaları adı altmda toplanabilecek birinci grup çalış-
malar içmde nüfusun ya^ gruplarmm düzeltilmesi ve Birleşmiş Mületler 
model hayat tablolarının Türkiye için kullanılabilirliği, yurt dışma giden 
ışçılerm nüfus üzerindeki demografik etkileri konulan yer almaktadır 
Aynca, Türkiye nüfus araştırmasmm Türkiye, şehir ve istanbul'a ait özel 
yaş doğum oranlan incelenerek bu üç özel yaş doğum oranlarmdaki de-
pşmeıenn istanbul'un bugünkü özel yaş doğum oranlan yönünde olduğu 
tespit edilmiştir. Buna göre, Türkiye oranlarmdan istanbul oranlarma ge-
^ş enterpolasyonla bulunarak beş ayn doğurganlık cetveli türetilmiştir 
Yetişkin ölüm oranlan ise 1960-1970 ve 1965- 1970 dönemleri için ayn 
ayn tahminler yapılarak her iki dönemin ağırlıklı ortalaması olarak ve-

nlmıştır. Çocuk ölüm oranlannm bulunmasmda 1970 nüfus sayımında do-
ğan ve elen çocuklann sayısma ait geçici verilerden yararlamimış ve bun-
lann hayat tablosu ölçülerine çevirme olanağı sağlanmıştır. 

f projeksiyonda, doğurganlık oranmm 
19S5 lere kadar her beş yılda yüzde 5 azalacağı, ancak bu tarihten sonra 
azalmanm süratle 1995 de istanbul'un bugünkü doğurganlık düzeyine ula-
şacağı biçiminde hesaplanmıştır. Yurtdışma gidecek işçilerin her yıl prog-
ramlarda dikkate almarak tahmmlerin gözden geçirilmesi yöntemi 
nımsenmiştir. 

1232. Üçüncü Plan döneminde istihdam ekonomik büyümeye ba-
ğımlı bir değişken olarak ele aimmış ve istihdam sorununun yeni perspek-



tifin zaman süreci İçinde çözümlenebileceği varsayılmıştır. İstihdam tah-
minlerinde iki ayn yoldan hareket edilmiştir. İstihdam katma değer elas-
tikiyetleri kullanılarak ve proje bazmdan hareket edilerek tahmin edilen 
istihdam bağımh bir yan model çalışması ile ortaya konulabilmiştir. 

1233. İşgücü arzı, işgücüne katılma oranlannm yıllar itibariyle gös-
terdiği değişmelere bakılarak geleceğe ait değişmelerin tahmin edilme-
siyle elde edilmiştir. 

1234. Istihdamm talep yönü için, geçmiş dönemin gerçekleşen istih-
dam düzeylerinin üretim - katma değer ilişkilerine dayanılarak elde edi-
len elastikiyetlerin üretim ve katma değer projeksiyonlanna uygulanma-
sıyla tahminler yapılmıştır. Bu tahminler, projelerden elde edilen istih-
dam tahminleriyle karşılaştırılmış ve işgücü nispî verimlilikleri artış 
oranlan üe tutarlılıkları sağlanmıştır. 

1235. tnsangücü ihtiyaçları üç aşamalı olarak ve ekonomik hedef-
lere göre bağımh bir model yardımı ile bulunmuştur. îlk aşamada, Üçüncü 
Plan üretim hedeflerine göre bulunan istihdam hedeflerine dayah ve ile-
riki yıllar içinde istihdam içinde bütün mesleklerin yapısal değişmelerini 
gözönünde bulunduran bir model geliştirilmiştir. İkinci aşamada, Plan'da 
verilen üretim hedeflerini gerçekleştirmek için gerekli ana meslekler iti-
bariyle insangücünün ihtiyaçları girdi - çıktı tablosuna dayalı üretim he-
deflerinin dolayh ve dolaysız etkisini (Ara üretim ve nihaî talep) gözö-
nüne alarak hesaplanmıştır. İlerisi için tahmini yapılan insangücü ihti-
yaç! armda meslekler itibariyle verimlilik değişimi de gözönünde bulun-
durulmuştur. Üçüncü aşamada, meslek alt kollan için geçmiş on yıllık 
dönemin, sektörler itibariyle katma değer ve meslekler itibariyle istihdam 
artışı ilişkilerini belirleyen elastikiyet metodu kullanılmıştır. Burada, mes-
leklerin sektörlerarası ve sektör içi dağılımı, ileriye doğru a3men yansıtıl-
mamıştır. Sektörlerin insangücü yapısı, ülkelerarası karşılaştırmalar ve 
verimlilik artışına göre değiştirilmiş, rasyonel bir yapı üzerinden projek-
siyonlar gerçekleştirilmiştir. Bu aşamada belirli teknik meslekler için ya-
tırım - insangücü ilişkileri de gözönünde bulundurulmuştur. 

1236. Eğitim hedefleri de. insangücü iMiyaçlarma dayaıi'dırılması 
nedeniyle, ekonomik büjnime modeline bağlı bir yan modelle belirtilmiş-
tir. Ayrıca, bu model eğitime duyulan sosyal talebi de gözönüne alınan 
yan çalışmalarla desteklenmiştir. 

1237. Eğitim modeli eğitime duyulan ekonomik ve sosyal talebi 
dengeleyen bir niteliktedir. Eğitim modelinin iç sistemi, eğitim kademe-
leri arasında başan, terk, ilk kayıt, mezun ve okullaşma oranlarını dik-
kate alan bir benzetme (Simulasyon) metodu ile, özellikle yüksek öğre-
tim için gecikmeli mezunlan da gözönüne alan bir girdi - çıktı metoduna 
dayandınimıştır. 

1238. Böylece, insangücü ihtiyaçlarını karşılayacak ve sosyal ta-
lebe cevap verecek eğitim sistemindeki değişiklikler ve yaratılacak kapa-
site artışlan ileriki yıllar için belirlenmiş bulunmaktadır. Bu işlemlerde 
eğitime ayrılacak kaynakların etkisi de bir sınırlayıcı faktör olarak dik-
kate alınmıştır. Gerekli kapasite artışlarmm yatırımlara dönüştürülme-
sinde çeşitli eğitim alt sistemleri için kısmen belirlenebilen asgarî stan-
dartlar kullanılmıştır. 



likter , T - hesaplanmasında demografik değişik-
lik er şehirleşme, eski konutlarm yenilenmesi, gecekondu tasfiyesi s!ta 

lannm hesaplanmasmda demografik değişmeler ve şehirleşme dikSte 

s S ı T o t r varsayılmıştır Rut 
at^ . T l " ' r ve konut yapımına 
ayrı acak kaynaklara göre hesaplanmaktadır. Arz ve talep a r a s m ™ 
açıklı^ gecekondu üretimi olduğu varsayılmıştır. Sıkışıklık g1d""mesT 
pcekondu tasfiyesi, eski konutlarm yenilenmesi ve adetlerle îgiU S e î ' 
^^^^ca^ maddî ilıtiy^çların vazgeçilmez oldufu hallerde d i S e S -

sorunları, sosyal güvenlik, sosyal refah alan-
larındaki gelişmelerin yönü sanayi toplumunun ihtiyaçlarma uygun s t ^ -
^ t l a r a ve bu alanlara ayrılabilecek kaynaklara bafh olarak ^ J l ^ -

1241. Tüm sosyal alanlardaki model ve yaklaşımlarm geliştirllme-

T t Î â s ' r " " oluşturulmasmi S e l 
İhtisas Komisyonu çahşmalanndan geniş ölçüde yararlanılmıştır. Sosyal 
fanlarla ilgili üçüncü Plan hazırlık çalışmaları sırasmda 19 özel î h t i s İ 
^ımsyonu kunilmuş ve bunlann ikisi dışmda gerekli raporlar e l d T e r 

NOKTALİ^T^^ ALANDAKİ GELİŞMELERİN AGIRLIK 

1242. Sanayileşme ve hızlı şehirleşme sonunda ortaya çıkan gelis-
meler fert ve toplum olarak daha ileri bir yaşama d ü z e ^ geTekh ve 
mümkün kılmaktadır. Sosyal alandaki gelişmeler, bu y^ama d ü z e c e 

S r S ^ v T ^ - ' ^ ' T ^̂ ^ 
mıştır. Sosyal güvenlik, sosyal refah hizmetleri, saflık, konut e^tim 
y^leşme ve istihdam alanlarmda öngörülen geHşmele; özellikle bu Î o ^ : 
nun çoaumune yönelmiştir. 
f . v f Sanayileşme, tabiî kaynaklar, fizik sermaye ve insangücünün 
teknoloji düzeyine bafh bir bileşimi olarak ortaya çıîcmaktadır. Bu b ^ 
k ımd^ sosyal alanlardaki gelişmeler İçinde insangücünün vasıf yönünden 
S ^ r T r ^^ kullanılması büyük bir önem taşımak-
tadır. Teknolojik gelişme insangücünün vasıf bileşimmi etkileyen bir 
^ Z n almaktadır. Bu yaklaşımda öncelik, sJay l l e^ 
menin gerektirdiği ve teknoloji transferi, uygulaması ve geliştirmesT ya-
pacak vasıfta insangücünün yetiştirilmesine verilmektedir. Bu çerçeve 
y S t i r i r e ' r ^ ' T ^ ^ ^ idarecilerin, teknik ve diğer insangüciLün 
d l T Z Z l L ilgili gelişmeler insangücü, eğitim, istih-
dam ve çalışma sorunları içinde ele aimmaktadır. 

val .llTf gelişmelerin bir başka yönü de refaJım sos-
yal adalet ıçmde dağüımmı sağlamaktır. Uzun dönemli gelişme içinde 
bir yandan yaşama düzeyinin yükseltilmesi öngörülmekte bir yandİi da 
mevcut dengesizlikleri de gözeterek artan refahm dengeli bir şekilde pav-

Z l r L Z ^ ' T T ' . « - y a l alandaki geli mel î in bu 
amaca doğru yönlendirilmesi için, en önemli araç sanayileşmedir. Sana-

f. 41 641 



yileşmeyle birlikte fonksiyonel bir şehirleşmenin oluşturulması, tanm ve 
toprak reformunun uy^lanması, istihdam olanaklarmm artırılması ve 
tüme yaygın sosyal güvenlik, saflık, eğitim hizmetlerinin geliştirilmesine 
ağırlık veren gelişme yönleri seçilmiş bulunmaktadır. 

1245. Çevrenin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmesinde yüksek 
yaşama düzeyinin önderliğini yapan ve çevreyi mim merkezlere bağla-
yan şehirlerin mahallî idarelerinin geliştirilmesi ekonomik, sosyal ve kül-
türel örgütlenmeleri üzerinde önemle durulacaktır. Yerleşme dokusunun 
düzenli bir şekilde oluşmasından fonksiyonel şehirleşmenin yanında, kır-
sal yerleşim dokusunun da merkez köy yaklaşımıyla ele alınması bir başka 
ağırlık noktası olmaktadır. Toprak reformu, kooperatifleşme, eğitim ve 
sağlık alanlarındaki gelişmeler köy hayatındaki gelişmenin yönlerini or-
taya koymaktadır. 

I İ 2 4 6 . Uzun dönemde öngörülen daha yüksek yaşama düzeyi, eko-
nomik ve sosyal alanlarda önemli gelişmeler öngörmektedir. Bir yapı 
değişikliğini beraberinde getiren bu oluşum büyük örgütlenme ve orga-
nizasyon sorunlarını ortaya çıkarmaktadır. Bu sorun, kamu yönetiminin 
yeniden düzenlenmesinde ele alınmakla beraber, sosyal alandaki geliş-
meler büyük ölçüde bu düzenlemeye dayanmaktadır. 

III. SOSYAL KONULARIN KAPSAMI: 

1247. Sosyal konular; (i) «Planlı Dönemde Gelişmeler» (1962-1972) 
(M) «Uzun Dönemli Gelişme Yönü» (1972-1995), (üi) İstatistik verilerin 
derlenebildiği ve karşılaştırmanın geçerli olduğu alanlarda «Uluslararası 
Karşılaştırmalar», (iv) Alanm özelliğine bağh olara:k «Üçüncü Plan Döne-
minde Gelişmeler», (v) «tikeler ve Tedbirler» kapsamı içinde incelemiştir. 



ONUNCU BÖLÜM 

NÜFUS VE ÇALIŞMA KOŞULLARİ 

N Ü F U S 

I. PLANLI DÖNEMDE GELİŞMELER : 

1248. Nüfusun yapısını dog^m, ölüm ve g-öçler belirlemektedir. Bu 
üç unsurun etkisine baflı olarak, nüfusun yaş yapısında ve toplammda 
görülen değişmeler domdan doğruya sosyal ve ekonomik kalkınmayı 
yavaşlatmakta veya sosyo - ekonomik gelişmelerin etkisi altına girebil-
diği sürece onları hızlandırmaktadır. 

TABLO : 497 — Üç Ana Yaş Grubu (1955 - 1970) 
(Yüzde Dağılım) 

Ya§ Grupları 

O —< 14 İE3r.kek 
Kadın 
Toplara 

lf> — 64 Erkek 
Kadm 
Toplam 

65 + Erkek 
Kadın 
Toplam 

1955 1960 1965 1970 (a) 

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

40,5 42,0 42,8 41,1 
38,3 40,4 41,1 41,2 
39,4 41,3 42,0 41,1 
56,8 55,2 54,0 54,8 
57,4 55,2 54,2 54,1 
57.2 55,2 54,1 54,5 
2,6 2,7 3,2 4,1 
4,3 4,4 4,7 4,7 
3,4 3,5 3,9 4,4 

Kaynak : Devlet Planlama Teşkilâtı 
İfJ;" ^ örnekleme sormçIan üzerinde ge-
rekli yaş düzeltmeleri yapılmıştır. 

1249. Türkiye nüfusunun yaş yapısı, genç ve dinamik bir nitelik 
taşımakta, nüfusun üç ana yaş grubuna dağılımı da Türkiye'nin potan-

etkileyen bu yapmm özelliğini ortaya koymaktadır (Tab-

1250. 0-14 yaştaki nüfusun hizmet talep eden tüketici bir nitelik 
taşıması ve aynca bu grubun tüm nüfus içindeki yüzdesinin yüksek ol-
ması sonucu Türkiye'de iktisaden faal nüfus büyük bir yük taşımakta-
dır Bu nedenle, bağımlılık oram da doğurganlığm bir göstergesi olarak 
yüksek bir düzeydedir (Bakmız İkinci Kesim, Tablo 82). 

1251. Bağımlılık oranmda izlenen değişmeler, doğurganlık dolayı-
sıyla, sosyo-ekonomik yapıdaki gelişmelerle de yakmdan ilişkilidir. Eği-
am, şehirleşme, kadmm çalışması ve sosyal mevkii ile genel gelir düzeyi 



gibi değişkenlerle doğurganlık arasındaki ilişkilerin varlığı araştırma-
larla ortaya konmuştur. Bu sosyo - ekonomik faktörlerin yanısıra, çocuk 
ölüm oranlarındaki düşme ve doğurgan çağdaki evli kaduı nüfusun yüz-
desinin (1) azalması, ailelerini bırakarak yurt dışma giden işçilerin sa-
yısının (2) yüıksek oluşu gibi demografik faktörler de doğurganlığın azal-
masmda rol oynamaktadır. 

1252. Doğurganlıktaki azalmanın en kaba göstergelerinden biri olan 
çocuk;- kadm oranlan (3) yıllar itibariyle değişen bir eğilim göstermek-
te, 1965 de binde 693, 1960 da 700, 1955 de 676 iken 1970 de ise 625 e düş-
mektedir. 

1253. Doğurganlıikta ve ölümlülükte farklılaşmalar zaman içinde ve 
yöreler arasmda da kendini göstermektedir. Sosyo - ekonomik yapıyla 
ilgili olarak bu farklılaşma, geri kalmış yörelerde yüksek, gelişmiş yöre-
lerde düşük ölüm ve doğum oranları şeklinde ortaya çıkmaktadır. Tür-
ikiye Nüfus Arattırması (1907) bulgularına göre, Doğu Anadolu, Güney-
doğu Anadolu ve Iç Anadolu en yü'ksek dofum oranlan (Binde 4ı8) ve 
ölüm oranlarına (Binde 18-15) sahiptir. 

1254. Buna karşılık Ege, Marmara bölgelerinde doğum oranı, bin-
de 32, ölüm oranları binde 13 dolaylarmdadır. Şehir ve kır yönünden (4) 
bu konudaki farklüaşma da oldukça bü3rüktür. Şehirde binde 31 doğum 
oranına karşılık kırda binde 44, ölüm oranlan ise binde 11 e karşılık binde 
17 olmaktadır. Bebek ölüm oranlannda da aynı farklılıklar izlenmekte-
dir. Ölümlülükle ilgili daha güvenilir bir endeks, doğuşta hayat ümidi 
değerleridir. (5) Ancak, yaş gruplannm özellikleri İncelendiğinde, Batı 
ülkelerinin geçmişte görülen ölüm düzeyinden farklı bir durum ortaya 
çıkmaktadır. Bu durum, düşük olan beş yaşm üzerindeki yetişkinlerin 
ölüm düzeyini, nisbeten jrüksek çocuk ölüm düzeyi ile birleştiren bir 
özellik olarak tanımlanabilir. Doğuşta hayat ümidi, çocuk ve yetişkin 
ölümlülüğünü birlikte değerlendirmektedir. Çocuk ölümlülüğünün endeksi 
olarak, hayat tablosundaki bin canlı doğumdan beş yaşma kadar hayatta 
kalanlar ve yetişkin ölümlülüğünün göstergesi olarak da beş yaşmda 
hayat ümidi kullanılmaktadır (Tablo 498). Çocuk ölümleri içinde, bir ya-
şmdan önce ölenler (bebek ölümleri) büyük bir ağırOık taşımaktadır. 

(1) Evli kadın oranı; 1960 da yüzde 80, 1965 de yüzde 76, 1970 de 
yüzde 71 olmuştur. 

(2) AlmanyadaU evli erkek, işçilerin yüzde S8 i, kadın işçilerin ise 
yüzde 52 si eşleriyle birlikte bulunmaktadır. 

(S) Çocuk-Kadın oranı; 0-Jf yaş grubunun 15 - Jf9 yaş grubundaki 
kadın nüfusa oranıdır. 

(V Bu araştırınada S bin'in altında nüfuslu yerler hır kabul edil-
miştir. 

(5) Bu endeks, bir çocuğun doğduğunda ortalama olarak yaşaması 
ümit edilen yıl sayısını veya hayat tablosu değeri olarak ölümdeki orta-
lama yaşı göstermektedir. 



TABLO : m - Ölüm ^^fJ^delMı Yöresel FarUtla^ması 

Türkiye 

Kırda 

Şehirde 

Ankara 

Istanbuj 

îzmir 

Doğuşta 
hayat ümidi 

(Yı l ) 

Beş yaşmda 
hayat ümidi 

(Y ı l ) 

Beş yaşma 
kadar hayatta 

kalanlar (a) 

B e b ^ 
ölüm oranlan 

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

M,9 62,2 798 153 
52,8 61,5 773 168 
58,6 63,6 853 113 
58,2 61,8 873 101 
60,6 64,9 867 109 
62,4 64,6 884 105 

Kaynak : Türkiye Nüfus araştırması 

(a) Doğan Un çocuğa karşılık beş ya^na kadar yaşıyanUnn sayıcı. 

(b) Bin canlı doğumdan bir yaşına kadar ölenlerin sayısı. 

1255. Şehirlerde yetişkin ve çocuk ölümlülütü ortalaması Tür-
feye O^amasmnı üstünde farkhlıklax göstermektedir. Ancak, yetişkin 
olumhılu^ ^Igeler ve yöreler, aracında Myük fa.kUlik.ar g ^ t e l e -
m i t ed i r . AsU farklılaşma gocuk ö lümlümde ortaya çtoı>ak:tadır. Ço-
cuk ölümlülüfünün yüksekli^, do^ş ta hayat delerlerinde de k e n d i n i 

hissettirmektedir. Bu endeks, aynca, sağlık şartlannı yansıtan te gös-
terge niteliğindedir. 

1256. 1970 sayımı geçici sonuçlanna göre Türkiye nüfusu 35 mil-
yon 667 bindir. Yüda 1 milyon 300 toin dolaylannda doğal artış göste-
ren nufus üzerinde yurt dı§ma giden işçilerin de demografik etkileri ol-
maktadır. 1965-1970 döneminde yurt dışuıa giden işçUer ve toerabe-
rmdeka aileleri dikkate almdığmda, bu dönemde, nüfusun tabiî artış hızı 
2,7 dolaylannjda olmaktadır. 

1257. Göçler yaşanılan bölgenin ekonomik özellikleri sonucu doğ-
makta ve geri kalmış yöreler nüfus kaybetmektedir. 1960-1965 yüları 
arasmda, ülke çapmda kırdan kente göçler 880 bin dolaylarında olmuş-
tur. 1965-1970 döneminde ise göçlerin 1 milyon 600 bini aktığı tahmin 
edilmektedir. Nüfus gruplarma göre şehirli nüfusun gelişimi incelendi-
ğinde, Türkiye'de özellikle elli binin üzerindeki yerleşmelerde ve büyük 
şehirlerde bir nüfus yoğunlaşması ortaya çıkmaktadır (Tablo 499) Ay-
rıca, her yerleşme grupundaki artış yıllara göre aym olmamakta, 1950 
yıh nüfusları sabit alındığında en fazla artış 100 binin üzerindeki grup-
larda izlenmektedir. 



TABLO : U99 — Şehirli Nüfus Oruplartmn Gelişim Endeksi 
(1955 - 1970) 

(1950=100) 
Yerleşme Grublan (Bin) 

10 — 14 
,15 — 19 
20 — 2i 
25 — 49 
50 — 99 

100 — 499 
500 + 

1955 19S0 1965 1970 (a) 

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

85 111 150 217 
170 132 112 197 
133 231 301 186 
134 152 218 309 
192 312 312 356 
158 169 279 406 
129 215 269 405 

Kaynak : Devlet İstatistik Enstitüsü 
(a) 1970 sayımı geçici somıçları 

1258. 1970 sayııjıı geçici sonuçlanna göre lAnkara, Istanibul ve 
•l2anir şehirlerindeki yılMc ortalama nüfus artış hızlan sırasıyla yüzde 
5,8, 5,1 ve 4,7 dir. Bu şehirlerin taibiî artış hızlan sırasıyla yüzde 2,2, 
1,3 ve 1,4 tür (1). Göçler nedeniyle artış Ankara'da yüda ortalama yüz-
de 3,6, istanbul'da 3,8 ve İzmir'de 3,3 olmaktadır. 

II. UZUN DÖNEMLÎ GELİŞME YÖNÜ : 

1259. 1970 sayum geçici sonuçlan gözönünde tutularak ve elde 
bulunan demografik araştırmalann (2) bulgulanndan yararlanarak, 1995 
yılma kadar yirmibeş yıllık bir perspektifi ^kapsayan ve tkmci Plan 
nüfus taıhminlerinde uygulanan metodun geliştirilmesiyle kurulan mo-
delde doğum ve ölüm özellikleri hakkında elde edilen son veriler kulla-
nılarak nüfus projeksiyonlan hazırlanmıştır (3). Modelde, ölüm düze-
yinde beklenen gelişmeler hazırlanan bütün alternatifler için saJbit ka-
bul edilmiştir. Bu dunmia göre, 1990-1995 döneminde dog:uşta hayat 
ümidi delerlerinin feadmlar için 70,4, erkekler için 65,0 yıla ulaşacağı 
varsajalnuştır. 

1260. Toplam do^rganlık oranında (4) ve özel yaş dognm oran-
lannm (5) gelecekteki gelişinii bakımından yapılan varsayımlara dayalı 
olarak, altı defişik projeksiyon hazırlanmıştır. 

(1) Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının ^Türkiye Nüfus Araş-
tırması, 1967> bulguları 

(S) Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı, Bıfztssihha Okulu'nun 
Türkiye Nüfus Araştırması ve Hacettepe Üniversitesi, Nüfus Etüdleri 
Enstitüsü'nün Aile Yapısı ve Nüfus Araştırması (J9R8). 

(S) Yeni metoda göre, Türkiye'nin ölüm özelliklerini en iyi yanr-
sıtan hayat tablosu. Birleşmiş Milletlerin «Methods of Estimating Basic 
Demographic Measures from Incomplete Data-» adlı el kitabında belir-
tilen model tablolar arasında temel olarak seçilmiştir. 

(It) Toplam doğurganlık oranı; (15 - ^9) yaşları arasında, bir ka-
dının sahip olduğu ortalama çocuk sayısını göstermektedir. 
1965 -1970 dönemi için bu değer 5,78 bulunmuştur. 

(5) özel yaş doğum oranları; beşer yaşlık gruplar içinde bir 
kadına düşen doğum sayısını gösterir. 



'immmm 
yapısmm g:österditi özellikler ^özönünde tuMursa, ü ^ c ü S a T d ö n ^ 

l r beklenmemektedir. beraber d ^ ^ L 
lı^m .k^kmma ve şehirleşmenin bir sonucu olarak, orta d o ^ / İ T k 
duzeymde bir azahş göstermesi beklenmektedir. Do^aca^ S ı T Î o 

lıkta d ^ a .h zh bir düşme gerçekleşecektir. Bu nedenlerle, uzun S S i 
Plaaı çahşmalan için sonuncu alternatif seçilmiştir (Tablo 500). 

'1264. Yurt dışı göçler, önceden tahmindeki güçlükler nedenivle 
bu projeksiyonlarda dikkate aimmamış ve bu düzelîSleri^ y ı n l İ ' o Î 
ramlarda yapılması öngörülmüştür. ^ ^ 

TABLO : 500 - Nüfus Projeksiyonları (a) 

Sayım Tarihleri Nüfusu 

Yüksek 
doğurganlık 
Orta 
dognrganhk 
Alçak 
doğurganlık 
Alternatif A 
Alternatif B 
Alternatif C 

1970 1975 1980 1985 
(Bin) 

1990 1995 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

35 667 40 813 47 282 55226 64 823 76 353 

35 667 40 484 46 199 52 919 60 536 69139 

35 667 

35 667 

35 667 

35 667 

40162 

40 487 

40 218 

40 487 

45 226 

46 199 

45 350 

46 199 

50 714 

52 919 

50 836 

52 919 

56 632 

60 162 

56 560 

59 628 

62 789 

67 714 

62190 

65 929 

(aj IH? göçler kapsam dıst tutulmuştur. 



TABLO : 501 — Demografik Oranlar 
(Binde) 

1970-1975 1975-1980 1980-1985 1985-1990 1990-1995 

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

Doğal Nüfus Artış Hızlan 
Yüksek doğurgaitılık 27,0 29,0 31,1 32,0 32,7 
Orta doğnrg-anlık 25.4 26.4 27.2 26.9 26.6 
Alçai: doğmganlılk 23,7 23,7 22,9 22,1 20,6 
Alternatif A 25.4 26.4 27.2 2.̂ .7 23.6 
Alternatifi B 24,0 24,0 22,8 21,3 19,0 
Alternatif C 25,4 26,4 27,2 23,9 20,1 

Doğum Oranlan 
Yüksek doğurganlık 39,3 40,6 40,8 40,3 39,5 
Orta doğurganlık 37,5 37,2 36,7 35,0 33,4 
Alçak doğurganlık 35,6 34,3 32,2 30,1 27,5 
Alternatif A 37,5 37,2 36,7 33,7 30,4 
Alternatif E 36,0 34,6 32,11 29,3 25,8 
Alternatif C 37,5 37,2 36,7 31,8 26,7 

Ölüm Oranlan 
Yüksek doğurganlık 12,3 11,1 9,8 8,2 6,8 
Orta doğurganlık 12,1 10,8 9,5 . 8,1 6,8 
Alçak doğurganlık 11,9 10,6 9,3 S,0 6,9 
Alternatif A 12,1 10,8 9,5 8,0 6,7 
Alternatif İB 11,9 10,6 9,3 7,9 6,8 
Alternatif C 12,1 10,8 9,5 7,9 6,6 

Kaynak : Devlet Planlama Teşkilâtı 

TA BLO : SOS — Plan Yıllart Üç Ana Yaş Grubu Dağılımı 
(PloM Alternatif C) 

(Yıl Ortaimnası Nüfus) 
(Bin) 

1972 1977 1982 1987 1992 

(1) (2) (3) (4) •• (5) 

Erkek 
0 — 14 7 659,2 8 531,9 9 740,4 • 11135,4 12 050,4 

15 — 64 10 350,6 11 855,8 13 574,8 15 546,5 17 742,9 
65 + 979,7 1150,3 1 214,1 1 245,3 1 485,2 

. Toplam 18 989,5 21 538,0 24 529,3 27 927,2 31 278,5 

Kadm 
0 — 14 7 486,3 8 354,3 9 528,5 10 846,7 11 726,9 

15 — 64 9 998,1 11 515,2 13 270,0 15 293,3 17 532,4 
65 -1- 1 062,5 1 222,7 1 323,7 1 411,7 1 693,6 
Toplam 18 546,9 21 092,2 24 122,0 27 551,7 30 952,9 

Erkek + kadm 
0 — 1 4 15 145,5 16 886,2 19 268,9 21 982,1 23 777,3 

15 — 64 2Ö 348,7 23 371,0 26 844,8 30 839,8 35 275,3 
65 + 2 042,2 2 373,0 2 537,6 2 657,0 3 178,8 

GENEL, TOPTjAM 37 536,4 42 630,2 48 651,3 55 478,9 62 231,4 

Kaynah: Devlet Planlama Teşkilâtı 



TABLO : SOS — Üçüncü Plan Dönemi Üç Ana Yas Grubu Dağılımı 
(Plan Alternatif C) 

(Yıl OrtalaTnası Nüfus) 
(Bin) 

1973 1974 1975 1976 

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

Kaynak : Devlet Planlama Teşkilâtı 

1977 

(5) 

Erkek 
0 — 14 

15 — 64 
65 + 
Toplam 

7 821,5 
10 663,7 

882,6 
19 367,8 

7 986,8 
10 960,8 

951,9 
19 899,5 

8154,0 
11 260,2 
1 019,8 

20 434,0 

8 326,4 
11 554,8 
a 084,4 

20 960,6 

8 531,9 
11 8.1Ö.8 
1150,3 

21538,0 
Kadın 

0 — 14 
15 — 64 
64 + 
Toplam 

7 647,6 
10 311,3 

960,4 
18 919,3 

7 811,5 
10 609,2 
1 028,6 

19 449,3 

7 987,2 
10 911,8 
1 094,1 

19 984,1 

8 148,5 
a i 210,0 
1157,6 

20 516,1 

8 354,3 
11 515,2 
1 222,7 

21 092,2 
Erkek + Kadm 

0 — 14 15 469,1 
15 — 64 20 975,0 
65 + 1 843,0 

GENEL TOPLAM 38 287,1 

15 798,3 
21 570,0 

1 980,5 
39 348,8 

16 132,2 
22 172,0 

2ıll3,9 
40 418,1 

16 474,9 
22 764,8 

2 242,0 
41 481,7 

16 886,2 
23 371,0 
2 373,0 

42 630,2 

TABLO : SOJf — Yaş Yapısı Tahminleri (1910 - 1995) (a) 

O - 14 Yaş Gnjbu 
Yüksek dogıırganlık 
Orta doğurganlık 
Alçak dofurganJık 
Alternatif A 
Alternatif B 
Alternatif C 

15 - 64 Yaş Grubu 
Yüksek doğurganlık 
Orta doğTjrganhk 
Alçak doğurganlık 
Alternatif A 
Alternatif B 
Alternatif C 

65 4- Yaş Grubu 
Yüksek doğurganlıfe 
Orta doğurganlık 
Alçak doğurganlık 
Alternatif A 
Alternatif B 
Alternatif C 

(Yüzde) 
1970 1975 1980 1985 1990 1995 

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

41,1 40,6 41,2 42,6 43,6 44,1 
41,1 40,1 39,8 40,1 40,2 39,7 
41,1 39,6 38,6 37,5 36.6 35.2 
41,1 40,1 39,8 40,1 39,8 3 8 , r 
41,1 39,7 38,7 37,6 36,4 34,3 
41,1 40,1 39,8 40,ıl 39,2 36,8 

54,5 54.9 54,2 53,5 52,6 52,1 
54,5 55,3 55,5 55,8 55,8 56,0 
64.5 55,8 56,7 58,3 59,1 60,2 
54,5 55,3 55,5 55,8 56,2 57,2 
54,5 55,7 56,5 58,1 59,3 61,0 
54,5 55,3 56,0 55,8 56,7 58,8 

4,4 4,5 4,6 3,9 3,8 8,8 
4,4 4,6 4,7 4,1 4,0 4,4 
4,4 4,6 4,8 4,3 , 4,3 4,7 
4,4 4,6 4,7 4,1 4,1 ' 4,3 
4,4 4,6 4,8 4,3 4,3 4,7 4,4 4,6 4,7 4,1 4,1 4,5 

Kaynak : Dmüet Planlama Teşkilâtı 
(a) Sayım tarihlerine göre 



TABLO: 505 — Bağımlılık Oranları (1970 • • 1995) 

1970 1975 1980 1985 1990 1995 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
Yüksek doğurganlık 836 822 845 869 901 919 

Orta doğurganlık 836 808 802 791 792 785 

Alçaik doğurganlık 836 793 764 7017 692 662 

Alternaüf A 836 808 802 791 781 748 

Alternatif B 836 796 769 721 687 641 

Alternaüf C 836 808 802 791 765 702 
Kaynak : Devlet Planimna TeşUilâtt 

III. ULUSLARARASI KARŞILAŞTIRMALAR: 

1265. Gelişmekte olan ülkelerde d o ^ m ve ölüm oranlarının yük-
sek bir düzeyde olması, ölüm oranlarmm düşmesi ve doğum oranlarmm 
aym düzeyde kalması nedeniyle tabiî nüfus artış hızı gelişmiş ülkelere 
göre yüksek bir düzeydedir (Tablo 506). 

1266. Birleşmiş Milletler tarafından yapılan değerlendirmelere 
göre 1965 de gelişmiş ülke nüfuslarmm yüzde 28 i gelişmekte olan ül-
kelerinin nüfusunun yüzde 42 si 15 den -küçük yaşlarda bulunmaktadır. 
15-64 yaş grublarmdaiki nüfus gelişmiş ülkelerde yüzde 63 ü geliş-
mekte olan ülkelerde ise yüzde 54 ü kapsamaıktadır. 1985 de ise O -14 
yaş grubunun yüzdesi, gelişmiş ülkelerde 26 ya, gelişme^kte olan ülke-
lerde ise 40 a doğru bir düşme gösterecek, 15 - 64 ya§ .grubu gelişmiş 
ülkelerde yüzde 63, gelişmekte olan üUcelerde yüzde 56 olacaktır. 

1267. Taşlı nüfus oranmm yüksek olması nedeniyle, gelecekte, ge-
lişmiş ülkelerde ölüm oranları aym düzeyde kalırken diğer ülkelerde 
düşme gösterecektir (Tablo 507). 
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TABLO : 507 — Demografik Göstergelerin Gelişimi 

(Binde) 
Gelişmiş ül'keler Gelişmekte olan ülkeler 

Dolum ölüm Tabiî Doğum Ölüm Tabiî 

On yıllık 
dönemler 

oranı oranı artış hızı oranı oranı artış hızı 
On yıllık 
dönemler (1) (2), (3) (4) (5) (6) 

1900 — 1910 34 21 13 41 34 7 
1910 — 1920 26 23 3 40 37 3 
1920 — 1930 28 16 12 41 31 10 
1930 — 1940 22 14 6 41 29 12 
1940 — 1950 20 15 5 40 28 12 
1950 — 1960 23 10 13 41 21 20 
1960 — 1970 19 9 10 41 17 24 
1970 — 1980 19 9 10 38 13 25 
1980 — 1990 19 10 9 34 10 24 
1990 — 2000 18 10 8 29 8 21 

Saj^fc; U N., «A Concise Stmumary of the W(yrld Population Situation 
1970» Population Studies No. 48, 1971. 



I S T I H D A M 

I. PLANLI DÖNEMDE GELİŞMELER : 
1. GENEL : 

1268. Birinci Beş YıUık Planda istüıdam soıımunun çöziUmesi 
Planın bağımsız bir hedefi, İkinci Beş Yülilt Planda ise gelir artış lıede-
fine batlı ıbir değişken olarak kabul edilmiştir. 

1269. Birinci ve İkinci Planlar, kalkınmayı Türkiye'nin sanayi-
leşmesine bağlamış, buna uygrun olarak yatırımlarm dağılımmda sanayie 
özel bir yer vermiştir. Ancak, sanayileşmenin kısa dönemde tek başma 
istüıdam sorununu çözmeye yetecek sayıda iş olanakları yaratamayacağı 
kabul edilerek istüıdamm özel tedbirlerle desteklenmesi öng-örülmüştür. 

1270. Planlı dönemde 15-64 yaş grubu yıllık ortalama artış hızı-
nın, aym yaş istihdammm yıllık ortalama artış hızmdan daha yüksek 
olmadı, zamanla büyüyen bir «işgücü fazlası ve iradi çalışmayanlar» gru-
tounu ortaya çıkarmıştır. Bu durum, geçmiş iki plan dönemi için yapı-
lan istihdam tahminlerinden bazı sapmalar ortaya koymakta ve istih-
damdaki artışlarm öngörülenin oldukça altmda kaldığını göstermektedir 
(Tablo 508). 

1271. Görüldüğü ıgibi, 15-64 yaş grubu ve aym yaş istihda,m en-
deksleri 1962 yıh 100 almdığmda 1972 de sırasiyle 127,4 ve 112,7 olmaJc-
tadu-. Bu değerler 15 - 64 yaş grubu için yılda ortalama yüzde 2,4, istih-
dam için ise yılda ortalama yüzde 1,2 lik bir artışı göstermektedir. 

15-64 ya§ grubundan istihdam dışmda kalanlarm endeks değeri, 
ikinci Plan sonunda 181,0 e .varmıştır. Bu, yılda ortalama yüzde 6,1 lik 
bir artış hızmı vermektedir. 

1272. İşgücü arzı ile istihdam arasmdaki farkı gösteren tarım dı§ı 
işgücü fazlası 1962 de 235 binden 1972 de 750-800 bin dolaylarına çık-
mıştır. Tarımdaki işgücü fazlasmm eklenmesiyle toplam işgücü fazlası 
1962 de 985 binden İkinci Plan dönemi sonunda 1 milyon 600 bin dolay-
larma varmıştır. Tarım dışı işgücü fazlasına katılaniarm önemli bir 
kısmı verimliliği ve geliri çok düşük bazı geleneksel faaliyetlerde istih-
dam olanağı bulabilmektedir. Sosyo - ekonomik yapınm özelliği, işlerini 
kaybeden bir kısım işgücünün de bu tür işlere kaymasını zorunlu kıl-
makta ve bu durum eksik istüıdam sorununu daha belirgin hale getir-
mektedir. Eksik istüıdamm bir yönü olan ve hızla kaybolma süreci için-
de bulunması gereken geleneksel faaliyetlerde çalışanlar, tarım dışı sek-
törlerde çalışan nüfusun 1960 da yüzde 7;1 i, 1965 de yüzde 8 idir. 1972 
yılmda bu oranm yüzde 12 ye çıkacağı taıhmin edilmektedir. 

1273. Bu yapısıyla, istüıdamm en büyük sorunu işgücü fazlası 
olmakta ve yayguı bir açık işsizlikten çok eksik istüıdam şeklinde or-
taya çıkmaktadır. Ancak, bugün, işgücü fazlası içinde bulunan açık iş-
sizlerin büyüklüğünü kesinlikle belirleyecek istatistik bügiler buluna-
madığı için, açık işsizleri, gizli işsizleri, verimsiz ve geçici işlerde çalı-
şanları kapsayan bir kavram olarak işgücü fazlası tahminmden öteye 
gidilememektedir. 
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2. SEKTÖRtER AÇIS INDAN GÖRÜNÜİM : 

(1) TABIM: 

1274. Tanm sektöründe 15-64 ya§ istihdamı 1960-1965 yıllan 
arasında önemli bir değigme göstermemiş, 1965 -1970 dönemdnde 500 bin 
dolaylarında azalmıştır. 

Tanm sektöründe önemli istihdam sorunu, mevsimlik eksilk istih-
damdır. Bu sorun, tarımsal üretimin mevsimlik oluşundan doğmakta-
dır. Ancak üretimi iklim, pazar ve işletme koşullarma uygun olarak çe-
şitlendiren bir kısım işletmelerde mevsimUk eksik istihdam azalmak-
tadır. Ayrıca, işgücünün kendi içinde veya tarım dışı sektörlere olan 
devreyi göç hareketi, bazı sosyal sorunlar yaratmasma rağmen, bu soru-
nu bir ölçüde hafifletmektedir. 

1276. öte yandan tarım faaliyetlerinin en yoğıın oldufu zamanda 
bile ihtiyaç duyulmayan sürekli toir işgücü fasılası belirmekte ve bu gizU 
işsizlerin baskısı köyden şehire göçü hızlandırmaktadır. 1970 nüfus sa-
yımı yüzde 1 örnekleme sonuçlarında, tarım sektöründe istihdamm 1965 
e göre 500 bin dolaylarmda azalması, bu kesimde sürekli eksik istihda-
mm bir ölçüde azaldıfı şeklinde yorumlanabilir. Ancak hu yorumu, söz 
(konusu dönemde tarımda meydana gelen teknolojik gelişmeyi de göz-
önünda tutarak değerlendirmek gerekmektedir. 

(2) TARIM DIŞI: 

1276. İstihdamın tanm dışı sektörler arası dağılıma ve gelişmesi 
Tablo 509 da verilmiştir. 

1277. Görüldüğü gibi Birinci Plan dönemi başında 2 milyon 654 bin 
olan tarım dışı istihdam, dönem sonunda 3 milyon 322 bin olmuştur. 
Bu, yılda ortalama yüzde 4,6 lık bir artış ifade etmektedir. îkinci Plan 
dönemi sonunda istihdam, 1972 yılı için öngörülen üretim artış hedefle-
rinin gerçekleşmesi halinde 4 milyon 586 bine çıkacaktır, ikinci Plan 
dönemindeki bu gelişme yılda ortalama yüzde 6,6 olmaktadır. 

1278. Tablo 509 daki istihdam gelişmelerinin endeksleri ve yıllık 
ortalama yüzde artışlar Tablo 510 da gösterilmiştir. 

1279. ikinci Plan döneminde sektörlerde istihdamm yıllık ortala-
ma yüzde artışları Birinci Plan dönemine göre, inşaat dışmda, yüksek 
olmuştur. Ticaret ve hizmetler sektörleri en yüksek artışı gökermek-
tedir. inşaat sektörü yıllık ortalama yüzde artışlan iki Plan döneminde 
de yaJtlaşık olarak aymdır. 

1280. Tespit edilen yıllık ortalama artışlar, önceki yıllarda tah-
minlere dayanarak yapılan değerlendirmeleri doğrulamamaktadır. Ön-
ceki dönemlerde sanayi sektörünün doğrudan istihdam yaratma bakı-
mmdan başta gelen sektör olduğu varsayılmaktaydı. Oysa gerçekleşen 
istihdam değerleri, inşaattan sonra en düşük yıUık ortalama yüzde artı-
şmm sanayi sektöründe meydana geldiğini göstermektedir. 



1281. Ticaret ve hizmetler sektöründe istihdam artışı hızının yük-
sek olması bu sektörlerdeki emek verimlüig-inin düşük olma^ma bağla-
nabilir. Sanayi sektöründeki dü§ük istihdam artış oram ise bu sektör-
deki yüksek emek verimliUfi Ue açıklanabilir. Sanayiin istihdama asıl 
katkısı dolaylı yoldan diğer sektörlerde yarattıfı gelinmeye bağlı ola-
rak ortaya çıkmaktadır. 

TABLO : 509 — Planh Dönemde Tanm Dışı Sektörlerde Sivil 
İstihdamın Dağılımı ve Gelişmesi 

1962 
A 

1967 1971 

(İS-6Jİ. YaşJ 

1972 (a) 
(Bin (Bin 

\ 

(Bin (Bin 
> 

Sektörler 

kişi) Yüzde kişi) Yüzde kişi) Yüzde kişi) Yüzde 
Sektörler (1) (2) (3) (4) (5) (6) (T) (8) 

Sanayi 995 37,5 1175 35,4 1450 33,2 1519 33,1 
İnşaat 305 11,5 369 11,1 419 9,6 433 9,4 
Ticaret 32S 12,4 395 11,9 581 13,3 605 13,2 
Ulaştırma 258 9,7 325 9,6 424 9,7 450 9,8 
Hizmetler (b) 768 28,9 1058 31,8 1490 34,1 1579 34,4 
TOPLAM 2 654 100,0 3 322 100.0 4 364 100.0 4 586 100,0 

s^lanm^t^'^^^'^^^^ cwfirördM£rü itrefm artış hedefl&nne göre he-

(b) Banka, sigorta ve gayrimenkul işleriyU uğraşarüar, Usmetl&r sek-
törü kapsamındadır. 

(S) YURT DIŞI ÎSTÎBDAM : 

1282. özellikle 1963 yılmdatı sonra hız 'kazanan yurt dışına işgücü 
göndermeleri, istihdam sorununu geçici de olsa hafifletmiştir. 1971 yıh 
sonuna kadar, çeşiüi ülkelere gönderilen 570 bin civarmdaki işgücünün 
1972 yıh sonunda 650 bine çıkacağı tahmin edilmektedir. 

( I f ) SEKTÖRLERDEKİ İ8TİBDAM ARTIŞLARININ GENEL 
DEĞERLENDİRİLMESİ: 

'12S3. ikinci Plan döneminde Tanm dışı sektörlerde oluşan yıllık 
ortalama yüzde 6,6 lıik artış. Urun sektöründe çalıdan nüfusun tanm 
dışı sektörlere kaymasından meydana gelmiştir. 

Yurtiçi sivil istihdam Birinci Plan dönemmde 780 büı, İkinci Plan 
döneminde 750 bin artmıştır. Başka bir deyişle, Planlı döneme girildi-
g-mden bu yana ekonominin yaratt.g-ı istihdam artışı yılda ortalama 150 
bm civanndadır. Yurt dışına gönderilen işgücünün de dikkate almma-
sıyle, toplam istihdam artışları Birinci Plan dönemi için 985 bin ve 
ikinci Plan dönemi için 1 milyon 195 bin olmaktadır (Tablo 511). 
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TABLO : 511 — Planlı Dönemde Toplmn Sivil İstihdam 

Sektörler 

Tanm 
Sanayi 
İnşaat 
Ticaret 
Ulaştırma 
Hizmetler 
Bilinmeyenler 

Yurtiçi istihdam 
Yurtdışı istihdam 

TOPLAM ISTÜÎDAM 

(15-61, Yaş) 
(Bin KişiJ 

1962 1967 1971 1972 (a) 

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

9 216 9 073 6 763 8 763 
995 1175 1450 1519 
305 369 419 433 
328 395 581 605 
258 325 424 450 
768 1058 1490 1579 

81 338 133 133 

11 951 12 733 13 260 13 482 
— 204 570 650 

11 951 12 937 13 830 14 132 

Kaynak : Devlet Planlama Teşkilâtı 
(a) lOreYtlt Programının öngördüğü üretim artı? hedeflerine göre he-

saplanmıştır. 

1284. öte yandan yurtiçi istihdanun sektörler arası dafılımı da 
Talblo 513 de verilmiştir. 

TABLO : 512 — Yurtiçi İstihdamın Sektörler Aarası Dağılımı 
(15-f>It Yaş) 
(Yüzde) 

Sektörler 

1962 1967 1971 1972 (a) 

Sektörler (1) (2) (3) (4) 

Tanm 77.1 71.3 66,1 65,0 
Sanayi 8,3 9,2 10,9 11,3 
İnşaat 2.6 2,9 3,2 3,2 
Ticaret 2,7 3,1 4,4 4,5 
Ulaştırma 2.2 2,5 3,2 3,3 
Hizmetler 6,4 8,3 11,2 11,7 
Bilinmeyenler 0,T 2,7 1,0 1,0 

TOPLAM 100,0 100,0 100,0 100,0 

Kaynak : Devlet Planlama Teşkilâtı 
(a) idlZYüı Programının öngördüğü üretim artış hedeflerine göre he-

saplanmıştır. 

II. UZUN DÖNEMLİ GELİŞME YÖNÜ : 

1285. İstihdam sorununun çözülmesi ve gelir dağılımmm iyileştiril-
mesi, perspektif planın uzun dönemli amaçlarmda biri olarak benimsen-
miş. 1995 te çalışan nüfusun dörtte biri tarımda, dörtte Ibiri sanayide ve 
yansı hizmetlerde çalışacak biçimde tam istihdama ulaşılacağı kabul 
edilmiştir. İstihdamda uzun dönemli gelişmeler Kesim İki'de Tablo 96-
97 ve açıklamalarmda belirtilmektedir. 



III. ULUSLARARASI KARŞILAŞTIRMALAR: 

Türkiye'yi isühdam konusunda karşıla^-
ürmak tanzm, kapsam ve yapı farklılıkları nedeniyle bazı zorluklar taşı-
makla beraber ilgi çekici sonuglar da vermektedir. 

1. İŞGÜCÜNE KATILMA ORANLARI ; 

Karşılaştmlan ülkelerde Japonya dışında hemen hepsinde 
fo^o oranlarmm giderek düştüğü görülmektedir, italya'da 
1962 yılında işgücüne katılma oram yüzde 42.1 iken 1968 yılında 37 8 
düşmüştür. Türkiye'de 19.60 yılmda yüzde 46.8 olan işgücüne katılma 
oranı 1970 de yüzde 40.8 e inmiştir (Tablo &13). 

TABLO : SİS — Çeşitli Ülkelerde îşgücime Katılma Oranlan 

(15+Yaş) 
(YüzdeJ 

Ülkeler 

1962 
işgücüne katılma 

oram 

1965 
işgücüne katılma 

oranı 

1968 
İşgücüne katılma 

oranı 
Ülkeler (1) (2) (3) 

italya 
Fransa 
Almanya 
Hollanda 
ispanya 
Yunanistan 
Japonva 
TÜRKIYE 

42,1 
42,1 
47.3 
•36 9 
38.6 
43.3 (1961) 
48.6 
46.8 (1960) 

39.2 
41.8 
46.3 
36 9 
38,5 

48.9 
43.4 

37,9 
41,5 
44.3 
36.4 
38,4 
43.2 (1967) 
50.1 
40.8 (1970) 

2. İSTİHDAMIN SEKTÖRLERE GÖRE DAĞIL IMI : 

12S8. Türkiye'de çalışanların 1970 yılında yüzde 6'71 i tarım 
sektöründe çalışmaktadır. 65 yaşmdan yukarı grubun dikkate aimması 
bu oranı daha da yükseltecektir. Bu yaş grubunun işgücüne katılma 
oranı tarım sektöründe çok yüksektir. İncelenen ülkelerden tarım sektö-
ründe istihdamın en yüksek oranda oldufu ülkeler ispanya, italya ve 
Japonya'dır. Bu ülkelerde 1968 yılmda tarımda çalışan nüfusun istihdam 
hacmine oram ispanya'da yüzde 31.8 italya'da yüzde 22.5 ve Japonya'da 
yüzde 19.8 dir (Tablo 514). 

IV. ÜÇÜNCÜ PLAN DÖNEMİNDE GELİŞMELER : 

1. İŞGÜCÜ TALEBİ : 

(IJ SEKTÖRLERE GÖRE İŞGÜCÜ TALEBİ: 

(a) Tanm dışı sektörler : 

1289. Üçüncü Plan döneminde tarım dışı sektörlerde yaratılacak 
istihdam Tablo 515 de gösterilmiştir. 
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TABLO : 515 — Üçüncü Plan Döneminde Tarım Dışı 
t>wıl istihdam. Tahminleri (a) 

s e k t ö r l e r 

(15-6J, Yaş) 
(Bin Kişi) 

1972 1977 

(1) (2) 
Sanayi ^ — 
inşaat ^ 519 2102 
Ticaret 682 
Ulaştırma 726 
Hizmetler (b) 615 

1579 2 072 
toplam 

4 586 6 197 
Kaynak : Devlet Planlama Teşkilâtı 

S mJ^tâ'î^tl hedeflerine göre hesapU^tır. 

1290. G«rüldütü gibi 1972 yılmda 4 milyon 586 bin olan tahm 
I Z I f f <̂ önemi sonunda 6 milycTig ' b i n Î ^ 

S r a S L i ^ r t a f ' ^ ^̂ ^ artjgösterm^ktedfr. 
sanayideki ortalama artış yüzde •6.7 ile genel ortalamayı aşmakta hiz-
a C d l - - g e ^ ^ o r t a l l ^ r 

sektörünün yüzde 9.5 gibi çok büyük bir artış hızı gös-

verTmn-« katsayısmın büyük, başka bir deyişL 
venmlüıgınm sok düşük olacağı varsayımmın bir sonucuLr. 

(b) Tarım sektörü: 

d S f i f ! ! ' sayımlannda tarımda fiilen çalışaaılar 
(İO-64 yaş) sırasıyle 9 milyon 110 bin ve 9 milyon 287 bin iken T9TO 

C ü ş S r ^ « S a Z 

döneminde ise tanm sektörünün istihdam hac-
edilmektedir. Tablod^ gö-

f « bin ola^ tanm sektörü istüıdamı 
1977 yılmda 8 milyon 600 :bin dolaylarma inecektir (Tablo 516). 

TABLO : 516 - üçün^ Plan D&neminde Tarım Sektörü 
İstihdam ve İşgücü Fazlası Tahminleri 

(15-6J, Yaş) 
(Bin Kişi) 

1972 1977 

Tarımda fiilen çalışanlar 
»T'rt J /. 

(1) (2) 

îanmd^ ^ ^ talebi 7 S f 7 Tanmda en faal mevsimdeki işgücü ^ ^ ^ ^ 

Kaynak : Devlet Planlama Teşkilâtı 



1294. Tanm sektöründe sürekli eksik istihdamdan çok mevsimlik 
eksik istihdam önemli bir sorun olmakta devam edecektir. 

(c) Yurt dışı işgücü t^ebi t 

1295. 1971 yılmda yurt dışma g'önderilen işgücü 1970 yılma göre 
41 bin kişi azalmıştır. Bu durum, 1967 yılındaki geçici düşüşe benze-
memekteyse de, yurt dışına işgücü göndermelerinin Üçüncü Plan döne-
minde, önceki yıllarda gerçekleşen hızla devam etmeyeceği beklenmek-
tedir. Üçüncü Plan döneminde yurt dışına gönderilecek işgücü sayısımn 
350 bin dolaylarında olacağı tahmin edilmektedir (Tablo 517). 

(2) topüAjM İşgücü taüejbİ : 

1296. Üçüncü Plan dönemindeki toplam sivil işgücü talebi tahmin-
leri Tablo 517 de gösterilmiştir. 

TABLO : 517 — Üçüncü Plan Dönemi Toplam Sivü 
İstihdam Tahminleri 

(15-64 Yaş) 
(Bin Kişi) 

Tanm 
Tanm dışı (a) 
Bilinmeyen (b) 

Toplam İç talep 
Yurt dışına yılı içinde gidecek işgücü 

Toplam işgücü talebi 

1972 1977 

(1) (2) 

8 763 6 600 
4 586 6 197 

133 133 

13 482 14 930 
85 50 

13 567 14 980 

Kaynak : Devlet Planlama Teşkilâtı 
(a) Planda öngörülen üretim artış hedeflerine göre hesaplanmıştır. 
(b) 1970 nüfus sayımı yüzde 1 örnekleme sonuçlarına göre, iktisadî 

faaliyet kolu bilinmeyenler ISS bin kişidir. 

1297. Yeni istihdam olanaklarının yaratılması tanm dışı sektör-
lerde öngörülen üretim hedeflerinin gerçekleşmesine bafh olacaktır. Üre-
tim hedefleri gerçekleştiği takdirde toplam yurtiçi talebin Plan dönemi 
sonunda 14 milyon 930 bine çıkacağı tahmin edilmektedir. Toplam işgücü 
talebi ise yurt dışına işgücü gönderilmesi tahmininin gerçekleşmesi ha-
linde 14 milyon 980 bin olacaktır. 

2. ÎŞGÜCÜ A K Z I : 

1298. Plan döneminde toplam nüfus, 15-64 yaş grubu ve işgücü 
arzı yıllara göre Tablo 51S de gösterilmişür. 



TABLO : 518 — Üçihıcü Plan Döneminde Yıllara Göre 
işgücü Arzı Tahminleri 

(1B-6J, YaşJ 
(Bin Kişi) 

1972 1&77 

(1) (2) 
Toplam nüfus -

(15-64) ya§ grubu 20 350 

işgücü arzı (a) 

42 630 

2 3 371 

14 317 16 080 
Kaynak : Devlet Planlama Teşkilâtı 

^â'ifcü dtşt,m gönderilen ve gönderilecek iş-
gücü üe Ordu+Jandarma sayısı düşülmüştür. 

3. İŞGÜCÜ F A Z L A S I : 

1299. İşgücü ara, talebi ve işgücü fazlası tahminleri Tablo 519 da 
gösterilmiştir. 

TABLO : 519 — İstihdam ve İşgücü Fazlası TahmÂnleri 
(15-61, Yaş) 
(Bin Kişi) 

I. İşgücü arzı (a) 

n . İşgücü talebi 
— Tarımda fiilen çalışanlar 
— Tanm dışı (b) 
— Bilinmeyen 
— Yurt dışma yılı içinde gidecek işgücü 

HI. Tanm dışı işgücü fazlası ( I -H) 
IV. Tarımda En faal mevsimdeki işgücü fazlası 
V. Toplam işgücü fazlası (HT+rV) 

f S ? " " " 
Kaynak : Devlet Planlama Teşkilâtı 

(b) PUmda öngörülen üretim artış hedeflerine göre hesaplanmışttr. 

döneminde öngörülen üretim hedeflerinin ger-

S r ^ H î , ' fazlasmda bL 

kalacaktır. Bununla beraber eksik is-
tıhdamm bilmen sorunları bu dönemde de önemini sürdürecektir. 

1972 1977 

(1) (2) 

14 317 16 080 
13 567 14 980 
8 763 8 600 
4 586 6197 

133 133 
85 50 

750 1100 
850 700 

16ıOO 1800 

11.2 11^ 



V. İLKELER VE TEDBÎRLER : 

1301. 1. Kısa dönemde istüıdam imkânlannı artırma çabalan 
perspektif plan döneminin gerekli kıldıfı ileri ve sermaye yofun tek-
nolojilerin gelişmelerini engellemiyecek biçimde sürdürülecek, teknoloji 
seçimi ve tercihinde bu ilkeden hareket edilmesi esas olacaktır. 

'2. Kişilerin yetiştirildikleri meslek ve alanlarda istihdamının sağ-
lanması esas olacaktır. 

3. Ekonomik gelişmenin belli bir düzeye ulaşmasma kadar de-
vam etmesi beklenen işgücü fazlasmm, yoğnn olduğu bölge ve sektör-
lerin dış ülke istihdam olanaklarmdan öncelikle yararlandırılması esas 
olacaktır. 

4. İş ve İşçi Bulma Kurumu, i§ arayanlarm, en kısa dönemler 
içinde en yüksek verimi sag-layabilecekleri açık işlerde istihdamlarmı 
kolaylaştırıcı tedbirleri özellikle yoğun sanayi :bölgelerinde alacaktır. 

5. İstihdamla ilgili gelişmeleri yakından izlemeye imkân vermek 
üzere üretim birimlerinin mevcut ve yakm gelecekteki gelişim program-
lanna dayah olarak, kullanmak durumunda oldukları işgücünün nicelik 
ve niteliği hakkında güvenilir bilgileri toplayan ve değerlendiren, bir sis-
tem kurulacaktır. 



ÇAUŞMA SORUNLARI 

I. PLANLI DÖNEMDE GELİŞMELER : 

1302. Ücretlilerin aktif nüfusa oranı, sektörlerarası dağılımları 
ve statüleri ekonomik gelişmeye bağlı olarak zaman içinde anlamlı de-
ğişmeler göstermektedir. Bir işyerinde ve ücret karşılığı devamlı çalı-
şanların sayılarmda ilk iki plan döneminde önemli artışlar göze çarp-
maktadır. Toplam sayılan 1963 yılında 2.7 milyon ve iktisaden nüfusa 
oram yüzde 21,6 olan ücretliler, Iİ97.1 yılmda 4 milyona ve Lktisaden 
faal nüfus içindeki payları ise yüzde 29 a ulaşmıştır. (Tablo 520). 

1303. Tabloda görüldüğü gibi, 1971 yılmda toplam sayılan 4 mil-
yon dolaymda olan ücretlilerin 1 milyon 400 bini tarım dışı'sektörlerde 
sigortalı işçi, 800 bini devlet memuru ve 1.6 milyonu devamlı tanm İş-
çisi, esnaf ve küçük sanatkâr ücretlileri olarak çalışmaktadır. 

1304. ÜcretUlerin çalışmadan doğan sorunlan, mikro ölçekte işçi 
ve işveren arasındaki ferdi ve toplu iş ilişkilerine, makro düzeyde ise 
istihdam, üretim ve dağılım gibi ekonomik faktörlere bağlı olarak de-
ğişim göstermektedir, öte yandan, ücretli gruplar arasındaki deng-esiz-
likler; çalışılan kesime, işletme büyüklüğüne ve düzenleyici yasaların 
kapsamlanna göre geçmiş plan dönemlerinde farklı gelişmeler göster-
mektedir. 

1. ÜCRETlJ: GRUPLARINDA GELİŞMELER : 

ev SİGORTALI ÎSÇtLER VE DEVLET MEMURLARI : 

1305. Ferdî iş ilişkilerini düzenleyen iş kanunlan ile toplu iş iliş-
kilerini düzenleyen Sendikalar ve Toplu Sözleşme Kanunlan, özellikle 
tarım dışı sektörlerdeki büyük ve orta ölçekli üretim birimlerinde istih-
dam edilen ücretlilerin çalışma koşullan üzerinde etkili olabilmektedir. 
Sayılan 1 milyon 400 bin dolaymda olan bu grubun genellikle sigortalı 
işçilerden oluştuğu düşünüldüğünde, belirtilen statüye sahip ücretlilerin 
düzenli çalışma şartlan ve etken bir sosyal güvenlik sistemi içinde is-
tihdam edildikleri ortaya çıkmaktadır. 

1306. Öte yandan, kamu kesiminde memur statüsü ile istihdam 
edilen maaşlılarm çalışma koşullarında 1971 yılmda Devlet Memurlan 
Kanununu uygulamalarıyla önemli gelişmeler olmuştur. Getirilen «deği-
şen katsayı sistemi» aracılığıyla maaşlarda, fiyat ve millî gelir değiş-
meleri arasmda devamh bir ilişkinin korunması amacı gözetilmiştir. 

1307. Sigortalı işçi ve devlet memurlarının çalışma koşullarım 
düzenleyen hukukî ve ekonomik tedbirlerin etkileri, her iki kesim ücret-
lerinin ortalama yıllık kazançlarmdaki gelişmelerden de görülmektedir. 
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TABLO : 521 — Sigortalı îşçi ve Devlet Memuru Ortalama 
Yılhk Kazançları 

(Carî fiyatlarla, TL.) 

Sigortalı Memur 5allık 
işçi ortalama (a) ortalama (b) 
yıllık kazancı Endeks ödemeleri Endeks 

Yıllar (1) (2) (3) (4) 

1963 6 537 100 11 337 100 
1965 7 887 120 12 683 111 
1967 9 427 144 14 238 125 
1969 11 727 179 14 892 131 
1971 14 351 219 24 032 211 

Kaynak : Devlet Planlama Teşkilâtı 

(a) îş akdine göre sigortalıya ödenen ücretlerden iaşka, kıdem, 
devam ve üretime bağlı primler, fazla mesai ücretleri gibi ücret 
mahiyetindeki bürüt ödemeleri kapsar. Aynı menfaatlerle ka-
nunî ikramiyeler, çocuk zamları gibi sosyal maksatlarla ödenen 
paralar dahü değildir. 

(b) Genel bütçeye dahil birimlerde çalışan kamu personelinin bürüt 
yıllık gelirlerinden emeklilik kurum payı çıkarılmak sureti ile 
bulunmuştur. 

1308. Tablo 521 de yer alan verilere göre, incelenen dönem içinde 
sigrortah l§çi ortalama yıllık kaazncmm, mutlak rakam olarak yıllık 
ortalama memur maaşmdan daha düşük olmasma rafmen daha yüksek 
bir oranda arttığı anlaşılmaktadır. 

(2J TABIM İSÇİLEBÎ VE KÜÇÜK ÜRETİM BİRİMİ ÜCRETLİ-
LERİ : 

1309. Sayıları 600 bin dolaymda tahmin edilen tarımda devamh 
işçi statüsünde istihdam edilenlerin, ücret ve çalışma koşullan kanunî 
düzenlemeler dışmda, sektördeki işgücü ve üretim özelliklerine bağlı 
olarak, bölgelere, mevsime ve ürün. tipine göre değişiklik göstermekte-
dir. 

1310. İş ve İşçi Bulma Kurumunun 1971 yılında Adana, DenizU 
ve Hatay illeri için derlemiş olduğu bilgilerden elde edilen sonuçlara 
•göre; çeşitli tarım kollarında çalışan tarım işçisi ücretleri günde 15-20 
TL . arasmda değişmektedir. Ancak, belirli tarım türlermde işçi ücret-
lerinin 35-40 TL. na ulaştığı bölgeler olduğu gibi bazı bölgelerde de üc-
retlerin kanunî asgarî ücretler altma indiği görülmektedir. 

1311. Tarım sektörü ücretlilerinin çalışma koşullarınm kanunî dü-
zenlemesinde, tanm işi, tarım işvereni ve tarım işçisi tanımlamasmdaki 
güçlükler dolayısı ile hazırlanan Tarım tş Kanunu gecikmekte ve 
önemli bir çalışma kesimi, kapsam dışmda kalmaktadır. 



1312. Küçük işletmelerde çalışan ücretliler, ekonomik nedenler 
yanmda denetleme güçlükleri ile de oldukça zor çalışma şartlan altmda 
istihdam edilmektedirler. Devlet Planlama Teşkilâtı tarafmdan 1969-
1970 yılmda 5 ilde yapılan bir araştırmanm sonuçlarına göre sanatkâr 
yanmda çalışan usta ve kalfa ücretlerinin ortalama net 400 T L dolay-
larında ve kanunî asgarî ücretlerin altmda bir düzeyde oldufu tespit 
edilmiştir. Ote yandan, çırak statüsünde çalışanların, yetişme sürecini 
ve asgarî çalışma koşullarını düzenleyici kanunî tedbirlerin henüz ha-
zırlık aşamasında olması çıraklık alanmda düzensiz istihdam koşulları-
nın varlıfma yol açmaktadır. 

2. ÖRGÜTSEL GELİŞMELER : 

(1) SEÜSrDÎKAIoAŞMjV : 

1313. 1963 yılmdan bu yana tarım dışı sektörlerde sendikalı işçi 
sayısında önemli gelişmeler olmuştur. Toplam sendikalı işçi sayısı ve 
aektorlerarası dağılımı, bu alandaki istatistiklerin yetersizliği nedeni ile 
tam olarak tespit edilememekle beraber, 1962 yılında 300 bin dolayında 
olan sendikalı işçi sayısmın 1971 yılmda 1.2 milyon dolaymda olduğu tah-
min edilmektedir. 

1314. Toplam ücretlilerin yüzde 29.6 smı oluşturan sendikalı işçi-
ler sanayi ve. hizmetler sektörlerindeki büyük ve orta üretim birimle-
rinde toplanmışlardır. Sendikalaşmadaki gelişmelerin belirgin bir özel-
liği, sendikalı işçilerin 435 1 mahalli ve 302 si İşkolu olmaU üzere top-
lam 737 sendikaya dağılmış olmalarıdır. .Sendikalı işçi sayısı en yüksek 
olan iş kolları gıda, tekstil, genel hizmetler, madencilik ve enerji sektör-
leridir. 

1315. işverenler ârasmda sendikalaşma, gecikmeli bir gelişim gös-
termiştir. Bir üst işveren örgütü olan Türkiye İşverenler Konfederasyo-
nuna bağlı 18 işkolu sendikası toplam olarak 1100 işletme işverenim 
temsil etmektedir. Aynca işveren sendikalaşmasının özelUkle imalât 
sanayiinde yoğunlaştığı anlaşılmaktadır. 

(ZJ TOPLU SÖZLEŞMELER : 

1316. Toplu pazarlık ve toplu sözleşme sistemi sendikalaşnuş sek-
törlerdeki çalışma koşullarmm düzenlenmesinde etken bir kurumsal fak-
tör olarak rol oynamaktadır. 

1317. Toplu pazarlık sistemi, sendikah işçi sayısmdaki artıklara 
bağlı olarak giderek artan işyeri ve ücretliyi kapsamma almaktadır. 
1966-1967 dönemine göre 1970-1971 de toplu sözleşmelerle kapsanan işçi 
ve işyeri sayısmda yüzde 50 yi aşan artışlar gözlenmektedir (Tablo 
522). 
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1318. Tapılan toplu sözleşmelerin genellikle belirli bir isverini 

S e t i r u y g u l a m a l a r d a n anlaşUrnaktamr. İu^^î.^ 
Z T S ' ^ö-^eşmeler ise gıda, cam, tekstil, petrol, madenî 
^ y a m ilî savunma ve genel hizmetler gibi işkollarmda yoğunlasmış-
i y a ? v r r d f T ' ^ - - koşullanndan s a d e c e ' ü ^ r e t ™ 

sosyal yardımlar üzerinde sürdürülmekte ve eşit düzeyde saklanan 

: : r ; k t e ~ ^ Yetiştirmeyerek L üst Î r e c e y f ^ ^ ^ 

(S) GREV VE LOKAVTLAR : 

k e s i m ^ t ^^ " " a rmm toplu sözleşme sistemi ile düzenlenditi 
kaimlerde ^ e v ve lokavtlar ilgili tarafların bir anlaşmaya varabilme-
e^ amacı İle başvurdukları en son araçlar olmaktadır. Gr i l e r e k a t i l i 

toplam İŞÇİ sayısı, toplam grev süresi ve grevlerde kaybolan toplam 
günü sayısı Tablo 523 de verilmektedir. 

' ' T " " ' ' ' aşamasında dofduklan ve söz-
leşme yürürlükte iken ortaya çıkan grevlerin az oldufu uygulamalardan 

v T Î ^ u l t ' ' T bin işgücü kaybına 
yo açtıtı buna karşı lokavtların grevlere göre oldukça sınırlı bir uy-
gulama alanı buldufu görülmektedir. Gerçekten, 1968-19Y1 yıllarım k a l 

t Z Z ^ T ^ T , ' ' lokavtları^ 
toplam 200 bm dolaymda işgünü kaybma-yol açtıfı tespit edilmiştir (1). 

3. ÜCRETLERDE GELtŞMEUEK : 

CIJ CARI ÜCRETLER : 

. o'-talama ücretlerdeki gelişmeler çeşitli sektör-
lerdekı işgücü verimi, işletme büyüklümü gibi ekonomik ve asgarî üc-
retler, toplu sözleşme sistemi gibi kurumsal faktörlere batlı olarak fark-
lılık göstermektedir. 

1322. Ücretler, çalışan başına sermaye oranı yüksek, sendikalas-
mış emek piyasasına sahip, büyük ve orta üretim birimlerinden oluşan 
sektörlerde, daha yüksek bir ortalama yıllık artış hızı göstermektedir. 

1323. Tablo 524 de görüldütü gibi, 1971 yılmda mutlak rakam ola-
rak en yüksek sigortalı işçi kazancı 44.8 TL. ile ulaştırmada ve en dü-
şuk ^ l a m a sigortalı kazancmm ise ene^ide 34.4 TL. ve madencilikte 
35.1 TL. oldutu anlaşılmaktadır. Öte yandan, incelenen dönem içinde en 
yüksek yılhk ortalama artış hızı yüzde 11,9 ile sendikalaşma oranı 
yüksek madencilik ve işgücü vasıf bileşimi ve verimi yüksek imalât 
sanaynlerinde olmuştur. Ayrıca, kapsanan sektörlerde sigortalı işçi ka-
zancının uzun dönemde ücret farklılıklarmı azaltıcı bir gelişim göster-
diti anlaşılmakUdu-. 

(1) Kaynak: Çalışma Bakanlığı 



u < 

C5 O 

cd CD o os ;o rH 00 <N 00 rH 
İN M .H CO 
lO CO O CO 
t - N M E> co TH CO C<I 

) ! 0 Tfl İN 00 ) 0> lO 00 lO TH rH 00 CD 1> r-l ^ 00 
TJi ca a> lo 

t- o CO t- 00 t- <35 «o Tt( (N lO o o co rfH 
05 00 İN ıra t -
o CM eo M T-ı 

rH ıH <N 

m tD İN İN ••) rt İN m m 
) t - Os rH 

CO T-l rH ıH M 

«5 eo 00 lO rH Oi t̂  Oi Ĉ  ÇD 
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TABLO : 5Z4 — Tarım Dvşı Sektörlerde Ortalama Günlük 
Sigortalı Ücretleri 

(Cari Fiyatlarla TL.) 

1963 1965 1 9 6 7 

1963 - 1971 
ortalama yıUik 

19 6 9 1971 (a) yüzde artış 

Sektörler (1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Sanayi 16,9 19,9 24,2 32,1 38,4 10,9 
Madencilik 14,3 17,0 22,3 27,0 35,1 11,9 
İmalât 17,2 20,7 24,8 31,8 39,6 11,0 
Enerji 18,6 19,1 24,1 29,0 34,4 8,0 
İnşaat 18,6 21,3 27,0 32,2 35,5 8,4 
Ticaret 25,3 28,4 29,5 33,7 38,9 5,5 
Ulaştırma 20,3 23,8 31,6 38,4 44,8 10,4 
Hizmetler 20,8 24,8 28,5 34,0 40,6 8,7 

Kaynak : Sosyal Sigortalar Kurumu ve Devlet Planlama Teşkilâtı 
(a) 1971 geçici tahmin 

(b) MadenciUk+Enerji (rrtalaması 

1324. Toplu sözleşme sisteminin yürürlüğ-e girdiğ-i 1963 yılmdan bu 
yana İktisadî Devlet Teşekküllerinde işçi ortalama ücretleri özel kesi-
me göre daha hızlı l)ir artış göstermektedir. Kamu ve özel kesim ara-
smdaki ücret farkları özellikle vasıfsız ve yan vasıflı işgücü için daha 
belirgin olmaktadır. Tablo 525 de görüldüğü gibi 1971 yılmda özel ke-
simde istihdam edilen sigortalı işçinin ortalama günlük kazancı 36,3 
TL. olduğu halde, aynı statü ile kamu kesiminde çalışan sigortalı işçi-
nin ortalama günlük kazancı 44.1 TL. olarak tespit edilmiştir. 

1325. Kanunî asgarî ücretlerde gözetilen temel amaç vasıfsız bir 

işgücünün ortalama ücretinin, ekonomik nedenlerle sosyal yönden kahul 

edUmez bir düzeye inmesini kanunî yollardan önlemektir. 

1326. Kanunî asgarî ücretler 1969 yılma kadar mahallî komisyon-
larca ve 1969 dan iübaren ilgiU taraflardan meydana gelen ve Çalışma 
Bakanlığına bağlı bir komisyon tarafmdan bütün ülke için merkezî ka-
demede tespit edilmektedir. Küçük ve düzensiz işletmelerde uygulama 
olanacgı emırh olmakla beraber kanunî asgarî ücretlerin saptanan dü-
zeyi, özel ücret yapısı üzerinde etkili olabilmektedir. Kamu kesimi fiilî 
asgarî ve ortalama ücretlerinin kanunî asgarî ücretin oldukça üstünde 
gerçekleşmesi nedeniyle asgarî ücret düzeyinin tespitinden kamu kesimi 
daha az etkilenmektedir. Kanunî asgarî ücretlerin ve özel sektör orta-
lama ücretlerinin karşılaştırılması Tablo 526 da verilmektedir. 
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TABLO : 526 — ö«eZ Kesim Sigortalı İşçi Günlük Kazancı ve 
Karmn% Asgarî Ücretler 

(Carî Fiyatlarla TL.) 

YıUaa-

1963 
1965 
1967 
1969 
1971 

Ortalaıma özel 
sektör Ücreti 

(1) 

18.3 
21,2 
24.4 
30,8 
36,3 

Ortalama 
asg-arî ücret 

(2) 

10,1 
11,0 
12,9 
17,1 
17,1 

Farkın asgurî 
ücrete 

oranı (Yüzde) 

(3) 

0,81 
0.93 
0.89 
0,80 
1,12 

Kaynak : Sosyal Sigortalar Kurmrıu ve Çalışma Bakanlığı 

(S) REEL ÜCRETLER : 

1327. Ücret-fiyat ilişkisi özellikle toplu Sözleşme sistemi açısından 
önemini sürüdüren bir gelişme göstermektedir. Tablo 527 de geçimde en-
deksleri ve ücretlerdeki artışlar endeks olarak verilmektedir. 

TABLO : 527 — Ücret ve Fiyatlar (1963 - 1971J 

(196S = 100) 

Y ı l l a r 

1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 

1963-1971 ortalama 
artış 

tö 4-> ^ 

P — 
tiD m 
•3-S 
d -O 

I : 
cö 

(1) 

100,0 
108,8 
120,6 
131,3 
144.2 
157,5 
179.3 
197,2 
2195 

^ "O •S N 

(2) 

8,8 
10,8 
8,8 
9.8 
9,2 

13,8 
9.9 

11,3 

10,3 

m 
S 

â S 

Is 
İ3 v 
w K, 
M ho 

(3) 

100,0 
102,2 
108,4 
113.1 
120,0 
125,0 
131.2 
143.3 
164,0 

cö '0 
^ "O 

(4) 

2,2 
6,0 
4,3 
6,1 
4.1 
5,0 
9.2 

14,4 (a) 

:3 

0) 
O 

(5) 

100.0 
106,4 
111,2 
116,0 
120.1 
126,0 
136,6 
137,6 
133,8 

& ^ 
Î̂ İ d) 
V 'O 
i s 

(6J 

6.4 
4.5 
4.3 
3,5 
4,9 
8.4 
0,7 

— 2,8 

— 6,4 — 3,7 
Kaynak : Sosyal Sigortalar Kurmmı ve istanbul Ticaret Odası 
(a) 1971 Haziran ortalaması 

(S) MİLLİ GELİR İÇİNDE ÜCRET VE MAAŞLAR : 

1326. Sanayileşmeye bağ-lı olarak aktif nüfus içinde ücretliler 
oram yükselmekte, aynı zamanda çeşitli sosyal politika uygulamaları, 
ortalama ücreUi kazancını arttırmaktadır. 



. Türkiye'de tüm ücretlilerinin ortalama kazancı ve millî ge-
hr ıçmde toplam ücret ödemeleri tespit edilememekte bu nedenle hesapfa. 
malar ancak istatistikleri yeterli olduğu ücretli gruplan iğin y a p ı l L l -
mektedır. Tablo 528 de tüm ücretliler içinde sigortalı işçi ve devlet 
men^riarma yapılan toplam ödemelerin millî gelir içindeki paymda tes-
pit edilen gelişmeler yer almaktadır. 

(İJ DÎĞER ÇALIŞMA SORUNLARI: 

1330. Ücret dışmda kalan difer çalışma şartları, işe başlama 
yaşı, çalışma saatleri, izinler, çeşitli tazminatlar ve iş güvenlimi gibi 
sorunları kapsamaktadır. Söz konusu çalışma şartlarmda asgari norm-
lar, ,lg,h yasalarda yer almakta, ancak uygulamalar örgütleşmiş çalış-
ma kesimleri ile küçük üretim birimlerinden oluşan kesimlerde ö L n i 
farklılıklar göstermektedir. 

TABLO : 528 - Sig^taU tşçi ve Memur (a) Toplam ücret öd^elennm 
Mtih Gelire Safî Millî Hâsıla Oranı 

-D- T, , , toplam Memur+sigortalı 
Yıllık toplam ücret+maaşlarm işçilerin 

ücret ve maaşlar millî gelire iktisaden faal 
TL.) oram (Yüzde) Endeks nüfusa oram Endeks 

Yıllar ( i ) ^^ (4) (5) 
1963 7108 11.7 100 7,9 100 
1965 10 240 14,6 124 9,6 121 
1967 14 312 15,7 134 10,9 137 
1969 19 167 17,0 145 12,5 158 
1971 30 486 (b) 18,2 155 13,8 174 

_——„ . .ı^oı/toı. ırıuniM-ma l eşKiLatı 
birimlerde çalışan memurları kapsamak-

(b) 1971 yılı toplam sigortalı işçi ücret ödemelen tahminidir. 

ı ı. y u r t dışında ça l ı şan î ş ç î l e r : 

ve g e î r ' a c ı S m d ^ " ' - «^ ' î am 
I l - f , • n f Sürdüren bir konu olmuştur. 1971 sonunda 
ç ^ m Ülkelerde çalışan işçi sayısı 570 bin dolaylarında talimin e Z S -

m e l e r f ^^^ i^^^ü gönder-
meleri, .çeşitli yararianna karşı, belirli sonmlar yaratan bir Sl isme 
Olarak nitelendirilebilir. Olumlu etkilerinin başında işgi^S göLSmeTe ! 

S S toolfm ^ .-I-ektedir. 1971 yılında gönderilen toplam döviz tu 
tan, toplam ıhracatm 69.6 sı dolaymdadır (Tablo 529). 



ı ı ı . uzun döneml î g e l i şme yönü : 

1333. Geçmiş Plan dönemlerinde çalışma koşullarmı düzenleyici 
« v e örgütsel tedbirler, sanayi ve hizmetler sektörlerinde y o S ş 
mışfr. Tarım işçileri ile küçük üretim birimi ücretlileri ise digL kesim-
lere göre Oldukça af ır çalışma şartlan altmda istihdam edilmektedir. 
Uzun dönemli gelişmelerin, belirli ücretli gruplanna saklanmış ekono-
mik ve sosyal hakların yaygmlaştırılması yolu ile tüm ücretlileri Jcap-
sayan bir denge durumuna ulaşılacak şekilde yönlendirilmesi gerekli ol-
ııi£iKLd,Gir, 

TABLO : 5S9 — Yurt D^ı İşgücü Göçleri 

Vasıflı 
Gelen 
dövizin 

Kümülâtif 

Giden işçi oranı Gelen döviz ihracata Giden Gelen işçi (Yüzde) (Milyon $) oram i§Çi işçi dövizi 
Yülar (1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1964 - 1966 152 106 35,4 193 230 14,2 152 106 193 230 
1967 8 947 31.2 93 029 17,7 161 053 286 259 
1968 43 204 28,1 107 318 21,6 204 257 393 577 
1969 103 975 31,2 140 636 26,2 308 232 534 213 
1970 129 575 27,0 273 020 46,4 437 807 807 232 
1971 88 442 35,7 471 OOO 69,6 526 249 1 297 233 

Kaynak : İş ve İşçi Bulma Kurumu ve Devlet Planlama Teşkilâtı 

1334. Ücretliler arasında sendikalaşma eg-ilimi sanayileşmeye pa-
ralel olarak artmaktadır. Ancak, sendikaların fallyetleri genellikle üc-
ret sorunu üzerinde yoğunlaşmakta ve işçi eğitimi, tüketim ve konut koo-
peratifleri gibi sosyal ve ekonomik girişinüerin geliştirilmesinde bekle-
nen yararlan sağlayamamaktadır. 

1335. Toplu sözleşme sistemi işleyişinde, toplu pazarlıkta güvenilir, 
kriter ve veriler tam olarak kullanılamamakta, toplu sözleşmelerde iş-
gücü verimini yükselten özendirici bir ücret sistemi işletmeler düzeyinde 
uygulanamamaflctadır. Toplu sözleşme sisteminin tomu kesiminde işleyi-
şinde, etkili bir ücret politikası geliştiren uygulayıcı bir örgütün en kısa 
zamanda kurulması bu sorunları büyük ölçüde giderecektir. 

1336 Toplu iş uyuşmazhklannın çözülmesinde mevcut uzlaştırma 
sistemi, özellikle seçilen aracıların tarafsızlıktan ve uzlaştırma kurulla-
rının teknik bir büronun desteğinden yoksun olması nedenleri ile bekle-
nen yararları sağlayamamaktadır. Bu bakımdan toplu sözleşme sistemin-
de grev öncesi uzlaştırma, arabuluculuk ve tahkim kurumlarının yeniden 
düzenlenmesi gerekmektedir. 

1337. Çalışma alanındaki gerek toplu gerek kişisel hak uyuşmaz-
hklanna bakmakla görevli iş mahkemelerinde, genellikle iş hukuku ala-
nında uzmanlaşmış hâkimlerin yeterli sayıda olmaması ve iş mahkeme-
lerinin yavaş işleyişi iş uyuşmazhklannın çözümünde önemli güçlükler 
yaratmaktadır. 



1338. Asgarî ücretlerin genellikle küçük işletmeler ve ku^al yö-
re erde ekono^k nedenler ve denetim güçlükleri dolayısıyla uygulana-
madıg^ anlaşılmaktadır. Asgari ücretlerin sendikalaşmamı^ çalışSa ke-
simlerinde uygulanabilmesi, büyük bir önem taşımaktadır. ^ ® ^ 

. . . . koşuuan içinde iş kazalan ve meslek hastalıkları 
teknolojik gelişmelerin bir sonucu olarak artış 

göstermektedir. Sorunun işgi saglıfı ve iş güvenüfi merkezi çalışmalar 

o l m a k t ™ ' ^̂ ^ alınması g e r e S 

V. belirtilen gelişmelerin etken bir düzenleme 
ve denetim sistemi ile yönlendirilmesi Çalışma Bakanlıtı görev alanma 
^rmek edır BU nedenle söz konusu bakanlıtm teşkilât düzenlenmesinde 

f e T o r k t Î d ı r " " " - - - - kavuşturulması ge: 

ıv. u lus l a ra ras ı k a r ş ı l a ş t ı r m a l a r : 

koşullarmm uluslararası karşılaştırması, ekonomik ve 
s ı m r ^ . . faktörlerdeki önemli farklılıklar nedeni ile belirli 
sınırlar ıçmde anlam taşımaktadır. Ancak, .Türkiye'nin özellikle Ortak 

s T r a s r . r ' T ' ' ülkelerle k î 
şılaşunlması, bu alandaki gelişmeleri deteriendirme olanağı verebilmek-

1. SENDİKALAŞMA ORANI : 

1342. Sendikalaşma oranı, ücret ve maaşlı olarak çalışanların top-
lam sayıları içinde sendikalı olanların yüzde oranı olaraî ifade 

TABLO : 530 — Sendikalaşma Oram (1971) 

Sendikalaşma oram 
(Yüzde) 

Ülkeler (1) 
Federal Almanya ~ 
Belçika 
Fransa 
italya 

66 
20 

Lüksemburg 
Hollanda 

JİH^ÜHZ! S 

A^u^a'^^utrZ'^t İ l f ^rulet, 

ülkelerinde sendikalaşma oranımn defişik yüz-

Î k J ^ r ^ T anlaşılmakta^iır. Sendikalaşma oralının S l 

^ f r i n l V ^ T ^ ' 20 ile en düşük oldutu 
görülmektedir. Bu oran Türkiye'de yüzde 30 a ulaşmıştır. 



Z. ÇALIŞMA SÜBELERt: 

1344. Çeşitli ülkelerdeki çalışma süreleri, işgücü verimi ve işlet-
melerin rekabet yetenefine bağlı olarak değişim göstermektedir. Difer 
bir deyimle çalışma sürelerinin kısaltılması örtülü bir ücret yükselişi an-
lamını taşımakta ve birim emek faktörü verim artış oranı ölçüsünde 
mümkün olabilmektedir. 

TABLO : 5 Sİ — Çalışma Süreleri 

Ülkeler 

Federal Almanya 
Belçika 
Franaa 
İtalya 
Lüksemburg 
Hollajıda 
TÜRKIYE 

Çalışma saatleri 
(Haftalık) 

43.8 
37.9 
44,8 
7,8 (Günlük) 

44,0 
44,2 
48,2 

Kaynak : I.L.O., <s.Year Book of Labour Statistics». 1971 

3. İMAL-İT SANAYİİNDE ÜCRETLER: 

1345. incelenen ülkelerde imalât sanayi reel ücretlerindeki geliş-
meler, ücret faktörünün gelir ve maliyet açılarmdan karşılaştırılmasmda 
anlam taşımaktadır. 

TABLO : 5S8 — îmalât Sanayiinde Ülkelerarası Reel Ücret KarştlaşUrılmast 
(Endeks Değerler) (a.) 

(1961 : 100) 

1963 1964 1967 1969 
Yıllık ortalama 

artış, yüzde 

Ülkeler (1) (2) (3) (4) (5) 

Federal Almanya 114,4 129,0 136,0 149,7 5,2 
Belçika 110,5 123,3 123,6 142,6 4,5 
Fransa 112,3 119,9 127,8 143,5 4,6 
İtalya 102,3 124,5 129,8 143,2 4,6 
Lüksemburg 102,6 115,2 118,2 130,2 3,3 
Hollanda 109,3 123,4 133,5 143,1 4,6 
TÜRKİYE İ04.7 119.7 115,6 133.6 3.6 

Kaynak : I.L.O., «Year Book of Lahor Statistics» 1971 ve Devlet 
Planlama Teşkilâtı 

(a) Türkiye için kullanılan Tstanbul ücretliler geçinme endeksi ve 
sigortalı işçi ücretleri Eylül ayı ortalamalarıdır. 

Ülkelerarası ücret farklılığı işgücü verimi, işgücü vasıf bileşimi îs-
tüıdam durumu gibi ekonomik faktörlerle sendikalaşma gibi kurumsal 
faktörlere bağlı olarak açıklanmaktadır. 



v. i l k e l e r v e t e d b î r l e r : 

1346. «Çalışma» dan doğan sorunlar, toplumda üretim ve payla-
şım gibi ekonomik ve sosyal faktörlere bağh olarak değişim göstermek-
tedir. Bu nedenle, sorunların çözümünde, istihdam, iküsadî büyüme ve 
gelir dafıhmı birlikte gözetilecek temel ilişkilerdir. Ayrıca çalışma ile il-
giK tedbir ve uygulamalarda, ücret karşılığı çalışaniarm kanunlarla öngö-
rülmüş normlara uygun şartlarda istihdam edilmeleri ve üreümden verim 
artışıyla uyumlu pay alabilmeleri amacıyla; çalışma hayatmı düzenleyen 
tedbir ve denetlemelerin beürli çalışma kesimlerinde yofunlaşmasından 
çok, tüm çalışanları kapsayacak biçimde dengeli olarak yaygınlaştırıl-
ması temel ilkedir. ^ ^^ nıaşcını 

1347. Belirtilen genel İlke çerçevesinde. Üçüncü Plan dönemi ted-
birleri, aşağıda yer almaktadır. 

(1) Tarım kesimmdeücretU işçilerin çalışma koşullarını düzenleyen 
Tanm Iş Kanunu; sektörün yapısı ile ilgiU özellikler gözönüne alınarak 
öngörülecek çalışma normlarını denetleyebilecek bir örgütsel yapının ee-
liştirilmeai ile birlikte hazırlanacaktır. 

(2) Küçük üretim birimlerinde işçi statüsü ile çahşajılarm, diğer ke-
sim ücretlerine göre düzensiz ve ağır çalışma şartlan ile isühdam edU-
meleri. mevzuat düzenlemeleri ve etken bir denetleme sistemi ile gideri-
lecektir. " 

(3) Çırak statüsü ile istihdam edilen ücretlilerin «alışma şartlarmm 
düzenlenmesi ve etken bir yetiştirme sistemi içinde vasıf kazanmalan sa-
nayi İÇİ eğitimi ile ilgili kanun çerçevesinde çalışma ve Millî Eğitim Ba-
kanlığınm igbirUği ile sağlanacaktır. 

(4) Sendikalaşma hareketinde eğitimi konut ve tüketim koope-
ratifleri gibi sosyal ve ekonomik girişimleri özendirici tedbirler Çalışma 
Bakanlığı önderliğinde ilgili kuruluşlarla yapüacak işbirliği içinde geliş-
tirilecektir. 

(5) Aynı işyerinin Delil bir dönemde maJıdyet ve muhtevası aym olan-
iki ayn toplu iş sözleşmesine muhatap olmasmı önleyecek yasal tedbir-
ler almacak, aynca toplu iş sözleşmelerinin mevcut yasa çerçevesinde 
daha uzun dönemleri kapsaması uygulamalarda gözetUecektir. 

(6) Ücret kargılığı çalışanların millî gelir içindeki toplam reel pa-
yınm korunması ve verim artışları ile tutarlı yükselişlerin gerçekleştiril-
mesi, genel gelir dağılımı politikası içinde gözeülecektir. 

(.7) Kanunî asgarî ücretler, emeği ile geçinenlere çeşitU istihdam 
kesimleri ve bölgelerinde eşdeğer satın alma gücü sağlayacak bir politika 
aracı olarak kullanılacaktır. 

m Üşgüoü verimindeki gelişmeleri ve bu gelişmeleri etkileyen fak-
törleri devamh olarak izleyerek ilgili taraflara duyurmak amacıyla Millî 
Prodüktivite Merkezi yemden düzenlenecek ve olanaklarından yararianı-
lacaktır. 



(9) Ücret politikası uygulamalarında g-erektifmde iş kolu düzeyinde 
tedbirler önerebilen, işçi, işveren ve devlet temsilcilerinden kurulacak is-
tişarî bir «Ücret ve Gelirler Konseyi» g-erçekleştirilecektir (1). 

(10) Toplu sözleşımesi yapmak durumunda olan kaanu İktisadî te-
şebbüslerinde ortak bir ücret politikası uygulamasının genel esaslarını 
saptamak, verim artışım özendirici ücret sistemleri geliştirmek ve bu 
alanlardaki gelişmelerd izlemek amacı ile merkezî bir «Kamu Kesimi 
Endüstriyel İlişkiler Birimi» kurulacaktır. 

(11) Toplu ig uyuşmazlıMarmm görev öncesi aşamada çözülebilme-
sinde ilgili taraflara yardımcı olmak üzere, uzlaştırma, arabuluculuk ve 
tahkim yöntemlerinin etkenliği araştırılarak ilgili yasal defişikUk öneri-
leri geliştirilecektir. 

Ayrıca iş mahkemeleri hâkimlerinin uzmanlaşmalarmı sağlayıcı ted-
birler alınacaktır. 

(12) Yurt dışı iş gücü talepderi giderek -vasıflı işgücüne yöneleceğin-
den genel endüstriyel eğitim politikası çerçevesinde, kısa dönemli yaygın 
eğitim programları işgücü talep eden ülke katkılan da sağlanai-ak geliş-
tirilecektir. 

(13) Yurt dışmda işgücü göndermelerinde işçilerin; gönderme ön-
cesi, jmrt dışı ve dönüş sorunları ekonomik ve sosyal boyutlar içinde ele 
alınacak ve çözümü ilgili kamu kuruluşlarının işbirliği üe sağlanacaktır. 

(14) îşçi tasarruflarının değerlendirilmesinde tasarruf sahibinin ter-
cihi ile ekonomik ve sosyal kalkınma amaçlarını bağdaştırabilecek bir po-
litika izlenecektir. iSöz konusu politika uygulamasında devlet önderliğinde 
etken örgütsel bir yapı geliştirilecekUr. 

fl) Bakınız : B inci kesim pdlitikalar ve reformlar Fiyat ve Tica-
ret Politikası Madde «O» 



ONBÎRÎNCİ BÖLÜM 

TEKNOLOJİK GELlŞME VE İNSANGÜCÜ 

t e k n o l o j i k gelişme 

l p lan l ı dönemde g e l i ş m e l e r : 

1. GENEL: 

m s . Teknolojik gelişme bu bölümde insangücü verimliliti, bu ko-
nudaki örgütlenme ve sosyo-ekonomik ilişkileri açısından ele aümnıştır 
Planın 4. ve 5. kesimlermde Sektörlerde Gelişmeler, imalât ve llgıU Alt 
Sektörleri ile Yatmm ve Teknoloji. Dış Ekonomik İlişkiler, Özel Vabanoı 
Sermaye Poliükaları bölümlerinde de konularla ilgisi açısından teknolo-
jik gelişmeye yer verilmektedir. 

1349. Tetaıolojik gelişme, üretimin fizikî nitelik, niceHte veverimlili-
tmı ve üretim gxrdüerininyap,.mı, bUeşimini ve ntelitini ekonomiO. kalkın-
ma ve sosyal gelişme a ^ l a r m a ^öre yönlendinnek durumunda olan bir 
aluşumdur.Bu nedenle t ^ o l o j i k gelişmenin amaç ve yönünüoı, uzun ve 

kısa dönemde uygulanacak sosyal ve ekonoma. 'kalkınma politikalan üe tu-
tarlı biçimde tesbiti büyük önem taşımaktadır. Teknolojik gelişmeye en 
fazla duyarlı olan değişkenler istihdam, işgücü verimliliği ve yapısıdır 
Bütün bu faktörlerin doğal kaynaklar karşısmdaki birleşik etkenliği iş-
gücünün verimliüği Olarak belirienmektedir. Verimli l ik işgücü girdisi 
başına üretim oldufu varsayım, ile, imalât alt sektörlerinde on ve daha 
çok İŞÇİ çalıştıran işyerieri için yapılan bir çahşmada, sektörlerde tekno-
lojik geüşmenin seyri incelenmiştir. Birinci Plan döneminde imalât alt 
sektörlerindeki teknolojik gelişme, yıllık ortalama işgücü verimliliği ar-
tış hızlan Olarak, tütün, taşıt, lastik ve petrolde oldukça yüksek olmuş-
tur. Bunun yanında ana metal, makina, elektrik gibi ağır sanayii kapsa-
yaa sektörîerde gelişme nispeten yava§ olmuştur (Tablo : 533) 

1350. Planh dönemde, teknolojik gelişme ile kalkınma hedef ve 
amaçlan, sosyal ve kültürel yap, uluslararası üişkiler ve yerU kaynaklar 
arasmda bütünleyici bir ilişki kurulamamıştır. Bu alandaki uygulama 
fonksiyonunu üstlenmek durumunda olan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
da, bu konuda henüz yeterince teşkilâtlanamamıştır. 



TABLO : 5S3 — Birinci Plan Döneminde İmalât Alt Sektörlerinde 
Teknolojik Gelişme (a) 

Yılhk ortalama 

SEKTÖRİl^R 
işgücü verimliliği 

SEKTÖRİl^R artış, yüzde 

Gıda 2,4 
îçki 4,2 
Tütün 9,2 
Dokuma+Giyim 2,8 
Orman Ürünleri+Mobilya 1,3 
Kâğıt-I-Basım 2,7 
Deri+Kösele 0,0 
Lastik+Kauçuk 13,7 
Kimya 3,8 
Petrol 5,4 
Ana metal 1.0 
Madenî eşya 1,5 
Makina — 2.0 
Elektrik — 0.2 
Taşıt 9,9 

Kaynak : Devlet Planlama, Teşkilâtı 
(a) Ondan fazla işçi çalışt%ran işyerleri için, İkinci Plan dön&mA veri 

yetersizliği nedeniyle ele ahnamamtştrr. 

2. TEKNOLOJİ TBANSFEBt : 

1351. Yabancı üretim süreçlerinde kullanılan ve uygulamayı etkUl-
yen tüm Tailgilerin, yerli üretimde tekrarlanması ve ıbamun ikıalkmmajım eko-
nomik ve sosyal hedefleri İle tutarlı olmasının saflanması, planlı 'bir yak-

laşımı gerektirmektedir. Teknoloji transferi, genellikle mamul mal üretim 
araçları ve teknik bilgi ithalâtı biçimlerinde gerçekleşmektedir. Transfer 
araçları ise; yabancı sermaye, ortak amaçlı teşebbüsler, üretim malları 
ticareti, lisans anlatmaları, özel hizmetlerin satın alınması, teknik bilgi 
değişimi ve teknik yardımdır. Teknoloji bu araçların birinin veya birka-
çının beraber kullanılması ile transfer edilmektedir. Transfer geniş öl-
çüde mikro düzeyde olmakta halen belirli bir şekilde denetlenmemektedir. 
Teknolojiyi ülke şartlarına göre uygulayacak vasıflı insangücü yetersiz-
liği nedeniyle araştırma ve geliştirme çalışmaları üretim ve hizmet bi-
rimlerinde istenen düzeye ulaşmamıştır. 

S. TEKNOLOJİ ÜRETİMİ : 

1352. Gelişmekte olan bir ekonominin sadece yabancı teknolojilere 
bağlanmasının uzım dönemde, dış ticaret açısından bazı sorunlara yol 
açması söz konusudur. Türkiye'nin dünya piyasasındaki rekabet gücü, 
yabancı teknolojileri yalnız kopya etmekten çok, ülke şartlarma göre dü-
zenlenen yeniliklerin uygulanmasma 'bağlı bulunmaktadır. Bu bakımdan 
yerli teknolojinin üretimi de önem kazanmaktadır. 

1353. Teknoloji üretiminin girdileri araştırma geliştirme yatırım-
lan, araştırıcı insangücü ve teknik bilgi akımıdır. Bu girdilerin teknoloji 
üretinrune dönüştürülebileceği yerler ise; üniversiteler, araştırma ve ge-



liştirme kuruluşları, işletme düzeyindeki arattırma, geliştirme birimleri 
ve araştırıcılardır. 

1354. Teknoloji üretiminde önemli etkisi olan sınaî patent haklan 
(Smaî mülkiyet) ile ilgUi tanımların yetersizlig:! nedeniyle, yeterince 
özendirileıııeınekte ve korunamamaktadır. Ayrıca buluş belgelerini deg-er-
lendlren, sanayi ile ilişkilendiren ve smıflandıran bir örgütün bulunma-
yışı uygulamayı aksatmaktadır. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünye-
sinde bu görevi üstlenmesi gereken örgüt ise henüz böyle bir yapıda de-
ğildir. 

1353. Mevcut bilgi kaynaklarmm en iyi şekilde kullanımınm sağ-
lanması, etkin bir bilgi akım sisteminin kurulması, teknolojinin bilin-
mesi, uygulanması ve üretiminin önemli bir unsuru olarak ortaya çık-
maktadır. Ulusal ve uluslararası bilgilerin, istatistiklerin ve belgelerin top-
lanması yurt çapında etken bir biçimde gerçekleşmemektedir. Bu hizmet 
sınırlı bir şekilde henüz gelişme döneminde bulunan Türkiye Bilimsel ve 
Teknik Araştırmalar Kurumuna bağh bir merkez (TURDOK) tarafından 
yapılmaktadır. 

ıı. uzun döneml i g e l i şme yönü : 

Iİ356. Teni Wr ürün türünün üretim sürecine girmesi, yeni bir üre-
tim biriminin kurulması ve ham maddenin yeni kullanım biçimi ile de-
ğerlendirilmesinde sınaî yapının değişmesini birinci derecede oluşturan 
etken teknolojik gelişmedir. Sınaî üretim yapısının değişmesi, teknolojik 
değişme ile uyumlu olarak meydana gelmektedir. Ancak, teknolojik ge-
lişmenin sınaî yapıda meydana getirdiği değişiklikler, üretim girdilerinin 
hareketliliği oranında gerçekleşebilmekte, işgücü ve sermayenin çeşitli 
sosyal nedenlerle, gelişmesi önerilen endüstrilere aktarılmasındaki zor-
luklam, ekonomik gelişmeyi olumsuz yönden etkilemektedir. Bu neden-
lerle, çağdaş teknolojilerin yapısının değişmesi birinci derecede önemli 
olan endüstri dallarma, üretim girdilerinin özellikleri ile uyumlu olarak 
aktarılmaları ve bu işlemin kaynak kaybına yol açmadan gerçekleştiril-
mesi esastır. Aktarılan teknolojinin uyumu yerü arattırma, gehştirme 
çalışmaları ile sağlanırken, yerli teknolojinin üretilmesi için teknoloji 
üretim girdilerinin nitelik ve niceliklerinin gereken biçimde değiştirilmesi 
ve yönlendirilmesini sağlamak zorunlu olmaktadır, özellikle işgücü ve-
rimliliğinin arttırılmasına ilişkin, meslekî, teknik eğitim, örgütleme, sos-
yal güvenlik çalışmalan yanında yüksek düzeyli araştırıcı insangücü ye-
üştirilmesi önem kazanmaktadır. Bu amaçla, eğitim bölümünde teknolo-
jinin üretimi ve uygulanması için gerekli insangücü ihtiyaçlarının karşı-
lanmasına yönelik, gerek yaygın gerek örgün eğitim içinde, teknik ve 
meslekî eğitime ağırlık veren sistem değişikliğmin gerçekleşmesine ön-
celik verilecektir. 

1357. İşletme düzeyinde teknoloji seçimini etkileyen dış ticaret, 
vergi, para, kredi, fiyat ve ücret politikalarının teknolojik gelişmeyi sağ-
layacak biçimde düzenlenmeleri bir zorunluluk olarak ortaya çıkmakta-
dır. 



ıı. i l k e l e r v e t e d b î r l e r : 

1058 —t (1) IDış pazarlarda rekabet olanıaJklarmm. arttırılması ve 
elconominm Mtün kesimlerinde yüikseik toir verimliliğin sağlanması aanacıy-
la, dünyajd'alki teiknolojik gelişmelerin yakından izlenmesi ve değerlendirilme-
si gerekmektedir. iBu nedenle, teknik enformasyon merikezlerinin daiıa et-
kin bir şekUde çalışmaları ve araştırma - geliştirme kurulu§lannm tekno-
lojik gelişmeleri izleyip, değerlendirmesi ve Türk teknoloji literatürünü 
geliştirecek şekilde örgütlenmeleri sağlanacaktır. Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı teknolojik gelişmeleri izleyecek, planlarda ve programlarda be-
lirtilen teknolojik tercih ve transferlerinin uygulanmasını kontrol etmek 
amacıyla her tür fizik sermaye CMakina - teçhizat) ithalâtı, patent an-
laşmaları, yabancı ve ortak teşebbüslerin getirdikleri teknolojileri değer-
lendirebilecek ve diğer ilgili kuruluşlarla gerekli işbirliğini sağlayabile-
cek bir yapıya kavuşturulacaktır. 

(2) Teiknoloji ithalâtında mefvcut üretim sürecinin teknolojik ya-
pısı, bileşimi, üretim sürecinde boş kapasite ve yatınmlann teknolojik 
yapıya etkileri transfer kararlarında gözönüne alınacak ve teknoloji trans-
fer edilecek üretim sürecinin bunlara göre incelenmesi sağlanacaktır. 

(3) Maliye, Sanayi ve Teknoloji, Tanm, Sağlık ve Sosyal Yardım ve 
Ticaret Bakanlıkları ile T. C. Merkez Bankası ve diğer ilgili kuruluşlarda 
bulunan, teknoloji transferi politikalarına esas olabilecek, teknoloji it-
halâtı ile ilg îli işlemlere ait bilgiler ve veriler geliştirilecek bir sistem 
çerçevesinde kuruluşlararası gerekil işbirliği sağlanarak yeniden düzen-
lenecek ve degerlendrmeye esas olmak üzere Sanayi ve Teknoloji Bakan-
lığında toplanacaktır. 

(4) Üniversite ve diğer aJkademîk ara^tıı-ma ıkurumlannm çalışma-
ları teknoloji üretimini arttıracak biçimde yönlendirilecek ve bu kurum-
ların sanayi kesimi ve ekonominin diğer faliyet dallan ile yakm ilişkisi 
kurulacaktır. 

(5) Yürürlüıkte bulunan sınaî patent hakkı ile ilgili mevzuat tekno-
loji üretimini özendirici biçimde yeniden düzenlenecek ve mevzuatı uy-
gulama durumunda olan kuruluşlar ihtiyaçlan karşılar biçimde gelişti-
rilecektir. 



ı. 

BILİM ARAŞTIRMA \TE GELİŞTİRME 

p l an l ı dönemde g e l i ş m e l e r : 

1. GENEL : 

m. v l ^ ' '^^ '^^^«^«Jist irme faaliyetleri ekonomik kalkın-
T J . gerçekleşmesinde etkin araçlar olarak belir-
mektedir. BUımsel ve teknolojik araştırmalarm üret^ ve karar verme 
mek^ızmalarma olan etkileri özellikle gelişmiş ülkelerce h e l ™ 
a ^ d a kendini .elli etmektedir. Gelişmekte^ o l i ü lke ler Î S l e k s e 
s^ay . yap,s.^ ve üretim biçimlerine bagl: kalmmakta. araftzrTa ve 
ge ıştırme çabalan genellikle akademik seviyede kalmakta t e i Z I m 
geüşmelerm uygulamaya aktarılma.: güg veya olanak 

1360. Birinci Planm ilk yüı olaaı 1963 de tabiî bilimlerde temel 
ve uygulamal: araşürmalan örgütle«.ek, işbirliğini s a ğ l â r İ ve 

tırma Kurumu kurulmuştur. Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma i S 
~ a bath Olarak 1967 yümda TüH^iye Büimsel ve T e S r D ö S - " 
m^ta^yon Merkezi (TÜRDOK) kurulmuştur. .Marmara B i l i r ^ ^ v ^ l l 
T Z L ^^^Smalan tamamlanmış ^e 
Î^^in^ üniversitelerüı lü^-

s ı . geçmişUr. Milü 
Kütüphane bunyesmde bir Devlet Dokümantasyon Merkezi nLesi ku-
rulmuş bulunmaktadır. "uvesı KU 

1361. Bilimsel ve teknik bilgi toirikimi ve bilgi akımmm saflan-
maa: konusundaki çabalar gelişen ihtiyaçlara oranla smırh kalmakta-

kuruluşlardaki ihtisas kitaphklan ara^mda 
aşbırhtı ve haberleşme gelişememekte, kaynak israfma yol aç ı lmakt ı r 

alanlardaki araştırıcı sayısı 5 750 do-
laylarmdad^. Bu araştırıcılardan yüzde 10 u temel bilimler, yü^e 38 i 

ı . ^ . r ' ? w ' ' ' ' mühendislik ve yüzde 3 ü diğer alan-
larda çalışmaktadır. Sayısı 1700 dolaylarmda olan sosyal toihmlerdeki 
araştırmacıların yüzde 66 sı üniversite ve yüksek okullarda, yüzdl S I 
kamu kuruluşlarmda ve yüzde 6 sı özel kuruluşlarda Munmaitadır 

1363. Yüksek seviyeli biümsel, teknik ve araştırıcı insangücü ih-
S n T ' Î^-Süamak amaoyla Birinci ve İkinci Plan dönemlerinde 
öngörülen toplam 6 bin yüksek öğrenim yapmış elemanm yurt dışmda 
ye ıştınimes. programı öngörülen düzeyde uygulanamamış, 1963 - 1971 
yıllan arasmdaki dönemde ancak l l S ı (öngörülenin yüzde 19 7 si) ög--
renci lisans üstü efitim için yurt dışma gönderilmiştir. Yurt dışma gön-
denlen ofrencUerin dallara dafıl.unmda sosyal bilimler yüzde 20 sevk-
İdare konulan yüzde 27, tanm ve veterinerlik yüzde 17, sağlık yüzde 7 
mühendislik yüzde 12, temel bilimler yüzde 10 ve diğer alanlar yüzde 7 
pay almaktadır. 



1364. Yüksek seviyeli bilimsel ve teknik araştıneı insangrücünün 
yetiştirilmesine ilişkin gelişmeler smırlı kalmaktadır. Yurt içi ve yurt 
dışı lisana üstü efitim programlan ihtiyaçlara uygun bir biçimde ge-
lişmemektedir. Yurt içindeki yüksek öğrenim kurumlarmdaki laboratu-
varlar ve teçhizat, araş'tırma yapma ve araştırıcı yetiştirme bakımmdan 
yetersiz bulunmaktadır. 

1366. 1960 - 1961 dönemmde lisans üstü öğrenci sayısınm toplam 
ög-renci sayısma oranı 0,6 iken, bu oran 1969 - 1970 döneminde 1,8 e yük-
selmiştir. 

1366. Araştırma -'geliştirme harcamalannm kuruluşların bütçele-
rinde ayn bir kalem olara'k yer almaması ve gerçek araştırma - geliş-
tirme harcamalannm diğer harcamalardan kesin olarak ayrılmaması bu 
harcamalarm Birinci ve tkinci Planlarda kapsamlı bir şekilde ele alm-
masını sınırlamıştır. Ancajk eldeki verilere dayaJı olarak yapılan çalış-
malar sonucu kamu sektöründeki araştırma - geliştirme harcamalannm 
GSMH ya oranınm 1964 yılında binde 4,1 iken 1969 yümda binde 3,6, 
ya, 1970 yılmda ise binde 3,5 e düştüğü görülmektedir. 

1367. Üniversiteler ve diğer yüksek öğretim kurumlarmdaki araş-
tırmalar daha çok öğretim fonksiyonuna hizmet amacıyla yapılan temel 
araştınnalardır. Bu kesimdeki öğretim üyeleri zamanlarının çok küçük 
bir payını salt araştırma faaliyetlerme ayırabilmektedirler. Üniversite-
lerle sanayi ve kaunu sektörü arasmda yeterince işbirliği geliştirileme-
miş ve akademik kesimde yapılan araştırmalarm çoğu uygulamaya ak-
tanlamamıştır. 

1368. Üniversiteler dışındaki kamu kuruluşlarmda, kıt olan araş-
tıncı İnsangücü ve araştırma kaynakları yeterince kullanılamamakta, 
yapılan araştırmalar genellikle gerçek eıraştırma niteliğinden uzak bu-
Ilınmaktadır. Devlet (Planlama Teşkilâtmca, üniversiteler dışındaki kamu 
kuruluşlarmm 1970 -1971 yıllan içinde yaptıkları ve yapmakta olduk-
ları araştırmaları tespit amacı ile yapılan bir çalışmanm sonuçlarma 
göre : Araştırmaların yüzde 1 i temel, yüzde 2,2 si geliştirme, yüzde 6,T 
si uygulamalı araştırma, ve yüzde 85 i araştırma ile ilgili dolaylı faali-
yetlerdir (1). Bakanlıklar ve bunlara bağlı kuruluşlar ve İktisadî Dev-
let Teşekküllerüıde kurulmuş bulunan ve kuruluşların planlama ve araş-
tırma faaliyetlerini yürütmekle görevli birimler fonksiyonlarını yerine 
getirecek yapıya kavuşturulamamış, çoğunda da bu birimler kurula-
mamıştır. Araştırmayı özendirecek ve yapılmasını sağlayacak sevk ve 
idare yöntemleri geliştirilmemiştir. 

1369. tkinci Planda ekonomik gelişme ile ilgili araştırma ve geliş-
tirme faaliyetlerinin etken bir şekilde düzenlenmesi ve en yeni teknolojik 
gelişmelerm izlenebilmesi amacıyla Devlet Planlama Teşkilâtı Bütçesi 
içinde kalkınma fonlan ayrüması öngörülmüştür. 1968 yılında uygu-
lanmaya başlanan bu faaliyet içinde 84 proje finanse edilebilmiştir. 

1370. Yüksek nitelikli tnsangücünün yurt dışına göçü konusu öne-
mini korumaktadır. Birinci ve İkinci Plan dönemlerinde bu konuda öne-

(1} üolayh bilimsel faaliyetler : Bulu.^ veya yaratmaya amaçlama-
yan, teknik haber alma, bilgi iopUıma, eğitim ve öğretim, test ve stan-
dardizaayon çalışmalan gibi, bilimsel ve teknolojik çalınmalardır. 



rüen tedbirler yeterince uygulanamamıştır. Yüksek nitelikU eleman göçü 
sorunu ekonomik olduğu kadar sosyal nedenlere de dayanmaktadır. Bir-
leşmiş MiUetler istatistiklerinden alman bilgilere göre, çeşitli nedenlerle 
gelişmiş ülkelere her yıl ortalama 375 Türk bilim adamı ve yü!ksek nite-
likli eleman göç etmektedir. (1962-1967 ortalaması). Göç eden eleman-
lann yüzde 51,5 i tıp, yüzde 40 ı mühendislik, yüzde 5,5 i talbiî ıbilimler 
ve yüzde 3,0 ü sosyal bilimler alanlarmdadır. 

2. ELEKTRONİK BİLGİ İŞLEM MAKİNALARI: 

1371. Türkiye'de elektronik bilgi işlem makinalan kullanan kuruluş-
larm sayısı son on yü içinde giderek artmıştır. Bunlann sayısı 1971 yılı so-
nunda çoğu küçük kapsamlı sistemler olmak üzere 78 e ulaşmıştır. 
1970 yılı içmde Türkiye'deki her tür bilgi işlem makinası için İşletme, 
kira .giderleri Ue kira ©k ödemeleri için 33 milyon TL. sı döviz karşılığı 
olmaJc üzere lıl2 milyon 800 bin TL. ödenmiştir. Şimdiye kadar satm 
ahnan makinalara ise 22 milyon 600 bin TL. sı döviz karşıhfı olmak 
üzere 69 milyon 200 bin TL. ödenmiştir. 

1372. Mevcut 78 sistemin kullamimayarak boş kalan kapasiteleri, 
vardiya 'kullanım esasına göre, yüzde 60,7 olarsık tespit edilmiştir. 

1373. Türkiye'nin bu konudaki teknik üısangücü birikimi sayıca 
yetersizdir. ÖzeUikle çözümleyici niteliği olan elemanların sayısı, eldeki 
donanımm gerektirdiği insangücünün çok altmda bulunmaktadır. Bilgi 
i§lem makinalarmm kullanımına ilişkin eğitim olanakları satıcı firmeı-
1ar ve üniversitelerce sağlanmakta ancak, bu eğitim daha çok program-
cılık düzeyinde kalmaktadır. 

ı ı. uzun döneml i g e l i şme yönü: 

1. GENEL: 

1374. Üçüncü Plan döneminde ve uzun dönemde ekonomik kal-
kınma ve sosyal gelişmenin gerçekleşmesi yönündeki yatırım, istihdam 
ve üretim ile Egili kaxarlann ve uygulamalarm bilimsel temellere ve 
araştırma sonuçlarma dayandırılması sağlanacaktır. Bu amaçla, bilim-
sel ve teknolojik araştırmalar ülkenin uzun ve kısa dönemli ekonomik 
ve sosyal kalkmma hedeflerine ve öncelikle sanayiin gereksinmelerine 
yönelmiş olarak karar verme mekanizmalarını etkileyecek biçimde kul-
lanılacaktır. 

1375. Araştırmaya ayrılan kaynaklann kullammmda iktisadî kal-
kınma ve sosyal gelişmenin gereği olarak maliyeti düşük, verimi yük-
sek tutacak uygulamalı araştırmalara öncelik verilecektir. Bu konudaki 
önceliklerin seçiminde kalkınma ve sanayileşmenin temel tercihleri esas 
alınacaktır. 

1376. Kısa dönemde bilimsel, teknik ve araştırıcı insangücünün, 
öncelikle transfer edilen teknolojiyi uygulayacak ve ülke şartlarma uyu-
munun sağlanması için gerekü uygulamalı araştırmaları yapacak nite-
likte yetiştirilmesine önem verilecektir. 



137T. Araştırma ortamının, yaratılması için gerekli şartlar 'hazır-
lanacak, araştırma fikrinin yaygmlaştırılması ve bilimsel etkenlifi özen-
dirmek amacıyla uygun bir yayın ve ödülleme sistemi geliştirilecek, var 
olanlar desteklenecektir. 

1378. Araştırma yapan kuruluşlar arasmda ve bunlarla uygulajna 
birimleri arasında karşılıklı bir ilişki saglanaraJi, araştırma sonuçlarmm 
uygulamaya aktarılmasına, sanayiin ve uygulamanm sorunlaruun ise 
araştırma çevrelerine duyurulmasına ağırlık verilecektir. 

1379. Bilimsel ve teknolojik alanda dünyadaki gelişmeleri izle-
mek, bilim smırlarmı genişletmek ve bilim adamlannm en yeni bilimsel 
ve teknolojik gelişmeleri yerinde incelemelerim sağlamak amacıyla ulus-
lararası işbirliğine önem verilecektir. 

3. ELEKTRONİK BİLGÎ İŞLEM MAKİNALARI: 

1380. Türkiye'de bulunan 74 küçük ve i orta büyüklükteki bilgi 
işlem sisteminin, etken bir değerlendirme düzeni içinde ve makinalarm 
kullanılma potansiyeli çerçevesinde, sayısmm önemli ölçüde artacağı tah-
min edilmektedir (2). Giderek çoik sayıda ve küçülk sistemlerin kurulması 
insangücü, donamm yatırımları, bakım, onanm ve yazıh ürünler (Softvvare) 
açısmdan gereksiz tekrarlara yol açabilecektir, özellikle kamu kesimin-
de, benzer işlerin yapımında büyük merkezi bilgi işlem sistemlerinin da-
ğimk ve çok sayıda küçük sistemlerin yerini alması gerekmektedir. Bu 
eğilimin gerçekleşmesi, yetişmiş insangücünün yoğun bir şekilde çalış-
tınlabilmesini, ikilemelerin önlenmesini ve sistem çözümü, eğitim ve ge-
liştirme çalışmalarmm merkezlerde örgütlenerek daha etken bir hale 
getirilmesini sağlayacaktır. 

1381. Elektronik bilgi işlem maküıalarmm kullanımmm ekonomik 
gelişme amaç ve hedeflerine erişmede yönetime destek sağlayan bir araç 
düzeyine varması, verimli bir işletme biriminin gerçekleşmesine bağlı-
dır. Kuruluşların yönetimde ortaya çıkan çok yanlı sorunlara bütüncü 
bir yaklaşımla yönelmeleri ve örgüt yapısmda gerekli yeniden düzenle-
meleri gerçekleştirmeleri esastır. 

1382. Elektronik bilgi işlem dalmda çalışanlarm ve çalışacak olan-
lann eğitiminin en kısa sürede belli bir düzen içinde ele aimması gerek-
mektedir. Bunun gerçekleşmemesi halinde, yeterince eğitilmemiş ve hız-
la gelişen teknolojiyi izlemeyen personel sayısı hızla çoğalacak, kurula-
cak yeni ve büyük sistemlerden gereğince yararlanılması sağlanamaya-
cajktır. 

ı ı ı . i l k e l e r v e t e d b i r l e r : 

İI38S. (1) Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu ve bağlı 
kuruluşları kalkmma hedeflerine ve sanayiin ihtiyaçlarma dönük uygu-

(1) Bir tahımine göre, 19S0 yilmda 100 küçük, 51 (/Ha ve 5 büyük 
Elektronik Bilgi İşlem Sistemine ihtiyaç doğacaktır. 



lamalı ve temel araştırmaların yapılmasma öncülük edecek, destekleye-
cek, Üniversiteler, difer kamu kuruluşları ve özel kuruluşlarla karşılıklı 
işbirlifi içinde etken bir haberleşme ve ilişkiler düzeni kuracaktır. 

(2) Tekrarların önlenmesi ve araştırma yönünden boşluk olan alan-
larm beürlenmesl için üniversiteler, difer kamu kuruluşlan ve özel ku-
ruluşlar ekonomik ve sosyal kalkınma 'hedeflerine ve kendi ügi alanla-
rma g'iren uzun süreli araştırma programlarmı hazırlayacak ve bu prog-
ramlarmı Devlet Planlama Teşkilâtı ile Türkiye Bilimsel ve Teknik 
Araştırma Kunımuna duyuracaklardır. 

(3) Kamu kesimi ve özel kesimde kuruluşlarm arattırma gereksin-
melerini tespit etmek, araştırmalar yapmak ve uygulamaya akıaımakla 
görevli araştırma ve koordinasyon birimleri fonksiyonel bir biçimde ku-
rulacak, kurulmuş olanlar geliştirilecek ve araştırma ortamınm gelişti-
rilmesi için çaba göstereceklerdir. Bu kuruluşlar arasındaki koordinas-
yon çeşitli yollarla Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumunca 
sağ-lanacak, birimlerin kurulmasıyla ilgili sorunlara ve çalışmalara ışık 
tutacak yaym ve danışmanlık hizmetleri yine bu Kurumca yapılacaktır. 

(4) İktisadî ve Sosyal bilimler alanmda yapılan araştırmaların ko-
ordinasyonu, bilgi akımının düzenlenmesi, haberleşmenin sağlanması ve 
tekrarların önlenmesi amacıyla Devlet Planlama Teşkilâtı koordinatör-
lük görevim yükümlenecek, üniversitelerin ilgili fakülte ve enstitüleri 
'bu alanda Devlet Planlama Teşkilâtı ile ilişki kuracaklar ve yardımcı 
olacaklardır. 

(5) Ekonomik kalkınma ve sosyal gelişmenin gerektirdiği araştır-
maları ve bilimsel çahşmaları yapacak yüksek nitelikli bilimsel, teknik 
ve araştırıcı insangücünün yetiştirümesi için yurt içi ve yurt dışı lisans 
üstü öğretim imkânları ihtiyaçlara uygtın bir biçimde düzenlenecektir. 
Üniversitelerde, özellikle insangücü açıklarınm en fazla olduğu ve sa-
nayiin gelişmesinde ön şart olan temel bilimler ve mühendisliğin bazı 
dallarında öğretim üyesi ve araştırıcı yetiştirmek amacıyla lisans üstü 
eğitimdeki mevcut kapasite ihtiyaçlar oranında artırılacak ve bu alana 
kaynak ayrılacaktır. Yurt dışı lisans üstü eğitim olanaklan, öncelikle 
üniversitelere öğretim üyesi yetiştirmek amacıyla, yurt içinde eğitim 
olanağı bulunmayan veya sınırlı olan alanlarda kullanılacaktır. Yurt 
dışı eğitim olanaklarının dağıtımı merkezi bir örgütçe yapılacak, ko-
nuyla ilgili gerekli mevzuat değişiklikleri sağlanacaktır. 

(6) Yetişmiş jrüksek nitelikli insangücünün gelişmiş ülkelere göçü 
sorununa çözüm yollan getirmek amacıyla istihdam, ücret politikası, 
araştırma ortamı ve çalışma koşullan gribi temel politikalar arasmda 
tutarlılık sağlanacaktır 

(7) Eğitim sisteminde, araştırıcı düşünceyi geliştirecek ve bilim 
alanındaki yeniliklerin tanıtılmasını ve öğretilmesini sağlayacak prog-
ram düzenlemeleri yapılacaktır. 

(8) Bilimsel ve teknik araştıncılarm sürekli olarak ve gerekirse 
yeni yollarla özendirilmesi ve hak ettikleri yerin ve önemin verilmesi 
gözetilecek, araştırıcılığı cazip kılacak bir araştırma ve çalışma ortamı 
sağleuıacaktır. 

f. 44 



(10) Araşürma ve geUştirmeye aynlan kaynak ve imkânların araş-
tınlabilmesi ve yerinde kullanımının sağlanabilmesi için kuruluşlar kısa 
ve uzun dönemli .gerçek ara^u-ma ve geliştirme harcamalarmı ve ihti-
yaçların] tespit edeceklerdir. Araştırma, geliştirme ve inceleme yapan 
•bütün kamu kuruluşlannm bu alandaki çalışmalan için aynlan ödenek-
lerin, bütçelerinde ayn bir bölüm olarak gösterilmesini ve aynlan öde-
nefin gerçekten bu çabalara harcandıtmı denetlemeye olanak sağlaya-
cak bir düzen geliştirilecektir. 

(10) Bilimsel ve teknik Mg i birikimi, bügi akmu ve bu hizmetlerin 
ihUyaçlara uygun biçimde gelişmesini sağlamak amacıyla dokümantas-
yon hizmetleri ile araştırma ve ihtisas kitaplıklan geliştirilecektir. MilU 
Kütüphane ve TBTAK bu amaçla ortak bir envanter çalışması yapacak 
ve bir geliştirme programı hazırlayacaklardır. 

(11) Teknoloji ve bUimsel araştırmalar alamnda Avrupa İşbirliği 
çahşmasına katılmacaktır. 

(12) Elektronik bUgi işlem makinalannm yurt çapmda ithali, yeni-
lenmesi, kullanılması ile ilgili değerlendirme, standardizasyon, eğitim 
ve koordinasyonlannm esaslanm tespit edecek ve yürütecek örgüt bir 
yıl içinde kurulacaktır. Bu örgüt kuruluncaya kadar Devlet Planlama 
Teşkilâtı kurduğu bugünkü sistemi devam ettirecektir. 

(13) Çok sayıda küçük sistemler yerine, benzer işleri merkezi ola-
rak yapabilecek yetenekli büyük sistemler ithal edilecektir. 

(14) Kuruluşlar elektronik bilgi işlem sistemlerini tam verimHlikle 
•kullanabilmek için bünyelerinde gerekli örgütsel ve idarî yeniden düzen-
lemeleri yapacaklardır. 

(15) Elektronik bilgi işlem sistemleri içm gerekli personelin eğiti-
mine üniversitelerde, firmalarda ve işbaşmda olmak üzere önem verile-
cek ve eğitim programlan desteklenecektir. Eğitim, yeni personelin ye-
tiştirilmesi yamnda mevcudunda yeterli düzeye çıkanlmasmı sağlayacak 
biçimde olacaktır. 



TEKNİK YARDDI VE ULUSLARARASI BİLİMSEL 
İŞBİRLİĞİ 

ı. p l an l ı dönemde g e l i ş m e l e r : 

1384. Planlı dönemde teknik yardım olanaklarmdeuı yararlanma 
oranının arttırılması amacıyla Devlet Planlama Teşkilâtı, kamu ve özel 
kuruluşlann görev, sorumluluk ve işbirlig-ini belirleyen bir düzenin ku-
rulmaama Birinci Plan döneminde başlamış ve bunu ikinci Plan döne-
minde geniş ölçüde gerçekleştirmiştir. Bu düzen gerekince, kamu ve 
özel kuruluşlann teknik yardım ihtiya<;lannın derlenmesi, deferlendiril-
mesi, yardımın nicelik ve nitelik yönünden ihtiyaçlarmı karşılar bir dü-
zeyde olması, Kalkınma Planmın uzun ve kısa süreli 'hedeflerine uyumlu 
olarak programlanması ve koordinasyonu Devlet Planlama Teşkilâtınca 
yerine getirilmektedir. Yardımın sag-lajıması ve kullanılması gibi uygu-
lamayla ilgili işlemlerde Dışişleri ve Maliye Bakanlıklarınca yürütül-
mektedir. 

13S5. Planlı dönemde, teknik yardım ve uluslararası teknik işbir-
liği çalışmaları genel anlamda plan ve program amaç ve (hedefleri çer-
çevesinde düzenlenmeye çalışılmış ve yılda ortalama 20 milyon dolar 
tutarında olanak sag-lamıştır. Ancak, uygulamada ortaya çıkan aksak-
lıklar ve kuruluşlann teknik yardım kaynaklarıvla kıırdııklan bağımsız 
ilişkiler nedeni ile uluslararası teknik yardım alanmda gereken ölçüde 
etken olunamsımıştır. 

ıı. uzun döneml i g e l i ş m e yönü : 

1386. Bilimsel ve teknolojik gelişme, sanayileşmenin temel unsuru 
olarak benimsenmektedir. Bu durumda, bilıgi ve teknoloji transferinde 
teknik yardım ve uluslararası bilimsel işbirlifi çalışmalan yararlı bir 
araç olarak orUya çıkmaktadır. Teknik yardım ve uluslararası bilimsel 
işbirliği çahşmalannm bUgi ve teknoloji transferi ile yakından baflan-
tılı olması esastır. 

1387. Teknik yardım olanaklanmn, gerek teknoloji transferi ge-
rekse üretime dolaylı ve dolaysız etkili insangücü nitelifinin yükseltil-
mesi ile ekonomiye olan katkısını arttırmak ve ülkenin teknik yardım-
dan etken biçimde yararlanmasını sınırlayan yapısal ve kurumsal ak-
saklıkların giderilmesi önem kazanmaktadır. 

ı ı ı . i l k e l e r v e t e d b i r l e r : 
1388. (1) Teknik yardımdan, teknik yardım desteğine ihtiyaç du-

yulan ekonomik ve sosyal alanların bu ihtiyacım ortadan kaldırılacak bi-
çimde yararlanılması esas olacaktır. 



(2) Teknik yardım, kültürel anlaşmalar ve diğ-er düzenlemeler çer-
çevesinde Türkiye'ye sağlanan teknik yardım olanakları, fonları ve ulus-
lararası bilimsel aşbirliği çalışmalarının sektörel dafılımımn ilkeleri plan 
ve yıllık program hedef ve öncelikleri ışıfmda Devlet Planlama Teşki-
lâtmca belirlenecek ve endüstriyel üretim ile doğrudan ilgili alanların 
desteklenmesine yöneltilecektir. 

(3) Teknik yardım olanaklannın kullanılmasında, somut amaç ve 
sonuçlara yönelen kendi içinde bir bütün olan proje ve programlar esas 
alınacak, kişisel programlar desteklenmiyecektir. 

(4) Teknik yardım programı ve projelerinden en çok yararın elde 
edilmesi için, teknik yardım olanaklarından yararlanan kamu ve özel ku-
ruluşlarm, uygulamada gerekli olan bütçe tahsisatı, araç, gereç, eş uz-
man ve nitelikli burs adaylarmı zamanında sağlamaları, teknik yardım 
program ve projelerinin uygulanmasında esas olacaktır. 

(5) Teknik yardım programlarmdan tam yaran sağlamak amacıyla 
halen faaliyet gösteren Devlet Lisan Kursu, Devlet Yabancı Dil Eğitim 
Merkezi haline dönüştürülerek, kamu kuruluşları personelinin yabancı dil 
bilgisi ihtiyaçlarmı karşılar biçimde geliştirilecekür. 

(6) Teknik işbirliğmi öngören proje ve program önerileri, kuruluş-
larca Devlet Planlama Teşkilâtına iletilecek, projelerin sektörel önceliği, 
plan ve programların uzun ve kısa vadeli hedeflerine, makro tercihlerine 
uygunluğu Devlet Planlama Teşkilâtmca saptanacaktır. Bu düzen dışm-
daki teknik yardım uygulamalarından kaçınılacak, kuruluşların teknik 
yardım kaynaklan ile doğrudan ilişkileri önlenecektir. 

(7) Kamu ve özel sektör kuruluşları teknik yardım kaynaklarından 
en iyi biçimde yararlanmak için araştırma, uzmanlık hizmetleri, eğiüm 
ve malzeme üıtiyaçlarmın yerli kaynaklarca karşılanamayacak kısmmı 
belirten kısa ve uzun vadeli taslak program ve projeler hazırlayacaklardır. 
Eğitim programlarmdan yararlanan elemanlann eğitimi, eğitim süresince 
değerlendirilecek ve izlenecek, eğiüm gören personelden gerekli yararın 
sağlanması gözetilecektir. 



î n s a n g ü c ü 

ı. p lan l ı dönemde g e l i ş m e l e r : 

1. SAYISAL GEUtŞlUELER : 

1389. Planlı dönemde öngörülen mal ve hizmet üretim artışlarmm 
gerektirdiği sayıda ve niteUktekd insangücünün yetiştirilmesi için be-
lirlenen hedeflere dengeli bir biçimde ulaşılamamış, ekonomide bir yan-
dan belirli sektörlerde yetişmiş msangücü sıkmtısı çekilirken öte yandan 
insangücünün bölgelerarası dağılımı ve yerinde kullanımındaki sorunlar 
tümüyle çözülememiştir. 

1390. Yüksek nitelikli insangücü kaynaklarının arttırılmasında, 
ekonominin yapısı ve bu yapının oluşturduğu talep gözöntinde tutularak, 
transfer edilen teknolojiyi uygulayacak nitelikteki kişilerin yetiştirilmesi 
gerekirken, yetiştirüenler genellikle teorik düzeyde kalmışlardır. 

1391. Orta nitelikli insangücü ihüyaçlarınm karşılanmasında, ör-
gün eğitim kurumları önem kazanmış, yaygın eğitim yoluyla yetenekli iş-
gücü sağlanmasında sistemli bir çaba gösterilememiştir. 

(1) TEKNİK İNSANGÜCÜ : 

'1392. Tablo 534 de görüleceği gibi 1960 yılmda 15,5 bin olan mü-
hendis sayısı 1965 yılmda 17,7 bine ve 1970 yılında da 31,4 bine yüksel-
miştir. Buna göre mühendis sayısı 1965 yılında 1960 yılına oranla yüzde 
13,5 ve 1970 yıhnda ise 1965 yılına oranla yüzde 77,4 artmıştır. 

1393. Teknisyen sayısı 1960 yılında 27,1 bin ve 1965 yılında 37,4 
bin iken 1970 yılmda 54,8 bin olmuş, 1960-1865 yılları arasında yüzde 
38,0 oranında ve 1965 - 1970 yıllan arasında yüzde 46,5 oranında artış 
göstermiştir. 

1394. Tarımla ilgili nitelikli insangücü sa3asmda da 1960 -1970 dö-
neminde önemli artışlar tespit edilmiştir. 

1395. 1960 yılında 998,9 bin olan yetişkin işçi sayısı, 1965 yılmda 
1 235,4 bine ve 1970 yılında 1 831,1 bine yükselmiştir. 

(2) SAĞLİK ALANINDAKİ İNSANGÜCÜ : 

1396. Sağlık alanındaki insangücünün 1962-1971 yıUan arasmdaki 
sayısal gelişimi Tablo 535 de verilmektedir (1). 

(1) Genel nüfus saytmlan üe S. S. Y. Bakanlığınca yayınlanan 
istatistiklerde sağlık alanındaki insangücü sayıları farklılık göstermek-
tedir. Çalınmalarda Sağlık ve Sosyal Yardım, Bakanlığmm verüen esas 
alınmıştır. 



TABLO : 53i — Teknik tnsangücünün Sayısal Gelişimi (a) 
(1960, 1965, 19y0) 

Meslek Gruplan 

MÜHEÎNDÎSLER 
İnşaat mühendisi ve mimar 
Makina mühendisi 
Elektrik ve elektronik mühendisi 
Maden, izabe mühendisi 
Kimya mühendisi 
Harita mühendisi, topograf, kartograf 
Diğer mühendisler 
TEKNİSYENLER 
İnşaat teknisyeni 
Makina teknisyeni, montörler 
Elektrik ve elektronik teknisyeni 
Maden ve izabe telcnisyeni 
Teknik ressam v.b. 
Kimya teknisyeni 
Laborant ve eczacı kalfası 
Diğer teknisyenler 
TARIMLA ÎLGÎLİ ELEMANLAR 
Ziraat mühendisi 
Orman mühendisi 
Veteriner 
Tarım teknisyeni ve biyolog 
Orman teknisyeni 
Hayvan saflık memuru 
Diğer 
YETİŞKİN İŞÇİLER (Sanatkârlar) 
İzabe, hadde ve dökümcüler 
Makina alet ve madenî eşya ile 
ilgili elemanlar 
Elektrik ile ilgili elemanlar ^y ^ya 
taşaat İle ilgili elemanlar 100 983 119 755 407 752 
Diğer yetişkin İşçiler 676 362 820 883 1 041 995 

Kaynak : Devlet istatistik Enstitüsü. 
(a) tnsangücü sayılarının sayım yıllan itibariyle gösterdiği beklen-

medik farklılıklar, önemli ölçüde tarif ve tasnif farklıhklartndan 
dofjmaktadır. 

(b) 1970 yılına ait veriler 1970 Genel Nüfiıs Sayımı yüzde l örnek-
leme sonuçlarından alınmıştır. Kesin sayım sonuçları elde edil-
diğinde bu yıla ait veriler değiştirilecektir. 

TABLO : 535 — Sağlık Alanındaki tnsangücünün Sayısal Gelişimi 
(1962-1967-1971) 

(Bin kişi) 

1960 1965 1970 (b) 

(1) (2) (3) 

15 461 17 692 31 401 
4 168 5 5.52 12 469 
1866 2 550 5 101 

907 1 415 2 494 
660 773 1474 
984 914 3 174 

1 023 13<?6 2 721 
5 853 5 102 3 968 

27 056 37 417 54 753 
6 336 5 505 8 162 
4 263 4 179 9 522 
3 205 4 904 6 348 

205 316 794 
1925 5 572 8 502 

106 315 907 
5 373 7 382 11 223 
5 643 9 244 9 295 
5 555 8 957 17 923 
1504 3 034 

922 1 539 10 316 
1 398 1 574 1 927 
1 376 1964 

88 444 5 567 
246 345 113 

21 57 
998 902 1 235 391 1 831 110 

13 759 19 379 30 948 

182 874 235 981 291 231 
24 924 39 393 59 184 

Doktorlar 
Diş doktoru 
Eczacı 
Hemşire+Hemşire yardımcısı 
Sağlık memuru 
Ebe 

1962 1967 1971 

(1) (2) (3) 

9.0 11.9 15.8 
1.6 2.2 3.2 
1.5 2.2 3.0 
1.6 6.2 8,8 
3.4 5.9 9.9 
3.7 5,6 11,3 

Kaynak : Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 



1397. Doktor sayısı 1962 yılında 9 binden 1967 yılında 11.9 bine 
ve 1971 yılmda da 15.8 bine yükselerek 1962-1971 yıllan arasında yüzde 
75.5 oranında artış göstermiştir. 

1398. 1962 J l̂mda 8.7 bin oİEin yardımcı sag-lık elemanları sayısı, 
1971 yılında 30 bine yükselerek bu dönemde yüzde 244 oranında artış 
göstermiştir. 

(SJ SEVK VE İDARECİLER : 

1399. Nüfus sayımı sonuçlarma göre Türkiye'de 1960 yılmda 136 
bin ve 1965 yılında da 100 bin sevk ve idareci bulunmaktadır. 1970 yılı 
için sevk ve idareci sayısının 160 bin dolaylarında olduğu tahmin edil-
miştir (1). 

(Jf) ÖĞRETMENLER : 

1400. İnsangücünün yetiştirilmesinde en önemli unsur, öğretmen-
lerin sayı ve nitelik açısından yeterli bir düzeyde bulunmasıdır, ilköğre-
timde öğretmen sayısı 1960-1961 ders yılmda 61.2 binden, 1970-1971 ders 
yılında 134.6 bine yükselerek yüzde 120 oranında artış göstermiştir 
(Tablo 536). 

1401. Genel orta öğretimle 1960-1961 ders yılında Y.5 bin olan 
öğretmen sayısı 1970-1971 ders yılmda 20.5 bine, meslekî ve teknik 
orta öğretimde toplam öğretmen sayısı 1960-1961 ders yılında 5.1 bin-
den, 1970-1971 ders yılında 10.9 bine yükselmiştir. 

1402. Üniversite ve yüksek okullarda öğretim üyesi sayısı 1960-
1961 ders jnlmda 4.1 binden, 1970-1971 ders yılmda 8.5 bine yükselmiş 
ve bu dönemde yüzde 107 oranmda artış göstermiştir. 

TABLO : 5S6 — Eğitim Kademelerine Göre öğretme Saytst 

1960-1961 
Ders yılı 

1966-1967 
Ders yıh 

1970-1971 
Ders yılı 

(1) (2) (3) 

İlköğretim 61 230 95 417 134 624 

Ortaöğretim (Genel) 7 469 13 876 20 459 

Ortaöğretim (Meslekî+Teknik) 5 123 8 688 10 895 

Üniversite+Yüksek okul 4 071 5 517 8 499 

Kaynak : Milli Eğitim Bakanhği 

(1) Sayım yülarında beliren farkltUk, sevk ve idareci tanımında 
yapılan değişiklikten ileri gelmektedir. 



2. İNSANGÜCÜ S O R U N L A B I : 

(i) NİCELÎK VE NİTELİK SORUNLARI: 

Innr^. ' f fazlası bu-
— m a karş,hk. ekonomide üretimin her kademesindeki yetenekli 

iKucu üıtıyaçlan sayısal olarak bütünüyle karşıla^amamaJctadır ( 1 ) 

işgrücünün eğitim yap,s. incelendiğinde 

^y ıda kaldıtı görülmektedir (Tablo 537). Bunun ballıca nedeni yay-
gm ve orgun egiüm sisteminin ekonominin insangücü i h t i y a c l a r k l İ I 
smda esnek bir yapıya kavuşturulamamış olmasıto. ® 

TABLO : SS7 - İşgücünün Eğitim Yapzs^ (15-64) (1960, 1965, 1970) 

1 9 6 0 
A 

1 9 6 5 19 7 0 

Mezun olunan 
Sayı 
(Bin) Yüzde 

Sayı 
(Bin) Yüzde 

Sayı 
(Bin) Yüzde 

eğitim kademesi (1) f2) (3) (4) (5) (6) 
Üniversite ve yüksek 
okul 
Meslek okulu 
Lise 
Ortaokul 
İlkokul 2 
Okur yazar olup da 

99,4 
127.6 
100.7 
255,9 
829.8 

0,8 
1,0 
0,8 
2,1 

23,0 

146,5 
193.2 
135.4 
297.5 

3 724,6 

1,1 
1.5 
1,0 
2,3 

28,6 

230,9 
315.1 
216.4 
435.5 

4 933,7 

1,7 
2,3 
1,6 
3,2 

36,1 
bir okuldan mezun 
olmayan ve derecesi 
tayin edilemeyen 
Okuma yazma 

— — 1 684,5 12,9 1 372,2 10,0 
bilmeyen g 872,9 (a) 72,3 6 824.9 52,6 6 170,1 45,1 
TOPLAM 12 286.3 100.0 13 006,6 100,0 13 674,4 100,0 

^^n.n^n, . jjc-uı*,!, ısıaııstiK Hinstitüsü 
(a) 1960 için bu aytrtmt yapmak mümkün olamamaktadır. 

1405. Yüksek nitelikli teknik insangücünde Planlı dönemde sag-
lanan sajasal artışlarla 1972 de mimarlık, inşaat, kimya. tanm. orm^ı 
mühendisliği ve veterinerlik dallarmda ekonominin insangücü ihtiyaç-
ları aşılmış diter mühendislik dallarmda ise ihtiyacm altında kalınmış-
tır. Mimar, inşaat ve kimya mühendisliği dallarmdaki insangucünün 
ekonominin ihtiyaçlarmı aşmasmın başta gelen nedeni İkinci Beş Yıllık 
Plan döneminin son yıllarmda özel yüksek okullann artan sayılarda 
mezun vermeleridir. 

14fl6. Planlı dönemde yüksek öğrenim gören nitelikli teknik in-
sangucu kaynaklan artınlırken, ekonomi için aynı derecede önem taşı-
yan orta nitelikli teknik insangücü kaynaklarmm arttırılmasına uygu-
lamada gereken ağırlık verilememiş, teknisyen ve yetişkin işçi sayıları 

Türkiye'de tarrnı ve tarvm dm 
milyon ışgucu fazlası bulunduğu hesaplanmıştır. kesimlere 1,6 



ekonominin ihtiyaçlarını karşılamaktan uzak kalmış, yüksek nitelikli 
insangücü ile teknisyen ve yetişkin işçiler arasmdaki denge kurulama-
mıştır. 

1407. Genel orta öğretimde öğretmen başma düşen öğrenci sayı-
sının 1964-1965 ders yılında 44 den, 1970-1971 yılında 50 ye, meslekî 
ve teknik eğitimde aynı göstergenin 8 den 15 e yükselmesi, orta öğre-
timde öğretmen sayısmm, öğrenci sayısı artışı karşısmda yetersiz ol-
duğunu göstermektedir. 

1408. 1970-1971 ders yılmda üniversitelerde öğretim üyelerinin 
yüzde 29.6 sı profesör ve doçent, yüzde 53.6 sı asistan ve yüzde 16.8 i 
de öğretim görevlisi, okutman ve uzmandan oluşmaktadır. Buna göre 
üniversitede ortalama olarak Sİ öğrenciye 1 profesör veya doçent düş-
mektedir. öğretim üyelerinin sayıca yetersiz kalmasma doktor asistan-
lara eğitim görevi yüklenememesinin önemli payı bulunmaktadır. 

1409. Yüksek öğretimde bilimsel ve teknik araştırmalara gereken 
ağırlığın verilememesi ve araştırma olanaklannm oldukça sınırlı olması, 
gerek duyulan bilgi ve beceri düzeyindeki insangücünün sağlanamaması 
sorununu ortaya çıkarmaktadır. Bu durum genellikle ithal edilen ileri 
teknolojinin ülke şartlarına uydurulamaması ve yerli teknoloji üretimine 
geçilememeğine yol açmaktadır. 

1410. Mühendis başına düşen teknisyen ve yetişkin işçi sayısmm 
düşük oluşu, bir yandan mühendisleri daha alt nitelikteki işleri yapmaya 
zorlamakta, öte yandan insangücünün yerinde kullanılmaması üretimde 
hedef alman artışları olumsuz yönde etkilemektedir (1). Bunun yanı sıra 
genellikle mühendis başma düşen teknisyen sayılan giderek düşmekte-
dir (Tablo 538). 

TABLO : 538 — Mühendis Başına Düşen Teknisyen Sayıları 

1960 1965 1970 

inşaat Teknisyeni/Mimar-1-inşaat Mühendisi 1,5 1,0 0,7 
Makine Teknisyeni/Makine Mühendisi 2,3 1,6 1,9 
Eîlektrik Teknisyeni/Elektrik Mühendisi 3,5 3,5 2,5 
Maden Teknisyeni/Maden Mühendisi 0.3 0,4 0,5 
Kimya Tek. Laborant/Kimya Mühendisi 5,3 5,8 4,7 
Orman ve Tanm Teknisyeni/Orman ve Tanm Müh. 0,6 0,5 0,5 

Kaynak : Devlet Planlama Teşkilâtı 

1411. Planlı dönemde doktor başma düşen yardımcı sağhk ele-
manı sayısmda artışlar olmasına rağmen, varılan düzeyin yetersiz oluşu 
nedeniyle doktorlar daha alt nitelikteki hizmetleri yapmaya zorlan-
makta ve böylece kendilerinden beklenen hizmetin verimi düşmektedir 
(Tablo 539). 

(1) D. P. T. - Sosyal Planlama Dairesi, İnsangücü Raporu EyliU 



TABLO : 5S9 — Sağlık Alanında Doktor Başına Yardımcı Sağlık 
Personeli Oranlan (1962 - 1967, 1971) 

Doktor başma 

Hemşire 
Ebe 
Sağlık memuru 

1962 1967 1971 

(1) (2) (3) 

0.17 0,52 0.55 
0,41 0,47 0,71 
0,37 0,49 0,63 

Kaynak : Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 

1412. Sevk ve idarecilerin sayısal yönden yeterliliğine karşıliK 
nitelik açısmdan yetersizliği önemli bir sorundur. İkinci Plan dönemin-
de madencilik, imalât, enerji, ulaştırma, bankacılık ve sigortacılık sek-
törlerini kapsayan araştırma bulgularına göre bu sektörlerdeki sevk ve 
idareciler alışılagelmiş metotlarla çalışmakta, bugünün sevk ve idare-
ciliğinin gereği olan modern teknik ve metotlara gereken önemi vere-
memektedirler. Sevk ve idarecilerin bugünkü nitelik düzeyi ve asgar! 
bir eğitim düzeyine kavuşturulmamış olmaları bu kişilerin üretime olan 
katkılarını önemli ölçüde smırlamaktadır (1). 

Tablo 540 da özel ve kamu kesiminde çalışan sevk ve ida fecilerin 
eğitim durumları gösterilmiştir. 

TABLO : 5IfO — Sevk ve İdarecilerin Eğitim. Durumları (1968) 

(Yüzde) 
Kamu özel 

Eğitim kademesi (1) (2) 

tik 3,8 5,7 
Orta 9,8 16,8 
Lise 23,2 32,9 

> Teknik okul 1,1 0,7 
Üniversite 46,1 34,9 
Belirsiz 16,0 9,0 

TOPLAM 100,0 100,0 

Kaynak : Devlet PUnlama Teşkilâtı 

(Z) ÎNSANGÜCÜNÜN YÖRESEL VE SEKTÖRLERARASI DA-
ĞILIMI SORUNU : 

1413. Sanayileşmeye bağlı olarak artan hizmet ihtiyaçları her 
nitelikteki msangücünün hizmetler sektöründe gereksiz yığılmasma yol 
açmaktadır. Mühendislerin yüzde 4Ö.9 unun, fizik ve kimya ile ilgili 
eJemanların yüzde 74.1 inm ve teknisyenlerin de yüzde 45.5 inin hizmet-
ler sektöründe yığılması sektörlerarası insangücü dağılımmın ortaya çı-
kardığı sorunu göstermektedir (Tablo 541). 

(1) DPT - SPD, €Sevk ve tdarecüer Araştırması> 1969. Bu aras-
tf^ya gore. sevk ve idarecilerin yüzde 1.1 i, sevk ve idarecilikle ilgili 
eğitim görmüş kişilerdir. 



TABLO : Sil — însangücünün Sektörlerarast Dağılımı (1965) 

(Yüzde) 

Sanajd İnşaat Hizmetler Toplam Tanm 

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

Mühendisler 0,8 23,3 30,0 45,9 100,0 
Tarımla ilgili elemanlar 22,2 5,1 5,7 67,0 100,0 
Kimya ve fizik ile ilgili 
meslekler 0,5 22,4 3,0 74,1 100,0 
Teknisyenler 0,6 25,3 28,6 45,5 100,0 
Yetişkin işçiler (Sanatkârlar) 0,2 81,9 14,1 3,8 100,0 

Kaynak : Devlet Planlama Teşkilâtı 

1414. öte yandan, insang:ücünün bölgeleraraaı dagıhmmdaki den-
gesizlikler, özellikle sağlık alanındaki insangücünde ve öğretmenlerde be-
lirgindir. 1970 yılında toplam ülke nüfusunun yüzde 17.2 sinin yaşadığı 
istanbul, Ankara ve İzmir illerinde toplam tıp doktorlarmın yüzde 65.8 i 
ve toplam yardımcı sağlık elemanlannm yüzde 34.1 i çalışmaktadır. 
Buna karşılık toplam nüfusun yüzde 6.9 unun yaşadığı 11 Doğu ve 
Güneydoğu ilinde sosyalizasyon hizmetlerine rağmen toplam doktorla-
rın yüzde 2.2 si çalışmaktadır. 

1415. öğretmenlerin iller arasındaki dağılımında durum çeşitli 
eğitim kademelerinde öğretmen başına düşen öğrenci sayıları ile belir-
lenmektedir. İlköğretimde 1970-1971 ders yılında Artvin, Bilecik, Ça-
nakkale ve Edime illerüıde bu gösterge 30 iken, Sıvas'da 43, Gazian-
tep ve Adıyaman'da 45 ve Ordu'da 47 dir. Genel orta öğretimde 1971-
1972 ders yılında aynı göstergenin Hakkâri'de 25, Çanakkale'de 36, Ay-
dın'da 37, İzmir ve Kocaelin'de 39 iken, Elazığ'da 70, Rize'de 72, Ma-
latya ve Yozgat'da 74, Muş'da 86 ve Burdur'da 95 oluşu öğretmenlerin 
yurt düzeyinde dağılımmda önemli dengesizliklerin bulunduğımu göster-
mektedir. 

(S) YURT DIŞINA NİTELİKLİ İN8ANGÜCÜ AKIMI : 

1416. Yetersiz ve dengesiz çalıştırma, ücret, sosyal statü, bilim 
ve teknoloji politika uygulamalarmın olumsuz etkisi sonucu, yüksek 
masrafla yetiştirilen insangücü yurt dışında çalışma olanakları aramak-
ta ve «beyin göçü» sorunu giderek önem kazanmaktadır. Yıllardır sü-
ren bu göç sonunda, bugünkü nitelikli insangücü mevcudunun yaklaşık 
olarak onda birinin yurt dışında bulunduğu tahmin edilmektedir (1). 

1417. Yüksek nitelikli insangücü göçü yanı sıra. Planlı dönemin 
son yıllannda yurt dışma giden işgücünde nitelikli insangücü oranmm 
yükselmesi. 1965-1970 döneminde 90 bin dolayında yetişkin işçinin yurt 
dı§ma çıkışma bağlı olaraJt IDU tür insangücü ihtiya^annı yüzde 26 
oranında arttırmıştır. 

(1) Birinci kesim, İkinci bolüm Sayfa-SS 



(4) İN8ANGÜCÜ ARZI ÎLE İLGİLİ SORUNLAR : 

1418. Insangücünün yetiştirilmesinde başlıca sorunlar. efitime 
ayrılan kaynakların yetersizliği, teknik, meslekî ve genel efitim arasm-
da yatınmlann dengesiz dafılımı, efitim yatırımlarmda olgunlaşma sü-
resinin uzunluğu ve efitim sisteminin ekonominin gelişmesine uyumu-
nun, sınırlı oluşudur. 

1419. Yüksek öğretimde yaratılan kapasite artışları; maliyetleri dü-
şük olduğu için kapasite yaratılması kolay olan sosyal bilimler ve ben-
zeri meslek dallarma yönlendirilmiş, çok sayıda kişinin ekonominin ta-
lep ettiği dallarda eğitim görme isteğine karşılık fen ve mühendislik 
dallarında kapasite yaratılması yüksek maliyet ve uzun süreyi gerek-
tirdiğinden. teknik insangücü arzında yeterli artışlar sağlanamamıştır. 

1420. Teknisyenlerde üst eğitime geçiş tercihinin ağırlık kazan-
ması ve bu kişilerin meslekleri dışındaki alanlarda çalışmak istemeleri 
işgücüne katılma oranının ortalama yüzde 35'e düşmesine yol açmakta 
ve ••böylece ökonominin talep ettiği teknisyen arzı sımrlı fcalmaMadır (1). 

1421. Ekonominin talebine karşı esnek ve maliyeti düşük olan yay-
gm eğitim olanaklarının, insangücü ihtiyaçlarmı karşılamada yeterli 
bir düzeyde kullanılamaması sevk ve idareciler, teknisyenler ve yetişkin 
işçilerin arzında ortaya çıkan sayısal açık ve nitelik sorunu yönünden 
önemli bir eksikliktir. 

(5) ÜCRET SORUNU : 

1422. însangücü alanında beliren sorunların başlıca nedenlerinden 
biri, uygulanan yetersiz ve dengesiz ücret ve istihdam politikası olmak-
tadır. Kamu ve özel kesim arasında varolan ücret farkı daha da açıl-
mış ve bu durum, bir yandan kamu kesiminde teknik insangücü kaybına 
yol açarken, öte yandan özel kesimde sektörlerarası ücret farklılaşması 
ise nitelikli insangücünün yurt dışına göçünü hızlandırmıştır. Bunun bir 
başka etkisi de yöresel ve sektörlerarası insangücü dağılımında ve in-
sangücünün yerinde kullanılmamasmda görülmektedir. 

(6) TALEP - İHTİYAÇ FARKLILAŞMASI: 

1423. Özellikle, teknik insangücüne özel kesim talebinin içinde 
bulunduğu teknolojik şartların gerektirdiği standarttan düşük olması 
nitelikli İnsangücünde işsizlik, yerinde kullanmama ve dışarıya insangücü 
akımı sonmunu doğurmaktadır, örnek olarak bir işletmede, bir mühen-

I; <̂ isin yapması gereken iş teknisyence yapılmakta, çok sayıda insangücü 
kullanımı gereken üretim birimlerinde maliyet düşürme amacıyla az sa-
yıda insangücü kullanılmakta ve böylece, işverence talep edilen insan-
gücü, gerçek insangücü ihtiyacmın sayı ve niteHk olarak altmda kalmak-
tadır. Bu durum genellikle üretim kalitesinin düşüklüğüne ve dış pazar-
larda rekabet olanaklarının smırlı olmasına yol açmaktadır. 

(1) Teknisyen okulu mezunlarınvn yılda ortalama yüzde 55 i üst 
eğitim kurumlarına devam etmektedir. 



ı ı . uzun döneml i g e l i şme yönü: 

1İ2İ. Önümüzdeki plan dönemlerinde insang^icü politikası eğitim, 
sanayileşme ve istihdam politikalarıyla olan sıkı ilişkileri gözönünde 
tutularak birlikte ele alınacak, çeşitli nitelikteki insangücünün ekonomi-
nin ihtiyacını karşılayabilecek bir biçimde sağlanması hedef olacaktır. 

1425. Öte yandan uzun dönemde sanayinin yapısında yer alacak 
değişmelerin yaratacağı insangücü ihtiyaçları da nitelik açısından fark-
lılık taşıyacak ve bir yandan teknoloji uygulayan ve ülke şartlarına 
u3rumunu sağlayan öte yandan uzun dönemde yerli teknolojiyi üreten 
insangücünün yetiştirilmesini gerektirecektir. 

1426. Avrupa Ekonomik Topluluğu ile Türkiye'nin ortaklık şart-
larını hazırlayan katma protokol hükümlerine göre, 1982 yılında Türkiye 
insangücü hareketi serbestliği ilkesinden etkilenecektir. Buna göre Tür-
kiye'nin uzun dönemli insangücü hedeflerinin bu olguyu yansıtacak bi-
çimde tespit edilmesi gerekmektedir. Topluluğun endüstrileşmiş ülkele-
rinde yıllardır süre gelen düşük nüfus artış hızı, üretim artışının gerek-
tirdiği insangücü üıtiyaçlarmı karşılayamamakta, topluluğun bazı ülke-
lerinde otomasyon eğilimine rağmen belirli iş kollarında nitelikli insan-
gücü sıkıntısı çekilmekte ve dışarıdan insangücü talep edilmektedir. 
Bu durum Türkiye'de nitelikli insangücünün yurt dışına gitme imkânla-
rını artıracak ekonominin nitelikli insangücü ihtiyaçlarında acıklarm 
büyümesine ve insangücünde sayısal hedeflere varılmasında darboğaz-
larla karşılaşılmasma yol açabilecektir. 

TABLO : — İnsangücünün Sektörlerarast Dağılımı (1995) 

(Yüzde) 

Tanm Sanayi inşaat Hizmetler Toplam 

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

Mühendisler 1,0 49,1 15,1 34,8 100,0 
Tarımla ilgili elemanlar 68,0 6,0 0,3 25,7 100,0 
Fizik ve kimya ile ilgiU 

6,0 0,3 25,7 100,0 

meslekler 3,9 50,0 1,0 45,1 100,0 
Teknisyenler 0,9 48.0 15,9 35,2 100,0 
Yetişkin işçiler (Sanatkâr) 0.5 77.6 19,1 2,8 100,0 

Kaynak : Devlet Planlama Teşkilâtı 

1427. Uzun dönemde ulaşılacak sanayileşme yapısı ile insangücü-
nün sektörel dağılımı arasında uyum sağlamak gerçekleştirilmesi zorun-
lu şartlardan biridir. Tablo 542'de 1995 yılında ekonominin alacağı yapı 
gözönünde tutularak, sektörlerarası insangücü isühdamım tutarlı kıla-
cak insangücü dağılımı verilmiştir. 

1428. Ekonomik sektörlerde öngörülen üretim artışlarının gerek-
tirdiği yüksek nitelikli insangücü ihtiyaçlarının önümüzdeki plan dönemi 
sonuna kadar tümüyle karşılanabilmesi imkânları, eğitim sektörüne ay-
rılacak kaynaklar ve eğitim yatırımİEinnda olgunlaşma süresinin plan 
dönemini akması nedeniyle sınırlıdır. Bu nedenle insangücü açıklarının 
kapatılması ve ekonomik büyüme ile insangücü arasındaki dengenin 
sağlanması ancak Beşinci Plajı dönemi sonunda gerçekleşebilecektir. Bu 



nedenle ara dönemde insangücü üıüyaçlan meslekî ve teknik yaygın 
eğitim yoluyla sağlanacak, ileriki dönemlerde de yaygın eğitim insan-
gücü ihtiyaçlarım karşılamada etkili bir araç olarak kullanılacaktır. 

III. ULUSLARARASI KARŞILAŞTIRMALAR: 

1429. Tablo 543'de sosyo - ekonomik gelişmişlik açısından farklı 
düzeyde bulunan 14 ülkede toplam çalışan nüfusa göre meslekî ve teknik 
insangücünün oram verilmiştir (1). 

TABLO : 5^3 — Çalışan Nüfus İçerisinde Meslekî ve Teknik 
İnsangücü Oram (a) 

Meslekî ve teknik 
Faal nüfus Meslekî ve teknik İnsangücünün faal 
(Bin kişi) insangücü (Bm kişi) nüfusa oranı (Yüzde) Ü l k e l e r 

Belçika 
Kanada 
Danimarka 
Fransa 
Almanya 
İngiltere 
Yunanistan 
JapK>nya 
Hollanda 
Norveç 
Portekiz 
İsveç 
Yugoslavya 
TÜRKİYE (1960) 
TÜRKİYE (1965) 

(1) (2) 

3 375 281 
6 472 627 
2 094 158 

18 955 1882 
26 527 2 037 
23 100 1994 
3 663 1.56 

43 690 2137 
4 1R8 380 
1 406 113 
3 316 92 
3 244 374 
1 256 362 

11 999 205 
13 590 289 

(3) 

8.3 
9.7 
7.5 
9.9 
7.7 
8.6 
4.2 
4.9 
0 . 1 
8.0 
2.8 

11,5 
28.9 
1.7 
2,1 

Kaynak : OECD, 1969 istatistikleri. 
(a; Türkiye diştndaki ülkelere ait veriler 1960-1962 yınarın% kapsa-

muktadır. 

1430. 1971 yılında Türkiye'de doktor başına ortalama 2,3 bin kişi, diş 
doktoru başına 11.3 bin kişi, eczacı başına 12.1 bin kişi düşmektedir. Tablo 
544'de görüldüğü gibi 10 Avrupa ülkesinde, doktor başına düşen nüfus 
580 - 1 190, diş doktoru başına düşen nüfus a 240 - 10 210 ve eczacı ba-
§ma düşen nüfus 2 260-5 7.10 arasmda defişmöktedir. Buna karşılık dok--
tor başma ebe oranı bütün ülkeler içinde en yüksek değerini Türkiye'de 
bulmaktadır. 

1431. Tablo 545'de çeşitli ülkelerde eğitim kademelerine göre öğ-
retmen başına düşen öğrenci sayılan verilmiştir. Orta ve yüksek öğre-
timde bu göstergenin en yüksek olduğu ülke Yunanistan'dır. Ancak, di-
ğer ülkelere bakıldığında Türkiye'de ilk ve orta öğretimde öğretmen 
başına düşen öğrenci sayısının bu ülkelerden oldukça yüksek olduğu gö-
rülmektedir. 

(i; Mesleki - Teknik v.b. çalışanlar deyimi OECD yayınlarında 
geçen ^Profeasional Tecknical and Related Vforkers* d&yimi ile eşanlam^ 
da kullanılmıştır. 
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TABLO : 5^5 — öğretmen Başına Düşen öğrenci Saytst (a) (1967-1968) 

Ülkeler 

(Belçika 
Kanada 
•Almanya 
Yunanistan 
îtalya 
Norveç 
Portekiz 
İspanya 
TÜRKtYE 

İlköğretim Ortaöğretim Yüksek öğretim 

(1) (2) (3) 

21.0 8.7 10,7 
24,9 16,2 17.9 
27,3 17,9 11,8 
34,8 40,1 31,5 
21,5 12,5 13,2 
19,9 a 0,7 9,7 
31,8 19,2 17,1 
33,9 25,4 14,5 
42,3 25,6 18,5 

Kay nah : Birleşmiş Milletler İstatistik Yıllığı, 1970 
(a) Tablodaki eğitimle ilgili verileHn karşılaştırılabilmesi için Türkiye 

ile ılgüı verilerin bu ülkelerin kabul ettiklen sınıflandırmaya uvmmı 
sağlanmıştır. " 

IV. ÜÇÜNCÜ PLAN DÖNEMİNDE GELİŞMELER : 

1. ÎNSANGÜCÜ ÎHTtYACI , ARZ I VE A Ç I K I A B I : 

1432. Uzun dönemde amaçlanan ekonomik büyümenin gereği ola-
rak insangücü ihtiyaçlarmın projeksiyonunda ekonominin tüm sektörleri 
için üretim, katma değer, yatırım, istihdam ve verimlilikteki gelişmeler 
ile uluslararası karşılaştırmaları gözönüne alan bir insangücü modelin-
den yararlanılmıştır. Teknik insangücü ihtiyaçlarının tespitinde ileriki 
yıllarda yatırımların genellikle modem sanayi kesimi tarafından ger-
çekleştirileceği ve insangücünün yurt dışına göçünde bugünkünden çok 
farkh bir gelişme olmayacağı varsayılmıştır. 

1433. insangücü arzındaki gelişmeler, mevcut eğitim sistemme 
göre, eğitim kurumlarının tam kapasite ile kullanımı varsayımma da-
yanılarak saptanmıştır. Arzm tahmininde, ekonominin sürekli insangücü 
ihtiyaçlarmı karşılamak üzere geliştirilen yeni eğitim sistem ve kurum-
larma yaratılacak olan kapasiteler dikkate alınmamıştır. Üçüncü Plan 
döneminde yaratılacak yeni kapasiteler, insangücü arzı ve dolayısıyla 
açıklarm kapatılmasında eğitim yatırımlannın olgunlaşma süresinm 
uzun olması nedeniyle yüksek nitelikli insangücünde ancak Beşinci Plan 
döneminde ve orta nitelikli insangücünde ise Dördüncü Plan döneminde 
etkili olabilecektir. 

Tablo 546 da uzun dönemde teknik insangücü ihtiyacı, arzı ve 
açıklan gösterilmiştir. 

1434. Sağlık alanındaki insangücü ihtiyaçları mevcut sağlık ku-
rumlan, Üçüncü ve Dördüncü Plan dönemlerinde yataklı tedavi kurumla-
rmda yaratılacak ek yatak kapasiteleri ile sosyalizasyon hizmetlerinin 
kapsamında öngörülen hedefler dikkate alınarak hesaplanmıştır. 19S2 
yılma kadar sağlık alanmdaki insangücü ihtiyaçlann hesaplanmasında 
fizik birim ve insangücü kullanım standartlarında değişiklik olmayacağı 
varsayılmıştır. 1982 yılmdan sonra sağlık hizmetleri standartlarmm yük-
seltilmesi öngörüldüğünden, bu hedeflere bağlı olarak insangücü ihtiyaç-
larmda da önemli artışlar meydana gelecektir. 

Tablo 547 de 1977 ve 19S2 yıllan için sağlık alanmdaki insangücü 
ihtiyaçlan ile yüksek nitelikli sağlık elemanları arzı gösterilmiştir. 
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1435. fSevk ve idareciler üıtiyaçı 1977 yılında 220 bin dolaylarında 
bulunacak, bu konudaki ihtiyaç arz kaynaklarının fazlalığı ve çeşiüüifi 
nedeniyle nicelik yönünden karşılanabilecektir. Ancak sevk ve idareci-
lere teknolojik değinmelerin ve yönetim tekniklerindeki gelişmelerin 
gerektirdiği vasıfları kazandırmak için bu alanda geUştirilecek hizmet 
içi ve yaygın eğitiminden yararlamlacaktır. 

V. İLKELER VE TEDBÎRLER : 

11436 (1) ünsangücü politilkaiSinm eğitim, istühdam, çalışma !k<^ul-
lan, ıbilim ve teknoloji ve sana;ylleşme poUtikalanyla toirlikte ele alm-
ması temel ilkedir. 

(2) Üretime katılacaik fertlere üreüme dönük bilgi, beceri ve tek-
nikler kazandırılacaktır. 

(3) Çahşma süresi tooyunca insangücünün., çalışma koşullan ve 
teknolojide meydana gelen .sürekli değişikliklere uyumu yaygm eğitim 
yoluyla sağlanacaktır. 

(4) Üçüncü Plan döneminde insangücünün yerinde istüıdammm 
sağlanması esastır. Bu amaçla kamu kuruluşlarmda görev, örgütleşme 
biçimi ve yurt düzeyinde yaygmlaşmaya uj-umlu insangücü planlaması 
yapılacaktır. Kamu kuruluşlarmda insangücü planlamasma göre ortaya 
çıkan insangücü fazlalıkları yerinde istihdam ilkesini gerçekleştirmek 
ve verimi artırmak üzere, bu kişilere gerek duyan diğer kamu kuruluş-
larma aktarılacaktır. 

Bu görevin yerine getirilmesinde kamu kuruluşları sorumlu ola-
cak, Devlet Personel Dairesi kuruluşlara teknik yönden yardım ve de-
netim, gerektiğinde kuruluşlararası koordinasyon sağlayacaktır. Devlet 
Personel Dairesi bu amaçla yeniden düzenlenecektir. 

i(5) Her vasıftaki insamgücünün sektörler ve bölgelerarasmdaki 
denge ve esnekliğini sağlayıcı isühdam ve ücret politikası izlenecek, 
özellikle kamu kesiminin teknik insangücü kaybmı önleyici tedbirler alı-
nacaktır. 

(6) IKamuda sevk idaj-e ve işletme sorumlularmm konularında or-
tak bir eğitim düzeyinde bulundurulmaları gözetilecek, meslekî ve teknik 
insangücünün kamu kuruluşlarmda yönetim ve destek hizmetlerinde is-
tihdamı ile smırlandınlacaktır. 

(7) İnsangücü (kaynaklan arttırılırken, ibUeşimindeki denıgeniıı sağ-
lanaJbilmesi amacıyla, teknisyenlerin örgün ve yetişkin işçilerin ig (başm-
da ve yaygm egitün yoluyla sağlanması gözetilecektir. 

(8) İhtiyaca g'öre arz fazlası yaratılmış olan öğretim daUanında ka-
pasite smırlandınlmasma gidilecek, ihtiyaçlann karşılanamadığı dallar-
da ise mevcut okullarm ve üniversitelerin tam kapasite Ue kullanımı 
gerçekleştirilecek, aynca yeni açılacak olan öğretim kurumlarmm ihti-
yaç duyulan dallara yöneltilmesi sağlanajcaîctır. 

(9) Teknoloji ithali ve transferinde yabancı sermaye üe ibirlîfcte 
ancak üstün nitelikli teknik insangücünün gelmesine izin verilecektir. 

(10) Projecilik ve mühendislik çalışmalarının kendi teknik insan-
gücümüz İle yürütülmesi konusunda gerekli tedbirler alınacaktır. 

(11) (Belli belgelerde ve hisanet yerlerinde belli ^ -ede hisanet etme 
ilkesine göre ve insangücünün yurt düzeyinde dengeli dağılımım sağla-
mak amacıyla, tüm yüksek öğrenim yapanlara uygulanacak, «yurt kal-
kınması hizmeti» için gerekli mevzuat planm ilk yılı içinde hazırlana-
caktır. 



ONIKINCÎ BÖLÜM 

EĞİTİM VE KÜLTÜR 

EĞtTiM 

GENEL: 

1437. Türk Millî Eğitiminin genel amacı, 
1. Türk milletüıin bütün fertlerini, Atatürk Devrimlerine ve 

Anayasa'nm başlangıcmda ifadesini bulan Türk milliyetçiliğine bağlı, 
kaderde, kıvançta, tasada ortak bölünmez bir bütün halinde mim 
şuur ve ülküler etrafında toplamak; millî, ahlakî, insanî ve kültürel 
değerlerini korumak ve geliştirmek; 

2. Türk vatandaşlarmı însan Haklarına ve Anayasa'nm başlan-
gıcındaki temel ükelere dayanan millî, demokratik, laik, sosyal bir 
hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumlu-
luklannı bilen, kişiliğe ve teşebbüse değer veren, topluma karşı so-
rumluluk duyan, aileye bağlı, milletini, vatanmı seven ve daima yü-
celtmeye çalışan, hür ve bilimsel düşünceye, geniş bir dünya görü-
şüne sahip verimli kişiler olarak yetiştirmek; 

3. Türk vatandaşlarmı; 

a) Çağdaş büim ve teknolojinin gereklerine uygun, 

b) Türk toplumunun planlı kalkınma hedeflerine cevap ve-
ren, 

c) Fırsat ve imkân eşitliği ve sosyal adalet ilkelerini gerçek-
leştirecek biçimde düzenlenmiş, 

d) Bedeni ve fikrî gelişmelerine göre ilgi, istidat ve kabiliyetleri 
ölçüsünde en üst seviyede yetişüren, 
bir eğitim ve öğretimle hayata hazırlamak; onlara, kendilerini mutlu 
kılacak ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bîr meslek ve 
birlikte iş görme alışkanlığım edmmeleri içm gerekli bUgi, beceri ve 
davranışları kazandırmak; 

4. Böylece, bir yandan Türk vatandaşlannm ve Türk toplumu-
nun refah ve muüuluğunu arürmak; diğer yandan milU birlik ve bü-
tünlük içinde kalkınmayı desteklemek ve hızlandırmak; ve nihayet 
Türk mületini çağdaş uygarlığın yapıcı, yaratıcı, seçkitı bir ortağı 
haline getirmektir. 

1438. Türk eğitim sisteminin genel amaçlan gerçekleştirecek 
şekilde düzenlenmesi ve çeşitli derece ve türdeki eğitim kurumla-
nmn özel amaçlarmm genel amaçlara uygunluğumm sağlanması 
esastır. 



I. PLANLI DÖNEMDE GELİŞMELER: 

1. EĞÎTİM StSTEMtNlN DİĞEB StSTEAILBBLf: BAĞINTISI : 

1439. Kalkınma sürecinin bir parçası olarak eg-ltim sistemi fert-
lerin topluma ve ekonomiye uygun sayı ve nitelikte yetiştirilmele-
rini ve toplumdaJki g'eUşime yapıcı katkıda feulunmalarmı sağ'lamadai 
etken bir göreve sahiptir. Fertlerin insan ve vatandaş olarak nitelik-
lerinin eğitimin her kademesinde uygulanan efitim programlarmda 
tespit edilmesi ve bımun için ülke şartlanna göre, Türk Ulusuna has, Ata-
türk ilkeleriyle uyumlu, laik ve sosyal hukuk devleti nitelikleri ile 
tutarh ve kalkınma çabalanna olumlu katkıyı özendirici yönde de-
ğerler geliştiren kültür muhtevasına sahip bir efitim sisteminin ku-
rulması önem taşımaktadır. 

1440. Eğitim sisteminin büyüklüğü, niteliği, gelişme yönü ve 
yapısal çerçevesinin toplumun ve ekonominin ihtiyaçlarına göre dü-
zenlenmesi planlı dönemde ele alınmış fakat yeterince gerçekleştirile-
memiştir. Aynca, sayıca da öngörülen gelişme hedeflerine ula^ılama-
ınısi3T. 

Birinci ve ikinci Plan döneminde öğrenci sayılan ve ilk ka-
yıtlar olarak verilen hedefler ve gerçekleşme durumu Tablo 548'(ie 
gösterilmiştir. 

1441. Birinci ve tkinci Planlarda fertlerin belli bir temel eği-
tim imkânmdan yararlanması ve bunun üstündeki eğitimin kişile-
rin yeteneklerine göre ve kalkmmanm gerektirdiği alan ve sayılarda 
sağlanması yolu Ue kişi ve toplum ihtiyaçlarmm bağdaştırılması esas 
alınmıştır. 

1442. Eğitim sisteminin toplumun bütününden bağımsız ola^ 
rak ele alınması ve geliştirilmesi imkânsız olduğu halde, planh dö-

nem uygulamasmda eğitim sistemi ile diğer ekonomik ve sosyal sis-
temler arasmdaiki ilişkiye gereken ağırlık verilmemiştir. 

1443. Mîllî Eğitim Baikanlığmda başlatılan «Eğitim Reformu» ça-
lışmaları, mevcut eğitim sisteminin yukarıda belirtilen sakıncalarını 
giderme ve yenilikler getirme yönünde çaba göstermesine rağmen, bu 
çalışmalarm genel kalkmma planı üe ilişki kurulmadan yürütülmesi 
nedeniyle bütünlüğe kavuşamamıştır. 

1444. Eğitim planlamasmda üretim - insangücü - eğitim sistemleri 
arasmda ve kişilerin talepleri, bölgeler, gelir grupları ve eğitimin muhte-
vası arasmdaki dengenin sağlanması zolunlu olmaktadır. 
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2. EĞİTİM SİSTEMİNİN İÇ YAP IS I : 

144r5. Planlı dönemde, diğer sistemlerle ilişkisi gereğince kurulama-
yan eğitim sistemi, ayrıca örgün ve yaygm eğitim sistemleri arasmda ve 
t)u sistemlerin kendi içindeki bütünlüğünü ve çalışma hayatındaki insan-
gücünün bilgi düzeyini yükseltici, ya da yenileyici biçimde süreküliğmi 
de sağlamaktan uzak kalmıştır. 

1446. Eğitim sistemi örgün ve yaygm eğitim olmak üzere iki ana 
alt sistemden oluşmaktadır. Örgün eğitim sistemi okul öncesi eğitim, 5 
yıllık temel eğitim, 3 yıllık orta öğretim I. devre (Orta okullar), 3 yıllık 
(bazı teknik ve mesleki okullarda 4 yıllık) genel, mesleki ve teknik orta 
öğretim H. devre, çeşitli sürelerdeki orta öğretim üstü okullar ve 3 -6 
yıllık yüksek öğretim kademelerinden meydana gelmiştir. 

1447. Örgün eğitimin ilk kademesi olan temel eğitim 5 yıllık süreyi 
kapsamaktadır. Bu süre içinde çevre ve yaşama düzeyine uygun ve kişi-
lere maharet kazandıracak bir eğitim verme imkânı bulunmadığımdan 
eğitim teorik düzeyde kalmaktadır. Oysa bu kademeyi bitirenlerin yüzde 
52 si doğrudan doğruya çahşma hayatma katılmaktadır. Böylece örgün 
ya da yaygm eğitim sistemi içinde temel eğitimden geçen kişilere maha-
ret kazandıracak bir kademenin bulunmayışı sistemin en önemli bir ek-
sikliği olarak ortaya çıkmaktadır. 

1448. Orta öğretim I. devre, büyük ölçüde temel öğretimde verilen 
bügilerin genişletilerek tekrarından ibaret eğitim programlan ile maha-
ret kazandırıcı olmaktan uzak kalmış, ağırlıkla genel üst öğı-enimi bes-
leyici bir kademe olmuştur. 

1449. Orta öğretim H. devrede kalkmmanm gerektirdiği orta sevi-
yeli (teknisyen) insangücünün yetiştirilmesi esas olduğu halde, genel öğ-
retimde (liseler) yığılmalar olmuştur. 

1450. Orta öğretimle yüksek öğretim arasmdaki bazı meslek okul-
ları az sayıda ve değişik türlerde devam etmiş, eğitim sistemi içindeki 
yerleri sımrlı kalmıştır. 

1451. Eğitim sisteminde temelden başlıyan düzensizlikler ve özellikle 
orta öğretim kademesinin meslek elemanı yetiştirecek düzeye getirile-
memiş olması, belli dallarda yüksek seviyeli insangücü yetiştirmesi esas 
olan yüksek öğrenimde gereksiz yığılmalara neden olmuş, talebin karşıla-
namaması özel yüksek okulların açılmasına yol açmış, yüksek öğretimde 
insangücü gerekleri dışmdaki dallarda kapasite yaratilmıştir. öte yandan, 
yüksek öğretim, uygulayıcı eleman yetiştirme konusunda başarısız kal-
mış ve teorik bügisi ağır basan elemanlar yetiştirme yönünde yoğunlaş-
ma eğilimi göstermiştir. 

1452. Mesleki - Teknik yaygm eğitim, örgün eğitim dışmda kalan 
kişilerin mesleki beceri edinecekleri tek imkân ve ekonomik gelişmenin 
kısa sürede gerektirdiği insangücünü esnek programlarla yetiştirme ve 
çalışma hayatı içindeki insangücünün bUgisini yenileme aracı olarak ge-
reken ölçüde geliştirilememiş, fonksiyonel bir niteliğe kavuşturulamamış-
tır. 



3. EĞJTÎM SÎSTEMÖîtN NtTELtK VE F IRSAT EŞtTLtĞÎ YÖ-
NÜNDEN GELİŞ3IESİ: 

(1) NtTELÎK: 

1453. Planlı dönemde bütün eğitim kademelerinde öğretim program-
lan ve yöntemleri öğrencide bilgiye dayanan dügünme, beceri ve yaratıcı-
lık yeteneğini geliştirecek, öğrendiğini çalışma hayatmda uygulamasmı 
ve yenilüderi devamlı olarak izlemesini sağlayacak şekilde düzenlenme-
miştir. 

1454. Planlı dönemde yoğunlaşan çabalara rağmen, eğitimin bütün 
kademelerinde ders araçları ve gereçleri yetersizliği sonmu süregelmek-
tedir. 

1455. Millî Eğitim Bakanlığı ve eğitimle ilgili diğer kuruluşlarm 
idarî yapılan ve personel durumları Plan ve programlarda öngörülen eği-
tim poliükalannm uygulanması için gerekli iç planlama, program geliş-
tirme ve benzeri işlemlerin yapılmasmı sağlamaktan uzak bulunmaktadır. 

1456. öğretmen sayıları artmakla beraber, bazı kademelerde yeterU 
sayılara vanlamamış, öğretmenlerin bölgelerarası dengeU dağılımı, yeni 
ihtiyaçlara cevap verecek hizmet içi eğitimleri sağlanamamıştır. Belli dal-
lar için süratle öğretmen yetiştirecek esnek bir sistem bulunmamakta'dır. 

1457. Öğrenci/öğretmen oranlannda ilk ve yüksek öğretimde ibir 
ölçüde iyileşme sağlanmakla beraber, diğer eğitim kademelerinde ve böl-
gelerarasmda bu oranm yüksekliği süregelmektedir. 

1458. Eğitim kademelerinde genellikle öğrenci/derslik oranlan ulus-
lararası standartlarm gerisinde bulunmakta, ancak bu konuda alanlarm 
rasyonel kullanılması ile ilgili yeterü çalışmalar yapılmamış bulunmak-
tadır. 

1459. Planlı dönemde örgün ve yaygm eğitim alt sistemleri ve eği-
tim kademeleri arasmda yatay ve dikey geçişlerde yeterU bir gelişme sağ-
lanamamıştır. Bütün eğitim sisteminde yöneltme yöntemi uygulanmadı-
ğından genel ve akademik eğitim kanalında gereğinden çok yığılma ol-
muş, mesleki ve teknik öğretim kanalmdaki öğrenciler ise yetenek ve 
seçmelerden çok sosyo - ekonomik şartlann sonucunda bu alana yönel-
mişlerdir. 

1460. Eğitim kurumlan ve eğitim programları ile iş piyasası ve 
çalışma hayatı arasmda ilişki kurulamamış, bu nedenle eğitimin fonksi-
yonel olması sağlanamamıştır. 

Birinci ve tkinci Plan döneminde eğitim yatınmlannın gelişmesi 
Tablo 549 da gösterilmiştir. 

1461. Uygulamada eğitim yatınmlannm öngörülen seviyede tahsis 
edilememesi ve gerçekleşmenin düşük olması eğitim hedeflerinin karşı-
lanmasmda güçlükler yaratmıştır. Eğitim yatınmlannm gerçekleşmesin-
dekl geri kahnalann nedenleri yatınmlann uygulamada planlanan hedef-
lerden sapması, programlarda tespit edilen maliyet sımrlan içinde gerçek-
leşmemesi ve programlanan sürede tamamlanmamasıdır. 



TABLO : 5^9 — Birinci ve tkittci Planda Mahalli İdareler Hariç 
Kamu Eğitimi Yatırvmlan 

(1971 Fiyatları) 
(Milyon TL.) 

Hedef Program Aç ık 

Y ı l l a r (1) (2) (3) 

1903 1129,1 1184,4 4- 55,3 

1964 1 269,3 1 301,7 + 32,4 

1965 1 236,8 1189,4 — 47,4 

1966 1 228,6 1311,8 + 83,2 

1967 1573,0 1484,3 — 88,7 

6 436,8 6 471,6 + 34,8 

196S 1 925,7 1654,5 — 271,2 

1969 2 039,3 1 592,9 — 446,4 

1970 2 266,9 1527,7 — 739,2 

1971 2 717,9 1 389,9 — 1 328,0 

1972 2 718,4 1528,2 — 1190,2 

11 668,2 7 693,2 — 3 975,0 

Kaynak : Devlet Planlama Teşkilâtı 

1462. Planl ı dönemde eğitim yapılarında eğitimin niteliğini etkile-
miyecek tasarruf sağlayan standartlarm tespiti ve bütün eğitim birimle-
rinde maliyet indirimi çalışmaları öngörülmüş ancak bu konuda yeterli 
gelişme sağlanamamıştır (1). 

1463. Eğit im hedeflerinin gerçekleşememesinde yatırım yönünden 
sözü edilen darboğazlar yanmda mevzuat ve organizasyon tıkanıklıkları 
ve özellikle yatırımlarla cari harcamalar araamdaki paralelliğin kurul-
mamış olması önemli bir etken olmaktadır. Bunun sonucunda birçok ta-
mamlanmış tesis cari gider yetersizliğinden işletmeye açılmamıştır. 

(2) EĞİTİMDE SOSYAL ADALET VE FIRSAT EŞİTLİĞİ : 

1464. Planh dönemde eğitimde sosyal adalet ve fırsat eşitliği, yö-
resel dengeyi sağlamak üzere nüfuslarmm azlığı nedeniyle i lkokul açıl-
ması uygfun olmayan köyler için yatı l ı bölge okulları açılması, yüksek öğ-
retim kurumlannın yurt düzeyinde dengeli dağılımı, ye tenekli ve dar ge-
l ir l i öğrencilere kredi, burs ve parasız yatılı l ık sağlanması, kız öğrencile-
rin toplam öğrenciler içindeki oranınm arttırılması konusundaki sınırlı 
çabalarla yerine getirilmeye çalışılmıştır. 

(1) Bu çalışmalar her tip ve kademede okul için gerekli alanların 
nitelik ve nicelik yönünden açık olarak tanımlanması, müfredat programı -
alan- öğrenci ilişkilerini rasyonel ölçüde dikkate alan programların ha^ 
tırlanması, yapılarda tasarruf sağlayacak standart ve malzemelerin araş-
tırılmasıdır. 



II. UZUN DÖNEMLÎ GELİŞME YÖNÜ: 

1. G E N E L İ L K E U a i : 

1465. Eğ i t im politikası, kalk ınma politikasmm bir bölümü olarak 

î ia lkmmamn bütün hedefleriyle tutarl ı bir şekilde ele almaeaktır. Genel 

kalkınma hedeflerine u y g ^ olarak eğitimin amacı tüm vatandaşlara or-

tak temel eğitim sağlama ve uzun dönemli kalkmma hedeflerini gerçek-

leştirecek nitelik ve nicelikteki insangücünü yetiştirmekür. 1995 yı lma 

k ^ a r uzanan bir süreyi kapsayan kalkınma stratejisinde sanayileşme 

büyük ağır l ık taşıdığından eğitim sisteminin bir yandan büyüklüğü ve 

yapısı üretim sistemi ve insangücü gereklerine göre belirlenecek, öte 

yandan muhtevası vatandaşları sosyal ve kültürel alanda Atatürk ilkeleri 

ve mUlî gereklere uygun bir şekilde yetiştirecek bir yapıya kavuşturula-

caktır. 

Buna göre eğitim sistemi yeniden düzenlenecek ve bu düzenlemede 
:şu İlkeler gözetilecektir. 

(1) Temel eğitim ve insangücü gereklerine yönelmiş diğer eğiüm 
kademelerinde, eğitim programlan, toplum şuurunu artırmaik ve kalkın-
ma çabalarına katkıda bulunacak bi lgi ve beceri gücüne ve Atatürkçü 
yaklaşıma sahip bireylerin yetiştirilmesi amacına dönük olarak düzenle-
necektir. 

(2) Eğ i t im bir bütün ve devamlı bir süreç olarak ele almacak, bun-
dan örgün ve yaygm eğitim sistemleri arasmdaki bütünlük ve üretim sü-
recinde bulunan kişüerin bUgileimin yenilenmesi şeklindeki eğitim sürek-
l i l iğ i i lkesi anlaşılacaktır. 

(3) Eğ i t im sistemi en alt kademelerinden itibaren tüm fertlere 
modem sanayileşmenin gerektirdiği vası f lan kazandırarak çalışma haya-
tma katabilecek bir yapıya kavuşturulacak, eğitimle üretim arasmda tam 
bir i l işki kurularak çeşitli aşamalarda üretim sisteminin gerektirdiği tek-
noloji uygulayan ve teknolojiyi ülke koşullarına uyduran yahut üreten 
araşünc ı elemanlar yetiştirilecektir. 

(4) Eği t im kademelerini bitirenlerin üretim süreci ve çalışma ha-
yatmda istihdam durumlan devamh olarak izlenecek, bu kesimdeki ihti-
yaçlara göre eğitim sistemi dinamik bir biçimde geliştirilerek eğitimde 
değişen şartlara uyabilecek esneklik sağlanacaktır. 

(5) Eği t im sistemi ülke çapmda insangücü ihtiyaçlarma göre dü-
zenlenmekle beraber, eğitim kurumlarmm yurt düzeyine dengeli dağıl ımı 
İle yetenekli ve dar geliri i fertlerin eğitimden yararianmalarmda sosyal 
adalet ve fırsat eşitliği olanaklarma kavuşturulması gözetilecektir. Üçüncü 
Beş Y ı l l ı k P lan döneminde bütün orta öğretim kademesindeki öğrencilerin 
yüzde dördünü kapsayacak parasız yatı l ıhk imkânından teknik lise öğ-
TMicilerinin yararianmasma ağır i ık verilecektir, özell ikle uygulamaya dö-
nük eğitim programlannm düzenlenmesinde yakm çevre şart lan dikkate 
alınacaktır. 



(6) Bütün eğitim kademelerinde niteliğin yükseltilmesi için öğre-

t im program ve yöntemlerinin devamlı olarak yenilikleri yansıtıcı yönde 

geliştirilmesi, eğitim araçlarının uluslararası standaxtl£ira uygun sayı ve 

nitelikte temini, öğrenci/öğretmen ve öğrenci/derslik oranlannm modem 

standartlara ulaştırılması için yeterli sayıda öğretmen yetiştirilmesi ve 

bımım için gerekli f iz iki yatınmm, yatırımlarda tasarrufu sağlayacak ve 

araştırmalar sonucu saptanacak standartlara uygun olaralt, yapılması 

gerçekleşUrilecektir. 

(7) Mil l î Eğ i t im Bakanlığı başta olmak üzere tüm eğitim örgüüe-
rinia, öngörülen uzım dönemde eğitim gelişmelerini etkili olarak uygula-
yacak ve yurt düzeyine yayacak biçünde yeniden düzenlenmeleri sağla-
nacaktır. Mil l î Eğit im Bakanlığmm gereğinden çok büyümüş, karmaşık 
ve fonksiyonel olmayan merkez örgütünün idarî ilkelere göre fonksiyonel 
birimler halinde gruplandınlması yolu Ue Planm öngördüğü yönde karar 
alma ve uygulama faaliyeUeri geliştirilecektir. Eğit im örgütünde yapıla-
cak yeniden düzenlemeler; araştırma - geliştirme temeline dayanan, de-
vamlı olarak yenilütleri izleme ve ülke koşullarına uyanları seçip uygula-
maya geçirme çabalan olarak ele ahnacaktır. 

(8) Eğit im yatınmlarmdan umulan yararm elde edilebilmesi içm 
eğitim yapılarmda her kademede ülke koşullarma uygun kapasite, ölçek, 
alan kullamş ve maliyet standartları geliştirilecek ve P lan dönemi içinde 
uygulamaya konulacaktır. 

1466. Bu amaçla Mi l l î Eğ i t im Bakanlığı bünyesinde her eğitim ka-
demesi için P lan döneminde yeniden şekUlenecek eğitim programlarına 
dayalı ihtiyaç programlan geliştirilecek, uygulamalarda fizik yapı ile 
eğitimin bünyesi arasmdaki karşı l ıkü etkilenmeyi izleyerek program ve 
proje geliştirme önerileri hazırlayacak bir birim teşkil edUecektir. Kamu 
yatırımı talep etmeksizin demekler ve özel kuruluşlarca yapüan eğitim 
yatınmlarmda da kamu standartlarma uygunluk sağlanacaktır. 

2. U Z U N D Ö N E M D E Ö N G Ö R Ü L E N E Ğ İ T İ M S İ S T E M İ : 

1467. Yukarda belirtilen amaçlara ulaşılabilmesi için 1995 yılma 
kadar eğitim sistemi aşağıda açıklanan şekilde geliştirilecektir (Şekil 26). 
Bu oluşumun aşamalan ve bunu sağlayacak politika düzenlemeleri eğitim 
kademeleri ile i lgüi bölümlerde açıklanmıştır. 

(1) ÖRGÜN EĞtTÎM : 

(a) Okul öncesi eğitim : 

1468. Kaynaklann sımrhlığı nedeniyle okul öncesi eğitimin de 1995 
yılma kadar Mi l l î Eğit im Bakanlığı ve ügili diğer kuruluşlarm çabalan 
bir model geliştirme ölçeğinde olacak ve bu model çerçevesinde özel sek-
tör teşvik edilecektir. 
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(b) Temel eğitim : 

1469. 7 -14 yaş grubunu kapsayan ve i lk beş y ı l ı zorunlu olan eekiz 
yı l l ık temel eğitimin birinci dönemi 1977 de çağ nüfusunun yüzde 100 üaü, 
ik inci dönemi 1995 yılmda çağ nüfusımun yüzde 75 ini kapsayacak biçim-
de düzenlenecektir. 

1470. Temel eğitim okuma - yazma ve vatandaşlık eğitimi yarımda 
bu kademeyi bitirenlerin üretim sürecinde yararlanacakları, çevrenin eko-
nomik hayatma dönük meslek ve beceri programlan ile desteklenecektir. 
Çal ışma hayatı ve üst eğitim kademeleri için daha üstün bUgi ve beceri-
lerle donatümış kişilerin yetiştirilmesi sağlanacaktır. B u kademede yö-
neltme yöntemi uygulanarak, öğrencilerin yeteneklerine göre bir üst eği-
t im kurumuna devamları sağlanacaktır. 

1471. İBu kademe üstünde sağlanan eğitim olanafltlarmdajn yarar-
lanımada fırsat eşitliği i lkesi gözeıtUecek, bımun için., seçmeler burts ve 
.yatılılık sistemleri yeniden düzenlenecektir. 

(e) Orta öğretim : 

1472. Orta öğretim genel, teknik ve meslek liselerinden oluşacak, 
temel eğitimin ikinci döneminde öğrenciler kabiliyetlerine uygun olarak 
bu dallara yöneltileceklerdir. însangücü gereklerine göre mesleki ve tek-
nik liselerde kapasite artışmı sağlamak için bu okullarm nitelikleri yük-
seltilecek, öğrencilere kendi alanlannda yüksek öğrenime devam etme 
olanağı sağlanacaktır. 

1473. Ancak, bu kademedeki mesleki ve teknik liselerden tam anla-
mıyla ve kalkmma çabalarmda çok önemli yeri olan orta seviyeli (tek-
nisyen) insangücü ihtiyaçlarını karşüayacak eleman sağlanması esas ol-
duğundan, bu okullarm öğretim programlan düzenlemeleri ile genel lise 
paraleline getirümesuiden. önemle kaçmılacak, yüksek öğretime geçiş si-
nav lan eğitim türüne göre düzenlenerek, okul lann mesleki ve teknik ni-
telikleri korunacaktır. 

1474. Bu okul lan bitirenlerin büyük ölçüde kendi alanlarmda çalış-
malarmı sağlamak için çalışma koşulları, özellikle istihdam, ücret ve per-
sonel politikalarmda düzeltmeler yapılacaktır. Genel, mesleki ve teknik 
liselerin ilk yı l lannda aynı oranda kültür programlan uygulanarak, birinci 
y ı l sonunda yanlış yapılan seçmeleri düzeltmek için okullar arasmda ge-
^şlere imkân verilecektir. Ancak bu geçişlerin insangücü planlarım bo-
zacak seviyeye yükseltilmesinden kaçmılacaktır. B u dönemdeki eğit im 
1995 de çağ nüfusunun yüzde 45 i iç in sağlanacaktır. 

(d) Orta öğretim üstü kurslar : 

1475. Genel olarak orta ve yüksek öğretim arasmda bir eğitim ka-
demesine gerek duyulmamaktadır. Ancak bazı meslek dallarmda ivedi-
l ikle yetiştirihnesi gereken insangücü için orta ve yüksek öğretim ara-
smda çeşitli kurslara yer verilecektir. 



( e ) Yüksek öğ re t im: 

1476. Yüksek öğretim bir kanadıyla üst seviyeli uygulayıcı insan-
güeünü diter kanadıyla bilimsel arattırma alanları için araştırıcı, yüksek 
öğrenim için eğitici, üretim ve hizmet süreci için yüksek sevk ve İdareci 
yetiştiren bir eğitim kademesi olarak ve kalkınmanın çeşitU aşamalarm-
daki ihtiyaçlara süratle cevap verebilecek bir esneklikte düzenlenecektir. 
Yüksek öğretim, insaAgücü gereklerine göre planlandığı için, orta öğretim-
den yüksek öğretime geçişte bir smav barajı bulunacak, ancak mesleki 
ve teknik öğreümi bitirenlerden üstün yeteneklUerin de kendi alanlannda 
jKiksek öğretime devamım sağlamak üzere, mevcut smav sistemi yeniden 
düzenlenecektir. Yüksek öğretim kademesmde 1 - 2 yıl l ık ve mesleklere 
uygulayıcı eleman yetiştiren bölümler kurulacaktır. 

1477. Eğit im sisteminin ilk kademelerinden itibaren uygulanacak 
olan ik i kanaldan uygulayıcı ve tasarımcı (Bilgi üretici - araştırıcı) yetiş-
tirme ilkesi yüksek öğretimde de 1 - 2 yıllık eğitim, ve 4 yıl l ık yüksek 
öğretim kademeleriyle uygulayıcı; lisans üstü eğitimle de tasarımcı ye-
tiştirme biçüninde sürdürülecektir. 

1478. Eğit im sisteminm tümünde getirilen yenUiklerin yüksek öğre-
t im kademesine de tutarh bir biçimde yansıyabilmesi için, ülke çapmda 
bir jöiksek öğretim politikası uygulanacak, bunun için de yüksek öğretim 
kademesinde süratle örgütsel düzenleme sağlanacaktır. 

(Z) YAYGIN EĞÎTÎM : 

1479. Yaygm eğitim, örgün eğitimde kısa sürede yetiştirilemeyen 
ve ekonomik kalkınmamn süratie gerektirdiği insangücünü yetiştirmek 
üzere ve örgün eğitimle bir bütünlük sağlıyacak şekilde düzenlenecek, ör-
gün eğitim dışı kalmış kişilere beceri kazandıracak tek imkân olarak, 
üzerinde önemle durulacaktır. 

1480. Temel eğitimin ilk beş yılmı ya da tümünü bitirip bir üst öğ-
renime devam etmeyen kişiler için çeşitli sürelerde ve modüler biçimde 
(3, e, 9, 12 veya daha çok ay) düzenlenecek pratik sanat, pratik sağlık 
pratik tanm okulları kurulacaktır. Üretim içinde de iş öncesi ve iş ba-
şında hizmet içi eğitimi bu okullara paralel olarak geliştirilecek, üretim 
sürecindeki ya da dışmdaki kişiler eğitimleri için her ik i imkândan da 
yararlanacaklardır. Bu iki imkân insangücü gereklerinin yetişkin işçi 
(Sanatkâr), kesimini sağlıyacaktır. 

1481. Pratik sanat okullarmm çeşitU «modüllerini» bitiren öğren-
cilerden başarüı olanlar tefknîk liselerin hazarlûc snuflarmı başar-
mak kaydı ile bu okullara geçebüecekleri .gibi, doğrudan teknik 
liselere girmiş öğrencilerden hazırlık sımfmı başaramıyanlarm ikinci 
yı l pratik sanat okullanna geçmeleri sağlanacaktır. Orta öğretimi biti-
renler, yine kısa süreli ve ivedilikle yetiştirilmesi gereken bazı meslek 
elemanlaruiı sağlamak için kurulan okullara devam edebilecekleri gibi, 
kuruluşlann aym paralelde kuracakları meslek Uitisas merkezlerinde de 
eğitilebileceklerdir. Orta öğretim ve onun üstündeki kısa süreU eğitim-
den geçen kişilerin, yeniden düzenlenecek yüksek öğretim baraj sınavm-



dan geçmek kaydı i le yüksek öğrenime devamlarma imkân sağ-lanacaktır. 
Yüksek öğretimi bitirenlerin de üretim süreci içinde bilgilerini yenUeyici 
yaygm eğitim sistemi geliştirilecektir. 

1482. ö rgün eğitim, pratik sanat okulları gibi yar ı örgün, yar ı yay-
gm eğitim ve üretim süreci içindeki eğitimin tümü arasmda işbirl iğini 
Bağlıyacak bir örgütleşmeye gidilecektir. 

3. E Ğ Î T İ M HEDE:EX£R İ : 

1483. Öngörülen yeni eğit im sistemiyle yetiştirilecek elemanlarm 
eğitim kademeleri ve dal lanna göre dağılımı ek kayıtlar biçiminde i lg i l i 
bölümlerde belirtilmektedir. Üçüncü P lan döneminde eğitim kademele-
rinde okul çağı nüfus, toplam öğrenci ve okullaşma oranlan Tablo 550 
de verilmektedir. Öngörülen sayısal gelişmenin gerçekleştirilmesindeki 
geri kalmalar genel ka lkmma hedeflerine ulaşılmasmı da engelleyeceğin-
den, bu konudaki çabalar yoğ:unlaştırılacaktır. 

III. ULUSLARARASI KARŞILAŞTIRMALAR: 

1484. Eğ i t im açısmdan uluslararası karşılaştırmalarda, eğitim kade-
melerine göre çağ nüfuslarmm fark l ı olması, zorunlu eğitim süresindeiki 
değişiklik nedeniyle orta öğretimde genel ve mesleki teknik eğitim ay-
n ı m yapılmasmdaki güçlük ve yüksek öğretimde de çok değişik süre ve 
nitelikte kuruluşlar bulunması nedeniyle zorluklarla karşılaşılmaktadır; 

1485. örneğin Tablo ö'öl de ÎFederal A lmanya için orta öğretimde 
genel ve mesleki - teknik eğitim ayırımının hesaplanmasmda genel eği-
t im çağ nüfusu 10 - 18 meslekî - teknik eğitim çağ: nüfusu ise 13 - 17 
olarak almdığmdan okullaşma oranı a y n a yn dallar için yüksek çıkt ığı 
halde orta öğretim ortalaması düşük çıkmakta, bu ise Türkiye'deki du-
rumla (Genel ve meslekî teknik eğit im için 13 - 18 yaş grubu alınmak-
tadır) karşılaştırmada anlamlı olmamaktadır. 

1486. Ay r ı ca öğretim programlarmın yapısı karşılaştırılmadan, 
yapısal karşılaştırma yanılt ıc ı olabilmektedir. 

1487. Bu sakmcalanna rağmen Tablo 551 incelendiğinde, Avrupa 
Ekonomik Topluluğu ülkelerine göre Türkiye'deki okullaşma oranlanmn 
belir l i bir düşüklük gösterdiği görülmektedir. 

1488. Gelişmiş ülkelerde i lkokullarda genellikle yüzde 100 okul-
laşma oranı sağlandığmdan i lköğretim tabloya dahil edilmemiştir. 

1489. Tablo 552 de aym sakmcaları taşımakla birlikte, orta öğre-
timde öğrencilerin genel ve meslekî - teknik eğitim alanları arasmdaki 
dağılımında ele alınan ülkeler içinde Türkiye'nin İran ve Meksika'dan 
sonra en kötü durumda olduğunu ve öğrenci dağılımının mesleki - tek-
nik eğitim alanmdan yana ivedilikle değiştirilmesi gereğini ortaya koy-
maktadır. Bu da halen 61/39 olan orta öğretim genel/meslekî-teknik 
eğitim oranının 1&77 de Ö5/45, 1995 de 35/65 olması şeklindeki P l an po-
l it ikasmı desteklemektedir. 
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1490. Tablo 553 de Türkiye'de eğitim harcamalarmm yıUık artıg 

oraıunm bu ülkeler ortalamasının altında bulundufu, bu lıarcamalarm 

•1955 - 1965 yıUan arasında GayrisaH Mil l î Hâsı la ve Mi l l î Gelire oran-

larında bir iyileşme olduğu, ancak bu artışın, özellikle meslekî - teknik 

eğitimde ağırlık verilmesi ve iuzl ı sanayileşmenin gerektirdiği insangU-

cünü yetiştirecek bir atı l ıma girişilmesi için yeterli olmadığı görülmek-

tedir. 

TABLO : 551 — Ortm ve Yüksek Öğretimde Okullaşma Oranları 

Orta öğretim 
, Yüksek 

Genel Meslekî-Teknik Toplam (a) öğretim 

Ülkeler Yülar (1) (2) m 

Federal Almanya fl955 15,7 08.3 40,0 3,7 
U9«7 27,2 56,7 58,5 9,6 

Belçika 30,3 30,4 «0,7 3,7 
U966 28,6 48,3 76,9 10,3 

Fransa fl955 21,5 6,7 38,2 M 
U9es 37,6 12,0 49,6 12,7 

i talya fl951 8,1 8,8 16,9 3,1 
119S7 35,0 35,3 70,1 14,2 

Hollanda fl95'5 24,4 27,3 51,7 6,8 
11967 '35,0 353 70,1 14,2 

Lüksemburg fl9©5 19,0 18,6 37,0 3,6 
U966 30,2 22,0 52,0 22,5 

T Ü R K İ Y E fl955 5,8 2,5 8,3 1,9 
U967 14,6 4,5 19,1 5,0 

Kaynak: V. N., UNESCO, Devlet İstatistik Enstitüsü ve Devlet Plat^ 
lama Teşküâtı 

(a) Toplam her zaman genel ve mesleKi-teknîk eğitim toplamlartna eşit 
değildir. Bunım nedeni baaft hallerde genel eğitimdeki yaş grubumun 

meslekî-teJmik eğitimdeki yaş grubumı da kapsamas%dtr. 



TABLO : 55S — Orta öğretimdeki öğrencilerin Genel ve Meslekî 
Öğretim Daîlart Arasımda Yüzde Dağilvrm (1968J 

Ü l / K B L E R 

Sayı 

(1) 

Yüzde 

(2) 

•Genel 849 533 79,8 
T Ü R K İ T E Meslekî-Teknik 214 013 20,2 

Toplam 1063 546 — 

'Genel 2 365 059 67,7 
Î T A L T A Meslekî-Teknik 1124 556 32,3 

Toplam •3 468 915 — 

fGenel 2 038 948 46,0 
B, A l M A N T A -jMeslekî-Teknik 2 616 093 S4,0 

Toplam 4 424 737 — 

Genel 2 879 264 74,3 
FRAJOBA Meslekî-TekaUt 991 069 25,7 

Toplam' 3670 333 — 

fGenel 4 440000 51,0 
SSC3B -ÎMeslekî-Teknik 4 261500 49,0 

[Toplam 8701500 — 

fGenel 183 193 26,5 
Y U G O S L A V T A -ilMeslekî-Teknik 505 629 73,S 

[Toplam 688 822 — • 

MEKSÖCA 
fGemel 1085 829 82,5 

MEKSÖCA -1 MesleM-Teknîk 229 519 17^ 
[Toplam 1315 348 

Î R A N 
fGenel 781507 96,8 

Î R A N İMeslekî-Teknik 25118 3,2 
[Toplam 806 625 — 

•LÜKSEMBURG 
fGenel 9 946 58,0 

•LÜKSEMBURG •Meslekî-Tetaıik 7179 42,0 
Toplam 17125 — 

"Genel 107 915 28,7 
B U L G A K l S T A N Meslekî-Teknik 266 807 71,3 

Toplam 374 722 

Kaynak : V. N., <iStatistical Yearbook^ 1970 



TABLO : 55S — Eğitim Harcanuaları ve Mülî Oelir Artm 

Eğitim harcamaları 
Yurt iç i 

Eğ i t im 
harcamalannm 

yıl l ık artış 

GıSMH'nm 
yıl l ık artış 

yüzdesi 
(1955-1957) 

GSMH'nm 
yüzdesi 

A 

MöUÎ gelir 
yüzdesi 

K 
yüzdesi 

GıSMH'nm 
yıl l ık artış 

yüzdesi 
(1955-1957) 1955 1965 1955 1965 

Ülkeler (1) (2) (3) (4) (5) (6) 

B. lAimanya 9 3 
(1950-'l966) 

5,1 2,17 2,93 2,80 3,84 

Belçika 9 3 
(1957-1966 j 

4,4 3,11 3,66 3,98 4,79 

îspanya 10,4 
(1950-1966) 

7,0 1,08 1,96 1,24 2,27 

Fransa 11,0 
(1952-1967) 

4,9 2,83 4,55 3,73 6,0® 

Yunanistan 12,2 
(1950-1966) 

6,3 1,50 2,10 1,78 2,55 

italya 13,7 
'(1957-1965) 

5,3 2,98 5,19 3,79 i6,4i8 

Japonya 9 S 
(1950-1965) 

9,6 4,56 4,55 5,70 5,64 

Hollanda 11,4 
(1950-1967) 

4,4 3,57 6,19 4,41 7,53 

Portekiz 6,5 
(1950-1965) 

5,4 1,58 1,44 1,85 1,66 

İngiltere 7,8 
(1953-1965) 

3,0 2,77 4,17 3,32 5,21 

Yugoslavya 17,5 
(1952-1967) : 

_ 8,5 2,22 4,33 2,47 4,68 

T Ü R K İ Y E 9,5 
(1950-1967) 

4,6 2,17 3,76 2,50 4,37 

Kaynak : OECD 

IV. EĞÎTÎM YATIRIMLARI: 

1491. Üçüncü Plan döneminde eg-itime ayrılan ödenekler ve eğitim 
kademeleri arasındaki dağılım Tablo 554 de gösterilmektedir. 

1492. Üçüm?ü P lan eğitim hedeflerine uygun, olarak yat ınmlar 
temel eğitimde i lk kademede yüzde 100, ikinci kademede yüzde 50 okıfl-
lagma oranmı saflayacak şekilde ayrılmış, meslekî - teknik eğitime ve-
rilen öneme paralel olarak orta seviyeli meslekî-teknik öğretime tüm 
eğitim yatırımlarmın yüzde 30.6 si ayrılmıştır. 

1493. Yüksek öğretimde kısa sürede çok sayıda teknik ve mes-
lekî eleman yetiştirilmesi iç in bu okullara ayrılan ödenek yüksek tutul-
muştur. 



TABLO : 554 — Eğitimde Toplam Yatırımlar 

K o n u l a r 
Bir inci Plan 
gerçekleşme 

Ö ) ' 

(1971 Fiyatlarıyla) 
(Müyon TL.) 

tkinci P lan Üçüncü Plan 
gerçekleşme hedefi 

(2) 
Temeüı Eği t im 

Lise (Genel) 

TeikniM Ldseler 

Meslek Liseleri 

Prat ik Sanat Okulları 

D i f e r Pratilk OkuUar 

Genel Yaygm Eğit im 

Üniversiteler 

Yüksek Okul ve Aikademiler 

Bil imsel Ara^ımıalar 

Kültür, Gençlik ve Spor 

Diğer Eği t im Yatunmlan 

îk inc i P lan döneminden kalan 

projeler 

T O P L A M 6 251,8 

(3) 

S 780,0 

4S0,0 

2100,0 

600,0 

2 000,0 

150,0 

50,0 

1T50,0 

500,0 

200,0 
870,0 

70,0 

1 6 0 0 , 0 

7 002,0 (a) 14 000,0 

Kaynak : Devlet Planlama Teşkilâtı 

(a) 197g ytlt tahminî olarak verilmiştir. 

«.Pfe/İ^f için 5 300,0 TL. gerek-
Va^J^ZlrâA^^' Pro9rwm uygukm^lannda d^t 
Vattnmlarmdan doğacak tasarruflarla karşüanacktır. 



TEMEL EĞlrtM VE GENEL ORTA ÖĞRETİM 

I. PLANLI DÖNEMDE GELİŞMELER! 

1. OKUL ÖNCESÎ EĞTRLM : 

1-4S4;. Anne eğitiminden yoksun 3 - & yaşındaki çocukların eği-

t imi olarak ele alınan okul öncesi eğitimi ile i l^ü çalışmalar plajüı dö-

nemde sımrlı kalmıştır. Bununla beraber özel kesime örnek olması amacı 

i le Ankara, Adana ( î k i okul) Bolu, Gaziantep ve Zonguldak'ta olmak 

üzere 6 ana okulu açılmıştır. 1970 - 1971 Öğretim yı l ında ana s ın ı f lanma 

sayısı da 118 olmuştur. 

1495. 6 ana okulunda 1970 - 1971 öğretim yı lmda 29 öğretmen ve 

569 öğrenci, 118 ana sınıfında da 118 öğretmen ve 2 444 öğrenci bulun-

maktadır. 

1496. B u dönemde ana okulu açılması konusunda özel kesimde ge-

lişmeler olmuş 1970 - 1971 öğretim yıl ında yabancı ve azınl ık özel ana 

okulları hariç özel kesime ait ana okullarının sayısı 70 olmuştur. 

2. ILK ÖĞEETTM : 

(1). SAYISAL GELİŞME : 

(a) öğrenci ve derslik sayılarındaki gelişmeler : 

1497. İlköğretimde, i k i nc i P l an dönemi sonunda yüzde 100 olacağı 

tespit edilen okullaşma oram hedefi gerçekleşmemiş, 1970 - 1971 y ı lmda 

okullaşma oram yüzde 84, toplam öğrenci sayısı 4 milyon 992 bin ol-

muştur (Tablo 555). 

1498. K ı r ve şehirde okul sayılarmdaki gelişme Tablo 556 da gös-

terilmiştir. 1963 den 1971 yı l ına kadar okul sayılarında yüzde 38.5 ora-

nında bir artış olmuştur. 

1499. Tablo 3 de nüfus gruplanna göre okulsuz köy sayı lar ı gö-

rülmektedir. Ancak bu sayılar değerlendirilirken kasaba, bucak ve köy-

lerde bulıman toplam 34 837 okul ım 16 0ı37 sinin tek derslikli, 11623 

ünün de ik i derslikli olduğu gözönünde bulundurulmahdır (Tablo 558). 

1500. 1970 - 1971 öğretim yı lmda mevcut derslik sayısı 97 223 

dür. Bunım 6 023 ü harap derslik olup 7 018 i geçici binalı okul lara ait-

tir. A y n c a 1153 derslik baraka okullarda bulunmaktadır. 





TABLO : 556 — Faal İlkokul Sayılan 

Yı l lar 

1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 

1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 

İ l ve İlçe 
Merkezi 

7 î ) 

2 515 
2 622 
2 735 
2 868 
3 015 
3171 
3 340 
3 455 

Kasaba, Bucak 
ve Köy 

(2) 

25 100 
26 801 
27 955 
29 358 
30 654 
32 358 
33 772 
34 837 

Kaynak : Müli Eğitim Bakanlığı 
(a) Okul sayısının azınlık ve yabancı ükokulları 

özel ilkokullar (8S okul) katılmamıştır. 

Toplam (a) 

m 

27 615 
29 423 
30 690 
32 226 
33 669 
35 529 
37112 
38 292 

(8e okul) ve 

TABLO : 557 - 1970 - 1971 öğretim Yılında Nüf.cs Grublanna Göre 
Okulsuz Köy Sayıları 

Nüfus grupları 

1 — 250 
251 — 500 
501 — 1000 

1001 ve daha fazla 

T O P L A M 

Köy Okulsuz 
sayısı (a) köy sayısı 

(1) (2) 

8 812 3 258 
13 042 1144 
10 183 244 
4 333 16 

36 370 4 662 
Kaynak : MiUî Eğitim Bakanlığı 
(a) Köy sayısı muhtarlık birimini göstermektedir. 

TABLO : 558 

Yı l lar 

1970 - 1971 Öğretim Yılında Derslik Adedine Göre 
Faal İlkokul Sayıları 

t l ve Üçe 
Merkezlerinde 

Ö ) 

Kasaba, Bucak 
ve Köylerde 

(2) 

Toplam 

(3) 

1 Derslikli okul 
2 DerslikU okul 
3 Derslikli okul 
4 Derslikl i okul 
5 + Derslikli okul 

103 
129 
110 
57 

3 056 

16 037 
11623 
3 561 
1204 
2 412 

16 140 
11752 
3 671 
1261 
5 468 

T O P L A M 3 455 34 837 38 292 
Kaynak : Devlet Planlanna Teşküâtı 

1501. Planl ı dönemde saptanan sayısal hedeflere ulaşılamaması 
nedenlerinin babında i lk ötreüme ayrılması öng-örülen yatırım ödenekle-
rinin ^ ihk program tahsislerinde gerçekleşmemesi gelmektedir (Tablo 
oo9). öte yandan ilkokul yapımları konusunda her yı l programlanan 
dershk sayıları, derslik maliyetinin plan standartlarım a^mış olması 
sosyal hizmet giderlerinin ya tmm ödeneğinden karşılanması, özel ida-



s 

reden ayrılan e|-itim ödeneklerinin yetersizliği, uygulanmakta olan okul-

yapımı sisteminin halk katkısmı deterlendirici olmaması gibi nedenlerle 

gerçekleştirilememiştir. 

TABLO : 559 — İlköğretim Yattnmlan (1968 - 197S) 

(1965 Fiyatlarıyla, Milyon TL,.) 

Plan hedefi Program toplamı Park 

YıUar (1) (2) (3) 

1968 537,6 321,5 — 216,1 

1969 472,5 185,5 — 287,0 

1970 361,0 134,8 — 226,2 

1971 602,0 210,1 - — 391,9 

1972 226,9 201,4 — 25,5 

T O P L A M 2 200,0 1 053,3 — 1146,7 
Kaynak : Devlet Planlama Teşkilâtı 

1502. Gerekli yatırımların yapılamaması sonucu okul ve derslik 

sorunu iki l i ve üçlü öğretim yoluna gidilerek çözülmeye çalışılmış, özel-

likle k ı r kesiminde iki l i öğretim artmıştır. (Tablo 560). 

TABLO : 560 — öğretim Şekillerine Göre Faal İlkokullar 
(1967 - 1971) 

Yı l lar 

İl ve ilçe merkezlerinde Bucak ve köylerde 
i\ 

Yı l lar 

Normal îk i l i Üçlü' î^ormal IkiU Üç lü ' 

Y ı l lar (1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1967 - 1968 1582 1941 36 27 116 2 669 5 
1968 - 1969 1383 1754 34 28 253 4 083 22 
1969 - 1970 1281 2 014 45 27 953 5 796 23 
1970 - 1971 1266 2179 50 27 ;?87 7 528 22 

Kaynak : Devlet Planlama Teşkilâtı 

(b) Öğretmen sayılarındaki gelişmeler - öğrenci/öğretmen oranlan : 

1503. Planh dönemde ilköğretimde öğretmen sorunu sayı yönün-

den çözülmüş görülmektedir. 1963 - 1964 öğretim yılında 75 047 olan 

öğretmen sayısı 1970 - 19,71 öğretim yıl ında 134 616 ya ulaşmıştır. (Tablo 

661). Ancak öğretmen dağılımı politikasınm gerçekleştirilememesi so-

nucu şehir, kır ve bölgelerarası dengesizlik devam etmiştir. 



TABLO : 561 — Yülar İtibariyle öğretTnen Sayısı (a) (196S - 1971) 

Ü ve tlçe 
Merkezleri Bucak ve Köy Toplam 

Yülar (1) (2) (3) 

1963 - 1964 27 668 47 379 75 047 
1964 - 1965 29 232 32 074 81 306 
1965 - 1966 31 319 56 137 87 456 
1966 - 1967 33 975 61 442 95 417 
1967 - 1968 38 283 66 928 105 211 
1968 - 1969 41 586 74 714 116 300 
1969 - 1970 45 371 80 045 125 416 
1970 - 1971 48 246 86 370 134 616 

Kaynak : Milli Eğitim Bakanlığı 
(a) Bu toplam içinde sim) okutmayan yönetici, ofctti geçici er 

öğretmen ve eğitmenler dahildir. 

1504. 1970 - 1971 öğretim yılında şehirde ik i sınıf okutan 424 öğ-
retmenin dışında daha çok sınıf okutan öğretmen bulunmamaktadır. 
Buna karşıhk kırda 3 ve daha çok sınıf okutan 27 112 öğretmen bulım-
makta ve 22195 öğretmen ik i sımf okutmaktadır (Tablo 562). 

TABLO : 56Z — öğretmenlerin Okuttukları Sınıf Sayısına Oöre 
Dağılımları (1970-197IJ 

t i ve Üçe 
Merkezlerinde Bucak ve Köyler Toplam 

(1) (2) (3) 

1 Sımf okutan öğret-
men 43 942 35 860 79 802 

2 Smıf okutan öğret-
men 424 22 195 22 619 

3 Sınıf okutan öğret-
men — 12 861 . 12 861 

4 Smıf okutan öğret-
men — 2 060 2 060 

6 Smıf okutan öğret-
men — ' 12 191 12191 

Kaynak : Devlet Planlama Teşkilâtı 

1505. Planl ı dönemde Uköğretimde öğrenci öğretmen oramnda bir ge-
lişme sağlanmakla birUkte bu oranm illere göre dengesizliği devam et-
mektedir. 

es; NİTELİK G-ELİŞMELERİ: 

1506. Planl ı dönemde sayısal hedeflere ulaşma çabalan yam sıra 
«ğitimde niteliği geliştirecek çalışmalara yönelinmesine rağmen gereken 
ağırl ık verilememiştir. 

15017. NiteUk gelişmesini engelleyen faktörler, okul ve derslik sa-
yüarmm yetersizUği, dolayısı i le ikiU ve üçlü öğretimin artması, öğ-
retmen dağıhmımn dengesizliği, ders programlannm temel eğitimin 



amaçlanna uygun biçimde düzenlenememesi, ders araç ve gereçlerinin^ 
yetersizlifi ve ders kitaplarmm yayımında belli bir sistemin geliştirilme-
miş olmasıdır. 

TABLO : 56S — Sinıf Geçme Oranlan (1965 - 1970J 

Î1 ve Üçe 
Merkeaâ Köy ve Bucak Genel ortalama 

Yı l lar (1) (2) (3) 

1965 - 1966 
1966 - 1967 
1967 - 1968 
1968 - 1969 
1969 - 1970 

92,9 
91.5 
88,4 
81,4 
82.6 

93,0 
85,5 
84,2 
73,8 
75,5 

93.0 
90.1 
85,6 
76,5 
78,1 

Kaynak : Devlet Planlama Teşkilâtı 

1508. Bütün bu nedenlerle ilkötretimde niteüg-in düşmesi «ıruf 
geçme oranlarım etkilemişür. 1965 - 1966 ötretim yılmda sınıf geçme 
oranı şeîıirde 92.9, Itırda 93.0 iken bu oran 1969 - 1970 de şehirde 82.6, 
kırda 75.5 olmuştur (Tablo 563). 

1509. Ayr ıca ilköğretimde 10 yı l l ık verim ortalaması binde 289 
dur. Kaj-ıt olan her bin kişiden 289 kişi 5 yıl sonra mezun olmalttadu-. 

(SJ YATILI BÖLGE OKULLARI : 

1510. İkokul yapılamıyacak kadar az nüfuslu köylerin okul ihti-
yacını karşılamak amacıyla planlı dönemde kurulmasına başlanan, ya-
tı l ı bölge okulları kapasitesi geliştirUirken, bir yandan da bu okullarda 
ortaokul öğretimine başlanmıştır. 

1511. Yat ı l ı bölge okuUarmm öğrenci kapasitelerinin 1972 de-
30 000 e çıkartılması İkinci P lan döneminde öngörülmüş 85 okul prog-
rama alınmışsa da (1972 de programa alınan 5 merkezî okul hariç) ya-
pım işlerinin ağır yürümesi sonucu 1971 -1972 öğretim yılmda öğretim, 
yapan yatıh bölge okulu sayısı 51, toplam öğrenci kaapsitesi ise 19 755 
olmuştur. 

3. G E N E L O R T A Ö Ğ R E T İ M I. D E V R E : 

(1) SAYISAL GELÎ§ME : 

1512. Ortaokul okullaşma oranları da planlı dönemde tespit edi-
len hedeflere ulaşmamıştır. Okullaşma oram 1970 - 1971 öğretim yı-
l ında 30.4 olmuştur (Tablo 564). Tespit edilen yeni kayıtların da geri-
sinde kalmmıştır (Tablo 565). 

1513. Planlı dönemde okul açma politikasında düzenli bir prog-
ram uygulanmamış, bu nedenle bazı yerlerde okullar kapasite artışım 
karşılayamayıp zorunlu olarak çi ft öğretime geçmiş, (Tablo 566) bazı 
yerlerde ise açılan okullarla atı l kapasite yaratılmıştır. 





TABLO : 565 - Orta OkvJlarda Yeni Kayıt Hedefleri ve Oerçehleme 

(Bin) 

Yı l lar 

P lan hedefleri Gerçekleşme 

Yı l lar (1) (2) 

1967 - 1968 — ai2,0 
1968 - 1969 227 232,4 

1969 - 1970 296 268,4 

1970 - 1971 390 304,7 
1971 - 1972 361 324,9 

Kaynak : MOll Eğitim Bakanlığı 

TABLO : 566 

Y ı l l a r 

19S4 - 1965 
1963 - 1966 
1966 - 19617 
1967 - 1968 
1968 - 1969 
1969 -I 1970 
1970 - 1971 

Orta Okulların Öğrenim Şekülerine Göre Bağılımı 
Orta Okul 

A 
Normal 

o T " 

487 
533 
565 
658 
719 
891 

1062 

İki l i 

(2) 

151 
163 
223 
280 
335 
616 
650 

Toplam (a) 

(3) 

683 
696 
788 
938 

1054 
1507 
1712 

Kaynak : Mülî Eğitim Bakanlığı 

fnlV^^^^J'^T^ ^ ortaoTmlım 3S0 u köylüde, 
tadıl ^ «e ilÇ^ merkezlerinde ImluM-

1514. Orta öğretimde program dışı okul açma uygulaması yanı 
sıra yat ınmlann plan hedeflerinin gerisinde oluşu öngörülen okullaşma 
oramna ve okul sayısma ulaşılamamasmm nedeni olmuştur (Tablo ^7) . 

TABLO 56-1 — Ortaöğretim Yatırımları 

Y ı l l a r 
Planı 
hedefi 

(1965 Fiyatlarıyla) 
(Müyon TL.) 

Program 
talisisi Fark 

(1) (2) 
1968 
1969 
•1970 
1971 
1972 

(3) 

313,4 
413,8 
563,8 
517,8 
510,8 

214,0 
185,0 
180,5 
157,4 
157,4 

T O P L A M 

99,4 
228,8 
383.3 
360.4 
353,4 

2 319,6 

Kaynak : Devlet Planlama Teşkilâtı 
894,3 -1425,3 

f. 47 737 



1515. Ortaokullarda öğretmen sorunu nitelik, nicelik ve daf ı lun 
bakımından çözülememiştir. Dal lar ı bakımından ofretmen sayılarında 
uyumlu bir gelişme olmamış, özellikle kırsal alanda açılan okulların öğ-
retmen üıtiyaçım karşılama sorunu giderek büyümüştür. Özellikle ba-
ğımlı ortaokullarda lise öğretmenlerinin ortaokullarda da ders vermesi 
bu kademede sayısal gelişmeyi kesin olarak saptamayı engellemektedir. 

(2) NİTELİK GELİŞMESİ: 

1516. Ortaokullarda artan çift öğretim, ders araçları, öğretmen 
durumu ve yeterli kapasiteli bina sonmuna gereken önem verilmeyerek 
açılan programsız okullar, sayı ve nitelik bakımmdan öğretmen yeter-
sizliği bu açığın meslekten olmayanlarla kapatılmaya çalışılması, öğre-
timin niteliğinin düşmesine etken olmuştur. 

1317. Okulların ders araçları bakımından yetersizliği ve ders prog-
ramlarının, gözlem ve deneme metodlanna dayanır yönde, süreli düzen-
lenmeyişi öğrencilerin devam edecekleri üst eğitim kurumu için gerekli 
düzeyde yetişmemelerine ve verimin düşmesine sebep olmuştur. 

1518. Planl ı dönemde ders araçlarında bir gelişme olmuşsa da bu 
yetersiz kalmıştır. 1964 - 1905 öğretim yılında 630 ortaokulda 3&5 takım 
fizik, 50 takım kimya ders araçı ve 483 iş atelyesi mevcutken bu mik-
tar 1970 - 1971 öğreüm yılında 1 703 ortaokulda 941 takım fizik, 346 
kimya ve 246 takım biyoloji ders araçına ve 721 iş atelyesine ulaşmıştır. 

4. GENEL OKTA ÖĞRETIM H. DEVRE (ı^TSEUBR) : 

(1) SAYISAL GELİŞME : 

(a ) öğrenci ve oknl sayılarında gelişme : 

1519. Lise sayılarında öğretim dunmılarma göre gelişme Ta.blo 
568 de gösterilmiştü". 

TABLO : 568 — öğretim Şekillerine Göre Lise Saytlantıdaki Gelişme (a) 

Y ı l l a r Normal ik i l i Toplam Y ı l l a r 

(1) (2) (3) 

1964 - 1965 74 74 148 
1965 - 1966 84 73 157 
1966 - 1967 108 95 203 
1967 - 1968 88 122 210 
1968 - 1969 113 167 280 
1969 - 1970 143 195 338 
1970 - 1971 182 221 403 
1971 - 1972 93 337 430 

Kaynak : MOR Eğitim BaTcanlığt 
(a) 1970 - 71 yılında 70 özel lise ve S6 azınlık ve yabanct lisesi 

mevcut oVu/p, toplam lise sayılarına bu okullar dahil edüme-
mi§tir. 



1520. Liselerde sayıca plan hedeflerine lüaşılmıştır. 1970 - 1971 
ögreüm yılında toplam 403 lisenin 3 ü bucaklarda, 233 ü ilçe ve 167 si 
i l nıerke2aerlndedir. 

1521. Program dışı okul açma uygulaması liselerin de yersel da-
t ı l ımmda dengesizlik yaratmış bu durum iki l i öğredmdeki artışı etkile-
miştir. İkili ög-retim yapan okulların yüzde 44 ünün 16 derslikten küçük 
okullar olması okul açmada mahaUî ihtiyaçlara uygun bir programın 
uygulanmadıfmı göstermektedir. 

•1522. Liselerde bir şubeye düşen öğrenci sayısı gelişimi incelen-
diğinde oranın düştüğü görülmektedir. 1963 - 1964 öğretim yılında bir 
şubeye düşen öğrenci sayısı 53.7 iken, 19i70 - 1971 öğretim yıl ında bu 
sayı 38.0 a düşmüştür. Ancak bu, derslik kapasitesinin yeterii hale ge-
tirilmesi ile değil iki l i öğretime gidilmekle sağlanmıştır. 

1023. Meslekî ve teknik orta öğretimin iş ve toplum hayatmda 
ihtiyaç duyulan insangücünü saflamadaki yetersizliği yanında bu okul-
ların bitirenlerin yüksek öğretime geçişlerinin sımriılığı nedeni ile lise-
lerin yüksek eğitime öğrenci hazırtayan tek öğretim kurumu olarak bi-
linmesi, bu okullarda yeni kayıt hedeflerinin aşılmasına yol açmıştır. 
İkinci Plan'da liselere yeni kayıt hedefi 308 bin olarak tespit edilmişken 
gerçekleşme 336 bin olmuştur. 

(b) Öğretmen dnnmınndaki gelişme : 

1524. Liselerde de öğretmenlerin dallara ve okullara göre dağı-
lımındaki dengesizUk en önemli sorunlardan biridir. Bazı dallarda nor-
mal bazı dallarda da çok ağır bir gelişme olduğu halde bazı dallarda, 
kimya öğretmenlerinde olduğu gibi, azalma görülmektedir (Tablo 569). 
Bu nedenle öğrenci/öğretmen oranında da dallara göre dengesizlikler 
mevcuttur (Tablo 670). 

TABLO : 669 — lAse öğretmenlerinin Dallara Göre Dağûvrm 

D a l l a r 1963 - 1964 1967 - 1968 1971 - 1972 D a l l a r 

(1) (2) (3) 

Edebiyat 311 440 759 
Felsefe 136 16S 271 
Tar ih 316 539 653 
Coğrafya 483 756 779 
Matematik 163 320 754 
Biyoloji 243 311 535 
F i z îk 94 024 342 
K imya 111 •ı?,o 140 
Kaynak : Milli Eğitim Bakanlığı 



TABLO : SYO — 1971 -1972 Öğretim Yılında Dallara Göre 
öğretmen Öğrenci Oram 

Öğrenci 
D a l l a r sayısı 

(1) 

Bdetoiyat 258 098 

iFelsefe 2ö8 098 

Tari i ı 258 098 

Ck)ğraiya 258 098 

Majteıma.tik 258098 

(Biyoloji 258098 

Fiz ik 258 098 

Kimya 258 098 

öğretmen öğrenci -
sayısı öğretmen 

(2) (3) 

759 34,0 

271 95,2 

653 39,5 

779 33,1 

754 34,2. 

535 48,2 

342 75,4 

140 184,3 

Kaynak : Milli Eğitim Bakanlığı 

(S) NITELIK GELIŞMELERI: 

1525. L/iselerde öğrenci sayılarının hedefleri aşması, buna dayalı 
olarak okul ve derslik ihtiyacının karşılanamaması nedeni ile ik i l i öğ-
retimdeki artış, ötretmenlerin sayı ve nitelik yönünden yetersizlifi, ders 
programlannın ihtiyaçlara cevap verir durumda düzenlenmemesi bu 
okullarda başan oranını düşürmekte, smıflarda yığılmaya yol açmak-
tadır. Ayrıca ders araçlarında da planlı dönemde bir geUşme olmuşsa 
da ihtiyaca cevap verir duruma gelinememi§, başarıyı etkUeyen bu 
önemU sorun durumunu muhafaza etmiştir. 1964: - 1965 öğretim yılında 
140 lisede 144 takım fizik, 72 takım kimya ders aracı ve 136 işlik var-
ken İ9a'0 - 1974 öğretim yılmda 394 lisede 1'99 takım fizik, 188 talum 
kimya ders aracına ulaşmış işlik sayısında ise bir artış olmamıştır. 

1526. Bu kademede verilen bi lgi yüksek öğretimdeki eğitini için 

yeterli olmamakta ve başarıyı engellemektedir. 

(S) PARASıZ YATıLıLıK : 

1527. İkinci Plan'da genel orta öğreümdeki toplam öğrencilerin 
yüzde 4 ünü (1971 - 197!2 öğretim yıl ında 45 bin öğrenci) kapsayacak 
biçimde parasız yatıh kurumunun geliştirilmesi öngörülmüştür. Ayrıca, 
parasız yatıU kapa^sitesinin yüzde 50 oranmda da paralı yat ı l ı öğrenci 
için olanak yaratılması öngörülmüştür. 1971 - 1972 öğretim yıl ında pa-
rasız yatılıl ık kapasitesi 20 bin'i bulmuştur. Bu kapasitenin 8 0ıl3 ü pa-
rasız yatılı, 8 879 u paralı yat ı l ı olarak kullanılmaktadır. 3113 kapa-
site boş tmlunanaiktadır. Bunun nedeni de carî ödeneklerin yetersizliğidir. 
12 ilde 2 400 kapasiteli pansiyon, hizmetU kadrosu verilmediğinden açı-
lamamıştır. Ayrıca, 1972 yıl ında da 1 600 öğrenciUk ek kapasite yara-
tılması programlanmıştır. 



II. UZUN DÖNEMLİ GELİŞME YÖNÜ : 

1. O K U L Ö N C E S İ E Ğ H İ M İ : 

1528. Okul öncesi e f i t im konusunda beliren sorunun önemine rağ-
men bu eğitimin bütün 3 - 6 yaş grubunu kapsayacak şekilde saf lan-
ması büyük malî kaynak gerektirdiğinden konu ile i lgi l i araştırmalar 
yapılacak ve soruna uzun dönem içinde kapsamlı bir şekilde yaklaşıl-
ması iç in gerekli hazırl ıklar yapılacaktır. 

2. TEMEL , E Ğ İ T İ M V E G E N E L L İ S E L E R : 

1529. İ lkokul programlaı ı i le ortaokul programları arasındaki 
mevcut uyuşmazlığı temelden kaldırmak, eğitimde f ırsat eşitliğini köyde 
i lkokulun üstünde eğitim olanağı bulamayan çocuklardan. yana sağla-
mak ve bu eğitim süresinin sonunda yetenekleri geliştirilmiş, meslekî 
beceriye yöneltilmiş, hızl ı kalk ınma sürecinde toplumun gelişmelerine 
katkıda bulunabilecek Idşilerin yetiştirilmesi açısından eğit im sistemi-
miz tekrar incelenmiş ve temel eğitimi bu amaçlar içinde sağlayacak 8 
y ı l l ık okul biçimi tespit edilmiştir. 

1530. Bu eğitim sonunda bir üst eğitime devam etmiyecek fert-
ler yeterli bir temel eğitim almış olacaklarından çalışma hayatına daha 
kolayl ık la uyabilecek, iş başında eğitim ve diğer yaygın eğitim olanak-
larından daha iy i yararlanarak meslek elemanı haline geleceklerdir. 

1531. İ lk beş yı l ı zorunlu olan 8 yı l l ık temel eğitimia ik inci kade-
mesinde 1995 yılında okullaşma oranı yüzde 75 olacaktır. Temel eğitim 
ve genel liseler için öngörülen toplam öğrenci ve okullaşma oranlanndaki 
uzun dönemli gelişme yönü Tablo 571 de görülmektedir. 

1532. Eğit imden umulan amaçlara erişebilmek iç in düzenlenen bu 
yeni sistem sayı ve nitelik açısmdan ele alınarak ekonomik ve sosyal 
kalk ınma ile değişen şartların gerektirdiği şekilde programlanacaktır. 

1533. Genel liselerde y ığ ı lma önlenecek, 1995 yıl ında okullaşma 
oram yüzde 15.7 olacak şekUde yeni kayıtlar programlanacak eğit im 
programlan öğrencileri akademik eğit im kanalına hazırlayıcı nitelikte 
büim ve kültür muhtevasına ön«m verilerek düzenlenecektir. 

III. ÜÇÜNCÜ PLAN DÖNEMİNDE GELİŞMELER : 

1. T E M E L E Ğ t Ö M : 

1534. Üçüncü P lan dönemi sonunda temel eğitimin i lk beş yıl ında 
okullaşma oram yüzde 100, son üç yıl ında yüzde 50 olacaktır. Temel eği-
timin ük beş yılmda 40 öğrenciye bir derslik kriterine göre, 1977 - 78 öğ-
retim yıl ında 156 068 dersliğin bulunması gerekmektedir. Toplam öğrenci, 
okullaşma oranı ve yeterli derslik sayısı için 5 y ı l içindeki gelişme hedef-
leri Tablo 573 de gösterilmektedir. 
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TABLO : 572 T^l Eğitim ve Genel Liselerde tik Kay%t 
Hedeflen ve Geçiş Oram 

Yı l lar 

Temel eğitim 
ilk beş yı l 

(Bin) 

son üç yı lma 
geçiş oranı 

(Yüzde) 

Temel eğitim 
son üç yıl 

(Bin) 

Liseye 
geçiş oranı 

(Yüzde) 
Lase 
('Bin) 

Y ı l lar (1) (2) (3) (4) (5) 
1973-74 
1974-75 
1975-76 
1976-77 
1977-78 

1091 
1105 
1128 
1160 
1182 

46 
47 
48 
49 
50 

356 
376 
399 
410 
423 

43 
34 
32 
33 
32 

90 
91 
93 
98 

103 
Kaynak : Devlet Planlama Teşkilâtı 

TABLO : 575 - Temel mtimm tlkj^plındaki Gelişme Hedefleri 

Yı l lar 

Çağ nüfusu 
(Bin) 

Toplam 
öğrenci 
(Bin) 

Okullaşma 
oram 

'(Yüzde) 
YeterU 

derslik sayısı 
Y ı l lar (1) (2) (3) (4) 

1973-74 
1974-75 
1975-76 
1976-77 
1977-78 

5 770 
5 878 
5 988 
6111 
6 242 

5 193 
5 408 
5 689 
5 928 
6 242 

90 
92 
95 
97 

100 

129 829 
135 215 
142 234 
148 213 
156 068 

Kaynak : Devlet Plafüama TeşkildU 

sonuıada genel liselerde toplam 16 400 öğretmen bulunacaktır 

IV. İLKELER VE TEDBÎRLER : 

S o s v l f v " liseleri Winyesindeki ana okulları S a t » ve 
a cx lm i BaKanhtmm çocuk yuvalan ve belli işyerlerinde k S u n l n 
açılması gereken çocuk yuvalan ve ana okullan uygulamacı genişleme 

Ü "" programlan Mi l i ! E f i t im Bakanlıgmca saptana-
cak özel kesunm bu konudaki çabalan teşvik edilecek, yol g ö s t e S ^ t 
ymlar ar t t ı rmalar yapılacak ve denetleme saf lanacakL. 

(2) 8 jHlık temel «f it imin uygulanmasma 1®73 - 74 öğretim yıl ında 

okunan ve bma durumu imkân veren ilkokullarda başlanacaktır 

düzenlenen öğretmen yetiştiıroe sistemi iğinde temel 



(4) 8 yıl l ık temel eğitimi uygulayan okuJlarm ders programlanı l ın 
gerektirdiği ders kitaplan ve araçları tespit edilecek ve bunlann ya-
pımı artırı larak bu konudaki dar boğaz giderilecektir. 

<5) 8 yıl l ık temel eğitim programlan çevrenia şart lan dikkate alı-

narak teknik, sanat, tarım konularına ağırl ık verilerek hazırlanacak eği-

t im süresince bireylere yeteneklerine göre bilgi ve bir ölçüde beceri ka-

zandırarak mesleğe ve bir üst eğitim kademesine yöneltecek, a jmca bu 

düzenlenen programlarda öğrencilere ezbercilik yerine inceleme ve doğru 

düşünce alışkanlıkları kazandırmak esas olacaktır. 

(6) Geliştirilecek relıberlik (hizmetleri ile öğrenciler yeteneklerine 

göre bir üst öğretim kurumımu seçmeye yöneltUeceklerdir. 

(7) üSTüfusu 250 den az okulsuz köylerin ve nüfusu okul yapılmasına 

yeterli olan fakat okula veya yeterince dersliğe ve öğretmene sahip ol-

mayan köylerin sorunları merkez köylerde kurulacak merkezî okullarla 

çözümlenecektir. 8 yı lhk temel eğitim verecek olan bu okullar yatılı, pan-

siyonlu ve gündüzlü olarak çevrenin şartlarma uygun biçim ve büyük-

lükte kurulacaktır. 

(8) Merkezî okullarm yat ı l ı k ı s ımlan ve bu dönemde de geliştiril-

mesine devam edilecek olan yatı l ı bölge okullannın yatı l ı l ık kapasitesi 

ile parasız yatıl ı l ık kapasitesi artırı lacaktır. 

(9) Yur t dışında bulunan işçi le ı in çocuklaı-mm temel eğitim sorunun 

çözümlenebilmesi için durum ve ihtiyaç saptaması ile i lgi l i araştırmalsır 

geliştirilecek ve bu çocuklara süratle eğitim imkânları ulaştırılacaktır. 

(10) Temel öğretim hedeflerinin gerçekleşmesi iç in 222 sayı l ı Ka-

nımun sosyal hizmetler giderlerinin yatır ım ödeneğinden karşılanması 

şeklindeki hükmü değiştirilerek, bu giderlerin cari ödeneklerle karşılan-

ması sağlanacaktır. 

(11) Akademik öğrenime ağır l ık verilerek dalıa çok üniversite ve 

yüksek okullara öğrenci yetiştiren genel liseler sayı ve nitelik yönünden 

amaçlanna uygun hale getirilecektir. 

(1'2) (Bağımlı ortaokullarm kapasitesi bağlı oldukları liselere devre-

dilecek bunun dışmda gereken okul ve derslik ihtiyacı karşılanacaktır. 

(13) Genel liselerde gözlem ve deneye dayalı olarak hazırlanacalk; 

ders programlan için gerekli ders araçları yapımı sağlanacaktır. 

ı(!l) öğrencileri üniversite veya yüksefk okullara gereken bilgi dü-

zeyinde yetiştirmek amacı i le düzenlenen ders programlarında kültür 

muhtevası gözetilecektir. 

(15) Genel liselerde öğrencilerin, öğretim 'giderlerine katı lma yo l la ı ı 

araştırılacaktır. 



MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM 

I. PLANLI DÖNEMDE GELİŞMELER : 

1538. Bugrünkü eğitim sistemi, P lan l ı dönemde meslekî teknik ef i -
time ağırl ık verilmesine rağmen, ağır l ıkla genel öğretimde yoğunlaşmış 
bulunmaktadır. Aynca, B ir inc i ve İkinci Beş Y ı l l ı k P lan dönemlerinde 
eğitimin çevre ve iş hayatı üe il işkisinin kurulması i lke olarak benimsen-
miş olmasma rağmen tedbirler fonksiyonel bir meslekî ve teknik eğitim 
sağlamada smırlı kalmıştır. 

1. T E K N Î K E Ğ İ T İ M : 

1539. Teknik eğitim. P lan l ı dönemdeki nitelik ve niceUk gelişme-
smde çeşitlilik göstermektedir. Teknik öğretimin bütün olarak üretime 
dönük ve sanayiin üıtiyaçlarmı karşılayacak biçimde gelişmesini sağla-
mak amacıyla Bir inci ve îk inc i Beş Y ı l l ı k «a lkmma Planlarmda önerilen 
kamu ve özel sektör kuruluşlarmın işbirl iği gerçekleşmemiştir. E rkek 
sanat enstitüsü ve tekniker okulu mezunlanmn çeşitli sorunlan P l an dö-
nemlerinde ele aimmış ancak bugüne kadar statü ve istihdam gibi so-
runları çözülememiştir. 

1540. Bir inci P lan döneminde, mezunlarm kazandığı nitelik yeterü 
görülmediğinden ik i yıUık sanat enstitülerinin öğretim süreleri Uç y ı la 
çıkarılmıştır. İkinci P lan döneminde bununla da yetüülmemiş nitel ikl i 
teknisyen yetiştirmek amacıyla 4 yı l l ık teknisyen okulları açılması yo-
luna gidilmiştir. A y n c a bu dönemde ori:aokul (I. devre) seviyeli teknik 
okullarm genelleştirilmesi gerçekleştirilmişür. 

1541. Teknik eğitimde nitelik geliştirme çabalan, öğretim program-
ramlan düzenleme çalışmalanyla desteklenmiş ancak teknik öğretim çe-
şitli iş kollannda nitelikli insangücü talep ve ihtiyaçlannı karşılanmada 
çok sımrh kalmıştır. 

1542. Bir inci P lan dönemi sonu olan 1967 - 1968 öğretim yı lmda 
lise seviyeU teknik okullardaki öğrenci sayısı 39 000 e ulaşarak P lan he-
defi olan 42 000 e yaklaşmıştır. 1971 - 1972 öğretim yılmda öğrenci sa-
yısı 59 800 e ulaşarak, İkmci P lan hedefi üstüne çıkmıştu:. Ancak, top-
lam öğrenci, ilk kayıt ve mezunlarm yıUık artış oranlarmda düzensizlik-
ler görülmektedu:. 

1543. Teknik okullarda toplam öğrenci, i lk kayıt ve mezunlardaki 

yı l l ık gelişme oranlarmda İkinci P lan döneminde İBirinci P lan dönemine 

göre daha düzenli bir durum görühriektedir. İkinci P lan dönemi toplam 

öğrenci artışlannda düzenli bir gelişme göstermekteyse de, i lk kayıt ve 

mezunlarm gelişunlermde görülen düzensizlik dikkati çekmektedir. 
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1544. Teknik okul kesimindeki toplam öğrenci artışlarmda İkinci 

, O ^ ^ aşılmasındaki önemi M y ü k ölçüde a c ı t a n faktör, 

1968 - 1969 öğretim yıhndan sonra 4 yıllık teknisyen okullarına dönüş-

türülmesi öngörülen 3 yıllık sanat enstitüleridir. Vasıfl. işçi ile teknisyen 

arasmda uluslararası meslekler ve fonksiyonlan smıflandırmasına uygun 

farklı l ığı sağlayamayan sanat enstitülerinin muhtevası bu farkı yarata-

cak ve eğitim sistemine belli bir esneklik getirecek bir yapıya ulaştırıl-

ması için pratik sanat ve teknisyen okullarına dönüştürülememiştir. İkinci 

Planda öngörülen hedefler sanat enstitülerinin 4 yılhk teknisyen okulla-

rma dönüştürülecetine göre saptanmıştır. Buna rağmen 1971 - 1972 öğ-

retim yılmda 55 500 öğrenci ile 136 sanat enstitüsü ve ancak 4 400 öğ-

renci ile 36 teknisyen okulunun bulunduğu görülmektedir. (Tablo 574 ve 

575) 

1545. Sanat enstitülerinde her meslek dersi öğretmenme düşen öğ-

renci sayılarmda görülen artış nitelik gelişmesini olumsuz yönde etkile-

metotedir. 1©68 - 1S69 öğretim yılmda her meslek deı^i öğretmenine dü-

şen öğrenci sayısı 17.5 iken. 1969 - 1970 öğretim yılmda 18.4 e 1970-1971 

ders yılmda 19.3 e yükselmiştir. Sanat enstitüsü ve teknisyen okuUarmda 

15 öğrenciye bir öğretmenin sağlanması öngörülmektedir. 

1546. NiteUk ve nicelik geliştirme çabalan, teknik öğretimin bü-

tün olaraik üretime dönüh olmasmı ve kalkınma için gereiMi nitelikl i 

insangücünün yetiştirilmesini sağlayamamıştır. 

1547. Sanat enstitüsü mezunjarmın istihdam sorunu ile ilgili olarak, 

dört a yn bölge ve düzeyde bulunan kentimizde yapılan bir araştırmadan 

elde edilen sonuçlara göre dört kentteki toplam sanatkârlar arasmda sa-

nat okulundan ayrılanlar yüzde 1.5, sanat okulunu bitirenler yüzde 4.0 

civarında bulunmaktadır. 

1548. Mezunlarm teorik bilgilerinin yamnda pratik tecrübelerinin 

iş hayatmm gereklerini karşılamada yetersiz kalışı öğrenimin sanayideki 

gelişmeleri izleyememesi nedenleriyle iş piyasası sanat enstitüsü mezun-

larına işe girişte usta-ustabaşı statüsü vermemektedir. Bu durum sanat 

enstitüsü mezunlan ücretlerinin iş içinde usta-ustabaşı ücretlerinden dü-

şük olmasıyla da doğrulanmaktadır. 

3. M E S L E K Î E Ğ İ T İ M : 

1549. Planlı dönemde meslekî eğitimin bazı kesimlerinde nitelik ve 

sayı gelişmelerinde plan hedeflerinin aşıldığı, bazı kesimlerinde plan he-

deflerine ulaşılmadığı göriilmektedir. Meslek okullan mezunlarının çe-

şitU sorunları üzerinde yapılan çalışmalann bir tasmı sonuçlandırılmamış 

bir kısım çalışmalar ise statü ve istihdam gibi çeşitli sorunlarm çözülme-

sinde teknik eğitimde olduğu gibi smırh kalmıştır. 
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(1) ORTAOKUL SEVİYELİ MESLEK OKULLARI: 

1550. Bu kesim, ilk öğretmen okullaxınm ilk devresini, teknik ta-
rım ve bahçıvanlık okullarım, ebe ve hemşire yardımcısı yetiştiren saf-
l ık okullarmı, imam-hatip okulları, kız enstitüleri ile ticaret liselerinin 
i lk devrelerini ve diğer bazı meslek okullarmı kapsamına almaktadır. 
Bu okullardan ticaret liselerinin i lk devresini birinci plan döneminde, 
sağlık okulları ve imam-hatip okulları dışmdaki diğer meslek okullanmn 
ilk devrelerinin İkinci P lan döneminde genel ortaokul durumıma geti-
rilmeleri öngörülmüştür. 

(a) Sağük okulları (I. devre) : 

1551. Sağlık okulları İlkokula dayalı üç yıllık öğretim yapan, ebe 
ve hemşire yardımcısı yetiştiren meslek okullandır. Sağlık okullannın 
•gelişmesinde İkinci P lan hedeflerinin üstüne çıkıldığı görülmektedir. Bu 
gelişmelere rağmen ebe ve hemşire yardımcısı niteliğindeki yardımcı sağ-
l ık personeli ihtiyaçları tam olarak karşılanamamıştır. (Tablo 576). 

(b) tmam-hatip okulları (I. devre) : 

1552. Genel ortaokula dönüştürülmeyen imam-hatip okulları I. 
devresi, planlı dönem içinde imam-hatip okullannın II. devresiyle birlikte, 
meslekî ve teknik okullar içinde en yüksek gelişme hıza gösteren okullar 
•olmuştur, imam-hatip okulları "birinci devresi, 1963 - 1964 yı l ı İle 
1970 - 1971 öğretim yı l lan arasında i lk kayıtlarda yüzde 234,6 toplam 
•öğrencide yüzde 396,7 ve mezunlarda yüzde 633,8 gibi çok yüksek geliş-
me hızlan göstermektedir (Tablo 577). 

TABLO : 577 — İmam Hatip Okulları Gelişimi (I. Devre) 
1963 - 1964 1970 - 1971 

(1) (2) 
Toplam öğrenci 8 576 42 600 
tik kayıt 4051 13 555 
Mezun 689 5 056 

Kaynak : Devlet İstatistik Enstitüsü 

1553. 1970 - 1971 öğrenim yılmda imam-hatip okulları tümünün, 
I ve n . devre meslekî ve teknik okullanndaki toplam öğrenci sajnsımn 
jüzde 20,8 gibi büyük bir payım aldığı görülmektedir. 

(c) K ız sanat ortaokulları: 

1554. İkinci Planda, sağlık okullan imam-hatip okullanmn I. dev-
resi dışındaki tüm ortaokul seviyeli meslekî okullann genelleştirilmesi 
öngörülmüştür. Ancak kız sanat ortaokullannda bu tedbirin uygulanma-
dığ ı görülmektedir (Tablo 578). 



TABLO : 578 — Kts Sanat Orta Okullarında Gelişme (1963-197B) 

1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 
1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

Toplam 

öğrenci 21087 22 030 19 847 20114 19 448 20 476 20 977 22 042 23 784 

i l k kayıt 8 606 9113 5 070 7 008 7 504 7 701 8 205 8 903 9 738 

Mezun 3 440 4 160 4 701 4 881 4 502 4 243 4 442 4 538 

Kaynak: Milli Eğitim Bakanlığı 

1555. K ı z sanat ortaokulları planlı dönemde diğer meslek okullarına 

oranla smırlı bir gelişme göstermişlerdir. 1963 - 1964 öğrenim yılından 

1971 - 1972 öğrenim yılına kadar olan ilk kayıt artışı yüzde 13,1 ve top-

lam öğrenci artışı yüzde 12,7 olmuştur. 

(2) LİSE SEVİYELİ MESLEK OKULLARI: 

(a) nköğretmen okuUan : 

1556. Hköğretmen okullarının sayısal gelişmesinin P lan hedeflerinin 

altmda kaldığı görülmektedir. Ancak ilkokullara öğretmen yetiştiren bu 

okullann, plan hedeflerinin gerisinde keılmış olmasına rağmen öğretmen 

ihtiyacmı karşılayacak hatta ihtiyaçların üstünde öğretmen yetiştirecek 

bir kapasiteye ulaştığı görülmektedir. İkinci Plan döneminde I. devreleri 

genelleştirilen Uköğretmen okulları 1963 - 1964 öğrenim yılı ile 1970 - 1971 

öğrenim yıh arasmda ilk kayıtlarda yüzde 105.0 ve mezunlarda yüzde 

147,1 lik (Dışardan bitirenler dahil) bir artış göstererek 1970 - 1971 

öğretim yılmda 89 okulda 51 264 öğrencilik bir kapasiteye erişmiştir. 

Toplam öğrenci ve ilk kayıtlarda plan hedeflerinin gerisinde kalınmış 

ancak mezun sayılan dışardan sınav veren öğrencilerde görülen artış 

nedeniyle hedefleri aşarak öğretmen açıklarım kapatacak duruma erit-

miştir (Tablo 579). 

(b) K ız enstitüleri: 

1 

1557. Birinci Planda kız enstitülerinde eğitimin amacı iki ana ilke-

de belirlenmiş, kız öğrencileri iyi bir ev kadını olarak yetiştirmek ve 

kadınlar için uygun görülen mesleklere hazırlanmalarmı sağlamak ol-

muştur. Birinci Plan döneminde başlatılan kız enstitülerinin öğretim 

programlarma üretim sistemi üıtiyaçlarmı karşılayacak yön kazandırma 

çalışmaları İkinci P lan döneminde de devam etmiş ve sınırlı ölçüde ba-

şarı kazamimıştır (Tablo 580). 
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TABLO: 580 — Kıs Enstitülermde Gelinme (1963-1972) 

1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 
1964, 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

Toplsun 
otrencı 9 014 6 694 10 080 9 213 9 686 9 432 10 299 11216 13 639 
n k kayıt 5 221 2 492 3 944 3 224 3 410 3 477 4154 4 396 6 047 
M^ ẑun 3 377 205 3 582 2 435 3 382 2 828 2 939 3 057 

Kaynak : Millî Eğitim Bakanlığı 

1558. K ı z enstitülerindeki öğretmenlerin nitelik yetersizliği ve eği-
t im programlannm üretim sisteminin gerekleri ile bağ kuramamış olması 
kız enstitüsü öğrencilerinin fonksiyonel bir eğitim görmeleri olanağını 
smırlamaktadır. örneğin giyim dalında mezunlarda bir gelişme görül-
mekle birlikte, konfeksiyona gerekli ağırlık kazandmlamamıştır. K ı z 
enstitülerinin nicelik gelişmesinde, toplam öğrenci, i lk kayıt ve mezun 
sayılarmda yıldan yıla artış ve düşüşler kaydedilmiş ve düzenU bir geU-
şim sağlanamamıştır. Toplam öğrenci ve ilk kayıt sayılarındaki düzen-
sizliğe rağmen 1963 - 1964 öğretim yılmda 103 okul bulunmaktayken okul 
sayılan yüzde 43,6 oranmda devamlı bir artışla 1971 - 1972 öğretim yı-
lında 148 e ulaşmıştır. 

(c) Tanm oknllan (H. Devre) : 

1559. Tanm okullarmm kapsamına, tarım meslek okullan hayvan 
sağlık okullan, ev ekonomisi okullan ve orman tekniker okul lan girmek-
tedir. 

1560. T anm okullan içinde en büyük gelişmeyi plan hedeflerini a§a-
raik tanım meslek okullan göstermiştir. 1963 yılında 3 bölge tarım okulu 
bulunuTlken, 1970 - 1971 öğretim yılında 7 440 öğrenci kapasiteli 38 tarrnı 
meslek okulu bulunmaktadır. Yapılmakta olan okullann tamamlanma-
sıyla 45 tanm meslek okulunda 8 700 öğrencilik bir kapasiteye ulaşıla-
caktır. Halen bu okullarda yüzde 82 lik bir kapasite atıl kalmaktadır. 
(Tablo 581). 

1561. İlk mezunlannı 1966 yılmda veren ev ekonomisi okullarm-
dan 1970 - 1971 öğretim yı l ı sonuna kadar 378 öğrenci mezım olmuştur. 
Halen 510 öğrenci kapasiteli 5 ev ekonomisi okulu bulunmalcta bu okul-
larda 1971-1972 öğretim yılmda 265 öğrenci okumaktadır. Mezmüaxm 
istihdamı bir sorun olarak ortadadır. 

1562. Tanm meslek okulları ve ev ekonomisi okullanndaki geliş-
menüı tersine bir gelişme hayvan sağhğı okulları Ue orman tekniker 
okullarmda görülmektedir. Bu okullar plan hedeflerinin çok gerismde 
kalarak alanlanndaki insangücü ihtiyaçlanm karşılayamama durumuna 
düşmüşlerdir. Orman tekniker okullarmda Birinci P lan döneminde düşük 
de olsa devamlı bir gelişim görülmektedir. Ancak, îkinci P lan döneminde 
öğrenci ve i lk kayıtlarda düşüşler başlamış, hatta 1970 - 1971 ve 
1971 -1972 öğretim yıllarında ilk kayıtlar yapılmamış ve okullann kapa-
tılması yoluna gidUmiştir (Tabla 582 va 583). 
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(d) İmam Hatip OkuUan (n . Devre) : 
1563 Planlı dönemde, tüm meslekî ve teknik ökullar içinde 

en büyük gelişme hızmı tmam Hatip okullan kaydetmiştir, imam Ha-
tip okullarmın n. devrelerinde 1963 - 64 Ue 1971 - 72 ofretim yı l lan ara-
sında Uk kayıtlarda yüzde 766,1; toplam öğrenci sayısmda yüzde e i l .5 
ve mezun sayısında yüzde 334.9 oranında bir gelişme görülmektedir. Bu 
gelişme hızlarının yüksekUg-i ve önemi, aynı dönem içinde tüm MesleGd -
Teknik Eg-itim [I. devrede kaydedilen gelişme hızlarıyla îkarşılaştınidıfı 
zaman toelirgin olarak ortaya çıkmaktadır (Tablo 584). 

Ayn ı dönem içinde 11. (Devre İmam Hatip OkuUan sayıları 72 ye 
ulaşmıştır. 

TABLO : 581, — îmam Hatip Okulları (U. Devre) ve Mesleki ve 
Teknik Eğitim (II. Devre) 196S - 1961, ve 1971 - 1972 Ytllart 

Arasında Yüzde Artı^ 

Tüm mesleki ve 
imam Hatip Ok. teknik eğitim 

(1) (2) 

Toplam öğrenci 611,5 1 2 7 1 
»^ayıt 766,1 g l l 

Kaynak : Devlet Planlama Teşküâtt 

(e) Ticaret Liseleri: 

1564. Ticaret Liseleri, hizmetler sektöründe çalışacaklara, genel 
e^tun yanmda meslekî eğitim veren okullar olarak nicelik yönünden 
gelişme kaydetmişlerdir. Ancak, ticaret liselerinin nitelik yönünden 
m e ^ a r m a piyasanm gereklermi karşılayacak efit im vennede smırh 
kaldığı görülmektedir (Tablo 585). 

TABLO : 585 — Ticaret Liselerinde Gelişme (196S - 1972) 
1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1071 

1966 1967 1968 1969 l970 l l l l m a 

(2) ~(3) ^ (5) İ 6 ) Ö) ( İ T l Ö T 

Toplam 

lâTalt Voli ^̂ ^̂ ^ 5̂ 251 16 958 20 617 27 337 
kayıt 4 673 3 988 5 299 4 595 5 267 5 898 6 992 9 377 1 2 ^ 7 8 

Mezun 1 223 1 452 2 133 2 769 3 561 3 325 3 737 4 ^ 7 

Kaynak : Devlet Planlama Teşkilâtı 

( f ) Sağlık Kolejleri (H. devre) : 

1565, Yardımcı sağlık personeli yetiştiren okullar olarak sağlık 
kolejlerinin sayısal gelişmesinde plan hedeflerinin gerisinde kaldı̂ s-, gö-
rülmektedir, 197.1-1972 öğretim yılmda toplam öğrenci sayısı p l ^ L 
definin yüzde 32,1 ine erişmiştir. 

1566. Sağlık kolejleri, sahanm gerekürdiği uygulayıcı nitelikte 
yardımcı sağUk personeli yetişürmede sınırlı kalmıştır (Tablo 586), 
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1567. Meslekî ve tekndk okullarda terk oranları ile bu okullara 
yapılan i lk kayıtlardaki lise veya den^ okullardan tasdiknameli ötren-
«ılerın çokluğu nitelik ve verimUUk açısından göze çarpan ik i önemU 
nokta olarak belirmektedir. 

1568. Sanat enstitüsü, ticaı-et lisesi ve kız enstitülerine yapılan 
i lk kayıtların önemli bir kısmmuı lise veya dengi okullardan tasdikna-
meU öğrencilerden oluşması, toplumda bu okullarm genel lisede başanlı 
olmayan öğrencilerin devam ettikleri düşük seviyeli okullar oldukları 
kanısmı desteklemekte ve yaratmaktadır. Bu durum meslekî ve teknik 
eğitimin cazip hale gelmesini ve ağırl ık kazanmasmı olumsuz yönden 
etkilemeıktedir. 

1569. (Meslekî ve teknik okullarda, özeUikle verimlUik açısmdan 
önemli bir sorun terklerdir. Ticaret liselerinde olduğu gibi yüzde 34 e 
kadar çıkan terk oranları görülmektedir. 

1570. Bu durum bu okullardaki verimlüiği büyük ölçüde etkile-
mektedir. Ayrıca, terklerin çokluğu nedeniyle bu öğrencilere ayrılan 
îtaynaJcIarm büyük ölçüde israfına yol açılmaktadır. Böylece, hem kay-
naklar israf edilmekte hem de nitelikli insangücü açıklamalanm kapat-
mak için yapılan çabalar önemli ölçüde başansızlığa uğramaktadır 
(Tablo 5S7). 

TABLO : 587 — Meslekî ve Teknik Okullarda Ortalama Verimlilik ve 
Terk Oranları 

Sanat Enstitüsü 
K ı z Enstitüsü 
Ticaret Lisesi 

Terk 
3 yüda 3 yıldan U 2 N ı N 

Terk mezun sürede mezun 

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) 

3 2 , 4 5 5 , 4 1 2 , 1 

1 3 , 0 8 5 , 1 1 , 9 
3 4 , 0 4 8 , 4 1 7 , 6 

Kayıuık : Devlet Planlamva Teşkilâtı 

İ L U Z U N D Ö N E M L İ G E L Î Ş M E Y Ö N Ü : 

1571. Uzun dönemli insangücü ihtiyaçlarmda ^beliren büyük sayı-
sa l açıklar ve nitelik sorunu örgün ve yaygm eğitim sisteminin, meslekî 
ve teknik eğitime yönelmesi gereğini ortaya koymaktadır. 

1572. Eğit im sisteminin bütünü içmde, meslekî ve teknik eğitimin 
yeri sanayileşmenin ve üretim hedeflerinm insangücü ihtiyaçlarına uy-
gun, çağda§ teknikleri iy i kavramış, üretim sürecine hemen uyabilen, 
ayrıca üretim sürecinm geliştirilmesine katkıda bulunabilen elemanlar 
yetiştirme olacaktır. 

1573. Meslekî ve teknik eğitim sürecinden çıkan elemanlarm, üre-
tilen veya ithal edilen teknolojiyi üretim sürecinin gereklerine göre uy-
gulamaya koymakta başarılı olmaları esastır. 

1574. Meslekî ve teknik eğitimin, mevcut ve uzun dönemde ortaya 
çıkan teknik insangücü açıklannm kapatılmaamda gereken gelişme 
yönünü alması, istihdam, yetki ve sorumluluk sorunlannm çözülmesini 
ve özellikle insangücünün 1982 de Ortak Pazar'da kazanacağı serbest 
lıarekeUiUğin gözönüne aluımasmı gerekU kılmaktadır. 



1575. Bu çerçeve içinde ve gelişmekte olan temel ve g-enel eğitim 
sistemiyle uyum sag-lamak amacıyla, örgün meslekî ve teknik eğitim alt 
sisteminin aşağıda açıklanan gelişimi göstermesi gerekmektedir. 

1576. Orta öğretimde meslekî ve teknik eğitim ağırlık kazanacak, 
üretimin teknisyen İhtiyaçlarına uygun insangücü yetiştirmeye yönele-
cektir. Bugünkü durumda genel eğitimden yana işleyen gelişme hız ve 
ram, meslekî ve teknik eğitim lefhtne çevrilecektir (Tajblo 588). 

TABLO : 5S8 — Ortaöğretimde Gelişme (II. Devre) 

(Yüsde) 
Ortaöğretim Okullaşma Oranı Ortaöğretimde Bölünme 

Y ı l l a r Genel Meslekî-Teknik Toplam Y ı l l a r 

(1) (2) (3) 

1971 - 1972 10.4 7,2 17,6 
1Ö77 - 1978 13,4 11,5 24,9 
1981 - 1982 14.5 14,9 29,4 
1986 - 1987 15.8 19,1 34,9 
1991 - 1992 16,0 24,4 40,4 
1995 - 1996 15,7 29,1 44,8 

Genel Mesleld-Teknik 

(4) (5) 

60,03 39,97 
65,25 44,75 
50,85 49.15 
45,20 64,80 
39,50 60,50 
85,00 65,00 

Kaynak : Devlet PUmlama Teşküâtt 

1577. Meslekî ve teknik okullarda nicelik gelişimi sağlanırken, ni-
teUk gelişmesine de büyük ağırlık verilecektir. Tüm meslekî ve teknik 
okullarda Mil l î Eğ iüm Bakanlığı tarafından eğitini birliği sağlanacak-
tır. özel durumları olanlarm dışmda, meslekî teknik okuUarm eğitim 
süreleri ve genel ve kültürel eğitim programlarmda eşitUk ve birlik 
sağlanacaktır. 

1578. ' Meslekî teknik orta öğretim öğrencilerine kendi alanlannda 
yüksek öğrenime geçiş imkânını sağlamak amacıyla çok yönlü üniver-
site giriş imtiham geliştirilecektir. 

1. TEKNİK LİSE : 

1579. Teknik öğretimin 'bütün olarak üretime dönük ve sanayiin 
üıtiyaçlanm karşılayacak biçimde teknisyen yetiştirmesini sağlamak 
amacıyla, teknik öğretim sisteminde değişikliğe gidilmesi uygun görül-
müştür. Bu amaçla, teiknik liseler sıçılarak, modem teknolojinin ge-
rektirdiği teknisyenlerin yetiştirilmesine yönelinecektir. 

1580. Sanayiin nitelikli işçi talebini karşılamak üzere pratik sanat 
okulları uygulamasına devam edilecektir. Sanatkâr ile teknisyenler ara-
smda bugün için belirsiz olan statü, yetki ve sorumluluk sınırı, eğitim 
niteliği ve süresi yönünden kesin bir ayırrma kavuşacaktır. Teknik 
Lise mezoınlarmm yetki ve sorumluluklarını gereği gibi kullanabilmeleri, 
bu elemanların mühendisin gerçek anlamda yardımcı olmalarmı sağla-
yacak nitelikte bir eğitim düzeyinin gerçekleştirilmesiyle mümkün ola-
caktır. Ayrıca. Teknik Lisede uygulanan eğitimin, sanayileşmenin 
her aşamasında ekonomik yapıda meydana gelecek değişikliklere cevap 
verecek esneklikte olması sağlanacaktır. 



2. MESLEK LtSELEBt: 

1581. K ı z ensütüleri, ev kadınlığı ve annelik t i lgUeri verme ya-
nında öğrencilerin çağdaş mesleklere yöneltilmelerini saf layacak k ız 
meslek liselerine dönüştürüleceklerdir. K ı z meslek liseleri giderek gele-
neksel meslek dallan yanmda çağdaş k<^llara uygun meslek dallarını 
kapsamlarma alacaklardır. 

a582. Tar ım teknisyenlerinde 1972 durumuna göre insangücü faz-
laJıtı, orman teknisyenlerinde ve hayvan sağlık teknisyenlerinde insan-
gücü aç ık lan görülmektedir. 

1083. T anm eğitiminde İJiriik sağlanması ve tarımda modernleş-
meye yönelmiş çalışmalarm yapılmasım sağlamak amacıyla tar ım ef i -
lüminin tanm meslek liselerinde toplanması öngörülmektedir. T a n m 
meslek liseleri, mevcut tarım meslek okullan, ev ekonomisi oku l lan ile 
hayvan sağlık okullarını kapsamma alacaktır. 

1584. Mevcut tarım meslek ve ev ekonomisi okullarmdaki faz la 
kapasitenin değerlendirilmesi amacıyla bu okullarda yaygm t anm eği-
t im sistemi geliştirilecektir 

1566. Orman teknisyeni niteliğinde teknik insangücü açrklarmı 
kapatmak ve orman ürünlerini değerlendirmeye yönelecek teknisyerJe-
rin yetiştirilmesi için Orman Tekniker Okul lan geliştirilecektir. 

1586. Ticaret Lıiselerinüı, kamu ve özel sektörün ticaret ve hizmet 
alanlarına çeşitli büro görevlerini yapabilecek nitelikli eleman yetiştir-
mek amacıyla yeniden düzenlenmesi gerçekleştirilecektir. 

3. D İĞER M £ S L £ K O K U U L A B I : 

1587. Konservatuvarlann kendine has durumları nedeniyle, bu 
günkü biçimlerinde değişiklik yapılmayacaktır. 

1588. Özelliği olan diğer bir okul türü olarak İmam-Ha t i p okul-
l a n (II. Devre) uygulamasma gerekli sayıda i lk kayıtlarla devam edi-
lecektir. 

III. ÜÇÜNCÜ PLAN DÖNEMİNDE GELİŞMELER : 

1. T E K N İ K U S E : 

1589. Tüm teknisyen okul larmm ve fizikî olanağı ve öğretim kad-
rosu uygun olan ssınat enstitülerinin 1973 -1974 öğretim yılında i lk ka-
yıt yapacak biçimde teknik liselere dönüştürülmeleri sağlanacaktır. 

1590. öğretim süreleri dört y ı l olan, teknik liseler öncelikle 
motor, makina, elektrik - elektronik, maden-izabe, kimya, teknik resim, 
yapı-sııhhî tesisat, harita - kadastro, dokuma ve matibaa dallarmda öğ-
retim yapacaklardır. 

1591. P lan dönemi içinde teiknik liselerde 110 bin öğrencüik 
bir kapasite yaratüması gerçekleştirilecektir (Tablo 589). 



TABLO : 589 — Tek^ıik Liselerde Geline (197S - 1978; 

Y ı l l a r 
Toplam 

i l k Joayıt öğrenci 

(1) (2) 
1973 - 1974 
1974 - 1975 
1975 - 1976 
1976 1977 
1977 - 1978 

4000 
12 500 
19 000 
27 500 
35 000 

9000 
20 500 
39 000 
66 000 

110 000 

Mezun 

( s P 

1250 
1500 
2100 
3 250 
9 250 

Kaynak : Devlet Planlanna TeşhilûU 

2. KIZ M E S L E K U S E L E B t : 

1592. K ı z ensütüleri 1973-1Ö74 ötretim yümda dUdş - konfeksi-
yon, elsanatlan, diyet - beslenme, çocuk gelişimi ve eğitimi, kurs ögret-
meni ı f i bölümleri halinde ötretim yapacak kız meslek liseleri olarak i lk 
kayıt yapacaklardır (Tablo 590). 

TABLO : 590 — Kıs Meslek Liselerinde Gelinme (1973 - 1978) 
1973-1974 1974-1975 1975-1976 1976-1977 1977-1975 

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

Toplam öğrenci 
î l k kayıt 
Mezun 

18 600 
7 250 
5300 

20 750 
8 250 
6 750 

23 500 
9500 
€400 

Kaynak : Devlet Planlama Teşkilâtı 

27150 
11000 
7 250 

31150 
12 500 
8 350 

3. T A R E H M E S L E K UtSEUElBt: 

1593. Tanm meslek okulları, ev ekonomisi okulları ile hayvan 
saf l ık okulları, 1973 -1974 öğretim yılmda tanm meslek liselerine dö-
nüştürülmüş olarak ilk kayıt yapacaklardır. 

4. ORMAÎf M E S t E K LİSESİ : 

1'594. 1973-1974 öğretim yılmda i lk kayıt yapmak üzere bir Or-
man Meslek Lisesi açılacaktır (Tablo 591). 

TABLO : 591 — Orman Meslek Lisesinde Geline (1973 - 197%) 

Toplam öğrenci îlik kayıt Mezun 

(1) (2) (3) 

1973 - 1974 100 100 
1974 - 1975 250 150 
1975 - 1976 450 200 90 
1976 - 1977 650 250 135 
1977 - 1978 750 300 180 

Kaynak : Devlet Plankuma Teşkilâtı 



5. SAĞL IK M E S L E K U tSEUEBİ : 

1595. Saf l ık kolejleri olarak öğretim yapan H. devre saf l ık okul-
îaxıımı 1973-1974 ötretim yılı i lk kayıUannı hemşire, sağlık memuru 
laborant ve çevre saf l ığ ı toöllimleri olan safl ık meslek liselerine dönüş-
türülmüş olaraJc yapmaları sağlanaeaıktır (Tatolo 592). 

TABLO: — Sağlık Meslek Liselerinde Gelinme {1973 - 1978J 
1973-1974 1974-1973 1975-1976 1976-1977 1977-1978 

Toplam öğrenci 
î l k kayıt 
İMesnm 

(IJ (2> (3) (4) (5) 

8900 11000 13 600 16400 20 000 
3000 3 750 4 500 5 500 6 750 
1600 1900 2 700 3 400 4 000 

Kaynak : Devlet Planlama TeşkilâU 

6. T İ C A R E T » l E S l E K L İ S E L E K t : 

1596. Ticaret liseleri, 1973-1974 öğretim yılmda, maliye - muha-
S€ft)e, ticaret, kooperatifçilik, ve sekreterlik .bölümleri olan, ticaret mes-
lek liselerine dönüştürülmüş olarak i lk kayıt yapacaklardır (Tablo 593). 

TABLO : S9S — Ticaret Meslek Liselerinde Gelişme (1973 - 1978) 

Y ı l l a r 

1 9 7 3 - 1 9 7 4 

1 9 7 4 - 1 9 7 5 

1 9 7 5 - 1 9 7 6 

1 9 7 6 - 1 9 7 7 

1 9 7 7 - 1 9 7 8 

Toplam öğrenci ÎMt kayıt Mezun 

(1) (2) (3) 

38 000 17 500 9 000 
48 000 21000 10 500 
58 500 25 000 13 000 
70000 30 000 15 500 
85 000 35000 18 500 

Kaynak : Devlet Planlama Teşkilâtı 

7. ÖĞBET5IEN O K U L L A B I : 

1597. Temel eğitime ve yaygm eğitim kurumlarma öğretmen ye-
tişüren okullar arasmda menşe b i r l i f i saflamak üzere perspektif dönem 
içmde yüksek öfretime dönüştürülecek olan ilköğretmen okulları. Üçün-
cü P lan döneminde temel eğitime smıf öğretmeni yetiştirmeğe devam 
edeceklerdir. 

1598. Temel efitime dal öğretmenleri sağlamak üzere Mi l l î DEği-
tim Bakanlığı özel programlar düzenliyecektir. 

I İ 5 9 9 . P lan döneminde, mevcut ilkokul öğretmenlerine kısa süreli 
eğitimle verilecek formasyon sonucu. Temel Eğit im sınıf öğretmeni ihti-
yacı karşılanmış olacaktır. 

TABLO : 594 

Temel Eğit im Dal 
<öğT«traeni 

- Temel Eğitim Dal Öğretmeni İhtiyacı (1973 - 1978) 
(Bin Kişi) 

1973-1974 1974-1975 1975-1976 1976-1977 1977-1978 

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

10 20 3 0 45 50 

Kaynak : Devlet Planlama Teşkilâtı 



1600. Üçüncü Plan döneminde temel eğitim dal öğretmeni ihtiyacı 
Tablo 594 de verilmiştir. 

8. DİĞER MESLEK OKULLARI: 

1601. îmam - Hatip Okulları, uzun dönemde istihdam ve atü ka-
pasite sorunlarmı önlemek üzere Ta)blo 595 de gösterilen gelişimi göste-
receklerdir. 

TABLO : B95 — tmam - Hatip OkuMartnda Gelişme (197S - 1978) 

Y ı l l a r 

1973 - 1974 
1974 - 1975 
1975 - 1976 
1976 - 1977 
1977 - 1978 

Toplam öğrenci İlk kayıt Mezun 

(1) (2) (3) 

11000 3 500 3 690 
12 500 3 500 4 460 
13 500 3 500 2 850 
14 000 3500 2 860 
14 500 3 500 2 850 

Kaynak : Devlet Planlama Teşkilâtı 

IV. İLKELER VE TEDBÎRLER: 

•1602. (1) Tüm teknik ve meslek üse ve okullarda eğitim ,birliği 
Mi l l î Eğit im Bakanlığı tarafmdan sağlanacaiktır. Eğit im programlan 
ilgili 'kuruluşlarca geliştirilecek, pedegojik ve genel dersler yönünden 
•Millî Eğit im Bakanlığmm işbirUği üe eğitimde birlik ve denetim sağla-
nacaktır. 

Teknik ve meslek lise mezunlarının meslekleriyle ilgili dallarda ça-
Uşmalarını sağlamak ve bu okullann piyasa ile ilişkisini kurmak üzere 
piyasa ve iş analizleri ile istihdam araştırması yapılarak eğitim prog-
ramlarında gerekli düzenlemeler yapılacaktır. 

(2) Tüm meslekî liselerin öğretim süreleri üç y ı l olacaac ve öğretini 
programlan bu süreye göre düzenlenecektir. 

.(3) Meslek ve teknik Hse mezunlarına ağırlıkla meslekleriyle i lgil i 
dallarda yüksek öğrenime geçiş sağlanacaktır. 

;(4) Meslekî ve teknik okullarda görülen terk sorununa yönelen irir 
araştırma geliştirip sonuçlandırüacak ve gerekli tedbirler almacaktır. 
Ayrıca, meslekî ve teknik liseler ile genel lise arasmda öğrencileı-in 
beceri ve başarı durumlarma göre çift yönlü bir geçiş sağlanacak ve ge-
rekli yönlendirme çalışmaları He genel liseden meslekî ve teknik liselere 
doğru olan tek yönlü başarısız öğrenci akışı önlenecektir. 

(5) Teiknik liseler özelliMe modem teknolojinin gerektirdiği 
teknisyenlerin yetiştirilmesine yönelecektir. Nitelikli teknisyen yetiştir-
melermi sağlamak amacıyla, bu okullara nitelikli öğretim kadroları ve 
yeterU eğitim araçlannm sağlanmasmda öncelik tanınacaktır. 

(6) Mevcut sanat enstitülerinin tettcnifc liselere dönüştürülmesi 
esastır. 

Teknik liselere dönüştüriilemeyen Sanat Enstitülerinde yaygın eği-
t im içinde pratik sanat okullarma dayalı bir sistem uygulanacaktır 
Teknik liselere dönü§türülünceye kadar Sanat Enstitülerinde örgün eği-



t im yajımda yaygın efâtim içinde pratik eğitime dönük toir sistem 
uygulanacaktır. Bunlar temel eg-itim ara -kademelerinden de ö t reod 
alabilecekler ve dallarm öze:ii|-me göre farklı süreH ef lt im programlan 
uygulayacaklardır. Teknik liselerin birinci sınıfmda başan gösteremi-
yenler de daha kısa süreli programlarla bu okullarda yetiştirileceklerdir. 

>(7) Teknik liselerde atelye, teknik ve meslek dersleri ötretmenle^ 
rmm Personel Kanununda teknik hizmeUer sınıfına dahil edilmeleri 
sağlanacaktır. 

(8) K ı z meslek liseleri ötretim kadrosunun nitelikU öğretmenlerle 
•güçlendirilmesi sağlanacaktır. 

(9) Olgunlaşma enstitüleri, 1973 - 1974 öfretim yılmdan başlayarak, 
«Araştırma ve Olgunlaşma merkezleri» olarak faaliyete geçecek, öğret-
men, öğrenci ve diğer araştırmacıların ö|-retim süresince ve tatil ayla-
nnda bu merkezlerde uygulama, araştırma, geliştirme ve yayma çalış-
maları yapmalarma imkân sağlanacaktır. 

(10) Tanm meslek liseleri, (i) tarun teknisyenliği, (ü) ev eıkono-
mi5i, (üi) hayvancılık ve sağlığı, (iv) balıkçılık ve su ürünleri bölümleri 
açacak ve bu dallarda teknolojik gelişmelere göre düzenlenmiş eğitim 
programlarıyla teknisyen yetiştirmeye yönelecektir. 

(11) Tanm meslek liselerinde hızla ve öncelikle nitelik geliştirme-
sine yönelik çaüşmalar yapılacak, sayısal gelişme hayvan sağlık teknis-
yeni ile su ürünleri teknisyeni yetiştirilmesinde sağlanacaktır. T a n m 
teknisyenliği bölümünde gelişme Toprak ve Tarım Reformu ile T anm 
Bakanlığı reorganizasyon çalışmalan sonuçlarma göre düzenlenecektir. 

,(12) Tanm mesleik liselerinde doğacak atıl kapasitenin iy i değer-
lendirilmesini sağlamak amacıyla, pratik tanm okullannm ilk olarak ta-
n m meslek Hseleri bünyesinde açıimalan sağlanacaktır. 

(13) Orman meslek liselerinde orman teknisyenliği ve orman ürünleri 
teknisyenliği olarak iki bölümde öğretim yapılacak ve özellikle orman 
ürünlermi değerlendirecek teknisyenlerin yetiştirilmesi sağlanacaktır. 

(14) Tarduncı sağlık personelinin özellikle sosyalleştirme bölgele-
rinin iıhtiyaçlarma cevap verecek nitelikte yetiştirilmesini sağlayıcı, uy-
gulamaya ağırhk veren eğitim programlan düzenlenecektir. 

(İS) Ticaret meslek liselermde öngörülen yeni gelişmeyi sağlamak 
ve belirtilen dallarda ve nitelikte eleman yetiştirmek üzere eğitim prog-
ramlan geliştirilecektir. Kooperatifçilik bölümünde kooperatif işletmeci-
h f i üzermde yoğunlaşılacaktır. Mevcut sekreterlik okulları kapatılacak 
bu okullarm tüm fizikî imkânları ve öğretim kadrosu, ticaret meslek 
üselenndeki sekreterlik bölümlerine kaydıntecaktır. 

(16) Otelcilik okunan, otel ve turizm orta seviyeli işletmecisi ye-
tıştınneye yönelecek Otelcilik ve Tur izm Meslek Lisesine dönüş'ürü-
lecektır. Otel ve turizm işletmecisinin alt kademelerindeki elemanlann 
yetiştirilmesi içm pratik otelcilik ve turizm okullan açılacaktır. 

(17) Temel eğitime, ihtiyaç duyulan sayı ve nitelikte smıf ve dal 
öğretmem yetiştirmek üzere gerekü tedbirier aluıacaktır. 

ClS) Mevcut okullarda fazla kapasite yaratılmış bulunduğundan 
yeni imam-Ha t i p Okullan açılması yoluna gidilmiyecektir. Kal itel i 
bir öğretim yapılabilmesi için mevcutlarm ders araç ve gereçleri -elisti 
rilecek ve nitelikU öğretmenlerle desteklenmesi sağlanacaktır. 



YÜKSEK ÖĞRETİM 

I. PLANLI DÖNEMDE GELİŞMELER : 

1. SAYISAL GELİŞMELER : 

•1603. Bir inc i P lan döneminde yüksek öğretimde insangücü hedef-

lerine uygun olarak sayısal gelişmeler üzerinde durulmuş, tnmu sakla-

mak İçin öğretim üyesi yetiştirilmesine ağırl ık verilmiştir (Talalo 596). 

1604. tkinci Planda yüksek ötret im kademesinde gerekli kapasit» 

artışı için mevcut yüksek öğretim kurumlannm geliştirilmesi ve yeni-

lerinin açılması öngörülmüştür. Gerçekleşmede kamu yüksek öğretim 

(kurumlarmda (kapasite gelişmeleri plan hedeflerinin altmda kalmıştır. 

Bunda yatırımların kapasite art ır ıc ı toiçimde kullanılmamasının rolü var-

dır. Bunun en önemli nedeni yüksek öğretimde insanıgücü gereksinme-

lerine göre yaratılması gerekli kapasite için fiziksel gelişmeyi sağlaya-

cak, kurumlararası koordinasyon, standart saptaması ve planlamayı ya-

pacak sorumlu bir yürütme 'biriminin bulunmamasıdır. 

I İ 6 0 5 . Planlarda yüksek öğretim kurumlannm Mi l l î Eğ i t im Bakan-

l ığ ı ile işbirliği yaparak insangücü gereklerine göre saptanan i lk kayıt, 

hedeflerini gerçekleştirmeleri öngörülmüştür. Bunu sağlamak iç in «Üni-

versite ve Yüksek Okullar Komisyonu» kurulması, yüksek öğretim ku-

rumları arasmda işbölümü yapılması gibi hususlar çeşitli yıUık prog-

ramlarda önerilmesine rağmen gerçekleştirilememiş ve bu nedenle jriîk-

sek öğretim için öngörülen sayısal hedeflere vanlamamıştır. 

1606. öte yandan sağlanabüen kapasite artışı da Planlar'da öngö-

rülen insangücünü yetiştirecek alanlar yerine, genel eğitim veren mali-

yeti düşük ve kapasite yaratı lması kolay olan alanlarda gerçekleşmiş-

tir. (Taiblo 596/a, ib ve Genel Bö lüm Tablo 548/ib) Daha çok î k i nc i Beş. 

Y ıU ık P lan döneminde açılan öze l Yüksek Okulların bulunduğu öğretim-

alanlannda ise Planda öngörülen yeni kayıt hedefleri aşılmıştır. 

1607. Tablolardan izlenebileceği gibi öğrenci sayüan bakımından, 

dallar arası dağılımda fazla bir İ3aleşme sağlanamamış, ancak planh dö-

nemdeki çabalarla i lk kay ı t lann dallar arasmdaki dağıhmmda b i r ö l çü-

de insangücü gereklerine uygun düzelme sağlanmıştır. 
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1608. Yüksek ötretime gerekenden fazla olan talep, <bu kademede 
yaratılan l^paaiteyle karşılanamayacak duruma gelmiştir. Bunun sonu-
cu olarak İkinci Plan döneminde özel yüksek okullarm sayısı 40 x aşmış 
ogrenci sayısı tüm yüksek öğretimdeki öğrenci sayısınm yüzde 30 unu 
butouş bu okuUar bazı dallarda insangücü hedeflerine uymayan ve dü-
^ mteUkte efitime devam etmişlerdir. 1971 yılında kamu yüksek okulu 
îıalıne geturilen özel yüksek okullardan Ankara, Istantoul, Adana ve Es-
taS^iT'de bulunanlar bu illerdeki iktisadî ve Ticarî İlimler Akademüe-
^ e , İzmir'deki okullar ise Ege üniversitesine baflanmıglar ve ücretli 
otretıme devam etmişlerdir. Ancak tou okullann yukarıda belirtilen sa-
kmca^n süregelmektedir. Yüksek öğretimde kapasite artırılmasmm 
yem .kamu yüksek öğretim kurumlanmn ve üniversitelerin açılmasıyla 
satlanması konusundaki çalışmalar, tüm yüksek ötretimm planlaması 
İle gorevU bir yürütme birimi .bulunmadı^mdan mevcut üniversitelerin 
patronaj yolu üe fakülte kurmalan ve Mi l l î E f i t im Bakanlıgmm ba^ 
yüksek okullar kurması biçiminde süregelmiş, öğretim üyesi saflan-
masmdaki güçlükler, mevzuat ve kadro yetersizlikleri nedeniyle bu ko-
nuda gerekli gelişmeler sağlanamamıştır. 

2. N İ T E İ İ K G E L İ Ş M E S İ : 

1609. Birinci ve İkinci Planlarda yülksek öğretimde öğretim fonk-
siyonu yanmda araştırma fonksiyonuna da önem verilmiş araştırmaların 
sonuçlarının uygulayıcılara üetilmesi öngörülmüştür. Planlara yüksek 
öğretim öğrencilerinin yetişme seviyelerini yükseltici barınma, beslenme 
ve burs sorunlarmm çözülmesi, sosyal ve beşerî ilişküerinin düzenlenmesi 
önemli politikalar olmuştur. Diğer eğitim kademelerinde olduğu gibi 
yüksek öğretimde de verimi yükseltici araştırma ve çalışmalarm yapü-
ması, teknik yüksek öğretime ağırlık verilmesi öngörülmüş ancak bu 
konulardaki gelişmeler çak sınırlı kalmıştır. 

1610. Yüksek öğretim kademesinde Üniversite, Akademi ve Yük-
sek Okullann tanımları ve fonksiyonları belirtilmemiş, tüm yüksek öğ-
retim kuruluşlannda meslekler için uygulayıcı insangücü yetiştirme 
yerme akademik eğitim yapma yönünde gereksiz bir eğilim belirmiştir 
Ayn ı şekilde Temel Bilimler Fakülte veya birimleri ile lisans, lisans 
üstü, doktora kademelerinin tanımlan yapılmamıştı.r Yüksek öğretim 
kurumlan sistemsiz biçimde oluşarak, irrasyonel bir gelişmenin tüm 
ekonomik israf ve sosyal sakmcalannı belgeler dunmia gelmişlerdir 

l e i l . Yüksek öğretimde nicelik ve nitelik gelişmesinin sağlajıabü-
mesı ıçm Devlet Planlama Teşkilât, ile görevsel bütünleşme içi îde çalı-
şacak bir merkezi araştırma planlama - koordinasyon örgütünün kuVul-
ması üniversite ve yüksek ökuUarda yöneticelerin görev sürelerinm 
uzatüması, a^istanlarm öğretim üyesi olabilmeleri için gerekli sürelerin 
kısaltılması ve doktora yapanlann ve tıpta uzmanlarm ders verebil-
meleri, malî yönden kurumlarm gelişmesini kısıtlayıcı mevzuatm düzen-
lenmesi, mezuniyet sonrası eğitimde kapasite artıniması, üniversitelerin 
planlama ve inşaat bürolarmm kunılması ve güçlendirilmesi, öğretim 
üyelermm belU akademik seviyelere erişmeleri için büyük merkezler dı-
şmda belU süre çalışmaları, tam zamanlı çalışmaya geçilmesi gibi konu-
larda bazı çalışmalar yapılmakla biriikte yeterii sonuçlar almamanuştır. 



1612. Yüksek öğretimde karşüaşüan bu sonmlan çözmede bir 
araç o lara i düşünülen Üniversiteler Kanunu ikinci P lan dönemi içinde 
çıkarılamamış ve hazırlanan taslaklara P lan ve yıll ık programlarda yük-
sek öğretimde geUşme ve yenUik için öng-örülen düzenlemeler tam ola-
rak yansıtılamamıştır. 

1613. Birinci ve İkinci P lanm yüksek öğretim hedeflerinin gerçek-
laşmesindeki geri kalmalar dışmda, genel olarak Türk Yüksek Öğretim 
sisteminin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmayı yeteri derecede des-
tekleyici bir nitelikte olmadıg:ı görülmektedir. Yüksek öğretim sistemi 
ülkemizin gelişme koşullarına göre kısa dönemde hazır ve belli teknolo-
j iyi uygulayacak çok sayıda ve uzun dönemde teknoloji üretecek yeterli 

. sayıda teknik işgücünü yetiştirecek esnek bir yapıdan uzak bulunmak-
tadır. Yüksek öğretimde öğrencilerin çoğunluğunun genel eğitim dalla-
rmda yığıldığı görülmekte, meslekî ve teknik yüksek öğretimde de eği-
t im daha çok teorik düzeyde kalmaktadır. Mevcut üretim teknolojisinin 
gerektirdiği üpte eleman yetiştirme yerine, kullanımı olmayan akade-
mik nitelikte eleman yetiştirilmekte ve yetişenler kendi alanlarmda is-
tmdam olanakları bulamadıkları içm, bir alt eğitim kademesini bitiren-
lerin istihdam edildikleri alanda çalıştırılmakta ya da yurt dışma ak-
makta, bu ise eğitim harcamaları ve zaman yönünden büyük kayıplara 
yol açmaktadır. 

1614. Yüksek öğretim işgücü piyasasmın ihtiyaçlarmı tam olarak 
karşılamayan bünyesinde yaygın eğitime, meslek elemanlarmm bügile-
rini yenileyici devamh eğitime yer vermeyen bir sistem olarak süregel-
miştir. İkinci Plan'da liseden yetersiz gelen öğrencilerle meslekî ve tek-
nik okul mezunlanndan kendi alanlarmda yüksek öğrenimine devam 
edecekler için öngörülen hazırlık smıf lan kurulması çok smırh bir bi-
çimde gerçekleşmiş, bir çok yüksek öğrenim kuruluşları meslekî ve tek-
nik okul mezunlarına kapalı olmakta devam etmiştir. 

1615. Üniversitelerin tüm fakülte ve bölümlerine hizmet edecek 
Temel Büünler Okulu kurulması yönünde bazı çabalar olmuş, ancak bu 
poUtika tam olarak gerçekleşmemiştir. Lisans üstü eğitimde öngörülen 
kapasite gelişmesi yeterince sağlanamamıştır. 

1616. 1960-1961, 1970-1971 yıUan içm yapılan bir araştırmaya 
göre yüksdk öğı-etimde başarı oranı kurumlar arasmda büyük farklı l ık-
lar göstermekte, yüzde 18 den yüzde lOO e kadar değişmektedir. İEn dü-
şük verim (1) İktisadî ve Ticarî İlimler Akademilerinde, İzmir İktisadî 
ve Ticarî İlimler Akademisi dışarda kalmak kaydı ile yüzde 30, Edebiyat 
ve Hukuk Fakültelerinde, Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi dı-
şarıda kalmak kaydı ile yüzde 33 tür. Diğer kurumlarm verimi ortalama 
olarak Devlet Mühendislik ve Mimarl ık Akademilerinde yüzde 60, Orta 
Doğu Teknik Üniversitesinde jöizde 71, istanbul Teknik Üniversitesinde 
yüzde 74, T ıp Fakültelerinde yüzde 78, Eğit im Enstitüleri ve diğer yük-
sek öğretim kurumlannda yüzde 80, Ege Üniversitesi Mühendislik Fa-
kültelerinde yüzde 84, Atatürk Üniversitesinde j-üzde 86 olarak bulun-
muştur. 

(1) Burada verimden okulların normal sürede bitirilme oram an-
laştlnuiltdır. 
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t̂ rv, , üniversitelere yerleşik öğ-retim üyesi ibulmak s 
temel smırlayıcı toir etken olarak M t ü n a|ırhgmı L rdü™ek ted i r sorunu, 

II. UZUN DÖNEMLİ GELİŞME YÖNÜ: 

^ yetiştirecek hiçimde yönlendirilecektir. Büyük ölçüde sanayileşmeve 
da^,a.aeak kalkınmamn her aşamasında teknolojiyi uygulayan ülke r -
^ l l anna uyduran ve üreten eleman yetiştirilmesine ağırlık verilecektir 
Bunu sağlamak iğin yüksek öğretimde günümüze kadar röregelen öğre^ 
tim hıçımmde köklü bir değişime gidilmesi, eğitimle iş hayaü amsmda 
çok sıkı İlişkinin kurulması gerekmektedir. 

1625. İnsangücü hesaplarma göre 1995 yılmda stratejik dallarda 
gerekli msangücü açığı çok yüksek sayılara erişmektedir. Yüksek öğ-

programlara uyma yönünden elverişli olma-
yan buğun ıçmde bulundukları dağmıklık, önümüzdeki dönemde söz k t 

n ^ u açığı kapatacak hedeflere varmada ülke çapmda ortak bir yüksek 

^^n l a nn ı kapsamlı bir biçimde ele alacak ^ merkeTb i r S t l I m l ^ 
gıdılmesmde kesin bir zorunluluik bulunmaktadır. orgutieşmeya 

toeklenen formasyonu kazandır-
^ l î , ' ®tıtım suresini gereksiz uzatan genel bito verici 

yaklaşımla, yüksek öğretimde S k n | S c ü 
gereklermı karşılamaya yönelmiş her toir birimin e^tim s ü r e ^ ^ r o g -

f . 49 769 



ramlarmı ayn ayn yemden düzenlemek, uzun dönemli insanjglicü gerek-
lerinin yeterince karşılanmasında ele alınacak konular arasındadır. 

1628. Bu düzenlemede, her temel sektörde teknoloji üretecek ya 

da alınan teknolojinin ülke şartlarına adaptasyonunu gerçekleştirecek 

bil im adamı ve araştmcılan, yüksek öğretimde görevlendirilecek öğre-

t im üyelerini, üretim ve hizmet birimlerinde üst düzeyde yönetimi ve de-

netimi sağlayıcı elemanlarm yeüştirilmesi esas olarak üniversitelerce 

sağlanacaktır. Akademilerde ve yüksek okullarda teknolojinin ülke dü-

zeyinde yaygmlaştınlmasmı sağhyacak çok sayıda uygulayıcı meslekî 

ve teknik elemanları yetiştirmek üzere program ve öğretim süresi fark-

lıla§tınlmasma özellikle dikkat edilecektir. 

1629. Yüksek öğretimde, bir yanda teknoloji üreten ve uygulayan, 
diğer yanda genel ve mesleki teknik konu ayrımında insangücü gerek-
lerinin verdiği dağılımı izliyerek 1995 de çağ nüfusunun yüzde 15 inin 
kapsanması hedef aUnacaktır. 

III. ÜÇÜNCÜ PLAN DÖNEMİNDE GELİŞMELER : 

1630. Yüksek seviyeli insangrücü yetiştirUmesi uzun bir güreyi ge-
rektirdiğinden, Üçüncü Plan döneminde ancak uzun dönem sonunda eko-
nomik kalkınmanın gerektirdiği ve İnsangücü Bölümü Tablo 546 da 
belirtilen üısangücü açıklarmı kapatmaya yönelen yeni kayıtlar yapıla-
cak, 1977 yıh sonunda yüksek öğretimde yüzde 9 okullaşma oranına 
ulaşılacaktır. Yeni kayıt sayüan ve dallara dağılımı Tablo 597 de belir-
tilmektedir. 

1631. Yüksek öğretimde, ekonomik kalkınma ve teknoloji gerek-
lerine göre, Üçüncü Plan döneminde uygulayıcı meslek elemanı yetişti-
rilmesine ağırlık verilerek, gerekli alanlarda kısa süreli eğitim prog-
ramlan uygulanacak, sanayileşmenin gerektireceği tasarımcı ve tekno-
loji üretici insangücünün yetiştirilmesi içüı de, asıl verimi i leriki P laa 
dönemlerinde sağlanmak üzere lisans üstü eğitim çalışmaları sınırl ı sa-
yıda kuruluş tarafmdan yürüLülecektir . 

1632. Yüksek öğretimde özellikle bazı dallarda gereğinden fazla 

olan öğrenci - öğretmen oranlarını düşürmek ve yeni yüksek öğretim 

kurumlarma öğretim üyesi sağlamak üzere yurt dıgına doktora yapmak 

için öğrenci gönderilmesine devam edUecek, ancak bu öğrencüer ülke-

mizde öğretim alanı bulunmayan ya da az bulunan konularda yurt dışı 

lisans üstü öğretimi yapacak, asıl ağırl ık yurt içi lisans üstü eğitime veri-

lecektir. Yurt içi ve yurt dışında lisans üstü eğitimi yapacaiklarm sayı-

l an ile eğitim alanları yıl l ık programlarda bellrleneceıktir. 

1633. Eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması amacıyla i lgil i olarak 

yüksek öğretimde öğrencilere kredi, burs ve yurt sağlanması çabalan 

geliştirUecek, jrüksek öğretim öğrencUeri için sosyal ve sağlılc Oıizmet-

leri sağlanacaktır. 

âh 



TABLO : 597 — Teknik, Tartm ve Sağitk Yüksek öğretiminde 
Gelişme (197e-1977) 

(İlk kayıtlar) 
1973-1974 1974-1975 1975-1976 1976-1977 1977-1978 

öğretim dallan (1) (2) (3) (4) (5) 

Mimarl ık 
İnşaat mühendisleri 
Makina mühendisleri 
Elektrik mühendisleri 
Maden mühendisleri 
K imya müJıendisleri 
Diğer mühendisler 

805 
1 517 
2 240 
1 450 

300 
1 550 

925 

855 
1 825 
2 450 
1 625 

350 
1850 
1 080 

915 
2 015 
2 640 
1905 

400 
2 155 
1 230 

975 
2 105 
2 880 
2 100 

460 
2 480 
1 435 

1035 
2 225 
3 095 
2 300 

505 
2 790 
1560 

Toplam 8 787 10 035 11 260 12 435 13 530 

Ziraat 
Orman 
Veteriner 

585 
210 
120 

595 
230 
140 

630 
270 
160 

640 
300 
180 

650 
330 
200 

Toplam 915 965 1 060 1 120 1180 
Tıp doktorları 
Diş doktorları 
Eczacılar 

1850 
435 
555 

2 160 
525 
635 

2 480 
640 
715 

2 810 
775 
795 

3 160 
900 
875 

Toplam 2 840 3 320 3 835 4 380 4 935 
Fen bilimleri 
Fen ve mühendislik 
Tarım 
Sağlık 

1 680 
10 467 

915 
2 840 

2 100 
12 135 

965 
3 320 

2 315 
13 575 
1 060 
3 835 

2 640 
15 075 
1 120 
4380 

2 955 
16 485 
1 180 
4 935 

Genel toplam 14 222 16 420 18 470 20 575 22 600 
Kaynak : Devlet Planlama Teşkilâtı 

IV. İLKELER VE TEDBİRLER: 

İİ16S4 (1) Ekonomik kaLkuıma ve teiknolojik gelişmelere göre ülke 
çapında uygulanacak yüksek öğretim politikasıyla yüksek öfretimln 
mevcut yapısında değişiklik sağlanacak, kalkmmanm çeşitli aşamala-
nndaki farklı teknolojik düzeylere göre esnek ve ihtiyaçlara göre deği-
şebilir türde yüksek ög-retim sistemine gidilecektir. Böylece yüksek öğ^ 
retim sistemi eğitim sürecinde modem eg-itim tekniklerindeki gelişme-
lerden yararlanan mektupla öğretim, devamlı eğitim, üretim süreci için-
de eğitim gibi yöntemleri kullanan çeşiUi sürelerdeki yüksek öğretim 
kuruluşlarmdan oluşacak, bu kuruluşların tüm kademe ve 'bölümleri ta-
nımlanmış ve aralarmdaki fonksiyonel Uişküer ve tutarlılık sağ-lanmış 
olacaiktır. 

(2) Yüksek öğretim için sektör ana planı yapımında r>evlet Plan-
lama Teşkilâtı ile işbirUfinde bulunmak üzere üniversiteler ve Mill î Eği-
tim Bakanlığı devamlı bir teknik büroyu aralarmda kuracaklardır Üni-
versite olarak örgütlennüyen yüksek okullar ve akademiler için aynı 
amaçla Mi l l î Eğ-iüm Bakanlığı, akademiler ve yüksek okullarca seçile-



cek uzmanJaa-dan kurulu devamh bir birimi Devlet P lanlama Teşkilâtı) 
i le ışb ı r l i l i yapmak üzere görevlendirecektir. 

3. Bu birimler yetkil i organlarm karar almalarında yardımcı ol-
mak üzere; 

(i) Yeni öfret im (kurumlan kurulması yolu İle kapasite artm'iması, 

(ii) Verimin yükseltUmesi için ef i t im program, metod ve araçla-
rmm geliştirilmesi ve teknolojik gelişmelere uyumunun sağlanması, 

(üi) Yüksek ög-retimde çeşitli formasyon i l ıt iyaçlannı karşılayacak 
eğitim programı ve sürelerinin belirlenmesi, 

(iv) !Eg-itiımle iş ve çalışma alanları amsında sıkı i l işki kurulm^ası, 

(V) Mevcut öğretim üyelerinden dengeli dağılım yolu ile azamî ya-
rann sağlanması, gerekli sayıda öğretim üyesi yetiştirilmesi için lisans 
üstü eğitimde programlamanın yapılması, öğretim kurumlarının bu ka-
demedeki öğrencilere burs ödeyebilmeleri için malî yönden desteklenmesi, 

(vi) Üniversite ve yüksek okul inşaatlarmda eğitim programları Ue 
öğrenci kapasitesini ve bunların zaman içinde gelişim ve değişimini dik-
kate alan yapı ve maliyet standartlarına, fizik yatırımlarm planlama ve 
uygulama aşamalarmda uyulmasınm sağlanması konularmda araştırma 
ve programlama çalışmaları yaparak önerilerde bulunacaklardır. Ayrıca, 
kesinleşen programlan izleyerek uygulamanm devamlı olarak değerlen-
dirilmesini sağhyacaklardır. 

(4) Üniversiteler uzun dönemli gelişme yönü bölümünde belirtilen 
esaslara uygun eleman yetiştirme, eğitim niteliğini yükseltmek üzere 
gerekli öğretim kadrosunu sağlama ve uygulamalı büimsel araştırma 
konularmda yoğunlaşacaklardır. 

(5) Akademüer ve yükseOs okullarm uygulayıcı insangücü açıklarmı 
kapatmak üzere teknik ve meslek elemanı yetiştirmeleri esas olacaktır. 
Ancak mevcut akademilerden nitelik bakımından belirli bir düzeye ula-
şanlar lisans UstU eğitim yapmag-a devam edeceklerdir Bunlardan vük-
sek öğretimin düzenlenmesi için yukarıdaki 2 nci maddede kurulması 
öngörülen birimlerin teklifi üzerine yıl l ık programlarda belirtilenler üni-
versite bünyesine geçebileceklerdir. 

(6) Yüksek öğretimde uygulanan harç sistemi, malî gücü olmayan, 
öğrencilere burs ve kredi sağlanması ile uyumlu olarak yüksek öğrem-
min giderlerine katkıda bulunacak bir şeküde yeniden düzenlenecektir. 



YAYGIN EĞlTtM 

I. PLANLI DÖNEMDE GELİŞMELER : 

16^. Birinci Planda yaygrın eğitim bir sistem içinde ele almma-
mıştır. ikinci Planda yaygnn eğitim, yetişkinlere okuma yazma ögret-
mek. en son devam ettikleri ög-retim kademesinde edindikleri bilgi ve 
becerileri geliştirmek veya yeni beceriler kazandırmak üzere verilen 
okul dışı eğitim olarak nitelendirilmiştir. Ayrıca, ikinci Planda yaygm 
eğitim orgun eğitimin tamamlayıcısı olarak düşünülmüş ve örgün eği-
timden bağımsız olarak ele aimmayacağı belirtilmiştir. 

1636. ikinci Plan döneminde yaygm eğiüm içinde en çok ağırlık 
kazanan konu okuma-yazma eğitimi olmuştur. Plan, okuma-yazma öğ-
retmeyi hedef alarak, yaygm eğitim çalışmalarmı bu nokta çevresinde 
toplamıştır. Bu durumda, iş hayatına olan yakmiığma rağmen, yaygm 
eğıtımm üretime dönük fonksiyonel bir biçim kazanması sağlanama-
mıştır. 

1637. Aynca, okuma-yazma sorununun çözümünde, kazandığı bü-
yük ağırlığa rağmen anlamlı bir gelişme sağlanamamış, yapılan çalış-
malar sonunda 1968-1970 yıllarmda toplam 317 bin kişiye okuma-yazma 
öğretimi verilmiştir. Bu durum. Plan hedeflerinin çok gerisinde kalındı-
ğmı açıkça göstermektedir (Tablo 598). 

TABLO : 598 — Okur Yazar OramndaJci Gelinme (a) 

Y ı 1 

1927 
1930 
1940 
19.50 
1960 
1965 
1970 

Okur yazarlar 

O) 

ÎTÖ 
19,2 
22.4 
33.6 
139.5 
48.7 
55.5 

Erkek 

(2) 

63.6 
64.0 
69,5 

(Yüzde) 

Kadın 

" T i ) 

24,8 
32.8 
40.9 

Kaynak : Devlet istatistik Enstitüsü 
(a) 6 ve dalla yukarı yaşlardaki nüfus 

1638. Planlı dönemde hizmet içi eğitim sistemli bir şekilde yay-
gm eğitim içinde ele alınmamıştır. Birinci plan döneminde hizmet içi 
eğitim yalnız sanayi içinde eğitim olarak ele alınmış, İkinci Planda yal-
nızca sanayi için değil aynı zamanda hizmetler sektörü ve sevk idareci-
ler için gerekli eğitimi kapsayacak bir biçim kazandırılmıştır. Ancak 
hizmet içi eğitimin nitelik ve nicelik gelişimi, kapsadığı alana oranla 
çok düşük bir artış göstermektedir. 



1639. Sanayi içi eğitim gereg-i olan ag-ırlıgı kazanamamış ve in-
sangUcü ihüyaçlarmm karşılanmaamda çok yetersiz bir gelişim göster-
miştir. Sanayi içi eğitim programlannm düzenlenmesi, uygulanması ve 
kuruluşlararası koordinasyon ve işbirlig-inin sag-lanması amacıyla, Bi-
rinci Plandan başlayarak çeşitli sistemler teklif edilmiştir. 1963 yılında 
bir «Danışma Kurulu» toplanarak «Sanayi içinde Eğitim tcra Komitesi» 
kurulmuş, ancak bu komite etken olamamıştır. Planl ı dönemde Sanayi, 
M i l l i E f i t im ve Çalışma Bakanlıkları arasmda üst ve alt seviyeli çeşitli 
kurumlar kurulmuş ancak, kapsamlı bir işbirliği gerçekleşememiştir. 

Bu nedenle Sanayi içi eğitim programlan nitelik ve nicelik yönle-
rinden işgücü piyasasmm gerçek ihtiyaçlarını karşılamaktan uzak kal-
maktadır. 

TABLO 599 — Çalışma Bakanlığının İşbaşında Eğitim Faaliyetleri 

Eğiti len sayısı 
f, A 

Temas edilen Eği t im 

TıUar 

işyeri sayısı sommlulan Nezaretçi îşçi Çırak 

TıUar (1) (2) (3) (4) (5) 

1968 92 140 2 079 2 999 58 
1969 99 12 592 2 420 72 
1970 70 44 498 2 274 — 

Kaynak: Çalınma BakanUğt 

TABLO : 600 — Mülî Eğitim ve Çalışma Bakanlıklarınca 
Birlikte Yürütülen Çalışmalar 

Açı lan kurslar Sona eren kurslar 

Kaynak : Çalışma Bakanlığı 
(a) Kurslar bazı durumlarda bir yılı aşmaktadır. 
bir önceki yûdan gelmektedir. 

Kurs Kayıt Kurs 
A 

Mezun 
sayısı olan sayısı olan 

Yı l lar Kurs çeşidi (1) (2) (3) (4) 

Usta 25 488 25 534 (a) 
1968 Kal fa 45 1076 38 819 

Çırak 116 2 315 113 1225 

Usta 14 279 16 206 
1969 Kal fa 59 1564 33 716 

Çırak 80 2 385 73 740 

Usta 41 1739 35 973 
1970 Kal fa 78 2 200 30 1051 

Çırak 90 2 183 108 1722 

Mezuniyetteki fazlalık 



TABLO : 601 — Mülî Eğitim Bakanlığı Monüör Eğitimi Çalışmaları 
MpSİfiU-l l̂ !̂ Ŝ •̂îtv. Mesleki Eğit im 

Merkezinde Kuruluşlarda Toplam 

Yı l lar (1) (g) (3) 

1968 1258 Ü S H Ö s " 

1969 1 231 303 1 534 

817 228 1045 

Kaynak : Milli Eğitim Bakanlığı 

TABLO : 602 — Sanayi Bakanlığı Çeşitli Iş-Başı Eğitim Faaliyetleri 

E f i t im görenler 

Y ı l l a r ( i ) 

1967 31 360 

1968 24 445 

1969 35 691 

1970 28 257 

Kaynak : Sanayi Bakanlığı 

1640. Mil l î Ef i t im, Sanayi ve Çalışma Bakanlıklarınca yürütülen 
belli başlı eğitim faaliyetlerinde görülen düzensiz sayısal gelişme eği-
timleri programlı bir biçimde yürütülmediğini göstermektedir. (Tablo 
599, 600, 601, 602) 

1641. Tarım, Köy İşleri ve Sağ-hk Bakanlıklarmca nitelik ve nice-
lik yönleriyle mevcut gereklere cevap vermeyen ve birbirini bütünleme-
yen yaygm efit im çalışmaları yapılmaktadır. 

II. UZUN DÖNEMLİ GELÎŞME YÖNÜ : 

1642. Yaygın efitim, örgün ef it im sistemini tamamlamış veya 
herhangi bir kademesinden çıkmış ve bu sisteme hiç girmemiş fertlerin 
temel efit im ve meslekî bilgi ve beceri kazanmalarım veya yetenekle-
rini geliştirmelerini saflamak üzere verilen kısa süreli efit imi kapsamı-
na alır. 

1643. Yaygın efit im; genel ve meslekî-teknik programlarıyla bir-
birini kendi içinde tamamlayacak ve esasta örgün ef it im sisteminin im-
kânlarını kullanacak şekilde örgütlenecektir. 

1644. Uzun dönemli teknik insangücü ihtiyaçlarmdaki büyük sa-
yısal açıkların çok küçük bir bölümü örgün teknik efitimle kapatılabi-
leceğine göre yaygın ef it im sisteminin meslekî ve teknik efitime öncelik 
ve afırİLkla yönelmesi gerekmektedir. Yaygm efitim, olgunlaşma süre-
sinin kısa olması, insangücü ihtiyaçlarına kısa sürede cevap verme 
elft.<ttik düzenleme imkânları ve maliyetinin düşük olması nedenleriyle 
büyük bir önem kazanmaktadır (Tatolo 603 ve 604). 



TABLO : 603 — Yetişkin İşçi Talebi (1972 - 1992) 

(Bin kişi) 

1972 1 9 7 7 1 9 9 2 

(1) (2) (3) 

îzabeci - Haddeci 
Makina ile ilgili meslekler 
Elektrik ile ilgili meslekler 
înşaat ile ilgili meslekler 
Diğer 

36,0 
371,0 
132,0 
176,0 

1044,0 

62,0 
543,0 
205,0 
260,0 

1 208,0 

242,0 
2 346,0 

873,0 
919.0 

4 916,0 

T O P L A M 1 759,0 2 278,0 9 296,0 

Kaynak : Devlet Planlama Teşkilâtı 

TABLO : 60^ — 1971 Mevcuduna Göre Yetişkin İşçi Açıklan (1972, - 1992) 

(Bin kişi) 

1972 1 9 7 7 1 9 9 2 

(1) (2) (3) 

îzabeci - Haddeci 
Makina ile ilgili meslekler 
Elektr ik ile ilgili meslekler 
înşaat ile ilgili meslekler 
Diğer 

— 17,0 
— 161,0 
— 82,0 
-t- 64,0 
— 284,0 

— 43,0 
— 333,0 
— 155,0 
— 20,0 
— 448,0 

— 223,0 
— 2 136,0 
— 823,0 
— 679,0 
— 4 156,0 

T O P L A M — 480,0 — 999,0 — 8 017,0 
Kaynak : Devlet Planlama Teşkilâtı 

1645. Meslekî ve teknik yaygın efit im sisteminin ağırlık kazan-
masuıda difer bir neden, 13-18 ya§ grubu için 1977 ye kadar öngörülen 
okullaşma oranıdır. Bu durumda. Üçüncü Plan döneminde 13-18 yaş gru-
bunun yandan fazlası örgün eğitim sisteminin dışına bırakılmış olmak-
tadır. 1977-1978 öğretim yılında 13-14 yaş grubunun yüzde 50 si olan 
1422 bin kişinin 16-18 yaş grubunun yüzde 75.1 i olan 2 014 bin kişinin 
okul dışı kalıp iş hayatına atılması söz konusu olmaktadır. Bu gruba, 
inaangücü açıklannı kapatmak üzere, belirli becerilerin kazandırılması 
ve yaygm eğitim sisteminden geçirilmeleri önemli bir sorun olarak or-
taya çıkmaktadır. (Tablo 605). 

TABLO : 605 — 1977 - 1978 Öğretim Yıhnda İS - 18 Çağ Nüfusundan 
Okul Dışı Kalanlar 

(Bin kişi) 

13 - 15 16 - 18 
yaş grubu yaş grubu 

(1) (2) 
Çağ nüfusu 2 843,0 2 681,8 
Okullaşma oranı (Yüzde) 50,0 24,9 
Okul dışı kalanlar 1421,5 2 014İl 

Kaynak : Devlet PUnlama TeşkOûtt 



1646. Bu nedenlerle, yaygın eğitim sisteminin aşağıda açıklanan 
gelişimi göstermesi gerekli görülmektedir. açıklanan 

1647. Temel eğitim sistemini tamamlayıp, orta öğretim sistemine 
geçmeyenler, temel eğitim ara kademelerinden çıkanlar ve ç a ^ r a 
Olanlara eğitim imkânları sağlamak amacıyla, pratik sağlık p r a t ^ ta 
r ım ve pratik sanat okulları gibi pratik okullann a g ı l m İ ö n S m e t 

L tamamlayıcısı olarak, iş öncesi eğitim merkezleri ve 
ış-başı eğıtrnı sistemi geliştirilecektir. 

1648. Kısa süreli eğitim programlarıyla beceri kazandıran modü-

İ n l f ' f r programları yalnız meslek becerileri ka-

e ^ Z l t İ ' ' T Ancak, geçiş döneminde ve temel 
eğitim sistemine tam geçiş sağlanana kadar temel eğitim sürecinden ge-
len Öğrencilerin temel bazı genel bilgilerle desteklenmeleri sağ lanacakL. 

İ l f n ı^ '^a bir hizmet içi eğitim merkezi olarak kulla-
nrmı da sağlanacaktır. 

'"«^l^'^î-teknik eğitim faaliyetlerini, koordine edici ve 
üretim surecmm ıhtıyaçlarma yönlendirici işveren-devlet katkısı teme-
Ime dayanan bir örgüt kurulacaktır. 

1650. Nitelikli işgücü ve sanatkâr kesiminde görülen büyük açık-
ların süratle ve nitelikli elemanlarla kapatılmasmı sağlamak amacıyla 
uygulamasına ikinci Plan döneminde başlanmış bulunan pratik sa^at 
okullarma ağırlık verilecektir. 

1651. Tarım yayımı faaliyetlerinin daha etken olmasını sağlamak 
amacıyla pratik tarım okulları açılacaktır. Bu okullar tarımla uğra-
şanlara temel bilgi ve beceriler verme yanmda yeni teknolojik gelişme-
lerin tanm alanma aktarılması için önemli birer araç olacaklardır Bu 
okullar giderek tüm tarım yayım faaliyetlerinin merkezini oluşturacak 
biçimde geliştirileceklerdir. 

1652. îstihdam etmek istedikleri elemanlara bazı özel bilgilerin 
verilmesmi isteyen kuruluşlann meslek ihtisas merkezleri açmaları ön-
görülmektedir. Kuruluşlar bu merkezlerde, yeni elemanlarına özel bilgi 
ve beceri kazandırabilecekler, aynca bu merkezler hizmet içi eğitimi 
için de kullanılabileceklerdir. 

1653. Genel yaygm eğitim programlarmda görülen dağmık uygula-
maya son vermek üzere, genel yaygın eğitim faaliyetlerinin tek elden 
yönlendirilmesi sağlanacaktır. Genel yaygm eğitimin etken bir biçimde 
yönlendirilmesini sağlamak üzere, meslekî ve teknik yaygın eğitim prog-
ramlan ile uyum ve çahşmalarm biriikte yürütülmesi sağlanacaktır. 

III. ÜÇÜNCÜ PLAN DÖNEMİNDE GELİŞMELER : 

16Ö4. Pratik sanat okullarmın Üçüncü Plan dönemi sonunda 150 
bm öğrencilik bir kapasiteye çıkarılması sağlanacaktır. Bu okullar tek-
nik lisede öğretimi yapılan ana teknisyenlik dallannm tüm alt dallarmda 
ayn modüller halinde eğitim yapacaktır. 

1655. İlkokula dayalı üç yıl öğretim yaparak ebe ve hemşire 
yardımcısı yetişüren sağlık okulları, 1973-1974 öğretim yılmdan baş-



layarak ilk kayıtlanın pratik saf l ık okullarına dönüştürülmüş olarak 
yapacaklardır. 

1656. Pratik tarım okulları uygulamasma 1973-1974 öğretim yı-
İmda başlanacak ve uygulamanın Üçüncü Plan dönemi sonunda tüm 
tarım liselerindeki fazla kapasiteyi kapsayacak biçimde geliştirilmesi 
saglanacaJîtır. 

IV. İLKELER VE TEDBÎRLER: 

İİ657. (1) Tüm meslekî teknik yaygın eğitim faaliyetlerinde işbir-
liğini sağlayacak ve üretim sürecinin ihtiyaçlarıyla yönlendirilecek 
bir «Meslekî Teknik Yaygm Eğitim Kurumu» kurulacaktır. Kurum Millî 
Eğitim Bakanlığma bağlı, yönetim kurulunda ügili Bakanlıkların tem-
sil edildiği katma bütçeli ve Devlet-îşveren katkılarma dayalı olarak 
merkezden mahallî kademeye kadar aynı yapıyı koruyacak şekilde ör-
gütlenecektir. 

(2.) Pratik sanat, pratik tanm, pratik sağlık, pratik otelcilik ve 
turizm okulları ile iş öncesi ve hizmet içi eğitim merkezleri faaliyetlerinin, 
nitelik ve nicelik gelişmesini, Meslekî-Teknik ve Yaygm Eğitim Kurumunun 
araştırma ve çalışmalarına göre yönlendirileceklerdir. Bu araştırma ve 
çalışmalar yapılırken sanayi master planmm vereceği hedef ve yer tes-
pitleri ile uvum sağlanacaktır. 

(2) Pratik okul uyg^ulamasmda örgün eğitim kurumlarının kapasi-
teleri kullamılacak, ancak gereken durumlarda yeni kapasite yaratıla-
caktır. 

(4) Teknik liselere dönüştürülemeyen sanat enstitülerinde yaygm 
eğitim içinde pratik eğitime dönük bir sistem uygulanacaktır. Bunlar te-
mel eğitim ara kademelerinden de öğrenci alabilecekler ve dalların özelli-
ğine göre farklı süreli eğitim programlan uygulayacaklardır. Teknik lise-
lerin birinci sınıfında başan gösteremeyenler de daha kısa süreli program-
larla bu okullarda yetiştirileceklerdir. 

(5.) iKısa dönemde, pratik sanat okularma gerektiğinde öğretmen-
lerin endüstriden mukaveleli alarak sağlanması yoluna gidilecektir. 

(6.) Pratik sağlık okullan, ebe ve hemşire yardımcı yetiştirmeye 
yönelecek ve bu okullarda uygulamaya ağırlık veren eğitim program-
lan düzenlenecektir. 

(7.) Pratik tanm okullan tanmın çeşitli dallarında çalışan fertle-
rin hayvancılık, tarım, tanm aletleri ve kooperatifçilik konularında kısa 
sürelerle bilgi ve beceri kazanmalannı sağlayacak biçimde geliştirile-
cektir. 

Tanm meslek liselerindeki atıl kapasitenin değerlendirilmesini sağ-
lamak amacıyla pratik tanm okulları öncelikle tarım meslek liselerinin 
bünyesinde açılacaktır. 

Gezici Köy Kadm ve Erkek Kurslarmm çalışmalarını pratik tanm 
ve kız sanat okullan ile uyumlu bir biçimde sürdürmeleri sağlanacaktır. 
Aynca bu kurslarda, köy halkmm kültür seviyesinin yükseltilmesi için, 
halkm ügilendiği sosyal ekonomik ve kültürel konular üzerinde program-
lar geliştirUerek uygulamaya konacaktır. 



(8) Otel ve turizm işletmelerinde çabşacafe, orta ve alt kademe 
elemanlarmm yetiştirilmesine yönelecek, pratik otelcilik ve turizm okulu 
açılacaktır. 

(9) Özellikle kadmlarm eğitimine yönelmesi .baikımından pratik kaz 
sanat okullarma afırhk kazandırılacaktır. 

Pratik kız sanat okulları, genel kültür ve meslekî beceri kazandır-
manm yanı sıra, kadınlarm beslenme, gocuk bakımı gibi çeşitli konu-
larda da eğitilmesine yönelecektir. 

Gezici köy kadın kursları, özellikle kırsal yörelerdeki kaduun deği-
şen koşullara uyumunu sağlıyacak biçimde geliştirUecektir. 

Pratik kız sanat okulları, kadınlara yönelülen tüm eğitim faaliyet-
lerinin derlenebileceği merkezler olarak geliştirileceklerdir. 

(10)' ttş öncesi eğitim merkezleri, işgücüne yeni katıla«aklann, ça-
lışma alanmı değiştirecek insangücünün, özelHkle kırsal kesimden kopan 
işgücünün tanm dışı sektörlere uyumunu sağlayacak beçimde geliştiri-
leceklerdir. Yeni açılacak iş öncesi merkezleri sanayileşmenin yoğun-
laştığı yerler ve kentlerde nüfusun yığıldığı gecekondu alanlarmda ku-
rulacaktu-, iş öncesi eğitim merkezleri ile meslekî eğitim merkezleri 
Meslekî ve Teknik Yaygın Eğitim Kurumuna devredilecektir. Bu kurum 
kurulmakta olan bu merkezleri meslekî-teknik yaygm eğiüm amaçlanna 
uygun olarak yönlendirecek ve denetleyecektir. 

(11) Sanayide işba^mda ve monitör eğitimi meHkezlerinde yürütü-
lecek yaygm eğitim Meslekî Teknik Yaygm Eğitim Kurumunca düzen-
lenecek çalışmalara dayanacaktır. 

(12) Kamu kesiminde, her kademedeJki insangücün'ün meslekî bilgi' 
ve becerilerinin arttınimasmı saklayacak, özellikle her kademede sevk 
ve idarecilere nitelik kazandıracak hiçmet-içi eğitim programlan geliş-
tirilip uygulanacaktır. 

İstihdam etmek istedikleri elemajılara bazı özel bilgilerin verU-
mesini isteyen kuruluşlar «Meslek İhtisas Merkezleri» kuracak ve bu-
rada verilecek kısa süreli kurslarla yeni elemanlarm özel bilgi ve be-
ceri kazanmaları sağlanacaktır. Ayrıca, bu merkezler, kuruluşlann hiz-
met içi eğitim programları için kullanılacaktır. 

TODAtE kamu kuruluşlarının her kuruluş içm ortak olan (Planla-
ma, araştırma, bütçe, personel idaresi ve eğitim, teknik destek hizmetleri 
gibi) yöneticiler için hizmet-içi kurslar düzenleyecek, yüksek nitelikli yö-
neticiler için akademik olmayan, fonksiyonel eğitim programlarmı doğru-
dan uygulanacaktır. TODAİE Bakanlıklarm Ihtisasma giren yönetim ko-
nulannda, hizmet-içi eğitim programlarmm ortjık çabalarla stirdürülme-
sini ve bu alanda genel koordmasyonu sağlayacaktır. Bu amaçlarla, 
TODAİE bir kamu hizmet içi eğitim kurumu olacak biçimde yeniden dü-
zenlenecektir. 

:(13) Kamu İktisadi Teşebbüslerinde üst seviyeli işletme yöneticileri 
için kurulan Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü yaygın eğitim program-
lan düzenleyecektir. 

(14) Genel yaygm eğitim, okuma-yazma öğretmenin ve a^aırî te-. 
mel bilgileri vermenin yanı sıra, millî birliği kuvvetlendirici şekilde va-

tandaşhk hak ve ödevlerini öğretmeye ve mülî kültür unsurlarını tanıt-



maya ve kişinin boş zamanlannı değerlendirme yeteneklerinin geliştiril-
mesine yönelecektir. 

(15) 1 ind maddeye paralel olaraık ıgenel yaygın Eğitim faaliyetle-
rindeki dağmık uygulamaya çözüm getirmek üzere, tüm genel yaygm 
Eğitim programlan gönüllü örgütlerin katılmasmı da saglıyacak şekilde 
Halk Eğitimi Genel Müdürlüğünce yönlendirilecektir. 

însangücü Eğitimi ve Mektupla öğretim Genel Müdürlükleri, Halk 
Eğitimi Genel Müdürlüğü ile birleşecek ve tek Genel Müdürlük olarak 
genel yaygm Eğitim çalışmaları jrürütülecektir. 

(16) ıGenel yaygm eğitim programlan, meslekî ve ıteknik yaygm 
eğitim programlarını destekleyecek biçimde yönlendirilecek ve her iki 
program çalışmalannm birlikte yürütülmesi sağlanacaktır. 

(17) IRadyo ve özellikle televizyonun yaygm eğitim çalışmalarmdaı 
geniş kitlelerin yararlanacağı programlara yer verilmesi sağlanacak, bu 
amaçla TRT ile eğitim kurumlan arasmda işbirliği geliştirilecektir. 



K Ü L T Ü R 

I. PLANLI DÖNEMDE GELİŞMELER : 

1. GENEL: 

1658. Birinci Planda kültür faaliyetlerinin ana amacı Türk kül-
t.^ varlıyım korumak, geliştirmek ve daha geniş bir çevreye tanıtmak 
olmuş ve çeşitli alanlardaki çabaların bu amaca yöneltilmesi gerektiği 
belirtilmiştir. ® 

1659 tkinci Planda kültür daha geniş bir kapsamda ele alınmış, 
Bınncı Plandaki amıaçlann yanısıra yeni kültür eserlerinin yaratılmasını 
sağlayacak bir ortamm hazırlanması, Türk kültür deferlerin-n yurt 
içinde ve dış dünyaya tanıtılması, klasüc ve çağdaş kültür deterleri-
nın Turk toplumuna aktarılması amaçlanmıştır. 

1660. Birinci ve tkinci Plan dönemlerinde kültür faaliyetleri konu-
sunda amaçlanan gelişmeleri ve yenilikleri gerçekleştirmek üzere örgüt-
sel, hukukî ve kurumsal tedbirler öngörülmüş, ancak kültürün toplumun 
sosyal ve ekonomik yapısından ayn ele alınması bu konuda öngörülen 
gelişmelerin gerçekleşememesinin başlıca nedeni olmuştur. Ancak bazı 
kültür araçlarmın gelişmesi ve yayılmasmda sosyal gelişmenin etkisi 
yanısıra planlı dönemde getirilen teşvik edici tedbirierin ve ayrılan kay-
nakların da katkısı olmuştur. 

2. KÜLTÜR AKAÇLARı VE KÜLTÜR FAALTYETLERT: 

1661. En yaygm ve etken kültür araçları kitle haberleşme araç-
larıdır. Bunlarm başmda radyo, televizyon, kitap ve gazete gelmekte-
dir. 

1662. 1962-1968 yıllannda yapıdan Türk Köyünde Modernleşme 
Efilimleri Araştırması sonuçlan kırsal alanda özellikle kitle haberieş-
me araçlarının ve bunlardan yarariananlarm sayısmm artmakta oldu-
ğunu ortaya koymaktadır (Tablo 606). 

TABLO : e06 — Kırsai Toplultıklarda Kitle Haierleme Araçlarından 
Yararlanma Durumm (196Z-1968) 

(Yüzde) 

Y ı l l a r 

1962 1968 

(1) (2) 
Hiç radyosu bulunmayan köyler T" 
Yirmiden fazla radyosu bulunan köyler 16 «g 
Hergün radyo dinleyenler 19 ^ 
Haftada bir ve daha çok radyo dinleyenler 43 59 
Gazete okuyanlar veya okuyanı dinleyenler 43 59 
Sinemaya gitmiş olanlar 43 g^ 

Kaynak : Devlet Planlama Teşkilûtt 



1663. Türkiye'de çeşitli güçlerde 15 radyo vericisi ve 5 Uimizde de 
televizyon istasyonu bulunmaktadır, önümüzdeki dönemde radyo ve te-
levizyonların güçlerinin arttırılması ve planlı bir şekilde yaygmlaştınl-
masma devam edUecektir. 

Radyo ve televizyon alıcı sayılanndakd artış Tablo ©07 ve 60S de 
görülmektedir. 

TABLO : 607 — Türkiye'deki Radyo Alta Saytst (1960-197SJ 

Toplam radyo Bin kişiye düşen 
sayısı (Bin) radyo sayısı 

Tülar (1) (2) 

1960 1 352 49 
1968 2 933 87 
1969 3 030 88 
1972 Mart 3 856 103 

Kaynak : Devlet İstatistik Enstitüsü ve TRT 

TABLO : 608 — Türkiye'deki Televizyon Alıcı Saytst (1969-197S) 

Toplam televizyon Bin kişiye düşen 
alıcı sayısı (Bin) TV sajnsı 

Yıllar (1) (2) 

1969 25 0.7 
1972 (Mart) 102 2,7 

Kaynak : Devlet İstatistik Enstitüsü ve TRT 

1664. Son 12 yılda yalnız ruhsatlı radyo sajnsmda yüzde 285 bir 
artış olmuştur. Bu durumda her 10 kişiye 1.03 ruhsatlı radyo düşmek-
tedir. Gerçek radyo sajrısınm bunun daha üstünde olduğu tahmin edU-
mektedir. 

1665. Televizyon istasyonlarmın artması sonucu televizyon alıcı 
sa3asında da büyük artışlar olmuş ve 1972 de bin kişiye düşen televiz-
yon sayısı 2.7 ye yükselmiştir. Televizyon seyredilen iller nüfusuna göre 
her bin kişiye 23 alıcı düşmektedir. 

TABLO : 609 — Yaytnlana/n Gazete, Dergi ve Kita/p Sayısındaki 
Arttılar (1963-1971) 

Gazete ve dergi Yaymlanan kitap 
sayısı sayısı 

Yıllar (1) (2) 

1963 1 922 5 426 
1965 1890 5 442 
1967 2 222 5 686 
1969 2 453 5 669 
1970 2 470 5 854 
1971 2 376 6 541 

Kaynak : Devlet İstatistik Enstitüsü 

i b 



1666. Taymîanan gazete, dergi ve kitap sayısı 1963 yılından bu 
yana devamlı artış göstermiş (Tablo 609) ancak 1971 de yaymlanan ga-
zete ve dergi şayiamda bir duraklama gözlenmiştir. Yaymlanan kitap-
ların yetişkinleri ve gençleri okumaya teşvik etmekten ve kültüre 
katkıda bulunmaktan uzak kalmış, değerli kitapları özendirecek ve on-
lara gerçek delerlerini verecek bir yöntem geliştirilememiştir. Bu alan-
da Millî Eğitim Bakanlığınca tarih, kültür ve sanatla ilgili kitaplar ya-
yınlanmış, ayrıca zararlı çocuk neşriyatını önlemek amacıyla bazı ça-
lışmalar yapılmıştır. 

1667. Ulusal bilgi birikim, bibliyografya, biografya ve doküman-
tasyon merkezi olarak hizmet veren Millî Kütüphanenin günün ihtiyaç-
larma cevap verecek biçimde geliştirilmesi ve yeni bir binaya kavuş-
turulması için ön hazırhklar tamamlanmıştır. 

Tablo 610 da halk ve çocuk kitaplıklannuı sasnlan ve bu kitaplık-
lardaki kitap ve okuyucu sayısındaki artışlar görülmektedir. 

TABIAT : 610 — Halk ve Çoçıık Kitaplıklanmn Sayısal Gelişmesi 

fl963-1970J 

Halk kitaplıkları Çocuk kitaplıkları 

Kitaplık 
Kitap Okuyucu Kitap Okuyucu 

Kitaplık sayısı sayısı Kitaplık sayısı sayısı 
sayısı (Bin) (Bin) sayısı (Bin) (Bin) 

Yıllar (1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1963 222 1 896 2 216 157 263 2 792 
1965 253 1 922 2 333 178 395 2 757 
1967 244 2 301 2 635 174 469 2 949 
1969 293 2 584 3 959 238 543 3 607 
1970 301 2 698 4 049 241 610 3 808 

Kaynak : Devlet İstatistik Enstitüsü ve Milli Eğitim Bakanhğt 

1668. 1970 Yılmda Kütüphaneler Genel Müdürlüğüne bağlı Halk 
ve Çocuk kitaplıklarının ve Halk Eğitimi Genel Müdürlüğüne bağlı Halk 
Eğitimi odalarmm il, ilçe, bucak ve köylere dağılmu Tablo 611 de gös-
terilmektedir. 

TABLO : 611 — Kitaplıkların Yerleşme Merkezlerine Dağûmiı (1970) 

Halk kitaplıkları 
Çocuk kitaplıkları 

Î1 îlçe Bucak Köy Toplam 

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

87 156 24 34 301 
116 124 1 — 241 

) — — — 2161 — 2 161 
Kaynak Milli Eğitim Bakanlığı 

1669. Yerleşik halk ve çocuk kitaplıklan ve halk eğitimi odaları 
dışında genellikle kırsal alana hizmet götüren gezici kitaplık sayısı 1967 
yılmda 45 iken 1970 yılında 52 ye çıkmıştır. 

1670. Ancak aynı yılda 396 ilçede halk kitaphğı, 430 ilçede ise 
Çocuk Kitaphğı bulunmamaktadır. 



1671. Tarihî ve kültürel kalıntı ve eserlerin araştırılması, korun-
ması ve tanıtılmasında önemli yeri olan müzelerin ve bu müzeleri ge-
zenlerin sayısı Tablo 612 de gösterilmiştir. Ziyaret yamsıra müzeleri-
mizde sınırlı araştırma, inceleme ve envanter çalışmaları yapılmaktadır. 

TABLO : 612 — Müzeler ve Müzeleri Gezmüerin Sayıst (1967-19T1) 

Müzeleri gezenlerin 
Müze sayısı sayısı (Milyon) 

Yıllar (1) (2) 

IMY 78 3,1 
1968 78 3.3 
1969 82 3.6 
1970 84 4.3 
1971 85 3,7 

Kaynak Millî Eğitim Bakanlığı 
Not: 1967-1971 yıllan arasındaki dönemde 22 eski müze yeni binaJara 

geçmiştir. 

1672. Devlet arşivlerinin yeniden düzenlenmesi, korunması ve 
geliştirilmesi, özellikle Osmanlı devrine ait kültür ve tarih değeri yük-
sek belgelerin yokolması veya tahribatm önlenmesi ve değerlendirilmesi 
için bazı çalışmalar yapılmış, ancak etkili tedbirler alınmamıştır. 

1673. Atatürk ilkelerini bilimsel açıdan incelemek, bu alanda ge-
rekli araştırma ve yaym yapmak üzere Atatürk Akademisi kurulması 
için bir kanun tasarısı hazırlanmıştır. 

1674. Devlet Tiyatroları, Devlet Opera ve (Balesi ve özel tiyatrolar 
genellikle çabalarım büyük il merkezlerinde sürdürmektedirler. Plan 
döneminde kurulması öngörülen bölge tiyatroları faaliyete geçememiş-
tir. Ancak Devlet Tiyatroları uzun süredir yaz aylarında düzenlediği tur-
ne faaliyetlerini 1971 yılından itibaren kış aylarında da sürdürmeğe baş-
lamıştır. özel tiyatrolarda ise gerileme söz konusudur. 

Türk dili ve edebiyatı alanmda özendirici çabalar yetersiz kal-
mıştır. 

1675. Plastik sanatlarm özendirilmesi, tanıtılması ve geliştirilmesi 
için Devlet Güzel Sanatlar Galerileri kurulmuş, yetişkin ve genç sanat-
çıların özendirilmesi amacı ile çeşitli sergi ve yarışmalar tertiplenmiş, 
yurt dışındaki sanat olaylarına sınırh da olsa katılma ve izleme olanak-
ları sağlanmıştır. 

1676. Müzik dalmda konservatuvarlann ilgili bölümlerinde ve ba-
ğımsız çalışan sanatçılara yürütülen araştırma ve derleme çabalan sı-
nırlı kalmakta, Türk Halk Müziğinin yozlaşmasını önleyici tedbirler alı-
namamaktadır. Bu alanda TRT nin bazı teşvik çalışmaları dışında köklü 
araştırma, geliştirme, toplama ve yaratma çabalar yeterince özendirile-
memektedir. 

1677. Folklor değerlerinin tespiti, korunması, değerlendirilmesi, 
geliştirilmesi ve tanıtılması amacı ile, 1966 yılmda Millî Folklor Ensti-
tüsü kurulmuştur. Millî Folklor Eînstitüsünce derleme, folklor arşivi 
kurma, halk oyunlarmı filmle tespit ve toplama konusunda 
olumlu çalışmalar yapılmaktadır. Halk Eğitim Merkezleri ve Halkevleri 



ile diter özel dernek ve kuruluşlar ve okullar folklorumuzu yaşatmak 
konusunda olumlu çalışmalarda bulunmakta, ancak bu çalışmalar suurlı 
kalmakta ve yurt düzeyine yaygmlaştırüamamaktadır. 

1678. Türkiye'nin dünyada en ço(k film çevrilen ülkeler arasmda 
yer almasma karşılık çevrilen fiLmlerm büyük çogTinlugTinun eğitim, 
kültür ve sanata katkısı sıımrh kalmaJcta, olumsuz etıkileri de söz ko-
nusu olmaktadır. 

1679. Sinema sanatı ile ilgili yerli ve yabancı sanat ürünlerini der-
lemek, korumak ve bu alanda araştırma ve inceleme yapmak sanat ve 
kültür değerlerini filmle tespit etmek, göstermek, özendirmek ve yay-
mak amacı ile istanbul Güzel Sanatlar Akademisinde 1962 yılında film 
arşivi çalışmalarma başlamış, 1969 yılmda Devlet Film Arşivi olarait 
örgütlenmiştir. 

II. UZUN DÖNEMLİ GELİŞME YÖNÜ : 

1680. Türk toplumu hızlı bir sosyal deg-işme içindedir. Bu hızlı 
değişmenin başlıca yönleri kırsal bir topluluktan şehirleşmiş ve sanayi-
leşmiş bir topıuma ffeçmekte olması ve toplumun kültürünün de sözlü 
kültürden yazılı kültüre geçmesidir. Hızlı sosyal değişme sözlüden vazı-
lıya dönüşen millî kültür değerlerinin özellikle millî folklor degerlennm 
yokolması ve dış etkiler altında bozulması sonucunu dogi)-abilec©ktir. 
Bu da kültür değerlerimizin ve varlıklarımızın millî olma özellig-mi bo-
zaoak., kültürümüzü hızlı kalkınmada itici bir güç olmak^^n uzaklaştı-
rabilecekür. Kültürel gelişmemizin bu hızlı sosyal ve ekonomik değiş-
meye ayak uydurmasını sağlamak, millî kültürümüzün yozlaşmasını ve 
değerini yitirmesini önlemek için kültür araçlarının ve faaliyetlerinm 
geliştirilmesi ve özendirilmesi gerekli olmaktadır. 

1681. Türkiye'nin kültür politikasmm uzun dönemli ge!i=me yönü 
Atatürk milliyetçiliği doğrultusunda, 

Genç kuşaklarm laik ve sosval hukuk devleti esasıarma hür ve 
demokratik düzene yürekten inanarak, ülkenin yararlarmı, miUÎ değer 
ye ülküleri, millî ruh ve heyecan duyguları içinde yapıcı ve yaratıcı ye-
teneklerle yetiştirilmesmi, 

Milletimizm hızlı ekonomik ve sosyal kalkınmasmda itici rol oy-
nayacak bir millî kültür ortammm yaratılmasmı. fertlerin bu ortamdan 
yararlanmalarmı ve gelişmesine, yüceltilmesine katkıda bulunmalarım 
sağlayacak bilince ulanmalarını gerçekleştirecek biçimde olacaktır Bu 
ortamm yaratılmasmda. Devletin elinde bulunan idarî malî ve insana 
gücü kaynaklan bu alanda öncülük, özendirme ve koruma biçimlerinde 
kullanılacaktır. 

1682. Çeşitli kültür ve sanat dallannda derleyici, koruyucu gele-
ceğe aktarıcı, yaratıcı, tanıtıcı ve diğer yapıcı kurumsal ve kişisel ça-
balan ve faaliyetleri özendirici bir mekanizma ve teşvik edici sistem 
gehştınlecek, zengin millî değerlerimizi işleyen Türk Sanat ve Edebi-
yatımn millî ülkelerimize ve çağdaş uygariiğa katikıda bulunmaları 
özendirilecektir. 

f. 50 



III. İLKELER VE TEDBÎRLER: 

İİ683. (1) Güzel sajıatlarm geliştirilmesi, yeni ve değ-erli yapıtların, 
yaratılması için sanatçı ve yaratıcıların yetişmelerini, yeteneklerini or-
taya koymalarını sağlayacak eğitim olanakları ve araçlar geliştirilecek-
tir. Sanatçı ve yaratıcıların sürekli olarak ve gerekirse yeni yollarla özen-
dirilmesi ve toplumda hak ettikleri yerin ve önemin verilmesi gözetile-
cektir. Güzel Sanatların çeşitli dallarında özellikle geleneksel Türk Sa-
natı konusunda arattırma, derleme ve öğretim yapılmasını sağ-lıyacak 
bir düzen geliştirilecektir, 

(2) Boş zamanlan değerlendirmenin yapıcı ve yaratıcı sanat ve kül-
tür faaliyetlerine yöneltilmesi okul çağmdan başlıyarak özel prog-
ramlarla özendirilecektir. 

(3) iDevlöt arşiv sisteminin yeniden düzenlenmesi, meçcut merkezi, 
bölgesel ve yersel arşivlerin taranması, arşivleri düzenleyecek ve tespit 
çalışmaları yapacak uzman personelin yetiştirilmesi, özellikle eski bel-
gelerin doğru olarak okunmasını sağlamak için özel ve süratli bir prog-
ramın düzenlenmesi bu alandaki yurt dışı kaynaklarm tespiti ve top-
lanması konusunda uluslararası işbirliğinin sağlanması gerçekleştirile-
cektir. Ortak bir komisyonca hazırlanmış bulunan arşivleri düzenleme 
programı ışığında gereken donatım sağlanacak, yapılacak çalışmalar 
mevzuat düzenlemeleri ve malî kaynaklarla desteklenecektir. Kültür ve 
tarih değeri yüksek olan belgelerin yokolması önlenecek, bu belgeler 
bir sistem içinde tespit edilerek kullanıma hazır duruma getirilecektir. 

(4) Atatüılk ilkelerini bilimsel açıdan incelemeik, bu alanda gerekli 
araştırma ve yayımı yapmak üzere kurulması öngörülen Atatürk Aka-
demisi Kanun Tasansmın ivedilikle kanunlaştınimasma çalışılacaktır. 

(5) Tarihî anıtlar, sanat eserleri, harabeler ve diğer kültürel ka-
İmtıları koruma ve geliştirme yollan tetkik edilerek bunlarm yokolması, 
tahribatı ve yurt dışına kaçıniması önlenecektir. 

(6) (Müzeciliğimiz sadece ziyaret müzeciliği biçiminden kurtarıla-
rak, araştırma, envanter ve inceleme yapılmasına imkân verecek bilim-
sel bir yapıya kavuşturulacaktır. Ayrıca Ankara'da bir MUlî Müze ku-
rulması için ön çalışmalar yapılacaktır. 

(7) İMillî kültürümüzü zaman süreci içinde oluşturan ve maîıallî 

özellikleri yansıtan folklor ürünlerinin millî kültür bütünü içinde deva-

mını sağlamak, değerlendirmek, geliştirmek, tanıtmak, yokolmalanm 

veya bozulmalarını önlemek amacıyla Millî Folklor Eînstitüsü ve Üni-

versitelerin ilgili bölümlerince araştırmalar ve derlemeler yapılacaJt, bu 

alandaki yayınlar artınlacak ve özendirilecektir. Millî folklor ve musiki-

mizi geliştirmek ve derlemek için Millî Folklor Müzesi ile Türk Sanat 

Musikisi Konservatuvan kurulması öngörülmektedir. Türk elişi sanatım 

da bozulmadan korumak ve geliştirmek için gerekli tedbirler ve çalış-

malar yapılacaktır. Bu konuda şimdiy« kadar sürdürülen dagmıkhik bir 

merkezde birleştirilecektir. 



( « ) Kitle haberleşme araçlanıım geniş halk kitlelerinin yararına 
yaygınlaştırılması sağlanacaktır. Göze ve kulağa hitabeden radyo ve te-
levizyon Üçüncü Plan döneminde yaygınlaştınlacak ve eğitici prog-
ramlar yanısıra kültür ve sanat programlarına önem verilecektir. Ni-
telikli kültür programlan millî kültür değerlerimizi işleyecek, halka hi-
tabedecek ve ulaşacak biçimde düzenlenecek, çağdaş medeniyet değer-
leri tanıtılacaktır. 

(9) Millî kütüphanenin ulusal 'bilgi birikim, bilgi aJcım ve bitoliyog^ 
rafik tanıtım merkezi olarak modem kütüphaneciliğin gereklerine uy-
gun bir statüye kavuşması için olanaklar sağlanacak. Millî Kütüphane 
Genel Müdürlüğünün katma bütçeli bir kuruluş biçiminde örgütlenmesi 
için gerekli çalışmalar yapılacaktır. Devlet Ya jmlan Dokümantasyon 
Merkezi Millî Kütüphane bünyesinde geliştirilecekür. 

(10) Taygm bir eğitim ve ıkültür aracı olan kitapların sayısal ar-
tışı yaniöira aitelik yönüne önem verilecek, yetişkinler, gençler ve ço-
cuklar için ucuz, nitelikli, okuma zevkini geliştirecek, ulusal, çağdaş ve 
klasikleşmiş kültür değerlerini yansıtacak ve bu değerleri geliştirerek 
yaygınlaştıracak kitapların yayınlanması devlet eliyle sağlanacak, bu 
yoldaki özel çabalar özendirilecektir. Tercüme edilecek eserlerin seçi-
minde tekrarlar ve gereksiz kaynak israfını önleyecek, kuruluşlararası 
haberleşmeyi sağlayacak bir düzen geliştirilecektir. 

,(11) özellikle şehirierde yoğunlaşmış olan tiyatrolann geniş halk 
kitlelerine yaygınlaştırılması sağlanacak, kültürümüzdeki mahallî tema-
şa biçimleri incelenecek ve derlenecektir. Bu alanda bölge tiyatroları ve 
yersel demeklerin çabalan özendirilecek bölge tiyatrolarmın ivedilikle 
kurulması sağlanacaktır. Halkm bu tiyatrolardan ucuza yararlanmalan 
gözetilecek, özel tiyatrolarm da bu alanda katkıda bulunmaları özendiri-
lecektir. 

012) (Türk filmciliği geliştirilecek, özel film şirketlerinin çok sayıda 
ve düşük nitelikte fümlerden çok sanat yönü kuvvetli, kültür ve eğitime 
katkıda bulunacak filimlerin yapımına yönelmelerini sağlamak amacıyla 
bir özendirme ve ödülleme sistemi kurulacaktır. 

(13) Kitlelerin kültürel faaliyetlere karşüıksız veya çok düşük bir 
ücret karşılığında katılmalarını sağlamak amacıyla mevcut halk eğitim 
merkezleri, halk eğitim odalan ve halkevleri yanısıra spor tesislerinin 
ve okullann tatil dönemindeki boş kapasitelerinden yararlanmayı sağ-
layacak bir düzen geliştirilecektir. Buralarda halka açık konser, tiyatro, 
sinema ve diğer kültürel gösteriler düzenlenecektir. 

(14) Kültür ve sanat alanındaJîi çalışmalan yürütmekle sorumlu 
ve görevli çeşitli kamu kuruluşlan ve özel kuruluşlar arasmda kültür 
faaliyetleri ve araçları ile ilgili politikalar ışığında işbirliği sağlanacak, 
bu çahşmalarm ve çabaların ortak bir Ukeyle yürütülmesi gözetilecekUr.' 

(15) Kültür faaliyetlerini planlayaca^i uygulayacaik ve geliştirma 
araştırmaları yapacaik elemanlarm ihtiyaçlara uygun bir biçimde ve 
yeterli sayıda yetiştirilmesi sağlanacaktır. Bu elemanlarm yetiştirUme-
3inde nicelikten çok nitelik geliştirilmesine önem verilecektir. 



(ae)' Kültür Jcanusun'da planlı dönemde hazırlanmış tottlunan İEskii 
Eserler, Folklor Enstitüsü, Müzeler Döner Sermaye, Bölge Tiyatroları 
Kanun Taşanları ve difer ilgili mevzuatm tekrar gözden geçirilerek 
kanunlaştırılması satlanacaktır. 

(17) Kütüphane bulunmayan yerîerin ihtiyaçlarını karşıTamaik ama-
cıyla bir program düzenlenecektir. 

1(18) Türkiye'de yaymlanajı özellikle plak ve filmlerin derlenme-
sinde ve telif haklarının korunmasında yeterli olmayan mevzuatın ge-
liştirilmesi için bir çalışma yapılacaktır. 

(19) IGeçmiş yüzyıllardan günümüze kadar gelmiş olan değerli 
yazma eserler zamanm tahribatından korunmak, daha iyi şartlar içeri-
sinde saklanmak ve ilgililerin yararma sunmak için bir merkezde top-
lanacaktır. Bu eserlerin envanterleri hazırlanacak ve değerU görülen-
lerin yeni harflerle yaymı yoluna gidilecektir. 

(20) Türk Sanat ve Hal'k Müzig-inin gerçek unsurlarım (korumaik ve 
geliştirmek amacıyla günümüzdeki örneklerini değerlendiren bir araştır-
ma düzenlenecektir» 

(21) Türk Dili, Türk Tarihi ve Türk Kültürü üzerinde araştırma-

lar yapacak bilimsel bir kurumun kurulması için incelemeler yapılacaktır. 



g e n ç l i k 
16&4. Bilim ve teknoloji aJanmdaki gelişmelerin sosyal, ekonomik, 

ve kültürel yapıya yansıması günümüzde daha süratli bir şekilde ol-
maktadır. Bu yansıma, daha çok, toplumlarm psikolojik, biyolojik ve 
sosyal açıdan en duyarlı yaş kesiti olan gençleri etkilemektedir. Genç-
lik sorunları, bu nedenle, günümüzde sanayileşmiş ve sanayileşme yo-
lundaki bir çok ülkenm ortak ve önemli sorunu haline gelmiştir. 

1685. Ülkemizde son yıllarda meydana gelen gençlik olayları ile 
diter ülkelerin sürekli olarak biriken tecrübeleri arasında, genel açı-
dan, bu tür bir paralellik gözlenebilmektedir. 

1686. Uzun Dönemli Kalkınmanın Yeni Stratejisi çerçevesinde 
gençlite dönük temel amaç, Atatürkçü ilkeleri izleyen ve her gencin 
üyesi olmaktan övüneceği çağdaş bir toplum yaratmaktır. 

16«7. Yeni strateji, öngördüğü Eğitim Reformu aracılığı ile yu-
karıdaki amaca uygun ve gençlik sorunlarma dönük bir yaklaşımı bera-
berinde getirmektedir. 

16S8. Öngörülen eğitim reformunun amacı, Türk Gençliğinin Ata-
türk ilkeleri doğrultusunda milli değerleri ve ülküleri benimsemiş, araş-
tırıcı, yaratıcı, yapıcı ve birleştirici yeteneklere sahip, millî ruh ve he-
yecan içinde ve özellikle kalkınma çabalarımızın gerektirdiği bilgi, be-
ceri ve davranışları 'kazanacak biçimde eğitilmelerini ve yönlendirilme-
sini sağlamaktır. 

1689. Önümüzdeki ve bunu izleyen plan dönemlerinde gençlik so-
runlarmın, bu amaç gözönünde tutularak değeriendirilmesi ve çözüm içm 
sürekli olarak çaba sarfedilmesi gerekmektedir. 

I. PLANLI DÖNEMDE GELİŞMELER : 

1690. İkinci Planda gençlik sorunlannın bütüncü bir yaklaşımla 
çözülmesi yolunda getirilen politika tedbirlerine rağmen, bu konuda çaba 
gösteren ve gençliğe hizmet götüren kuruluşlararası işbiriiği fonksiyonel 
bir biçimde gerçekleştirilememiş ve hizmetler verimli bir biçimde yü-
rütülememştir. Bunun sonucu, gençlik ve sporia ilgili sorunların çözül-
mesine bir bütünlük ve yeni bir anlayış getirmek ve ilgili kuruluşlarara-
sı işbirliğini sağlamak amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı kurulmuş-
tur. 

1691. Ülkenm nüfus yapısındaki gelişmeye bakıldığında 14-22 yaş 
grubunun 1960 nüfus sayımına göre toplam nüfusun yüzde 16,2 si, 1965 
^y ımına göre yüzde 16,6 sı, 1970 nüfus saymıma göre ise yüzde 18,S 
ünü kapsadığı görülmektedir. Bu yaş grubunun 10 yıllık dönemde tüm 
nüfus içerisindeki paymın yüzde 2.1 oranmda artması ülke nüfusunun 
giderek daha genç bir yapıya kavuştuğunu göstermektedir. 



1692. 14-22 yag grubunun kapsadıfı genç kuşafın okur-yazarlık 
oram 1965 yılında yüzde 65 iken, 1970 yılmda bu oran yüzde 74 e ve 
14-22 yaş grubu kadın nüfusunun okur yazarlık oranı 1965 yılında yüz-
de .47,9 dan, .1970 yılında yüzde 58,8 e ulaşmıştır {Tablo 613). 

TABLO : 61S — Cinsiyete Göre Genç Kucağın Okur Yazarlık Durumu 
(1965 - 1910) 

(Yüstde) 

Okur - Yazarlıik Oranı 

Y ı l l a r 

1965 
1970 

Erkek 14-22 
yaş gruibu 

Ö ) 

İÖT 
87,2 

Kadın 14-22 14-22 yaş grubu 
yaş grubu toplamı 

(2) (3) 

47.9 
58,8 

6 5 , 0 

7 3 , 5 

Kaynak : Devlet İstatistik Enstitüsü 

1693. Çeşitli kamu kuruluşlarınca yürütülen gençUğe dönük lüz-
metler genellikle okul içi gençliğe yöneltUmiştir. Okul dışı gençlife dö-
nük hizmetlerin eksik ve dag-mık olmaları nedeniyle bu alandaki çaba-
lar etken olmamaktadır. 

1694. Yüksek öğretim gençlifinin ekonomik ve sosyal ihtiyaçları-
nın karşılanmasmda mevcut imkânlar sınırlı kalmaktadır. Barmma, burs, 
kredi, eğlenme, dinlenme, sosyal, kültürel ve sportif faaliyette bulunma 
imkânları ve tesisleri yüksek öğretim gençliğinin tümüne hizmet götür-
mekten uzaktır. Kamuca yaratüan yatak kapasitesi ve kredi imkân-
ları tablo 614 de gösterilmiştir. 

TABLO : 61^ — Kamuca Yaratüan Yurt Yatak Kapasitesi ve Kredi 
İmkânları (19€5 - 197Z) 

Yurtların Toplam Verilen Toplam 
Toplam yatak öğrenciye kredi öğrenciye 

Y ı l l a r öğrenci kapasitesi oranı sayısı oranı 

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

1965 - 1966 87 6«2 8 985 10,2 1389 1,6 
1966 - 1967 93 596 9 429 10,1 1826 1,9 
1967 - 1968 97 253 10 369 10,7 1815 1,9 
1968 - 1969 103 178 12 790 12,4 2 432 2,4 
1969 - 1970 105 549 13 745 13,0 2 256 2,1 
1970 - 1971 172 322 15 818 9,2 2 650 1,5 
1971 - 1972 179 818 (a) 18 583 10,3 2 783 1,5 
1972 - 1973 — 21 983 (b) 1 — — — 

Kaynak : Gençlik ve Spor Bakanlığı 
(a) 1971 - 1972 yılı rakamı geçicidir. 
(b) 197Z - 1973 rakamlına devam eden i?ler dahüdir. 

II. UZUN DÖNEMLİ GELİŞME YÖNÜ : 

1695. Genç kuşağın, Atatürk ilkeleri dotrultusunda, ülkenin ya-
rarlarını, millî değer ve ülküleri, özellikle hızlandırılmış kalkınmanın 



ihtiyaçlarmı seçip gözetebilecek, yapıcı ve yaratıcı yeteneklerle ve değer-
lerle yetiştirilmesi sağlanacaktır. Gençleri yannm görev ve sorum-
luluklarını yüklenebilecek, kalkınmada başlıca itici ve yürütücü güce 
sahip yüksek vasıflı vatandaşlar olarak yetiştirmek millî kalkınma ça-
bamızm en verimli yatırımlarından biri olacaktır. 

1696. Bu nedenle gençlig-in içinde bulundugn ekonomik ve sosyal 
sorunların gençliğe yöneltilmiş eğitim, rehberlik, sağlık, çahşma eğlenme 
ve dinlenme, spor ve sosyal refah hizmetlerinin yaygınlaştırılması ve et-
kenliğinin arttırılması yoluyla hızla çözülmesi bu konulardaki prog-
ramların koordinasyonu ile sağlanacaktır. 

1697. Gençlik sonmlarmm ekonomik, sosyal ve kültürel yapıyla 
yakm ilişkileri gözönünde bulundurularak, bu sorunların ferdî ve sos-
yal yönden oluşumunu etkiliyen faktörler araştırılarak bulunacak, çö-
züm yollan, sorunlarm bütününü kapsayan bir yaklaşım içinde ele alı-
nacaktır. 

III. ÜÇÜNCÜ PLAN DÖNEMİNDE GELİŞMELER : 

1698. Üçüncü Beş Yıllık Plan döneminde hizmetler açısından ağır-
lık kazanacak olan konular, mevcut yurt yataklannın tam kapa^site ile 
kullanımmm sağlanması, ihtiyaç dujnılan yerlerde hızla yeni kapasite 
yaratılması ve özel yurtlann yönetimi üzerinde etkili bir denetimin ku-
rulmasıdır. 

1699. Üçüncü Beş Yıllık Plan dönemi sonımda yurt yatak kapasitesi-
nin 31 bine çıkarılması sağlanacaktır. 

1700. Gençlik ile ilgili hizmetlere ayrılan yatırımlar, eğitim ile il-
gili bölümde gösterilmiştir. (Bakınız Tablo : 554). 

IV. İLKELER VE TEDBİRLER: 

1701. (1) Gençlik ve Spor Bakanlığı ve diğer ilgili örgü'aerce yü-
rütülen eğitim, yönlendirme, boş zamanlan değerlendirme, izcilik, spor, 
kültür ve yayım hizmetleri ve tesisleri gençleri hızlı bir sosyo-ekonomik 
kalkmmanm gerekUrdiği hayat görüşü, millî ülkelerle bütünleşmiş kök-
lü kültür ve bilgi, sağlam karakter, başarma ve yaratma gücü, ruh ve 
beden sağlığı ve toplum içinde yaşama ve dayanışma ahşkanlığı gibi 
ortak değerleri kazandıracak yönde düzenlenecektir. 

(2> Gençliğe hizmet götürülen örgütlerarası koordinasyon ve iş-
birliği Gençlik ve Spor Bakanlığmca sağlanarak hizmetlerin yaygm-
lığı ve etkenliği arttınlacaktır. 

(3) Okul dışı gençliğim eğiülmesinde yaygm eğitim ve yayım im-
kânlarmdan yararlanılarak çevreye ve ekonomik faaliyetlere dönük 
meslekî beceri ve yeteneklerin kazandırılmasma çalışılacaktır. 



(4) Gençliğin kamu kurulu§larma 'ait eğitim, •kültür, spor ve sos-
yal tesislerden tam kapasite ile yararlanabilmesi amacıyla mevcut te-
sislerin ortaklaşa kullanılması imkânları araştırılacak ve tam kullanımı 
sag-layıcı bir sistem geliştirilecektir. 

.(•5) Eğitim ve kültür politikaları ile eğitimin toütün kademelerüıde 
gençliğe uzun dönemde kazandırılması amaçlanan değerleri verecek muh-
tevada eğitim, öğretim ve kültür programlannm hazırlanması ve uygulan-
ması sağlanacaktır. Gençlik ve Spor Bakanlığınca, spor hizmetleri gençliğe 
çeşitli spor dallarmda dengeli olarak spor yapma imkânları verecek 
sekilide yaygmlaştınlacak, ^gençlere düşünme gücü yanısıra beden ve ruıh 
sağhğı kazandınlacaiktır. 

(6) Yükseik öğrenim ıgençlerintn kredi, yurt, tours, sosyal ve kül-
türel faaliyet imkânları. Gençlik ve Spor Bakanlığı önderliğinde yaygm-
laştırılacak, bu konudaki faaliyetleri gerçekleştirecek biçimde, yeniden 
düzenleme çalışmaları hızla sonuçlandırılacaktır. 

(7) Gençlik ve Spor Baıkanlığmm önderliğinde gençlerin, özellikle 
yüksek öğrenim gençliğinin ülke sathına yayılmış kalkınma projelerine 
yetenekleri oranmda gönüllü katılma imkânları araştırılacak ve özendi-
rilecektir. 

(8) Gençlik sorunlarmm köklerine inen bilimsel araştırmalar, üni-
versiteler V6 Gönçlik ve Spor Bs.kanlığ'iııca, ya,pıla,ca.k, bu araştırma, so-
nuçlarma göre sorunların çözülmesi yönünde gerekli tedbirler alına-
caktır. 



S P O R 

I. PLANLI DÖNEMDE GELİŞMELER : 

1702. ikinci Planda halk ve okul sporunun, amatör sporun geliş-
tirilmesini öngören ve spor kulüplerinin faaliyetlerini düzenlevici ilke 
ve tedbirlerin getirilmesine rağ-men, uygulamada sistemli bir çaba gös-
terilmemiştir. 

1703. Aynca, Planda halk ve okul sporunun yönlendirilmesinde 
spor yatınmlarmm etkiU bir araç olarak kullanılacağı öngörülmüş, an-
cak, bu dönemde yapılan yatmmlarm yarışmaya dönük seyircili spor 
tesislerine, özellikle Akdeniz Olimpiyat tesislerine ayrılması sonucu yatı-
rımlardan beklenen yarar sağlanamamıştır. 

1704. ıSpor alanında duyulan eleman ihtiyacını karşılamak üzere 
istanbul'da 1973 yılı sonunda hizmete girebilecek bir spor akademisinin 
yapımına başlanmıştır. 

1705. Uygar ülkelerde sporcu kaynağı, eğitim kurumlan ve spor 
kulüpleridir. Türkiye'de eğitim kurumları sporcu yetiştirmede yeterli 
bir kaynak olamamaktadır. Spor kulüplerinin gelişimi de diğer ülkeler-
deki örneklerinin aksi yönde olmuş, bunların tüm kişilerin spor yapması 
için kurulmaları gerekirken tam aksine küçük bir azmlığın spor yaptığı 
ve fakat büjmk bir kitlenin taraftar ve seyirci olarak Ugilendiği kuru-
luşlar halinde gelişmişlerdir. 

1706. ikinci Beş Yıllık Kalkınma Planı döneminde spor tesisleri-
nin yurt düzeyinde dağılımmı tespit etmek üzere bir envanter çalışması 
yapılarak, il bazında spor tesislerinin sayılan ve durumlan ortaya kon-
muştur. Bu envanter sonuçlanna göre 1969 yılmda Türkiye'de toplam 
olarak 1306 spor tesisi, 1618 spor kulübü ve 50 bine yakın sporcu bu-
lunmaktadır. Spor tesislerinin yarattığı seyirci kapasitesi 1,2 milyondur. 

1707. Spor tesislerinin yapımmda seyir sporunun, özellikle futbo-
lun tercih edilmesi sonucu yaratılan kapasitenin % 81 i futbol seyirci-
sine hizmet etmektedir. 1972 yılmda ise kulüp sayısı 1759, lisanslı sporcu 
sayısı 64.650 olarak saptanmıştır. Bu sporculann 35 bini futbol, 3,2 bini 
atletizm, 9,5 bini basketbol, 4,2 bini güreş, 3,9 bini voleybol, 1,3 bini 
yüzme, geriye kalanları ise çeşitli dallarda faaliyet göstermektedir. 

1708. Okul içi beden eğitimi ve spor çalışmalarına ve yanşmala-
rma orta ve yüksek öğrenim kurumlarmda 1970-19.71 öğretim yılmda 
750 bin öğrenci katılmıştır. 

II. UZUN DÖNEMLİ GELİŞME YÖNÜ : 
1709. Sosyal ve ekonomik kalkmmanm temel unsuru olan insan-

gücünün beden ve ruh sağlığının geliştirilmesinde spor büyük önem ta-
şımaktadır. Bu nedenle spor yapabilecek yaştaki kişileri seyirci olmak 
durumundan kurtararak aktif olarak spor yapmalarını sağlamak gerek-
mektedir. Uzun dönemde spor faaliyetleri seyir sporundan kitle spo-
runa dönüştürülerek okul ve halk sporuna ağırlık verilecektir. 



1710. Toplumun beden ve ruh safIı|Ttn geliştirmek için beden eği-
timi ve sporun g:ünlük faaliyetler içine girmesi için imkânlar arttırıla-
cak, bu konuda tüm kamu ve özel kuruluşlajm katkıları sağlanacaktır. 

III. ÜÇÜNCÜ PLAN DÖNEMİNDE GELİŞMELER : 

1711. Üçüncü Plan döneminde yatırım açısmdan ağırlık kazana-
cak olan konu, spor yapma isteğinde olan herkese bu imkânı verecek 
olan spor tesislerinin yapımı ve bu tür tesislerin seyircili spor tesisleri 
ile dengeli bir biçimde gerçekleştirilmesidir. Spor ile ilgili hizmetlere ay-
rılan yatırımlar eğitim bölümünde gösterilmiştir (Bakmız. Sayfa SOS). 

IV. İLKELER VE TEDBİRLER : 
1712. (1) iSpor faaliyetlerine katılmanm yaygmlaştmlma.smda ve 

sporun geliştirilmesinde eğitimin ve eğitim kurumlarmm etkili bir araç 
olarak kullanılması esastır. Bu nedenle, okul içi beden eğitimi ve spor 
faaliyetlerine önem verilecek, bu amaçla Gençlik ve Spor Bakanlığı ge-
rekli tedbirleri alacak, okullarda beden eğitimi ders saatleri arttırıla-
caktır. 

(2) Gençlik ve Spor Bakanlığınca Spor konusunda yetenekli ele-
manların yetiştrilmesi amacıyla yeterli sayıda beden eğitimi öğretmeni, 
öğretim görevlisi, antrenör, monitör, spor yöneticisi ve sağhğı uzmanı 
yetiştirilmesine öncelik verilecektir. 

(3) Her türlü spor araç ve gereçlerinin yurt içinde uluslararası 
standartlarla yapım imkânları geliştirilerek desteklenecektir. Spor araç 
ve gereçlerinin standartlaştırılması çalışmaları, Gençlik ve Spor Bakan-
lığı ile Türk Standartları Enstitüsünce yürütülecektir. 

(4) Spor yatınmlarmm yurt düzeyine dağıhmmda dengesizlikleri 
giderici tedbirler alınacak ve tesislerin yapımında yerleşim birimleri öl-
çeklerine uyumlu hizmet standartları gözönünde bulundurulacaktır. 

Spor tesislerinin yapımında çok yönlü kullanım esas almacak, mev-
cut spor tesislerinden öncelikle geniş halk kitlelerinin, amatör sporcula-
rın ve öğrencilerin yararlajıması sağlanacaktır. 

Kamu eliyle yapılmış ve yapılacak olan spor tesislerinin spor ku-
lüplerini kiralanması konusu öncelikle ele almacak, bu konu ile ilgili 
mevzuatta değişiklikler yapılarak, tesislerin en fazla üç yıl süreyle ve 
rayiç fiyatla kiralanması sağlanacaktır. 

(5) Spor kulüplerinin faaliyetleri ile ilgili hukukî değişiklikler ve 
düzenlemeler gerçekleşinceye kadar, kulüplerin amatör faaliyetini artı-
rıcı yönde tedbirler almacak, spor kulüplerinin sosyal ve kültürel alan-
larda da çalışmalar yapmaları teşvik edüecektir. 

(6) özellHcle çok sayıda kişinin katılabileceği atletizm, yüzme ve 
cimnastik gibi teme) spor dallan ile güreş ve diğer geleneksel spor faa-
liyetlerinin geliştirilmesine ağırlık verilerek desteklenecektir. 

(7) Sporun gelişmesini engelleyen profesyonellik teşvik edilmeye-
cek, Devlet'in her türlü özendirme tedbirleri yalnız amatör kulüpler için 
uygulanacaktır. Kamu kuruluşlarına bağlı profesyonel kulüpler amatör-
lüğe dönüştürülecektir. 

(8) Üçüncü Plan döneminde Uluslararası bir spor onganizasyonunun 
gerçekleştirilmesine çalışüacaktır. 



üçüncü bö lüm 
REFAH DAĞILIMI 

SOSYAL GÜVENLİK 

'1713. Sosyal güvenlik sisteminden, sanayileşme ve şehirleşmenin 
ortaya çıkardığı ekonomik ve sosyal risklere karşı fertleri korumak ve 
•bu risklerden doğan zararları telâfi etmek görevi beklenmektedir. Bu 
amaçla Türkiye'de sosyal sigorta, sosyal yardım ve sosyal hizmet prog-
ramları uygulanmaktadır. Bu nedenle, sosyal güvenlik sistemi içinde 
sosyal hizmet ve sosyal yardım programları sosyal sigorta' programla-
rının bir tamamlayıcısı niteliğinde görülmekte ve bir arada mütalâa 
edilmektedir. 

II. PLANLI DÖNEMDE GELİŞMELER : 

1. SOSYAL SÎGOBTA PROGRAMLARI: 

.1714. Türkiye'nin henüz tarımsal yapısının sürdürmesi ve sana-
yileşme yönünde yapı değişikliğini gerçekleştirememiş olması sosyal 
güvenlik programlarmın yaygmlaştırılmasım sınırlamaktadır. 

I İ 7 1 5 . Sosyal sigorta programlan uygulayan Sosyal Sigortalar Ku-
rumu, T. C. Emekli Sandığı, Bankalar ve reasürans şirketlerinin sosyal 
sigorta sandıklan ücretlilerin tümünü kapsamaktan uzaktır. Yuriçi si-
gortalı sayısı 1962 de İktisaden faal nüfusun yüzde 9.5 i iken 1971 yı-
lında yüzde 16,2 ye yükselmiştir (Tablo 615). 

1716. Bağımsız çalışanlar için 197ıl yılında kurulan «Esnaf ve 
Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu» 
nun tam olarak uygulamaya geçmesiyle 1973 yılı sonunda sigortalı sa-
yısının iktisaden faal nüfusun yüzde 28 ine ulaşacağı tahmin edilmek-
tedir. 

1717. Memurlann sosyal güvenlik haklan Emekh Sandığı tara-
fmdan sağlanmaktadır. Sandık iştirakçilerine, işsizlik ve hastalık dışın-
daki riskler karçısında sosyal sigorta programlan uygulamaktadır. 

171S. Tanm kesimi dışmda sanayi ve hizmetler sektöründe çalı-
şan işçiler Sosyal Sigortalar Kurumunca uygulanan iş kazalan, meslek 
hastalıklan, hastalık ve analık, malûliyet, ihtiyarlık ve ölüm sigortası 
programlarından yararlanmak durumundadır. 1962 yılmda 680 bin olan 
sigortalı sayısı 1905 yılında 921 bin'e, 1971 yılmda 1 milyon 404 bin'e 
yükselmiştir. Sosyal Sigortalar Kurumunca 1965 yılından bu yana aşa-
mah olarak sürdürülmekte olan sosyal sigortaların bir işçi çalıştıran iş-
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yerlerine teşmili çalışması son olarak istanbul İli'nin de kapsama alm-
ması ile 1971 yıhnda tamamlanmıştır. 1970 nüfus sayımı yüzde 1 örnek-
leme sonuçlarına g-öre Türkiye'de toplam ücretliler 3 milyon 853 bin'dir. 
Ücretliler içinden T. C. Emekli iSandıfı kapsamına giren 800 bin kamu 
personeli çıkarıldığında 3 milyon dolaylarında ücretlinin Sosyal Sigor-
talar Kurumunca uygulanan sig-orta programlannın kapsamına girmesi 
gerekmektedir. Oysa bu programlar toplam ücretlilerin, memurlar ha-
riç, yüzde 43 ünü kapsamaktadır (Tablo 616). 

1719. Sanayi ve hizmetler sektörlerinde çalışanların iş ve gelir 
glivenliklerini sağlıyan ve bu alanda karşılaşılacak risklerin telâfisi İçin 
gerekli olan işsizlik sigrotası programı uygulanmamaktadır. 

TABLO : 616 — Ücretliler İçinde Sigortahlann Dağ%lım% (1965 - 1910) 
(Bin Kişi) 

Yıllar 

1965 
1970 

Sosyal Sigortalar 
Kurumu kapsamında 

olanlar 

(1) (a ) 

921 
1 314 

Toplam 
ücretliler sayısı 

(2) 

2 9 8 9 

3 8 5 3 

Toplam 
ücretliler içinde 
sigortalı yüzdesi 

(3) 

3İ 
43 

Kaynak : Devlet İstatistik Enstitüsü ve Sosyal Sigortalar Kurumu 
(n) Nüfıut nnyımlart içinde verilen toplam ücretliler içinden me-

rrmr sayılan düşülerek bulunmuştur. 

Iİ720. Büyük çoğımlufu imkânları sımrlı ve geleneksel bir daya-
nışma sistemi içinde bulunan bağımsız çalışanların sayıları küçümsen-
meyecek bir seviyededir. 1960, 1965 ve 1970 nüfus sayımları sonuçlarına 
göre sırasıyla bağımsız çalışanların sayısı 2.753, 3.520 ve 3.791 bin'dir 

1721. Bağımsız çalışanlardan avukatların dışında diğer bağımsız 
çalışanlar, esnaf ve sanatkârlar 1971 yılında kabul edilen 1479 sayılı 
Kanunla kurulan «Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar 
Sosyal Sigortalar Kurumu» kapsamı içine girmektedirler. Bu kurum ku-
ruluş çalışmalarını sürdürmektedir. 

1722. Söz konusu Kunmıca sigortalılara malûllük, yaşlılık ve ölüm 
sigortası programları uygulanacaktır. Ancak, bağımsız çalışanlar içinde 
özellikle esnaf ve sanatkârlar gerek çalışma durumlan ve gerek gele-
neksel yapıdan gelen özelUkleri nedeniyle işveren ve işçi niteliklerini 
birlikte taşımaktadıriar. Genellikle bu grupta bulunanlar için işçi niteliği 
ağırlıktadır. Bu nedenle esnaf ve sanatkârlar için öngörülen sigorta 
programlan içinde iş kazaları, meslek hastalıkları ve hastalık sigorta 
programlarına yer verilmemesi önemh bir eksiklik olarak g-örülmek-
tedir. 

2. SOSYAL SİGORTA PROGRAMLARININ" MAT.t Y A P I S I : 

(1) FİNANSMAN: 

1723. Türkiye'de Sosyal ıSigortalar Kurumu, Emekli Sandığı ve 
1971 yılında kurulan Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışan-



1ar .Sosyal Sigortalar Kurumunam finansmanı sigortalılar ve işverenler-
den alınan primlerle sağlanmaktadır. 

1724. 1969 yılında yürürlüğe giren U.86 sayılı Kanunla sigortalı-
lara bağlanan ihtiyarlık aylıkları yüzde 50 oranından yüzde 70 e çıka-
rılmış, aynca, ihtiyarlık, malûllüliyet ve ölüm aylıklarınm bağlanma 
şartlan ile ilgili olarak sigortalılar lehine tek yönlü değişiklikler geti-
rilmiştir. Bu değişikliklerin yanısıra geçmiş hizmetlerin en düşük ücret 
üzerinden borçlanılması hakkı da tanınmıştır. Aktüerya hesaplarına da-
yandırılmadan getirilen bu değişiklikler Sosyal Sigortalar Kurumunu 
malî yönden dar bir boğaza sokmuştur. Aynca, mevzuatta yapılan bu 
değişiklikler Kurumun teknik hesaplannm çıkartılmasını da imkânsız 
duruma getirmiştir. 

172-5. Sosyal Sigortalar Kurumunun 1963 yılında toplam prim ge-
lirleri 734 milyon TL. iken, uyguladığı sigorta kollannda toplam harca-
malan 357 milyon 960 bin'dir. 1970 yılında 3 milyar dolaylannda olan 
prim gelirlerine karşılık harcamaları 1.884 milyon TL. dır. 1970 yılında 
Sosyal Sigorta hareamalannın yüzde 49,1 i olan hastalık ve analık sigor-
talarının toplam harcamalar içindeki payında 1963 jnlına oranla önemli 
bir azalma buna karşılık malûliyet, yaşlılık ve ölüm sigortasının toplam 
harcamalar içindeki payında süratli bir artış bulunmaktadır. Bu sigorta 
kolunun toplam harcamalar içindeki payı 1963 yılında jrüzde 26.6 iken 
1970 yıhnda yüzde 41.7 olmuştur (Tablo 617, 618). 

1726. Emekli Sandığının 1963 yılında prim gelirleri, toplam gelir-
lerinin yüzde 69 unu tutmaktadır. 1970 yılında bu oran yüzde 76 dır. 
(Tablo 619). Buna karşıhk 1963 yılında sandığın toplam giderleri top-
lam gelirlerinin yüzde 51 idir. Bu oran a970 yılında yüzde 68 dir. 

(S) FONLARIN KULLANILIŞI: 

1727. Sosyal güvenlik fonlannın sosyal amaçla kullanılması yam 
sıra ülke ekonomisinin gelişmesi için yatınma yöneltilmesi, söz konusu 
sistemin amacı yönünden zorunludur, özellikle sermaye piyasası yete-

TABLO : 611 — Sosyal Sigortalar Kurumunun Sigorta 
Kollarına Göre Prim Gelirleri (1962 - 1971) 

(Carî Fiyatlarla) 
(Bin TL.) 

îşkazası ve Hastalık Maluliyet- Toplam 
meslek hastalık ve analık yaşlıhk İEndeks 

Yıllar gelirleri gelirleri gelirleri Toplam (196?—100) 

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

1962 64 756 173 739 409 223 647 718 100,0 
1963 72 852 179 411 463 669 733 932 113,3 
1964 83 908 229 669 541 486 855 063 132,0 
1965 98 871 303 076 663 066 1 069 013 165,0 
1966 118 845 415 082 801 622 1 335 549 206,2 
1967 139 962 535 450 964 585 1 639 997 253,2 
1968 173 882 675 195 1 190 766 2 039 843 314,9 
1969 211 650 875 351 1 455 841 2 542 842 392,6 
1970 243 296 1 042 572 1 716 772 3 002 640 463,6 
1971 275 047 1 238 718 1 971 977 3 485 742 538,2 

Kaynak : Sosyal Sigortalar Kurumu 



rince oluşmamış, tasarruf kaynaklan smırlı ülkelerde potansiyel bir 
kaynak olarak sosyal güvenlik fonlarının kullanımı önem kazanmakta-
dır. Türkiye'de, 1970 yılında sosyal güvenlik prim gelirleri toplam yurt 
içi tasarrufım yüzde 17.9 udur. Bu oran 1963 yılmda yüzde 14.9 dur. 

1728. Sosyal Sigortalar Kurumunun plasmanları içinde, 1963 yı-
lında banka tevdiatları yüzde 28.4 gibi önemli bir yer tutarken, 1970 yı-
lında bu oran yüzde 1,5 e düşmüştür. Buna karşüık tahvil satm almala-
rında büyük bir artış görülmektedü- (Tablo 620). 

1729. Kullanılabilir sosyal sigorta fonlarının banka tevdiatı yerine 
hızla artan bir biçimde tahvillere yatırılması olumlu bir gelişmedir. 1970 
yılında toplam gelirlerin toplam plasmanlara oranı yüzde 5.4 tür. 

1730. Emekli Sandığının plasmanları içindeki banka tevdiatı ve 
talıvU alımları 1963 yılına oranla 1970 yılmda bir düşme buna karşılık, 
sandığın gayrimenkullerinde bir artış görülmektedir (Tablo 621). 

1731. Sandığın plasman gelirlerinde ise 1963 yıhndan 1970 yılma 
kadar geçen süre içinde önemli bir değişme olmamıştır. 1970 yılmda 
plasman gelirlerinin toplam plasmanlara oram yüzde 4.5 dir. 

3. GAYRİSAFÎ M t L U H A S H A İÇtNDE SOSYAL, GÜVENUtK 
HABCAfttAJLABI: 

Iİ732. Türkiye'de sosyal güvenlik harcamalannın gayrisafî millî 
hâsıla içindeki payı 1968 yılında yüzde 4,3 tür. Bu paym, ülkenin eko-
nomik ve sosyal koşullan karşısında yeterli olduğu söylenemez 1950 
yılından bu yana, toplumun çeşitli gruplanm kapsayan sosyal güvenlik 
örgütlerinin hızla kurulması yoluna gidilmiş ancak, uygulanan sosyal 
güvenlik programları bir sistem içinde ele alınamamıştır. Bu durum, ge-
rek sosyal güvenliğin yaygınlaştırılması ve gerek kabul edilebilecek as-
garî standartta bir sigorta programmın uygulanmasım engellemiştir 
(Tablo 622). 

4. EK StGOBT PROGRA>ILAKI: 

1733. T. C. Emekli Sandığı ve Sosyal Sigortalar Kurumımca uy-
gulanmakta olan Sosyal ıSigorta Programlannı iyileştirilmesi ve yaygın-
gulanmakta olan Sosyal Sigorta Programlarmın İyileştirilmesi ve yaygın-
yararlananlara ek zorunlu sigorta programlan getirme eğilimi 1961 yı-
lından sonra hızla gelişmiştir. 1961 yılmda Uk olarak, Ordu Yardımlaşma 
Kurumu kurulmuştur. 

1734. Devlet Memurlan Kanununda devlet memurlarının konut, 
dinlenme ve diğer ihtiyaçlannı karşılamak amacı için ek bir sigorta ola-
tür. Bu amaçla da 1970 malî yılından itibaren memurlardan yüzde 5 ora-
tür. Bu amaçla da 1970 malî yıldan itibaren memurlardan yüzde 5 ora-
mnda prim kesilmesi yoluna gidilmiştir. Bu çalışmalara paralel olarak, 
organize olmuş işçiler için de bir tşçi Yardımlaşma Kurumu kurulması 
yolundaki çalışmalar da yürütülmektedir. 
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t- »H Ĉ  o Cû ' CDOOOOCOCPb-C.. ^ W 1-1 ĉ  eo O 00 
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TABLO : 6Z1 — T. O. Emekli tsandığı Fcmlannm Yıllara Göre 
Plasmanlar ve Plasman Alanlarına Dağûtmı (1963-1970) 

(Yüzde) 

Banka Hisseli 
tevdiatı Tahvil İkraz yatırım Gayrimenkul Toplam 

Yıllar (1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1963 21,1 61,1 4.9 7,7 5,3 100,0 
1964 20.3 59,1 4.3 8.4 7,8 100,0 
1965 17,7 57,3 5,8 9,9 9,2 100,0 
1966 16,8 64,3 5,3 9.4 14.2 100,0 
1967 13,0 57,9 5,5 9.5 14,2 100,0 
1968 14,1 58.0 5.4 9.2 13.3 100,0 
1969 15,4 56.0 5.0 lO.O 13.6 100,0 
1970 12,9 58.6 4 8 9.1 14.7 100,0 

Ka/ifnak.: T. C. EtneMi Sandığı ve Devlet Planlama Teşkilâtı 

TABLO : 6SS — Gayrî Safi MiUî Hasıla İçindeki Sosyal GüvenKk 
Harcamaları (1963 -1968) 

(Milyon TL.) 

Y ILLAR 

1963 
1964 
1965 
1966 
1968 

Sosyal güvenlik 
harcamalan (a) 

(1) 

2 413 
2 668 
3 045 
4 057 
4 631 

Sosyal güvenlik har-
camalarının GSMH'ya 

oranı (Yüzde) 

(2) 

3.8 
3.9 
4.1 
4.6 
4.2 

Kaynak : Devlet İstatistik Enstitüsü, T. C. Emekli Sandığı, Sosyal 
Sigortalar Kurumu. 

(a) Sosyal güvenlik harcamaları: Genel, katma ve maJıallî idare 
bütçelerinden, sağlık ve diğer sosyal harcamalar, kör, sağır, 
dilsizler ve yaşlılar v.b. grupları için gecekondu ile ilgili har-
camalar başlığı altında yapılan yatırım, transfer ve cari har-
camaları içine almaktadır. Gönüllü kuruluşların harcamalan 
dahil değildir. 

III. UZUN DÖNEMLİ GELÎŞME YÖNÜ : 
1735. Sosyal güvenlik mevcut ekonomik, sosyal ve doğal risklerin 

yanısıra, ekonomik ve sosyal yapıdaki gelişme ile birlikte çıkması muh-
temel yeni ihtiyaçlar karşısmda toplum içinde tanm kesiminin tümünü de 
içine alan ve fertlerin güvenli yaşamını devamlı olarak sürdürmesini sağ-
layacak bir sistem olarak geliştirilecektir. 

1736. Üçüncü Plan dönemi sonunda, sosyal sigorta programlaruun 
özellikle ücretlUerin tümünü -kapsayacaık bir üriçimde gelişeceği ve yeni 
yaratılan istihdam olanakları ve bağımsız çalışanlann sosyal güvenlik 
kapsamına aimması ile tarım dışmda toplam sigortalı sayısının iktisaden 
faal nüfusun yüzde 38 ini bulacağı tahmin edilmektedir. Üçüncü Beş 
Yıllık Plan döneminden başlıyarak 1995 yılma kadar tanm kesimi de 
dahil toplumun tümünün kapsanması beklenmektedir. 



1737. Sosyal Güvenlik Kurumlannm kademeli olarak bir sistem 
içinde birleştirilmesi. Devletin taraf olarak Sosyal Sigorta programlarmın 
finansmanma katılması ve bu programların zamanın yaşam koşullan ile 
uyumlu bir hale getirilmesi, kapsamının genişletilmesi ve tarımsal sos-
yal güvenlik fonunun ilâvesi ile 1968 yılında yüzde 4.3 olan sosyal gü-
venlik harcamalarınm gayri safi millî hasılaya oranının 1977 yılında 
yüzde 7 ve 1995 yılmda yüzde 15 i aşması beklenmektedir. 

1738. Bu dönem içinde sosyal sigorta kurumlan yapmakta olduk-
ları ikinci derecede işlerden kurtarılacak ve kurumların çalışmaları ana 
görev alanlarmda yog:unlaştınlacaktır. 

IV. ULUSLARARASI KARŞILAŞTIRMALAR: 

1739. Batı ülkeleri ve Türkiye arasında sosyal güvenlik konusun-
da yapılan karşılaştırmalar sigortalı sayısının iktisaden faal nüfusa oranı 
ve sosyal sigorta harcamalarının Gayrisafî Millî Hâsıla içindeki yüzdesi 
açısından Türkiye'nin geri durumda olduğunu göstermektedir (Tablo 
623 ve 624). İtalya'da 1955 de iktisaden faal nüfusun yüzde 47 si Si-
gortalı iken bu oran 1966 da yüzde 100 e ulaşmıştır. Gayrisafî Millî Hâ-
sıla içindeki sosyal sigorta harcamalannm yüzde payı ise 1966 yılında 
Ortak Pazar Ülkeleri için ortalama yüzde 15.4 tür. Türkiye için bu oran 
yiizde 1.7 dir. 

TABLO : 623 — Sigortalı Sayısındaki Gelişmelerim, 
Ülkelerarası Karşılaştırılması 

Sigortalı sayısı İktisaden faal 
Yıllar (Bin kişi) nüfus oranı (Yüzde) 

Ülkeler (1) (2) (3) 

Fransa f 1955 18 390 94,0 
) 1964 20 .=i40 lOn O 

Federal Almanya f 1955 20 370 84.0 
) 1967 25 791 93.0 

İtalya f 1955 9 701 47.0 
) 1966 19 9';5 100 0 

TÜRKİYE f 1955 925 0,8 
) 1970 2 103 14,3 

1970 (a) 2 539 18 0 

Kaynak : Birleşmiş Milletler «7.970 Dünya Sosyal Durum Raporu», 
Devlet İstatistik Enstitüsü. Sosyal Sigortalar Kurumu 
ve Devlet Planlama Teşkilâtı 

(a) Yurt dışında çalışan işçilerin de dahil edilmesi ile elde edilen 
sigortalı sayısı 

V. İLKELER VE TEDBÎRLER : 

1740. (1) Topluma yayıgmlaştınlmış bir sosyal güvenlik sistemi 
kurulması çahşmak isteyen herkesin üretim sürecinde gerekli yerini al-
masına bağlıdır. Bu hedefin gerçekleşmesine bağlı olarak fertlerin kabul 
edilebilir asgari standartlarda yaşamını sürdürmesi için gerekli gelirin 
sağlanması, gelir güvenliği ve çalışma olanaklarını yitirmiş olanların, 



yaşlıların, çocuklann korunması, sosyal güvenlik sisteminin temel ilke-
sidir. Sosyal Sigorta ve Sosyal Yardım Progranüan tek bir sistemin te-
mel iki aracı olarak kullanılacaktır. 

TABLO : 62^ — Sosyal Sigorta Harcamalarının aSMB 
içindeki yüzdesi (1966) 

(Piyana fiyatlarıyla) 

Ülkeler 
Sosyal Sigorta harcamalarının 

GSMH içindeki yüzdesi 

Fransa 16.6 
Almanya 17.5 
Belçika 16,5 
Hollanda 16,6 
Lüksemburg 16.3 
İtalya 16,2 
İngiltere 12,7 
Danimarka 13,2 
İsveç 16,3 
Norveç 11,3 
TÜRKİYK 1,7 

Kaynak : Birlenmiş Milletler, <iil970 Dünya Sosyal Durum Raporm 

I (2) Sosyal ıSigorta Programlarmca igtirakıçilere uygulanan ihti-
yarlık, malüliyet, dul ve yetim aylıkları değişen ekonomik ve sosyal 
koşullar karşısında kabul edilebilecek asgarî geçim seviyesini saflaya-
bilecek bir esnekliğe kavuşturulacak ve bu amaçla gerekli kaynaklar 
araştırılacaktır 

(3) Dağınik sosyal güvenlik kurumlarmm, toamka ve reasürans şir-
ketlerinin sosyal sigorta sandıkları, Bağkur, Emekli Sandığı ve Sosyal 
•Sigortalar Kurumunun birleştirilmesi amacı ile. Üçüncü Plan dönemi so-
nunda sosyal sigorta teşkilatlarınca uygulanan sigorta kollarında mev-
zuat ve standart yaklaştırmaları saflanacktır. Bu amaçla yapılacak ça-
lışmalarda ı~'̂ lısma Bakanlık önderlik yapacaktır. 

(4) Memur ve işçiler için ayn bazlarda uygulanan emeklilik (İhti-
yarlık) s.gürıası için esas olacak «İhtiyarlık yaşı» sanayileşme ve şehir-
leşme süreci içinde değişen ekonomik ve sosyal şartlarla uyumlu olarak 
tespit edilecek ve uzun bir süre «İhtiyarlık yaşı» mn değiştirilmesine gi-
dilmeyecektir. Emeklilik Sigortası, programı yaş haddi ve bağlanan üc-
retle birlikte özendirici olmaktajı çıkarılacak, gerçek bir «ihtiyarlık si-
gortası» olacaktır. 

(5) Sosyal Sigortalar Kurumunun İ1I1S6 sayılı Kanunla mevzuatm-
da yapılan değişiklikler kurumu ciddî malî sorunlar karşısında bıraka-
cak bir nitelikte oluşmuştur. Bu nedenle, sigortalıların geleceğini temi-
nat altına alacak tedbirler, bu konuda yapılmış olan incelemeler de göz-
önünde tutularak Çalışma Bakanlığınca plan dönemi içinde uygulamaya 
konulacaktır. 

(6) Sosyal sigorta örgütlerinin ana fortksiyonlan dışmda kalan faa-
liyetleri giderek ilgili kurumlara devredilecek ve fonların kullanılma-
smda verim ve güvenlik ilkeleri gözetilecektir. 

'(7) Çalışma Balkanlığınm Teşkilât Kanunu çalışma sorunları, istih-
dam ve sosyal güvenlik alanlarındaki politika uygulamalannı yürütecek 
bir örgütleşmeyi sağlıyacak şekilde yeniden düzenlenecektir. 
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SOSYAL YARDIM VE SOSYAL REFAH HİZMETLERİ 

I. PLANLI DÖNEMDE GELİŞMELER : 
174:1. Türkiye'de sosyal yardım ve refah hizmetleri (1) çok çe-

şitli kuruluşlar tarafmdan ve kordinasyonsuz olarak yürütülmektedir. 
Bu faaliyetlerin programlı olarak yürütülmesini sag:layacak Sosyal Hiz-
metler Kurumunun kurulması gerçekleştirilmemiştir. Bu nedenle, hiz-
metler arasında ikilemeler, karışıklıklar, boşluklar ve götürülen hizmet-
lerde hizmetlilerin işlerine uyumsuzluklar görülmektedir. Bu duruma 
paralel olarak toplam korunmaya muhtaç çocukların içinde korunup ye-
tiştirilenlerin payı çok düşUık toir düzeydedir (Tahlo S2S). 

1742. Sakatların rehabilitasyonu konusunda çalışmalar yalnız 1963 
yılında programa alınan 'Ankara Rehabilitasyon Merkezi ile yürütül-
mekte ve eski hükümlü ve sakatların yeniden işe yerleştirilmeleri dar bir 
çerçeve içinde kalmaktadır. 

1743. Sosyal yardım ve refah hizmetlerini tek elde toplayarak 
malî idarî, personel ve hizmet standardı yönünden bütünleşmeyi sağla-
yacak olan kanunî düzenlemeler gerçekleştirilmemiştir. Ekonomik gü-
cünü kaybeden afetzedelere yapılacak yardımlar konusunda ilgili kuru-
luşların işbirUfl içinde hizmet götürmelerini sağlayıcı mevzuat etken bir 
biçimde uygulanamamaktadır. 

1744. Bir taransfer niteliğinde olan sosyal yardım ve refah hiz-
metleri çoğunlukla Devlet bütçesinden, çeşitli Bakanlık bütçelerine ko-
nulajı ödeneklerle dolaysız veya dolaylı olarak bakanlıkların kendi görev 
kapsamları içinde görülmektedir. İMillî Eğitim, Sağlık ve Sosyal Yar-
dım, tmar ve İskân, İçişleri, Adalet Bakanlıkları korımmaya muhtaç ço-
cuklar, suçlu çocuklar, afetzedeler, göçmenler ile ilgili hizmetleri yürüt-
mektedir ve bazı bakanlıkların ağırlıkla bu hizmetlere ayrılmış ödenek-
leri vardır. 1967 yıhnda Millî Eğitim, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan-
lıklarmın toplam sosyal hizmet harcamaları 36.5 milyon TL. 1971 yı-
lında 82.6 milyon TL. dır. Bımunla birlikte ayrılan fonlar, belediye ve 
özel idare bütçelerinden yapılan transferler ve gönüllü yardımlar, kap-
sanması gerekli nüfusun ihtiyaçlannın çok altındadır. Sosyal yardım ve 
sosyal refah hizmetleri konusunda gönüllü kuruluşlar içinde çocuk esir-
geme kurumu ve Kızılay'ın yürütmekte olduğu hizmetler önemli bir yer 
tutmaktadır. Yaşlılar için onbir ilde belediyelerin yaşlı bakım yurtları 
bulunmaktadır. Çocuk Esirgeme Kurumunun korunmaya muhtaç çocuk-
lar için 20 çocuk yuvası ve 58 ilde 84 yetiştirme yurdu, 5 ilde 10 gün-
düzlü bakımevi ve 4 ilde küçük çocuklar için yardım müesseseleri bu-
lunmaktadır. 

(1) Kabul edilebilir asgari yaşama düzeyi altında bulunan aile ve 
kişilere genel ve mahallî idareler ya da götıiillü kuruluşlar olarak top-
lumun sağladığı gelir transferleri ile Mzmet ve aynı yardı/m faaliyetleri 
sosyal kavramına girmektedir. 

Aile ve kişilerin beşeri ya da sosyal riskler karşısında tekrar nor-
mal yaşantıya dönüşlerini kolaylaştırmak üzere, toplumca ilgililerin maU 
gücüme bakümaksızvn sunulan hizmetlerin tümü sosyal refah hikmetleri-
ni teşka etmektedir. 



II. UZUN DÖNEMLİ GELİŞME YÖNÜ : 

1743. Çok sayıda ve dağınık olarak yapılmakta olan sosyal yar-
dım ve refah hizmetlerinin, Üçüncü Plan döneminde sosyal hizmetler 
kurumu içinde programlı ve koordine bir şekilde ele ahnmasınm sağlan-
ması hizmet, tasarruf, personel, istihdam ve sosyal güvenlik politikası-
nın bütünlüğü bakımından gereklidir. 

III. İLKELER VE TEDBİRLER : 

1746. (1) jSosyal yardım hizmetleri, sosyal sigorta sistemi dıgmda 
kalan ve göleneıksel dayanışma imkânlarmı yitirmiş olan güçsüz, ço-
cuk, kadm ve ihtiyarlara öncelik vererek geliştirilecektir. Bunun İçin 
Genel İdarenin, Mahalli İdarelerin ve gönüllü örgütlerin tek bir sistem 
içinde yeniden düzenlenmesi gerçekleştirilecek ve uygulamada yardımla-
rm transfer özelliğinden çok ferdî istihdam sürecine belli ölçülerde katü-
maya hazırlayıcı türler olmasına dikkat edilecektir. 

(2) Sosyial yardım sisteminin kurulmasmda kapsam, yardım edile-
cek gruplar, yapılacak yardım şekli ve yardım yapılacak kişilerin ihti-
yaç derecelerinin objektif olarak tespit edilmesi konularına özel öneon 
verilerek bu konular belirli programlara bağlanacaMır. 



S A Ğ L I K 

I. PLANLI DÖNEMDE GELİŞMELER : 

1747. Planh dönem başında ulusal sağlık hizmetinin bütünleşmiş bir 
sistem içinde sunulması, sistemin yaygınlaştınimasmda öncelikle alt ge-
lir gruplanmn sağlık hizmeti talebinin ele alınması, kentleşme ve sanayi-
leşme ile bağdaşan etken bir sistem seçme zonmluğu sağlık sektöründe 
ana sorunlar olarak belirmektedir. 

1748. özellikle kırsal yörelerde yaşayan halkm ekonomik ve sosyal 
gelişmeye paralel olarak asgarî sağlık hizmeti talebinin giderek artması 
koruyucu sağlık hizmetlerinin yeterince yürütülememesi nedeniyle tedavi 
edici sağlık kurumlarma yönelme ve hastahanelerin gereksiz bir taleple 
karşılaşması sonucımu doğurmuştur. Bu yörelerde yaşayanlarm artan 
sağlık talebinin geçici tedbirlerle karşılanamayacağı, tedavi edici sağlık 
hizmetinin koruyucu hekimlik hizmetlerini tamamlayıcı bir unsur olarak 
ele aimması, sağlık hizmetinin bir bütün olarak küçük yerleşme birimle-
rinde bir tek ekip tarafmdan yürütülmesi ve millî sağlık hizmetinin asgarî 
standartlarda yurt düzeyinde yayılması için gerekli örgütün kurularak 
etken ve dengeli bir şekilde yaygmlaştınlması amacıyla 1963 yılmdan iti-
(baren Sağlılk Hizmetlerinin .Sosyalleştirilmesi Prograanı uygulanmaya 
başlanmıştır. 

1749. Programm bütün Türkiye'yi kapsaması gerçekleştirildikten 
sonra, sağhk hizmetlerinin belirli bir sistemden yoksun olarak, değişik 
kuruluşlarca yürütülmesinm doğurduğu sakmcalarm giderilmesi ve hiz-
metin verimliliğini sağlayacak tüm tedbirlerin mevcut kaynaklann tam 
değerlendirilmesiyle aimması gerçekleşebilecektir. 

1. SAĞLIK OCAKLABI VE EVLERt: 

1750. 1972 yılmda 25 il ve 3 eğiüm bölgesinde 847 köy tipi, 69 şehir 
tipi sağhk ocağı ve 869 u devlet yapısı olmak üzere 2 27ı sağlık evi ile 
hizmet görülmektedir. Programm kapsadığı bu bölgelerde 6 milyon 900 
bin kır ve 2 milyon 600 bin kent nüfusu olmak üzere 9 milyon 500 bin ki-
şiye gerekli hizmet sunabilecek birimler kurulmuştur. Ancak, sağlanması 
gereken, sağlık hizmetlerinin tek elden idaresi, etken bir istihdam ve üc-
ret politikası, sağhk eğitimi ve istihdamı arasmdaki çelişkilerin gidiril-
meai gibi ön koşullann yerine getirilemeyişi birimlerin fonksiyonel halde 
kullamimasmı engelleyerek hizmetin smırlı bir şekilde gelişmesine neden 
olmuştur. 

1751. 1971 yılı sonunda sosyalleştirme bölgelerinde mevcut uzman 
ve pratisyen hekim kadrolannm yüzde 65 i, hemşire kadrolarmm yüzde 
71 i, hemşire yardımcısı kadrolarmm yüzde 20 si, sağlık memuru kadro-



laruun yüzde 26 sı ve ebe kadrolarının yüzde 35 i boştur. Kadroların hiz-
metin gerektirdiği sayıda doldurulamamasma rağmen sosyalleştirme 
programının uygulanmasıyla, sağlık personeli yönünden programm uygu-
landığı illerde gözle görülür bir gelişme olmuştur (Tablo 626). 

t a b l o : 6 2 6 — Sosyalleştirme Bölgelerinde Sağlık Personeli 
Başına Nüfus 

(Bin Kişi) 

Sosyalleştirme 'Programından önce Program dönemi 
( 1 9 6 2 ) ( 1 9 7 1 ) 

f l ) (2) 

Hekim 17,8 9,5 

Sağlık memuru 12,0 6,2 

Hemşire 51,6 16,0 

Hemşire yardımcısı 24,0 15,3 

Ense 10,0 3,7 

KaynaJc: Sağlık ve Sosyal Yardım BaUanlığı 

1752. Planlı dönemde sağlık ocak ve evlerinin yapımmda Plan he-
defleri, progi-am hedefleri ve gerçekleşmeler arasmda büyük farklar gö-
rülmektedir. Gerçekleşmelerdeki bu geri kalmalar yatırım olanaksızlıkla-
rmdan değU, yapımı tamamlanan birimlere personel temininde karşılaşı-
lan güçlüklerin giderilmemesi nedeniyle, programm, gereken niteliğe ka-
vuşmadan yaygmlaşmasmm doğuracağı sakıncalar gözönünde tutularak 
yavaşlatılmasmdan ileri gelmektedir (Tablo 627). 

1753. Genel durumu yukarıda belirtüen sosyalleştirme programının 
personel, araç, gereç, yönetim ve işbirliği gibi asgarî şartlarmın yerine 
getirildiği, kuruluş ve örgütleşmesinin tamamlandığı eğitim bölgelerinde, 
özellikle Ankara Etimesgut Eğitim Bölgesinde halk sağhğı üzerinde et-
kilerinin olumlu olduğu, halkm sağlık seviyesinin yükseldiği, aşı ile ko-
runabUen salgm hastalıklarm asgarî seviyeye indiği, ana çocuk sağlığı 
ve aile planlaması hizmetlerinin büyük ölçüde geliştiği, bebek ölüm oranı 
ve 5 yaşından aşağıdakilerde ölüm oranlannm azaldığı ve doğuşta bek-
lenen yaşama sürelerinin arttığı görülmektedir. 

2. VATAKT.T TEDAVİ KtJRTJMLABI: 

1754. îkinci Plan 1972 yıh sonımda 10 bin kişiye 25 yatak sayısını 
hedef almıştı. 1971 yıh sonunda toplam 91 850 kadro yatak (1) mevcuttur 
ve 10 bin kişiye 25,1 yatak düşmektedir. îkinci Plan döneminde programa 
alman, inşaatları bitip hizmete girmeyen ve inşaatları devam eden has-
tanelerin bitmesiyle bu oran onbinde 28,0 e ulaşacaktır (Tablo 628). 

(1) Kadro yatak, hastanelerin projelendirilmesinde esas alman ya-
tak sayısıdır. KuUanüan yatak sayıları kadro yatak sayılarından daha 
düşüktür. 
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1755. Yataklı tedavi kurumlarında Plan hedefinin aşılması yatırım 
ve insangücü açılanndan koruyucu hekimlik hizmetlerinin aleyhinde ol-
maktadır. Genel hastane yataklannda hedefin aşılması, tedavi edici hiz-
metlerin tek elde toplanamaması, kuruluşlar arasında gereken işbirliğinin 
sağlanamaması sonucudur. Yatakh tedavi kurumlarında bu şekilde bir 
gelişme belirli nütus gruplarma Türkiye ortalamasmın üstünde bir stan-
rlH'MiH hıızmet gölürülmesmı doğurmaktadır Uenel olarak l'inn hMieflerı-
nın bu şekilde aşılması, sağlık hizmetlerinde olumlu bir gelişme gibi görül-
mekte ise de, yatakların iller arasmdaki dafılımmm incelenmesi Planlı 
dönem başmdaki iller arasmdaki dengesizliğin devam ettiğini göstermek-
tedir. 

1756. Hekim ve yardımcı sağlık personelinin gelişmiş illerde toplan-
ması, bu illerde hastane kadrolarmm daha kolay doldurulabilmesi. yakın-
larmda yeterli tedavi edici hizmeti bulamayan diğer illerdeki hastalarm 
akımı, gelişmiş illerde yataklı sağlık tesislerine talebi artırmakta, bu eği-
lime paralel olarak hastane yatınmlarmm bu illerde yoğunlaşması. Üni-
versite ve Sosyal Sigortalar Kurumu hastanelerinin de bu illerde yapıl-
ması mevcut dengesizliği daha da aı-tırmakta ve sağlık hizmetleri yönün-
den istenmeyen bir gelişme süregelmektedir (Tablo 629). 

1757. Tablonun incelenmesi genellikle Planlı dönemde illerde ya-
tak/nüfus oranlarının düzeldiğini, ancak asgarî standardm altında iller 
bulunurken, belirli bir standardm üzerindeki illerde yatak artışlarmm de-
vam ettiğini göstermektedir. 

1758. Yatakh sağlık tesisleri hulunan kamu kuruluşlarmda orta-
lama yatak işgal oram, fiilî yatak sayılan gözönünde tutulduğunda yüz-
de 58 dir. Bu oranın bazı hastanelerde jöizde 25 e kadar düştüğü bazı 
hastanelerde yüzde 100 ü aştığı görülmektedir. 

1759. Yataklı tedavi kurumlarında yatak sayılannda önemli geliş-
meler olmakla beraber, tek elden idare, yatak kapasitelerinden tam ola-
rak faydalanma, finajısman ve personel tamamlanması, malzeme ve yapı 
sıtandardizasyomı, modern işletmecilik kurallarmın uygulanmasındaki so-
runların çözülememesi sonucu, yaratılan kapasiteden istenilen ölçüde ya-
rarlamlamamaktadır. 

3. İ N S A N G Ü C Ü : 

1760. Sağlık hizmetlerinin gelişmesinde, özellikle geri kalmış illerde 
personel temininde karşılaşılan güçlükler en önemli sorun olarak devam 
etmektedir. Toplam sağlık personeli sayısmda ve bir personele düşen nü-
fus sayılannda gelişmeler olmasına rağmen (Tablo 630) hekim ve diğer 
sağlık personeli ve yardımcı sağlık personelinin belirli illerde yoğunlaş-
ması artcirak devam etmektedir. 

a/rei. Nüfusu 100 toinin üstündeK yerleşme bLrimJerinde ortalama 
bir hekime 600 kişi düşerken, nüfusu 10 binin altmda olan yerleşme birim-
lerinde. nüfuslar toplam olarak ele almdığmda, hekim başma 23 bin kişi 
düşmektedir. 
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TABLO : 6S0 — Sağlık Alanında însangücü Kuüammı 

(Bin KişiJ 

1 9 6 2 1 9 6 7 1 9 7 1 

P®'"®?"®^® Bir personele Bir personele 
Sayı düşen nüfus Sayı dü§en nüfus Sayı düşen nüfus 

(2) T i ) — 

Eczacı 1.5 ıqq o'o H 
Hemşire ve hem§i- 1.5 19.3 2,2 14,9 3̂ 0 12,'l 
re yardımcısı ı,6 18,6 62 ^^ s s 

S î f " " — li f : « î? 
5.6 5,8 11,3 3,2 

Teşkmu^^' Sosyal Yardım Bakanhğı ve Devlet Planlama 

^ öntefcZeme sannçlartna .göre bu sam 

a L i i t r verici S 

1762. Türkiye'de mevcut hekimlerden faydalanmayı ^eleştiren bir 
başka fatkörde hekimlerdeki uzmanlaşma eğilimidir. B i r i c i v i W 
Plan döneminde pratisyen hekimlimi çekici kılan tedbirlerin almamaması 
^nucu bu etilim giderek artmakta ve koruyucu hökimlitin esas alm-
dığı sosyalleştirme programmda ocak hekimi temininde engelleyici bir 
unsur olarak belirmektedir (Tablo 631). 

TABLO : 631 - Toplam Hekimler îçmde Vmum ve Pratî^en, Oranlar* 

(Yüzde) 
1962 1967 1971 

Hekimler (1) (2) (3) 
Pratisyen 
Uzman 

47,0 
53,0 

35,3 
64,7 

31,2 
68,8 

TOPLA.M 100.0 100,0 100,0 
Kaynak : Devlet Planlama Teşküâtı 

4. ÇEVRE SAĞLIĞI : 

bulunan yerlerde belediyelere bırakılmış olan çevre 
sakıtı hizmetleri, belediyelerin bu hizmet için kullandıkları personel, kur-

p S ^ d k f " r yetersizliği nedeniyle Birinci ve ikinci 
Plan dönemlerinde çok sınırlı kalmıştır. Belediyesi bulunmayan kırsal 
yörelerde de Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlı£ personelinin ^ s t S S 

hizmeüerinin köylüler tarafmda^ yapıtaaîı sosyJ-
leştırme bolgelermde görülen bazı düzelmeler dışmda yetersiz k a l n u ^ . 

koşullarmm düzeltilmesi bir mühendislik hiz-

1 k çekilmektedir. Sat-
lUcmühendıshgımesletigelişmemiştir. Çevresatlıtı teknisyenleri s a ^ 



yetersiz olduğundan, hizmetlerdeki boşluk hekim ve saglıık memurları 
Ue doldurulmakta, ancak bunlarm aldıkları meslek! eğitim değişik oldu-
gımdan hizmette gerekli biçimde etidn olamamaktadırlar. 

5. BESLENİVIE VE BEStN KONTROLÜ : 

(1) BESLENME: 

1765. Yetersiz ve dengesiz beslenme önemli bir halk saflığı sorunu 
olarak ağırlığmı korumaktadır. Özellikle bebek ve okul öncesi çağındaki 
çocuk, gebe ve emzikli anne grubu arasında protein, kalori yetersizliği 
sonucu meydana gelen hastalıklara rastlanmaktadır. Beslenme sorunlan-
mn başlıca nedenleri dengesiz gelir dağılımı, bazı gıdaların nitelik ve ni-
celik yönünden yetersiz üretimi, gıda dağılımında bölgesel dengesizlikler, 
besin üretiminin pazarlamasında ve tüketiciye ulaştınlmasmda yetersiz-
likler, beslenme konusunda bilgisizlik ve eğitim nokseınlıfıdır. Beslenme 
konusunda kısa vadede bebeklere, okul ve okul öncesi çağdaki çocuklara, 
gebe ve emzikli annelere yönelen ve beslenme eğitimini de kapsayan prog-
ramlardan yoksunluk kendini hissettirmektedir. 

rs; BEStN KONTROLÜ : 

1766. Umumî Hıfzıssıhha Kanımunun gıda kontrol hizmetinde çe-
şitli örgütleri birbirinden bağımsız olarak görevlendirmesi, bu hizmetin 
yeterince gelişmesini önlemiştir. 

1767. Belediyelerin gıda kontrol örgütleri malî güçsüzlük nedeniyle 
yetenekli personeli temin edememiş, denetim ve kontrolda devamlılık ve 
etkenlik sağlayamamış ve gerekli nitelikte laboratuvarlan kuramamışlar-
dır. Belediye dışı yerlerde Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı personelinin 
kontroluna bırakılmış olan gıda kontrol hizmetleri ise, bu personelin di-
ğer sağlık görevleriyle çok yüklü olması nedeniyle yapılamamaktadır. 
Gıda kontrol hizmeti Sağlık Bakanlığı merkez ve iller örgütleri içinde 
önemine uygun ve görevi etken olarak yürütebilecek bir şekilde örgütle-
nememiştir. Bu temel örgüt noksanlığı gerekli tüzük, yönetmelik ve stan-
dartlann zamamnda ve bilimsel gelişmelere uygun hazırlanmasmda da 
engel olmuştur. 

1768. Sağlık Bakanlığına bağlı gıda kontrol laboratuvarlan da hiz-
metin gerektirdiği niteliğe ulaşmamıştır. Bu laboratuvarlann çalışma dü-
zeni ve görev sınırlan saptanmadığından, bu kurumlar ilgili olmadıklan 
işlerde yoğunlaşmışlardır. Ayrıca bir kısım laboratuvarlar da personel, 
araç, gereç yetersizliği nedeniyle çalışamaz durumdadır. Hizmetin güçlü 
bir sorumlu örgüte bağlanmamış olması bu hizmette çalışacak personelin 
yetiştirilmesini geciktirmiştir. 

1769. Umumî Hıfzıssıhha Kanunu gereğince, kesinlikle Sağhk Ba-
kanlığına ve belediyelere verilen gıda kontrol hizmeti, bu kanundan önce 
ve sonra yürürlüğe girmiş diğer kanunlann bazı hükümlerinin yorumlan-
ması sonucu diğer bazı bakanlıklann ve kurumlann müdahalelerine ve 
hizmeti daiha da aksatacaJi. çatışmalara yol açmıştır. 



6. VEREM SAVAŞI : 

1770. Birinci ve ikinci Plan dönenunde verem savaşı hizmetleri BCXÎ 
a§ısı, röntgen ve bakteriyolojik erken teşhis, evde tedavi hizmetleri ko-
nunun gereği saflık eğitimi Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı üniversi-
teler ve verem savaş demekleri işbirliH ile yürütülerek Plan dönemi fizik 
hedefleri aşılmıştır (Tablo 632). Halen 178 i Safhk ve Sosyal Yardım Ba-
kanlığı, 43 ü verem savaş demeklerine ait olan 221 verem savaş dispan-
seri, 6 BCG aşı grubu ve 38 mobil mikrofilm tarama ekibi mevcuttur. 

1771. Koruyucu hizmetler bakımından istenen yönde bir gelişme 
gösteren verem savaşmda, yatoklı tesislerde, özellikle küçük şehir hasta-
nelerinde yatak işgal oranlan yüzde 40 a kadar düşmüş ve mevcut ya-
taklardan tam faydalanma sağlanamamıştır. Mevcut hastanelerin yatak 
sayılarının az ve tedavi imkânlarmm kısıtlı oluşu bölge hastanesi nite-
l i f im kazanmalannı engeUemektedir. 

TABLO : 6Sİ — Verem Sava^ Dispanserleri - Fizik Hedef ve 
Gerçekleşmeler 

1968 - 1972 Gerçekleşme 

Birinci Plan Dönemi 
1 9 6 8 

1 9 6 9 

1 9 7 0 

1 9 7 1 

1 9 7 2 

Plan Sağlık ve Sosyal 
hedefi Yardım Bakanlığı Demekler Toplam 

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

118 102 55 157 160 125 45 170 165 155 44 199 170 170 44 214 180 173 43 216 190 178 43 221 
Kaynak : Sağlik ve Sosyal Yardım Bakanlığı 

7. ÎŞÇt SAĞLIĞI: 

1772. İş sag-hgı ve iş güvenliği hizmeti için öngörülen örgütler bu-
gün için yetersiz, dağımk ve belirli bir işbirliğinden yoksundur. 

1773. İşçi sağlığı ve iş güvenliği hizmetinde birinci derecede önce-
lik taşıyan unsur, işyerlerindeki sağlık risklerinin ortadan kaldırılması 
ya da sürekli olarak yeterli bir kontrol altında bulundurulmalarıdır. 

1774. Çalışma Bakanlığımn İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Örgütünde 
mühendis, hekim gibi teknik personel tarafmdan teftişi gerektiren işyeri 
çeşitlerine ve sayılarma oranla bugünkü uygulama smırlı kalmaktadır. 

1175. İkinci Plan döneminde, işçi sağlığı ve güvenliği konusunda 
gerekli hizmet standartlarının saptanmasında yararlı olacak İşçi Sağlığı 

ve İşçi Güvenliği Merkezinin Çalışma Bakanlığı bünyesinde kurulması 
gerçekleştirilmiştir. 

8. AKIL VE KUH SAĞUĞI : 

1776. Akıl ve ruh sağlığı hizmetleri halen bu alanda mevcut 5800 
yatak ve 8 dispanserde yetersiz bir şekilde yürütülmektedir. Hastaneler 
olanaklannm üstünde çalışmakta ve ihtiyaca cevap verememektedir. 



1777. Birinci ve İkinci Plan dönemlerinde geçmiş yıllara oranla akıl 
ve ruh saflığı hizmetlerine ihtiyaç artmış durumdadır. 

1778. Ruh sa fh f ı alanmda yetişmiş, her kademedeki saflık ve yar-
dımcı saf-hk personeli sayıca yetersizdir. Özellikle, yardımcı saflık perso-
neli, toplum ruh sa fh f ı hizmetlerini yürütmek bakıımndan yeterli nite-
likte bulunmamaJctadır. 

9. H A Ç KONTROLÜ VE TÜKEÖMÎ : 

1779. ilâç kontrolü konusunda başta gelen sorunlardan biri, halen 
nitelikli «müstahzar» yapımınm denetim altma almamayışı ve müstahzar-
ların kontrolünün nitelik ve nicelik yönünden yeterli seviyede yapılamayı-
şıdır. Bu hizmetin iyi bir şekilde yürütülememesinin nedeni, düzenleyici 
hükümlerin eksiklifi veya boşlufu defil, etken bir örg^t ve nitelikli tek-
nik insangücü yetersizlifidir. 

1780. Türkiye'de üretilen tıbbî müstahzar sayısı on bin civarmda-
dır. Ancak ilâç piyasası içinde devamlı sürüm olanafı bulan ilâç türü üç 
bin dolaylarmda bulunmaktadır. 

1781. Üretilen ve ithal edilen ilâçların tüketiminde kamunun ve 
Sosyal Sigortalar Kurumunun payı büyüktür. Ömefin, 1963 yılmda Sos-
yal Sigortalar Kurumunun toplam 45 milyon 678 bin TL. olan ilâç harca-
maları, Sosyal Sigortalarm yaygınlaştırılması ve sigortalılann aileleri-
nin de saflık yardımlanndan yararlandırılmaları sonucu, 1970 yılında 172 

TABLO : 63S — Sosyal Sigortalar Kurumunun İlâç Harcamalan 

(Bin TL.) 

Anlaşmalı 
Saflık tesisleri eczanelere ödenen 
ilâç giderleri ilâç giderleri Toplam 

Yıllar (1) (2) (3) 

1963 24 872 20S05 45 678 
1965 37 684 21110 58 794 
1968 77 100 41 146 ai8 246 
1969 94 701 57 056 151 757 
1970 107 816 65 005 172 821 

Kaytıah : Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı ve Devlet Planla^ 
ma Teşkilâtı 

1782. Uygulamada ilâç kontrolünün büyük ölçüde fiyat açısmdan 
ele aimmış olması, ilâç konusunda üretimden tüketime kadar olan hal-
kalar arasındaki kopuklufun giderilmemesine neden olmaktadır, özellikle, 
tüketimde kamu kesiminde ve Sosyal Sigortalar Kurumu harcamalarında, 
tedavi sisteminden dofan nedenlere de dayanan bir ilâç israfı bulunmak-
tadır. 

10. ANA - ÇOCUK SAĞLIĞI VE AİLE PLANLAMASI : 

1783. Birinci ve İkinci Planlar ana - çocuk saf l i f i hizmetlerinin di-
f e r saflık hizmetlerinin, özellikle sosyalleştirme uygulamasının önemli 

f. 52 



bir bölümü olduğu görüşünden hareketle, bu hizmetlerin etkenlifinin di-
ğer programlardaki gelişmelerle artınlmasm: hedef almış, yeni ana - çocuk 
sağlığı merkez ve şubelerinin hizmete girmesi konusunda sayısal hedefler 
getirmemiştir. 

1784. Aile plaıüamasmda her yıl 250-300 bin kadınm program 
kapsamına alınması öngörülmüş, ancak uygulamalar, sağlık hizmetlerin-
den bağımsız bir gelişmenin sağlanamayacağmı ve aile planlamasmm 
ana - çocuk sağlığım tamamlayan bir hizmet olarak ele alınması gereğini 
ortaya koymuştur. 

1785. Bugün sosyalleştirme bölgeleri dışında 33 ilde 50 ana - çocuk 
sağlığı merkezi 57 üçede ana ve çocuk sağlığı şubesi üe bu merkez ve 
şubelere bağlı 692 köyde ana ve çocuk sağlığı köy istasyonu çalışmakta-
dır. Sosyalleştirilen illerde 15 ana-çocuk sağlığı dispanserinde, 870 sağ-
lık ocağında ve 2271 sağlık evinde ana- çocuk sağlığı ve aile planlaması 
hizmetleri yürütülmektedir. 

1786. ö te yandan Nüfus Planlaması Genel Müdürlüğüne bağh olan 
506 klinik ve 4 gezici ekiple aile planlaması uygulaması yapılmaktadır. 

1787. Birbirini tamamlayan, ana - çocuk sağlığı ve aüe planlaması 
konularmda aynı Bakanlık bünyesinde iki ayrı örgüte bağlı olarak yürü-
tülen bu hizmetlerden azami faydayı elde edebilmek amacıyla, iki birimin 
birleşmesi İkinci Plan ve yıllık programlarda öngörülmüş, ancak birieş-
me bugüne kadar gerçekleşememiştir. 

1788. Sağlık hizmetini en uç yerleşme birimlerine kadar götürecek 
olan sosyalleştirme programmm yavaşlamasmm bu konuda da olumsuz 
sonuçlan görülmüş, aile planlaması ve ana - çocuk sağlığı hizmetlerindeki 
gelişme smırlı kalmıştır. 

İL UZUN DÖNEMLİ GELÎŞME YÖNÜ : 

1789. 1973 - 1982 yıllarını kapsayan on yıllık dönemde, sağlık hiz-
metlerinin sosyalleştirilmesi programı bütün yurtta uygulamaya konula-
cak şekilde ele almacaktır. 

1790. 1982 ye kadar programm yaygmlaştıniması, yatınm ve in-
sangücü kaynaklannm smırhlığı nedeniyle, asgarî standartlarda gerçek-
leştirilecektir. Sağhk hizmetinin bir bütün halinde ve küçük yerleşme 
birimlerinde bir tek ekip tarafmdan bütünleşmiş bir şekilde götürülmesi 
esEis olacaktır. 

1791. îlk on yıllık dönemde, illerin şehirleşme hızlan da gözönünde 
tutularak, 10 bin kişiye bir sağlık ocağı, 3 bin kişiye bir sağlık evi olmak 
üzere. Program ana koruyucu birimleriyle yaygınlaştırılacaktır. Bu on 
yıllık donemde birimlerin tamamlayıcısı olan yataklı tedavi kurumlannda 
yatak sayılarmm her ilde on binde 26 oranına çıkaniması esas olacaktır 
Hastane yatak sayılan on binde 26 oranına çıkartılırken, genel hastane-
lerm on binde 15, doğum evlerinin onbinde 2, göğüs hastanelerinin onbin-
de 4, akıl ve ruh sağlığı hastanelerinin onbinde 3. onkoloji hastanelerinin 
onbinde 1,5 ve diğer özel dal hastanelerinin onbinde 0,5 oranlarmda ger-
çekleşmesi sağlanacaktır. Bu yatak kapasiteleri illerde gerçekleştirilirken 
zonmlu dunımlar dışında genel hastane ve doğum evlerinin her ilde en 
az on bmde 17 olması esas 'olacaktır. Diğer özel dal hastaneleri ise bölge 
hastanesi niteUğinde gerçekleştirilecek, bu hastanelerin yapımmda bölge-



lerarası denge gözetilecektir, ilk on yıllık dönemde gerçekleştirilen yatak 
sayılarına, gelişmiş illerde mevcut öngöriUen standardm üzerindeki yatak-
lar eklenince. 1982 yümda Türkiye'de onbin kişiye 33 yatak düşecektir. 

1792. Sosyalleştirmenin bütün yurdu asgarî standartlarda kapsa-
ması gerçekleştirildikten sonra, 1982 -1995 döneminde standartlann yük-
seltilmesi hedef almacak, saflık ocak ve evlerinin kapsadığı nüfuslann 
^ İmas ına çalışılarak bu dönemde 7 500 kişiye bir saflık ocağı ve 2 500 
kişiye bir saflık evi düşmesi saflanacaktır. 

1793. Yataklı tedavi kurumlannm yatak sayısmda uzun dönemde 
ulaşılması gereken standart, 1982 yılmda programm yaygmlaşması saf-
landıktan sonra, tıbbi gelişmeler ve saflık hizmetine talep gözönünde tu-
tularak yeniden saptanacaktır. Saflık ocafından hastaneye hasta akı-
mmı düzenliyen bir sistem olarak sosyalleştirme hastaneye başvurma sa-
yılarmı büyük oranda azalttıfından, hastane yatak sayılarmm saptanma-
smda uluslararası standartlardan yararlanma her zaman mümkün olma-
maktadır. 

1794. Yataklı tedavi kurumlannda düşük işgal oranlarmm yüksel-
tilmesi ve ortalama fiilî yatak işgal oranmm yüzde 20 artırılarak yüzde 
78 e çıkarılması halinde 16 000 yataktan daha faydalanmak olanafı beli-
recektir. îkinci Plan döneminde yatakh tedavi kurumlannda artış hede-
fmm 17 600 yatak oldufu gözönünde tutuldufunda, bu yönde almacak 
tedbirlerin gerekliliği ortaya çıkmaktadır. 

1795. Millî saflık hizmetinin uzun dönemde gerçekleştirilmesi, ya-
taJıIı tedavi kurumlarmın tek elde toplanması ve yatakların verimli kul-
lanılabilmesi için gerekU bütün tedbirlerin tek bir merkezden almabil-
mesi ile mümkündür. 

1982 yılmda sosyalleştirme programmı etken bir şekilde yürütebU-
mek için gerekli tesisler TaJblo 634 de görülmektedir. 

TABLO : 6Sİ — 19S2 Yü%nda Sağlık Tesisleri 
Saflık tesisleri Toplam 

Köy tipi saflık ocafı , 2nft 
Kent tipi saflık ocafı , ı^r 
Safhk evi m ı 
Kamu sa fh f ı dispanseri 
Verem savaş dispanseri 32? 
Yataklı tedavi kurumları toplam yatak sayısı ifinnnn 

Genel Hastane (Yatak sayısı) 73 000i " 
Dofum ve çocuk bakımevi (Yatak sayısı) 9 750 
Göfüs hastalıklan Has. (Yatak sayısı) (a) 19 500 

Ruh safhf ı hastanesi (Yatak sayısı) 14 600 
Onkoloji hastanesi (Yatak sayısı) 7 300 
Difer özel dal hastaneleri (Yatak sayısı) 2 500 

Toplam : "~126 650 
Öngörülen standardm üzerinde mevcut yatak 3 3 3 5 0 

Kaynak : Devlet Planlama Teşkilâtı 

(a) Göğüs hastalıkları için 10 bin kişiye ^ standardına aörp on^n 

r'Zekt^'"'' ^^^^ a^ektiğvnde g^{Zîtai%e çZ'-



I I I . U L U S L A R A R A S I K A R Ş I L A Ş T I R M A L A R : 

t . r J T ' götürülmesinde en belirgin gös-
tevge olan yatak ve doktor babına nüfus ve bebek ölüm oranlan karşı-

r r f : ^^ ^ ^ ^ a r a ş m a " ^ 
farklar olduğu görülmektedir. ^ 
davi t l ' r ^ l " geliştirilmesinde özellikle te-
davi edıca hekımhk kurumlarma af.rhk vererek insangücü ve işletme 
.bakmandan pahalı bir tür seçmişlerdir. Bu ülkelerde nüfus yapî ı Z 
Jun.uç., şehirli nüfusun çoklugru, sağlık şartlarz ve ekonomi d u r L 
böyle bir sistemi gerektirmiştir. "uıum 

1797 Türkiye'de nüfusun genç oluşu, yanlış ve eksik beslenme 
sonucu ortaya çıkan hastalıklar, bulaşıcı ve salgm hastalıldann yaygın-
lığı, bebek ölüm oranlarının yüksekliği çevre sağlığı şartlarmm bozuk 
oluşu g,bı nedenlerle koru>-ucu helcimlik hizmetlerine yönelme ihtiyacı 
Ortak Pazar ülkelerinden daha belirgindir. 

Tablo 635 de bazı ülkelerde yatak başma nüfus, doktor feaşına nü-
fus. ve -bebek ölüm oranları görülmektedir. 

TABLO : €35 — Sağhk Göstergeleri-muslarara^ı Kararlaştırmalar (1968) 

Bebek ölüm 
oranı (Binde) 

Ülkeler 
(3) 

Federal Almanya 90 ^ ^ 
Anierika Birleşik Devletleri 120 650 21 8 

lll 2İ;7 
îtnlva 770 151 
H o ^ a 29:2 
Lüksemburg ^o^ 12.7 
Yunanistan ^ ^ 24,9 
İspanya lln ^1,8 
M L s i L lll , 27,8 
S-S . C. B. İ f l O 62,9 
Bulgaristan t l ^ 26,4 
• ^ E l E m i n 398 2 316 

Kaynak,: Devlet Planlcmu Teşkilâtı, 

IV. Ü Ç Ü N C Ü P L A N D Ö N E M İ N D E G E L İ Ş M E L E R : 

1. IHTIYAÇLAR: 

(1) SAĞLIK OOAK VE EVLERİ DİSPANSERLER : 

valle.İIr 'L Plan döneminde sağlık hizmetlerinin sos-
.valleştmlmesı programmm 1977 yılmda ülke nüfusunun 2/3 sini C -
« şekilde (28 milyon 400 bin nüfusa) yaygmlaştınlmİı s ^ S -

m ^ o n S ) -ya l l eş t i rme .kapsamma a l 2 u ş 9 
milyon 500 bm kişiye götürülen birimlerin tamamlanması ve y e n i L 
kapsama alınacak. 18 milyon 900 bin nüfusun gerektirdiği y e n i T r S 
lenn yapum sağlanacaktır. ^ 



Iİ799. îSosyaJl^tirme kapsamına alınacak iller Birinci ve İkinci 
Plan dönemlerinde olduğ-u g-ibl dofudan batıya dofru bir sıralama şek-
linde defil Progranun yaygınlaştınlmasmda, özellikle personel sağlama 
olanaklarmm artırılması gözönünde tutularak saptanmıştır. 

1800. Bu amagla, düzensiz şehirleşmenin ve hızlı sanayileşmenin 
en (belirgin olduğu, koruyucu hizmetlerin özellikle gecekondu bölgelerinde 
yetersiz kaldığı Ankara, Istan^bul ve İzmir, tedavi edici sağlık hizmet-
lerinin de yeterli olduğu gözönünde tutularak, Üçüncü Plan döneminde 
Program kapsamına almacaktır. Ankara, istanbul ve izmir illerinin sos-
yall^tirme programına alınması yüksek öğretim mezunlarma uygula-
nacak ,^yuıt kalkınması hizmeti» nin yürürlüğe girmesinden sonra ger-
çekleştirilecektir. 

1801. Hekim ve yardımcı sağlık personeli açısmdan yoğun olan 
bu illerm programa girmesiyle, bu illerde çalışan hekim ve yardımcı 
sağlık personelinden Birinci ve İkinci Plan dönemlerinde Program kap-
samına aimmış ve Üçüncü Plan döneminde kapsama alınacak illere per-
sonel sağlanması mümkün olabilecek ve Programm tümünde etken bir 
rotasyon uygulama olanağı belirecektir. Üçüncü Plan döneminin diğer 
yıllarmda sosyalleştirme kapsamına almacak iller, illerin sağlık hizmeti 
yönünden gelişmişlik derecelerine bakılarak saptajımıştır (Tablo 636). 

TABLO : 636 — Üçüncü Plan Döneminde Sosyalleştirme Programına 
Ahnacak İller 

(Bin Kişi) 

İ l l e r §ehir Kır Toplam 

(1) (2) (3) 

Ankara, istanbul, izmir 7 792 Ö74 8 766 
Yozgat, Tokat, Niğde, Sinop, Çorum, Kırşehir, 

8 766 

Çankırı, Afyon, Kastamonu, Zonguldak, Bolu, 
Ordu. Uşak, Bilecik, Amasya, Muğla, Konya, 
Samsun 2 941 7 205 10146 

TOPLAM 10 733 8 179 18 912 

Kaynak : Devlet Planlama Teşkilâtı 

1802. 'Bu illerde, nüfusu 10 binden az olan yerlerde 10 bin kişüik 
köy ve yerleşme birimlerini kapsayacak şekilde i köy tipi sağlık ocağı, 
3 bin 'kişilik nüfusu kapsayacak şekilde bir sağlık evi, nüfusu 10 binden 
fazla olan yerlerde, 25 bin Ikişi için 1 şehir tipi sağlık ocağı, 150 bin 
kişi için bir kamu sağlığı dispanseri ve bir verem savaş dispanseri 
j'apüacaktır. 

1803. Bu illerde ve sosyalleştirme programı kapsamına daha önce 
alman İllerde, 1977 nüfuslarma göre Üçüncü Plan dönemi sonunda ger-
çekleştirilmesi gereken 'koruyucu sağlık tesisleri Tablo 637 de görül-
mektedir. SosyaUeştirme kapsamına aimmış 25 ildeki eksik tesisler, yıl-
3ara eşit bir şekilde dağıtılarak gerçekleştirilecektir. 



TABLO : 637 — Üçüncü Plan Döneminde Yapılacak 
Koruyucu Sağlık Tesisleri 

Köy tipi Şehir Kamu 
sağlık sağlık Sağlık sağlık 
ocağı ocağı evi dispanseri 

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

Sosyalleştirme kapsamındaki 25 il 65 93 1790 75 
Ankara - İstanbul, İzmir 98 311 324 59 Yozgat, Tokat, Niğde, Sinop, Ço-

311 324 59 

rum, Kırşehir, Çankın, Afyon, 
Kastamonu, Zonguldak, Bolu, Ordu, 
üşak, Bilecik, Amasya, Muğla, 
Konya, Samsun 719 116 2 402 69 

T O P L A M 882 520 4 516 203 
Kaynak : Devlet Planlama Teşkilâtı 

(2) YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI : 

1804. Üçüncü Plan döneminde, tek elden yönetimin sağlanamama-
sının doğurduğu sakıncaları gidermek amacıyla MiUî Savunma Bakan-
hğmm özel nitelikteki ve Üniversitelerin eğitim amaçlan dışmda kalan 
bütün yataklı tedavi kurumlarımn tek kuruluş bünyesinde toplanması 
gerçekleştirilecektir. 

1805. Üçüncü Plan döneminde yataklı tedavi kurumlarında yatak 
artışları smırlı tutulacak, yurt çapında genel bir standarda ulaşmak de-
ğil, her ilde belirli tiir standarda ulanmak amaç olacaktır. 

1806. Tatakh tedavi kurumlarmda yeni yatak kapasitesi yarat-
maktan çok, düşük verimle çalışan mevcut hastaneler önem kazana-
caktır. 

1S07. Mevcut nüfuslarına göre genel hastane yatate sayılarmm 
her ilde en az 10 binde 15 yatak standardına çıkarılması yataklı tedavi 
kurumlan programında öncelik taşımaktadır, illerde genel hastane ya-
pımmda, illerin sağlık hizmeti yönünden gelişmişlik durumu gözönünde 
tutulacak ve en düşük standardta olan üler önceUkle programa alma-
caiktır. 

1808. 10 -binde 15 genel hastane yataklarma 10 binde 2 doğum ve 
çocuk bakımevi yatağı eklenerek Üçüncü ve Dördüncü Plan döneminde 
her ilde 1977 nüfuslarma göre en az 10 toin kişiye 17 has-tane yatağı 
gerçekleştirmek için yeni 18 OOO yatağa ihtiyaç vardır. 

Üçüncü Plan dönemmde, 1977 nüfuslan esas alınarak yataklı te-
davi kurumlarmda hedefler Tablo 638 de verilmiştir. 

1809. Üçüncü Plan döneminde insangücü ve yatırım kaynaldanyla 
orantılı olarak 1982 yılı için gerekli 18 bin genel hastane ve doğumevi 
yatağmm 7 500 ü gerçekleştirilecektir. Göğüs hastalıklan hastanele-
rinde Üçüncü Plan dönemmde yeni kapasite artışma gidilmiyecek, mev-
cutlarm daha verimli işletümesüıe çahşılacaktır. 



TABLO : 638 — üçüncü Planda Yataklı Tedavi Kurumlarında Hedefler (a) 

(Yatak sayısı) 

1973 1974 1975 1976 1977 Toplam 

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

Genel hastane + doğum ve 
çocuk bakımevi 1500 1500 1500 1500 1500 7 500 
Ruh sağhfı 700 700 700 700 700 3 500 
Onkoloji Hastanesi 500 500 500 500 500 2 500 
Diğerleri 100 100 100 100 100 500 

TOPLAM 2 800 2 800 2 800 2 800 2 800 14 000 

Kaynak : Devlet Planlama Teşkildtı 
(a) Hedefler, yıl sonu gerçekleşmesini değil, o yıl programına alı-

nıp projel&ndirilecek yatak sayısını göstermektedir. 

1810. Akıl ve ruh sağlıfı hastemelerinde 1982 yılma kadar yara-
tılması gereken kapasite, mevcut 5 800 yatak gözönünde tutuldugımda 
S 800 dür. Üçüncü Plan döneminde tounun 3 500 ünü gerçekleştirmek he-
def olacaktır. 

(3) DİĞER KORUYUCU TESİSLER : 

IS l l . Bakanlık ve demek dispanserlerinin i^ i r l i f iy le yürütülen 
Verem Savaşında 1982 ye kadar yeni 100 adet dispansere ihtiyaç var-
dır. Üçüncü Plan döneminde bunun 50 tanesi hastalıg-ın yaygm olduğTi 
yerlerde, ihtiyaçlar ıgözönünde tutularak gerçekleştirilecektir. 

TABLO : 639 — Toplam Sağlık Yatırımları 

(1971 fiyatlarıyla. Milyon TL.) 

KONULAR 

Birinci Plan 
gerçekleşme 

(1) 

ikinci Plan Üçüncü Plan 
gerçekleşme hedefi 

(2) (3) 

Saflık ocakları 
Sağlık evleri 
Difer koruyucu tesisler (a) 
Yatakh tedavi kurumlan 
Sosyal refah hizmetleri (b) 

578,0 
442,0 
300,0 

2 380,0 
300,0 

TOPT,AM 1 6.58.0 1 940,7 (c) 4 000,0 

Kaynak : 

(a) 

Devlet Planlama Teşkilâtı 

Kamu sağlığı dispanseri, verem savaş dispanseri, halk sağlığı 
Lab., bölge kamu sağlığı Ens., bölge tamirhanesi, eğitim mer-
kezi. 

(b) Çocuk bakım ve yetiştirme yurtları, ük kabul merkezleri, kreş 
ve gündüz bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, yaşlılar hu-
zur ve dinlenme yurtları, geri zekâlılar bakım kurumZarı kör 
ve sağır okulları. ' 

(c) 1972 yılı gerçekleşmesi tahminî olarak verilmiştir. 



eeda hlî!" i Laboratuvan. 16 böl-
H T , " " ^^ Merkezi g e r c e k î l 

hrme hedefmm yüzde 50 sini gerçekleştirecek şeküde Ücüncü S HT 
T ^ Î T ' ' I-boratuvan 8 Bölge k m u S a S r ^ ^ utü^î 
8 Bölge Tamirhanesi ve 8 Eğitim Merkezi yapılacaktır. 

2. Y A T I K I M H E D E F L E R İ : 

1813. Üçüncü Plan döneminde yukarda belirtilen fizik 
varabilmek için toplam yatunmlar Tablo 639 da g Î Ü T İ r . 

V. İLKELER VE TEDBİRLER : 

Ya taS ' t d l ' i , - tek elder. yönetilmesi temel ilkedir. 
YatakJ, tedavi kurumlarmda tek elden yönetime ulaşmak için vaLaJd, 

getirilecek Millî Savunma Bakanlıtınm özel nitelikteki ve Üniversitele-

ZtZTr r T " k u r u l u ^ l a r r i f U 
hastaneler bu kuruma devredilecektir. 

(2) Teni kurulacak kurum dışında h i^ i r kamu kuruluşu yeni has. 
t ^ e yapımına girişmiyecektir. Sosyal Sigortalar Kurumu ve I ^ T e -

ve belirecek ü ^ İ y J l 
rmı Yataklı Tedavi Hizmetleri Kurumuna üeteceklerdir. Kurum S e 
kenierm saflık ana planıyla tutarh biçimde yatırım p r o g r Z i alm-

^^^^ imletme ^prTkolu t : 
yararlandırarak bu ihtiyaçları karşılayacaktır. 

htemetlerinin tek elde toplanması sağlaauncaya kada^ 
defış:k kurumlara ait ya^kl ı ve yataksız tessilerdeki personel teçhizat 
ve malzemenin kadro ve standartları Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan-

İle birlikte hazırlanacak yönetmelikler esasma göre düzenlenecek 
boş yatak kapasitelerinden istifade imkânları aranacak ve yeni kurul 
lacak yataklı kurumlann bina ihtiyaç programı ve inşa yerlerinin secil-
mesmde Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının onay. alınacaktır 

(4) 'SatlıOî ve iSosyal Yardım Bakanlıtı saflık hizmetlerinin tök e l -
den yönetilmesi temel ilkesine uygun olarak merkezde koordinasyon ve 
ışbıriıfml kolayca sağlayacak, taşra örgütünde bölgesel kuruluşlan ge-
liştirilecek, yönetimde taşraya daha çok yetkiler verecek ve taşra örgütü 
İle bağlantılarım güçlendirecek bir biçimde yeniden düzenlenecektir Bu 
düzenlemede koruyucu hizmetlerie tedavi edici hizmetler arasında bü-
tünleşmeyi sağlamak için. Yataklı Tedavi Kurumlan ile gerekU ilişki 
sağlanacaktır. 

(5) Insangücü bölümünde yer alan, tüm yülcsek öğretim j^pan-
lara uygulanacak «yurt kalkmması hizmeti» hekimlerin yurt düzeyinde 
dengeli dağılımı amacma dönük olarak bir sisteme bağlanacak ve Üçün-
cü Beş Yıllık Planm ilk yılı sonunda uygulamaya konulacaktır. 

(6) Sosyalleştirme Prograrm'nm personel temininde karşılaşılan 
güçlükler yüzünden yavaşlatılması yolu seçilmeyip, programa alman il-
lere pratisyen ve uzman hekim sağlanması için tüm malî ve sosyal özen-



dinci tedbirler kesinlikle alınacak, Ankara, Istantoul ve İzmir'in de prog-
rama alınmasıyla belirecek rotasyon olanağı bir sisteme bağlanacaktın 

(7) Ana çocuk saglı f ı ve aile planlaması hizmetlerinin merkezi dü-
zeyde ve taşrada sosyalleştirme programıyla bütünleşmiş tek bir örgüt 
tarafından yürütülmesi sag-lanacaktır. Sağlık hizmetlerinin sosyalleşti-
rüdigl illerde aile safl ığı ve planlaması hizmetleri sağlık ocak ve evle-
rinde yürütülecek, dofum oranlarının Türkiye ortalamasmı aştığı yer-
lerde özel programlar uygulanacaktır. Aile planlaması hizmetme difer 
ilgili 'kamu kuruluşlarmm katılması saglanacaik'tır. 

Üçüncü Plan döneminde sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmedifi 
illerde aile sag-lıgı ve planlaması hizmeUermin geliştirilmesine önem ve-
rilecektir. Bu amaçla, köysel bölgelerde çalışan köy ebelerinin hizmetleri 
geliştirilecektir. 

(8) Kademeli trir şeıkilde uygulanmaJk üzere toir genel sag-lılî sigor-
tası için geıekli mevzuat hazırlanacaktır. Mevzuatın hazırlanmasında, 
sigortanın saflık hizmetinin geliştiği illerde yataklı tedavi kurumlarına 
talebi artırmaması gözönünde tutulacak ve sigortanın yaratacağı ek ta-
lebin gerektireceği finansmanm yalnız sigorta primlerinden karşılan-
ması esas olacaktır. 

(9) Çevre satlıgı üe ilgiU yapım, 'bakım ve işletme hizmetlerinin 
tek elden yuıütülmesi ve geliştirilmesi amacıyla, bu alandaki ye'.ki, kay-
nak ve insangücü envanteri yapılacak, görevler saptanacak ve bu ça-
lışma sonuçlarına göre gerekli mevzuat düzenlemeleri yoluna gidilecek 
bu düzenlemede hizmetin yaygın ve standart biçimde yürütülmesini 
sağlamak üzere bir kuruluş görevlendirilecektir. 

Çalışma sonuçlandırılıncaya kadar belediyelerin çevre saflığı hiz-
metlerini yapması için gerekli tedbirler alınacak, güçsüz belediyeler 
desteklenecek, yapamadıkları hizmetlerin merkezi idarece yürütülmesi 
saglanacakiır. Bu arada özellikle turistik bölgelerde belediyelerin yeter-
siz kaldıg-ı haşare mücadelesi Sag-lık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca 
yürütülecektir. 

(10) Çevre safhğı hizmetlerinin ve besin maddelerinin saflık yö-
nünden denetilmesi, yasalaı •ın ve normlarm saptanması ile görevli ve 
Saflık ve Sosyal Yardım Bakanhfı'na baflı bir birim kurulacak, bu bi-
rim çevre sa f l ı f ı ile ilgili difer kurumlarla işbirlifi yapacak ve önemli 
konularda birlikte karara varacaklardır. 

(11) Ana-çocuk sa f l ı f ı hizmetlerinde ve okul ve okul öncesi çaf-
dakl çocuklara yönelen ve dış kuruluşların yardımlarıyla yürütüien bes-
lenme programları, görülen eksik beslenmeye ve beslenme efitimine 
afırlık verecek şekilde yeniden düzenlenecek ve bu programların geref i 
gıdaların giderek mülî kaynaklardan saflanması gerçekleştirilecektir. 

(12) Pizik hedeiflerde belintilen genel hastane yataJk sayılan yatak/ 
nüfus oranlan en düşük olan illerden başlanarak gerçekleştirilecektir. 
Ancak yeni yatak kapasitesi yaratılırken, mevcutlarm en az yüzde 70 
yatak işgal oranı ile kullanılması gözönünde tutulacak, bir ilde mevcut 
kapasiteden tam yararlanma saflanmadan yeni yatırım yapılmayacaktır. 



1(11®) Yataikh tedavi ikurumlannda "kullanıian yatak Ue lıadro yatağı 

sayılan arasındaki farklar azaltüacak ve düşük yatak kullanma oranlan 

yükseltilmek yoluyla yatırım yapılmaksızın halka fazla yatak sunmaJc 

ilkesi esas almacaktır. Hastane imletmesinde Uk yardım ve ambulans 

hizmetlerindeki noksanlarm ikmaline önem verilerek, gerekli tedbirler 

öncelikle almacaktır. Evde tedavi hizmetlerinin geliştirilmesine önem 

verilecek ve 'bu konuda pilot uygulamalar yapılacaktır. 

(14) ISağlA yapılannda ihtiyaca cevap vereceık yapı standartlanmn 

geUştirilmesi amacıyla Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanhğı, Baymdırlık; 

Bakanlığı ve TBtTAİK Yapı Araştırma Enstitüsü devamlı toir igbirUgi 

kuracaklardır. Sağlık ocağı, sağlık evi, dispanser gitoi sağlık tesislerin-

de yatırım maliyetini düşürecek tedbirler yajımda ıhalk katılımmın ger-

çekleşmesine çalışılacaktır. 

(15> lAJul ve rulı sağlığı ve Onkoloji 'hastaneleri için fizik hedefler-

de gösterilen yatak artışlan Sağlık ve Sosyal Yardım Eakanlığı'mn 

saptayacağı ülerde ve toirer bölge hastanesi niteliğinde olarak prog-

ramlanacaktır. Yataklı tedavi kurumlannda yatak artışı belirtilen akıl 

ve ruh sağlığı hastaneleri, yalnız tedavi edici hizmete yönelmeyip böl-

gelerinde koruyucu ruh sağhğı hizmetlerini yürü'ten ve yönelten bir 

biçimde geliştirilecektir. 

(16) lUjrugturucu maddelerin 'kötüye (kullamiması, alkolizm ve îlâca. 

bağlanma konulaınnda araştırmalar yapacak :bir merkez kurulacaktır. 

(17) Çalışma fBakanOığı İşçi iSağhğı ve İş Güvenliği IGenel İMCüdür-̂  

lüğü hizmetleri sanayiinin yoğunleıştığı yörelere yöneltecek biçimde ge-

liştirecek, özellikle işyeri sağlık örgütleri ve hekim kullanma ile UgUi 

kanunlann uygulamadaki tereddütleri ortadan kaldınlacak şekilde yeni-

den düzenenmesi ve işçi sağlığı konusunda hekimlerin ve yardımcı sağ-

lık personelinüı yetiştirilmesi için Üniversitelerde ve Sağlık ve Sosyal 

Yardım Bakaniiğı'na bağlı kuruluşlarda gereken bölümlerin açılması 

gerçekleştirüecektir. îş yerlerinde asıl uygulayıcı olarak çalışan sağlık 

ve 'güvenlik örgütleri personelinin eğitimi yeniden ele almacaktır. 

(Iİ8) iDiş sağhğı hizmetleri için Sağlık Bakanaığı .bünyesinde bir diş 
sağlığı ünitesi kurulacak ve diş sağlığı için ilk örgütlenme kent tipi sağ-
lık ocaklarmda başlayacak ve gezici ekiplerie köylere 'hizmet götürü-
lecektir. 

(19) Kan- sağlama proıgrammda Salık veğ Sosyal Yardım Eoıkan-

lığmda 1 No. lu tedbirde kurulması öngörülen kurum bünyesinde bir !bi-

rim kurulacaktır. Boı birime bağlı ibir kan transfüzyonu referans labo-

ratuvan ve geUştirilecek programa göre kan merkezleri açılacaktır. 



(20) İlâçlarda devlet kontrolü ithal edilen hammaddenin miktar, 

fiyat ve nitelik kontrolü ile başlatüacak, tıbbi ve veteriner ilâçlarmm 

rtOısat öncesi analizlerinden başka piyasaya çıktıktan sonra kontrol edil-

meleri içüı gerekli denetim, Saflık ve Sosyal Yardım Bakanhfı adına 

istanbul Devlet Üâç Kontrol Enstitüsü ile geliştirilecek olan Refik 

Saydam Merkez HıfzıssıMıa Enstitüsü îlâç Kontrol Şubesince yerine 

getirilecektir. 

(21) Aş ın ilâç tiüîetimini ve ilâç enflasyonımu smırlamaJk amacıy-

la, bu güne kadar verilen ilâç ruhsatlan gözden ıgeçirilecek Sağ-lık ve 

Sosyal Yardım Bakanlıfmca eş tesir yapan mevcut ilâç sayılan eızaltı-

lacak, reçetesiz ilâç satılmasmı önleyici tedbirler etkenleştirilecek ve 

kamımun ilâg alma esasları yeniden saptanacaktır. 

ilâç tüketiminin alt gelir grublarına yaygmlaştmlmEisı amacıyla, 

saflık yönünden hayati önem taşıyan belirli ilâçlarm fiyatlannı sabit 

tutacak tedbirler almacaktır. 

(22;) Okul ve Spor Sa f l ı f ı PrograjmIarı Safl ik ve ıSosyal Yardım 

Bakanlıfı, Millî E f i t im Bakanhfı ve Gençlik ve ıSpor Bakanlıfı ile or-

taklaşa hazırlanacak, bu Programda gerekli eleman yetiştirilmesi ve 

spor faaliyetlerinin yofunlaştıf ı illerde 'gerekli spor sağlık merkezle-

rinin kurulması gerçekleştirilecek, bu birimlerin dışında hizmetler genel 

saflık hizmetleri kapsamında ele alınacaktır. Kırsal bölgelerde bu ko-

nuda saflık ocaklarınm saflık memurlarından, il ve ilçe merkezlerinde 

saflık ocaklarından ve hekimlerinden yararlanılacaktır. 

(23) iSaflık hizmetlerinde kullanılan araç ve gereçlerin standardi-

zasyonu Türk Standartları Enstitüsünce, Saflık ve Sosyal Yardım Ba-

kanlıfı ile işbirliği yapılarak öncelikle ele almacaktır. 



K O N U T 

I. PLANLI DÖNEMDE GELİŞMELER : 

1. G t R İ Ş : 

1815. Türkiye'de konut sorunu, İkinci Dünya iSavaşı sonlarında 
hızlı nüfus artışı ve şehirleşme sonucu daha da önem kazanmıştır. Bu 
dönemde belli bir yerleşme, şehirleşme, konut ve arazi politikasının iz-
lenmeyişi bu konuda sorunJan artırmıştır. Ayrıca konut arzının dar ge-
lirli gruba yöneltilememesi şehir çevrelerinin gecekondu kuşaklanyla 
sanimasına ve şehir hizmetlerinin yetersiz kalmasına yol açmıştır. 

1816. Planlı dönemde konut yatırımlarımn genel yatırımlar için-
deki durumu tespit edilmiş, belirli yatırım tavanı içinde en fazla sayıda 
konut üretim ilkesi ortaya konmuş, konut yatınmlanmn belli bir tava-
nın U.stüne çıkarılmaması ömgörülmüştür. Lüks konut yapımının sınır-
lanması ve sosyal konut standarUannm tespiti, dar gelirli ailelere kina-
Irk konut sağlanması, arsa spekülasyommun önleaımesi gibi temel amaç-
lar belirlenmiş, gecekondu sorununun çözümünde politikanm dayanacağı 
temel ilkeler tespit edilmiştir. 

İSIT. îkinci Planda arsa için öngörülen politika, kamu elindeki 
arsaların satışından kaçınılıp şehirlerin gelişme alanlarında arsa stoku 
yapılması ve kamu yatırımları sonucu arsa ve konut değerlerindeki ar-
tışlarm vergilenerek kamuya mal edilmesi olarak ortaya konmuştur. 

1818. Uygulamada, kredi alanında yapı tasarrufu sisteminin sa-
dece sosyal konutlara dönük olması sağlanmış, ancak bu metrekare sı-
nırlaması biçiminde etkili olabilmiştir. Dar gelirli aileler için getirilen 
«Dörtlü sistem» ihtiyaçlar karşısında küçük çapta bir uygulama olanağı 
bulabilmiştir. Bu alanda getirilen küçük tasarrufçu konut kredisi sis-
temi ise uygulamada işlememiştir. 

ıs ı 9. Birinci Plan Döneminde gecekondular için 775 sayılı özel bir 
Kanun çıkarılmış ve bu Kanuna dayalı olarak önleme, ıslah ve tasfiye 
uygulamasına gidilmiştir. Gecekondu önlemeye öncelik verilmiş, ıslah 
ile mevcut geceikondu bölgelerine özellikle alt yapı tesislerinin götürül-
mesine çalışılmıştır. Tasfiye uygulamasında ise yapının içindekilere ko-
nut bulmadan yıkmamak ilkesinden hareket edilerek. otıınıir>-ası müm-
kün olmayan konutların ortadan kaldırılması öngörülmüştür. Ancak 
Kanunda bu amaçla ayrılan kaynakların yetersizliği, üre.tımrie yoğun-
laşmak yerine zabıta tedbirlerine önem verilmiş olması ve gecekondu 
sahiplerine arsa mülkiyetinin devrinin de öngörülmesi nedenleri ile uy-
gulama başarılı olamamıştır. 

1820. Uygulamada, önceUk kriterleri açıklığa kavuşturulmamış, 
gecekondu önleme çalışmaları büyük yerleşme merkezleri ve belli en-
düstri bölgelerinde yoğunlaştırılacağına ülke yüzeyine dağıtılmıştır. 



1821. 1969 yılında iArsa Ofisi Genel Müdürlüğü arsa spekülasyo-
nunu önlemede önemli bir araç olarak 'kurulmuştur. Ancak, ofisin kuru-
luş ve sermaye yetersizlikleri henüz beklenilen düzeyde uygulama ver-
mesini engellemektedir. 

1822. 1970 yılında kabul edilen Finansman ve Emlâk Vergisi Ka-
nunlarının lüks konut yapımını sınırlama ve spekülasyonu önlemede et-
kili olmaya başladığı görülmektedir. Getirilen bu tedbirler henüz tam bir 
sistem oluşturamamış ve konut ihtiyacının karşılanmasında umulan so-
nuçlan henüz vermemiştir. 

2. KOÎTDT STOKU : 

(1) ŞEHİRLERDE: 

1823. 1972 yıh sonunda 10 binden fazla nüfuslu yerleşme birimle-
rinde konıut sayısının 2.8 milyona uleışacagı tahmin edilmektedir. 1972' 
yılı sonunda konutların oda sayısına göre dağılımı Tablo 640'da gösteril-
miştir. 

TABLO : 6^0 — Şehir Konut Stoku ve Oda Dağilvnu 1972) 

Konut sayısı 
(Bin) 

Oda 
dağılımı (a) 

(Yüzde) 

Toplam 
oda savısı 

(Bin) 

Konutta oda sayısı (1) (2) (3) 

1 odalı konut 324 11,5 324 
2 » » 1018 36,3 2 037 
3 » » 898 31 9 2 691 
i > > 378 13,5 1 512 
5 » » 106 3,8 532 
6 4-» » 84 3.0 529 

TOPLAM 2 808 100,0 7 625 

Kaynak ; Devlet Planlama Teşkilâtı 
(a) Oda dağılımı oranlan: Devlet Planlama Teşkilâtı, Konut 

özel İhtisas Komisyonu raporu. 

1824. Şehir konutlarında oda başına düşen nüfus 1955'de 2.17 kişi, 
1965 de 2.01 kişi iken 1972'de 1.87 kişiye düşmüştür. Bu değer, geUşmiş 
ülkelerin standartlarma oranla sıkışık bir barınma yogımluğunu göster-
mektedir. 1972 yılı sonunda konut başına ortalama 2.7 oda bulunacagıı 
tahmin edilmektedir. 

1825. Ekonomik kalkınma ile birlikte, konut ihtiyaçlarının sayr 
olarak karşılanmasının yanında mevcutların iyileştirilmesi de önem ka- i 
zanmaktadır. 1972 yılı başında konut stokunun yüzde 15'inin onanla- | 
bilir ve yüzde lO'unun çürük konut nitelifinde oldugru tahmin edilmekte- i; 
dir. Konutlann hanehalkı kolaylıkîan bakımından dağılımı Tablo 64-1 
de verilmiştir. 



rABLO : _ Hane Halkt KolayhTclan Olan Konutlann Toplam 
içindeki Paylan 

500 binden 100-500 bin 10-100 bin 
çok nüfuslu nüfuslu nüfuslu 

g^^'rler şehirler Kasaba Köy Toplam 

^̂ ^ (3) 
Kutfagıolan 84,T 59,9 ^ ^ 

Banyosu Olan 64,6 31,4 37,3 20,1 3,8 20 0 

Gusulhanesi Olan 11,5 25,5 32.2 49,4 53,7 42 7 

Evin içinde helası Olan 78,7 53,9 43,7 41,0 241 38 6 

Musluk suyu ola^ 83,0 62,8 59,4 39,4 115 28 9 

Elektriği Olan 94.I 88,0 83,7 52,4 I.3 36.6 
Havagazı, likit gazı 

^̂ ^̂ ^̂  62,8 63,8 43,8 6.7 33.1 
^y^U : Devlet Planlama Temau, Konut özel İhtisas Komisyonu Ra-

Belediyelerce verilen ruhsatlara göre şehir konutlarında alan birim 
sayısı maliyet ve metrekare maliyet değerleri Tablo 642-de gösterilmiş-

ilanda ihtiyaç olarak hesaplanar. 900 bin konut bi-
r ımnın tespit edüen yatırım hacmî içinde karşılanması için, şehir ko-

oT İaT Too m T o r ^ " -aliyetindeki yüzde 18 tasarruf amacınl paralel 
\ , azaltılması gereği 

ortaya konulmuştur. Ancak, uygulamada ortalama alan dışında plfn £ 
deflenne uygunluk sağlanamamıştır (Tablo 64-2). 

1827. Ruhsatlı konut üreüminde dikkati çeken önemli bir konu da 
buyuk şehirlerin konut yatınmımn sayısal ve değer olarak büyük bir 
bolümü oluşturmasıdır. 1970 yılında yalmz istanbul, Ankara ve İzmir'de 
yapılan konutlann bu yılda inşa edilen toplam ruhsath konut birimle-
rine oranı yüzde 36.2'ye ve değer olarak da yüzde 47.4'e ulaşmaktadır. 

1828. 1955 yılmda Myük şehirlerde kira fconutmıda oturanlarm oranı 
yüzde 36 ik«n bu değer leeo-da yü^e 42'ye çdanıştır. Şehirleşme sonucu bu 
arti5 devam etmdktedir (Tablo 643). Bu durum kira feonutu yapma eğili-
minin yoğunlaşarak devam etmekte olduğunu göstermektedir. 

1829. 1960 yılında Türkiye'de yaklaşık olarak 240 bin gecekondu 
vardır ve şehirli nüfusunun yüzde 13.5'i bu barmaklarda yaşamaktadır. 
775 sayılı Gecekondu Kanununa göre yapılan 1967 yılındaki tespitte 56 
İlde gecekondu sayısı 403 400'e çıkmıştır. Bu saymm 1969'da 000 bin ve 
gecekondularda yagıyan nüfusun şehir toplam nüfusunun yüzde 23.3 ünü 
oluşturarak 2 milyon 750 bin olduğu tahmin edilmektedir. 
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TABLO : 6^5 — Ev Sahibi - Kiracı Oram (1968) 

(Yüzde) 

500 binden 100-500 bin 10-100 bin 
çok nüfuslu nüfuslu nüfuslu 

şehirler şehirler şehirler Kasaba Köy Toplam 

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

Ev sahibi 43,5 49,6 63,4 65,8 — 55,8 

Kiracı 56,0 49,8 80,1 19,8 — 39,3 

Bilinmeyen 0,5 0,6 6,5 14,4 — 4,9 

Kaynak : Devlet Planlama Teşkilâtı, Konut özel İhtisas Komisyonu Ra-
poru 

(Z) KIRDA : 

1830. 1&65 nüfus sayımı sonuçlarına gföre 10 binden az nüfuslu 
yerlerde konut sayısı 3 milyon 686 bin dir. Kırda ortalama aile büyük-
lüğü 196n'da 6.02 kişi iken 1965'te 5.90 kişiye düşmüştür 1972 yılı sonunda 
10 bin'den az nüfusu yerlerde konut stokımun S 988 bin olacağı, ve orta-
lama aile 'büyüklüğünün 5,88 kişi olacağı taii'min edilmektedir. 

TABLO : 644 — Kır Konut Stokunun Oda Dağılımı (1972) 

Konut stoku 
Oda dağılımı 
(Yüzde) (a) 

Toplam 
oda sayısı 

(Binde) 

Konutta oda sayısı (1) (2) (3) 

1 odalı konut 894 545 22,43 894 

2 » » 1 629 962 40,87 3 260 
3 > » 809 198 20,29 2 427 
4 » » 480 972 12,06 1924 

5 > » 74 183 1,86 371 

6 » » 99 304 2,49 596 

TOPLAM 3 988 164 100,0 9 472 

Kaynak : Devlet Planlama Teşkilâtı 
(a) Oda dağılımı sütunu oranları Devlet Planlama Teşkilâtı Konut Özel 

İhtisas Komisyonu Raporundan alınmıştır. 

1831. 1972 yılı kır nüfusu 23 251 bin kişi olarak tahmin edildiğine 
göre oda başına 2.44 kişi düşmektedir. Konut başına ise 2.4 oda tahmin 
edilmektedir. 

1832. İmar ve îskân Bakanlığının yaptığı 1963 örnekleme sonuç-
larma göre, elde edilen oranların değişmediği varsayıldığında kır konut-
larmın yarısının sağlam, diğerlerinin çürük olduğu söylenebilir. 

1833. Hane halkı kolaylıkları yönünden köy konutlarının durumu 
Tablo 641 de gösterilmiştir. 



s. KONUT ÜRETturlNlN OBLl§ME8t: 

1834. Belediyelerce verilen ruhsatlara göre Birinci ve İkinci Plan 
-döneminde konut üretimindeki gelişmeler alman ruhsatlara göre Tablo 
•642'de gösterilmişür. 

KONUT YATIRIMLARININ GELİŞMESİ : 

1835. Birinci ve ikinci Plan Dönemlerinde programlarda öngörü-
len konut yatırımları; konut yatınmlannm toplam yatırımlara oranı ve 
konut yatırımlarında özel ve kamu kesimi paylan olarak hedefleri ve ger-
çekleşme durumları Tablo 645'de gösterilmişür. 

1836. Konut yatırımlarında özel sektör yatınnu önemli bir yer 
tutmaktadır. İkinci Plan döneminde gerçekleşen ya tmmlann toplam 
içindeki payı Planın öngördüğü yüzde 17.9'un üstünde, Birinci Planm 
smu-laması olan yüzde 20 civarında kalmaktadır. Buna rağmen, sayıca 
ihtiyacın altmda kalınmakta ve bu açığm çotunJuğımjun gecekondu ola-
rak kapandığı görülmektedir. 

5. SORUNLAR: 

1837. Mevcut konutİEinn kalitesi, yapı malzemesi, yaşı ve sağlığa 
uygunluk durumu bilinmektedir. Bugüne kadar konut sayımı yapılma-
mış olması, bu konudaki bilgilerin farklı tarihlerde ve farklı metodlarla 
derlenmesi 'bütünü g'örmeye olaaıalk vermemektedir. (Konut stoku haJc-
icmdaki bu belirsizlik yenilemeden doğacak ihtiyacın tahminini güçleştir-
mektedir. 

1838. Konut ihtiyacının sayısal tahmini kadar önemli bir diğer 
konu, bu ihtiyacı duyan gruplann sosyo - ekonomik durumunun bilinme-
mesidir. Köy ve şehir konut ihtiyacının ve gelir gruplarına göre konut 
ihtiyacım effekti f talep haline dönüştüremeyen dar gelirlilerin tespiti 
açısmdan önem kazanmaktadır. 1968 - 1972 döneminde gecekondu sayısı-
mn artış nedeni, göçlerden meydana gelen konut ihtiyacının piyasa me-
kanizması ile kaşılanamaması ve bu grubun ihtiyacım ef fekt i f talebe 
Kiönüştülememesidir. Böylece 1968 yılı başında 450 bin olan gecekondu 
sayısının 1970 sonunda 600 bini bulduğu, 1972 sonunda ise 700 bin olacağı 
tahmin edilmektedir. Şehirlerdeki nüfus yığılması ve konut içm ayrıla-
bilen fonJann gerektiği biçimde değerlendirilmemesi, konut piyasasın-
dan faydalanabilir orta üst gelir grubunun çok sayıda birimden meyda-
na gelen apartmanlarda daire sahibi olması sonucunu doğurmuş ve bu 
durum 634 sayılı Kat (Mülkiyeti Kanunu ile hukukî bir nitelik kazanmış-
t ır . 

1839. Bu Kanunun geürdiği müşterek mülkiyet sistemi talebin 

artışma yol açmış ve bu durum, bu üretim faaJiyetini kısa zamanda kâr 

:getiren çekici bir ticaret alanı hailine dönüştürmüştür. 

f . 5 3 ^ 
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1840. Konut üreücilerinin genellikle örgütleşmemiş olması, bu ko-
nuda özel sermayenin yoğunluk kazanmamış bulunması, üreüm süreci-
nin teknik yönden düzenlenmesinde yetersizliklere yol açmış ve projelen-
dirme adamasında aksaklıklar ve yapım sırasında kamuca teknik kont-
rolün sağlanamaması nedeniyle sürat ve düşük maliyet için emniyet 
paylan zorlayan bu sisteme has inşaat usulleri kalitesiz malzeme, işçi-
lik, ömrünü doldurmayan yapılarm yıkılarak yemlenmesi, yapıcı - alıcı 
İlişkilerindeki bozukluklar gibi sorunları ortaya çıkarmış bulunmaktadır. 

1841. Di fer bir sorun kredi sisteminin yetersizliğidir. Bu mekaniz-
ma etkili bir şekilde işlememektedir. Dar gelirlileri, toplu konutu, sosyal 
konutu, destekleyici bir sistem kurulamamıştır. Emlâk ve Kredi Ban-
kası Yapı Tasarrufu Sistemi, Küçük Tasarrufçu Kredi Sisistemi, Koope-
ratif Kredileri, İmar ve İskân Bakanlığı 4'!ü sistem uygulaması, SosyaJ 
Sigortalar uygulaması, Ordu Yardımlaşma Kurumu kredileri, toplumun 
bütün gelir gruplarının konut finansman ihtiyaçlarına cevap verecek ve 
sosyal toplu konutu gerçekten destekleyecek bir bütünlüfe kavusturula-
mansıştır. 

1842. Euşrün toplu konut yapımına yönelen krediler koperatifler 
yoluyla kullanılmaikta, ancalk konut kooperatiflerine yasal ne de uygu-
lama ölçefmde yeterince düzenlenmemiş bulunmaktadır. 

1843. Sosyal konut standarUarma uygun ucuz konut yapan toplu 
konut kuruluşlan, ihtiyaca uygun üretim üzerinde etkili olamamışlardır. 
Süre ve faiz bakımından konut alanına uymayan, genellikle ticarî ve 
difer ekonomik alanlara yöneltilmiş kredilerin kullamiması satış fiyat-
laruun yükselmesindeki nedenlerden biri olmaktadır. Arsa sepekülasyo-
nunu önleyecek bir kamu kontrol sistemi henüz kurulamamıştır. Kamu-
nun elindeki arsa stoku çeşitli kuruluşlarm elinde gerektiği biçimde de-
terlendirilmemektedir. Arsanm değeri konut maliyetleri içinde yüzde 
SO-ye kadar çıkmaktadır. Arsa fiyatlarının yükselmesi sonucu iskân 
alanlannda spekülatif amaçlarla boş yerler bekleUlirken iskân sınırlan 
dışında veya kamu arsaları üzerinde baskı yaratılmakta, belediye iskân 
smırlannm genişleülmesi istenmekte, konut stokunun ömrünü doldur-
madan yenilenmesine gidildiği görülmekte ve hızla artajı yoğunluk 
nedeniyle mevcut alt yapmm kısa zamanda yetersiz kalmasma yol açıl-
maktadır. 

1844. Konut maliyetini etkileyen önemli unsurlardan olan inşaat 
malzemesi fiyatlannda hızlı artış görülmektedir. Aynca piyasadaki yapı 
malzemesinin standardizasyonu sağlanamamıştır. 

II. UZUN DÖNEMLİ GELİŞME YÖNÜ: 

1845. Uzun dönemde asgarî standardm altındaki ve eskiyen ko-
nutlann yenileneceği; afetlerden meydana gelen konut ihtiyacımn tümü-
nün karşılanacağı tahmin edilmektedir. 

Demoğrafik değişime dayalı konut ihtiyacı tahminleri şehir ve kır 
aynmıyla Tablo 646 ve 647'de verilmiştir. 



TABLO : 646 — Nüfiıs Artışı ve Ailelerin Küçülme Eğilimine Göre 
Şehirlerde Konut İhtiyacı (197Z -1995) 

Yülaa" 

10 binden fazla Hane halla 
yerler nüfusu Hane halkı sayısı 

(Bin) büyüklüğü (a) (Bin) 
Konut ihtiyaci 

(Bin) 

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

1973 14 285 5,09 2 806 175 
1973 15 202 5,0a 2 990 184 
1974 16182 5,07 3192 202 
1975 17 230 5,06 3405 213 
1976 18 362 5,05 3636 231 
1977 19 574 5,04 3880 244 
1980 23 215 5,01 4 630 750 
1985 31 400 4,96 6 330 1700 
1995 48 600 4,86 10 000 2 103 

Kaynak : Devlet Planlama Teşkilâtı 
(a) Hane halkı büyüklüğümün her yü O fil kadar azalacağı var-

sayılmıştır. 

TABLO : 6^7 — Nüfus Artışı ve Ailelerin Küçülme Eğüimine Göre 
Kırda Konut İhtiyacı (197i - 1995) 

10 binden az Hane halkı 

Yıllar 
yerler nüfusu Hane halkı sayısı Konut aıtiyact 

Yıllar (Bin) büyüklüğü (a) (Bin) (Bin) 

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

1972 23 251 5,83 3 988 
1973 23 085 5,82 3 966 
1974 23 166 5.81 3 987 21 
1975 23 184 5,80 3 997 10 
1976 23 119 5,79 3 992 
1977 22 500 5,78 3 »93 
1978 22 984 5,75 3 997 8 
1985 21 519 5,70 3 775 
1995 16 300 5.60 2 920 

Kaynak : Devlet Planlama Teşkilâtı 
(a) Hane halkı büyüklüğünün her yıl O fil kadar azalacağı var-

sayılmıştır. 

III. ULUSLARARASI KARŞILAŞTIRMALAR: 

1846. Gelişmekte olan ülkelerde konut niteliti hakkında bir yar-
gıya varabilmek için oda başına düşen nüfus açısından durumu sanayi-
leşmiş ülkelerle kıyaslamak gereklidir (Tablo 648). 



TABLO : 6^8 — Ülkelerde Oda Babına Düşen Nüfus 

-D-1, jv. başına. 
Ülkeler düşen nüfus 

(1) (2) 

İngiltere o,6 
1961 Belçitoa o'e 
1966 Avustralya o,7 
1960 A. B, D. o!? 
1967 Kanada 0,7 
1968 Pnanaa oiö 
1960 Batı Almanya 0*9 
1960 İspanya o,9 
1969 Avusturya 1,0 
1968 Japonya ı ı 
1961 İtalya ı.'ı 
1965 Bulgaristan x,2 
1961 Yunanistan 1,5 
1961 Yugoslavya 1 r 
1972 TÜRKİYE (a) 
1960 Meksika 2.9 

Kaynak . Birleşmiş Milletler 
(a) Türkiye'nin 1965 değeri dir. 

1847. Tablodan görüleceği gibi ülkelerin çoğunda bir odaya birden 
az insan düşmektedir. Birleşmiş .Milletlerin Avrupa için kabul etüği 
standart oda başma 1 -1,5 kişidir. 

IV. HEDEFLER: 

1. ÎHTÎYAÇ VE TALEP : 

(V BUGÜNKÜ KONUT STOKUNUN YENİLEME İHTİYACI: 

(a) Şehirde: 

1848. Türkiye'de 1970 yılı gecekondu sayısı 600 toin, 1972 yılı sonu 
gecekondu sayısıda 700 bin tahmin edilmektedir. Üçüncü Plan Döne-
minde 1972 yılı sonu gecekondu stoku olan 700 binden beş yılda 70 binin 
yenilenmesi sağlanacaktır. 

1849. 1973 yılı başında konut sayısı tahminî 2 milyon 800 bin bi-
rimdir. Bunun yüzde lO'u çürük konut niteliğindedir. 1973-1977 Döne-
minde çürük konutların ancak yüzde 15'inin yenilenebileceği tahmm 
edilmektedir. Buna göre her yü 8 bin. 400 konut yenilenecekür. 

1850. Üçüncü Plan. Döneminde yeni afetler nedeni ile şehirlerde 
meydana gelebilecek konut kaybımn 14 bin 200 olacağı tahmin edilmek-
tedir. Ayrıca, şehirlerde geçmiş dönemlerde afetler nedeniyle yıkılmış 
konutlardan 10 biran yenilenmesi gerekmektedir. 

1851. Üçüncü Plan Döneminde sıkışıklığm azaltılması konusunda 
ek konut yatmmları için kaynak aynlamıyacağı bilinmektedir. 



(b) Kırda: 

1852. 1972 yılında tasfiyesi gereken asgarî standardın altındaki 
konut sayısı 20 bindir. 

1853. Üçüncü Plan Döneminde yenilenmesi gerekli konut sayısı 
yılda 63 bin 490 olarak tahmin edilmektedir. 

1854. Kırda, yeni afetler nedeni ile meydana gelebilecek konut 
kaybı 28 bin olarak tahmin edilmektedir, Ayrıca, Devletin geçmiş yıl-
lar taahhüdünü tamamen yerine getirmesi halinde ek ihtiyaç 47 bin ko-
nut olabilecektir. 

(Z) GELECEKTEKİ KONUT İHTİYACI: 

(a) Şehirde: 

1855. Gelecekteki konut ihtiyacı; demografik değişikliklerdeıı, ye-
nileme, kamula.ştırma ile kullanış amacının deg-iştirilmeden meydana ge-
len konut ihtiyacıdır. Demografik değişikUkten ileri gelen (1973-1977) 
ihtiyacı 1 milyon 74 bin olarak hesaplanmıştır (Tablo 649). 

1856. Şehirlerde kamulaştırma veya kullanılış amacının değişti-
rilmesi ile konut sayısmda beş yılda 10 bin dolaylarında bir eksilme ola-
cağı tahmin edilmektedir. 

(b) Kırda: 

1»57. Kırda 1973-1977 yıllan arasında nüfus artışı ve ailelerin 
küçülme eğilimlerinden doğacak toplam konut ihtiyacı 30.7 bin birim 
olarak tahmin edilmiştir (Tablo 650). 

(S) KONUT ÜRETİMİNİN FİNANSMANI VE KAMUCA DES-
TEKLENMESİ GEREKEN AİLE SAYISI: 

1858. Konut ihtiyacını karşılamaya yönelecek konut üretimi dü-
zeyinin tahmininde ailelerin konuta ayırabilecekleri gelir paylan önem 
taşımaktadır. 

1859. Şehirlerde yaşıyan ailelerin gelir durumları hakkında yapı-
lan incelemeler ailelerin yüzde 5.6'sının alt, 21,3'ünün alt orta, 41,8'inin 
orta, 23,9'unun üst orta ve 3,3'ünün üst geUr grubunda olduğunu göster-
miştir. 

1860. Alt gelir grubunda yer alan ailelerin gelirlerinin jTizde 20 
sini konuta ayırmalan varsayılsa bile, bu finansman imkânı ile hiçbir 
şekilde konut piyasasında fiilî bir talep oluşturamayacakları anlaşılmak-
tadır. Alt orta gelir grubu da benzer durumdadır. Orta gelir grubunda 
bulunan ailelerin düşük faiz ve uzun vadeli kredi desteği ile ve diğer 
gruplarda bulunan ailelerin genellikle kendi imkânları ile konut edine-
bilecek durumda olduklan anlaşılmaktadır. 
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Şehir Toplam Konut İhtiyacı (İ97S-1977) 
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(5) (6) 

2 
2 
2 
2 
2 

184 
202 
213 
231 
244 

I 
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213,2 
231,2 
242,2 
260,2 
273,2 

10 1 074,0 1 220,0 
Kaynak : Devlet Planlama TeşJcilâtt 

TABLO : 650 — Kfr Toplam Konut İhtiyacı (197S-1977) 
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(Bin) 

(4) (5) 

J 
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§•3 

(6) 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 

4 
4 
4 
4 
4 

63,5 
63,5 
€3,5 
63,5 
•63,5 

9,3 
9,3 
9,3 
9,3 
9,3 

5,6 
5,6 
5,6 
5,6 
5,6 

21 
10 

82,4 
103,4 
92,4 
82,4 
82,4 

Toplam 20 317,5 46,5 28,0 31 443,0 
Kaynak : Devlet Plamlama Teşkilâtı 

1861. Alt ve alt orta gelir grubunda bulunan 290 bin aile barınma 
ihtiyaçlanmn giderilmesinde kamuca desteklenmediği takdirde şehirler-
de safhta aykın ve iskân bölgeleri dışında yeni gecekondu yapımını hız-
landıran bir unsur olacaktır. Kırda halen konut sayılmayacak bannak-
larda yagıyan 20 bin ailenin de konuta kavuşturulmasında benzer bir 
desteğe ihüyaç olacaktır. Aynca kır ve ve şehirde afetler dolayisiyle 
konutları yıkılmış, ya da Üçüncü Plan Döneminde olması muhtemel 
afetlerde konutları elden çıkacak aileler ile tasfiyesi öngörülen 70 bin 
gecekonduda oturanlar da kamu desteğine ihtiyaç duyacaklardır 

1862. Böylece barınma ihtiyaçlannm karşılanmasmda arsa tah-
sisi, teknik yardım, malzeme yardımı, inşaat organizasyonu, mali destek 
ya da özel kredi biçimlerinde toplam 480 bin aileye kamu yardımı sak-
lanması söz konusu olacaktır. 



2. ÜÇÜNCÜ PI.AN DÖNEMİNDE KONUT BİBtAI VE YATI-
RIM HEDEFI^Rt : 

1863. Üçüncü Plan Döneminde şehir ve köyde ek konut ihüyaçla-
nm karşılamak üzere üretilmesi gereken konut birim sayısı Tablo 651'de 
gösterilmiştir. 

Üçüncü Plan Döneminde yapılacak yatırımları Tablo 652'de veril-
miştir. 

1864. Konut yatırımlarının tahmininde gecekondu önleme ve tas-
fiye çalışmalarında uygulanabilir nüve konutlarm (1) maliyeti 13 bin TL. 
dolayında tahmin edilmiştir. Diğer konutlann yatınm tutarları 24 bin, 
30 bin ve 48.2 bin TL. ortalama maliyetler esas alınarak bulunmuştur. 
Afet uygulamalarında ise ortalama maliyet 15 bin TL. köy konutlannda 
11 bin TL. ve köy konut yenilemede 9 bin TL. alınmıştır. 

TABLO : 651 — Üçüncü Plan Dönemi Konut Birim Hedefleri 
(Bin) 

K o n u t l a r 1973 -1977 

Şehir konutları 1 221 680 
1. Yeni şehir konutları 1015 000 
2. Yenilenecek şehir konutları konut yenileme, amaç defiş-

tlrme - Kamulaştımaa, afette yukılajı 76 000 
3. Gecekondu önleme ve tasfiye uygulaması 130 680 
Köy konutları 443 000 

1. Yeni köy konutları 31 ooo 
2. Yenilenecek köy konutları (Konut yenileme, afetle yı-

'"lan) 392 ooo 
3. Köy konut uygulaanası 20 000 

t o p l a m 1664 680 

KAYNAK : Devlet Planlama Teşkilat* 

TABLO : €52 •— Toplam Konut Yatırımları 
(1971 Fiyatlarıyla) 
(Milyon TL.) 

Birinci Plan İkinci Plan Üçüncü Plan 
gerçekleşme gerçekleşme hedefi 

(1) (2) (3) 

A. özel yatıranlar gOg 
B. Kamu yatırunlan 2 201 8 

1. Gecekondu uygulaması 
kamu katfcısı 1131 8 

2. Köy konut uygukuna kamu 
katkısı 230 O 

•3. Difer kamu konut yatırımları 840'o 

^TOPLAM 21 457.1 31 942,2 (a) 44 007,9 

Kaynak : Devlet Planlama Teşkilâtı 
(a) 1971 yüı tahmini olarak verilmiştir. 

(1) Nüne kowut: Başlangıçta SO metrekarelik bir oda ve müş-
temilatım kapsayan ve zamanla tip projenin belirlediği diğer odalarm 
eklenmesine açık olarak itıga edilen konut parçasıdır. 



V. İLKELER VE TEDBÎRLER : 

t o p i ™ artan 
I T I kargılaa ı̂nasmda ve mevcutlarm »tandartlarmm 
gelİ5tu:ıtoesuxde altyapı, İşyeri-iskân ilişkileri, sosyal ve kültürely^ 

düzeyi dikkate almar^ işgücünün ak^cıh^uu da e n g e l l ^ J İ 
:bu- politika., uygulanac^tır. Bu " ı r ^ 
k̂onutun yan:«.ra ö^llikle düşük gelir gruplan için k i r^^ konut ™ 

ım önemle gözetilecek ve bu alandaki engelleri ortadan kaldmcı örgüt 
yönetim ve fmansman ile ilgiU tedbirler geliştirilecektir. 

(2) Belirlenen asgarî standarttaM rnüük (konut veya kiralık konut 
edmmeye ekonomik gücü yeterli olmayan grupların barınma ihUyaçla-
nm karşılamada kamunun sorumluluğu paylaşması esas olacaktır Bu 
amaçla kamuca arsa tahsis edilecek asgarî alt yapı gerekleri karşılan-
mış ve parselasyonu yapılmış olanlar tanımlanacak ve bu alanlar dıgmda 
gecekondu yapımı engellenecektir. 

(3) tEiralık konut ve mülfc konut edinmeye ekonomik gücü olan 
dıper yüksek gelir grupları için sosyo-kültürel yapı ve teknik gerekler 
dikkate alınarak toplu konut standartları saptanacak ve bu alanda sos-
yal toplu konut kooperatifçiliği ve faaliyet gösterecek özel teşebbüs des-
teklenecektir. 

<4) Yukarıdaki ilkelerin gerçeikleştirilmesi amacıyla çeçitli kuru-
luşla^ konut kredi fonları ile fertlerin konuta ayırabilecekleri fonlarm 
tek bir kaynakta toplanması yoluna gidileceıktir. Bu amaçla EmlâJc ve 
Kredi BanJcası'nda toplanacaJt bu fonlarm kullanımı, kredi tavanları 
kira düzeyi ile verilecek kredi vade ve faiz farklıla^ırma^ı veya kaldı' 
nlması gelire göre ve konut maliyetlerini düşürme amacma dayah 
olarak yemden saptanacaktır. Bu uygulama Maliye üe İmar ve İskân 
^ ^ ı M a n n ı n ortak düzenleyecekleri -bir yönetmeliğe göre yüriitüle-

(5) Konut Kanunu Taaansı 'bu temel ülke ve tedbirlerin ışıfmda ye 
miden gözden geçirilerek ilke ve tedbirlerin uygulamasına dönük düzen-
lemeler ne birlilkte Türfkiye Büyük Millet Meclisine sunulacaktır. 

(6) Konut kooperatiflerimin tanm ve difer tanm dışı kooperatiflere 
göre gösterdiği yapısal farklılık gözönüne alınarak, örgütlenmiş kredi 
piyasasmda denetimi ve koordmasyonu tek elden yürütebilmek amacıyla 
konut kooperatifleri Ticaret Bakanlığı bünyesinden çıkarılarak bütün 
yetki ve sorumluluk İmar ve İskân Bakanlığında toplajıacaktır 1163 ga 
yılı Kooperatifler Kanunundan ayn olarak «Konut Kooperatifleri Kanu 
mı:, tasarısı ivediUkle Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulacakür. 

(7) ŞeSür yerleşim planlamnda iskân alanlarmm .belirlenmesinde 
yukandaJd ilke ve tedbirler gözönünde tutulacak ve özellikle toplu eosval 
konut yapımı için alanlar ayrılacaktır. 

(S) Ticarî amamla yapılan konutlann daJıa sıikı bir şefldlde toontro-
limü saflayacaJ. idarî ve kanmıî tedbirier almacak, aynca konut alıcı-
larına tmar ve İskân Bakanlığı ile Belediyelerce bu konuda yol gösterici 
ve aydınlatıcı toUgUer satlanacalctır. B"fi-encı 
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o n d ö r d ü n c ü bö lüm 
YERLEŞME 

I. PLANLI DÖNEMDE GELİŞMELER : 

Ülke nüfusu özellikle son 20 yıl iğinde hızla artmış ve bu 
artışın ekonomik, sosyal ve çevre koşullan ile bagmiılan sonucu yer-
esme dokusu da defişmiştir. 1960 larda nüfusun yüzde 26 3 ü seh" 

le^e, yüzde 73.7 si kırsal alanlarda yofunlaşmış i L n m ^ y L l f ^ u 
oralar sırasıyla yüzde 39,5 ve yüzde 644 olmuştur (Tablo 053) 

TABLO : 65S - 1950 - 1970 Döneminde Sehiv ve Kxr Nüfv^lan 

Yıllar 
Toplam 
nüfus 

Şeihir 
nüfusu Yüzde 

Kır 
nüfusu Yüzde 

(1) (2) (3) (4) (5) 
1950 20 947 3 872 18,4 17 075 81,6 
1955 24 064 5 425 22,4 18639 77,6 
1960 27 755 7 308 26,3 20447 73,7 
1965 31391 9383 29,9 22 008 70,1 
1966 32 204 9 984 31,0 22 220 69,0 
1967 33 037 10 627 32,1 22 411 67,9 
1968 33 893 11309 33,4 22 584 66,6 1969 34 778 12 037 34,6 22 741 65,4 1970 35 666 12 805 35,9 22 861̂  64,1 

Kaynak : Devlet Planlama TeşkiJâH 

1867. Toprak ve sulama imkânlannm bulundufu yüksek verim 
lUik gösteren alanlarda kırsal nüfus yofunlasmalan ile birlikte şehir 
gelişmeleri de görülmekte ve böylece Trakya, Marmara, Ege Çukur-
c a ve k ı j . şendi alışıla^elm^ ve taxı.ma dayalı şeiıirleşme dokusunu 
Oluşturmuştur. Buna karşılık topografik ve iklim koşullarmm düşük 
venma t a r ™ üretime imkân verdifi Iç ve Doğu Anadolu'da k ı İa l 
nüfus yogunluklan düşmekte ve buralarda nüfuslan smırlı şehirlerle 
^ ^ k geleneksel ücaret yoUannm kesim noktalannda karşılaşılmak-

1868. 1950 lerden sonra, tanm arazisinde ekilebilir topraklann 
mınna erişilmesi tarımda işgücünün yofun kullanımmı smırlayan 
makmeleşmenın başlaması topraksız ve yeter toprafı olmayanlann 
artmadı, kara ulaşım afmm süratle geliştirilmesi ve tarım dışı faali-
yetlerm canlanması sonunda kırdan şehire hızlı bir göç başlamıştır. 



1869. Ancak, şehre yönelen bu büyük göçü istihdama alacak 
düzeyde sanayileşmenin gerçekleştirilemeyişi şehirleşmenin demogra-
fik karakterli ve düzensiz oluşmEismda başlıca nedendir. Bu yapısına 
rağmen, şehirleşme olajn toplumun temelde tarıma dayanan yer-
leşme dokusunu etkileyecek tarım dışı faaliyetlerin yogunlaşaca|î 
büyük yerleşme birimlerinden oluşan yeni yerleşme yapısına geçiş sü-
recini başlatacak bir nitelik göstermektedir. 

Iiaro. aSTO yılmda ortallama coğrafi nüfus yoğımluğu 'Km2 ye 
46 kişidir. Yoğunluk, yüzölçümü ve nüfusun îmar ve iskân Bakanlığı 
bölge ayırtmma ^iren il gruplarına göre dağılımı Talblo 654 de gös-̂  
terümiştir. 

TABLO : 65Jf — Nüfus Yoğunluğıımm îl Gruplarına Dağılımı (a) 

Yüz ölçümü 
dağılımı 
(Yüzde) 

Nüfus 
dağılımı 
(Yüzde) 

Yoğunluk 
Kişi/Km2 

1960 - 1970 
nüfus dağılımı 

oranlarında mutlak 
değişmeler 

î l grupları (1) (2) (3) (4) 

Orta Anadolu 29,1 23,2 36 — 0,02 

Marmara 9,4 19,4 94 + 0,41 

B. Karadeniz 4,2 4,4 48 — 0,42 

D. ıKaradenia 9,0 12,5 64 —, 0,67 

Ege 8,3 10,8 60 — 0 ^ 

Antalya 4,7 3,0 30 -1- 0,03 

Çukurova 5,0 6,2 58 + 0,32 

D. Anadolu 30,3 20,5 31 4- 0,62 

Türkiye 100,0 100.0 46 — 

Kaynak : Devlet Planlama Teşkilâtı 
(a) Tablonun hazırlammasmda dış göçler dikTcate alınmamıştır. 

1'871. öte YaJîdan, sürekli olarak nüfus ve sermaye veren geri 
kalmış yörelerin doğal kaynak bakımmdan nüfus çeken yörelere oranla 
daha fakir olmadığı bilinmektedir (Tablo 655). 

1872. Türkiye'de 1970 yümda 262 şehir, 74 bin kırsal yerleşim 
birimi vardır. Planlı dönemde demografik şehirleşmenin daha çok nü-
fusu 500 binin üzerindeki yerleşme birimlerine yönelmiş olduğu görül-
mektedir. 500 binden yukarı nüfuslu 3 şehirdeki nüfus, toplam şehirli 
nüfusun üçte birini kapsamaktadır (Tablo 656). 

1873. Korsal yerleşimin bu r̂ünkü yapısı kalkınmaya ayrılacak 
kaynakların genellikle isrEifma yol açmakta ve yerleşimin yönlendiril-
mesine ayrılabilen kaynaklann da dağınıklık nedeniyle etkenliğini 
azaltmaktadır. 



TABLO : 655 — Fiz^, Sosycd ve Ekonomik KaynaMar İtibariyle 
U Gruplarmmtn Strdlant^ 

v > 
m =1 
3 o <w a 
S 

1? -o 

i l gruplan (a) ( i ) (2) 

•3i; „ 2 
S i i § 
w d O 

(3) ~TÎ) ^İ] ^i] ^ 

S | U 
â s 

. t 
•S" 

Marmara 2 2 
•Orta Anadolu ı ı 
Egre 4 4 

Çukurova 6 5 
I>o|:u Anadolu 3 3 
Batı Karadeniz 7 8 
Antalya 5 7 
Dogu Karadeniz 8 6 

1 
4 
3 
2 
5 
8 
6 
7 

2 
6 
4 
8 
7 
1 
3 

5 

1 

2 

3 
4 
5 
7 
8 
6 

1 
2 
6 
5 
3 
4 
7 
8 

1 
2 
3 
4 
6 
4 
7 
8 

1 
2 
3 
5 
7 
6 
5 
8 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
S 

Kaynak : Devlet Planlama Teşkilâtt 

(a) mige potansiyelini verme baktmvndan önemli olan kriterler 8 ana 
t>olge tçin kendi aralarında stralanrmş ve bu stralanıçvn yatay btle-
^..feğen elde edümiştir. Sıralanışta küçük değerler potansiv^, 
ouyuk değerler ise •problem bölgeleri işaret etmektedir. Tablo 655 kisa 
^rede yapv^n gelen bölgesel gelişmişlik ve eğüim farklütkIan, için 
/ı«tr vermektedir. 1965-1970 dönemine ait veriler kullanılmıştır. 

1874. Kırsal nüfusun 1&45 -1965 yıUarmda artış sırasına göre 
bin-2 bin, 2 bin-5 bin, 5 bin-10 bin, yerleşme gruplarında toplandığı 
ve 250 -500, 0 - 250 gruplamun önenrmi fcaıytbetti^ görülmektedir 
<TabIo 657). 

1875. Yerleşme konusunda, büyük yatırımlar nedeni ile kamu-
laştırmalar sonucu yeniden iskânm yapılması ile göçebe ve gezginci 
nüfusun iskânı özel sorun alanı olarak belirmektedir. 

1876. Başka bir özel yerleşim sorunu orman köylerinde ortaya 
sıkmaktadır. Kır nüfusunun yaklaşık olarak j-üzde 30 u orman içinde 
ve yakınında yaşamaktadır. Yaşama ve geçimleri ormanla ilişkiü 
•olan köylerin yerleşme sorunu orman - köylü ilişküerinde olduğu kadar 
vatandaş liizmet ilişkileri açısmdan da sorunlar yaratmaktadır. 

II. UZUN DÖNEMLİ GELİŞME YÖNÜ: 

1877. Yerleşme sistemi, kişilerin değişmeye ve gelişmeye katıl-
malarım ve bundan yararlanmalannı en üst düzeye çıkaracak, kır ve 
kent farkmı zamanla en aza indirecek biçimde geliştirilecektir. Kır ve 
kent yerleşme dokusunun bir bütün olarak kalkınma ihtiyaçlarına 
uygun mal, hizmet, insan ve haber akmum saglıyacak şekilde vönlen-
dirilmesi esas olacaktır. 
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III. İLKELER VE TEDBÎRLER : 

IİS78. (1) Ekonomilc, sosyal ve kültürel (gelişim proıgraanlanıun 
ülke düzeyine demet projeler halinde yansmiası ve böylece yatırımları 
en az kaynak kullanımı ile en kısa sürede gerçekleştirmek için belli 
yerleşim noktalarma yönelen projeler fonksiyon bakımından birbirle-
rini tamamlama ve mekân kullammmda tutarlılık açılanndan toplu 
olarak incelenecektir. Devlet Planlama TeşkUâtı sektörel fizik master 
planların hazırlanmasmda bu yaklaşımın ilgili bakanlıklarca da uygu-
lanmasmı sağlayacaktır. 

•(•2) Afetler ve kamulaştırmalar sonunda yenideaı ialkaıtüa (karşı-
laşan nüfusun yerleştirilmesi konusunda mevcut yasalar yeniden dü-
zenlenerek ihtiyaçlara cevap verebilecek ve kamuyu en az yük altmda 
bırakacak bir sistem geliştirilecektir. 



ŞEHİRLEŞME 

I. PLANLI DÖNEMDE GELİŞMELER : 

1879. Türkiye'de özellikle 1950 lerden bu yana oldukça hızU bir 
şehirleşme hareketi görülmektedir. Bu oluşumun başlıca niteliği nü-
fusun belirli kentsel merkezlerde yıgılmasıdır. 

Şehirlerin sayısı 1960 yılmda 148, 1965 de 199 iken, 1970 de 262 
olmuş, 1960 yılmda Türkiye nüfusunun yüzde 26.3 ü şehirlerde yakar-
ken, bu oran 1965 de yüzde 29.9 a. 1970 de ise yüzde S5.9 a yükselmiş-
tir. 1960 -1965 yıllan arası döneminde yıllık şehirleşme hızı yüzde 5.2 
iken, 1965-1970 döneminde yüzde 6.2 olmuştur (Tablo 65S). 

TABLO : 658 — Nüfus Grupları İtibariyle Şehir Sayüart ve 
Şehirli Nüfus Yüzdeleri (1950-1970) 

1950 1960 1970 
' Şehirli 

A 

Şehirli 
A ; 

Şehirii 
nüfus nüfus nüfus 

toplamına toplamma toplamına 
Şehir oranı Şehir oranı Şehir oranı 
sayısı (Yüzde) sayısı (Yüzde) sayısı (Yüzde) 

Nüfus g^pları (1) (2) (3) (4) (5) (6) 

10 — 20 Bin 65 21.6 69 13.4 134 14.0 
20 — 50 » 30 23.7 52 21,0 85 20,3 
50 — 100 » 6 10,2 18 17,5 21 11,1 

100 — 250 » 3 11,6 6 12,6 17 18,6 
250 — 500 j. 1 7,5 1 5,2 2 4,9 
500 binden fazla 1 25.4 2 30,3 3 31,1 

TOPLAM 106 100.0 146 100,0 262 100,0 

Kaynak : Devlet Planlama Teşkilâtı 

1880. Şehirleşmenin hızlandığı 1950 yılmdan sonra demografik 
şehirleşme hareketi, daha çok 500 binden fazla nüfuslu şehirlere yö-
nelmiş, 1970 yılmda buralarda yaşıyanlar toplamı, toplam şehirli nü-
fusun yüzde 31.1 ini kapsamıştır. 1965 Nüfus sajnmına göre 1960 -1965 
yıllan arası dönemde toplam ülke içi göçlerin yüzde 36.6 smı istanbul, 
yüzde 16.5 ini Ankara, yüzde 9.6 smı ise İzmir şehirleri çekmiştir. 
1960-1970 yılları arasmda diğer önemli bir artış da 100 bin-250 bin 
nüfuslu şehir grubunda olmuştur. 

1881. İkinci derecede göçlerin bu nüfus grubundaki şehirlere 
yöneldiği anlaşılmakta, 250 bin - 500 bin grubu ise büyük şehir grubuna 
bir geçiş aşaması niteliği göstermektedir. 

1882. 1950-1970 dönemdnde 250 binden faala nüfuslu şehirlerin 
mutlak rakam olarak nüfuslannda 3 milyon dolaylannda bir artış gö-
rülmekle beraber, toplam şehirli nüfus içindeki yüzde paylan çok de-

f. 54 



tişmemiştir. 1950 Yılında toplam gelürli nüfusun yüzde 39.6 sı 1960 da 
yüzde 34.8 i 1965 de yüzde 35.9 u ve 1970 de yüzde 36.1 i 250 binden 
fazla nüfuslu şehirlerde yaşamaktaydı. Belli bir düzeyi koruyan 250 
binden fazla nüfuslu şehirlerin sayısı 1950 yılında S iken, 1970 yılmda 
5 e çıkmıştır (Tablo 659). 

TABLO : 659 — 250 Bin ve Yukarı Nüfuslu Şehirlerin Nüfusunda 
1950 - 1970 Dönemindeki Gelişme 

1 9 5 0 19 6 0 1 9 6 5 1 9 7 0 

Nüfus Yüzde (a) Nüfus Yüzde Nüfus Yüzde Nüfus Yüzde 

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

— ~ — 289 919 3,2 351655 2,8 
318 340 8,2 710 622 9,7 905 660 9,7 1 208 791 9,4 

— — — — 275 917 2 2 
988 385 25,5 1 481 350 20,2 1 741980 18,5 2 247 630 17̂ 6 
227 578 5,9 360 829 4,9 411626 4,5 520 686 4̂ 1 

Şehirler 

Adana 
Ankara 
Bursa 
istanbul 
îzmir 

TOPLAM 1534 303 39,6 2 552 801 34,8 3 3 4 9 I S S İ İ ; ^ 4 604 679 36,1 

Kaynak : Devlet Planlama Teşkilâtı 

(a) Yüzde oranlar Türkiye'deki toplam şehirli nüfus içinde o şehrin 
yüzde yayım göstermektedir. 

1883. Toplam şehirli nüfus içinde en büyük payı alan büyük şehir-
lerde verimli çalışma olanakları yeterli derecede yaratılmadığı için ik-
tisaden faal nüfusun hizmetler sektöründe ve özellikle iyi tammlanamı-
yan dıfer (hizmetler grubunda aşın bir biçimde yığıldığı görülmektedir 
(Tablo 660). 

TABLO : 660 - îktisaden Faal Nüfusun İktisadi Faaliyet Kollarına 
Gore Yüzde Dağthm/ı (1960 - 1965) 

SEKTÖRLER 

Tarım 
İmalât sana3a 
İnşaat 
Belediye hizmetleri 
G. hizmet 
Ulaştırma 
Ticaret Bank. Sigor. 
Diğer hizmetler (a) 
Bilinmeyen 
Topl. îk. Fa. nüfus 
Ik. Fa. Nüf./Toplam Nüf. 

Ş e h i r 
k 

1960 1965 

(1) (2) 
10,7 
23,1 
7,2 
0,5 

17.7 
6,7 

11,6 
20,9 

1,6 
2 527 337 

34.8 

T o p l a m * 
1960 1965 

(3) (4) 

10,9 
24,0 
7.6 
0,7 

18,3 
6,5 
9.7 

21,0 
1,3 

3 056 867 
32,7 

74,9 
6,8 
2,2 
0,1 
5,2 
1,9 
3,1 
5,1 
0,7 

12 993 245 
46,8 

71,fl 
7.1 
2,6 
0,2 
6.2 
2,1 
2,9 
6,4 
0,6 

13 557 760 
43,2 

Kaynak : Devlet İstatistik Enstitüsü 

verinUİ ve teknolojik ilerlemeyle giderek 
kalkacak geleneksel ve türedi faaliyetleri ifcZ^Sk-



1884. Büyük gehirlerde arsa spekülâsyonu ve arazî değ-erlerinin 
hızla artması planlı dönemde süregelen sorunlardandır. 

1885. Büyük şehirlerde görülen konut açığı ve İhtiyacı da ekono-
miye maliyeti en yüksek sorunlardan biridir (Tablo 661). 

TABLO : 661 — 1965-1970 Yıllan Arasında Dört Büyük Şehir tçin 
Konut thtiyam Tahminleri 

1965-1970 
1965 stok ihtiyacı Yapılan Yüzde Açık Yüzde 1970 stok 

Şehirler (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

İstanbul 509 100 132 000 75 900 57,4 ö6 100 42,6 585 000 
Ankara 232 lOO 90 000 38 900 43,2 51100 56,8 271 000 
izmir 187 600 33 000 18 400 55,8 14 600 44,2 206 000 
Adana 86 500 20 000 2 500 12,3 17 500 87,7 89 000 

TOPLAM 1 015 300 275 000 135 700 49,3 139 300 i50,7 1151000 

Kaynak: Devlet Planlama TeşMlât% 
1886. Bir yandan büyük şehirlerdeki aşın nüfus birikimi, öte 

yandan yetersiz istihdam olanakları ile gelir düşüklüğü yukarıda belir-
lenen konut açığına ve gecekondulaşmaya neden olmuştur. Gecekondu 
sorununun daha bir süre önemini koruyacağı anlaşılmaktadır (Tablo 
662). 

TABLO : 662 — Dört Büyük Şehirde Gecekmıdu Sayılan (1970) 

K e n t l e r 

Gecekondu sayısı Yüzde 

K e n t l e r (1) (2) 

İstanbul 195 000 32,5 
Ankara 150 000 25,0 

İzmir 60 000 10,0 

Adana 28 800 4,8 

TOPLAM 433 800 72,3 

TÜRKİYE 600 000 100,0 

Kaynak: îmar ve Iskûn Bakanhğt 

1887. Tabloda görüldüğü gibi, 1970 yılmda Türkiye'deki toplam 
gecekondularm yüzde 72.3 ü 4 büyük şehirde toplanmış bulunmakta-
du:. Bu şehirlerdeki gecekondularm toplam sayısı ise 430 bini aşmak-
tadır. 

1888. Alt yapı ihtiyacı büyük şehirlerde en önemli ve çözümü pa-
hah sorunlardan biridir. 

1889. Büyük şehirlere yoğroılaşan sosyal olanaklar ve şehir ha-
yatı imkânlariAdan buralarda yaşıyanlarm çok az bir kısmı yararla-
nabilmektedir. 

1890. Büyük şehirlerin fizik planlama çalışmaları istenen yön-
de geliştirilememiş, şehir içi ulaşım, çevre kirlenmesi, yeşil alan so-
runları ağırlıklarım devam ettirmişlerdir. 



1891. Bınncı Planda şehirleşme doğrudan doğruya ele almma-
mış şehirleşme ve nüfus sorunları ile büyük şehir sorunlarmm çözü-
münde bölge planlamasmm bir araç olarak kullanılacatı belirtilmiştir. 

1892. îkinci Planda «şehirleşmeden sanayileşmeyi ve kalkınmayı 
ıtıcı bir guç Olarak, yararlanılabileceği görüşü esas alınmıştır. Bu 
arada Sanayileşme, Şehirleşme ve Tarımda Modernleşmenin birbirin-
den ayn duşünülemiyeceği ilkesi de getirilmiştir. 

1893. İkinci Planda şehirleşme ile ilgili olarak getirilen politika-
ara rağmen, gelişmeler tutarlı olmamış, planda ve yılhk program-

larda konulan politika ve tedbirler uygulamada geniş ölçüde aksamış-

1894. Yatırımlarm yer seçiminden doğan dış ekonomiler (exter-
nal economıes) gözönünde tutulmamış ve şehir planlamasmm kal-
k m a planlan ile tutarlıhğı ve karşılıklı ilişkileri kurulamamış-
tu-. Bu nedenle kademeli ve fonksiyonel şehirler oluşturulmamıştır 

öngördüğü. İmar ve İskân Bakanlığınm 

s e m r a, ' r T T ' ^^ kaynaklan sağlanmaÎı ve 
S a r d Î T arazi stoku yapılması yönlerindeki politi-
kalar da yetermce uygulanamamış ve bu politikalarla güdülen L a g -
lar gerçekleştınlememiştir. İmar ve İskân Bakanhğı şehirleşme olaja-
nın yarattığı şehir sorunlarma sahip çıkacak bir örgüt haline getiri^-

— n ^ e m i ş . şehir arsalfn spe-

1896. Uygulamada büyük şehir planlamasmm yahıız büyük şe-
v T l r T T ^ ' l : açısmdandaönem taşıdığ. an laş tomış , 
yasalarda buyuk şehir belediyeleri içm örgüt ve finansm^ alanmda 

•özel bir yaklaşım geliştirilememiş, belediyelerin ek gelir kaynakla 

II. UZUN DÖNEMLİ GELİŞME YÖNÜ : 

1897. 1995 yılına doğnı toplam nüfusun yaklaşık olarak yüzde 
7o mm şehirlerde yaşayacağı tahmin edilmektedir (Tablo 6 ^ ) . 

TABLO : 66S - ms -1995 Döneminde Nüfm ve Yerleş Durumu 

(Milyon kişi) 
1972 den 

sonra yurt 
Toplam dışma göçler 
nüfus (Kümülâtif) 

Yülar 

1972 
1977 
.1987 
1995 

(1) (2) 
37.5 
42.6 
55.5 
65,9 

0,5 
1,0 
1 , 0 

Toplam' 
yurtiçi 
nüfus 

(3) 

""İT^S 
42.1 
54.5 
64.0 

Kır 
nüfusu 

(4) 

23.2 
22,5 
20,9 
16.3 

Yüzde 
Şehir 

Yüzde nüfusu Yüzde 

(5) (6) (7) 

62 14,3 38 
53 19,6 47 
38 33,6 62 
25 48,6 75 

Kayncüc : Devlet Planlama Teşküûtt 



1898. Bugrünkü şehirleşme hızı ve yönü değ-işmediği takdirde, 1985 
yıhnda nüfusu 250 bini aşan şehir sayısı 16 yı bulacaktır (Tablo 664). 

TABLO : 66^ — 1985 Yûına Kadar Z50 Binden Fasla Nüfuslu Kentler 
ve Nüfuslan 

(Bin Kişi) 
Y ı l l a r 

1970 1975 1980 1985 

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

Adana 352 426 517 627 
Ankara 1209 1614 2 155 2 876 
Bursa 276 360 469 612 
Diyarbakır — — 250 336 
Elâzığ — — — 284 
Erzurum — .—. — 282 
Eskişehir — 269 335 4J7 
Gaziantep — 318 449 6.34 
İçel — — — 256 
İstanbul 2 248 2 900 3 742 4 829 
İzmir 521 653 833 1054 
Kayseri — — 294 390 
Kocaeli — — — 319 
Konya — 253 320 403 
Malatya — — — 254 
Urfa — — — 255 

TOPLAM 4 606 6 800 9 364 13 826 

Kaynak : Devlet Planlama Teşkilâtı 

1899. Bu gelişimin fonksiyonel ve kademeli bir biçime dönüştü-
rülmesi özellikle sanayi ana planı ile tutarlı bir kentleşme politikası-
nın uygulanmasına bağlı olacaktır. 

1900. Üçüncü Plan döneminde (1973-1977) şehirleşme hızı yüz-
de 6 dolaylannda olacaktır (Tablo 665). 

TABLO : 665 — Ytllar İtibariyle Kentleşme K\z\ Alternatifleri ve 
Kentsel Nüfus 

(Bin kişi) 
1970 1972 1975 1977 

K e n t l i m e hızı (1) (2) (3) (4) 

Yüzde 6 12 805 14 437 17 285 19 488 
Yüzde 6,5 12 805 14 584 17 721 20 183 

Kaynak : Devlet Planlama Teşkilâtı 

Üçüncü Plan döneminde nüfus gruplarma göre şehirli nüfus ve 
yerleşme yeri sayılan Tablo 666 da verilmektedir. 

1901. Tabloda görüldüğü gibi 1977 yılında toplam şehirli nüfus 
19.5 milyon olmaktadır. Şehirli nüfus grupları bakımmdan genel ola-
rak 10 bin - 20 bin grubu hariç bütün gruplarda nüfus artışı görül-
mektedir. Yalnız bu grupta yerleşme sayısı ve nüfus olarak bir azal-
ma vardır. En yüksek oranda nüfus artışı ise 100 bin - 250 bin şehirli 



nüfus gruplarda görülmektedir. Yerleşme yeri sayısı olarak en yük-
sek artış 20 bin-50 bin nüfus grubunda görülmekte ise de, oransal: 
olarak bu artış 100 bin - 250 bin - 500 bin gruplarmda daha önemli de-
recelere ulaşmaktadır, özellikle, yerleşme yeri sayısı artışı bakımın-
dan 250 bin-500 bin nüfus dilimi dikkati çekmektedir. Türkiye'de şe-
hirleşme potansiyelinin en yüksek oldufu 2 nüfus grubunun, 100' 
bin-250 bin ve 250 bin-500 bin nüfus grupları oldufu sanılmaktadır. 

1902. Üçüncü Plan döneminde toplam şehirli nüfus artışı orta-
lama 4.3 milyon dolaylarmda olacağma göre artan nüfus için ek alt 
yapı ihtiyacmın gelecek beş yılda 8-12 milyar TL. arasında olacağı 
tahmin edilmektedir. Bu yatınmm yansı 100 bin-500 bin nüfus grubu 
şehirler için gerekli olacaktır. 

TABLO : 666 — Nüfus Gruplarına Göre Kentsel Nüfus ve Yerleşme 
Yeri Sayılan (a) 

(Bin kişij 

1973 1974 
A 

1975 
A 

1976 
A 

1977 

Sayı Nüfus Sayı Nüfus Sayı Nüfus Sayı Nüfus Sayı Nüfus 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

10- 20 138 1912 136 1933 133 1880 129 1855 126 1973 
20- 50 94 2 976 95 2 956 104 3 235 109 3 458 107 3 680 
50 -100 28 1844 33 2 200 33 2 280 32 2 251 36 2 395 

100 - 250 17 2 614 18 2 711 20 2 925 23 3 433 26 3 907 
250 - 500 3 996 4 1307 5 1627 5 1711 5 1820 
500 + 3 4 656 3 4 908 3 5173 3 5 452 3 5801 

TOPLAM 283 14 998 289 16 015 298 17 120 301 18 160 303 19 576 

TÜRKİYE — 38 287 39 348 40 418 41 481 42 637 

Kaynak : Devlet Planlama Te§kilâtt 
(a) Yurtdışı göçler dikkate alınmamıştır. 

III. ULUSLARARASI KARŞILAŞTIRMALAR: 

1903. Tablo 667 de bazı Avrupa ülkeleriyle Türkiye arasmda şe-
hirleşme oranlan ve tarım dışı sektörlerde çahşan nüfus yüzdeleri 
itibariyle bir karşılaştırma verilmiştir. 

IV. İLKELER VE TEDBİRLER : 

1İ904, '(1) iBüyük şehir merkezlerine yönelen nüfus yığılmaları 
yerine, sosyal - ekonomik ve kültürel organizasyon bütünleşmesini sağ-
layacak bir şehirleşme olgusu gerçekleştirilecektir. Şehrin çevresiyle 
bütünlüğünün sağlanması, şehir ve kır yerleşmeleri arasmda devamh 
ve karşılıkh fonksiyonel ilişkilerin gerçekleştirilmesi, kademeU şe-
hirleşme yapışma geçişte birinci derecede ele almacaktır. 



'TÂSLO : 661 — Çeşitli Ülkelerde Şehirleşme Oranları ve Tarım Dışı 
Sektörlerde Çalışan Nüfus Yüzdelerinin Türkiye île 

Karşılaştıritmasi (a) 

Tanm dışı sektörlerde çalışan 
nüfus yüzde 

Ülkeler 

Kentleşme 
oranlan yüzde 

Ö ) 

inşaat Sanayi Hizmetler 

(2) (3) (4) 

İngiltere (1969) 78,9 6,6 40,5 51,3 

Belçika (1969) 80,0 8,5 36,4 49,9 

Danimarka (1965-1969) 77,3 3,0 38,5 49,6 

îrlanda (1969) 49,2 7,4 21,1 43,1 

Norveç (1969) 41,1 8,9 28,0 48,4 

B. Almanya (1969) 70,0 8,1 41,0 41,3 

Fransa (1969) 70,0 10,2 30,4 44,3 

Hollanda (1969) 78,0 10,9 30,7 50,8 

Lüksemburg (1968) 62,0 — 45,3 42,6 

îsi)anya (1969) 8,5 28,5 32,0 
İtalya (1969) 70,0 10,5 32,2 36,0 
TÜRKİYE (1970) 35,4 3,0 10,1 17,4 

Kaynak : Devlet Planlama Teşkilâtı 
(a) Rakamlar, her ülke için bulunan en son veri yılı itibariyle alınmıştır. 

Bu yıllar, her ülkenin karşısında parantez içinde belirtilmiştir. 

(2) Şehre göçedemlerin şehir yaşama biçimine geçişlerini kolay-
laştıran, kişiye anlamlı ve sürekli iş bulma, beceri ve yeteneklerini 
süratle geliştirme, sosyal güvenlik kapsamma geçişlerini ve barmma 
ihtiyaçlannm karşılanmasmı hızlandırmada yoğunlaşan programlar 
•düzenlenecektir. 

1(3) Şehre ıgöçeden nüfusun verimli işlerde istihdamı ve 'böylece 
§ehir yaşantısı biçimine uyumlannı sağlamada sanayi ana planları 
ile şehir arasından ilişki kurulacaktır, özellikle hafif endüstriyi top-
layacak olan Organize Sanayi Bölgeleri ekonomik gelişme potansi-
yeli gösteren şehirlerde kademelenme önceliklerine göre, sanayileş-
meyi düzenleyici bir araç olarak kullanılacaktır. 

1(4) Şehirlime sürecinin j-önlendirilmesinde alt yajpı yatınmları 
etküi bir araç olarak gözetilecek, bunların da|:ıtumnda şehir kade-
melenme öncelikleri dikkate almacaktır. 

özellikle büyük şehir alanlarına ve 100 bin - 500 bin nüfus gru-
bımdaki şehirlere yapılacak yatınmlar, fonksiyon zaman ve mekân 
tutarlığım sağlamak üzere birbirini tamamlayıcı ve destekleyici de-
fnet projeler halinde hazırlanacaktır. 

(5) Şehir mekân düzenlenmesi, fonlîsiyonel ve kademeli şehir-
leşme ilkesine uygun olacalc biçimde çeşitli büyülciüklerdeki şehirler 
dçin değişik yaklaşım ve teknikler kullanılarak ve esnekliğe önem 



Z Î T î ' l ^ama teknikleri kullamhrken, 
d^a küçük getrlerde fizik yönü afır baaan imar Planlan yoluyla 
aa^ M e n m e s i yapılacaktır. Bu arada üst ve alt planlama fa i i -
k a t e l ^ e c S Koordinasyon sağlanmasına özellikle dik-

^^^^ Sehir l^ey i satl^mafe ve arsa fiyatlarım .kontrol ed^ 
M . c T " ' ' ! - ' - l a n Arsa Ofisi tarafmdan kamu-
laştınlacaktır. Arsa Ofisinin malî olanaklan bu görevi yerine eeü 
rebiiecek biçimde arttınlacaktır. İmar Planlannm^er k S İ 
lerde şehir gelişme alanlarmdaki arazî kullabımı konusunda k « 

l e r e ^ r t S e l I r " ^̂  ^̂  ^ ^ ^ ^ ^ 
(7) (Büyük şehir aJa^üannda etken bir yön«timd sağlamafc üzere 

r r a L a : : r r a k ; r — — ^ ~ m r z u a t ^ Z ! 
b . l i r V ^ V ' ^ , - ^ ' ' ™ ^ ^ ' ^ ® ^ ^ yararlaamıa dunmıımda olan 
Lzm^ ve ticaret işletmelerinin şehi; 
hizmet gıderlerme gliçleri oranmda katılmalarmı saglıyacak malî 
« e m e l e r yapılacaktır. Bu fonlann kullanımında İmaVpian^ y H a 
v T i Z Z dikkate alınacak ve yürütülücük göre-
vüu MahalU İdareler yapacaktır. 



KÖY VE KÖYLÜ SORUNU 

I. PLANLI DÖNEMDE GELİŞMELER : 

1905. Son on yılda yapılan nüfus sayum sonuçlarına göre köyde 
ya§ıyan nüfusun, toplam nüfusa oranı sürekli olarak azalmaktadır. On 
binden az nüfuslu yerlerde yaşıyan kırsal nüfusun toplam nüfusa oranı 
1950 yılında yüzde 81,5 iken bu oran 1960 da 73,7 ye, 1965 de 70,1 e, 1970 
de yüzde 64,1 e düşmüştür. Buna karşı 1950 yılmda 17 milyon olan köylü 
nüfus 1970 de 23 milyona ulaşmıştır. Projeksiyonlar Üçüncü Beş Yıllık 
Plan dönemi sonunda da kırsal nüfusun 23 milyonun altma düşmiyecelini 
göstermektedir. Bu durum köy ve köylü sorunlannın millî kalkınma ça-
balan içindeki yerini, kapsamını ve önemini beürlemektedir. 

1906. Ekonomik, sosyal ve coğrafi faktörlerle biçimlenen ve 
başlıca özelliği dafmıklık ve sayısal çokluk olan kırsal yerleşim do-
kusu köy kalkınmasını ve kalkınma çabalarımızı olumsuz yönde et-
kileyecek görünümdedir, ikinci Planda 65.3 bin olarak tespit edilen 
kırsal yerleşim sayısı Köyişleri Bakanlıfmca yapılan çalışmalara 
göre 70.4 bin, İçişleri Bakanlığmm 1969 yılı sonundaki kayıtlarına 
göre 74 bin olarak tespit edilmiştir, tdarî dağılıma göre 35 640 olan 
muhtarlık sayısı dikkate alındığından köylerin yüzde 34,6 smm dağı-
mk bir yapıda olduğu görülmektedir (Tablo 668). 

1907. Köy ihtiyaçlannm en az maliyetle ve tüme yaygın bi-
çimde karşılanması; kırsal nüfusun millî pazar ve yaşantıyla bütün-
leşme sürecinin hızlandırılması ve yerleşim yapısmm olumlu yönde 
etkilenmesinde başlıca araç olarak ortaya çıkan merkez köylerin tes-
piti araştırmasına, Devlet Planlama Teşkilâtmca ilgili Bakanlıklann 
İşbirUği de sağlanarak başlanmıştır. Elde edilen ilk sonuçlara göre 
ülke çapmda 7 bin dolaylarında merkez köyün oluşturulabileceği an-' 
laşılm ak tadır. 

1908. Türkiye'de köylerin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkm-
masmda en önemli unsurlardan biri, tarım işletmelerinin yapısı ve bu 
yapının oluşturduğu ilişki biçiminin düzenlenmesi olmaktadır. Geçmiş 
dönemler boyunca sosyal ve ekonomik şartlarm oluşturduğu top-
rak - insajı ilişkileri. Planlı dönemde de kalkınma amaçlan yönünde 
geliştirilememiştir. Kırsal yörelerde nüfusu itici öğelerin başmda 
gelen mevcut toprak dağılımı, yalnız tanmsal gelirdeki dengesizliği 
belirleyecek sosyal yapıdaki sorunlann doğmasında önemli bir etken 
olmakla kalmamış, aym zamanda tanmsal üretimin arttınlmasında da 
önemli bir engel olmuştur. 



TABLO : 668 Muhtarlık Sayısı İtibariyle İl Gruplarına Gore 
Kırsal Yerleşim Yeri Sayısı 

t l grupları ( a ) 

Toplam 
köy 

sayısı 

(1) 

Toplu 
köy 

sayısı 

(2) 

Dağınık köye 
bağlı yerleşim 

Dağmık Bir. Say. Dağımklık-. 
köy (Köy merkezî karakte-

sayısı (b ) harig) ristlği ( c ) 

(3; (4 ) (5 ) 

Marmara 2 524 2 212 328 858 2,6 
Karadeniz 5 540 1 744 3 796 13 387 3,5 
Eg-e 4 783 3 762 1021 2 368 2,3 
Orta K. Anadolu 5 590 4 355 1235 2 508 2,0 
Orta Anadolu 4171 2 603 1568 4195 2.6 
Orta G. Anadolu 2 420 2113 307 683 2,2 
Kuzey Dog:u Anadolu 3 199 2 371 828 2 095 2,5 
Güney Doğu Anadolu 4 110 2 230 1880 5148 2,7 
Akdeniz 3 303 1929 1374 3 548 2,6 

T O P L A M 35 640 23 303 12 337 34 740 2,8 

Kaynak : Köy İşleri Bakanlığı, 196S -1969 Köy Envanter Etütleri. 
(a) İl grupları, tarım çevrelerini belirtmektedir. 
(b) İdari yönden tek bir köy olarak kabul edilen ve kendi aralarında ko-

nutları toplu olmakla beraber, ekonomik, sosyal ve fiziki nedenlerle 
sosyal ve kamu tesisJerinin bulunduğu esas yerleşim yerinden belirli 
bir uzaklıkta kurulmuş kom, mezra ve mahalle gibi yerleşim birim-
lerine sahip köylere ^Dağınık Yerleşim Yeri^ denir. 
Köy İşleri Bakanlığı tahminine göre toplam kır nüfusu 19 //Si 670, 
dağınık köy nüfusu 6 7^5 871 (Yüzde, S5J, toplu köy nüfusu 12 7S8 789' 
(Yüzde 65) dir. 

(c) Bir kırsal yerleşim merkezimle düşen yerleşim birimlerinin (Oba, kom, 
mezra gibi) ortalama sayısına ^Dağınıklık Karakteristiği» denir. 

TABLO : 669 — Tarım Topraklarının İşletme Büyüklüğüne Göre Dağılıma 

(Yüzde) 
1963 ( a ) 1970 (b ) 

İşletme büyüklüğü 
(Dekar ) 

İşletmelerin 
dağılımı 

İşlenen 
alanın 

dağılımı 
İşletmelerin 

dağıl ımı 

İşlenen 
alanın 

dağılımı 
İşletme büyüklüğü 

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

1 — 50 
5 1 — 100 

101— 200' 
201— 500 
501 —1000 

1000 ve daha faz la 

68,8 
18,1 
9,4 
3,2 
0,4 
0,1 

24.4 
23,9 
23,7 
17,0 
4,5 
6,5 

75,1 
14,7 
7,1 
2,6 
0,4 
0,1 

29,6 
23.2 
21,8 
14.3 
5,7 
5,4 

T O P L A M 100,0 100,0 100,0 100,0 

Kaynak : Devlet İstatistik Enstitüsü 
(a) 196S Tarım Sayımı 
(b) 1970 Tarım Sayımı geçici sonuçlan 



1909. Cumhuriyetten bu yana topraJc insan ilişkilerini düzen-
lemek amacıyla yapılan çalışmalar ilk olarak 1945 yılmda çıkanları 
'Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu ile başlatılmıştır. Bu Kanuna dayalı 
olarak yapılan toprak dağıtımı çalışmaları sommda 1945 den 1970 
yılı sonuna kadar 6700 köyde 450 binin üstünde aileye 22 milyon dö-
nüm arazi dağıtılmıştır. Dağıtılan arazi için toplam olarak 300 mil-
yon TL. dolaylarmda borçlandırma bedeli tahakkuk etmiş, buna kar-
şılık kuruluş, onarma ve yılhk işletme kredisi olarak aym dönemde, 
toplam 44 milyon dolayında kredi verilnüştir. Bununla beraber, 
bu dönemde toprak dağıtım çalışmaları çeşitli açılardan toprak insan 
ilişkileri düzenlemede köklü 'bir değişim igetlrememiştir. Ancak, 
îkinci Plan uy^lamasınm son iki yılmda toprak insan ilişkilerinin, 
tarımsal üretimi arttıracak ve tarımsal gelirinin sosyal adalet ilke-
lerine uygım biçimde paylaşılmasmı gerçekleştirecek bir yaklaşım 
İçinde düzenlenmesini sağlıyacak çalışmalar yoğunluk kazanmış 
«Toprak ve Tanm Reformu Ön Tedbirleri» kanunu çıkarılmış ve «Ta-
rım ve Toprak Reformu Kanun Tasarısı» Türkiye Büyük Mület Mec-
lisi'ne sunulmuştur. 

1910. Türkiye'de 1963 tarım sayımına göre 17,0 milyon hektar 
tanm toprağı ve tasarrufu kendilerine ait olmak üzere bu toprak-
lan işleyen 3.1 milyon aUe vardır. Bu ailelerin yüzde 68.8 i, toprak-
lann yüzde 26.4 üne, yüzde 0.1 i ise yüzde 6.5 ine sahip bulunmakta-
dır. İşletme başına düşen toprak parçası ailelerin yüzde 68.8 i için 
1.9 hektar iken, ailelerin binde 1 i için 252.0 hektar olmaktadır. 

1911. 1970 de ise ailelerin yüzde 75.1 i topraklann yüzde 29.6 
sını, binde 1 i ise yüzde 5.4 ünü işlemektedir. İşletme başına düşen 
toprak miktan ailelerin yüzde 75.1 i için 1.8 hektar iken ailelerin binde 
1 i için 328.9 hektar olmaktadır (Tablo 669). 

1912. Tablodan gömldüğü gibi 1970 tanm sayımı geçici sonuç-
lanna göre, 1-50 dönüm arasında bulunan işletmelerin oranında 1963 
yılına göre bir miktar artış olmuştur. Cüce işletmeler 1963 yılmda 
toplam işletmelerin yüzde 68.8 iken bu oran 1970 yüında yüzde 75.1 
olmuştur. Ancak 500 -1000 dönümlük grup ayn tutulursa, diğer gı-up-
larda bulunan işletme sayısmdan oransal olarak azalışlar görülmek-
tedir. 

1913. Toprak varlığmm toprak sahipleri arasmda bölünüşünün 
•tenm çevreleri itibariyle görünümü Tablo 671 de gösterilmiştir. 

1914. Tablodan görüleceği gibi dengesizlik en yoğun olarak Gü-
neydoğu Anadolu çevresinde görülmektedir. Burada işletmelerin yüz-
de 61.44 ü topraklann yüzde 10.52 sini,, binde 0.60 ise topraklann 
yüzde 25.05 iıü işlemektedir. Güneydoğu Anadolu'da işledikleri toprak-
lar 1-5 hektarlık arazi grubuna giren 41.9 bin ailede işletme başma 
düşen arazi tutan 1.4 hektar iken, bu sayı 100 hektardan fazla 
•arazi grubuna giren 1400 aüe için 341.1 hektar olmaktadır. 

1915. Kırda hızU nüfus artışı ve mevcut kanunlar bir yanda ta-
rımsal işletmelerinin parçalanmasına yol açmakta öte yandan bu iş-
letmelerin orta ve büyük işletmeler etrafmda toplandığı görülmekte-
dür. 1950 ve 1970 yıllan arasmda bir karşılaştırma yapıldığmda, ta-
nm kesimuide işletmelerin yoğunlaşması hareketine paralel olarak 



toprak parça sayısmm da azaldığı izlenmektedir, işletme başına dü-
şen ortalama parça sayısı 1950 yılında 6.9 iken 1963 de 5.7 ye, 1970 de 
ise 5 e düşmüştür, öte yandan Tablo 670 de görüleceği giıbi tek parça-
dan oluşan İşletmeler 1950 yılmda yüzde 5.4 iken, bu oran 1970 de 
16.9 a yükselmiştir. 

TABLO : 670 — Tanm İşletmelerinde Toprak Parçalan 

(Yüzde) 

işletmelerde parça sayısı 1950 1963 1970 (a> 

(1) (2) (3) 

1 Parça 5,4 9,6 16.0 
2İ3 Parça 22.7 20,8 30,4 
4-5 Parça 23,2 19.9 21,4 
6-9 Parça 26,1 24,9 19,4 

10 ve daha çok 22,6 24,8 11,8 

TOPLAM 100,0 100,0 100,0 

Kaynak : Devlet Planlama TeşkilâU 

(a) 1970 Tarım sayvrm geçici sonuçlan, 100 hektardan büyük 
işletmeler kapsanmamaktadvr. 

1916. Köy işleri (Bakanlığmca yapılan çalışmalara göre, muhtarlık 
sayısı itibariyle 35.640 köyde oturan ve tarımla uğraşan 4 126 bin aileden 
1268 bininin (Yüzde 30,T) hiç toprağı yoktur. Toprakla olan ilişkileri 
yöresel özelliklere göre farklı düzeyde biçimlenen bu gruplarm yüzde 
1 i kiracı, yüzde 5,7 si ortakçı ve yüzde 93,3 ü tanm işçisidir (1). An-
cak, ek toprak ihtiyacını gidermek ve gelir düzeyini yükseltmek ama-
cıyla toprak sahibi olanların kiracılıkla uğraştığı ya da bazı zamanlarda 
ortaikçı ve kiraicılarm tanm işçiliği yaıptıOtlan bildmn^fktedir. Topraksız 
ailelerin oranı bölgeler arasmda yüzde 26 ile 33 arasmda değişmektedir. 
Yalnız güneydoğu Anadolu Bölgesinde bu oran yüzde 45 dolaylarına çık-
maktadır. 

1917. Köylünün refah düzeyinin temel belirleyicisi olan tanmsal üre-
timde Tarım Bölümünde (Dördüncü Kesim, İkinci Bölüm) aynntılı bir şe-
kilde anlatıldığı gibi planlı dönemde bazı ürünlerde gelişmeler olmasına 
rağmen, bazı ürünlerde de planlarda öngörülenin gerisinde kalmalar olmuş-
tur. Tanmsal üretimdeki bu durumun nedeni sadece ekonomik ve fiziki 
faktörlerdeki yetersizlikten değil toprak insan ilişkilerinin düzenlenmesi, 
örgütleşme, uygulamaya dönük eğitim gibi unsurlarm yeter ölçüde ele 
alınmamış olmasından da etkilenmektedir. 

(1) 1970 Tanm sayısı geçici sonuçlanna göre 5 000 e kadar nü-
fuslu yerler ve 1 000 dekardan az işletmelerde, ^7,1 bin işletme yalms 
kiracüik, 77,5 bin işletme yalnız ortakçiltk yapmaktadır. 



1918. Tarımsal üretimin artırılmasında bir diğer temel unsur olan. 
tarımsal girdilerde planlı dönemde önemli sayısal artışlar gerçekleştiril-
miştir. (Bakınız : Tarım Bölümü) Tablo 126 Tarımsal girdilerdeki bu sa-
yısal artışa karşılık işletmelerin yapısı yayın hizmetlerinin yetersizUgi ve 
alışılagelen tarım metodlarının yaygınlığı tarımsal işletmelerin modern 
girdilerden en rasyonel düzeyde yararlanmalarm engellemektedir, öte 
yandan tüm tarımsEil işletmeleri makina sahibi kılma biçiminde oluşan 
ve gerek işletmeler gerek genel ekonomi açısmdan rasyonel olmayan 
bugünkü eg-ilim, tarımsal girdilerin kullanımı konusunda bir difer temel, 
sorun olmaktadır. 

1919. Planlı kalkınma döneminde köy fiziki alt yapısmın kurul-
masmda önemli gelişmeler sağlanmıştır. Planlı Kalkınma döneminde 
yol, su ve elektrik hizmetleri götürülen toöy sayılan Tablo 672 de gös-
terilmiştir. 

1920. Kırsal nüfus başma fizik alt yapı yatırımı 1965 fiyatlarıyla 
Birinci Plan döneminde yılda 17,2 TL. dan, tkinci Plan dönemi ilk dört 
yılı için S®,3 TL. na çıkmıştır. Aynı şekilde kırsal nüfus başına sosyal 
alt yapı yatırımları yıllık 9,6 dan ikinci Planın ilk üç yılı için 7,9 na 
inmiştir. 

1921. öte yandan, tarımsal gelişme ve köy kalkınması açısından 
temel alt yapı niteliğini taşıyan toprak ve küçük su kaynaklarının geliş-
tirilmesi amacıyla sürdürülen hizmetlerde önemli gelişmeler izlenmiştir. 
Birinci Plan döneminde 384 bin hektarlık alanda 215.2 bin çiftçi ailesi 
için 1193 proje gerçekleştirilmiş ve carî fiyatlarla 529 milyon TL. yatı-
rım yapılmıştır, tkinci Planm ilk üç yılında 266 bin hektarlık alan ve 
139 bin çiftçi ailesi için 770 proje gerçekleştirilmiştir. Bu dönemde yapı-
lan yatırım tutarı carî fiyatlarla 4S6 milyon TL. dır. 

1922. Köylerin başlıca sorunlarından olan üretimin ve ürün nite-
liğinin iyileştirilmesi, tarımsal kred:lemen:n düzenlenmesi, yeterli bir 

pazarlama sisteminin kurulması, kooperatifleşme ve yapısal düzenlenme-
lerin tamamlanması gibi hizmetler ve bunlarla ilişkin yatırımların yol, 
içme suyu, elektrik gibi tamamlavıcı hizmetlerle bir bütün oidrak yürü-
tülememesi bir sorun olarak belirmektedir. 

İL UZUN DÖNEMLİ GELİŞMENİN YÖNÜ : 

1923. Uzun dönemli perspektif içinde, köylünün yaşama düzeyinin 
giderek yükseltilmesi amaçlanmıştır. Bu amacı gerçekleştirmek üzere 
yeni starateji ve plan ekonominin bütün olarak sanayileşme yönünde en 
hızh şekilde gelişmesini gerçekleştirecek her türlü düzenlemeleri yap-
mıştır. Sektörlerdeki gelişmeler ve politikalar bu büyümenin köy haya-
tına yansıması i ^ gerekli tedbirleri öngörmektedir. Planlanan gelişmeler 
ve politîkailar özellikle, Tarun ve Toprak Reformu, tarımda üretimin geliş-
tirilmesi, kooperatifl^me, kredi ve pamrlama etrafında yoğunlaşmakta-
dır. Bunu tamamlayan .bir biçimde alt yapı ve sosyal hizmetlerin bir bütün, 
halide köye götürülmesi öngörülmektedir. 
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TABLO : 672 — Plam. Dönemlerinde Köye Götürülen Alt Ya/p% Bi^metleri 

Yapılan yol 
(Km. olarak) (a) 

îçma suyu 
(Köy sayısı) 

Elektrik 
(Köy sayısı) 

Dönemler (1) (2) (3) 

Birinci Plan 21 673 9 760 656 

İkinci Plan (b) 30 395 116 013 3 015 

TOPLAM 52 008 25 773 3 671 

Kaynak : Köyişleri Bakanhğt 
(a) Yaz ve kış geçit veren kaplamalı yollan kapsamaktadır. Top-

lam içinden 700 Km. lik bir yol bölümü ilyollanna devredil-
miştir. 

(h) İkinci Plan toplamı 1972 yılı hariç dört yılın toplamı olarak. 

1924. Gelişmenin bu yönleri, şehirleşme ve sanayileşmenin etki-
siyle kırsal ekonomik ve sosyul yaşantmm alışılagelmiş statik yapısmı 
terkederek daha dinamik bir yapıya ulaştırılabildiginde geçerli sonuçlar 
verecektir. Bu nedenle ana alt yapı ve sosyal hizmetlerin kırsal alanm 
perspektif dönemde dinamik karakter kazanmalında başlıca etken ola-
rak merkez köylerde toplulaştıniması önem taşımaktadır. 

1925. Köy mahallî idaresinin de statik yapıya dayanan özellig-inden 
•çıkarılarak merkez köyler ölçeninde artan ihtiyaçlara cevap verebilecek 
bir biçimde yeniden düzenlenmesi önem kazanmaktadır. Mahallî müşte-
rek ihtiyaçlarm karşılanmasında bu örgütlerin temel sorumluluğu ya-
nmda ülke çapında asgarî standartların korunmasında genel idarenin 
görevlerini sistemli bir biçimde sunması zorunlu olmaktadır. 

III. İLKELER VE TEDBİRLER : 

1926. Köy ve köylü ile ilgili politika ilke ve tedbirlere planm diğer 
ilgili sektör ve bölümleri ile politikalar ve reformlar kesiminde yer ve-
rilmiştir. Burada köy ve köylü sorunlarıyla ilgili genel nitelikteki ilke 
ve tedbirler belirtilmektedir. 

01) Köylerin ekonomik, sosyal ve ıkültürel ihtiyaçlıanna karşıla-
maya yönelmiş tüm hizmetlerde, köy, ekonomik yapısı büyük bir ağır-
lıkla tanma dayalı, kendine özgü toplumsal ilişkileri olan. belli bir yer-
leşme sınırına sahip ve nüfusu on bine kadar olan yerleşme birimleri 
olarak tanımlanabilecektir. Ancak hizmet önceliği açısından idarî dağı-
lıma göre köy olarak belirlenen yerler dikkate almacaktır. 

(2) ÎBaşlıca niteliği dağmıklıJc ve sayısal çoMuik olan kırsal yer-
leşim biçiminin bu yerleşmelere götürülen hizmetlerin kapsam ve sınır-
larını genişletme maliyetini artırma gibi olumsuz etkilerini gidermek; 
«unulan hizmetlerden tüm köylü nüfusunun yararlanmasmı sağlamak 
ve kırsal yerleşim düzenini geüştirmek için merkez köyler oluşturula-
caktır. Köylere, farklı kriterlere dayalı olarak seçilen merkezler aracı-
hğı ile hizmet ve proğram götüren sağlık evleri ve ocakları, ana - ço-



cuk saflığı merkezleri, temel efitim ve yatüı bölge okulları, sabit mes-
lekî köy kursları tarımsal yayım binaları, a§ım ve suni tohumlama Istas-
yonlan, P. T. T. Şube ve Ajansları, karakollar, pazar yerleri ve ben-
zeri hizmet birimleri merkez köylerde toplajıacaktır. Ayrıca g-ezici nite-
likte görev yapan kamu görevlilerinin merkez köylerde toplanması sak-
lanacak tır. 

'(3) Köy toalücmmasmda zaman, koordinasyon ve malî imkânlarla il-
gili güçlükleri asgariye indirmek ve amaçlanan kalkınmayı en kısa sü-
rede sağlamak için bugüne kadar birbirinden ayrı yürütülmekte olan çe-
şitli programlar arasında mahalli düzeyde koordinasyon saflanaçaktır. 
Bu amaçla, t] Planlaması çalışmalarından yararlanılacaktır. 

(4) Hizmetlerin köye götürülmesinde öncelik etamomik aanaçh hiz-
metlere verilecek, diğer hizmetlerin önceliklerinin tespitinde ekonomik 
amaçları tamamlayıcılık gözönünde bulundurulacaktır. 

(5) Köyün sosyal ve ekonomik kalkınmasında alt yapı gereksinme-
lerinin giderilmesinde ve modernleşmeyle ilgili olarak köye götürülecek 
hizmetlerde halk katkısmdan yararlanılacaktır. 

(6) Köyün üretim, pamrlama, tüketim, kredi ve donatım sorunla-
rına bir bütün olarak yaklaşacak çok yönlü bir kooperatifleşme geliş-
tirilecektir. 

(7) Tarım, ormancılıîc, hayvancılık ve su ürüıüerinin mahallinde 
deg-erlendirilmesi için ev ve el sanatları desteklenecek, kredi ve psızar 
bağlantısı için kooperatiflerden yararlanılacaktır. 

(8) Orman köylerinin kalkmdmimasınm, özellikle bu köylerin ka-
palı ekonomik birimler olarak değerlendirilmeleri sakmcalarmı da dik-
kate alarak, tüm köv kalkınması çerçevesi içinde ele almma î̂i esas ola-
caktır. Ancak özel zaman ve yörelerin gerekli kılabileceği şartlar nede-
niyle, soruna, özel yaklaşımlar uygulanabilecektir. 

(9) Çiftçinin tarımsal üretiminin değerinin ta/biî olaylara karşı ko-
runması için tarımsal ürünlerin sigortalanması yolları araştırılacaktır. 

(10) Geri kalmış yörelerdeki köylere yol ve hi2met götürülmesine 
öncelik verilmesi için halk katkısı zorunlu bir faktör olarak düşünül-
meyecektir. 



ÇEVRE SORUNLARI 

I. TANIM VE KAPSAM : 

l t b u l s i . / !f optimum d İ 

- u c u çev.e ^o^m^t^^/l^^l^J^lS^^ 
y^ 'a -a aş,n ve sorumsuzca S -

e r l Z e r i . r örgütlenme ye-

y ^ ^ s İ T^^^^ kunanamal. 
^ Ikt ld ır ^ »»'S™^^ kurulama-

1926. Çevre sorunları ve bunlara yol açan unsurlar için uluslara 
ras: geçerlilite sahip bir gruplama yapmak oLa l^ .zd . r C c a C i n " 

s m a s l H 
olmadı^ g,b, bu sorunlan ileri sürerek l.al.kmma çabalarmm yava^lafl-
ması da geçerli görülmemektedir. yd-va§ıatu 

1929. Türkiye'de özellikle son on yıl içinde bazı sanayi projeleri 
çevresmde ve yofun kentleşme alanlarında hava. vu ve k.yılarm kîr 
enmesi gibi dar anlamda ve ülkenin tümü için geçerli o l m ^ r ç e v r e 

görülmüştür. Ancak erezyon ve ç e 4 s a ^ ü 

f a da - yeterince kullamImamİna 
ya da gehr v̂ e e f t ım yetersizliğine dayanan çevre sorunlan ötedenberi 
Türkiye'de agıriık taşımaktadır. 

1930. Çevre sonınlan bugüne kadar farklı bakanlık ve kurulus-
Ancak uluslararası ilgi düzeyinin hızla artması T e 

Devletler Hukuku içinde düzenleme teşebbüslerinin ortaya çıkışı ve Tür-
Mye nm sanayileşme karan dîkkate almarak konunun bir bütün olarak 
ve planlama sistemi İçinde incelenmesi gerekli olmaktadır. 

11. İLKELER VE TEDBÎRLER : 

lecek^to t o l f ' ^ il^kdlerinin msyon.l toir delegede sünlürebi-
L r l d r S T yo'" sosyal ve ekonomik kal-

r k n ^ t l f z r ç ö r m i ™ ^̂^̂^̂^̂  — 
(2) Çevre sonınlan üe ilgili olarak uluslararası düzeyde sünlüriile-

2 ^ h ş m a ve yasal düzenlemelerde Türkiye'yi sanayileşerek k S S I 
hedefmden saptıracak hiçbir yükümlülük kabul edilmey^ektir. 



'(S) ıSmiayi setotörünün giderek a^rlık kazanacağı ülkemiade uzun 
dönemde sahip olunacak sanayi türlerinin çevreyi kirletme dereceleri 
tahmin edilecek ve gelişmiş ülkelerce kullanılan ve ileride yurda trans-
feri düşünülen sanayi türlerinde kirlenmenin önlenmesi için yapılan araş-
tırma ve çalışmalar ile özellikle dış ticaret mallan konusunda ve deniz 
kaynaklannm kirlenmesiyle ilgili olarak uluslararası düzeydeki gelişme-
ler önemle izlenecek ve deg-erlendirilecektir. Bu çerçeve içinde, çevre so-
runları ile ilgili uluslararası araştırma ve değerlendirme çalışmalanna ka-
tılmacaktır. 

(4) Çevre sorunları konusunda ilgili Bakanlık ve Kuruluşlar ara-
smda koordinasyonun sağlanması ve ulusal düzeyde görev dagılımmm 
yeniden düzenlenmesi Devlet Planlama Teşkilâtı Koordinatörlüğünde ya-
pılacak çalışmalarla tespit edilecektir. 

(5) Çevre sorunları konusunda tm güne kadar çıkarılmış yasalar 
taranacak ve yukarıda belirlenen ilkeler ışığında gereken yeniden düzen-
lemelerin yapılması sağlanacaktır. 

(6) Çevrenin korunması ve geliştirilmesi konusunda toplumun ay-
dmlatılması için halk eğitimi bir araç olarak kullanılacaktır. 





BEŞİNCİ KESİM 

Politikalar ve Reformlar 





bir inci bö lüm 
POLİTİKALAR 

I. TASARRUF VE FİNANSMANA ÎLİŞKÎN POLİTİ-
KALAR: 

1. MALÎYE POLİT İKASI : 

(1) İKİNCÎ PLAN DÖNEMİNDE VYGVLAMA : 

1932. İkinci Plan döneminde maliye politikeısı uygulamasmda 
istikrar ve kalkmma hedefinin bağdaştırılması açısından önemli güç-
lüklerle karşılaşılmıştır. 

1933. Kamu kaynaklan, yatırımlar ve difer maksatlar için ge-
reken harcamalarm finansmanında yetersiz kalmıştır. Bu durum bir 
yandan kamu kesiminin ekonomide genişletici bir etki yaratmasma 
yol açmış difer yandan da kamu dışında oluşan dengesizliklerin uygun 
bir bütçe politikası ile kontroluna imkân vermemiştir. 

1934. Zaman zaman yatırımlarda ve bsızı cari harcamalarda ta-
lep hacmi üzerindeki baskılan hafifletmek için kısıntılar yapılmış, 
ancak bu uygulamaJarm etkisi, genellikle smırh ölçüde kalmıştır. 

1935. Gerek kalkınma faaliyeti ile yakm ilişkisinin gerek kamu 
idaresinin pahalı şekilde çahşmakta oluşunım etkisiyle ksımu harca-
malannm büyük ölçüde azaltılması mümkün olmamıştır. Diğer ta-
raftan, devlet personelinin maaş ve ücretlerinde yapılan düzenleme 
bu konuda bazı ilâve güçlükler yaratmıştır. Gerekli olan bu düzen-
lemenin uygun bir süreye yayılamamış olması ve yüksek oranda ar-
tışlara imkân vermesi hem kısa vadede toplam talebin kontrol edü-
mesini ve hem de kamu tasarruflarmda yol açtığı azalmaya paralel 
olarak yatmmlann gerçekleştirilmesini etkilemiştir. 

1936. Kamu gelirleri sistemi ise sağladığı önemli kaynak artış-
larma rağmen uzun vadeli hedefler Ue fiyat istikrarının birlikte ger-
çekleştirilmesinde yeterli olamamıştır. 

1937. İkinci Plan döneminde vergilerden teşvik ve yöneltme aracı 
olarak önceki dönemlere göre daha yaygm bir şekilde yararlamlmış-
tır. Bu uygulama yatırım ve üıracat faaöliyetlerinin tespit edilen ön-
celiklere yönelülmesinde etkili olmuş ancak kamu sektörünün özel-
likle kısa dönemde gelir ihtiyacım arttu:an faktörlerden birini teşkil 
etmiştir. 

1938. Vergi sisteminin gelir artışlarım kendiliğinden takip et-
meyi sağlayacak şekilde yaygm bir tabana ve esnekliğe sahip olma-
yışı ve bunun yamnda kamu iktisadi teşebbüslerinin maU durumlan-



nın bozunlması sık sık ba2a vergilerin nispetlerinde değişiklik yapıl-
ması veya Hazine imkânlarının zorlanması sonucımu vermiştir. 

1939. Vasıtasız vergilerde sorun esas olarak asgarî indirimi se-
viyesinin üstündeki yüksek tarımsal gelirin uygulamada gelir vergisi 
çerçevesinde (gerçek usulde) yeterli şekilde kavranamamasmdan. bazı 

gelirlerde ortaya çıkan vergi kayıplarmdan ve gereksiz muafiyet-is-
tisna hükümlerinden doğmuştur. Aynea. gelir ve kurumlar vergile-
rinde beyannameU mükelleflerin ödemelerini 1 yıl gecikme ile yapabU-
meleri verginin gelirin kazamldıfı yılm konjonktür özeUikleritıi etki-
leme ünkânım da. azaltmıştır. 

1940. Vasıtalı vergilerin idarî kolaylığı esas alarak belli mal-
lar ve hizmetler üzerinde yoğunlaşmaları genellikle hızlı gelişme gös-
teren üretim kollannın ve harcama tiplerinin vergi dışmda kalmala-
rma sebep olmuştur, ithalât ikamesine bağlı olarak ithalâtla ilgili 
vergilerde kaybedilen gelirin iç üretim artışlarma yönelen vergilerle 
karşılanmamış (veya ancak kısmen karşılanmış) olması vasıtalı ver-
gilerde düşük esnekliğin önemli sebeplerinden birini teşkil etmiştir. 
Plan döneminin ilk yansında vergi sistemi ithalâtın ve üretimin bün-
yesinde ortaya çıkan değişiklikleri tam olarak takip edememiş, gelir 
ihtiyacı belirdiğinde geleneksel olarak uygulanan ve idaresi kolay ver-
gilerde nispetlerin arttırılması yoluna gidilmiştir. 

1941. 1970 istikrar Programı Ue birlikte vergi sisteminde ve 
daha sonra kamu iktisadi teşebbüslerinin fiyatlarmda olumlu düzen-
lemeler yapılmıştır. Spekülatif karakterli gelirlere yönelen yeni ver-
giler kabul edilmiş bazı vergilerin kapsamları genişletilmiş ve nis-
petleri arttırılmıştır. Bu değişikliklerin vergi adaleti yönünden nite-
likleri genellikle olumludur. 

1942. Diğer taraftan, dönem içinde gerek asgarî geçim indiri-
mini ve ücretlerde götürü gider indirimini genişleten gerek tasarruf 
bonolannda belli gelirin istisna edilmesini sağlayan uygulamalar alt 
gelir grupları açısmdan olumlu sonuçlar yaratmıştır. Ancak gelir 
vergisinde fiyat yükselişlerinin etkisiyle artan parasal gelirlerin daha 
üst gelir dilimlerinde vergilendirilmeleri aym grupların vergi yükünü 
ağırlaştırmıştır. Vergi tarifesinin Uk gelir kademelerimde müıterakM-
lik oranınm yüksekliği bu adaletsizliği daha da arttırmıştır. 

1943. Halen bu surette geliştirilen sistemin gelir sağlamada ve-
rimliliğin arttınlmasma ve vergilerin eıkonomîk yönden etkileri ko-
nusunda açık tercihler yapılabilmesine imkân veren bir yapıya kavuş-
turulmasma ihtiyaç vardır. Genellikle Uk istihsal safhasmda aknan 
gider vergisinin yükünün sektörler arasında dengesiz dağılımı eko-
nomik faaliyetin yönünü olumsuz şekilde etkilemektedir. Avrupa 
Ekonomik Topluluğu İle olan üişkiler de böyle bir düzenlemeyi gerek-
tirmektedir. 

1944. Diğer taraftan, sistem vergi yükünün daha adU bir şekilde 
dağıtılması açısmdan da yetersizliğini korumaktadır. 



2. AMAÇ VE İLKELER : 

1945. (1) Plan uygulamasını aksatacak ve saptıracak konjonk-
tür hareketlerinin önlenmesi veya asgariye indirilmesi istikrar içinde 
fealkmmamn gereğidir. Plan döneminde kalkmma gayretlerinin kıt 
kaynaklar üzerinde zorunlu olarak yapacağı baskıların kontrol edil-
mesi, dikerleri yanmda, özellikle ihracat gelirlerinde ve işçi dövizle-
rindeki gelinmenin devam ettirilmesi ve iç tasarruflarla ilgili olarak 
aracı malî sistemde yapılacak düzenlemenin başarılı olabilmesi açı-
smdan önem taşımaktadır. Bu bakımdan maliye politikasmm kısa dev-
rede hedefi ekonomide genel dengenin korunmasıdır, 

1946. Toplam talebin konjonktür gereklerine göre uygun bir şe-
küde yöneltUebilmesi zamanında ve yeterli araçlarla müdahale im-
kânma sahip olunmasını gerektirmektedir. Halen planı uygulamaya 
koymak üzere hazu-lanan yıllık programlar ekonominin genel duru-
munun bir süre önceden değerlendirilmesine ve buna bağh olarak ge-
rekU politika tedbirlerinin tutarlı bir şekilde tespitine uygun bir or-
tam sağlamaktadır. Üçüncü Plan döneminde yıllık programların bu 
özelliğinden yararianılarak, ekonomide genel dengenin aşın bir şekilde 
bozulduğu veya bozulma ihtimali olduğu hallerde plan döneminin son-
raki yıllannda telafiyi mümkün kılacak tedbirlerin de alınması kay-
dıyla belli bir program yılmda uzun vadeU hedeflere esneklik kazan-
dırılması ve bu suretle bazı büyüklüklerin planm yıllık dilimlerinden 
farklı olarak tespit edilmesi imkânı gözönünde tutulacaktır. Ancak bu 
imkânm planda nihai olarak ulaşılması öngörülen hedeflerden vazge-
çUmesi anlamma gelmiyecek şekilde kullanılması zorunludur. 

1947. Mali müdahale araçları (esas olarak kamu harcamaları 
ve geUrleri) yönünden ise uygulamada halen olduğundan daha fazla 
bir esnekliğe üıtiyaç bulunmaktadır. Bu sebeple ( i ) enflasyonist bas-
kılann arttığı dönemlerde kolayca durdurulabilecek düşük öncelikli 
giderieri tespit etmeğe ve kamu harcamalarmda uzun vadeU temel he-
defleri geniş çapta zedelemeden süratle değişiklik yapmağa imkân 
veren bir öncelik sisteminin geliştirilmesi gerekmektedir. Bu sistem da-
hilinde yıl içinde yapılacak indirimlerde önemli projelerle ilgili uygu-
lamanm aksatUmaması ve mal dengesinin dikkate alınması özel bir 
önem taşunaktadır. (ü) Diğer taraftan özel gelir ve harcamaların 
konjonktür şartlarma göre düzenlenebilmesi içmde kamu gelirleri sis-
temine uygulamada esneklik kazandmlmasma ihtiyaç vardır. Bu 
amaçla, gelirierin kazamlan yıl içinde vergilendirilmesi ve Bakanlar 
Kurulunun vergi hadlerinde süratle değişiklik yapabilme yetkisi Ue teç-
hiz edümesi gerekmektedir. 

1948. (2) Maliye politikasmm uzun vadeli plan açısmdan hedefi 
kalkmmanm gerektirdiği kaynak artışmı sağlamak, ekonomik faaliyeti 
yönlendirmek ve sosyal dengesizlikleri telâfi etmektir. 

(a) Gelir dağılımında önemli bir değişUtlik öngörülmediği tak-
dirde gönüllü tasarruflarm gelişme imkânı esas olarak fert başma 
gelir seviyesinin düşüklüğü ve geleneksel tercüı ve alışkanlıklar se-
bebiyle sımrh olduğundan toplam tasarruflarm kamu sektörü ara-
cılığıyla arttırılması gerekmektedir. 



1&4Ö. Tespit edilen tasarruf miktanna, yeni vergilere başvunıl-
madan mevcut sistemin ıslalu ve gelir esnekliğinin yükseltilmesi suretiyle 
sağlanacak artışlarla ve kamu iktisadi teşebbüslerinde yapılacak düzen-
leme sonucunda elde edilecek ilâve kaynaklarla ulaşılması öngörülmüş-
tür. 

1950. (b) Gönüllü tasarrufların ve ihracatın arttırılmasında, 
yajtınmlarm plan hedeflerine göre yöneltilmesinde vergiler teşvik edici 
ve caydırıcı olarak kullanılacaktır. Bu alanda vergilerin etkinliği önce-
likle mevcut sistemin tam olarak uygulanmasına ve bu suretle önsrörül-
meyen haksız rekabet imkânlannm önlenmesine bag:lı bulunmaktadır. 
Sistemin gelir yönünden verimini de etkileyen bu durumun önlenmesi 
için vergi idaresinin vergi toplama ve kontrol etkinliğinin arttırılması ve 
malî kaza sisteminin süratli olarak işletilmesi gereklidir. İkinci olarak 
gider vergilerinde, öncelik kazanan ekonomik amaçlara göre tercihe im-
kân verecek bir düzenlemeye ihtiyaç vardır. Bu düzenlemede katma de-
ğer vergisine esas alınacaktır. Bu suretle kaynak dağılımında vergi sis-
teminin yarattığı aksaklıkların giderilmesi ve AE!T na olan yükümlü-
lükten doğacak gümrük geliri kayıplarının telafisi imkânı sağlanacak-
tır. Katma değer vergisinin düzenlenmesinde götürü usulün asgari ölçüde 
uygulanması esası gözönünde tutulacaktır. 

1951. (c) Plan döneminde gelir farklarının azaltılmasmda kamu 
harcamalarmdan yararlanılacak ve vergi sistemi islâh edilerek vergi yü-
künün adil bir şekilde dağılması sağlanacaktır. Bu yönden vergi politi-
kasmm temel ilkesi ödeme gücüne göre vergilendirmenin gerçekleşmesi 
ve eşit gelirler arasmda sosyal adalet amacma uymayan bir ayırımm 
önlenmesidir. 

1952. Vergi sisteminin bu amaçla düzenlenmesinde katma değer 
vergisinin sağlayacağı imkânlardan yararlanılarak vasıtalı vergilerin 
tersine müterakki etkilerinin azaltılmasına çalışılacaktır. Gelir vergi-
sinde, vergi tarifesinin müterakkilik yönünden yeniden düzenlenmesi ve 
uygulamada müterakkiliği azaltan vergi kayıplarının önlenmesi sağ-
lanacaktır. Ayrıca, yatay vergi eşitliğini zedeleyen ayrıcalıklar kaldırı-
lacaktır. 

1953. (d) Kamu kaynaklannıû prodüktif olarak kullanüması ve 
kamu idaresinde yüksek maliyetle çalışanın önlenmesi esastır. Bu ba-
kımdan kamu tüketiminin disiplin altına ahnmasına, hedeflerle kaynak-
lar arasmda maliyet ilişkisini açıkça kuran ve uygulamanın Plan ve Yıl-
Uk Programlarda öngörülen yönde düzenli bir şekUde işlemesine imkân 
veren bir bütçe ve kontrol sistemi geliştirilecektir. 

ev TEDBÎRLER : 

1954. (1) Vergi sisteminin esnekliğini ve sosyal adaleti zedele-
yici bir etki göstermekte olan, vergi muafiyet ve Isüsnalan yeniden 
gözden geçirilecek, ekonomik, sosyal ve malî amaçlar yönünden muha-
fazasına lüzum olmayanlar kaldırılacaktır. 

(2) Vergilerin İktisadî gelişmeyi izleyecek bir sistem içinde tah-
silini sağlamak ve konjonktür hareketleri ile uyarlılığını temin etmek 



bakımından gelir ve kurumlar vergilerinin gelirin kazanıldığı yıl içinde 
tahsili hususu incelenecek ve böyle bir usule geçiş imkânları sıraştınla-
caktır. 

(3) Ekonomiyi kısa dönemde konjonktür şartlarına göre düzen-
leyebilmek amacıyla Bakanlar Kurulıma vergi hadlerini süratle değişti-
rebilme imkânı verecek kanunî yetkinin sağlanmasına çalışılacaktır. 

(4) Tanm sektöründe Üçüncü Plan Döneminde öngörülen geliş-
meler nedeniyle oluşacak İ3rileşmeye paralel olarak tanm kazançlanmn 
daha etkin şekilde vergilendirilmesi sağlanacaktır. 

(5) Gelir vergisi tarifesinde alt ve orta gelir dilimlerinde görülen 
aşırı ve hızh müterakkilik yumuşatılacaktır. Bu sebeple doğacak vergi 
kaybı gelir vergisi sistemi içinde yapılacak değişikliklerle karşılanacak-
tır. 

(6) Katma değer vergisi sistemine geçilecektir. 
(7) Vergi sisteminin etkili bir biçimde uygulamaya konulabilmesi 

ve plan amaçlarına uygun bir politika aracı olarak kullanılabilmesi, 
Türk vergi idaresinin yeniden düzenlenmesini zorunlu kılmaktadır. İda-
renin vergi sistemini etkili bir şekilde uygulayacak yapıya kavuşturul-
ması amacıyla vergicilik hizmetlerinin teknik özelliklerine uyĝ un bir 
teşkilât düzeni getirilecek, sürekli ve etkili bir kontrol mekanizması ku-
rulacaktır. 

(8) Kaynakta tevJcif sisteminin yaygmlaştıniması için gerekli 
tedbirler alınacaktır. 

(9) Servet beyannameleri otokontrolu sağlayacak bir biçimde uy-
gulamaya konulacaktır. 

(10) Ortalama kâr hadleri uygulamasının gelir vergisi sistemi 
içinde daha etkili bir otokontrol sağlanması için gerekli tedbirler alına-
caktır. 

(.11) Vergi kayıplarmı önlemek üzere Vergi Usul Kanunu gözden 
geçirilecek, delil sistemine ekonomik bir anlam kazandmlacaktır. 

(12) Mali kazada zaman alıcı kademeleşme azaltılacak ve uygu-
lama süratlendirilecektir. 

(13) Genel Muhasebe Kanunu, Artırma, Eksiltme ve thale Kanu-
nunun modem bütçe uygulamasına uygun düşmeyen yanlarmm değişü-
rilmesi sağlanacaktır. 

(14) Kamu carî haroannalan konusunda plan ve yıUıik program-
larla saptanan büyüklüklerin aşılmaması ve «gelişme carî harcamalan-
nm» yeterli ölçüde tutulması sağlanacaktır. 

(15) Döner Sermayeli Kuruluşlar yemden düzenlenecektir. 

2. PARA KREDt POUtTÎKASI: 

(1) PARA-KREDt, MEVDVAT POLİTİKALARINI ETKİLEYEN 
GELİŞMELER : 

1955. Birind ve İkinci Plan dönemlerinde para politikası, tarımsal 
ürünlerin fiyat destekleme politikası ile Hazinenin finansman sorunımdan 



geniş ölçüde etkilenmiştir. Ekonomide monetizasyona, smaî ve tanmsal 
üretimdeki gelişmeye rag^nen. para politikasmm zaman zaman enflâsyonu 
hızlandırıcı etkileri ortaya çıkmıştır. 

1956. Birinci Plan dönemi başında kamu iktisadî teşebbüslerinin bü-
yük çoğunluğunu Merkez Bankası kaynaklarmdan doğrudan kredileme 
yükünün kaldırılması önemli bir aşamadır. Ancak, Bankanın tanmsal 
ürünlerle ve Hazine güçlükleri ile ilgili kredileme sorumlulukları, Banka 
sisteminin T. C. Merkez Bankasıyla olajı ilişkilerinin azalmasmda etkili 
olmuştur. Kısmen bu nedene dayalı olarak Banka reeskont aracını gere-
ğince kullanamamıştır. ikinci Plan döneminde Bankaca diğer kredi kont-
rol araçlan olan «mevduat kanunî karşılıkları» ve «kredi taymlaması» 
yoluyla da kredi ssitemine yeterli ölçüde müdahaleci bir girişimde bulu-
nulmamıştır. 

1957. İkinci Plan döneminde T. C. Merkez Bankasmm yetki ve so-
rumlulukları gelişen ve değişen koşullara göre yeniden düzenlenmiş ve 
Banka, para-kredi ve Banka sistemini düzenleyici güce kavuşturulmuş 
bulunmaktadır. 

1958. T. C. Merkez Bankasmm kredi düzeniyle ilgili en önemli giri-
şimlerinden biri büyük banka plaamanlannm yüzde 10 ımun orta vadeli 
kredi şeklinde kullsındırılması yolunda İkinci Plan dönemi sonunda geti-
rilen zorunluluktur. 

1959. Toplam banka kredileri 1963 yılı sonımda 11,8 milyar liradan 
1971 yılı sonunda 42,8 milyar lira dolayma yükselmiş bulunmaktadır. 

1960. 1963 yılmda toplam banka kredilerinden en büyük oranda 
(yüzde 23) dağıtım ve hizmetler sektörü yararlanmıştır. Bu sektöre yöne-
len krediler İkinci Plan döneminde de aynı payı korumuş anceık, sanayi 
ve madencilik sektörünün payı iki plan döneminde yüzde 18 den yüzde 
29 a yükselmiştir. Bu gelişme konut ve inşaat sektörünün paymdaki azal-
maya paralel olarak sağlanmıştır. 

1961. 1963 yılmda bankalarda 10,5 milyar lira olan toplam mev-
duat 1967 yılmda yüzde 100 bir artışla 21,0 milyar Hraya yükselmiş, artış 
İkinci Plan döneminde daha da hızlı devam etmiş 1971 yüı sonunda 1967 
ye kıyasla yüzde 130 oranmda artışla 48,4 milyar liraya çıkmıştır. 

1962. Özellikle İkinci Plan dönemi sonunda bir yıldan daha fazla 
vadeli tasarruf mevduatı faiz oranlarınm cazip hale getirilmesinin vadeli 
mevduat artış hızuu etkilediği dikkati çekmektedir. 

1963. 1971 sonu itibariyle toplam mevduatm yüzde 71 i vadesiz 
mevduattır. Vadesiz tasarruf mevduatı hesaplarmın toplam tasarruf mev-
duatı içindeki payı ise yüzde 63 tür. Toplam tasarruf mevduatı hesapla-
rmm yüzde 64 ü bm liradan az vadesiz hesaplardır. 

rs; PABA - KBEDÎ POLİTİKASI: 

1964. Para - kredi politikasmm genel hedefleri bir yandaın fiyat is-
tikrarım bozmayacak ödemeler dengesinde baskı yaratmayacak ve verim-
siz faaUyeü teşvik etmiyecek bir uygulama ile ekonominin ihtiyacı olan 
finansmanı sağlamak, diğer taraftan para - kredi sisteminin kontrollü ve 
etkin bir şekUde işlemesi için gerekU olan düzenlemeleri gerçekleştirmek-



tir. Para ve kredi politikasının maliye politikası ile tutarlı olarak yürü-
tülmesi esastır. 

1965. Kredi politikası ferdi ve kurumsal tasarrufların örg:ütlenmiş 
aracı malî kurumlarda toplanmasım ve bu kurumlar eliyle ekonominin 
gerçek kredi ihtiyacını karşılayacak nicelik ve nitelikte kullandırılmasını 
teşvik edecek yönde uygulanacaktır. 

1966. Para - kredi hacminin düzenlenmesinde özel sektörün (tarım -
tanm dışı) ve Hazinenin ihtiyarlarının dengeli bir şekilde gözetilmesi 
esastır. 

1967. Kredi dağıtımı ile ilgili uygulamada; nitelik ve nicelik ayrıca-
hklarmm saptanmasmda, ekonomik faaliyetler bir bütün olarak değer-
lendirilecek ve Kalkınma Plam ve yıllık programlardaki önceliklere uyu-
lacaktır. Ayrıcalıklara ilişkin uygulamada ise objektiflik, genellik, açık-
lık ve devamlılık ilkeleri esastır. 

1968. Kamu kaynaklarmdan, idarî kararlarla değişik amaçlar için 
fon tahsisi yapılmayacaktır. Kamu kuruluşlarmca yönetilen mevcut dagrı-
nık kredi fonlarınm, kredi konusuyla ilgili olan bankalara intikali ve bu 
fonların saptanacak genel yöntemlere göre bankacılık esasları içinde kul-
landırılması sağlanacaktır. 

1969. Banka kredilerinin Kalkmma Plam ve yıllık programlsıra uy-
gun olarak öncelikli sektör ve yörelere yöneltilmesi olanağının artırılması 
amacıyla T. C. Merkez Bankasmm ticaret bankalarıyla reeskont ilişkileri 
geliştirilecektir. 

1970. Kredilemenin örgütlenmiş aracı malî kurumlarca yapılmasmı 
amaç edinen bir faiz politikası uygulanacak ve teminat sistemi yeniden 
düzenlenecektir. 

1971. Öte yandan özel sektörün bir bölümü olarak bankalann faali-
yetlerini dengeli şekilde yürütmeleri ve işbirliği esaslarmı gözönünde tut-
maları istikrarlı kalkınma yönünden önem taşımaktadır. 

1972. Bankalarm tasarruflann artırılmasmı ve malî sisteme yönel-
mesini teşvik edecek şekilde gayret göstermeleri ve toplanan fonlarm da-
ğıtımında dikkatlerini üretken sahalar üzerinde yoğunlaştırmaları esastır. 

1973. Üçüncü Plan döneminde uygulanacak faiz politikasında te-
mel ilke, faizin kaynak dağılımmı mümkün olan ölçüde düzenlemesi, ta-
sarruf artışmı hızlandırması ve aracı malî kurumlara yöneltmesidir. 
Banka faiz oranlarında muayyen sektörler itibariyle kademeli bir ser-
besti tanmması konusu Plan döneminde araştırılacaktır. 

1974. Kredi fiyatmm ucuzlatılması, gerektiği hallerde faiz farkı 
iadesine dayanan açık sübvansiyon uygulamasma gidilecektir. Bu uygfu-
lama yaygmlaştınimayacak, sübvansiyon sistemi smırlı sektör ve yöre-
lerde etkin bir teşvik ve yönlendirme aracı olarak kullanılacaktır. 

1975. Mevduat faizleri ile vadelerinin tarif ve tasnifi para - kredi 
uygulamalarını ve araştırmalarını kolaylaştıracak yönde yeniden düzen-
lenecektir. 

1976. Mevduat toplama yetkisi bulunmayan ihtisas bankalannda 
özellikle sanayü orta ve uzun vade ile kredilendiren kuruluşlarda kredi 
faiz oranlannı müstakriz ile anlaşarsık tespit etme olanafı araştınla-
•caktır. 



(3) PARA - KREDÎ SİSTEMİ: 

1977. Banka ve mUstakrize faiz farkı ödemesi sistemine dayanan 
sübvansiyon uygulaması Genel Bütçeden ayrılacak imkânlar Ue T. C. 
Merkez Bankasmdaki Selektif Kredi Fonundan yapılacaktır. Faiz farkı 
ödemesi yapılmasına ilişkin esaslar ve oranlar fon imkâniyle smırlı ola-
rak birer yıllık dönemler için yıllık programlara uygun olarak saptana-
caktır. 

1978. T. C. Merkez Bankası ile bankalar arasındaki ve bankalarm 
kendi aralarmdaki işlemlerin vergiden muaf tutulması sağlanacak malî 
kurumlar kesiminde kaynak akımları kolaylaştırılacaktır. 

1979. Tasarruf mevduatmm dağılımım önlemek amacıyla mevduat 
faizlerinin vergilendirilmesine ilişkin uygulamada düzenleme yapılacak-
tır. 

1980. T. C. Merkez Bankası para- kredi istatistiklerin değerlen-
dirme ve araştırmaya en elverişU şekil ve sürede yayınlanabilmesi için 
gerekli tedbirleri alacaktır. 

(4) SANAYİİN, TARIM SEKTÖRÜNÜN, KÜÇÜK SANAYİİN, 
KÜÇÜK SANAT VE KÜÇÜK TİCARET ERBABININ, KONUT VE 
TURİZM SEKTÖRLERİNİN KREDİLENDİRİLMESİ POLİTİKALARI: 

(a) Sanayi kredisi : 

1981. (1) Birinci ve ikinci Plan dönemlerinde sınaî teşebbüslerde, 
yatınm büyümesi, katma deferin artması, ileri teknolojinm uygulanmaya 
ba l̂aıuması sebebiyle yurtiçi ve yurtdışı rekabet koşullarmdaki gelişmenin 
etkisiyle sanayi kredismm nitelik ve niceliğinde büyük değişmeler kay-
dedilmiştir. 

Sanayiin orta ve uzun vadeli kredi ihtiyacınm karşılanmasmda Ti-
caret Bankalannm kısa vadeli kredileri yetersiz kalmakta sermayedar -
müteşebbis birey ve aile gruplarmm özkaynaklarma dayalı sanayi giri-
şimlerinin başan şansı azalmaktadır. 

özellikle tkınci Plan döneminde miktar olarak yeterli, orta vadeli 
kredi gereği kuvvetle duyulmuştur. Plan döneminin ortalarmda bu gere-
ğin banka sisteminden karşılanması konusundaki zorluklar teşebbüsleri 
sermaye piyasasmdan yararlanmaya itmiştir. Dönemüı sonlarmda ban-
kalann sanayii orta vadeU kredileme eğilimlerindeki gelişmeye ve diğer 
faktörlere bağlı olarak sermaye plyaaasmda mspi bir yavaşlama mey-
dana grelml^tir 

(2) ikinci Plan döneminde yürürlüğe giren yeni T. C. MePkez Ban-
kası Kanunu ile orta vadeli sanayici senetleri için reeskont olanağının 
getirilmesi, orta vadeli krediler için teşvik edici özel faiz oranlannm sap-
tanması ve belli büyüklüğün üzerindeki ticaret bankalannm plasmanla-
nnm yüzde onunu orta vadeli sanayi kredilerine yöneltmelerine ilişkin 
zorunluluk Ucaret bankalarında orta vadeli kredilemeye dönük proje de-
ğerlendirme ve takip düzeninin kurulması yönünde örgütlenmeyi başlat-
mıştır. 

Smaî yatırım ve kredi bankalannm kaynaklan da Birinci ve ikinci 
Plan dönemlerinde devamlı artıklar göstermiştir. 



özellikle İkinci Plan döneminin ortasına kadar müteşebbisin yeterB 
ve düzenli orta ve uzun vadeli krediye ihtiyacı oldufu, yeterli kredi bul-
manm kredi fiyatından daha büyük önem taşıdığı görülmüştür. 

(3) Planda sanayiin gelinmesine verilen ağırlıık nedeniyle kredi po-
ütikası içinde bu kesimin kredilendirilmesi öncelik taşımaktadır. Sanayi 
kredisine ilişkin tedbirlerin amacı kalkınma planında öncelik verilen konu 
ve yörelere yatırım yapan müteşebbisin orta vadeli gerçek yatırım kre-
disi ihtiyacınm karşılanmasıdır. 

(4) Faaliyette bulunan smaî yatırım ve ıkredi bamkalannm yabancı 
para ve Türk lirası kaynaklan artırılacaktır. 

(5) Sanayiin kredilendirilmesi ve özellikle kalkınmada öncelikli yö-
relerdeki smai yatınmlarm orta vadeli kredi ihtiyaçlarının karşılanması 
konularmda faaliyette bulunmak üzere bir Kalkınma Bankası kurula-
caktır. 

(b) Tanm kredisi: 

1982. (1) Tarım kredisinde temel sorun ek kaynak olanagınm sa-
dece mevduat artışı ve Merkez Bankası kredilerindeki gelişmeye bağlı ol-
ması ve artan kaynaklann tanm ürünleri destekleme politikasının finans-
manına ve sosyal amaçlı kredilere yöneltilmesi zorunluluğu karşısmda 
verimli, pazar için üretim amacı güden tarımsal projelerin kredilendiril-
mesine yeterli kaynak bulunamamasıdır. 

Tanm satış kooperatiflerinin Ziraat Bankası kaynaklan üzerindeki 
yükü son yıllarda süratle artmıştır. Bu yükün bir kısmı banka üzerinde 
kalmakta, büyük miktan ise Merkez Bankası kredilerini artıncı etki 
göstermektedir. 

(2) Tarım kredileri kesiminde önceliği olan konu, üıracata dönük 
tanm ve hayvancılık projelerinin teşvikidir. Projeye dayanan tanmsal 
girişimler yanmda kontrollü tarım kredileri uygulaması de önem taşı-
maktadır. 

Yıllık kimyevî gübre ve tohumluk projelerinin finansmanma daha 
çok üretici katkısı, sag-lanması, kalan finansman yükünün Ziraat Banka-
smca karşıİEinması zonmludur. 

(3) Gecikmiş tarım borçlannda geri ödemelerin düzenlenmesi ya-
rarU olacaktır. 

(4) Tanm ürünleri fiyat destekleme politikası ile ilgili kredilen-
dirme bir bütün olarak ele almacak ve bu konudaki sorunlarm çözümü 
için bir sistem geliştirilecektir. 

(e) Küçük sanayici, küçük sanat erbabı ve esnaf kredUeri: 

1983. (1) Küçük sanat erbabı ve esnaf, mesleki faaliyetlerinin 
özellifine dayalı olarak ticaret bankalan sisteminden belli ölçüde yarar-
lanabilme durumundadırlar. Küçük sanayiciler için de aynı olanak daha 
suiırlı ölçüde mevcuttur. Bu grup ek olarak az bir miktarda smaî yatı-
rım ve kalkınma bankalan kaynagmdan da yararlanabilmektedir. 



(2) Kredi ihüyaçlanımı niteliği ve niceliği birbirinden farklı mü-
teşebbislerin kredilendirilmesinin bir bütün olarak ele alınması zorunlu-
luğa T. Halk Bankasınm karşılaştığı temel sonmdur. imalât sanayii er-
babı Ue hizmet erbabmm aynı sistem içinde kredilendirilmesi, imalât sa-
nayi erbabı arasında küçük sanayici ve küçük sanatkârın değişik özellik-
leri olan kredi ihtiyaçlarmm ayn olarak ele alınamaması smırlı kredi 
kaynaiklarm.m etken biçimde kullanılma imkânını azaltmaktadır. 

(3) 1951 yümdan bu yana esnaf kefalet kooperatifleri ile koopera-
tif ortaklan sajnlarımn finansman kaynaklanndan hızlı artması kredi-
lerin mesleki gelişmeyi etkileyemiyecek ölçüde kalması yetersiz miktar-
lara bölünmesi sonucımu vermektedir. 

Esnaf Kefalet Kooperatifleri sisteminde sorun kredilendirilebilecek 
kooperatif ve kooperatif ortaklan sayısımn bankamn finansman imkân-
lanndaki artışla ilişkili olarak programlanması, kooperatiflerin özkaynak-
lannm daha bÜ3Öik ölçüde artıniması ve ortaklarmm mesleki faaliyetle-
rinin özelliklerine göre imalât sanayii erbabı, küçük sanayi ve küçük sa-
natkâr İle hizmet erbabı esnafın ayn kooperatifler halinde örgütlenme-
lerinin sağlanmasıdır. 

(4) 1479 sayıh Bağ - Kur Kanununun her sigorta kolu için aynla-
cak karşılıklardan yüzde 25 ine kadar kısmmm esnaf ve sanatkârlara, 
işletme ve tesis kredisi olarak tahsis edilmek üzere Halk Bankasma ya-
tınlmasma ilişkm hükmü bankaya önemli ölçüde ek kaynak imkân ge-
tirmektedir. Bağ - Kur'dan sağlanacak kaynağm münhasıran projeye da-
yanan orta vadeli işletme ve yatırun kredilerine ayniması gereklidir. 

(5) Esnaf kefalet kooperatifleri sisteminden büyük ölçüde yarar-
lanma olanagnnm mevcudiyeti, yeni açılan şubelerin mevduat artışını et-
kilememesi, öte yanda idare masraflan yükünün kredi maliyeti içindeki 
paymm gittikçe artması. Halk Bankasmın teşkilâtlanmasmda nicelikten 
çok niteliğe önem verilmesini gerektirmektedir. Halk Bankasının kredi-
leme tipinin özelliği, teknik servislerini kuvvetlendirmesüü zorunlu kü-
maktadır. 

(d) Konut kredisi : 

1984. (1) Banka sistemi içinde konut kredisi vermek amacıyla 
faaUyette bulunan tek ihtisas kuruluşu olan T. Emlâk Kredi Bankası-
nm en önemli sorunu kaynak tahsisi ile ügilidir. Banka çeşitli katılma 
payı yükümlülükleri altmdadur. Bu durum Bankanm özkaynaklannı 
etkilemekte, konut kredisi artışlan esas olarak mevduat imkânlanna 
inhisar etmektedir. 

(2) Dolaylı olarak 'banka fonlanndan inşa edilen konutlarm pi-
yasa değerinin altmda satılması, bazı kredilerin faizlerinin çok düşük 
tutulması banka hizmetlerinin gelişmesini olumsuz etküeyen faktör-
lerdir. 

(3) Sosyal konut foniarmda dağmıkluk re kredi şartlarında fark-
lılık nedeniyle toplu bir sosyal konut poUtikaaı izleme imkâm azal-
makta, kredilendirUen yapılara standart ve maüyet değişiklikleri or-
taya çıkmakteuiır. 



(4) Bu sebeple konut yapıanma yönden fonlar T. Eıtılâlk Kredi 
Bankasında toplanacak ve tercihan sosyal nitelikteki toplu konut proje-
lerinde tek tip şartlarla kullandırılacak, standart ve büyüklüğe göre 
kredi, faiz ve vade farklılaştırması yapılacaktır. 

(5) Dolaylı olarak Banka fonlanndan inşa ettirilen (kanutlann 
rajig bedel üzerinden değeriendirilmesi saflanacaktır. 

(e) Turizm kredisi : 

1985. (1) Turizm Batıkasımn kredileme soruınluluğ:u yamnda 
turizm işletmeciliği ve yatırım sorumlulukları, turizm kredisine yöne-
lecek fonlarm bankanın bu alanlardaki görevlermin finansmanında kul-
lanılması zorunluluğunu doğurmaktadır. A3mca üçlü uygulama, banka-
nm turizm sektörünün bütün olarak üıtiyacmı karşılayabilecek bir kredi 
kuruluşu olarak örgütlenmesinde de imkân vermemektedir. 

C2) Banka mevduattan yararlanamadığmdan kaynak yönünden 
kamu fonlarına ve kamu aracılığıyla sağlanacak fonlara bağlıdır. Kamu 
fonlarmda devamlı artış İmkânı bulunmadığı için kasa dönemde turizm 
sektörünün kredi ihtiyacının esas itibariyle banka sisteminden karşı-
lanması, yatırım ve kalkınma bankaları ile ticaret bankalarmm kredi 
açığmın Turizm Bankasınca kapatılması gerekmektedir. 

(3) Turizm Banikasmm sımrlı kredi fonları, ticaret bankalanmn 
ilgi saJıası dışındaki alanlarda, küçük kapasiteleri iyileştirme yatırım-
larmda ve işletme kredisi gereklerinde; Planın turizm sektörü bölü-
münde belirlenen önceliklere ve genel teşvik şartlarma uygun turizm 
kuruluşlannm yeni, tamamlama, idame yatırunlan ve işletme kredisi 
ihtiyaçlarını karşılamada kullanüacaktır. 

3. TASARRUF POLİTİKASI : 

1986. a. Plan döneminde toplam tasarruflarm yılda ortalama 
12,7 oranında artması öngörülmüştür. 

DIŞ tasarruflarda hedef alman azalma iç tasarruflarm bu azalmtayı 
telafi edecek şekilde daha jöiksek bir oranda arttınlmasmı gerektir-
mektedir. Bu sebeple yurtiçi tasarruflarm yılda ortalama yüzde 13,6 
oranmda geliştirilmesi ve Gayrisafî Millî Hâsıla içinde bu tasarruflarm 
1972 de yüzde 19,6 olan payımn 19f77 de yüzde 25,4 e çıkarılması kabul 
edilmiştir. 

b. Yurtiçi tasarruflarm arttınimasmda ağırlık zorunlu olarak ka-
mu sektörüne yöneltilmiştir. Toplam iç tasarruf artışlarınm yaklaşık 
olarak yüzde 68 i bu sektörde gerçekleştirilecektir. 

Kamu tasarruflarmm öngörüldüğü şekilde orUlama olarak yüzde 
18,9 oranında artabilmesi bir yandan kamu harcanabilir gelirinin yüzde 
12 çevresmde geUşme göstermesine diğer yandan kamu tüketiminin 
sımrlandınlabilmesine bağhdır. 

Plan döneminde sosyal tasarruf kurumlarmm (Emekli Sandığı, 
Sosyal Sigortalar Kurumu) carî sigorta giderleri dışmdaki serbest kay-
naklarmda beklaıen azalma kamu tasarruf potansiyelini olumauz yön-
de etkileyecektir, öte yandan kamu gelirleri sistemi mevcut şekliyle 
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hedef alman miktarlara kendiliğinden ula§ü^ilınesine esasen imkân 
vermemekte, ek kaynak sağlayacak düzenleyici tedbirlerin alınmasma 
İhtiyaç bulunmaktadır. Bu amaçla, özellikle kamu iktisadî teşebbüsle-
rinin yeniden teşkilâtlanması ve bu kurumlarm kaynak yaratma potan-
siyelinden yararlanılması öngörülmüştür. Gelir hedefleri, bu teşebbüs-
lenn iç kaynaklarında (kâr amortisman, karşılık) reform düzenlemesine 
paralel olarak sağlanması beklenen gelişmeleri kapsamakta olduğundan 
kamu iktisadî teşebbüslerindeki yeniden düzenlemenin süratle gerçek-
leştirilmesi gerekmektedir. 

Harcamalar yönünden ise kamu tüketimindeki gelişmenin ortalama 
olarak yüzde 8 oranmda tutulması kabul edilmiştir. Uygulamada bu 
sınır içinde kalınması, kamu harcanabilir gelirindeki artışlarm yakla-
şık olarak yüzde 63 ünün tasarruf edilmesine imkân verecektir. 

c. özel Sektör tasarruflannm, harcanabilir gelir ve tüketim har-
camalanndaki gelişmelerle uyumlu olarak yüzde 8,5 oranmda artması 
mümkün görülmüştür. 

Bu artışm önemli bir kısmmı İkinci Plan döneminin son yıUarmda 
teşkilâtlanan kurum ve demeklerin kaynaklarmda beklenen gelişmeler 
teşkil etmektedir. 

Kurumsal tasarruf artışlarmın difer şekUlerdeki özel tasarruflan 
ikame etmekten çok net bir ilâve saflaması beklenmektedir. 

Kurumsal tasarruflar dışındaki özel tasarruf artışlarmın bir t)ö-
lümü de hane halkı sektörünün difer tasarruflarmda sağlanacaktır. 

Planın finansmanı yönünden tasarnıflarm arttırılması yanmda 
yatırımlar bakımından uygun bir kompozisyonun sağlanması da gerek-
mektedir. Tasarruflarm bu yönde geliştirilebilmesi içm bir yandan fiyat 
dengesinin korunması ve tüketim eğiliminin kontrol edilmesi diğer yan-
dan gönüllü tasarruflan teşvik edecek bir düzenlemenin yapılması ön-
görülmüştür. 

Tasarrufu teşvik politikasmın amacı, toplam hanehalkı tasarruf-
larmı ve toplam içinde verimsiz direkt yatırımların aleyhine olarak malî 
tasarruflarm payını arttırmak ayrıca malî tasarruflarm daha az likit 
aktiflere yönelmesini sağlamaktır. 

Kurumsal yapıla sağlanacak değişikliklerle tamamlanacak olan bu 
politika, fonların uzun vadeli yatırım kredileri haline dönüşmesini kolay-
laştıracak ve öncelikli sektörlerin dış finansman üıtiyacınm yeter mik-
tarda karşılanmasma unkân verecektir. 

Bu yönden öncelikle, malî aktif araçlarım tasarruf sahiplerinin 
tercihlerine basitlik, likidite, emniyet ve verim açısmdan uygun hale 
getirecek (aynı nitelikte yeni araçlann sağlanması dahil) düzenleme-
lerin yapılması gerekmektedir. 

Aracı malî kuruluşlar sisteminde düzenleme yapılmcaya ve yeni 
kuruluşlar gerçekleştirilinceye kadar uzun vadeli malî tasarrufların 
doğrudan doğruya plasmanma uygun bir ortam sağlanacaktır. 

d. Tedbirler: 

1987. (1) Üretim ve ithalât yapısmm tüketim eğilimini arttıncı 
yönde olmaması gözönünde tutulacaktır. Bu konuda ayrıca, dayanıklı 
tüketim mallannda krediU satış uygulamalarının iç tüketimi aşuı öl-



çüde teşvife etmeyecek şekilde düzenlenmesi saflajıacaktır. 
(2) Özel sektörde kurumsal tasarruflarm artması teşvik edile-

CCiCuT. 

(3) Yurt dışmdaki işçilerin dış bankalardaki tasarruflannı ya-
bancı para cinsinden mevduat olarak toplamak amacıyla millî banka 
sistemi teşkilâtlandmlacaktır. 

( i ) Transfer edilen işçi .grelirlerinin tasarruf edilmesi ve bu ta-
sarrufların yeni yatırımlara yöneltümesi için kamu tarafmdan gerekli 
yardım saflanacaktır. Bu konuda kısa dönemde afırlıgı olan iki sorun 
yurda getirilen işçi gelirlerinin dağınık ve ekonomik olmayan yatmır-
lara yönelme eğilimi ve konut sektöründe ortaya çıkardığı talep-ir 
Özellikle köy kalkmma kooperatifleri kanaliyle kırsal alanlarda ger-
çekleştirilen yatırımlarda, yatırım alanı, proje hazırlama ve yatırım 
büyüklüğüne ilişkin konularda daha etkin bir uygulamaya geçilecektir 
Yurt dışmdaki işçilerin sosyal nitelikteki konut taleplerinin belli stan-
dartlarda çözümü için, sosyal nitelikteki toplu konutlann teşviki, bun-
lara arsa tahsisi, in§aat plan ve standartlannm kontrolü bir bütüiı oıa-
rak ele almacaktu-. 

(5) imkânların smırlı oluşu nedeniyle doğrudan doğruya yatın-
ma girişimleri mümkün olmayan hallerde yurt dışmdaki işçilerin gjıır 
transferlerinin artan oranda aracı malî kuruluşlar kanalıyla değerlen-
dirilmesi teşvik edUecektir. Bu amaçla işçüere tasarrufları karşılığı 
hisse senedi ve diğer menkul kıymetlerin satılmasma yardımcı olacak 
kuruluşlar faaliyete geçirilecektir. 

(6) Yurt dışındaki Türk işçilerinin ve diğer Türk serijest meslek 
erbabınm tasarruflannm değeriendirilmesi amacıyla, Devlet Yatırım 
Bankası Hazme adına ve geliri Kamu İktisadî Teşekküllerinin üretken 
yatırımlarmm dış finansmanında kullanılmak üzere, piyasa talebine göre 
yabancı para karşılığı tahvil ihraç edecektir. 

(7) özel kesime ait kuruluşlarca ihraç edilen hisse senetlerinin 
yurt: dışmdaki Türk vatandaşlarma yabancı para karşılıfmda satışına 
ait ayncalıklarm tespiti ve teşvik düzeninin kurulması sağlanacaktır. 

(8) Sermaye piyasası geliştirilerek gönüllü tasarruflarm arttırıl-
masma ve tasarruflarmı menkul kıymetlere yatıran küçük tasarruf sa-
hiplerinm hak ve menfaatlerinin korunmasma imkân verecek düzenle-
yici bir sistem kurulacaktır. 



t- o o t>- 00 t- •«5' »î̂  o 00 00 tA W co ÇD 

O jo co 'sj» ^ t - £5 ^ CM b-Ö CO N o o ^ co ĉ  cg t-
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II. DIŞ EKONOMÎK İLİŞKİLER POLİTİKASI: 

tUCELJEai: 

1988. Üçüncü Plan döneminde dış ekonomik ilişkiler konTisunda 
uygulanması öngörülen politikalarm dayandığı temel ilkeler (i) ihra-
catm çeşitlendirilerek hızla artırılması, (ii) sanayi ürünlerine dış reka-
bet gücü kazandırılması, (iü) ithalâtın, sanayileşmenin, yeni teknoloji-
lerin, iç tasarrufun, fiyut istikrarmın gerekleri ve A j E T ye karşı yü-
kümler gössönünde tutularak çeşitli kambiyo dış ticaret rejimi, güm-ı 
rük tarife araçları ve benzeri araçlarla planlanması ve böylece, yatırım 
malları ve hammaddeler konusunda dar boğazlara yol açılmamasıdır. 
Aynca (i) Katma Protokol yükümlerinin uzun dönemli kîUkınma 
amaçlan ile bağdaştırılması ve AET ilişkilerinin Türkiye'nin uzun dö-
nemli amaç ve hedeflere ulaşmasını engellememesi, (il) Ankara, An-
laşmEismdakd bütün imkânlardan yararlanılması ve Türkiye'nin hedef 
aldığı hız ve biçimde (sanayileşerek) kalkınmasını olumsuz yönde etki-
lemeyecek bir ortamın hazırlanması, (üi) Üçüncü ve Dördüncü Plaa 
döneminde planlama araçlarmm etkinlikle kullanılabilmesi için Türki-
ye'nin yükümlülüklerine uygulamada gerekli esnekUgin sağlanması, 
(iv) hedef alınan hız ve biçimdeki sanayileşmeyi gerçekleştirecek nice-
likteki tedbirlerin gerekli görüldüğünde alınması. Üçüncü Plan döne-
minde ve sonraki plan dönemlerinde uygulanacak politikalara esas olan 
diğer temel Ukelerdir. 

1. İHRACAT POLİT İKASI : 

1989. Üçüncü Planda öngörülen ihracat hedefi önceki dönemde 
gerçekleştirilen iıhracat artış hızınm yükseltilmesini gerektirmektedir. 
Geleneksel ürünler ihracatmı artırma olanakları smırh oldugroıdan top-
lam Uıracatm artırılması, üıraç ürünlerinin çeşitlenmesine ve toplam 
içinde özellikle sınai ürünlerin paymm arttırılmasına bağlıdır. Ancak 
bugünkü koşullarda Türkiye'de doğrudan doğruya ihracata yönelen bir 
sanayi kurulması sadece orman, maden gibi doğal kaynaklara ve ta-
rıma dayalı olan belirli bazı sanayiler için mümkündür. Genel olarak, 
sanayi ürünlerinin ihraç edilebilir bir düzeye gelmesi, önce yurt içi 
pazar için üretim yapılmasına, maliyet ve kalitenin dış talebe uygun 
şekle dönüşmesine bağlıdır. Bu nedenle, Türkiye'nin 'bugün içinde bu-
lunduğu sanayileşme aşamasmda ihracata yönelmiş sanayilerle itha-
lâtı ikame eden sana3aler arasında kesin bir ayınm yapmak mümkün 
değüdlr. Dolayısıyla, ihracatm teşviki ve ithal İkamesi poUtikalan bir-
birlerinin «SLİtematif'i» değil, «tamamlayıcısı» olmaktadırlar. 

1990. Üçüncü Plan döneminde ihracatm hızla arttırılması ve ih-
racat yapısınm sanayi ürünleri lehine geliştirilmesi için ihracatta vergi 
iadesini, dış pazar geliştirme yardımı yapümaainı mümkün kılan bir 
politika izlenecektir. 



2. İTHALÂT POLİTİKASI : 

1991. Öngörülen hedeflere ulaşmak için Üçüncü Plan döneminde 
bugünkü üretim yapısı ile ortaya çıkan itHıal gerekleri altemaiıf pro-
jeksiyonlara göre saglanabileceg:! talimin edilen döviz geliri oıanaklan-
nm üstündedir. Bu durumda üretim artışlarmda hedef alman ölçüde-
devamlılıfm sag-lanabümesi bazı ara mal ve yatınm malı setnayılerinin 
yurt içinde kurulmasmı gerektirmektedir. İhracatı teşvik politikası ile 
birlikte üretim yapısmda dikey entegrasyonun arttırılması ve bu tip 
sanayilerin ekonomiye dinamizm kazandırma ve kalkınma potansiyelini 
artırma etkisinden yararlanılması zorunludur. Bu nedenle Üçüncü Plan 
döneminde demir - çelik, kimya, makina imalât, madenî eşya, taşıt 
araçları sektörlerinde yapılacak ithalât ikamesine ağırlık verilecektir. 
İthalât ikamesi politikasmın uygulanmasmda zaman içinde dış ülkelerle 
rekabet olanag:ı bulunan projeler öncelik kazanacaktır. Bu durum, Uerki 
dönemlerde ihracatı çeşitlendirerek arttırma potansiyelini yükselte-
cektir. 

1992. Üçüncü Plan döneminde, ithalât, sanayileşmeye, yeni tek-
nolojilere, iç tasarruflara, fiyat istikrarma bağlı olarak dlizenlenecektir. 
Ancak, ithalât planlaması Üçüncü Plan döneminde Avrupa Ekonomik 
Topluluğuna karşı üstlenilen yükümlerden de etkilenecektir. Katma 
Protokol'ün ticarî hükümlerini kapsayan Geçici Anlaşma 1 Eylül 1971 
tarihinde yürürlüğe konulduğundan Türkiye, Katma Protokol'da yer 
alan yüzde 35 lik konsolide liberasyon uygulamasma başlamış (1) ve 
gümrük vergileri ve eş etkili vergiler üzerindeki ilk indirimi gerçek-
leştirmiştir. Katma Protokol hükümlerine ve Katma Protokol'ün 1973 
yılmda yürürlüğe konulacağı varsayımına göre, konsolide liberasyon 
oram 197.5 yılmda. 1967 yılı Topluluk çıkışlı özel ithalâtm yüzde 40 mı 
kapsayacak, gümrük vergileri ve eş etkili vergilerdeki indirim ise 12 
yıllık liste üzerinde 1975 yılında yapılacak ikinci indirim ve 1977 yılın-
da yapılacak üçüncü indirim sonucunda yüzde 30 a ulaşacaktır. 22 yıl-
lık liste üzerinden yüzde 5 Ue başlayan indirim 1975 yılmda yapılacak 
ikinci üıdirim ile yüzde 10 oranma yükselecektir. Ayrıca, Ubere edilme-
miş maddeler ithalâtında Topluluk lehine belirli oranlarda kontenjanlar 
açmak ve bunları Katma Protokol'da önıgörülen sürelerde ve oranlarda 
artırmak yükümlülüğü vardır. Kalma Protokol'ün Ortak Gümrük Tari-
fesine uyum konusunda 12 yıllık listeye ilişkin olarak getirdiği yüküm-
lülük de Üçüncü Plan döneminde başlamaktadır. Katma Protokol'ün 
imzası tarihinde Türkiye'nin üçüncü ülkelere fiilen uyguladığı vergiler. 
Ortak Gümrük Tarifesi hadlerine göre. fazla veya eksik olarak yüzde 
15 i aşan bir fark göstermediği takdirde, 1976 yılında Ortak Gümrük 
Tarifesi uygulanacaktır. Diğer hallerde, Türkiye 1976 yılında Katma 
Protokol'ün imzası tarihinde fiilen uyguladığı gümrük haddi Ue Ortak 
Gümrük Tarifesi arasındaki farkı yüzde 20 oranında azaltan gümrük 
vergisi hadlerini uygulayacaktır. 

1993. Katma Protokol'ün konsolide liberasyon, kota genişletmesi, 
ve 12 yülık gümrük indirimi sistemlerinin etkileri bir arada ele almdı-

(1) 1971 yıh ithaldt gerçekleşmesinde Türkiye'nin fiilen uygula^ 
d%ğ\ liberasyon oram yiLzde Jı5,5 dir. 



tında, 12 yıllık listedeki sanayilerin aslında çok daüıa Onsa bir dönemde 
rekaibete açılması söz konusu olacaktır. Kısa dönemde rekabeie açı-
lacak sanayilerin başlangıçta belirlenmiş olması özel sektörün yatırun-
1ar konusunda seçim alanını smırlayabilir. Katma Protokol'daki korun-
ma hükümlerinin hangi sektör için ne ölçüde kullanılabileceği bugünden 
bUinmedig^nden bu hükümler duruma çözüm getirmemektedir. Ayrıca, 
herhangi bir sorunla karşılaşılditmda. Katma Protokol'un koruyucu 
hükümlerine başvurmak «mevcut» sanayiin himayesine bir ölçüde ola-
nak vermektedir. Ekonominin Plan hedeflerine göre sanayileşmeyi sak-
layacak şekilde yönlendirilebilmesi için Katma Protokol hükümlerinin 
uygulanmasına beürU bir esnekliğin kazandırılması gerekmektedir. 

3. GÖRÜNMEYEN İŞLEMLER : 

1994. Üçüncü Plan döneminde görünmeyen kalemler gelirlerinin 
artıniması için gerekli çaba gösterilecektir. Görünmeyen kalemler ara-
smda en önemli yeri tutan işçi gelirlerinin ulaştığı yüksek düzeyi ge-
liştirerek sürdürmesi, turizm geUrlerinin ve navlun gelirlerinin artınl-
maaı bu dönemde ağırlık taşıyan konulardır. Navlun gelirlerinin artırü-
maaı, Türk Ticaret filosunun geliştirilmesi ve 1977 de Dış Ticaret hac-
minin en az yüzde 50 süil taşıyacak kapasiteye ulaştırılması ile ger-
çekleştirilecektir. (işçi taaarruflarmm deferlendiirlmesi sorunu tasar-
ruf politikası bölümünde, turizm gelirlerinin artırılmaama ilişkm poli-
tikalar ise turizm sektörü bölümünde incelenmektedir.) 

4. DIŞ KAYNAKLAR : 

(1) DI§ KREDİLER : 

1995. «Pipeline» da bulunan krediler ve bu dönem için taahhüt 
edilmiş olan ve taahhüt edilmesi beklenen krediler yüksek bir düzeye 
ulaştıfmda Üçüncü Plan döneminde yeni tavizli kredi taiebinm önemi 
azalmaktadır. Proje kredilerinde Uluslararası kuruluşların paymm art-
ması beklenmektedir. Baflı kredi uygulamalarmda gerekli esnekli|-in 
saglanmasma çalışılacaktır. Firma kredilerinde tou kredilerin önceUkli 
yatırımlara yönelmesi, teknoloji ihtiyacmı karşılaması ve dünya ticarî 
kredi şartlan Ue saglanmaaı prensipleri gözönünde bulundurulacaiktır. 

(») ÖZEL YABANCI SERMAYE : 

1996. Türkiye'ye yabancı sermaye akımını artırmak üzere hazır-
lanan 6224 sayüı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu uygulamasmdan 
elde edilen sonuçlar arzu edilen ölçüde ve yönde olmamıştır. 1963 -1970 
döneminde fiilen gelen özel ya-bancı sermayenin bu dönemde verilen 
izinlere oram yüzde 38 dolaylarmdadır. Aynca, Türkiye'ye fülen gelen 
özel yabancı sermayenin yüzde 43 ü Uâç ve kauçuk sanayilerinde top-
lanmaktadır. 



^ Sermayeyi Teşvik ^Kanununa göre ya-
S d S İ : " PoliUlcaamm ' e s J ^ 

Eetirmii yurt içinden safla^amayan bir teknoloji 
get^mesı es^ olacaktır, üretimin çofunlutu iiıracata dönük projelerde 
"bu şart esnek olarak uygulanacaktır. "je^erae 

^^L Kurulacak kapasitelerde uluslararası rekabet olana^na sahip 
olma şartı aranacaktır. ^ 

(3) İzin verilirken tanımlanan firma faaliyet alanı geniş kan-
karakteristikleri ^ e U n e r ^ t l o İ T e 

^ i ) İzin verüirken mümkün olan ölçüde ihracat şartı konula-

(5) Yatırım izinleri belirli sürelere baflanacaktır. 
(6) Yerli - yabancı sermaye kuruluşlannda yabancı ortağa patent 

royalty v.b. isimler altında gayri maddi hak ödemelerinin ye î i s T m t 
yenm hissesi oramnda yapılması esas olacaktır. 

(7) Yabancı sermayeye izin verilirken herhangi bir üretim da-
İmda yab^cı sermayenin monopol yaratmamasma dikkat edilecektir. 
Halen yabancı firmalarm monopolünde bulunan daUarda ise millî ser-
maye:^ çotunluku olduğu firmalarm üretime başlamaları olanağı 
yaratılacaktır. ° 

(8) İlâç sanayiinde yabancı sermayeye ancak üâç aktif madde-
leri imalı Ue ilgili kimya sanayii için ve yerli gelişmelere engel olma-
mak kaydıyla müsaade edilecek, hazır ilâç yapımmda bu sermayenm 
yemden gınşine ve gelişmesine izin verilmiyecektir. Yerli kuruluşlarm. 
^rt ıç ı talebe yeter miktarda üretim yaptığı sahalara yabancı sermaye 
ılag üretiminin yayılması önlenecektir. 

(9) Turizm sektöründe yabancı sermaye yaünmlan fiziksel plan-
lan yapılmış bölgelerde, kitle turizmine ve dış turizme dönük olacak-
tır. Tamamlanmış tesislerin mülkiyetinin yabancı firmalara devrine izin 
verilmeyecektir. 

(10) Firmalarda çahştınlacak yabancı personele izin verUirken 
bunlar firmanın işlerini sürekli olarak yürütecek kişUer olarak degü' 
fakat makul bir sürede bilgisüü Türk personeline aktaracak bügi kav-
nafı olarak düşünülecektir. 

5. DÖVİZ REZERVLERİ: 

1998. İkinci Beş Yıllık Plan döneminin son yıllarmda saflansm 
gelişmelere rağmen halen altm ve döviz rezervleri carî işler için normal 
olarak gerekli bulunanm üstünde aşın bir seviyede defildir. Diğer ta-
ratan, ekonomik yararlara uygun bir kalkmma ve dış borçlanma poU-
tıkasmm yürütülebilmesi beUi bir borç ödeme kapasitesine sahip olun-
malıyla yakmdan ilglUdir. Beşinci Plan döneminin sonu itibariyle (Ge, 
l^ek 15 yılda) ödenecek dış borç ana para ve faizleri dikkate almdı-
fmda borç ödeme kapasitesi yönünden mevcut rezerv seviyesinin arttı-
rılması gerekmektedir. Bu nedenlerle rezervler özellikle tüketim malla-
nn ıthaiatmda devamU bir serbestliğe imkân verecek bir seviyede bu-



luıunamaktadır. Bununla beraber, Üçüncü Plan döneminde rezerv imkân-
ları yüksek rantlarla çalışan sanayilerin prodüktivitelerini artırmalarını 
ve dinamite bir teknik gelişme kaynağı olmalarını sağlamak üzere ra-
kip ithalâtm finaoasmanmda kullanılabilecektir. 

1999. Dış ekonomik üigküer konusunda öngörülen politikalarııı 
gerektirdiği tedbirler aşağıdadır. 

(1) thrax^tta vergi ladesi devam edecektir. 
(2) îhracatm teşviki İçin ihracat kredisi ve ihracat sigortası ge-

liştirUecektir. 
(3) ihracatçı kamu kuruluşları yıllık programlarla kendilerine 

verilecek İhreıcat hedeflerini gerçekleştirecek yönde teşkilâtlanacaktı.r 
(4) Kamu kuruluşlarının özel sektöre, üıracata dönük girişim-

lerinde, proje hazırlamak, proje değerlendirmek, teknoloji seçimi, trans-
feri ve benzeri konularda yardımcı olmaları sağlanacaktır. 

(5) ithal listeleri ekonominin Plan önceliklerine göre ve hedef-
lere uygun gelişmesi için gerekli mal ihtiyacım karşılayacak şekilde 
•hazırlanacaktır. 

(6) ikame poUtikasmda önceliği yatırım mallarına ve ara mal-
lara veren değişiklik gözönünde tutularak Üçüncü Plan döneminde ge-
'liştirUmeleri hedef alınan sanayilerin himayesi ve ihracata dönük sana-
yilerin teşviki için gerekli düzenlemeler yapılacak ve bu sanayilerin 
temel hammadde girdilerinden olan ürünlerm, yurtiçinde üretilmedig:i 
taiidirde, gümrük kolaylığı sağlanarak ve kısıtlama olmaksızm ithali 
gerçekleştirilecektir. 

(7) Yurtiçi üretimi olmayan ve toplam ithalât içinde önemli yer 
tutmayan mallann ithalâtı yurt içinde monopole ve aşın kârlara yol 
açmayacak biçimde düzenlenecektir. 

(8) Yüksek rantlarla çalışan sanayilerde piyasayı düzenlemek ve 
verimlilik artışını teşvik etmek amacıyla rakip ithalât imkânlarmdan 
yararlanılacaktır. 

(9) Ankara Anlaşmasmdaki bütün olanaklardan yararlanüacak 
ve Türkiye'nin Üçüncü Plan döneminde Planlama araçlannı etkinlikle 
kullanabilmesi için Katma Protokol yükümlermin uygulanmasma ge-
rekli esneklikler getirilecektir. Türkiye, hedef alman hız ve biçimdeki 
sanayileşmeyi gerçekleştirUecek nitelikteki tedbirleri gerekU gördüğün-
de alacaktır. 

(10) Anlaşmalı ülkelerle olan dış ticaret ilişkileri olanaklar ölçü-
sünde dünya fiyatları ve serbest döviz esasına göre geliştirilecektir. 

(11) Devlet eliyle itihalât ve ihracat yapan ülkelerle ticari işlem-
lerde bulunmak üzere bir «Dış Ticaret Ofisi» nin kurulması imkânları 
^ıraştırılacaktır. 

(12) Kalkınma için Bölgesel işbirliğine bağh ülkelerle ilişkiler, 
ticaret, sanayi, turizm ve ulaştırma alanlarmda Üçüncü Plan hedefle-
rine uygun olarak geliştirilecektir. 

(13) Dış kredilerin sağlanmasmda aksama ve gecikmeler olması 
sonucunda zorunluk doğması halinde zamanlama yönünden önem arze-
den yatırım projelerinin dış para gereklerinin döviz rezervlerinden kar-
şılanması yoluna gldUecektir. 



III. YATIRIMLARA ÎLlŞKÎN POLİTİKALAR : 

1. YATIRIM VE TEKNOLOJİ POLİTİKASI: 

(IJ SEKTÖRLERDE YATIRIM ÖNCELİKLERİ : 

2000. f i ) Tanm sektörü yatınmlarmm programlanmasmda ilk ön-
celiğin bu sektörün hava koşullarına olan bağlılığını azaltacak ve üretimi 
düzenli bir şekle getirecek yatırımlara verilmesi öngörülmüştür. Bu ne-
denle. sulanan alanları genişletecek olan yatırımlar ile mevcut sulama 
şebekesinin daha etkin kullanımını sağlama amacına dönük ve tanm üre-
timini kısa dönemde etkileyecek olan sulama developmanı yatırımları 
ağırlık kazanacaktır. Tanm yatınmlannda öncelik, beslenme ihtiyacınm 
karşılanması yanında, ihracatın geliştirilmesini de yakından ilgilendiren 
hayvancılık, balıkçılık ve sebze - meyve alanlannda üretimi artıracak ya-
tınmlara ve sanayie hammadde veren üretim kollarına verilecektir. 

(2) Madencilik alanında yatınmlar çok yönlü aramalardan ziyade, 
özellikle, hızlı bir gelişim göstermesi beklenen imalât ve enerji sektörle-
rinin girdi gereklerini karşılayacak ve aynı zamanda ihracatı artıracak 
nitelikteki belirli madenlerin aranmasma ve üretimine yöneltilecektir. 

(3) îmalât sanayii içinde yatırımlar genellikle tüketim malı üre-
ten, ara mallan üreten ve yatırım mallan üreten semayilerle ilgili olarak 
üçlü bir ayırım içinde ele aimmıştır. Tüketim malı üreten sanayilerle U-
gili yatmmlarda öncelikler yurtiçi talepteki normal gelişimleri karşıla-
yacak üretim kapasitelerinin kurulmasına ve ihracata dönük yatınmlara 
tanınmıştır. Ara mallan üreten sanayilerde yatınm öncelikleri, bugünkü 
kurulu tesisleri optimum kapasitelere çıkaracak, üretim maliyetlerini dü-
şürecek, prodüktiviteyi artıracak ve ithal ikamesi sağlayacak konulara 
verilmiştir. Yatırım malı üreten sanayilerde sağlanacak gelişmeler, bü-
yük öncelik taşımaktadır, ikinci Beş Yıllık Plan döneminde bu sanayi 
dallarmda öngörülen hedeflere, göre ortaya çıkan geri kalmalan karşıla-
mak. ekonomide yapısal değişikliği sağlamak ve yüksek bir gelir ve üre-
tim düzeyine erişmek amacıyla, yatırım mallan üreten sanayilerin kurul-
ması ve geliştirilmesi gerekli görülmüştür. 

(4) Enerji yatırımları, enerjinin gelecek yıllarda bir darboğaz ola-
rak ortaya çıkmasını önleyecek ve özellikle hızlı bir sanayileşmenin ge-
reklerini karşılayacak biçimde saptanmıştır. Bu konuda, hidroelektrik ve 
termik santralların kurulmasına ve mevcutlarm kapasitelerinin genişle-
tilmesine dönük yatırımlann yanı sıra, iletim ve dağıtım şebekesini ge-
liştirici ve yurtiçi jeotermik potansiyel ile tabiî gazdan yararlanma ama-
cım güden yatınmlara öncelik tanınmıştır, öte yandan perspektif Plan 
döneminin enerji gereklerini karşılamak için nükleer teknolojiye girişin 
sağlanması da yararlı görülmektedir. 

(5) Ulaştırma sektöründe yatınmlar, tüm ekonomideki gelişmelere 
paralel bir düzeyde ele ahnmıştır. Bu alanda gereksiz alt - yapı tesisleri-



nin kurulmasından kaçmılacak ve öncelikler, kalkuunamn alt yapı gerek-
lerini zamanında ve asgarî masrafla karşılayacak yatırımlara Umnacak, 
darboğazların ortaya çıkmaması gözönünde tutulacaktır. 

(6) Turisan sektöründe yatırımlar kullanılmayan kapasite yarat-
maksızm öncelikle turistlerin geldikleri bölgelerde yoğunlaştırılacak, ve 
bu yatınmlarm diğer bölgelere kaydırılması turist akmıına paralel olarak 
geliştirilecektir, öte yandan tarihi değerleri koruma amacmı güden yatı-
rımlar, doğal olarak, öncelikle ele almacaktır. 

(7) Konut, eğitim, sağlık ve diğer kamu hizmetleri alanlarmda 
yatırımlar kalkınmanm gereklerini karşılayacak şekilde düzenlenmiştir. 
Önceki Plan dönemlerinde gelişimi yeterli ölçüde kontrol altına almamı-
yan özel kesim konut yatırımlarmm, öncelikli sektörlere kaydırılması 
öngörülmüştür. Eğitim konusunda, örgün eğitim yatırımlarmm yanı sıra, 
özellikle gelişen sanayim çeşitli nitelikteki insangücü ihtiyacını karşılama 
amacına dönük yaygm eğitim yatırımlarma da öncelik verilmiştir. Sağ-
lık yatınmlan içinde çevre sağlığım iyileştirici ve koruyucu hekimlik hiz-
metlerini geliştirici yatırımlar öncelikli konular olarak ele aimmıştır. Di-
ğer kamu hizmetleri alanında ihtiyaçlarm ana planlar çerçevesinde sap-
tanması ve taleplerin sanayileşme hedefinden uzaklaşılmadan karşılan-
ması uygun görülmüştür. 

(2) UYGULAMADA İLKELER : 

2001. (1) Yatırım programlarmın hazırlanması ve uygulanma-
smda esas. Üçüncü Plan dönemi ve sonrası için verilmiş olan fiziksel üre-
tim hedeflerinin gerçekleştirilmesini sağlayacak kapasitelerin yaratılma-
sıdır. Yıllık yatırım dilimleri, yıllık programlarda konjonktür şartlarına 
ve uygulamada ortaya çıkacak fırsatlara göre düzenlenebilecektir. An-
cak, bu ayarlamalar yapılırken gecikmeleri büyük olumsuz etki yaratan 
ve sanayileşme yönünden önem taşıyan temel sanajT projelerinin (demir -
çelik ve metalürji, kimya, petrokimya, makina imalât, enerji, v.b.) yıllık 
yatınm tahsisleri azaltılmayacaktır. 

(2) Yıllık yatırım programlarmm hazırlanması ve uygulanmasında 
birinci öncelik, temel ara mallar ve hammaddeler üretiminde karşılaşıla-
bilecek darboğazları giderecek yatırımlara verilecektir. 

(3) Üçüncü Plan döneminde devam eden yatırım projelerinin biti-
rilmesi ve üretime geçirilmesi, projelerin olgunlaşma süresini gereksiz 
yere uzatacak biçimde yeni projelerin programa alınmasma tercih edile-
cektir. 

Yatırım uygulaması ve proje hizmetleri ile ilgili diğer hususlar al-
tıncı kesimde (Plan uygulaması ve araçları) yer almaktadır. 

(3) TEKNOLOJİ POLİTİKASI: 

2002. (1) Çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmak için gerekli olan hızlı 
bir kalkmmanın sağlanmasında modern teknolojilerin uygulanması zo-
runlu görülmektedir. 

(2) Üreümde maliyet ve kalite yönlerinden dış rekabetin önemli 
olduğu alanlarda, özellikle kimya, petro-kimya, makina imalât, madenî 
eşya ve demir dışı metaller sanayilerinde en ileri teknolojilerin kullanıl-



ması esastır. Ürün kalitesinde belli farklılıkların kabul edilebildiği ko-
nular ile üretim teknolojisinin bir grere^ olarak, gemi yapımı, İnşaat, 
elektronik sanayii, orman ürünleri işleme sanayii ve toprak ve sn İşleri 
gribi alanlarda iggrücü yoğun teknolojiler benimsenecektir. 

(3) Kullanılacak telcnolojilerin saptanmasında, bu teknolojilerin 
ülke gereklerine cevap veren, Plan önceliklerine dönük, yaşama düzeyi-
nin iyileşmesine katkıda bulunacak mevcut teknolojileri tamamlayıcı ve 
teknoloji düzeyini yülîseltici nitelikte olmasma dikkat edilecektir. 

(4) Teknoloji transferinde, ithal edilen teknolojilerin en etkin bir 
şekilde kullanılması esastır. Bu nedenle, ithal edilen teknolojilerin ülke 
koşullarma uydurulabilir olması konusu gözönünde tutulacaktır. 

(5) İthal edUen teknolojilerden, ilgili üretim dalmdaki diğer işlet-
melerin de yararlanması imkânları araştırılacak ve benzer teknoloji kul-
lanan farklı patentler ithalinden kaçınılacaktır. 

(6) tthal edilen teknolojiler ile yurtiçi araştırma - gelişitrme faali-
yeti arasında devamlı ilişki kurulacaktır. Özellikle, defişme hızı yüksek 
olan dinamik teknolojilerin ithalinde, bu teknolojiyi ortam koşullarma 
uyduracak ve gelişimlerini izleyip, deferlendirebilecek bilimsel alt yapı-
nm yeterliliği sağlanacaktır. 

(7) Lisans sözleşmelerinde ihracatı önlejad veya smırlayıcı hü-
kümlerden kaçınılması esas olacaktır. 

(8) Teknolojilerin yurt içinde üretime dönük araştırma - geliş-
tirme çalışmaları Plan hedef ve amaçlanna uygun biçimde yürütülecek, 
araştırma - geliştirme yatırımları ve harcamaları buna göre yönlendirile-
cektir. 

(9) Yurt içinde teknoloji üretimini gerçekleştirecek olan mevcut 
araştırma - geliştirme birimleri ile yeni kurulacak olanlar arasında koor-
dinasyon sağlanacak ve bu birimlerin çalışmaları daha etkin bir hale ge-
tirilecektir. 

(10) Yurtiçi teknoloji üretimini desteklemek amacıyla, kamu ve 
özel yerli mühendislik ve projecilik hizmetleri özendirilecektir. 

2. KAMU GİRtŞİMCÎUĞt POUTÎKASI : 

2003. Kamu girişimleri ile ilgili olarak uygulanacak politikalar ka-
mu iktisadî teşebbüslerinin örgütlenmesi bahsinde yer almaktadır. 

3. TEŞVİK VE YÖNELTME POLlTtKASI : 

2004. Teşvik ve yöneltme politikası, Planm özel sektör bakımmdan 
yol gösterici olma niteliğine uygtm, etkin bir uygulama aracıdır. 

2005. Bu politikanın amacı, özel sektörün katkısından karma eko-
nomi kuralları çerçevesinde ve genel kalkınma stratejisi yönünde yarar-
lanmak ve bu katkıyı zaman içinde artırmaktır. 

2006. Esas olarak fiyat mekanizmasmın kalkmma gerekleri açısın-
dan ortaya çıkan bazı yetersizliklerini telafi etmeğe yönelen teşvik poli-
tikası, geliştirilmek istenen alanlara ticarî kârlılığı artırarak, riski azal-



tarak ve bu alanlara uygun miktar ve nitelikte yaünlabilir kaynak akı-
nımı sag-layarak jnne piyasa sistemi içinde ekonomik faaliyetin düzenlen-
mesine imkân vermektedir. 

2007. Üçüncü Plan döneminde uyg^ulanacak teşvik ve yöneltme po-
litikası sanajrileşerek kalkmma hedefi ve rekabet edebilir olma zorunlu-
luğu gözönünde tutularak tespit edilmiştir. 

Teşvik ve yöneltme politikasmm ilkeleri: 

2008. (1) Yatınmlarm, smaî mal ihracatınm döviz kazandırıcı hiz-
metlerin geliştirilmesi, istihdamın artırılması ve işletmelerde teknolojik 
seviyenin yükseltilmesi amacıyla uygulanacak teşvik sisteminin temet 
ilke olarak, yerli teşebbüslere yönelmesi, objektif olması, yararlanacak 
teşebbüslerin beyanına dayalı olarak, idarî takdir alanım çok zorunlu hal-
lerle sınırlayarak kendiliğinden işler hale getirilmesi esastır. 

(2) Teşvik uygulamasmda, teşebbüslere doğrudan doğruya fon 
tahsisi öngörlümemiştir. 

(3) Teşvik uygulamalarında, kurulmuş veya kurulacak sanayi ile 
özel sektör veya kamu sektörü arasmda ayncahk gözetilmeyecektir. 

(4) Teşvik ve yöneltme politikası Kalkmma Plam ve yıllık prog-
ramlarda geUrilecek ilkelerle smırlı olarak bir bütün halinde saptanacak 
ve uygulanacaktır. Uyguleımada genel teşvik dengesini bozacak yönde 
belli sektör ve yöreler için değişiklikler yapılmayacaktır. 

2009. Teşvik ve yöneltme uygulamalarında, teşvik ve yöneltme ön-
celikleri, kriterleri ve araçları açıklıkla belirlenecektir. 

4. SANAYttN YURT DÜZEYİNDE YAYGINLAŞTIRILMASI : 

2010. Yatınmlarm dağılımmda izlenmesi gereken genel politikalar 
yukarıda belirtilmiştir. Bu genel politikaların yanında Plan ın sanayileş-
me amacı gözönünde tutularak sanayinin yurt düzeyinde yaygın la^tınl-
ması gereği üzerinde durulmuştur. Bu bakımdan özel politikalar izlenmesi 
öngörülmüştür. 

2011. Yöresel gelişmişlik farklarmm uzun dönemde giderilmesi 
eımacı. (1) Üçüncü Plan döneminde kalkınmada öncelikli yörelerin kal-
kmdınlmasma özel bir önem verilmesini zorunlu kılmaktadır. Ulusal öl-
çüde hedef alman gelişmişlik düzeyine ve ekonomik yapıya ulaşmada 
sanayileşmenin amaç olarak benimsenmiş olması, kalkmmada öncelikli 
yörelerin bu sanayileşmeden en az mevcut potansiyelleri ve kaynaklan, 
ölçüsünde pay almalarım gerektirmektedir. Bu gerçekleştiğinde, kalkm-
mada öncelikli yörelerin ulusal kalkmmanm diğer uzun dönemli amaçla-
rma daha olumlu katkıda bulunmalan sağlanmış olacaktır. 

2012. Sanayileşmenin az gelişmiş yöreleri kapsayacak biçimde yay-
gınlaştırılması amacı yöresel gelişmişlik farklarının uzun dönemde gide-
rilmesi yamnda dengeli ve fonksiyonel bir yerleşme ve şehirleşme düzeyi-
nin geliştirilmesi için de zonmlu görülmektedir. 

(1) Uzun dönemli amaçlar - sanayileşme alt bölümü. 



2013. Kalkınmada öncelikli yörelere yöneltilecek sanayilerin sap-
tanması, bunlara ilişkin yatırım projelerinin seçimi ve yöreler arasında 
dağıtımında bir yandan ulusal planm bütünlüsünü koruma amacıyla 
(1) Yend stratejide öngörülen smal yapı değişikliği, (ü) -Sekıtörel ilişkiler, 
üretim hedefleri ve öncelikler ve (üi) Uzun dönemli ıgelişmenin gerektir-
diği alt yapı ihtiyacı gözetiliriken öte yandan da (i) Doğal ^kaynaJclarm 
değerlendirilmesi, (ii) Tanm ve gıda sanayii ürünlerinin muhafaza edi-^ 
lerek uzun dönemde pazarlanması olanagnnm yaratılması, (iii) Mevcut 
durumda ithal konusu olan ve dış ülkelerle özellikle Ortak Pazar Ülkeleri 
ile olan ticarî ilişkilerimiz açısından değerlendirildiğinde yurt içi üretimin-
de ulusal çıkar görülen mallarm üretimi (iv) Mevcut sınaî kuruluşlarm 
yan ve artık ürünlerinin değerlendirilmesi, (v) Mevcut kuruluşlarda eko-
nomik büyüklüğe ulaşma ve entegre kuruluş haline dönüşme, (vi) Mai' 
ibazında bölgesel talebi karşılama ve (vii) İhracat olanağı yaratma gibi 
yöresel gelişme potansiyelinin üst düzeyde değerlendirilmesini mümkün 
kılacak nitelikteki ekonomik etkenler üzerinde durulmuştur. Bımunla bir-
likte bir kısım yatırım projelerinin saptanmasmda yukarıda belirlenen 
ekonomik etkenler yanında sosyal fayda da gözönünde tutulmuş ve be-
lirli konularda bu yöne ağırlık verilmesi gerekmiştir. 

2014. Geri kalmış illere yöneltilecek projelerin bir kısmı halen 
önemli miktarda harcama yapılmamış olmakla birlikte önceki yıllarda 
ele aimmış bulunmaktadır. Madencilik sektöründe Hasan Çelebi Demir 
Madeni işletmesi (Malatya), Elbistan - Afşin Kömür İşletmesi (Maraş), 
Mazıdağı Fosfat İşletmesi (Mardin) ve Divriği Demir (Sivas) projeleri 
programlanan yatırımlar arasında yer almaktadır. İmalât sanayiinde ise 
gıda - içki - tütün grubunda Bitlis Sigara Fabrikası ve Van Et Kombinası, 
Dokuma ve giyim sanayiinde Adıyaman, Erzincan, Maraş Fabrikaları 
tevsii ve Diyarbakır Fabrikası mevcut durumda programlanmış olan ba§-
hca yatırım projeleridir. 

2015. Üçüncü Plan döneminde madencilik sektöründe elektrolitik 
bakır, bakır hadde, pirit konsantre, bakır konsantre, kurşun - çinko - ba-
kır, asfaltit, antimuan - volfram konsantre, kurşun - çinko - gümüş kon-
santre ve izabe metal ve linyit projeleri bu kaynaklarm bulunduğu yöre-
lerde ele almacaktır. 

2016. Kalkmmada öncelikli yörelere yöneltilecek imalât sanayii ya-
tırımları gıda - içki - tütün alt sektöründe et kombinası, yem, şeker, üzüm 
değerlendirme, un, makama, irmik, şekerleme, çikolata, peynir - tereyağ, 
bitkisel yağ üretimi, deri, kösele, ayakkabı sanayii ve soğuk hava deposu 
gibi doğal kaynaklarm değerlendirilmesini, tarım ve gıda sanayii ürünle-
rinin uzun dönemde muhafaza edilerek daha isri pazarlanmasım sağlıya-
cak nitelikteki projeleri kapsamaktadır. Ormana dayalı sanayi tesisleri 
ile, hammadde durumuna bağlı olarak kâğıt sanayii yatınmlarmdan 
kraft selülozu ve yan kimyevi selüloz ve saman selülozu projeleri veya 
mevcut tesislerin tevsii ele alınmaktadır. Dokuma ve giyim sanayiinde 
ise tiftik tops, konfeksiyon, yapağı işleme ve değerlendirme, el ve ma-
kina halıcılığı ve çeşitli dokuma mamulleri üretimi az gelişmiş yörelerde 
önemle ele alınacaktır. Çimentodan gereçler, lastik plastik işleme sanayi-
leri, makina, elektrik makinalan ve tarım alet ve makinalan grubunda, 
trafik sinyal ekipmanları parçalan, elektrik iç tesisat, alçak gerilim şalt 
cihazlan, tanm makinalan alet ve parçalan üretimi gerçekleştirihnesi 



öngörülen başlıca yatırım projeleridir. Planın uygulama döneminde söz 
konusu yatırım projelerinin daha da artırılması ve geliştirilmesi sürekli 
bir çalışma konusu olacaktır. 

2017. Yöreler itibariyle saptanan bu yatırım projeleri kamu tara-
fmdan veya kamu öncülüğünde gerçekleştirilecektir. Aynca özel kesim 
smaî yatınmlarmm bu yörelere yönlendirilmesini kolaylaştıracak ve hız-
landıracak teşvik tedbirlerinin aimması öngörülmüştür. 

IV. FÎYAT, ÜCRET VE TİCARET POLİTİKALARI: 

1. BİYAT VE ÜCRET POLİTİKASI: 

2018. a. Üçüncü Beş Yı l l ık P lan döneminde fiyat politikasmm 
iki genel hedefi bir yandan genel fiyat seviyesinde kalkınma hedefleri 
ile uyumlu olarak ist ikran korumak, diğ-er yandan üretim, talep ve 
kaynak dagılmmı düzenleme fonksiyonundan etkin şekilde yararlanmak 
amacıyla fiyat sisteminin esnek şekilde işlemesini sağlamaktır. 

2019. b. Genel f iyat istikrarını talep yönünden bozucu eğilimierin 
önlenmesi ve böylece toplam arz-toplam talep dengesinin makul ölçüde is-
tikrarl ı bir fiyat seviyesinde sağlanması birbiriyle tutarlı olarak yürü-
tülecek para-kredi, maliye ve iç-dış ticaret politikaları ile gerçekleştiri-
lecektir. Bu amaçla, özeUikle kamu harcamalarmm miktar ve kompo-
zisyonunun kısa devrede tespitinde uygulamaya esneklik kazandırıla-
caktır. 

2020. F iyat dengesinin korunması açısmdem aşırı talebin kont-
rol edilmesi yanmda maliyet artışlarmdan doğan baskıların da önlenmesi 
ve parasal gelirlerdeki gelişmelerin toplam prodüküvite artışına uygun 
olması gerekmektedir. 

2021. Maliyet unsurları yönünden başlıca sorun üç alanda toplan-
maktadır. 

(1) Piyasa düzenindeki organizasyon bozuklukları ve özellikle dış 
ticaret kısıtlamalarma bağlı olarak ortaya çıkan rekabet noksanı et-
kinliği düşürmekte, aş ın kâr marjlarma ve fiyat yükselişlerine yol aç-
maktadır. 

Bu yönden gelişen enflasyonist eğilimlerin önlenmesi amacıyla bir 
yandan üreticiyle tüketicinin büyük organizasyonlar çerçevesinde karşı-
laşmaları teşvik edilecek diğer yandan ithalât imkânlarından yararlam-
laraJc tekelci eğilimlerin kontrolü sağlanacakitır (1). 

(2) Kamu iktisadî teşebbüslerinin faaliyeünde ve genel olarak 
kamu harcamalarmda düşük verimlilik, yarattığı ilâve finansman gere-
ğine bağlı olarak ekonominin genel dengesini etkilemektedir. Kamu ke-
siminde etkinlik ve verimlilik artışı, öngörülmüş olan yeniden düzenleme 
tedbirleri ile sağlanacaktır. 

(1) Bu konudaki diğer tedbirler ticaret volitikası kısmında ver 
almaktadır. 



(3) Ücretlerde aşırı artış, noksan rekabet şartları içinde genellikle 
fiyat hareektleri ile birlikte oluştufundan reel olarak beklenen sonucu 
vermemekte, ancak kalkınma yönünden olumsuz etkileri olan ve kontrol 
altma aimması ekonomik yönden fedakârlık gerektiren enflasyonist bir 
ortam yaratabilmektedir. 

Kalkmmanm sag-lıyacafı üretim artışlarmm istikrarlı bir fiyat dü-
zeyinde sosyal adalet ilkelerine göre dağılması maliye ve paı-a politika-
larmm makro açıdan prodüktivite ile smırh bir ücret politikası ile ta-
mamlanmasını gerektirmektedir. 

Bu politika uyarınca ücret artışlarmm belirlenmesinde prodüktivi-
te yönünden çeşitli sektörlerin özellikleri ve carî fiyat artışlarmm telafi 
edilmesi ilkesi gözönünde tutulacaktır. Aynca, asgarî ücret uygulama-
smda ve işin mahiyeti gerektirdiğ-i halde ücret seviyesi nisbî olarak geri 
kalmış kesimlerde gerekli görülen düzeltmelerin yapılmasmda prodükti-
vite kriteri esnek şekilde uygulanacaktır. 

2022. c. Piyasa düzeninin nisbî fiyat defişiklikleri ile üretimi ve 
talebi dengeleme ve nihaî olarak kaynak dagılımmı (Üretim kompozis-
yonunu) etkileme fonksiyonundan yararlanılması esas ilkedir. Bununla 
beraber, fiyat mekanizmasmm istikrarlı kalkınma hedefi açısmdan yeter-
siz kaldığı hallerde teşvik edipi-caydıncı tedbirlerle veya kamu girişim-
ciliğ-i yoluyla tamamlanması gerekmektedir. 

2023. Bu nedenle gerekli görülen mal ve hizmetlerin üretimi 
carî piyasa düzeni içinde sag-lanamadığı hallerde özel sektör teşvik ted-
birleri ile uyarılacak veya kamu sektöründen yararlanılacaktır. 

2024. Diğ-er taraftan bazı mallard üaretimin uyarılması konusun-
da nisbî fiyat yükselişleri yerine diğer araçlarm kullanılması tercih edi-
lecektir. Talebi kısılmak istenmeyen veya fiyatlarmın (Talebin esnek ol-
mayışından dolayı) maliyet enflasyonunu uyaracak şekilde artması uy-
gun bulunmayan temel üretim ve yaygın tüketim mallarında Planda 
öngörülen dengenin bozulması ihtimali ortaya çıktığmda darboğazlar ve 
fiyat yükselişleri önlenecektir. Bu amaçla üretim, vergi kolaylığı, mali-
yet farkı bütçeden karşılanacak düşük fiyatlı girdi temini gibi teşvik 
tedbirleri ve/veya kamu girişimi yoluyla arttırılacak, acil hallerde itha-
lât imkâjılarmdan yararlanılacaktır. Üretimin artmaması, veya çeşitli 
sebeplerle ithal yolunun kullanılamaması halinde fiyatların serbesliği 
esas olacak, ancak genellikle rekabet şartlarmı zedeleyici uygulamalar-
da ticaret politikası kısmmda belirtildiği şekilde özei sektör açısmdan 
bazı yükümlülükler getirilebilecek ve tedbirler alınabilecektir. Kamu 
sektörünün ürettiği mal ve hizmetlerde de bu şartlarda fiyatlar genel 
ilke olarak talebe göre ayarlanacak, nihaî tüketiciye intikal etmeyecek 
veya ikinci piyasanın teşekkülüne imkân verecek düşük fiyat uygula-
maktan kaçınılacaktır. Arz yetersizliğinin kısa bir sürede giderilmesi 
mümkün olduğu takdirde ise fiyat arttınmı yerine kontrollü dağıtım ter-
cih edilecektir. 

2025. Tüketimi tanzim fonksiyonu olan kamu iktisadî teşebbüs-
leri bu görevlerini esas olarak, organizasyon bozukluklarmdan doğan 
aşın ticaret marjlarmı gidererek elde edecekleri imkânlar çerçevesinde 
ve talebin belU (Mümkün olduğu takdirde artan) bir kısmmı karşılaya-



cak mal arzını en az maliyetlerine eşit bir fiyat seviyesinde sağlamak 
suretiyle gerçeikleştirebileceklerdir {1). 

2. TABIMSAI. DESTEKLEME POLİTİKASI: 

2026. a. Tarımda üreticinin ar2a düzenleme imkânının kısıtlı oluşu 
ve üretimin tabiat şartlarma bafl ı l ıgı sebebiyle tarımsal fiyatların du-
yarhg-ı tarım dışı fiyatlardan genellikle daha yüksektir. Bu durum tarım-
sal gelirlerde a^ın dalgalanmalara yol açabilmektedir. 

2027. b. İhraç malı ve sınaî girdi olarak önemi bulunan ve alt-orta 
gelir gruplarımn tükeümi içinde büyük bir yer tutan tarımsal ürünlerin 
fiyatlarmdaki artışlar ekonomiye yayılan enflasyonist baskılan başlaU-
bUmekte ve dış rekabet imkânlarım azaltabilmektedir. 

2028. c. Bu ürünlerin fiyatlarmdaki büyük dalgalanmalar teşki-
lâtlanma noksanlarmdan dolayı üretici veya tüketicilerden çok aracılık 
hizmetlerini yürütenlerin yararma olmaktadır. 

2029. d. Tarımsal fiyatların bu özellikleri ve tarımsal üretimin 
ekonomi açısmdan önenü dolayisiyle bir destekleme politikasmın uygu-
laaması gerekmektedir. 

2030. e. Destekleme politikasmın amacı tarımsal fiyat ve gelirler-
de istikran korumak, pazarlama kolalıkları sağlamak, ekilebUir arazinin 
özelliklerme ve iç-dış talebe uygun bir üretim yapısı içinde verimlil if in 
artmasına yardımcı olmaktadır. 

(1) Üretimi teşvik edilmek istenen ürünlerde öncelikle düşük-
fiyatla girdi ve gerekli yayın hizmeti sağlanacak, yeter miktarda kredi 
uygun şartlarla ve üretimi doğrudan doğruya etkileyecek şekilde kullandı-
rılacaktır. 

(2) Tarımsal üretim içinde büyük yer tutan ve talep şartları uy-
g;un olan ürünlerin dışında çok sayıda ürün cinsini kapsıyan yayg:ın bir 
uygulamadan kaçmılacak, talebin smırlı oluşu sebebiyle devamlı şekilde 
üretim fazlasma yol açan ürünlerden halen desteklenmekte olanlar alter-
natif üretim teşvik edilerek tedricen uygulama kapsamı dışına çıkarıla-
caktır. Bu amaçla gereken hallerde üretimden vazgeçme karşılığı olarak 
bir süre için bütçeden doğrudan doğruya sübvansiyon verilmesi imkânı 
dikkate alınacaktır 

(8) Aym zamanda ihraç malı olan ürünlerde fiyat, dış fiyatların 
durumu gözönünde bulundurularak tespit edilecektir. 

(4) Desteklenen ürünlerde belli bir kalitenin korunması şartı ara-
nacaktır. 

(5) Üretimi teşvik edilmek istenen ürünlerde fiyat, diğer ürün-
lere göre belirli bir avantaj sağlayacak şekilde tespit edUecektir. 

(6) Destekleme fiyatları ürünlerin özelliğine göre ekimden veya 
hasattan önce üân edilecektir. 

(1) Fiyat istikrarının sağlanmasına yardımcı olacak şekilde dü-
zenlenecek olan tarvmsal destekleme politikası takip eden kesimde, ka-
mu iktisadî teşebbüslerinin izleyeceği fiyat politikasının genel ilkeleri 
bu teşebbüslerin yeniden düzenlenme üe ilgili bölümde yer almaktadır. 



(7) F iyat tespitlerinde genel olarak tarım f iyat lar ı ile tarım dışı 
fiyatlar arasmda bir i l işkinin makul ölçüler içdnde gözetilmesi mümkün-
dür. Ancak, bu konuda normalin üzerindeki fiyat arttırunlarmın eko-
nomide enflasyonu başlatma etkisi üe gelir dafı l ırm yönünden desteğe 
muhtaç küçük çiftçiden daha çok büyük üreticilere yarar sağlama özel-
l iği dikkate sılmacaktır. 

(8) Destekleme ile görevli kuruluşların f iyat tespitinden doğan za-
rarları bütçeden zamanmda karşılanacaktır. 

3. TtCAKET POLÎTtKASI: 

2031. a. tç ticaret politikasmda amaç, ticaret kanallarınm, ih-
racatı ve iç talebi olumsuz yönde etkilemeyecek biçimde, özellikle smaî 
üretimdeki artışa uygun ölçüde gelişmesi; ticaret hi2metlerinde verimli-
liğin jükseltilmesidir. 

b. tç ticarette serbest rekabet esastır. 

c. Ticaret kanallarının gereğince işleyebilmesi ve nihaî f iyat üze-
rinde zoronlıı ara hizmetlerinin öreiitlenmemis kuruluşlarca yürütülme-
sinden doğan yükün hafiflemesi amacıyla kredi, sigorta, depolama ve 
ulaşım hizmetlerinin daha -çok örgütlenmiş hizmetler şekline dönüştürül-
mesi esastır. 

d. tç ticarette aracı hizmet kuruluşlannm, ekonomik büyüklüğün 
altma düşmesi ve hizmetin pahalılaşmasmı önleyici tedbirler almacaktır. 

e. Kamu yararının gerektirdiği koşullarda kamu kuruluşları doğ-
rudan veya dolaylı olarak ticaret hizmetleri alanmda belli konularda gi-
rişimlerde bulımulabileceklerdir. 

f. Kamu kuruluşları, ticaret kanallarının iy i işlemesini önleyen, 
nihaî f iyatm gereğin üzerinde yükselmesine sebep olan. etkenlerle i lgil i 
düzenleyici ve sınırlayıcı tedbirler alacaklardır. 

özell ikle gerçek dışı reklam ve propagandalarla, f iyat üzerine bü-
yük yük getiren veya tüketiciyi yanıltan ikramiyeli satış uygnlamalarmı, 
açık genel ve süreli esaslar koyarak denetleme yetki ve sorumluluğu 
öanayi ve Teknoloji ve Ticaret Bakanlıklarma verilecektir. 

tç piyasayı paylaşma, f iyat veya kalite konusunda tüketici aleyhin-
de birleşme, kaliteyi düşürme gibi tüketici menfa^tmı zedeleyen uygula-
maları kontrol etmek ve düzeltmek kamu kuruluşlaruun sorumluluğudur. 

g. Yat ı r ım ve üretim kademelerinde kamuca sağlanan ayrıcalık 
ve teşviklerden ve tahsislerden yararlanan ve iç ticarette üretimleri yö-
nünden önemli paylan olan kuruluşlarm nihaî f iyatta yapmak isteyecek-
leri artışm gerekçesinin belgelenmesi istenebüir. 

h. İç ticarette büyük tüketici kütlesini ilgilendiren mallarda top-
lam iç talebin yüzde 20 sinden fazlasmı karşılayan gririşimlerin gerekti-
ğinde fabrika maliyet, fabrika satış ve perakende satış f iyat larmm açık-
lanması zorunluğu getirilebilir. 

i. tç ticarette, büyük mağazacılık, kooperatif satış örgütleıi teş-

vik edUecektir. 

j. P lan döneminde önemli sorunlardan birini teşkU eden et ve diğer 
hayvansal ürünlerin yurtiçinde ve yurt dışmda pazarlanması amacıyla, 
tanm sektörünün i lgi l i bölümünde de belirtildiği üzere, hayvan yetiştiri-



çilerinin ve kooperatiflerinin «yetiştirme birl ikleri halinde» örgütlendi-
rilmeleri teşvik edilecektir. 

k. Ticaret polit ikasmm bir bütün olarak uygulanabilmesi, öngö-
rülen teşvik ve denetimin sağlanabilmesi için kanunî düzenlemeye llıti-
yaç vardır. 

I. Taksitle satışlarm, tüketim politikası, kredi politikası, f iyat po-
litikası ve tüketicinin menfaati yönlerinden düzenlenmesinde T. C. Mer-
kez Bankasmın kanunî yetki ve sorumluluklarmm tam olarak kullanımı 
esastır. 

m. Tüketicinin himayesi konusunda tüketiciden gelen gönüllü ör-
gütlenme teşebbüsleri teşvik edilecektir. 

n. .Sanayide kullanılan ara mallannda ve yaj'gm tüketim malla-
rında kalite kontrolü ve kalite damgalanması uygulamasına geçiş ama-
cıyla standardizasyon ve kalite kontrolü yapan kuruluşların teknik ola-
naklarmdan yararlanılacaktır. 

o. F iyat istikrarını sag-lamak üzere almacak tedbirleri koordine 
etmekte ve gerekli hallerde Yüksek Planlama Kurulu aracıl ığıyla Ba-
kanlar Kuruluna teklif edilecek ekonomik ve idarî karar tasarılarını ha-
zırlamakla görevli bir Ulusal F iyat ve Ücret Daimî Özel İhtisas Ko-
misyonu» kurulacaktır. 

V. EKONOMİK VE MALÎ ÖRGÜTLEŞME POLİTİKASI: 

1. MAUÎ VE YABI » l A U KTJKTJIVrLABDA P L A N U DÖNEMDE 
GELÎŞMEOîR : 

2032. tkinci Beş Y ıU ık P l an döneminde malî kurumlar kesiminde 
para yaratan malî kurumlardaki önemli gelişmelerden bir i T. C. Mer-
kez Eankasınm yeni Kanununun 1970 yı l ı başında yürürlüğe girmesidir. 

2033. Plan döneminde bankaların şube sayısındaki artış da önem 
taşımaktadır. 1963 yUında 1840 olan banka şubesi sayısı 1971 sonunda 
3427 ye yükselmiştir. 

2034. Bankaların özellikle smai yatır ım ve kredi bankalarının 
menkul kıymetlerle Ugili olarak aracılık hizmetlerine başlamaları olumlu 
bir geUşmedir. 

2035. Sermaye piyasasındaki hareket ekonomi iç in menkul kıy-
met borsalarının önemini ortaya koymuştur. 1929 yı l ında yürürlüğe gi-
ren kanunla faaliyette bulunan tek menkul kıymetler borsasının çalışma 
imkânlannm smırlıl ıgı, devamlı artış gösteren menkul kıymetler bor-
sası işlemlerini zorunlu olarak borsa dışına yöneltmiştir. 

2036. Y a n malî kurumlardan Emekl i iSandığı, Sosyal Sigortalar 
Kurumu ve Ordu Yardımlaşma Kurumu gibi geniş faaliyet alanına sa-
hip kuruluşlara îk inc i Beş Y ı l l ı k P lan döneminde Bağ-Kur ve Memur 
Yardımlaşma Kurumu gibi i k i büyük kuruluş daha katılmıştır. 

2037. Diğer taraftan zorunlu sigorta ve emeklilik örgütlerinin yü-
kümlülüklerinin aktüer hesaplann dışmda hızla genişletilmesi bazı so-
runilar yaratmıştır. 



2. PAHA YAKATAN IHALÎ KURUMİAB (BANKALAR) : 

2038. Bankaların sabit hizmet masraflarını düşürücü yönde bir-
leşmeleri desktelenecektir. 

2039. Ana kuruluşların kısa vadeli finansman^ ihtiyacının karşılan-
masmda ve bankacılık hizmetlerinin yürütülmesinde sag-ladıkları olumlu 
katkılar nedeniyle Denizcilik Bankası, Etibank ve Sümerbank'ın banka-
cılık bölümleri geliştirilecektir. 

2040. Hazine iştiraki bulunan bankalara kendi hizmet konulan ile 
doğrudan i lgi l i alanlar dışında yatırım sorumlulufu yüklenmeyecektir. 

3. PAKA YARATMAYAN MAZÎ KTJRTJMLAR : 

(1) YATIRIM, KALKINMA VE İHTİSAS BANKALARI: 

2041. Devlet Yat ı r ım Bankasının proje değerlendirme ve izleme 
hizmetleri kamu iktisadî teşebbüslerinin proje konusundaki sorunlarına 
çözüm getirecek biçimde geliştirilecektir. 

2042. tlâve tasarruf potansiyelinden yararlanma olanağı bulunma-
yan ve sadece kamu fonlarına dayanan yeni ihtisas bankalarmm kuru-
luşuna gidilmeyecektir. 

2043. Özel sektörün kendi ferdî ve kurumsal tasarrufunu değer-
lendirme amacı güden yetenekli ihtisas bankaları girişimleri teşvik edi-
lecektir. 

2044. öze! sektör yatırımlannm kredilendirilmesi, işçi tasarrufla-
rınm değerlendirilmesi ve yatırımlara yöneltilmesi, kalkınmada önce-
likli yörelerdeki yatırımların teşviki, ihracat kredisi ve sermaye piya-
sasımn geliştirilmesi konularında sorumluluk yüklenecek özel hukuk hü-
kümlerine tabi, tüzel kişiliğe ve özerkliğe sahip Kalkınma Bankası ku-
rulacaktır. 

(2J KREDİ VE KEFALET KOOPERATİFLERİ: 

2045. Tar ım OECredi Kooperatiflerinin idare masraflarmm kredi fi-
yatı üzerindeki yükünü azaltmak ve bu kurumların kuvvetli bir idarî ya-
pıya kavuşmalarım temin' amacıyla parçalanmalar önlenecek ve birleş-
meler teşvik edilecektir. 

2046. Esnaf Kefalet Kooperatiflerinin ticaret ve hizmet ertiabı île 
küçük sanayici ve küçük sanat erbabı için ayn ihtisas örgütleri şeklin-
de gelişmeleri teşvik edilecektir. 

2047. öncelikli sektör ve yörelerde yatırım ve üretimde bulıman 
küçük sanayici ve küçük sanatkâr tarafından kurulacak kefalet koope-
ratiflerine ayrıcalık tanınacaktır. 

(S) POSTA TASARRUF SİSTEMİ : 

2048. Posta çekleri sistemi geliştirilecek ve toplanan fonların bir 
kısmı banka sisteminde uygulanan mevduat karşıl ıklarına benzer bir 
biçimde Merkez Bankasına transfer edilecektir. 



(If) SİGORTALAR: 

2049. Sigorta şirketlerinde büyüme, modernleşme ve hizmet ma-
liyetinin ucuzlatılması esastır. 

2050. Sistem ve mevzuat konusunda süre gelen kararsızlığın si-
gortacıhl ın gelişmesi üzerindeki olumsuz etkisini yok etmek amacıyla 
temel ilkelerde kararlı l ık ve açıklık sağlanması gerekmektedir. 

2051. Sigorta den«tim mevzuatı, sigortalıların hak ve menfaaüa-
rının korunması, gerçek hasar bedelinin ödenmesi ve zorunlu teknik te-
mınatlarm tesisi ile sigorta fonlarınm öncelikli sektör ve yörelere yönel-
tilmesi konularında sigorta şirketlerinin denetimine ve gerçek ve tam 
bilgi toplanmasına imkân verecek biçimde düzenlenecektir. 

2052. Sigorta şirketleri arsasında makul rekabete imkân verecek 
kademeU tarife serbestliti uygulanacaktır. 

2053. Devletçe Mi l l i Reasürans Şirketine verilen inhisar ve öteki 
kamu hizmetleri imtiyaz müddeü sonunda bir kamu teşebbüsüne devro-
lunacaktır. 

2054. İhracat sigortası için yeni ve ayrı bir ör^tlenmeye gidil-
meden hizmet mevcut malî kuruluşlarca yürütülecektir. 

2055. Sigorta kuruluşlarının sayısımn artması teşvik edilmeyecek 
portfoy saün alma yolundan birleşmeler desteklenecektir. 

20Ö6. Kamu kuruluşlarına ait sigorta işlemlerinin aracıya komis-
yon ödemesiz doğrudan sigorta şü-ketlerine yaptırılması sağlanacaktır. 

2057. Riski karşılayabilecek ölçüde gerçek miktarda nakdi fon ay-
rılmasına Uişkin güçlükler ve reasürans imkânsızlığı nedeniyle kamu 
kuruluşlarında dahilî fon uygulanmasmın tasfiyesi ve dahilî fon ile te-
minat altına alınan kıymetlerin kısa sürede kamu iktisadî teşekkülü ni-
teliğindeki sigorta şirketlerine sigorta ettirilmesi esastır. 

205S. Doğrudan sigorta işlemi yaptırma ve kademeli tarife ser-
bestliğinin bu kuruluşlarda yapılacak yeniden düzenlemeye paralel ola-
rak gerçekleşmesi halmde kamu kuruluşlannm şartlar yönünden sigorta 
şirketim seçmekte serbest bırakılması imkânları araştırılacaktır. 

4. YARI MAI İ KÜBUlVtLAB (ZOKUJvLÜ SİGORTA VE EMEK-
LtUK ÖRGÜTUIRt) : 

2059. Zorunlu sigorta ve emekUlik kapsamının genişleülmesine 
paralel olarak yeni bağımsız örgüUer kurmak yerine, mevcut örgütlen-
melerden yararlaııarak yöneüm giderierinde tasamıf ve bir örneklik 
sağlanacaktır. 

2060. Bir örneklik çaJışmalannm kademeü olarak pr im ödeme ve 
yan hizmet konularım kapsaması zorunludur. 

2061. Bu örgütlerin yükümlülüklerinin değişen ve gelişen yaşama 
düzeyine uydurulmasında ve fonlannm değeriendirilmesmde aktüer he-
sapların gereğine uyulacaktır. Sosyal amaçlı ilâve yükler kamu sübvan-
siyonları ile karşılandığı takdirde uygulanabilecektir. 



5. HİZMET GÖREN KURTODUAB : 

fl) MENKUL KIYMET BORSALARI: 

2062. Menkul kıymetler borsalan kambiyo ve kıymetl i maden iş-

lemlerinden ayn, ihtisaslaşmış hizmet örgüUeri olarak yeniden düzenle-

necektir. 

(2) DİĞERLERİ: 

2063. Sermaye piyasasmda aracılık hizmeti görecek ihtisas ku-
ruluşlarının örgütlenmesi esastır. Bu kuruluşlar örgütleninceye kadar 
aracılık hizmetlerinin bankalarca yürütülmesi teşvik edilecektir. 

2064. Sermaye piyasasmın gelişmesine yardımcı olmak amacıy-

la Plan döneminde yeminli serbest hesap uzmanlığı mesleğinin düzenlen-

mesi gerçekleştirilecektir. 

206Ö. Plan döneminde yeni mali kurumlar olarak «yatırım ortak-

lıkları» nın, ve «taksitli satışlar finansman ortaklıkları» mn kuruluş 

ve gelişmeleri teşvik olunacaktır. 

6. KOOPERATtFUIŞME : 

2066. İkinci Beş Y ı l l ık Plan döneminde, özellikle tar ım sektöründe 
kooperaUf biçiminde örgütlenme yaygın bir i lgi görmüştür. Kamu ku-
ruluşları da kooperatifleşmeyi teşvik etmişlerdir. Bu ik i önemli etken 
kooperatiflerin ve kooperatif ortaklarının sayı lannm hızla artmasma 
yol açmıştır. 

2067. Kooperatif ve ortak sayılarındaki artış tek başma koopera-
tif hareketinin başan ölçüsü olamamaktadır. Ortakların kooperatif kur-
duktan sonra kaynaklarını tam olarak değerlendirememeleri. yönetime 
katılmaktan kaçınmaları örgütlerin başansım engelemekte, hızlı sayısal 
artış destekleme amacına yönelen sınırlı kamu fonlarının dağılmasna ve 
etkenliğinin azalmasna yol açmaktadır. Kooperüfleşmeyi teşvik eden 
kamu kuruluşları arasındaki koordinasyon eksiküği ve kooperatifleşme-
nin genellikle sadece örgütlenme safhasında teşvik edilmesi de koopera-
tifleşme hareketinin gelişmesini etkilemektedir. 

2068. Bununla beraber, İkinci Plan döneminde kooperatiflerin 
ekonomik ve sosyal kalkınmaya katkıda bulunan çalışmaları olmuştur. 

2069. Bu dönemde kurulmaya başlayan köy kalkınma kooperatif-
leri, yurt dışındaki işçilerin tasarruflarının kırsal alanlarda tanma da-
yal ı yatırımlara yöneltilmesi imkânım yaratmıştır. Tar ım ürünleri fiyat 
destekleme uygulaması dışındaki tarım ürünlerinin pazarlanması ama-
cıyla kurulan tarım satış koperatifleri ve birliklerinin bu ürünlerin de-
ğerlendirilmesinde başarılı katkıları olmaktadır. T anm kredi kooperaüf-
lerinin çok amaçh kooperatif şekline dönüştürülmesi, başlıca tarımsal 
girdilerin teminine aracılık etmeleri üretici - ortakların güçlenmesine 
imkân vermektedir. 



2070. İkinci P lan döneminde kooperatif konusunda kaydedilen ik i 
toemli gelişme, tarım kredi ve tarım satış kooperatifleri dışındaki bütün 
kooperatifleri kapsamına alan bakımsız bir kooperatifler kanununun yü-
rurlute girmesi ve tar ım kredi koperatiflerini çok amaçlı kooperatif ha-
hne dönüştüren ve bunlara mevduat toplama olauaf ı sağlayan mevzuat 
defişıklıgının gerçekleştirilmesidir. 

2071. Üçüncü Plan dönemi başında önem taşıyan başlıca sorunlar 
Kooperatifler Kanununun getirdiği zorunluluta ra fmen üst örgütlenme-
mn ciddi İlgi toplamaması ve özeUikle kamunun kooperatiflere ayrıca-
l ık satladıgı konularda, örneğin konut sektöründe suni kooperatifleşme-
mn yayılmasıdır. * 

H ^ T ! ' - ^^^ döneminde kooperatifçilik politikasımn amacı, 
dat ımk bireysel emek, güç, beceri ve tasarruf potansiyelini ekonomik ve 
sosyal kalkmmanm hızlandırılmasına yöneltmede kooperatiflerdlen bir 
araç olarak yararlanmaktır. Kooperaüfçilik, ortaklarına eşit haklar ta-
ürnTceMir sorumluluklar yükleyen demokratik örgütler olarak geliş-

2Û73. Fertlerin küçük tasarrufları yanında şahsî katkı lar ım de-
ğerlendirme imkânım ortaya koyan koopera.tiflerden grupsal projelerin 
gerçekleştirilmesinde ve hizmetlerin götürülmesinde y İa r lan ı l acaİ t ı r . 

2074. Tar ım sektöründe çok amaçlı kooperatifleşme esastır 

alanlarda, özelUkle tüketim kooperatifleri giri-
şimleri teşvik edilecektir. ® 

örgütlenme ve eğitim konularında devlet des-
b f ortaMaı-mm hak ve menfaat lamnı koruyucu 

T k ü r ^e'-Sekleştirüecek ve sunî kooperatifleşmeler öniene-

beklenen yarar lan sağlayabilmek ve ba-
şanl ı bir ışletmecıhği gerçekleştirebilmek amacı ile uygulamaları yönlen-
dirmek ve yapılacak devlet yardımlannı koordine etmekle görevli bir 
kooperatif merkez t^ankasının kurulması çalışmalarına başlanacak r 



ÎKÎNCİ BÖLÜM 
r e f o r m l a r 

î. ADALET REFORMU: 

1. P L A N U DÖNEMDE GEÖŞSIEUER : 

20-78. Her alanda olduğu gibi hukuk ve adalet konusunda da planlı 
dönemde gelişmeler sağlanmıştır. 1961 Anayasasmm getirdiği hukuk 
devleti anlayışı iğinde Anyasa Mahkemesi, Yüksek Hâkimler Kurulu gibi 
kurumlar kurulmuş, hâkimlik, avukaüık, savcıhk ve noterlik müesseseleri 
yeniden düzenlenmiş, mevcut mevzuatm 1961 Anayasası ilkelerine, de-
ğişen toplumumuzun sosyal ve ekonomik şartlarına ve planlı kalkınma-
nın gereklerine uygun bir şekilde yenilenmesi konularında önemli çabalar 
karcannuştır. 

2079. Bununla beraber Üçüncü Plan dönemine girerken adalet hiz-
metlerinin 1961 Anayasası gereklerine, değişen toplumumuzun sosyal ve 
ekonomik şartlarma uygun bir düzeye çıkarılması bir zorunluluk haline 
gelmiştir. Nitekim bu husus yeni stratejide «. . . Yarg ı sistemi gerek ku-
rum ve kurallar gerek yapı ve gereç olarak bir reform tutumu ile el alı-
na /^; . . ş e l d l d e ifade edilmiştir (1). 

2. S O R U N L A K : 

2080. Bütün kamu hizmetleri gibi adalet hizmetlerinin de hızlı, ve-
rimU, tutumlu, vasıfh ve inandırıcı bir şekUde görülmesi temel ilkedir. 
Adalet hizmetleri konusundaki temel sorun, hizmetlerin bu ilkenin gerek-
lerine uygun bir şekilde görülememesidir. 

2081. Hukuk sistemimizin sosyal ve ekonomik şartlardalü değiş-

melere uyum kabiliyeti azalmıştır. 

2082. Suç ve suçluluk ile ceza ve cezalarm çektirilmesinde ileri 
görüşler benimsenmiş olmakla birlikte, kanunî tedbir olarak getirilenler, 
yetersiz kalmıştır. 

2083. Kişilerin, kişilerle ve kişilerin kamu ile ilişkilerini düzenleyici 

mevzuat üzerinde çalışmalar sürdürülmüş ise de, bu çaİLşmalar henüz ta-

mamlanamamıştır. Hukuk, icra ve ticaretteki çekişmeler gittikçe art-

maktadır. 
2084. Adalet hizmetlerine yön verebilmek bir kuruluş için öncelikle 

gerekli kuruluş kammu çıkarılamamış, dolayısıyla bir çok konuda çalış-
ma yapmak ve yeni düzenlemelerde bulunmak mümkün olmamıştır. 

{1) Yeni Strateji, Paragraf 74-



^ ^ ^ «müesseselerimiz modemize edilememiş, varolan sorur-

gelmiştir. 

t i rd i« T ' ® ' " " " uy^lay,c ı lar yönünden ge-
^ d ı t ı ^orluMar, uzamalar hakkm pahalıya maledilmesi sonucunu L 

^ - - ' a r arasmdaki t u t a r Z k İ 
Z L T ^ f I^Şi l^l ık lan giderilememiş, hukukî ihtüâflan azaltıcı 
yönde düzenlemeler gerçekleştirüememiştir 

tistirn!fl;- nitelikli ve yeter sayıda personel ye-

S e ı S « « r ' ^ î - a'-amamıştır. Aynca personelin mL 

yeye « L ^ l İ r " ™ ' ^^^^ ^̂  ̂ ^̂ ^̂  - i -
m e m J t S ' etkili olacak şekilde geliştirüe-

3. n,KTîr,FR VB TBDBtRLEB ; 

M . r l e n „ h , a . t l „ ySnItaae A M . t Reformu cal,,-
m « l , „ „ . Osnnm P t o m n t m b.3l<macakl,r 

Mr J v ' U f s ı t r r - " » 

l an da dar gerçevede tutacak seviyeye yükseltilecektir. 

.«H J kesimini, hedef alman düzeye çıkarmak için her dere-

Adalet Bakanhgınm bünyesi içmde yürütülecekür 

d e t i l T İ a t Î e i n i r l " ' ! " / " ' ® " " detiştirilmesi şeklinde 
c e S ; zamanlama ilişkisi içinde gerçekleştire-

V " eahşmalannı yürütecek kuruluşun, bu çalışmalar do-

S çalışmalarm'malî y ü S n t o tok^ 

11. TOPRAK VE TARIM REFORMU : 



2096. Toprak ve Tar ım Reformuyla «yaşama düzeyinin yükselti l-
mesi» «gelir dat ı l ımmm iyileştirilmesi» ve «verimlilik» amaçlarma uy-
grun olarak topraksız ve az topraklı çiftçi ailelerinin topraklandırılması, 
uzun dönemde çiftçilerimizin örgütlendirilip donatılması, insan-toprak 
ilişkilerinin geliştirilmesi yoluyla, üretimin sürekli olarak arttırılması 
sa f Isınacaktır. 

2097. Bu amaçla yöresel koşullara göre belirl i büyüklüğün üstünde-
kalanlar ile sahipleri tarafmdan verimli olarak işletilmeyen topraklar ka-
mulaştınlarak, Devlete ait ihtiyaç dışı araziler ve ıslâh edilecek arazi-
lerle birlikte topraksız ve az topraklı çiftçi ailelerine dağıtılacaktır. 

2098. Topraklandırmada yeter gelirli aile işletmelerinin ku-
rulması ve bunların korunması esas almacak; verimli l i t i sağladığı ölçüde 
toplulaştırmaya gidilecektir. 

2099. Dağıtılabilecek topraklann topraksız ve toprakh çiftçi aile-
lerine yetmediği hallerde, bunlann «istihdam sorummun çözümlenmesi» 
amacma uygun olarak ekonominin diğer kesimlerine aktarılmasına çah-
şılacak; ancak bu yoldaki çabalar «SanayUeşme» nin gecikmesine yol aç-
mayacaktır. 

2100. Toprak ve Tar ım Reformunun yöresel olarak uygulanması 
esas olacaktır. ' 

2101. tik yı l larm uygulamalarmda gerekli örgütün kurulması ve 
personel eğitimi için gerekli zaman gözönünde tutulacaktır. 

2102. Toprak ve T anm Reformu uygulamasmda mera, yaylak 
ve kışlaJtlarm bilimsel ve ekonomik esaslara göre smırlandırılması, 
kullanımlarmm düzenlenmesi sağlanacak, bunlarm bakım ve iyileştirü-
meleri ele almacaktır. 

2103. Dağıtımla verilecek toprak büyüklüğünün saptanmasmda 
«çiftçi ailelerine yeter gelir sağlama» ve «iş gücünü değerlendirme» ilke-
leri esas alınacak; verilecek toprakla, kamulaştırmada mal sahibine bıra-
kılacak toprağm en büyük ve en küçük alanlannm hesaplanmasmda yö-
resel koşullar gözönünde tutulacaktır. 

2104. Yeter gelirl i işletme bütünlüklerinin korunması amacıyla mi-
ras hükümlerinde gerekli düzeltmeler yapılacak, mirasm açılmasıyla, iş-
letmelerden çekilmesi gereken işgücünün ne şekilde değerlendirileceği ön-
ceden planlanacaktır. 

2105. Topraklandırılamıyanlarm diğer sektörlere aktarı lması ve 
yurt dışına işçi gönderilmesini sağlamak suretiyle smırh olanaklarla daha 
çok ailenin yeter gelir düzeyine ulaştırılması i lke almacak ve öncelikler 
buna göre saptanacaktır. 

2106. Anayasa ilkelerine uygun olarak kooperatifleşmenin gelişmesi 
için özendirici tedbirler alınarak, kooperatiflerin her safhada çiftçiye yar-
dımcı olması sağlanacaktır. 

2107. Kamulaştırma bedellerinin sanayi sektörüne aktarılması için 
gerekli özendirici tedbirler almacak; ortaya çıkan koşullara göre bunla-
n n yeniden düzenlenmesi yoluna gidilecektir. 

2108. Beş Y ı lhk P lan ve Programlarm hazırlanmasmda kadastro, 
toprak ve su kaynaklarmın geliştirilmesi, yol, su, elektrik, iskân, eğitim,' 
sağlık, haberleşme gibi Toprak ve T a n m Reformu uygulaması içinde 
düşünülen alt yapı yatırımlarmm reform uygulamasıyla uyumlu bir ge-
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kilde ele alınması ve reform bölgelerine bütün hizmetlerin birlikte götü-
rülmesi için merkez ve taşra örgütleri arasmda gerekli işbirliği, sağla-
nacaktır. 

2109. Ortaya çıkacak anlaşmazJıklan, uygulamayı yava^labmıyacak 
bir hızla çözümliyebilmek amacıyla adliyede gerekli düzenlemeler yapı-
lacak, anaa^mıazhkların bir kısmmm, idarî uzlaşma yoluyla çözümlenme-

sine çalışılacaktır. 

2110. Mevcut koşullar gözönünde tutularak kamulaştırma bedelle-
riain uygun bir lusmmın peşin, kalanının ondokuz yılda ondokuz eşit 
taksit ve yüzde altı faizle ödenerek kamulaştırma ve dağıtım işleminin 
onbeş yılda tamamlanabileceği hesaplanmış, her plan dönemine düşen 
yatırımlar buna göre saptanarak Üçüncü Plan dönemine finansman ge-
reği Tablo 677 de özet olarak verilmiştir. 

2111. Tasarmm kanunlaşmasıyla alacağı son şekle ve uygulamaya 
.geçildikten sonra belirlenen reform bölgelerine göre Tablo 677 nin ay-
rıntıları yıllık programlarda verilecektir. 

TABLO : 677 — Ü. B. Y. P. Döneminde Toprak ve Tarvm Reformu 
Yatırım ve Krediler Hedefi 

(Bin Th.) 

X — YATIREVELAR 3 793 405 
. Kamulaştırma 
. Tapu - Kadastro 
. Toprak ve Su Kaynaiklannm Geliştirilmesi 
. Mer'a îyüeştiribnesi 
. Tarımsal Yerleşim, îskân 
. Yol - Su - Elektr ik 
. Tarımsal Yay ım 
. Eğit im Sağhk 

2 — K R E D İ L E R 6 200 000(a) 
. Kooperatiflere Tesia ve İşletme 
. Yıllık! İşletme 
, Donatım 
. Yapı - Tesis 

T O P L A M 9 993 405 (b) 

(a) Ziraat Bankası Kaifnaklartndan ayrılacaktır, 
(bj Personel masrafları dahil değildir. 

III. EĞİTİM REFORMU : 

2112. Eğit im Reformu, Eğit im Bölümünde belirtilen eğitimin amaç 
ve ilkelerine uygun olarak ve aynı bölümde açıklanan yapıyı gerçekleş-
tirecek şekilde yapılacaktır. Burada sadece eğitim, alanmda öngörülen 
yeni sistem ana hatlarıyla belirtümektedir. 

(1) Türk gençliğinin' eğitim ve kültür t)ölümünde'belirtilen vasıflara 
uygun olarak yetiştirilmesi yanında, sanayileşme tercihinin ağırlık kazan-
dığı kalkınma çabalarmı destekleyen bir eğitim sistemi geliştirilecektir. 

(2)1 Yeni eğitim sisiteminde, bütün fertlere çalışma lıayatının gerek-
tirdiği alanlarda meslek kazandırarak, hayata katmak esas olmaktadır. 



Bu amaca ulaşılması için örgün ve yaygm eğitim sisteminden azamî şe-
kilde yararlanılacak, özellikle yaygnn eğitim sistemi örgün eğitim dışm'da 
kalanları süratle iş ve çalışma hayatma katmak üzere geniş ölçüde ve ye-
niden düzenlenecektir. 

(3) Sekiz yülık olarak düzenlenen temel eğitimm programlan bu 
kademe sonunda eğitime devam etmeyenleri işgücü piya^asmm ihtiyaçla-
rına uygun mesleklere hazırlamak amacıyla verilecek eğitimin ön bilgi 
ve maharetlerini kazandırıcı özellikte düzenlenecektir. 

(4) Orta öğretim kademesi genel, meslekî ve teknik liselerden mey-
dana gelecek, meslekî ve teknik eğitime ağırlık kazandırılarak bu okul-
lar iş hayatının süratle gerektirdiği insangücünü yetiştirmek sayı ve ni-
telikte düzenlenecektir. Meslekî ve teknik liselerin genel lise paraleline 
getirilmesinden kaçınılarak, bu okullann çalışma alanları ile ilişkileri ku-
rulacak, teknik ve meslekî nitelikleri kuvvetlendirilerek korunacaktır. 

(5) Yüksek öğretimde bilim ve teknoloji uygulanacak, adaptasyonu-
nu yapacak ve üretecek elemıainlann yetiştiriıbnesinjde yüjksek okullar ve 
üniversiteler olmak üzere iki kanallı bir sistem kurulacak, bu iki kay-
nağın büyüklüğü kalkmmanm çeşitli safhadanndaki teknolojik düzeye 
göre belirlenecek, öncelikle uygulayıcı meslek elemanı yetiştirilmesine 
dönük yüksek okullar geliştirilecektir. 

IV. KAMU KESÎMİ REFORMU : 

1. K A M U Y Ö N E T İ M t : 

(1) PLANLI DÖNEMDE GELİŞMELER : 

2113. Kamu yönetiminin etkmliği ve verimliliği ile planlama aı-a-
smda dolaysız bir bağmtı vardır. Planlarda öngörülen hedeflerin, kaynak 
tahsislerinin gerçekleştirilebilmesi ve izlemin yapılabUmesi, kamu yöne-
timinin etkinliğme ve verimliliğine bağlıdır. Bu nedenle planlı dönemde 
kamu yönetiminin yeniden düzenlenmesi hükümetlerin başlıca kaygısı ol-
muştur. 

2114. Ancak Mehtap Projesi Ue başlatılan çalışmalar, özel bir ko-
misyonun Hükümete sunduğu bir raporla merkezî idarenin taşra örgüt-
lerini ve mahallî idareleri konu olarak ele alan ik i araştırmanın tamam-
lanmasmdan öteye gidememiştir, öte yandan aynı dönemde belli sektör-
lerin veya hizmetlerin bakanlılc şeklinde örgütlenmesinden yararlar umul-
muş; yeniden düzenleme komisyonlannm önerileri dikkate almmaksızm 
yeni bakanlıklar kurulmuştur. Köy işleri, Enerj i ve Tabiî Kaynaklar, 
Turizm ve Tanıtma, Gençlik ve Spor, Kültür, Dış Ekonomik Üişkiler v.b. 
hizmet alanları ve sektörleri bu tür düzenlemelerin örnekleridir. Gene 
planlı dönemde Kamu İktisadî Teşebbüslermi yeniden düzenlemenin ve 
denetlemenin kanunları çıkarılmış; aynca, bir komisyon kurularak te-
şekküllerin yapılarmm düzenlenmesine ve bir kısım çalışma esaslannm 
iyUeştirilmesine (Muhasebe, maliyet, personel idaresi v.b.) çalışılmışür. 

2115. Bu dönemde gerçekleştirilen bir başka düzenleme, Devlet Me-
murları Kanununun uygulamaya konulmasıdır. Bu kanun meslek, smav, 



liyakat, ücret konularında ve özlük işlerine ilişkin «mevzuat» m birleş-
tirilmesinde yenilikler getirmişse de, kamu yönetiminin kuruluş, işleyiş 
ve donatım konularından önce ele alınmak zorunda kalındıfı, ayrıca 
3656 ve 7440 rejimlerinin otuz yılı aşkm uygnlaması sonunda meydana 
gelen birikimlerin ağırl ığı ile karşılaştığı için beklenen sonucu vereme-
miştir. 

2116. Üçüncü Plan dönemine girerken kamu yönetimi. Birinci ve 
İkinci Plan'larda öngörülen etkinlik ve verimlilik düzeyine çıkanlama-
TOiştır. Bugünkü durumu ile özellikle Yeni Strateji'de saptanmış bulunan 
hız ve biçimde sanayileşerek kalkınma amacmın ve yaklaşmakta olan 
•batı ile entegrasyonun gerektirdiği aşamanm gerismde kalmıştır. 

rs; SORUNLAR : 

2117. Kamu kesiminin genel kuruluşunu saptayan Anayasa bugün-
kü sisteme tümü ile yansımamıştır, özellikle merkez yönetimini oluşturan 
kuruluşlar Anayasa'mn 112. maddesindeki «idarenin bütünlüğü» prensibi-
nin dışmda kalmak eğilimindedirler, özerk kurumlar ve meslek kuruluş-
ları için iboı eğilim daha da toelirıgdndir. 

2118. Kamu kesimindeki birçok kuruluşun kanunları yoktur. Önemli 
Wr kısmı İse sistem ve başka kuruluşlarm varhğı ve görevleri dikkate 
alınmaksızın kanunlaştırılmışlardır. 

2119. Bakanlar Kurulu, Başbakanlık, Bakanlıklar, merkezin yetki 
genişliği ve yerinden yönetim kurumları, il genel idaresi, merkezin taşra-
daki kolları ve mahallî idareler yatay ve dikey ilişkilerinde boşluklara ve 
ikilemelere yer veren, bağınlaşmamış bir yapıdadırlar. 

2120. Merkezi idarenin yatırım, işletme, piyasa düzenleme, destek-
leme gibi hizmetler için her yıl bütçelerden ayırdığı ödeneklerin idaresi, 
kamu yönetimi sistemi içinde tutarlı bir şekilde ele alınmamaktadır. Bu 
ödenekler ve Devletin işletmecilik gelirleri (faktör gelirleri) çeşitli sta-
tüdeki kurumlar tarafından toplanıp harcanmakta, genel hesabı yalnız 
istatistik bilgi düzeyinde toplanmaktadır. 

2121. İlçeler ve bucaklar birer genel idare birimi olarak, gelişen 
ihtiyaçları karşılayamamakta özellikle smaî nitelik kazanan ve şehirleşen 
yerleşme birimlerinin yönetim ihtiyaçlarına cevap verememektedirler. 

2122. Kamu kesimindeki kuruluşlarm ve birimlerin işleyişinde, gö-
rev alanlarmm ya iyi belirlenmemiş olması, ya da başka kuruluşlarm ve 
birimlerin görev alanları ile çakışması önemli sürtüşmelere neden ohnak-
tadır. Bazı kuruluşlar bakımmdan, görev alanlannı saptayan kanımlar 
veya uygulama, planlı ve programh çalışma ile bağdaşmamakta ve bu 
kuruluşlar, «planlı kamu siyaseti sistemi» ni yadırgamaktadırlar. Dışiş-
leri, Maliye, Baymdırhk gibi köklü büyük bakanlıklar için bu sorun daha 
belirgindir. 

2123. Kamu kesiminin işleyişinde kendini şiddetli hissetiren diğer 
bir sorun «duyarsızlık» tır. Duyarsızhğm önemli bir nedeni, algılama 
eksikliğidir. Gerçekten birçok kuruluş kendi görevlerindeki gelişmeleri, 
başka kuruluşlarm ihtiyaçlarını, hizmet alanlarmm gittikçe genişleyen 
ve karmagıklaşeın, gereklerini yeterince algılayamamakta ya da çok ge-



riden izleyebilmektedirler. B i r gok kuruluş üstün bir görev duygusu ile 

kendim tüketen az sayıdaki personelin himmetiyle yürüyebilmektedir. 

2124. Kuruluş ve görev sorunlan yanmda duyarsızlık soranu bir 
çok kamu kuruluşunun kendini yenileyememesine, mensuplarmı yete-
rmce yetiştirememesine neden olmaktadır. Bu sorun kuruluşların gereksiz 
büyümelerine veya böyle bir eğilimde olmalarına yol açmaktadır. 

2125. işleyişle i lgi l i sorunlann bir çofu, hem sistemin bütününün 
hem de birimlerin haber alma, planlama, karar verme, uygulama izleme 
ve deneUeme gibi yönetim tekniği prensiplerine uymayan bir biçimde ku-
rulmuş ve görevlendirilmiş olmalarından d o l a k t a d ı r . 

2126. Kuruluşlar sistem içinde ve kendi içlerinde işbölümü, birbi-
rini tamamlama, koordinasyon gibi işleyiş düzenine uyma yerine meslek 
ve görev alanı taassubu ve kendi kendine yetme tutkusu içine girmekte-
dirler. 

2127. Sistemin işleyişinde destek hizmetlerinden gerektiği gibi ya-
rarlanılmamaktadır. Yazı, dosya, dokümantasyon, ulaşım, iletim mu-
hasebe. satın alma, yaptırma, saklama, koruma gibi hizmetler önemleri 
İle orantılı ihtimam görmemekte; bir çok hallerde hizmetinde bulunduk-
ları kuruluşlara yük olacak şekilde agır ve dagmık işlemektedirler. Bazı 
kuruluşlarda, özellikle üniversite ve hastahanelerde, destek hizmetleri 
mestek personeli tarafmdan yürütülmekte: bu durum yetişmiş insangü-
cünün yerinde kullanılmama.sı anlamını taşımaktadır. 

2128. B i r kısım kamu kuruluşlan. belli meslek dallarmın inhisa-
rmda kalmıştır. Bu kuruluşlarda, başka mesleklerin ihtisas alanma gi-
ren işlerde o işin uzmanlarına bırakılmamaktadır. 

2139. Kuruauş kanunlarmdaüd boşluklar (1). (Devlet Memurlar ı Ka-
nunomun «teminat» a ilişkin hükümleri, ayrıca idari kazanın eğilimi di-
siplin konusunu, çözümlemesi güç bir sorun haline getirmiştir Günü-
müzde kamu kesimi işleyişini, birçok personelde henüz devam eden so-
rumluluk duygusu, görev anlayışı, yükselebilme arzusu gibi sistem dışı 
etkenlere borçlu bulunmaktadur. 

2130. Kamu kuruluşlan, doğum, ölüm, evlenme, işyeri açma ehli-
yet alma, muayene, tapu, vergi gibi halka hizmet konularmda y a y ^ ve 
belirgin bir «yavaşlık» içindedirier. Devlet dairelerinde halka hizmetin ve 
genellikle işte verimlil iğin ödülü yoktur. 

2131. Memuriyette teminat, çok genç yaşlarda bir inci derece me-
muriyetlere tayin edilme yolunun açılmış bulunması, yetişme ve kendini 
yenileme duygusunu olumsuz yönde etkilemektedir. 

2132. Yüksek yöneticisi kadrolarma yapılan tayinlerin açık objek-
tif kriterlere bağlanmamış olması, genç kuşaklarda kolay değer yargı-
larının yayılmasma, meslek ahlâkı ve yönetimin bozulmasma yol açabil-
mektedir. ^ 

2133. Yukar ıda özetlenen sorunlar, sonuç olarak, kamu kesimi ve 
alt sistemlerin nitelik ve nicelik bakmundan, ülkenin iktisadî, sosyal ve 

oZmait'^iisf /«m«nZannda inzibat Tcomisy<munun yer alynam^ 



kültül-el gelişmesinin gerisinde kalmasına, böylece kalkmmanm çekicisi 
•ve önderi olmamıasma yol açmaktadır (1). 

2134. Dag:mık yerleşme ve nüfus artışı ve genel eğitim düzejönin 
yetersizliği sonmlarma eklenen kamu kesimi sorunu Anayasa'nm İkinci 
Kısmınm Üçüncü Bölümünde Devlete verilen ödevlerin yeterli bir şekil-
de yapılmasım engellemekte; özellikle i l ve 129 uncu maddelerde yer 
alan Planl ı Kalkmma sisteminin gerektiği gibi işlemesini güçleştirmek-
tedir. 

(3) İLKELER VE TEDBÎRLER : 

2135. Kamu yönetiminin bir bütün olarak görevlerini, «saanyileşe-
rek kalkmma» tercihi ile Anayasa'nm kişilere tanıdığı sosyal ve iktisadî 
hakları en iyi bağdaştıracak şekilde hızlı, nitelikli, ve verimli olarak gör-
mesi ve kalkmmanm bilinçli bir hızlandırıcısı olması temel ilkedir. 

2136. Bu temel ilkenin ışığında (i) kamu yönetiminin görevlerini 
hızlı, nitelikli, verimli ve tutumlu bir şekilde yapacak düzeye çıkarmak; 
(ii) kamu kuruluşlarını gelişen ve değişen ihtiyaçlara göre kendini ye-
nileyebilen dinamik ve etkin bir sistem haline getirmek; (iii) kamu ke-
simini «sanayileşerek kalkmma» ulusal tercihinin gerektirdiği bilgi ve 
teknik ile donatarak ekonomiye yük olmaktan çıkarıp, kalkmmanm bi-
linçli bir hızlandırıcısı, sosyal ve kültürel bütünleşmenin önderi durumuna 
getirmek; (iv) yüksek yetenekli bir yön< t̂ici kadrosu ve nitelikli personel 
yetiştirme amacıyla kamu yönetimi reform çahşmalarma başlanacaktır. 

2137. Reform, kamu kesimine, Anayasa'da Türk kamu hukukunda 
saptanan ve geliştirilen özellikleri kazandıracak yönde gerçekleştirile-
cektir. 

2138. Reform, tüm kamu kesimini (merkezi idareyi, taşra yöneti-
mini, mahalli idareleri ve kamu teşebbüslerini) yapısı işleyişi, donatımı 
ve personeli ile kapsayan bir bütün olarak ele alacaktır. 

2139. Reform, yeni strateji'de, bu Planda ve programlarda öngörü-
len esaslar dahilinde kamu kesimi kuruluşlarınca yürütülecek ve 1977 
yılma kadar bu kuruluşlar, gelişmelere göre kendilerini yenileyebilecek 
bir düzeye tılaştırılacaklardır. 

2140. Reform, kanunlarmm hazırlanmasmda idarenin, gereklerin 
üstünde toüj'ümemesi ve malî yükünün artınimaması, etkinliğin ve verim-
liliğin sağlanması gözönünde tutulacaktır. 

2141. Reform modeli ve esasları hükümet tarafmdan tespit edile-
cektir. 

(1) lYeni strateji» de bu konulara <iTürk toplwtnunun temel so-
runları» olarak, yer verilmiş, ve «kamu yönetimi, işleri gerekli nitelikte, 
hızda ve verimlilikte yürütemediğinden, kalkınmanın etkin bir aracı ola-
mamaktadır. Kalkınmaya destek olma niteliğinde yoksun olan kamu ida-
resi niderek büyümekte, kendini yenileyememekte, pahalılaşmakta ve çö-
zümü güçleşen katı yapılı bir sorun olmaktadır.» teşhisi konulmuş; ay-
rıca carî harcamaların, verimliliğin ve hizmet genişlemesinin gerektirdi-
ğinden daha hızlı bir şekilde arttığı, kalkınmaya katkıda bulunabilecek 
insangücünün ve kaynakların israfına yol açtığı ifade edilmiştir. MahaUi 
idarelerin, ü, köy ve belediye halkının nüişterek mahalli ihtiyaçlarını kar-
şılayacak kaynaklardan yoksun oluşu, mahalli gönüllü katkıların genel-
likle üretken olmayan alanlarda kullanılması sorunu da gerek bu strate-
jide, gerek İkinci Plan stratejisinde önemli bir yer almaktadır. 



2. K A M U İKT tSADÎ TEŞEBBÜSUERÎ : 

(IJ PLANLI DÖNEMDE GELİŞMELER : 

2142. Planl ı dönemde, devlet yatınmlanıun önemli bir yer tutması 
ve yatırım artışı-gelir artışı ilişkisinin belli modellere bağlajıması. bu 
devrede kamu iktisadî teşebbüslerinin ağırlık kazanmasma neden ol-
muştur. Birinci Planda, kamu iktisadî teşebbüslerinin verimli bir şekilde 
işletmecilik faaliyeünde bulunmaları yanında, kârl ı çalışmaları ilkesi 
de benimsenmiş ve bunların kaynak yaratmaları öng-örülmüştür. Nite-
kim, bu dönemde kamu iktisadî teşebbüsleri, sermayeleri ile kıyaslan-
dığmda yetersiz olmakla beraber, giderek artan kârlar sağlamışlardır. 

2143. Ancak gene planlı dönemde (i) kamu iktisadî teşebbüslerine 
verilen yat ınm görevlerinin j^oğımluk kazanması, (ii) bu faaliyetlerin 
yol açtığı 'borçlanmalar nedeniyle kamu iktisadî te.şebbüslerinin serma-
ye-feorç dengesinin bozulması ve faiz yükümlülerinin artması, (iii) fi-
yat, gelir, istihdam ve yurtiçi denge sorunlarına devletçe çözüm aran-
masında, kamu iktisadi teşebbüslerinin birer araç olarak kullanılması 
bu kuruluşların verimli ve kârlı çalışmaları ve malî kaynak yaratmaları 
ilkesinin geri planda kalmasına yol açmıştır. 

2144. Bu durumda birlikte özel teşebbüsün bir yandan ıkamıa elcono-
mide Devlet teşebbüsleri ile özel teşebbüs arasmda bir sınır çizUerek çaUş-
ma alajılarmda "kararlılık sağlanmiası isteği, öte yandan :kamu teşebbüsleri-
nin/ ürettiği girdilerin fiyat ve kalitesinden şikâyetçi olması, bu kuruluş-
ların bütünü ile 'bir kere daha ele alınıp düzenlenmesi f ikr ini doğurmuş-
tur. 

2145. 197a yıl ında kurulan özel İhtisas (Komisyonu ile 1972 Prog-
ramı uyarınca Devlet Planlama Teşkilâtının sorumluluğunda kurulan 
ikinci bir komisyon bu gereğin sonuçlandır. 

2146. öte yandan, kamu iktisadi teşebbüslerinin yeniden düzenlen-
mesi konusu, Yeni Strateji'de kamu kesiminin tümü içinde ele alınmış 
ve bu teşebbüslere, etkinUk ve verimlilik kazandırılması, ön«mlî bir ilke 
olarak kabul edilmiştir. 

(Z) KARMA EKONOMİ : 

2147. Kamu iktisadî teşebbüslerinin mikro düzeydeki sorunlarına 
geçmeden önce, bunların karma ekonomi içindeki yerleri ve devletçe bu 
teşebbüslere verilen görevler karşısmda «kârhdık ilkesi» nin yarattığı 
sorunlara açıkhk getirilmesi gerekmektedir. 

2148. 3u sorunların kaynağını, devletin, bütçe ve «muhasebe-î umu-
miye» disiplini dışında, özel statülere veya özel hukuk hülcümlerine tabi 
«teşebbüs» 1er kurmak gereğmi duymasının nedeninde (Rasyonelinde) 
aramak lâzımdır. 

2149. Gerçekten devletin, gireceği «sınaî» faaliyet alanlarındaki 
ihtiyaçlarına cevap vereceği düşünülerek kurulmuş olan «katma bütçeli» 
veya «döner sermayeli» birimlerin esnekUkleri yeterU bulunmayarak, 
ISSO-lann ortalarında başlayan çalışmalarla bir «İktisadî Devlet Teşek-



külleri» sistemi gelişürilmiş, zamanla daha faz la esnekliğe ihtiyaç duyu-
larak özel kanomlarla veya doğruca sermaye şirketleri kurulmuştur. 

215a Avrupa'da gelişen ekonomik entegrasyon hareketi, Iküsadî 
İşbirliği ve Ka lk ınma Teşki lât ı çerçevesindeki Konsorsiyum üişkileri, 
kamu iktisadî teşebbüslerinin devletin iktisadî hayata müdahalesinin de 
dolaysız bir aracı olarak kullanılmasımn ortaya çıkardığı sorunlara yeni 
boyutlar katmıştır. Bu boyutlar, Türkiye'nin AET ' n i n genel poüUkala-
rina uyumu sürecinde ve bu teşebbüslerin. Devletin iktisadî hayata mü-
dahalesinde aldıkları görevlerin sımrlarmda aramak lâzımdır. 

2151. Kamu iktisadî teşebbüsleri reformuna, bu teşebbüslerin so-
runiarmın kaynağına eğilerek girilmek istendiğinde, devlet müdahaleci-
liği, yatırımcıl ığı ve işletmeciliği konulan üzerinde durulması dolayisiyle 
karma ekonomi düzeninin işleyiş kuraUanna açıkl ık getirilmesi zorunlu 
olmaktadır. 

(a) Devlet müdahaleciliği : 

2152. Devlet müdahalesinin temel nedeni, ulusal düzeyde benim-
senmiş belirti amaçların belli süreler içinde gerçekleştirilmesi için kamu 
kesiminin kalkmma planlarmı uygulamak zorunluluğunda olmasıdır. 

2153. Ka lkmma Planlarmda kabul edilen amaç ve hedefler, tasarruf 
veyat ınmlarm artt ınimasmı ve kaynaklarm belli bir model çerçevesinde 
dağıtılmasını ve beürli doğrultularda yönlendirilmesini gerekUrmek-
tedir. Nitekim yeni strateji'de, gümrük biri iğinin gerçekleşeceği yıl-
larda, Avrupa Ekonomik Topluluğu üe ortaklıktan yarar sağ^yalbilecek 
düzeye gelmek için kalkmmanm hızlandıniması ve 1973- 1995 döne-
minde Gayi Saf î M i l l î Hâsı la artışmm yı l l ık ortalama yüzde 9 çevre-
sinde olması, sanayi sektörünün Gayri ıSafî MUlî Hâs ı la içmdeki payı-
nm 1995 te yüzde 40 a yaklaşması, ara mal lan ve yat ır ım mal lan üre-
timinin arttırı lması ve bu amaçla, toplam yat ınmlann yaklaşık olaı-ak 
yansmm sanayi fcesimine yöneltilmesi gereği saptanmıştır. 

2154. Kendi haline bırakıldığı takdirde piyasa düzeninin, öngörü-
len bu hedefleri gerçekleştirecek nitelikte ve ölçüde bir kaynak dağı l ı-
mmı sağlama imkâm, çeşitli sebeplerle (üretim faktörleri piyasaların-
daki dengesizlikler, yat ır ımlar arasında muhtemel bağınlaşmalar, özel 
sektördeki ka-,mak noksanı, teknik bilgi ve organizasyon myetersizliği 
gibi) kısıt l ı bul ımakta ve Devlet müdahalesi bu nedenle gerekli olmak-
tadır. 

2155. Bunun yanısıra. yatmmlann gerektirdiği (kaynaiklarm sağ-
lanmasmda da Devlet katkısma ihtiyaç duyulmaktadır. Nitekim, 1973-
1977 döneminde iç tasarrı ı f larm yüzde 13,6 oranmda arttmiması ve 
Gajnri Safî Mi l l î Hâsı la içinde 1972 de yüzde 19,6 olan iç tasarruf pa-
ymm 1977 de yüzde 25,5 e çıkarılması öngörülmüştür. Kaynaklarda tou 
ölçüde İjir ıgelişmeyi sadece gönüllü tasarruflarla gerçekleştirmek müm-
kün ohnadığmdan kamu 'tasarruflarmm yılda ortalama yüzde 19 gibi 
yüksek bir oranda arttır ı lması gerekli bulunmaktadır. 

2156. Bununla baraber gerek tasarruf artışlarının önemli bir kıs-
mmm kamu sektöründe gerçekleştirilmesi ve gerek belli bir ya tmm da-



gıl ımınm sağ-lanması zorunluluğu, bu tasarruflann yine kamu sektörü 
tarafından yatmma dönüştürülmesini her zaman gerektirmemektedir. 
Bu konuda piyasa düzeninin yetersizliğini ve özel sektörün kaynak nok-
samm telâfiye yönelen değişik etkinUkteki diğer dolaylı, dolaysız bir 
çok müdahale aracını kullanmak imkânı mevcut bulunmaktadır. 

2157. Nitekim, ekonomi, çeşitli pol iüka araçları karşısında makul 
bir duyarlılık kazandığından ve özel sektördeki gelişme belli bir seviyeye 
ulaşmış bulundugmıdan, plan döneminde bu sektör aracıl ığı ile kaynak-
l an yöneltmek için vergi iadesi, döviz tahsisi, yatır ım indirimi gibi araç-
ları, gerektiğinde vazgeçirici (caydırıcı) unsurlarla birl ikte kapsayan 
bir teşvik sistemi öngörülmüştür. 

2158. Ancak, belü bir maliyeti olan, kolayca vazgeçilmeyen veya 
değiştirilmeyen ve kamu idaresine uygulama, kontrol ve izleme bakımın-
dan bazı ek görevler yükleyen "böyle bir teşvik sistemi, öngörülen hedef-
lerin gerçekleştirilmesinde smırsız bir şekilde kullanılmamaktadır, özel 
sektör için yol gösterici olan plan uygulamasında uyarıcı olarak kulla-
nılacak «makul» seviyedeki bir teşvik sistemi ile öngörülen yatır ımlarm 
tam olarak veya zamajımda yapılacağmı kesin olarak belirlemek müm-
kün olamamaktadır. Bu belirsizliği gidermek için sistemin teşvik un-
surlannm daha fazla genişletilmesi halinde ise aş ın ve risksiz kârlara 
İmkân verilmesi ihtimali ortaya çıkmaktadır. 

2159. Bu durumda devletin, finansmanın ve r iskin büyük kısmını 
veya tamamını yüklenerek sevk ve idareyi Öze] ellere bırakması yerine 
doğrudan doğruya teşebbüse girişmesi daha rasyonel bir davranış ol-
maktadır. 

(b) Karma Ekonomide Kamu tktisadi teşebbüslerinin yeri : 

2160. Devletin doğrudan doğruya teşebbüse girmesini gerektiren 
şartlar böylece kamu sektörü ve özel sektörün birlikte faaliyet göster-
diği karma düzenini oluşturmaktadır. 

2161. Bu düzen içinde kamu iktisadî teşebbüsleri, gereken haller-
de kamu yarannı da gözeterek, kalkınmanın belli bir hız ve biçimde 
gerçekleşmesinde tamamlayıcı bir güç ve araç niteliği taşımaktadır. 

2162. Kamu iktisadî teşebbüslerin aracıl ığı ile devlet müdahalesi-
nin sınırlarını, esas olarak, ekonominin potansiyeline uygım tercihleri 
aksettiren kalkınma hedefleri, kamu yaran ve özel sektörün yetenek 
ve i lgi derecesi belirlemektedir. 

2163. özel sektörün yetenekleri de dinamik biçimde, potansiyel 
açıdan ve devletin sağlayabileceği teşvik edici desteğin etkilerini de kap-
sayan bir görüşle değerlendirilmekte olduğundan, bu şeklide tespit ediler. 
işbölümü, kamu sektörünün ve özel sektörün birbirini kısıtlazmaksızm ge-
lişmesine ve her ik i sektörün tamamlayıcı olarak faaliyet göstermesine 
imkân vermektedir. Kamu sektörü kendisinden beklenen görevi yerine 
getirirken özel sektörün zamanmda ve yeterli bir şekilde değerlendire-
bileceği yatır ım fırsatlarını tekeline almadığı gibi bu sektörün katkısım 
arttıracak yeni gelişme alanlannm ortaya çıkmasına da yardımcı ol-
maktadır. 



(c) Kamu iktisadî teşebbüslerinde işletmecilik : 

2164. Ekonomik gelişmeyi hızlandırmak ve ekonomiye belli bir 
yapı kazandırmak gibi görevlerin, Devlet müdahaleciliğine katılması ile 
önem kazanan karma ekonomi düzeni, kamu iktisadi teşebbüslerinin bü-
yüyüp, çoğalmasına ve işletmecilik prensiplerinin ön plana geçmesine 
yol açmıştır. Esasen katma bütçeler ve döner sermayelerden fark l ı rıdte-
liklere sahip ve özel sektöre paralel bir sistem geliştirmıesinin nedeni de 
bu prensiple Ugilidir. 

2165. Devlet, İktisadi hayata müdahalesinin maliyetinin genel 
olarak düşük olmasmı öngörmüş ve işletmecilik prensiplerini, kamu yö-
netimi sistemine bu amaçla katmıştır. Yukarda açıklanan kajma'k tah-
sisi (yatırımları yöneltmek), doğruca yatırım yapmak, belli üretim he-
deflerini gerçekleştirmek, teknoloji gelişimini ve biriıkimini sağlamak 
gibi ekonomik görevler, fiyat, gelir, istihdam ve yurt düzeyinde denge 
sağlamak gibi kamusal nitelikteki görevlerden tecrit edildiğinde, kamu 
iktisadî teşebbüslerinin birer işletme olarak verimli ve makul seviyede 
kârl ı çalışmaları esastır. 

2166. Bir bütün olarak verimsiz ve 'kârsız çalışmaları halinde kamu 
iktisadî teşebbüslerinin kalkınmanın etkin bir aracı olma nitelikleri za-
yı f lamakta ve bunlar ekonomide israfa yol açan, ilâve kaynak talepleri 
nedeniyle sıhhatli bir kamu maliyesi düzenine ulaşılmasını engelleyen, 
üretikleri mal ve hizmetleri kullanan endüstrilerin rekabet şartlarını ze-
deleyen bir yük halini almalttadırlar. 

2167. îel l i ekonomik görevlerin yerine getirilmesi açısından her za-
man daha uygun alternatifi mevcut olmayan kamu iktisadî teşebbüsle-
rinin, ekonomiyi yaygın biçimde etkileyen bir verimsizlik kaynağı haline 
gelmemesi ve kalkınmanın gerektirdiği tasarruflara diğer kamu fonları 
yanında makul bir katkıda bulunabilmesi zorunludur. 

2168. Bu sebeple bütün kamu iktisadî teşebbüslerinin öncelikle 
teknik verimliüklerini artırarak maliyetlerini asgariye indirmeye ve faa-
liyet gösterdikleri piyasaların şartlarına göre tarife, fiyat, kâr pol iükası 
tespit ederek kaynak yaratmaya çalışmaları başlıca sorun olarak belir-
mektedir. 

2169. Bu sorun-, bir yanı ile kamunun fiyat, gelir politikasına, bir 
yam ile de işletmelerin fiyat, tarife, kâr politikalarına girmektedir. Bu 
bakımdan kamu teşebbüslerinin fiyat, tarife politikalarını etkileyen 
yanları da ele alınacak, özellikle devlet bütçesi ile ilişkisine açıklık ge-
tirilecektir. 

2170. Hükümetin fiyat, gelir, istihdam politikası, kamu iktisadî 
teşebbüslerinin kuruluş düzeyinde kontrolü altında olmadığından ve dev-
let bütçesi ile il işkileri de genellikle bir veri olarak belirdiğinden, kamu 
teşebbüslerinin, kendi sorum alanlarına giren ve kontrolları altında bu-
lunan başlıca konu, maliyetlerin indirilmesi (teknik verimlil iğin artırıl-
ması), ürettikleri mal ve hizmetlerin, zamanmda yeteri kadar, istenilen 
vasıfta, istenilen yerde arz edilmesi olmaktadır. Böylece kamu iktisadî te-
şebbüslerinin başlıca sorunu, «etkinlik» (efficiency) ve «verimlUik» (pro-
ductivity) olarak tanımlamak mümkündür. 

2171. Kamu iktisadî teşebbüslerinin çeşitli kademelerindeki görevler 
iy i bir şekilde saptanamamış ve çahşmaların performanslarını izlemek iç in 



yeterli bir metod geUştirilmemiştir. Kamu iktisadî teşebbüslerinde genel-
likle üretim faaliyetlerinin gerektirdiğinden çok sayıda işgücü kul-
lanılmakta, insangücü iyi yetiştirilememekte, teknik kadroda tecrübe 
birikimine olanak vermeyecek kadar sık defişiklik olmaktadır. Atelye, 
laboratuvar, saha ve şantiye gibi iş yerlerinde genellikle yeterli sayıda 
personel bulunmamakta, büro hizmetlerinde ise, çogTi zaman gerektiğin-
den fazla sayıda teknik insangücü çalıştırılmaktadır. Ayr ıca vasıflı in-
sangücü, birimler arasında ve merkezle işletmeler arasmda dengeli şe-
küde dafıtılmamaktadır. 

2172. Yönetimin hızlı ve isabetli kararlar alabilmesi için etkin bir 
haberleşme ve rapor sistemi geliştirilmemiştir. Üretim istatistikleri, 
hesap sonuçlan ve mevcut raporlama sistemi, isabetli ve hızh karar al-
maya elverecek güvenirlikte deg-ildir. 

2173. Personel rejimi yeterli esneklikte olmadığı gibi, iş disip-
linini sağlamanın araçları da yeterince yerleştirilememiştlr. Personelde 
etkinliği özendirek bir ödülleme mekanizması geliştirUip, işletüememek-
tedir. 

2174. Kamu iktisadî teşebbüslerinin kendi içlerinde ve birbirleri 
arasmda etkin bir koordinasyon kurulamamıştır. Bu teşebbüslerin girdi 
ve çıktılarına ilişkin olarak, bütünü yararlandırabilecek etkin bir ha-
ber alma sistemi geliştirilememiştir. 

2175. Kamu iktisadî teşebbüslerinde, toplu sözleşme konusımun 
gerektirdiği bilgiler ve özellikle prodüktivite hesaplan, zamanmda ve 
yeterli ölçüde hazırlanamadığından bu teşebbüsler toplu sözleşme siste-
minin kurallanna uygun bir tutuma girememişlerdir. 

2176. İşletmeciliğin bir parçası olan yenileme ve tevsi gibi işlerde, 
kamu kesiminin bir ajanı olarak girişilen yeni yatırımların gerektirdiği 
personel, örgüt, teçhizat, makina parkı ve finansman gibi giderlere 
ilişkin hesaplarla öteki kamu görevlerine ilişkin hesaplar «mal ve hiz-
met üretimine ilişkin işletme hesaplarıyla» karıştırılmaktadır. 

(3) SORUNLAR : 

21T7. Kamu iktisadî teşebbüslerinm esas sorunları etkmlik ve ve-
rimlilik sağlanmasma ilişkin olarak ortaya çıkmaktadır. Kamu teşeb-
büslerinin tümünün, bir sistem olarak etkin ve verimli olup olmadığını 
maliyetlerine, satış fiyatlarına ve tarifelerine etki yapan ekonomik ve sos-
yal faktörleri ayıklamak ve işletmecilikle ilgisi olmayan kamusal gö-
revlendirmelerle ilgili çalışmalann maliyetini, işletme maliyetinden ayır-
mak gerekmektedir. Bununla beraber geçen son on yıll ık dönem içinde 
yapılan çeşitli araştırmalar, birçok kuruluşun etkinlik ve verimlilik 
presibüıe yeteri kadar önem vermediğini kanıtlayacak bulguları ortay-a 
koymuştur. 

2178. Yapılan araştırm.^arda kamu iktisadî teşebbüslerinde etkinlik 
ve verimliliğe olumsua etki yapan başlıca sorunlar aşağıda sıralanan nok-
talarda belirmiştir. 

2179. Kamu iktisadî teşebbüslerinin örgütsel yapılan, genellikle 
fonksiyonlan ile bağdaşmamaktadır. Gerçekten bu teşebbüslerin örgüt-
leri ile görevleri arasmda bir uyum gözetilmiş, bunlarm birbirleri ile ve 
gözetme ve denetleme mercileri Ue ilişkUeri iyi düzenlenmemiştir. Bu 



durum kamu iktisadî teşebbüslerinin tümünü bir bütün olarak ele al ıp 
gözeten, bunlarm genel bütçe ve hazme ile bağ-Iantılarmı sağlayan ve 
kalkmma planlarmm hedef ve i lkeleri açısmdan bunları yönlendiren bir 
üst kuruluş da bulunmamaktadır. 

2180. Kamu iktisadî teşebbüslerinden pazarlama, maliyet - mu-
hasebe. tedarik, stok kontrol ve araştırma konulanna yeterli ölçüde yer 
verilmemektedir. Bu teşebbüsler, yat ır ım ve işletme görevleri Ue orantılı 
bir sermayeye ahip olmadıklarından, büyük borçlanmalara gitmekte 
ve aşırı faiz yükü altmda bulunmaktadırlar. Ayr ıca pazarlama ve teda-
r ik yöntemleri yeteriz düzeyde bulunmakta araştırma ve geliştirme bi-
rimleri ise bu teşebbüslerde etkin bir rol oynayamamaktadır. 

2181. Kamu iktisadî teşebbüslerinde uzun, orta ve kısa dönenüi 
programlamaya gereken önem verilmemektedir. Günlük işler pek çok sa-
yıda idarî ve teknik personelin zamanmı almakta, yatırım konulanna Uiş-
k in proje ve mühendisUk hizmetleri, bu teşebbüslerde önemleri Ue oran-
t ı l ı bir yer almaktadır. 

(Jf) İLKELER VE TEDBİRLER : 

2182. Yukar ıda açıklanan sorunlar ve kalkmma planlamasmm ge-
rekleri kamu iktisadî teşebbüslermin reformcu bir tutumla ele almma-
smı zorunlu kılmaktadır. 

2183. Kamu iktisadî teşebbüslerinde etkinlik ve verimlilig-i üstün 
bir düzeye çıkarma, kaynak yaratma imkânlarmı artırma, bu teşebbüs-
lere teknoloji birikimini, adaptasyonnunu ve üretimini gerçekleştirecek 
ve kendi kendilerini yenileyecek bir yapı ve işleyiş kazandırma hedef-
lerine yönelecek reform çalışmalanna başlanacaktır. 

2184. Kamu iktisadî teşebbüslerinin yukarıda sayılan hedefler 
do|:rultusuna konulmasında, değişiklikler mevcut düzeni aksatmayacak 
şekilde ve belirli bir süre içinde yapılacak, böylece reformun sarsıntısız 
bir şekilde uygulanması sağlanacaktır. 

2185. Reformun esasları tespit edilip uygulamaya geçildikten 
sonra teşebbüslerin kendi sorumlulukları başlayacaktır. 

2186. Etkinl ik ve verimlilik hedefi belli sayısal oranlara (Ratio) 
bağ-lanacak ve devamlı olarak izlenip denetlenecektir. 

2187. Reform. Türk Kamu Hukuku ve özel Hukuku ilkeleri gözö-
nünde tutularak başlatılacak ve yürütülecek, sisteme yabancı ve ayk ın 
olan tesislerden kaçınılacaktır. 

2188. Kuruluşların görevlerine i l işkin saklı kalmak üzere eş veya 
benzer \-apilara konulmasına çalışılacaktır. 

2189. Reform, karma ekonominin başlangıçta özetlenen ilkelerine 
göre, teşebbüslerin birbirini tamamlayacak şekilde düzenlenmesini sağ-
layacak yönde yapılacaktır. 

2190. Kamu iktisadî teşebbüsleri, genel idarenin, bütçe ve hesap 
sisteminin dışında esnek bir çalışma mekanizmasma kavuşturulacaktır. 

2191. Kamu iktisadî teşebbüslerinin fiyat ve tarife polit ikalarmm 
ve yatırımlarının tespitine devlet esasları bu alt bölüme eklenen ilke-
leri gözetecektir. 

2192. Reformun modeli kapsanu ve esasları Bakanlar Kurulunca 
tespit edilerek uygulamaya başlanacaktır. 



EK : 1 

(a) FİYAT -TARİFE -BÜTÇE DESTEĞt İLKELERİ: 

2193. 1. Kamu iktisadî teşebbüsü makul bir rekabetin bulunduğu 

alanlarda piyasa fiyatmı esas alacak ve bu seviyenin altmda bir f iyatm 

tespitinden doğacak gereksiz verimsizliklerden kaçmacaktır. 

2. Vergi niteliğini alabilecek bir kâr maksimizasyonunun açıkça 

öngörülmediği hallerde, monopol durumdaki kamu iktisadî teşebbüsleri 

f iyat tespitinde tüm maliyet + makul kâr hedefini esas alacaklardır. Kâr 

oram kurulu kapasite kullamnunı artırma imkânı da dikkate alınarak 

tayin edilecektir. 

3. Birbiri ile iUşkiU alanlarda maliyeti düşürücü, talebi art ır ıc ı 

gelişmelerin, karşılıklı olarak kârh yatırım kararlarım uyarma etkileri 

dikkate aimmak suretiyle girişilen ve azalan maliyetlerde çalışan yeni 

yatırımlarda fiyat, optimum kapasite kullanımmı teşvik edecek şekilde 

bir süre maliyetin altmda tespit olunabilecektir. Bu takdirde zarar büt-

çeden karşılanacaktır. Uygun hallerde kapasite kullanımı ile birlikte 

fiyat farklılaştırması imkânları da gözetilecektir. 

4. Piyasa şartlannda ortaya çıkan değişikliklerin gerektirdiği fi-

yat - tarife düzenlemeleri zamanmda yapılacak, ani ve büyük ölçekteki 

ayarlamaları zorunlu hale getiren gecikmelerden kaçmılacaktır. 

5. Kamu iktisadî teşebbüsleri, (i) Gelir dağılımmı etkileme ama-

cma bağlı olarak tespit edilen bir fiyat politikasmı uygulama, (ii) Kal-

kmmada öncelikli yörelere yatırım yapma veya (iii) Diğer sosyal ve 

politik tercihler çerçevesinde ekonomik olmayan yer seçme, istihdamı 

gerekli olandan daha yüksek seviyede tutma gibi zorunluluklarla karşı-

laştırıldığında, doğacak zararlar bütçeden karşılanacjıktır. 

6. Ödenecek bu sübvansiyonlar ve özel sektöre de eşit şekilde 

açık bulunan teşvik tedbirlerinden sağlanacak imkânlar, kamu iktisadî 

teşebbüslerinde işletme verimliliğini doğru şekilde değerlendirebilmek 

bakımmdan, teşebbüs dışı kaynak sayılmayacaktır. 

7. Ekonomik, sosyal ve poUtik tercihler sonucu doğan zararlarm 

karşılanmasmda, bütçeden sübvansisyon ödenmesi dışmda araçlar kulla-

nılmayacak ve iktisadî politikalarm gerek kamu sektörüne gerek özel 

sektöre eşit şekilde uygulanması esası korunacaktır. 



E K : 2 

(b) KAMU İKTİSADÎ TEŞEBBÜSLERİNİN YATIRIM İLKE-
LERİ : 

2194. Eğitim, saflık, yönetim ve genellikle alt yapıya il işkin 
yatırımlar dışında devletin doğruca yatırım yapmayı öngördüğü 
alanları, genel olarak aşağıdaki şekilde sıralamak mümkündür. 

(a) Ticarî açıdan ancak uzun dönemde kâr edebilecek nite-
likte olmakla beraber toplumun ortak ekonomik yararlan açısmdan 
gerekli bulunan, teknoloji birikimini arttıracak, diğer sektörlerde 
kârl ı yatınm fırsatlarmı uyaracak, ekonominin gelişme yönünü ve hızmı 
etkileyecek öneme sahip temel ve öncü yatırımlar, 

(b) Üretimin stratejik karakteri ve ekonomik büyüklükte kapa-
site kurma zorunluluğu nedeniyle monopolcü güç teşekkülüne imkân 
verebUecek yatırımlar, 

(c) Etk in şekilde ve kamu yaranna uygun olarak değerlendiril-
mesi gerekU görülen stratejik tabu kaynaklarla ilgUi yatırımlar, 

(d) Yurt güvenliği açısmdan özel önem tanıyan smaî yatırım-
lar, 

(e) Ticarî yönden kârl ı olduğu ve makul bir teşvik sistemi ile 
desteklendiği halde kaynak yetersizliği veya gerektirdiği yüksek tek-
noloji ve organizasyon yönünden riskli görülmesi nedeniyle özel sek-
törce gerçekleştirilemeyen yatırımlar, 

(f) Kalkmmada öncelikli yörelerde kurulacak sınaî tesislere 
i l işkin yatırımlar, 

2195. Bunlardan genel ve katma bütçelerin sorumluluk alanına 
girmeyenler kamu iktisadî teşebbüslerince gerçekleştirilecektir. 

2196. Kamu iktisadî teşebbüsleri, mevcut kapasitelerinin daha 
rasyonel şekilde işler hale getirilebilmesi içm gerekli olan tamamlayıcı 
nitelikteki yatırımlar hariç, özel sektörün yeterli ölçüde başarılı ola-
bildiği alanlarda yeni girişimlerde bulunmayacak ve faaliyetini gerek-
siz şekilde yaygmlaştırmıyacaktır. 

V. MADEN VE PETROL REJÎMİ REFORMU : 
1. GtRÎŞ : 
2197. Uzun dönemli kalkınma stratejisinde temel amaçlardan 

birisi olarak kabul edilen sanayileşmenin oluşmasında maden ve 
enerji kaynaklarmın hızla değerlendirümesinin büyük önemi vardır. 
Gerçekten maden üretiminin hızla arttırılması ve işlenmesi; hem me-
tal sanayilerinin, hem de metalleri daha ileri kademede kullanacak 
olan makina sanayilerinin oluşmasmı ve gelişmesini sağlayarak sana-
yileşmeyi amaç edinilen yönde hızlandıracak niteliktedir. Doğal kay-
naklarm atıl tutulmasınm kalkmma amaç ve hedefleri ile tutarlı ol-
madığı açıktır. Öte yandan Sanayileşmenin temel gereklerinden birisi 
olan enerjinin güvenilir, kararlı ve uygun maliyetle arzı zorunludur. 
Bu zorunluluk, jnırtiçi enerji kaynaklannın ve petrol dahil enerji ham-
maddelerinin hızla değerlendirilmesini gerektirmektedir. Maden ve 
Petrol Rejimi Reformu, söz konusu değerlendirme ve smai oluşumu 
yurt yararma olarak hızlandıracak hukukî idarî ve malî alanlardaki 
yeniden düzenlemeleri kapsamaktadır. 



2. R E F O R M U N K A P S A M V E H E D E F L E R İ : 

2198. Maden ve Petrol Rejimi Reformu, yukarıda belirtilen kap-
sam içinde petrol dahil, bilinen tüm maden potansiyelinin uzun dö-
nemde en yüksek yaran sağlayacak şekilde işletilmesi için gerçekleş-
tirilmesi zorunlu olan değişiklikleri öngörmektedir, öneri lerin değişik-
l iklerin gerçekleştirilmesi mevcut yasalarda ve UgiU kuruluşların yapı 
ve işleyişlerinde belirli yeniden düzenlemeler yapılmasını gerektirmek-
tedir. 

(1) Bu düzenlemelerde, Maden Kanunu ile i lgi l i diğer mevzuatm 
yemden düzenlenmesi, temel metal sanayileri ile enerjinin hammadde 
ihtiyaçlarmm karşılanması ve döviz kaynaklarmm artırı lması ve ay-
r ıca aramaların önceliklere göre düzenlenmesi, bilin-en maden rezerv-
lerinin geliştirilmesi ve kaynaklann israf edilmeden yurt ihtiyaçla-
r ına ve ulusal yararlara en uygun biçimde değerlendirilmesi, 

(2) Elektrik enerjisi üretimi için kullanılması zorunlu olan veya 
yurt ekonomisine uygun verimli biçimde işletilmeyen linyit yataklar ı ile-
stratejik madenler (Radyoaktif mineraller. tungsten ve bor tuzlan) 
•Amayasa'nın 130 uncu maddesine uygun bir anlayışla kamu kuruluşla-
rmca işletilecektir. Stratejik madenlerin saptanması ve bu nitelikten 
çıkarılması; i lgi l i kuruluşlarla Enerj i ve Tabiî Kajmaklar Bakanl ığmın 
görüşü ve Devl-et Planlama Teşkilâtının teklifi üzerine Bakanlar Kuru-
lunca kararlaştırılacaktır. 

(3) Petrol Kanununun ulusal yararlara a y km düşen hüküm-
lerinin hızla değiştirilmesi ve jaırtiçi petrol kaynaklannm yurtiçi pet-
rol talebinin yerli üretimle karşılanması esası gözönünde tutularak 
aranması, işletilmesi, pazarlaması, 

(4) Akaryakı t ana depolarmın da ulusal gerekleri karşılayabi-
lecek bir yapıya kavuşturulması, 

(5) Enerji talebinin, öncelikle ulusal kaynaklardan kaı-şılan-
ması ve enerji yatır ımlarmm hızla artan talebi zamanında karşı laya-
bilecek düzeyde ulaştırılması hedef alınmıştır. 

3. R E F O R M U N İ L K E L E R İ : 

2199. Maden ve Petrol Rejimi Reformunun öngörülen hedeflere 
ulaşmak üzere saptanan ilkeleri, başta maden ve petrol arama ve iş-
letme işlemlerinin değerlendirilmesini ve bu alanda kamu kesiminin 
hizmetleri ile ilgili genel hükümler olmak üzere, ilgili yasalar ve kamu 
görevini yerine getirecek kuruluşlardaki düzenlemeleri kapsamaktadır. 

(1) Bilinen maden rezervleri süratle geliştirilecek ve işletmecili-
ğin millî kalması esas ilke olacaktır. 

(2) Maden kaynaklarının öncelikle sanayinin hammadde talebini 
zamanında, yeterli seviyede karşılaması ve 3Tirt yararma en uygun bi-
çimde işletilmesi sağlanacak, bu arada dış talebi yüksek madenlerin 
işletilmesinde de özendirici araçlardan yararlanılacaktır. 

(3) Reform hedefleri açısından Maden Kanununda yapılması 
gerekli olan yeniden düzenlemede aşağıdaki konular da kapsanacak-
tır : 



a. Taşocakları mevzuatı kapsamına giren maddelerden maden-
cil ik sektörü hedefleri açısmdan Maden Kanunu kapsamma aimması 
gerekenler bu kanun kapsamma ahnacak, diğerleri için taşocakları ni-
zamnamesi yerine yeni kanun getirilecektir. 

b. Arama ruhsatlarmın maden gruplarma göre verilmesi sağla-
nacak, gruplar itibariyle ruhsat alanı, belirli smırlar içinde saptana-
caktır. 

c. Arama ruhsatlarmm verilmesi, malî ve teknik teminata bağ-
lanacaktır. 

d. Arşıma dönemindeki çalışmalar bir programa göre yürütüle-
cek; programın uygulanması sürekli olarak kontrol edilerek, gerekti-
ğinde aramalarm gelişmesine uygun değişiklikler yapılacaktır. 

e. Maden işletme şartnameleri, ekonomideki gelişmelere, ma-
denin potansiyeline ve madenin en uygun değerlendirilmesi ilkesine 
göre, i lgi l i Bakanlık tarafmdan değiştirilebilecektir. 

f. Devlet hakkı konusu, (i) devlet hakkı, (ii) i l hakk ı şeklinde 
düzenlenecektir. 

(4) Maden Dairesi, uzun dönemli maden politikası açısından 
gerekli çalışmaları ve gerekli konularda uluslararası maden piyasası 
etüdleri yapmak ve teknolojik gelişmeleri izlemek, arama ruhsatı ta-
leplerini en geç 6 ay içinde değerlendirmek; işletme ruhsatnameli sa-
halarda her üç yılda bir arama gereklerini ortaya koyan bir rezerv bil-
gisi raporu hazırlamak; bölge örgütlerini geniş çapta kurmak ve so-
rumluluklarım artırmak; maden ihracatı ve gözetme şirketleri faali-
yetlerini izlemek gibi görevleri yaparak reform hedeflerinin gerçek-
leşmesine etkili olarak katkıda bulunacak şekilde yeniden düzenlene-
cektir. 

(5) Kamunım maden arama faaliyetleri, büyük ölçüde hızlan-
dırılacak ve Maden Tetkik ve A rama Enstitüsü bunun gerektirdiği bi-
çimde geliştirilecektir. Bu konu ile i lgil i olarak kamu maden arama-
lannm esas olarak Maden Tetk ik ve Arama Enstitüsünde toplanması 
öngörülmekle birlikte, Etibank ve Türkiye Kömür İşletmeleri gibi ku-
ruluşlann arama çalışmalarının belirl i çerçeve içinde işletme özellik-
lerine göre düzenlenmesi sağlanacaktır. 

(6) Petrol Kanunu, petrol kaynaklannm dünya teknolojisine 
uygun olarak, zamanında, etkili bir yolla ve yurt yararlarına uygun 
biçimde değerlendirilmesini sağlayacak şekilde değiştirilecektir. 

(7) Kamu petrol arama, üretim, rafinaj, taşıma ve pazarlama 
işlemleri tek Kamu Kuruluşunda toplanacaktır. 

(8) Petrol Dairesi; 

a. Petrol ameliyesine giren işlemlerin kontrolımun bi lf i i l ya-
pılmasmı, petrol ameliyatından elde edilen bilgilerin (Jeolojik, jeofizik 
v.b.) değerlendirilmesi ve yurt yaranna kullanılmasmı, 

b. Petrol rafinelerinin üretim programlarını dış pazar ve yurt-
içi talebe göre ve miUÎ ekonomiye en uygun bir şekUde hazırlanmasım 
ve uygulanmasmı, 

etkiü olarajk sağhyacak biçimde teknik, idarî ve malî yönden dü-
zenlenecektir. 



ALTINCI KESİM 

Uzun dönemde hedefler ve amaçlar 
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Plan uygulamasındaki gelişmeler ve sorunlar 

BİRİNCİ BÖLÜM 

PLANLI DÖNEMDE UYGULAMA 

I. GELİŞMELER: 

2200. Birinci ve îk inci P lan Uygulaması Döneminde, beş yıl l ık planlar-
da ana hatlarıyla belirtilen yatırım, tedbir ve politikalar yı l l ık programlarla 
ayrıntı l ı olarak ele alınmıştır. Ayr ıca Y ı l l ık Programlara, î c ra P lanı ve 
Yat ı r ım cetvelleriyle, kamu kesimi için, uygulama gücü kazandırılmış-
tır. Yat ır ımcı kuruluşlar, Y ı l l ı k Programları esas alarak, yat ır ım ve ted-
birlerle i lgi l i daha ayrıntıl ı uygulama - çalışma programlafı, proje uy-
gulama planlan hazırlamışlar, uygulamalarını bu programlar çerçevesi 
içinde yürütmüşlerdir. Geçen ik i plan döneminde, planlı çalışma anlayışı 
ve program disiplini kamu kesiminin önemli bir bölümünde benimsen-
miş ve yerleşmiştir. 

2201. Planl ı dönemin başında, kuruluşların elindeki projelerin az-
lığı, alternatif projelerin bulunmayışı ve proje etüdlerinin yetersizliği 
bir sorun olarak görülmekteydi. Bu dönem içinde etüd ve proje f i k r i ge-
lişmiş, özellikle alt yapı yatırımlarım yürüten kuruluşlarla, hizmet gö-
türen kuruluşlarm programa aimmaya hazır projeleri, seçime imkân ve-
recek zenginliğe kavuşmuştur. 

2202. Ayr ıca tanm, alt yapı ve sanayi kesiminde, maliyeti bir 
müyar l irayı aşan projeleri hazırlama ve uygulama gücünün artması 
da bir gelişme olarak kabul edilmelidir. 

220Z. Yat ır ımcı kuruluşlarm yatırımı gerçekleştirme güçlerinde 
de önemli gelişmeler görülmüşütr. Tablo 678'de görüldüğü gibi kamu ku-
ruluşları ük yıllarda nakdî yatırım harcamalarını yüzde 80 dolaylarında 
gerçekleştirirken, 1968 yılından iübaren verilen ödeneklerin tümünü har-
camışlar, aynca yı l içinde sağlanan' ek kaynaklarla yüzde yüzü aşan 
harcama yapmışlardır. 

2204. Tablo 679'da ve şekU 6 - 7 de, planlı dönemde kamu sektörü 
proje akımında, maliyet ve harcama yönünden gelişmeler «devam eden», 
«bitenj- ve «yeni işler» olarak gösterilmiştir. 

2205. Planlı dönemde 1963 yıl ına 16.9 milyar l iral ık proje topla-
mıyla girilmiş; on yı l içinde, mahallî idareler dışmda, kamu kesimi prog-
ramına 107.9 milyar l iralık yeni iş aimmıştır. 

2206. 1963 yılından 1971 yı l ı sonuna kadar sabit sermaye yatırım-
lar ı iç in 82.8 milyar l iral ık harcama yapılmıştır. Bu rakam İkinci P lan 
dönemi sonunda, 1972 yılmda 19.8 müyar l ira dolaymda gerçekleşeceği 
tahmin edilen harcamayla birlikte, 102.6 milyar l iraya ulaşabilecektir. 



TABLO : 678 — Planlı Dönemde Kamu Kurultt^lariMn Yatmm 
Gerçekleştirme Oranlan (Yüzde) 

1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 

Bütçe türleri (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

Genel ve katma 
bütçeli daireler 90,8 86,0 84,3 86,6 963 100,6 99,1 103,6 99,5̂  
Döner sermayeU 

99,1 103,6 99,5̂  

idareler 67,0 82,4 74,5 78,0 78,5 109,2 79,2 86,0 104,0 
İktisadî Devlet 

78,5 109,2 86,0 

teşekkülleri 77,1 65,4 69,8 97,3 86,3 110,6 117,2 125,5 103,0 

Kamu toplamı 84.2 77,1 77.8 89,0 91,9 104,4 104,7 111,6 101,2 

Kaynak : Devlet Planlama Te§küdtt 

2207. 1971 yıh sonıına kadar 54.2 milyar liralık proje tamamlan-
mıştır. 1972 yılmda biürilecegi tahmin edilen ıl3 milyar liralık iğin Uâ-
vesiyle on yılda 67.2 milyar l ira maliyetli işin sonuçlandırılarak üretim 
ve hizmetlere katkısı sağlanmış olacaktır. 

2208. 1972 yıl ı programında yer alan^ projelerin maliyetleri toplamı 
98.6 milyar liradır. 85.6 milyar l iralık proje Üçüncü Plan dönemine inti-
kal edecektir. Üçüncü Planda devam eden iş olarak yer alacak, 85.6 
milyar liralık proje demetine yapılmış harcama 35.4 milyar l ira olacak, 
söz konusu işlerin tamamlanma.sı için 50.2 milyar Ura gerekecektir 
(Tabla 27). 

Proje karakteristiglndeki değişiklikler sonucunda meydana gelmesi 
muhtemel 8 milyar TL. maliyet artışıyla Üçüncü P lan Dönemine yak-
laşık olarak 58 milyar lirahk iş intikal edecektir. 

2209. Üçüncü Plamn ilk üç yılında kamu sabit sermaye yatırım-
ları için ayrılan miktar 1971 yı l ı fiyatlarıyla 82.5 (1) milyar liradır. 
(Tablo 105). Devam eden projelerin ortalama üç yıl içinde tamamlan-
ması zorunlu olduğuna göre, bu üç yıll ık dönemde yeni işler için yak-
laşık olarak 32 milyar liralık harmaca imkânı kalacaktır. 

2210. 1966 - 1967 ve 1968 yıllarında yeni işlerin proje toplamı için-
deki payı yüzde 40'a kadar yükselmiştir (Tablo 679). Bu yıllarda yeni 
İş ilâvesinde görülen artışlar, yükselen maliyetlerle birlikte devam eden 
işlerin gelecek yıllara yükünü artırmış, planlı dönemin son dört yılında 
programa yeni iş alma ve yeni işler için harcama yapma olanağım kı-
sıtlamıştır. Belirtilen bu durum, yatırım yapan birimlerde ve müteahhit-
l ik müessesesinde kısmen atıl kapasiteler doğurmuştur. 

II. SORUNLAR: 

2211. Bsışlangıçta belirtilen olumlu geUşmelere rağmen; bazı ku-
ruluşlarda planlı çalışma disiplini ve programlama gücü istenilen sevi-
yeye ulaşamamıştır. Bunun sonucu olarak programla gerçekleşme ara-
smda zaman, maliyet, karateristik ve ödenek sapmalar görülmüşütr. 

1) Yaklaşık olarak müyar liralık Mahallî İdare yatırımlar* 
hariç. r 
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2212. 1970 yılında, projelerin yüzde SS'inin ödeneği değiştirilmiş, 
projeler arası ödenek aktsırmalan toplam ödeneklerin yüzde 25'ine ulaş-
mıştır. Ayrıca, biteceği düşüncesiyle programa alınmayan ve çeşitli ne-
denlerle tamamlanamayanı projeler iç in ödenek tahsisi zonmlulugı ı ve 
bazı kuruluşların program dışı davranışı sonucunda, programa önce-
den dahil edilemeyen ve maliyetleri 2.6 milyar l iraya ulaman projeler iç in 
1.1 milyar l iraya yaklaşan harcamalar yapılmıştır. 

2213. P lan l ı dönemin önemli sorunlarından birisi de proje maliyet-
lerindeki artışlar olmuştur. Aşağıda verilen örnekler bu kamyı doğrula-
maktadır. 

2214. P lan l ı dönemin i lk y ı l ı olan 1963 yı lma devam eden îş ola-
rak giren 16.9 milyar l iralık projeye 1971 yı l ı sonuna kadar 88.8 milyar 
l i ra l ık yeni iş eklenmiştir. Böylece proje toplamı i lk maliyetlerle 105.7 
milyar l iraya ulaşmıştır. 

Buna karşı l ık a971 jal ı sonuna kadar 54.2 milyar l i ral ık iş tamam-
lanmıştır. 1972 yı l ına 51.5 milyar l iral ık iş intikal etmesi gerekirken, 
1972 Y ı l ı Programında 79.5 milyar l iral ık devam eden iş yer almıştır 
(Tablo €79, Sütun 1 -2 ) . B u durum, 105.7 milyarl ık projede yüzde 27 
oranında 28 milyar l iral ık maliyet artışı olduğunu göstermektedir. 

2215. Büyük projelerde maliyet artışları daha yüksek seviyeye, 
ulaşmıştır. Halen uygulama safhasındaki toplam proje maliyetleri için-
deki payı yüzde 25 olan 55 adet önemli projenin i lk maliyetleri toplamı 
12.5 milyar l i ra iken bu rakam 25.0 milyar l iraya yüselmiştir. 

2216. F iyat artışları, y a t ı nm süresinin uzaması ve yetersiz proje 
etüdleri maUyetleri arttırmıştır. Özellikle yetersiz etüdlerin maliyet 
artışında ağırl ığı büyük olmuştur. Başl ıca etüd hataları, ihtiyaç prog-
ramlan ve fonksiyon şeması ile i l işki kurulmadan maliyetlerin hesap-
lanması, optimal kapasitenin yanlış saptanması, ana plan yapılmadan 
projenin belli bir bölümünün programa alınması, çevre ve alt yapı etüd-
lerinin eksik hazırlanmasıdır. P lan l ı dönemde projelerin öngörülen sü-
rede tamamlanması tam olarak sağlanamamjşsa da olumlu gelişmeler 
elde edilmiştir. 

2217. 1971 y ı l ı programında t anm sektörü dışında yer alan ma-
liyeti 50 milyon liradan yüksek 133 adet proje ile 1967 yı l ı programmda 
yer alan aynı nitelikteki 62 adet projenin yı l ı içinde tespit edUmiş süre 
değişiklikleri, karşılaştırmah olarak Tablo 680'de verilmiştir. 

2216. Tablo 680'den görüleceği gibi, 1967 y ı l ı Programında yer 
alan projelerden süresi içinde bitirilecekler yüzdesi 14.5'dir. 1971 Y ı U 
Programında yer alan projelerde ise bu yüîHİe 45.1'e jTikselmiştir. A ja ı ı 
olumlu gelişme 1 y ı l gecikmeli projelerde de görülmektedir. 1967 yıl ın-
dan bu yana, projelerin süresi içinde gerçekleştirme çabasında olumlu bir 
gelişme vardır. E n çok d y ı l gecikme ile projelerin yüzde 65.5'in] ger-
çekleştirme mümkün olmaktadır. 

2219. 1971 yı l ı Programında yer alan projelerde ileride meydana 
gelecek süre uzamaları dikkate alınmaz ise proje başına ortalama süre 
uzaması 1.5 y ı l olmaktadır. 1967 y ı l ı Programında yer alan projelerde 
ise ortalama süre uzaması 2.9 yıldır. 



TABLO : 680 — 1967 ve 1971 Ytlı Programlannda Tarım Sektörü 
Dışında Yer Alan Maliyeti 50 Milyondan Yüksek Projelerde 

Süre Reviayonlan 

S ü r e 

1967 yı l ı proje 
A 

1971 yı l ı proje 
A 

S ü r e 

Adedi Yüzdesi Adedi Yüzdesi 

S ü r e (1) (2) (31 (4) 

Süresinde bitenler 9 14,5 60 45,1 
1 yıl gecikmeli 10 16,1 27 20,4 
2 yı l gecikmeli 12 19,4 S 6,0 
3 yı l gecilîmeli 7 11,3 20 15,0 
4 y ı l gecikmeli 11 17.7 6 4,5 
5 yı l ve daha fazla gecikmeli 13 21,0 12 9,0 

T O P L A M 62 100,0 133 100,0 

Kaynak : Devlet Planlama Teşkilâtı 

2220. Projelerde görülen gecikme süresi kısalmakta ise de, pro-
jelerin öngörülen sürede tamamlanmaması proje kârlı l ığını düşürmekte 
ve yatır ım kapasite kullanımından beklenen neticeleri geciktirmektedir. 
Fiz iksel hedeflerle finansman kaynakları arasındaki ilişkinin tam olaraJc 
saflanamaması veya nakit akımmdaki gecikmeler, bazı projelerde ter-
min programlarının gerçekçi olarak düzenlenmemesi, proje uygulama 
sürelerini olumsuz yönde etkilemiştir. 

2221. Planlı dönemde ekonomik ve sosyal göstergelerin eksiksiz, 
çabuk ve doğru olarak derlenmesi tam olarak sağlanamamış, bu duru-
mun sonucu olarak ekonomik ve sosyal yapıdaki gelişmelerin plan ve 
programlarda öngörülen hedeflere uygunluğu ve sapmaların zamanmda 
tespiti olanağı sınırlı kalmıştır. Göstergelerin bir merkezden derlenmesi, 
işlenmesi, tahlili ve siyasî tercihi yapacak organlara sunulması düzeni 
yeterince işletilmemiştir. 

2222. Kamu ve özel kesim yatırımlarının ve tedbirlerin izlenmesi ve 
değerlendirilmesi yönünden gelişmeler kaydedilmiştir, tzleme ve değer-
lendirme, uygulamanın programda öngörülen şekilde yürütülmesinin de-
netinü, sapmalar varsa nedenlerinin tespiti, darboğazların giderilmesi 
için tedbirlerin alınması ve gerektiğinde programın değiştirilmesi amaç-
lanna dönük olarak yapılmıştır. Kamu yatırımları sektörler, yatır ımcı 
kuruluşlar, projeler itibariyle, harcama (ödenek), maliyet ve zaman yö-
nünden yıl l ık programlarda öngörülen ayrıntıda geliştirilen metodlarla 
izlenmiştir, tzleme ve değerlendirme de elektronik hilgi işlem makinala-
rmdan yararlamlmıştır. Önemli yüz kadar projede izleme ve değerlen-
dirme, proje uygulama programları ayrıntısında aylık olarak yapılmış-
tır. özel kesim yatınmlarmm izlenmesinde anket metotları kullamlmış-
tır. 

2223. Yat ır ım uygulamasında kordinasyon düzeni plan dönemle-
rinde koordinasyon metot ve sistemlerinden yararlamlarak geliştirilmiştir. 
Genel Müdürler seviyesinde yapılan koordinasyon çalışmalarmdan bekle-
nilen verim alınmıştır. A l t düzeyde yapılan koordinasyon faaliyetleri dar-
boğazların belirtUmesi, sorunların açılması, haberleşme yönünden yararl ı 
olmuştur. Ancak, yetkileri sınırlı ve değişik personelin toplantılara ka-



tır. 
Ulmalan nedeniyle alman tavsiye karar lan tam olarak uygulanamanuş-

2224. Yı l l ık Programlarda yer alan, i c ra Planında belirtilmiş ted-
birlerin uygulanması «Tedbirler Uygulama Çalışma Formu» na uygun 
olarak düzenlenmiş çalışma programlarına göre yapılmıştır. «İcra P lanı 
Tedbirler Takip Formu» ile tedbirlerin uygulanması izlenmiştir. 

2225. Tablo 681'de 1963 -1971 y ı l lan arasmda Y ı l l ı k Programlarda 
yer alan tedbirlerin gerçekleşme durumu sayısal olarak gösterilmiştir. 
Tablo'da görüldüğü gibi tedbirlerin sayısal yönden gerçekleşmesinde yıl-
dan yı la gelişmeler olmakla beraber başan sınırlı olmuştur. 

TABLO : €81 — 1963-1971 Yılları Arasında Tedbir UygulamaZarı 

Toplam 
tedbir sayısı 

Uygulama durumu 
yeterli tedbir 

sayısı Yüzde 

Uygulama durumu 
yetersiz tedbir 

sayısı Yüzde 

Y ı l lar (1) (2) (3) (4) (5) 

1963 619 368 60 251 40ı 
1964 664 298 45 366 55 

1365 524 149 28 375 72 

1966 510 151 30 359 70 

1967 469 265 57 204 43 

1958 516 324 63 192 37 

1969 537 374 70 163 30 

1970 634 361 60 253 40 

1971 540 253 46 287 54 

Kaynak : Devlet PlanlaTna Teşkilâtı 

2226. Her ik i planda özel kesimin büyük ölçüde yatırımlara giri-
şerek üretim kapasitelerinin artışına katılması, yatırımların verimli 
alanlara kaydırılması öngörülmüştür. Teşvik tedbirleri ile bu yönde bir 
atı l ım nisbeten sağlanmış, ancak gelişme smırlı kalmıştır. 



İKİNCİ BÖLÜM 
PLANLAMA SİSTEMİ VE ARAÇLARI 

I. UZUN VE ORTA VADELİ PLANLAR: 

1. PERSPEKTİF PLAN : 

2227. İkinci kesimde değinildiği gibi, değişen ekonomik, sosyal ve 
teknolojik, şartlar karşısmda Türk Ulusunun yarmmı görme ve ona ha-
k im olma arzusu, Avrupa Ekonomik Topluluğuna katı lma ile ügiU an-
laşmalarm ortaya çıkardığı yeni durum. Birinci ve ik inc i P lan Döne-
minde edinilen izlenimler ve planlama deneyi birikiminin daha i3ri tah-
min ve plan yapma konusunda sağladığı gelişmeler üçüncü planda ön-
celiklerin yeni bir perspektife göre tespitini ve perspektif planın fark l ı 
bir yaklaşımla ele alınmasını zorunlu kılmıştır. 

2228. Nitekim kalkmmanm ve kalkınma planlamasmın anayasal te-
melleri, ülkenin temel sosyal ve ekonomik sorunları, değişen uluslar-
arası ekonomik şartlar ve ka lkmma potansiyeli gözönünde tutularaJı «yeni 
strateji» hazırlanmıştır. 

2229. Yeni stratejiye göre başlıca planlama araçları olarak belir-
tilen, Beş Y ı l l ık Plan, Y ı l l ı k Programlar, Sektör ve A l t Sektör A n a 
(pviaster) Planları ve t l (MaJıallî İdare) Planları, hedeflerin gerçekleş-
mesinde araç olarak kullanılacaktır. 

2230. Belirtilen bu araçlardan i lk defa kullanılacak olan sektör 
ve A l t Sektör Ana P lan lan ve II ^Mahalli İdare) Planları, plan hedef-
lerine kaynak ve zaman kaybma uğramadan ulaşmayı sağlayacak plan-
lama araçlan olarak geliştirilecek ve yerleştirilecektir. 

2. BEŞ YILLIK PLANLAR : 

2231. Perspektif plmn 1995 y ı l ı için hedef aldığı düzeyin ve gö-
rünümün sağlanabilmesi, öncelikle perspektifin kapsadığı dönemde ya-
pılacak «Beş Y ı l l ık Planlar» la bazı aşamaların gerçekleştirilmesine 
bağlıdır. Bu aşamaların neler olduğu ve beşer yıüık dönemler sonunda 
nasıl bir görünüme ulaşmanın gerektiği, i lgil i «Beş Y ı l l ı k Planlar» da 
belirtilecektir. 

2232. Bu görünümü sağlamada planlama aracı olarak kullanıla-
cak «Sektör ve A l t Sektör A n a P lan lan» mn beş yılda gerçekleştirilmesi 
gerekü dilimleri ile «Sektör ve A l t Sektör Ana Planı» yapılmayan alan-
lardaki hedefler «Beş Y ı l l ı k Planlar» la saptanacaktır. Bunların gerek-
tirdiği kajmaklann büyüklüğü, nasıl sağlanacakları, öngörülen hedef-
lere ulaşmada kullanılacak poltikalar, alınacak tedbirler bu planlarda 
belirlenecektir. Ayr ıca «Beş Y ı l l ı k Planlar» önceden görülmeyen geliş-
melerle, perspektif plana gerekli esnekliği sağlayan araçlar olacaktır. 



II. DİĞER PLANLAMA ARAÇLARI VE ÖZEL ÇALIŞ-
MALAR: 

2233. Kalk ınma planlarının, Türk ekonomisinin gelişmesi İçinde 
yeni planlama araçları ile desteklenmesi ve zorunluk haline gelmiş-
tir. B u ihtiyaç «Yeni Strateji» ye de yansımış ve Türkiye'nin 1995 de 
öngörülen gelişmişlik seviyesine ulaşmasını amaçlayan perspektif he-
deflerin gerçekleştirilmesinde kullanılacak planlama araçları araşma 
bugüne kadar kullanılanların yanısıra «Sektör ve A l t Sektör A n a Plan-
l an (Master P lanlan)» ve Î1 (Mahallî idareler) P lanlan'nın katı lması 
öngörülmüştür. Aşamalı plajılama yöntemiyle hazırlanmakta olan 
mill î planlar, yanmda «Yeni Strateji» de öngörülen ve Türk ekonomi-
sinde yapısal bir değişikliği zorunlu kılan sanayileşme hedefi için daha 
uzun dönemU ve f iz ik büyüklükler arasındaki i l işkileri de dikkate 
alan sektör ana planlarmm yapılması kabul edUmiştir. 

2234. Sektör ana planlarmm yapımmın dışında «Yeni Strateji» 
Türk ekonomisinin gelişmesi dotrultusunda zamanla daha büyük bo-
yutlar kazanacağında şüphe olmayan mahalli kaynaklarm rasyonel 
kullanılmasını sağlayacak bir araç getirmektedir. B i r araç Î1 (Mahall î 
idareler) Planlaması olup, planlama sürecini ik i noktada tamamlamak-
tadır : (i) Anayeisa'nm 129 uncu maddesinde tanımlanan plan bütün-
lüğü içinde, 112 inci maddede tanımlanan «idarenin Bütünlüğü» i lke-
sinin gerçekleştirilmesi; (ii) mahallî kaynaklarm, mahallî müşterek 
ihtiyaçlarm karşılanmasmda etkin bir biçimde kullamimasını sağla-
yacak rasyonel metotlann geliştirümesi. 

2235. Teşkilâtlanma, kaynaklan bir araya getirme, yürütme, 
gözetim ve denetim fonksiyonları yanmda «Planlama» da idarenin te-
mel fonksiyonları araısmdadır. idarenin verim ve etkenliğinin en üst 
düzeye çıkarılması, bu fonksiyonların ahenkli işleyişine, başka bir söy-
leyişle bu fonksiyonları gören organlar arasmda koordinasyon ve işbir-
l iğinin sağlanması olmasına bağlıdır. Bu konudaki aksamalar, ida-
renin fonksiyonlanm yerine getirmede yetersizliklere yol açabilmekte-
dir. Bunlann giderilmesi, Anayasa'nm 115 ve 116 ncı maddelerinde yer 
alan «Merkezden» ve «Yerinden» yönetim ilkelerinin planın bütünlü-
ğünü bozmayacak biçimde işletilmesi ile mümkün görünmektedir. 

2236. Bu nedenledir k i (i) geçmiş dönemlerde plan bütünlüğünü 
bozacak bir biçimde gelişmeler gösteren idarenin bölgesel düzeye j-a-
yı lma eğilimlerini önleyecek ve bu eğilimleri Anayasa'nm l l p inci 
maddesinde belirlenen sınırlar içine alacak yasalarm Üçüncü P lan 
Döneminde çıkanimasma çalışılacaktır, (ü) II (Mahallî idareler) Plan-
laması için gerekli teknik kadroların yetiştirilmesi yine Üçüncü P lan 
Döneminde aşamalı olarak tamamlanacaktır. 

2237. «Yeni Strateji» bu ik i önemli aracın dışında, Türkiye'nin 
sosj'o - ekonomik yapısından doğan sorunları yeni bir yaklaşımla 
ele almaktadır. Bu stratejide, kalkınmada öncelikli yöreler olarak 
tanımlanan yörelerin, potansiyelleri bulunan alanlarda uzım dönemli 
kalkmmanm amaçlarma yöneltilmeleri ve millî bütünlük Ukesi içinde 
iktisadî ve sosyal gelişmelerin sağleınması temel üke olarak benim-
senmiştir. 



2238. Türk kalkınma planlarının önemli niteliklerinden bir i de 
özel sektör için yol gösterici ve teşvik edici olmalarıdır. Geçmiş dö-
nemlerde mekân unsuru üzerinde yeteri kadar durulmaksızm, plan 
amaçlanna uygun alanlarda yatırımda bulunacak özel müteşebbis-
lere çeşitli teşvik araçları, daha çok teşebbüslerin finansman yapı-
larma etkili olabilecek biçimde uygulanmıştır. Üçüncü plan döne-
minde bu uygulamalarm yamsıra 1972 yılında bağlatılan kamımun 
toplayıcı, değerlendirici, yol gösterici yardımları ile geliştirilerek de-
vam ettirilecektir. 

1. SEKTÖR VE ALT SEKTÖR ANA (MASTER) PLANLARI : 

2239. Sosyo - ekonomik yapıdaki gelişme ve değişmeler ekonomi-
nin çeşitli kesimleri arasmdaki bağlantıları artırarak, daha karmaşık 
duruma getirmektedir. Üretken kesimlerdeki yat ınmlarm gerçekleş-
tir i lmesi ve maliyetlerinin olumsuz yönde etkilenmemesi, alt yapı (yol, 
su, elektrik, vb.) yat ınmlannın tamamlanmış olmasını gerektirmek-
tedir. Ayr ıca üretken kesimlerin girdi almaya da girdi verme yolu ile 
birbirlerine bağlı oluşları, üretimlerinin aksamaması ve maiyetlerinin 
yükselmemesi için alt yapı yatınmlarınm ve üretim birimlerinin za-
man, yer ve ölçek olarak tutarl ı ve biri diğerini destekleyecek bi-
çimde yapılmalarını zorunlu kılmaktadır. Geleceğe kısa dönem için 
bakıldığında bu tutarhlıklar tam olarak sağlanamamaktadır. Çünkü 
yatır ımların olgunlaşma süreleri birbirinden farklıdır, özel l ik le alt 
yapı yatır ımlanmn tamamlanması uzun zaman almaktadır. Bu yatı-
r ımların tamamlanıp, üretken yatırımlarla dengelerinin kurulması 
orta dönemli plan sürelerine sığmamaktadur. 

2240. öte yandan uzun dönemli f izik üretim ve yat ır ım hedef-
lerinin saptanmamış olması, kalkmmada önemli fonksiyonlar gören 
kamu kuruluşlannm birbirleri ile tutarl ı ve destekleyici karar lar al-
malann ı ve uygulamalarmı engellemektedir. Bu durum idarenin et-
kinl iğinin azalmasma, ayrıca kıt kaynaklann gereğince kullanılma-
masma yol açmaktadır. 

2241. Geçmiş ik i plan döneminde edinilen tecrübelerle tespit 
edilen bu durum daha hızl ı bir kalkınmayı engellemektedir. Daha 
önce değinUdiği gibi 22 yUlık perspektif içinde, Türkiye'nin belli bir 
gelişmişlik seviyesine ulaşması zorunlu görülmektedir, bu seviyenin 
belirgin niteliği, gelişmiş ekonomilerle rekabet edebilir bir teknolo-
jiyi, maliyeti ve kaliteyi ihtiva eden güçlü bir sanayiin kurulması zo-
runluluğudur. 

2242. Böyle bir sanayileşmenin hızl ı gerçekleştirilmesi zorunlu-
luğu, yatırımlarm kıt kaynaklann israfma yol açmaksızın, gecik-
meksizin ve belirli niteliklere yapılmasmı gerektirmektedir. Bu du-
rum, üretimin uzun dönemli f iz ik hedeflerinin belirlenmesini ve ta he-
deflerle i lgi l i yat ınmlann zaman, yer, ölçek ve diğer nitelikler yö-
nünden birbirlerini tamamlayan bir tutarhlık içinde gerçekleştiril-
mesini gerektirmektedir. 



ÎLKELEB VE TEDBÎRLER : 

2243. Kaynak dağılımında önceliklerin Türkiye'nin 22 yıl l ık 
perspektif dönem sonunda ulaşacağı gelişmişlik seviyesindeki ihtiyaç-
larmm ve ihracat hedeflerinin gerektirdiği fizik üretim seviyelerini ve 
Avrupa Ekonomik Topluluğu içinde rekabetin gereklerini gözönünde 
tutarak, saptanması esas olacaktır. 

2244. Dördüncü kesimde değinUdiği gibi sektör ve alt sektör 
Ana lanlan (i) gelişmelerinde aksama veya tutarsızlık olması halinde 
öngörülen kalkınma hız ve biçimini olumsuz yönde etkileyebilecek 
olan ve kamunun hâkim olduğu ya da yönlendirebileceği krit ik sek-
törler için (demir çelik gibi temel imalât sanayileri, enerji, ulaştırma, 
haberleşme, savunma, madencilik, tarımda sulama, ormancılık), (ü) Eği-
t im ve sağhk gibi fizik üretimle ve yaşama düzeyi ile yakından ilgili 
olan kamu hizmetleri için, (üi) üretimle ilişkisi bulunmayan, fakat 
üretken sektörlerle ayrılan kaynakları smırlayıcı nitelikteki diğer 
kamu hizmetleri (genel idare, adalet, asayiş, güvenlik) için yapılacak-
tır. 

2245. Bu planlarda 22 yı l sonu için öngörülen gelir seviyesinin, 
ulaşılacağı tahmin edilen nüfus yoğunluğunun ve bu gelişmişlik aşa-
masınm tabiî sonucu olacak iç talep ve ihracat fizikî büyüklükler iti-
bariyle tahmin edilecektir. İkinci aşamada bu fizik üretim seviyele-
rine gelişmiş ülkelerle rekabet edebUir bir telmoloji, maliyet ve kalite 
seviyesini gerçekleştirerek ulaşma zorunluğu gözönünde tutularak 
ana plan yapüması gereken her sektör veya alt sektörde yatır ım ge-
reği tahmin edilecektir. Bu tahminlerde üreüm birimlerinin ne zaman, 
hangi kapasitelerde, hangi teknoloji ve üretimin tabiî kaynaklara ve 
üretim bü'imlerinin birbirlerine bağlıhğı ölçüsünde nerelerde kurula-
cakları saptanacaktır. Üçüncü aşamada birbirinden bağımsız ola-
rak sektör ve alt sektörler için sadece perspektifin son yılmdaki he-
deflere ulaşmayı amaçlayarak yapılan tahmin çahşmalannın tutarlık-
l a n kontrol edilecektir. 

2246. Anaplan çalışmalarının yürütülmesinde İDevlet Planlama 

Teşkilâtı, özel ihtisas Komisyonlarının, ilgUi Bakanhklann ve yatı-

r ımcı kuruluşlarm desteğinden yararlanacaktır. 

2. ÎIi ( M A H A L L Î İ D A B E U E R ) P L A N L A M A S I : 

2247. Perspektif plan döneminde gerçekleştirilecek olan hızlı sa-

nayileşme, kamunun bu konuda büyük sorumluluklar yüklemesini 

gerektirmektedir. Bu durum perspektif dönemde, mahallî idarelerin 

«mahallî üıtiyaçlar»ı, millî üıtiyaçlarm karşılanmasım smırlayacak 

ölçüde malî yardımlara gerek olmaksızm mahaUî kaynaklarla ye-

terince karşılamalarmı zorunlu kılmaktadu-. Oysa, mahallî idarelerin 

bugünkü durumu, aynca mevcut yasalar, gelir kaynakları, görev 

ikilemeleri ve boşlukları buna imkân vermemektedir (Tablo 682). 



2248. Anayasa'nm 116 ncı maddesi, müşterek mahallî ihüyaç-
larm mahallî idarelerce (II Özel İdareleri, Belediyeler, ve Köyler) kar-
şılanmasmı esas almakta ve bu idarelere görevleri ile orantıh gelir 
saflanacağmı belirtmektedir. Bu Anayasa hükmüne rağmen, uygu-
lamada mahallî idareler mahallî müşterek ihtiyaçlarmı yeterince 
karşıhyamamaktadırlar. 

2249. Mahallî idarelerin malî kaynaklarmm yeterince artınla-

maması bu idarelerin çağdaş ihtiyaçlarla artan görevlerini yerme ge-

tirememelerine sebebiyet vermekte, milli planm kaynak tahsisinde sap-

t ır ıc ı bir etken olmaktadır. Mahallî idarelerin gelirlerinin Gayrisafi 

M i l l î Hasüa'ya oranı Bir inci Planda saptanan hedeflerin altmda kal-

d ığ ı gibi, İkinci Plan döneminde de giderek azalmıştır (Tablo 682). 

(1) Mahallî idarelerin geUrlerindeki artışlar, bu gelirlerin konjonk-

türü izleme niteliği zayıf olduğundan difer kamu gelirlerindeki artış-

larm da çok gerisinde kalmıştır (Tablo 683 ve Tablo 684). öte yandan 

mahallî idarelere merkezden yapılan yardımlar çeşitli kanallardan, 

belli olmayan zamanlarda ve belirli ölçülere bağh olmaksızm veril-

mektedir (Tablo 685). Yen i kurulacak mahallî idare birimlerinin öl-

çekleri günün şartlarına uygun büyüklüklerde tespit edilmediğinden, 

yetersiz bir ço(k maihallî idare toirimi doğmajkta ve bunlarm sayı lan 

giderek artmaktadır (Tablo 686). 

2250. IMaibailî idarelerin kaynaklarının artmaması yananda kay-

naklarm iyi kullamimaması da mahallî ihtiyaçlann yeterince karşıla-

namamasının nedenleri arasmdadır. Mahallî idare hizmetlerinin plan-

lanmaksızm karşılanmaya çalışılması hem mahallî hem de merkez-

den transfer edUen kaynaklarm rasyonel kullanılmameısı Ue sonuç-

lanmaktadır. Halk ın gönüllü katkıları da ihtiyaçlann önceliklerine 

uygun biçimde değerlendirilememekte, "bunlar genellikle duygusal ya-

nşmaJıl ık etkisi ile üretken olmayan ya da önceliği bulunmayan alan-

larda kullanılmaktadır. Bımun sonucu olarak mahallî müşterek ihti-

yaçlar için millî planda talepler yoğunlaşmakta, uzaklık nedeni ile 

bunlarm öncelikleri ve coğrafi düzeyde dengeleri objektif olarak tes-

pit edilememektedir. Böylece mahallî idarelerin yapıcılığı konusunda 

halkm ilgisi azaldığı gibi Anayasa'nm yerinden yönetim prensibin-

den sapılarak millî pisin sektörel dengeye etkisi olacak baskılar al-

tmda kjamaktadır. Ayr ıca mahallî idareler mahallî ihtiyaçları kar-

şılamada, mahallî potansiyelleri tespit etme ve değerlendirmede ya-

rar l ı olabüecek nitelikteki personelden yoksun bulunmaktadırlar. 

(1) Mahallî idarelerin mali 'kajfnalclartrmı yetersizliğinde bu 
idarelerin gelirlerinin çe^tli kaynaklardan alınması, kanunî pay-
ların gösterilen oranda ve zamanda verilmemeleri önemli bir neden 
olmaktadır. Gelecek 22 yılda AET üe gümrük birliği gerçekleştirilir-
ken gümrüklerin giderek indirilmesi bü vergilerden belli oranda pay 
alan mahaUi idare gelirlerini de etkileyecektir. 
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2251. Öte yandan, Anayasa'nm 112 nci maddesi, idarenin kuru-
luş ve görevleri ile bir bütün olduğu ilkesini getirmiştir. Ancak, yasal 
ve idarî aksaklıklar Anayasa'nm «İdarenin Bütünlüğü» ükesi ile bağ:-
daşmayan uygulamalara yol açaraik maihallî ilitiyaçlarm yeterince 
karşılanamamasmda etken olmaktadır, (i) Merkezi idare ile mahallî 
idareler arasmdaki görev çizgileri iyi belirlenmemiştir. Aynca, kay-
nakların bunlar arasmda görevlere uygun ve dengeli dağıtımıda sağ-
lanamamıştır. (ii) Mahallî idareler ile ilgili çeşitli kurallar ve kuru-
luşlar plan uygulamasına ahenkli bir biçimde katılamadıkları için 
bunlar arasmda işbirliği ve koordinasyon gerçekleştirilememektedir. 
Mahallî idare organlarmm yapı lan ve çalışma yöntemleri i le hizmet ge-
rekleri arasmda denge kurulamamaktadır. Öte yandan mahallî ida-
relerin, merkezi idare ve merkezi idarenin taşra kuruluşları ile etkin 
işbirliği ve koordinasyonu sağlanamamaktadır, (iii) Mahallî idareler 
üzerindeki denetim, kuruluşların amaçlarına yardım edecek etkili, ve-
rimli ve yapıcı nitelikte değildir. 

(1) U J K E L E R : 

2252. Perspektif plan döneminde mahallî idarelerin işleyişlerinde 
uzun dönemli plan amaç ve hedeflerine uyumu sağlamak için şu ilke-
ler esas tutulacaktır : 

2253. Anayasa'nm 112 nci maddesi uyarmca, mahallî idarelerin 
«idarenin Bütünlüğü» ilkesi içinde çehşmalan sağlanacaktır. 

TABLO : 683 — (1962 - 1972) Döneminde Mahalli İdare Gelirleri V0 
Kamu Gelirleri Karşılattırmam 

Carî Fiyatlarla (1 000 TL.) 

Mahall î 
idare gelirinin 

MahalU kamu gelirine 
Kamu geliri (a) Endeks idare geliri (c) Endeks oram (% olarak) 

Y ı l lar (1) (2) (3) (4) (5) 

1962 9 314 591 100 1 582 060 100 17,0 
1963 11 938 531 128 1 730 198 109 14,5 
1964 12 582 384 135 1 905 481 120 15,1 
1965 13 831 907 148 2 074 142 131 15,0 
1966 16 357 769 176 2 471 788 156 15,1 
1967 19 315 033 207 2 584 095 163 12,2 
1968 21 168 463 227 3 032 248 192 14,3 
1969 23 067 660 257 3 177 920 201 13,3 
1970 32 874 973 353 3 440 804 217 10,5 
1971 41 616 208 447 3 998 301 253 9,6 
l.»72 (b) 51930 000 558 4 5(28 609 286 8.7 

Kof/naU: (a) 

(b) 
(c) 

Maliye Bakanlığı, Devlet Hesaplan, Bülteni YıChğı, 
(1960-1969. Bütçe yılları) ve Kamu Hesapları Bülteni, 
Mayıs 1972 
1972 yılı Program hedefleri 
Özhaynahlar ve Devlet yardımları kapsammştır. 
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225î. Mahallî idarelerin, Anayasa'nuı 41 ve 116 ncı maddeleri 
-uyarınca «Millî thtiyag» ve «Müşterek Mahallî İhtiyaç» aynmına uy-
,g-un olarak çalışmaları gerçekleştirilecektir. 

2255. Mahallî idarelere görevleri ile orantılı gelir kaynaklanmn 
sağlanmasmda, öz kaynakların geliştirilmesi esas olacak; mahallî kay-
naklann ve zorunlu görüldüğünde merkezden transfer edilecek kay-
naklann kalkınma hedef ve ilkelerine uygun kullanımı sağlanacaktır. 

2256. Ü (MaJıallî idareler) hizmetlerinin bir hedefe belli bir za-
man içinde, belli önceliklere göre ulaşmayı sağlayacak bir plan çerçeve-
sinde gerçekleştirilmesi esas olacaktır. Bu planlar, Anayasa'nm 41. 
53 ve 129 ımcu maddelerinde öngörülen iktisadî, sosyal ve kültürel kal-
kmma, planmın bütünlüğünü bozmayacak, ayrıca hedeflerini gerçek-
leştirmede destek olacak şekilde düzenlenecek bir program niteliğini ta-
şıyacaklardır. 

(&) UYGULAMA : 

2257. Perspektif plan döneminde «mahallî ihtiyaçlar» m karşı-
lanmasmda kaynaklann rasyonel kullanımını sağlamak ve Anayasa'nın 
112 nci maddesinin geürdiği «İdarenin Bütünlüğü» ilkesine uyumu ger-
çekleştirmek amacıyla, İ l (Mahallî İdareler) Planlamasından bir plan-
lama aracı olarak yararlajıılacaktır. Bu planlar il özel idareleri, i l 
içindeki belediyeler ve köyler için konsolide edilmiş, ilişkileri kurul-
muş ve beş yıla uzatılmış bir bütün olarak hazırlanacaklardır. 

2258. İ l (Mahallî İdareler) Planlaması müşterek mahallî ihti-
yaçlarm önceliklerini, hangi standartlarda karşılanacaklarını saptaya-
cak; mahaUî kaynaıklann, mahallî ihtiyaçları karşılayacak düzeye ge-
tirilmeleri için araştırma, değerlendirme ve projelendirme çalışmala-
r ım rasyonalize edecek; ayrıca, merkezden teknik ve malî yardım ya-
pılması zorunlu görüldüğünde, bu yardımlarm artan bir etkinlikle bir 
program çerçevesi içinde yapılmasma imkân hazırlayacaktır. Üçüncü 
plan döneminde il mahallî idarelerinde yukarıda belirtüen nitelikte 
planların yapılması için valiler nezdinde gerekli yetenekte hizmet bi-
rimi teşkil edilecektir. Devlet Planlama Teşkilâtı bu amaçla i lgi l i Ba-
kanlık ve Kuruluşlarla birlikte mahajllî idarelere teknik önderlik ve 
-insangücü yardımı yapacaktır. 

(S) TEDBİRLER : 

2259. Mahallî İdarelerin malî kaynaklarmm mahallî hizmetlerin 
yeterince karşılanmasma olanak verecek ölçüde artırılması ve bu 
kaynakların etkinlikle kullanılması için şu temel tedbirler almacak-
tır : (i) Kaynaklann merkezi idare ile mahallî idareler ve mahallî ida-
relerin kendi aralarmda görevlere uygun bölüşümünü sağlayacak bir 
malî denkleştirme sistemi kurularak bu sistem içinde, mahallî ida-
relerin öz kaynakları ile Devlet paylanmn cins, oran ve dağıtım şekli 
belli esaslara bağlanacaJitır. (ü) Kanunî paylax dışmdaJa transferler-
den oluşan mahallî idare yardım ve fonları dağmıklıktan kurtarılacak, 



uzun vadeli projelerin gerçekleşmesine hizmet edecek belli kriterlere 
baf lanarak tek elden yürütülecektir. Bu fondan yapüacak yardımlarm 
i l (mahallî idareler) planlamasmda etkin araç olarak kullanılmasmı 
sağlamak için i l özel idarelerin emrine tahsisi gerçekleştirilecektir, 
özerk nitelikte mahallî idare bir imi olan belediyeleri ve köyleri, II 
(mahallî idareleri) p lanlan disiplinine almak içuı bu fonlar i l özel idare-
leri arac ıh f ı ile kullandırılacaktır, (üi) Hizmet karş ı l ı f ı mahalU nite-
iiktefki g-eUrlerin tümü, mahallî idarelere bırakUacak, bu gelir kaynak-
lanmn kuUamImasında azamî ve asgarî limitler tespit edilerek ma-
hallî idarelere yetki tanmacaktır. önceden gelir sağlanmadıkça ma-
halU idarelere ek hizmet ve külfet yüklenmeyecektir. (iv) Mahal l î ida-
relerde hizmetlerin standartlam belirlenecek, bu konuda etkil i bir de-
netim biçimi geliştirilecektir, (v) Mahall î yat ınm projelerinin hazır-
lanmasmda teknik hizmet personeli yetiştirilmesine önem verilecek, 
mahallî idare personeli zaman zaman hizmet içi eğitiminden geçirilecek-
tir. 

2260. Anayasa'nm «İdarenin Bütünlüğü» Ukesine uyumu ger-
çekleştirmek üzere (i) Mahall î idarelere çok çeşiUi yasalarla ve sık 
sık yapılan yasa değişiklikleri i le görev ve sorumluluk verilmesi uygu-
lamasına son verilerek; müşterek mahallî ihtiyaç ve millî ihtiyaç-
lar ın kesin ayrımma göre her mahallî idare biriminin görevleri ayr ı 
a y n saptanacak, tüm hizmetlerin her mahalli idare için tek bir temel 
kanunda yer alması gerçekleştirilecektir, (ü) Mahall î idarelerin işlet-
meleninin ve hizmetlerinin etkenliğini artıracak bir statüye ve tüzel 
kişil iğe kavuşturulmaları sağlanacaktır. Mahall î idarelerin müşterek 
hizmetlerin görülmesi amacı ile ortak kuruluşlar meydana getirme-
leri teşvik edüecektir. (iü) Hizmetlerin paylaşılmasmda nüfus, geUşme 
seviyesi ve potansiyeli ıglbi ölçüler yamnda, mahallî idareleri ve halk ı 
işbirliğine teşvik edici, halk katkısını artırıcı tedbirler alınacak, ma-
hallî gönüllü katkıların üretken ekinomik alanlarda kullanılması sağ-
lanacaktır. 

2261. Mahall î idarelerde planlama anlayışınm yerleşmemiş ol-
ması sorununa getirilecek tedbirler şunlardır: (i) İdarenin bütün-
lüğü ilkesine uygun olarak mahallî idare hizmetlerinin millî plan he-
deflerine uygun biçimde planlaması düşünülecek, müşterek mahallî 
iht iyaçlann karşılanması mahallî kaynaklarm artırı lması ve ma-
hall î idarelerin güçlendirümesi amacına dönük programlama çalış-
malarına hız ve önem verilecektir, (ii) Mahall î ya t ınm projelerinin 
hazarlanmasmda mahallî özellikler, şartlar ve ihtiyaçlar gözönünde 
tutulacaktır, (iü) Ha lk katkı ları ve diğer kuruluşların yardımları bir 
organizasyona ve programlara bağlanacaktır. 

2262. Belirtüen ilkelere uyumu ve öngörülen tedbirîerin alınma-
smı sağlayacak nitelikteki mevcut kanım tasanlarmm öncelikle ka-
nunİEişmalarma çahşılacaktır. 

3. KAUONTUADA ÖNCELtKUt YÖRELER Ç A U Ş M A l ^ I : 

2263. Yurdun bazı yöreleri ekonomik, sosyal ve kültürel bakım-
dan geri kalmış durumdadır. B u yöreleri kesin coğrafi suuriarla be-
lirlemek olanacak dışıdır. Gelişim bir bölgede geri yöreler bulunduğu gibi, 



-gelişmemiş bir bölge içinde gelişmiş yöreler de vardır. Bu yöreleri 
mil l i planlama açısmdan ele alarak, yatınmlarm düzenlenmesiyle il-
gi l i önerilerde bulunmak, gerekli araştırmalan yapmak, plan ve prog-
ramlarla ilişkisini kurmak, uygulamayı izlemek ve değerlendirmek 
üzere Devlet Planlama Merkez Teşkilâtı içinde gerekli örgütlenmeye gi-
dilmiştir. 

2264. Kalkmmada öncelikli yörelerin sorunlarmı Türk toplumu-
noın temel sorunlarmdan ayn olarak düşünmeye imkân yoktur. İkdnci 
Kesiim'-de Yeni Stratejide yer alan ve Türk toplumunım uzun dönemde 
çözümlenmesi öngörülen sorunlarmın bir kısmı daha yoğun bir şekilde 
bu yörelerde mevcuttur. Bu tür sorunlann ülke ölçeğinde çözümlenmesi, 
kalkınma planlarının bu sorunları yöreler seviyesinde öncelikle ele al-
masıyla mümkün görülmektedir! 

İLKELER VE TEDBİRLER : 

2265. Kalkmmada öncelikli yörelerin, potansiyele sahip oldukları 
konularda uzun dönemli kalkmmanm amaçlarma yönlendirilmeleri ve millî 
bütünlük ilkesi içinde ekonomik ve sosyal gelişmeleri sağlanacaktır. Bu-
nun için yörelerin gelişme potansiyeli bulunan doğal ve beşeri kaynakları 
saptanacak, (1) bu yörelerin gelişmişlik seviyelerini yansıtan sosyo-eko-
nomik bütünleşme göstergelerine dayalı endekslerin sonuçlarma göre 
yörelerin gelişmişlik sıralaması yapılacak ve bu iller yıll ık programlarda 
yayınlanacaktır. 

2266. Kalkınmada öncelikli yöreler (i) Doğal kaynak, (ii) Beşerî 
kaynak, (üi) Şehirsel kademeleşme ve (iv) Ulaşım ve haberleşme ağı 
boyutlarım ihtiva eden, ekonomik ve sosyal bütünleşmeyi amaçlayan, 
millî plamn sektörel düzeydeki dengelerini saptırmayan bir yaklaşım 
içinde aşamalı programlara dayalı, birbirini tamamlayan tedbirlerle kal-

. km-dınlacaktır. 
2267. Kalkmmadaki öncelikleri yukarıdaki şekilde tespit edilecek 

yörelerde kalkınma süreci, «yatırımlara ilişkin politikalar bölümünde» 
«sanayii yurt sathma yayma» çalışmaları ile başlatılacak ve bu çalış-
malar ile Yeni Stratejide belirlenen ilke çerçevesinde sanayiin kalkm-
mada öncelikli yörelere götürülmesine önem verilecektir. 

2268. Yöresel kalkmma çalışmalannın, millî plan çalışmalarını 
tamamlayan ve millî plan uygulamasına yardımcı olan, millî plan ilke 
ve politikalanna uygun nitelikte çaJaşmalar olması özellikle gözetile-
cektir. Yöresel kalkmma çalışmalan yöreler için ortaya konacak geliş-
me olanakları, sektör gelişme hedeflerine göre hazırlanan millî plan uy-
gulamasmda çeşitli projeler arasında tercihler yapmayı ve birlikte ele 
aimması gereken projeleri tanımayı sağlar nitelikte olacaktır. Böylece 
millî kademede ve yöre kademesinde birbiriai tamamlayıcı ve yöresel 
gelişme olanaklannı değerlendirici bir akım yaratılmış olacaktır. Yö-
resel düzeyde yapılacak değerlendirmeler, millî plana girecek projelerin 

(1) Kaynakların saptanması yurt düzeyinde kaynak araştırması 
yavmakla görevli ilgiU kamu, kuruluşlarının çalışmalarına ve bulgula-
rtna dayandtnlacaktfr. 



seçiminde destek olma niteliğ-ini taşıyacaktır. Bel l i yöreler iç ia özel 
ka lkmma planlan hazırlama eğilimlerine, bütünlük ilkesine ters düşen 
uygulamalara yol açacağ-mdan, kesinlikle son verilecektir. 

2269. Mi l l î plan ilkeleri doğrultusunda geliştirilen tedbirler ülke 
ölçefinde sorunlara çözüm yolları getirirken aynı zamanda kalkınmada 
öncelikli yöreler sorunlarmı da belli oraıılaıvJa kajpsam'aıktadır. Mi l t î 
plan politika ve tedbirlerinin kalkınmada öncelikli yörelere özgü, özel-
l ikle iktisadî ve sosyal bütünleşmeye dönük sorunlarm çözümüne ye-
terl i olmadığı durumlarda, miHî pism ülkelerinin bütünlüğünü ve tutarlı l ı-
ğ ım bozmayacak biçimde ve millî plan politikalarını tamamlayıcı nite-
l ikte ek politika ve tedbirler yı l l ık programlarla geliştirilecektir. 

2270. İktisadî ve sosyal bütünleşmeyi ihtiva eden j'-öresel kalkm-
ma çalışmaları çok yönlü grup çalışmaları niteliğindedir. Bu çalışmalar, 
hangi kapsamda ele alınırsa çeşitli kamu kuruluşları ve çevredeki özel 
teşebbüs arasında çok sıkı ve ahenkli işbirliğini gerektirmektedir. Bu iş-
birliği, çalışmalarm her aşamasında sağlanacak. Devlet P lanlama Teş-
ki lât ı merkezde ve yörelerde çalışmaları yönlendirici, birleştirici olmaJc 
görevini ta^ıyacaOttır. Söz konusu çalışmalar, aynı zamanda uygulayıcı 
kuruluşların hızla uygulamalarına olanak verecek biçimde, yoğun ve 
toplu çalışmalarla kısa sürede tamamlanan projeler olarak yürütülecektir. 

2271. Yapılacak çalışmalarda Devlet Planlama Teşkilâtı esas ola-

rak i l planlama tekniklerini kullanacak, ilgililerle gereken işbirl iğini 

sağlayacaktır. Çalışmalarm götürüleceği yörelerin seçimi «yıllık prog-

ramlarda yapılacak, bu yöreler hakkmda bilgi toplayıcı ön hazırl ıklar 

tamamlandıktan, i lgi l i kuruluşlarca yapılması istenecek işin niteliğinin, 

kapsammm, yönetiminin belirtilmesinden sonra çalışmalar başlayacak-

tır. Bu çalışmalara katılacak kamu kuruluşları .çalışmaların gerektire-

ceği hizmeti zamanında sağlayacaklardır. Yapı lan çalışmalarm sonuç-

l a n millî plan kademesinde değerlendirilecek, hazırlanan ve tamamlanan 

-projelerin gelişmeleri izlenecektir. 

2272. Kalkınmada öncelikli yörelere özgü sorunlar üzerinde, Dev-
let Planlama Teşkilâtı tarafından yürütülen ve millî plan kademesinde 
değerlendirilen çalışmalarm gerektirdiği yatınmlarm, aynı zamanda 
mil l î plan tercihlerine uygun olması ve böylece yı l l ık programlarda yer 
alması esastır, iktisadî ve sosyal bütünleşmeye dönük yöresel kalkınmanm 
zorunlu kıldığı, millî plan tercihlerine göre yat ınm programlanna gire-
meyen ya da yıl içinde bu yöreler için ortaya çıkan bazı yatır ım karar-
lannm uygulanmasmda kullamimak ve millî planla saptanan makro den-
geleri içinde, sektörel dengeleri saptırmayacak, fakat yatay dengeleri 
sağlamak üzere i lgi l i kuruluş bütçesine ödenek konacaktır. 

4. ODOPLU KÜÇÜK MAHALLÎ TASAERUFLABIN DEĞERtdEN-
DtRÎLMESt: 

2273. Türk özel teşebbüsü son yirmi yı l içinde önemli gelişmeler 
göstermiştir. Cumhuriyetin kuruluşuyla birlikte. Devlet eliyle illere gö-
türülen hizmetler ve daha çok alt yapıya dönük yaünmlar la kentleri 
birbirine ve köyleri kentlere bağlıyan ulaşım ağı giderek büyümüş, ticarî 



faaliyetler geligıniş ve müteşebbisin teknik bilgi ve sermaye birikimi oluş-
maya başlamıştır. Daha çok ticaret sektöründe oluşan bu sermaye biri-
k imi 1950 lerden sonra ve özellikle son on yılda smaî yatırımlara dönüş-
meye başlamıştır. Böylece, Türkiye'de özel teşebbüs ekonomik hayattaki 
agırhtmı giderek hissettirir olmuştur. Belirtilen gelişme, kendi dinamiği 
içinde, bir takım sorunları da getirmiş bulunmaktadır. 

2274. Özel teşebbüsteki gelişme, piyasa ekonomisinin kura l lan 
dofrultusımda, daha çok alt yapmm tamamlandığı ve dış ekonomilerin 
(extemal ecinomies) doğduğu belirU yörelerde yoğunlaşmıştır. Bu durum, 
yörelerarası gelişmişlik farkmm oluşmasmı etküemiştir. 

İLKELER VE TEDBÎRLER : 

2275. Küçük mahallî tasarruflarm, mahallin doğal ve beşeri kay-
naklarım değerlendirmeye imkân verecek şekilde bir araya getirilerek 
mahallî planm öngördüğü hedefler doğrultusunda üretim sürecine sokul-
ması için gerekli ortamm yaratılmasma çalışılacaktır. 

2276. Toplu küçük mahallî tasarruflarm, mahallinde değerlendiril-
mesinde i l (Mahallî idareler) planlarından yararlamlacaktır. Kalkınmada 
öncelikli yörelerdeki yatırım olanaklarının değerlendirilmesinde kamu ku-
ruluşlarının i l ve çevre ölçeğindeki gelişmeye dönük programların uygu-
lanmasında, mahallî küçük tasarruflar için gerekli yatırım ortammm 
sağlanmasma dikkat edüecektir. 

2277. Toplu küçük mahallî tasarrufları değerlendirmeye dönük özel 
teşebbüs girişimlerinde mahallî müteşebbislere yatınm yapacakları sana-
yilerin millî plan amaç ve hedeflerine uygunluğuna bakılarak Devlet 
Planlama Teşkilâtı tarafmdan teşebbüs aşamasmda yol gösterici yar-
dımlar yapılacaktır. 

2278. Toplu küçük mahallî tasarrufları değerlendirmek üzere ku-
rulacak şirketlere mahallî idarelerin ortaklığı yollan aranacaktır. 

2279. Toplu küçük tasarrufları değerlendirmek amacıyla kurula-
cak şirketlere plan ve programlara uygunluğu gözönünde tutularak ge-
rektiğinde yatırım alanmda ihtisas sahibi kamu iktisadî teşebbüsleri 
ortak olabilecektir. Bu takdirde kamu, yöneltim, destek, özendirme açı-
sından görev üstlenecek fakat ticarî rizikodan sorumlu tutulmayacaktır. 
Başka bir deyişle, kanunla açıkça kâr garantisi verilmediği takdirde ka-
mu, ortak olduğu projelerin sonuçlarından mesul olmayacaktır. 

5. MtT.T.Î PLAN, (MAHAT.T.t İDARELER) PLANLI, KALKINMA-
DA ÖNCELÎKU YÖRELER ÇALIŞMALARI VE TOPLU KÜÇÜK MA-
HALLÎ TASARRUFLAR ÎÇÎN İŞLEYİŞ DÜZENİ : 

2280. Mi l l î Plan, İ l (Mahallî idareler) Planı, Kalkmmada öncelUdi 
Yöreler ve Toplu Küçük [Mahallî Tasarrufları değerlendirme çalışmaları 
arasmdaki ilişkiler ve işleyiş metoUan aşağıda açıklanmıştır. 

2281. illerde kurulacak mahallî idareler planlama birimleri, «Ü 
( Mahall î idareler) Planlan» n ı hazırlar. I l (Mahallî idareler) planlan, 
esas olarak mahallî müşterek üıtiyaçlara il işkin yatırımlan ve hizmetleri 



ve bunların önceliklerini tespit eder. Ancak bu planlar hazırlanırken, 
toplu küçük mahallî tasarrufların değerlendirilmesine i l işkin özel sektör 
karar lar ı ile mill î kalkınma planı ile tespit edüen ve merkezî idarenin 
aiere doğruca götürme durumunda olduğu yatırım ve hizmet karar lan 
dikkate almır. 

2282. İ l (Mahallî İdareler) Planlama birimleri tarafmdan i l ölçe-
ğinde yapılan toplu değerlendirmeler, i lgi l i kuruluşlara iletilmek sure-
tiyle, bu kuruluşlarm illere i l işkin çeşitli konularda öneriler geliştirmele-
r in i de sağlar. Bunlardan bazıları (i) Mi l l î Kalkmma Planmca tespit edi-
len ve merkezî idarenin illere de doğruca götürdüğü yatırım ve hizmet-
lerle i lgi l i olarak merkezî idarenin ta^ra kuruluşlarmca yürütülen çalış-
malara katkıda bulunmak üzere geliştirilen öneriler; (ii) 11 seviyesinde 
değerlendirilme imkâm olan toplu küçük mahallî tasarrufların harekete 
geçirilmesi, gelişürilmesi ve uygun yatırım alanlarına yönlendirilmesi 
g ib i konularda geliştirilen öneriler; (iii) Şehirsel gelişmeler hakkında 
yersel i l f iz ik planlaması çalışmalarına katkıda bulunmak üzere gelişti-
ri len öneriler; (iv) genel olarali köylerin geliştirilmesi, köye götürülen 
hizmetlerin etkinliğinin artırılması konularında ve merkezî köylerin se-
çiminde, i lgi l i kuruluşların çalışmalarına yardımcı olmak üzere geliştirilen 
önerilerdir. 

2283. Belirtilen kapsam ve anlayış içinde tüm illerde ayr ı a yn ha-
zırlanan İ l (Maiıallî İdareler) Planları, İçişleri Bakanl ığı kanalı ile behrli 
zamanlarda Devlet P lanlama Teşkilâtına gönderilir. B u planlar. Devlet 
•Planlajna Teşkilâtma genel olarak : (i) genel kaynak dağıl ımı ve toplam 
kaynaklar hakkında bilgi sağlar; (ii) illerin, merkezden projelere bağlı 
olarak isteyecekleri malî ve teknik yardımlarm değerlendirilmesine im-
kân verir; (iii) mahallî doğal kaynaklar ve uygulama hakkında merkeze 
•bilgi sağlar. 

2284. Küçük mahallî tasarrufların değerlendirilmesiyle i lg i l i çalış-
malar, kalkınma planlan ve yı l l ık programlarda, kalkmmada öncelikli 
yöreler çalışmaları sonucunda ve İ l (Mahallî İdareler) Planlar ında belir-
lenen yatır ım alanlarmda belli ön şartları gerçekleştirmiş toplu küçük 

•mahallî tasarruflar etrafmda oluşan müteşebbis gruplara çeşitli seviye-
lerde proje araştırmaları ve hizmetleri sağlama yönünde geliştirilecektir. 

2285. Kalkınmada öncelikli yöreler çahşmalan, İ l (Mahall î İdare-
ler) Planlar ı ve toplu küçük mahallî tasarrufların değerlendirilmesi ça-
hşmalanndan elde edUecek bilgi, bulgu ve öneriler, geri besleme (feed 
back) mekanizması ile Devlet P lanlama Teşkilâtı içinde toplu değerlen-
dirmelere tabi tutulacaktır. Y ı l l ı l i programlarda yapılacak kaynak tah-
sislerinde, millî planın sektörel öncelikleri yanı sıra sözkonusu değerlen-
dirmeler sonucunda ortaya çıkacak mekan öncelikleri de projelerin de-
ğerlendirUmesinde hesaba katılacaktır. 

2286. İçişleri Bakanlığında kurlacak İ l (Mahallî İdareler) Planla-
ması birimi, mahaUî müşterek ihtiyaçlar, merkezin mahalUne yaptığı 
teknik ve malî yardımların etkinliğinin arttırılması gibi konularda çalış-
malar yapacak, öneriler geliştirecektir. Bir imin çahşmalan Devlet Plan-
lama Teşkilâtı'nın çalışmaları ile desteklenecektir. 

2287. Mahallî idareler konusunda gerekli araştırmalarm yapılması 
t i (MahaUî İdareler) Planlaması iç in gerekU elemanlarm yetiştirilmesi 



konulannda Türkiye Orta Doğu Amme idaresi Enstitüsü tarafından ku-
ruluş hazırlıkları yürütülen «MahalU İdareler E f i t im Enstitüsü» nden ya-
rarlanılacaktın (1). 

IIL PLAN UYGULAMASI: 

1. YDLOK PROGRAMLAR : 

2288. Temel ilke, politika ve tedbirlerin dışmda uygulamaya iliş-
kin ayrmtUara planlarda yer verilmesi her zaman mümkün ve gerekli 
olmadıfmdan ve uzun dönem içinde önceden belirlenemeyen şartlarla kar-
şılaşma ihUmali mevcut bulundutundan 91 sayıh Kamun Yı l l ık Program-
lama usulünü kabul etmiştir. Bir inci ve İkinci Planlar bu kanun hük-
müne uygun olarak yıl l ık programlar aracılığıyla uygulamaya konulmuş-
lardır. 

2289. Y ı l l ık Programlar, plana değişen şartlarm gerektirdiği es-
nekliği kazandırmakta ve başlıca uygulama araçlarım kısa dönem şart-
larını da gözönünde tutmak suretiyle uzun vadeli hedeflerin gerçekleşti-
rilmesi amacma yöneltmektedir. 

2290. Üçüncü Plan döneminde de yıl l ık programlar, özellikle kon-
jonktür durumunun gerekleri ile ana planlann ve Beş Y ı l l ık Planm he-
deflerini bağdaştıracak en uygun politikalarm tespiti ve uygulamaya 
konulması için genei bir çerçeve teşkil edecektir. 

2291. Bu çerçeve içinde bütçe politikası, kamu iktisadî teşebbüsle-
rinin yatırım ve finansman programlan. Merkez Bankası politikaları, 
tarımsal destekleme politikası, ithalât programı, özel sektörü teşvik po-
litikası, çeşitli sektör ve alt sektör politikaları, toplu bir bakış açısı al-
tmda yer alacaklardır. 

2292. Uygulamada tutarlıl ığın ve ahengin sağlanabilmesi için poli-
t ika araçlarmm program disiplin dışmda bırakılmaması ve programda 
öngörülenden farkh maksatlarla bağımsız olarak kullanılmaması gerek-
lidir. Bu amaçla, diğerleri ile beraber özellikle bütçe, para ve kredi poli-
tikalarmın programa uygun olması sağlanacaktır. Diğer taraftan proje 
uygulamasında gecikmelerin önlenmesi, tajnamlanmış yatınmlarm tüm 
kapasitesinden yararlanılabilmesi ve gerekli tedbirlerin zamanında alına-
bilmesi projelerarası koordinasyonun yapılabilmesine bağlıdır. Bu sebeple 
yıll ık programlarda projelerin gerektirdiği koordinasyon hizmetleri dik-
kate alınacaktır. 

2293. Sadece parasal yönden yapılan değerlendirmelerin uygulama 
aksaklıklarım örtme ve darboğazların teşhisini güçleştirme ihtimali kar-
şısmda programların gerekli tedbirleri zamanında tespit edebilmesini sağ-
lamak üzere nakdi değerlendirmeler yamnda mümkün olan ölçüde fizik 
değerlendirmeler de yapılacaktır. 

2294. Yatırımların ön projeler üzerinde tespiti her zaman en doğru 
seçimin yapılmasma imkân vermemekte, yüksek maliyetli, verimliliği 

(1) Mahallî î dar eler Eğitim Enstitüsü Kamın Tasanst İçişleri Ba-
kanlığı tarafından hazırlanmış bulunmaktadır. 



düşük projelerin programa dahil edilmesi ihtimali mevcut bulunmaktadır. 
B u sebeple projelerin seçimi ön proje safhasmdan nihaî proje safhasına 
doğru kaydırılacaktır. îmkân gösteren ön projelerin geliştirilmesi ve de-
ğerlendirme yapmaya müsait yeter sayıda projenin sağ-lanabilmesi için 
programlarda kamu kuruluşlarma kaynak tahsis edilecektir. Ancak bu 
tahsis her zaman belli bir ön projenin peşinen uygun görüldüğü anlanuna 
gelmeyecek ve nihai seçimden önce programlar bakumndan bağlayıcı 
olmayacaktır. 

2295. Devlet Planlama Teşkilâtmın kesin değerlendirmeden önce 
geliştirilmesini uygım gördüğü projeler için kamu iktisadî teşebbüslerinin 
yapacakları giderler Maliye Bakanlığı bütçesinde yer alacak ödenek ile 
karşılanacaktır. Genel ve Katma Bütçeli dairelerin aynı maksada yöne-
len giderleri için kendi bütçelerine ödenek tahsis edüecektir. Geliştiril-
mesi kabul edilen bu tip projeler yıl l ık programlara aimmış ve uygula-
masma girişümiş diğer projelerden ayrı olarak gösterilecektir. 

2296. Uygulamayı aksatan, saptıran ve gelişmeyi yavaşlatan fak-
törlerden biri yatınmlarm programlanması sırasmda önceliklerin kaybe-
dilmesidir. F iz ik yatır ım kapasitesini aşan veya kısa devrede artt ır ı lma 
imkânı kısıtl ı olan kaynakları çok sayıda projeye yayan bir yat ır ım po-
l it ikası tamamlanmamış projelerin yığılmasma sebep olmakta,' dolayısıyle 
proje uygulamasını geciktirmektedir. 

2297. Üçüncü P lan hazırhklan ile beraber büyük miktarda projenin 
tespit edilmiş olması yıll ık programlarda önceliklerin gözönünde tutul-
ması ve projelerde yığılmanm önlenmesi açısmdan önemli bir imkân sağ-
lamaktadır. Planm bu yöndeki tercihleri yıllık programlarda yat ınmlarm 
belirlenmesinde hareket noktasını teşkil edecektir. Bununla beraber uy-
gulamada çeşitli sebeplerle geciken projelerle karşılaşıldığma «ağırlık 
merkezi» prensibi esas alınarak bu projelerin tamamlanmasına öncelik 
tanmacaktır. özellikle, tamamlanmamış projelerin sayısı ve yükü artma 
eğilimi gösterirken başlangıç yıl ı harcamalan düşük dahi olsa i leriki yıl-
larda imkânları aşacak kadar büyük kaynak talepleri yaratacak çok sa-
yıda yeni proje uygulamasına girişilmeyecek ve her halde program dışı 
yat ır ım faaliyeti önlenecektir. 

2298. Kaynakların çok sayıda projeye yayılması eğilimini ve bu 
eğil imin sonucu olan olumsuz etkileri yaratan unsurlardan biri, nite-
l ikleri gereği kamu hizmetleridir. Sektörel ana planlan hazırlanmış 
kamu hizmetlerinin yatır ım projelerine yı l l ık programlarda ayrmtı l ı 
olarak yer verilmeyecek ve Programda bu maksada ayrılacak kaynak-
lann il'gili ana planda öngörülen zamanlamayı önemli şeıkilde değiştir-' 
meyecek ve özellikle sanayUeşme hedefini saptırmayacak ölçülerde tu-
tulması esas olacajktır. 

2299. Uygulanan yatır ım projeleri ile tahsisi mümkün kaynaklar 
arasmda dengeyi bozan ve yat ınm poUtikasmm tespitinde olup bitt i 
yaratarak öncelikleri saptıran bir faktör de ıbazı hallerde yajtınm uy-
gulaanasmm gereksin olarak hızlandırılmasıdır, ihale suretiyle yürütülen 
bir kısım alt yapı yatınmlarmda müteaJhhit, i lgil i kuruluşla mutabık 
kalarak yıl l ık uygulamayı projede, mukavelesinde ve yıl l ık Program 
da öngörülen seviyenin üstünde gerçekleşürmektedir. Bu dunımda ku-
ruluş ya yıl içinde Uâve iş miktarmca ek ödenek istemekte veya bu bu 
mifctan müteakip y ı l taleplerine «önceki y ı l müteahhit istihkakı» olaraJt 



dalül etmektedir. Borç ödemesi talebi öncelikle karşılaımıaicta aynca^^ 
mevcut insangrücü ve maJdna teçhizat kapasitesinin at ı l kabuamasi 
gerektiği düşünülerek kuruluşun diğer ödeneklermde ber zaman paralel 
•bir k ısmtı da yapılamamaktadır. B u sebeple, kuruluşun yatırmı faali-
yetini ve kaynak; taleljini devamlı olarak öngörülenin üstünde tutması 
mümkün olmakta, diğer bir ifadeyle sektörel yatır ım dağıl ımı beUi bir 
yönde etidlenebilmekte ve finansman 'kaynaklan üzerinde beklenmedik-
baskılarla karşılaşüabilmekted'ir. Projelerin önemli 'darboğazlarla karşı-
laşmaksızın yürütülebUir kararterU oluşuna, i lgm 'kunüuşlann iy i teş-
küâtlammş bulunmalarına ve diğer sebeplere bağlı olarak ortaya çıka® 
bu tip uygTilama Üçüncü P lan döneminde önlenecek ve kuruluşların 
Program disiplini içinde kalmaları sağ-lanacaktır. 

2300. Son yıl larda ^onomide kamu sektörü ve özel sektör ya-
nmda sosyal tasarruf kurumlarmdan, vataf ve demeklerden teşekkül-
eden üçüncü bir sektör beHrmektedir. Gitt ikçe artan kaynaklara saMp 

olan ve doğrudan doğruya yatınım faaliyetine girişen bu kurul'uşlardanı 
istekli olanîarm faaliyetlerinin P l an hedefleri istikametinde yönlendiril-
mesi 'kamu sektörü dışındaki kaynak kuUanımuun önemU bir kısmını 
olumlu şekilde etkilemek ünkânım verecektir. YüMc Programlarda bu 
tip kuruluşlara «Üçüncü Sektör olarak program yı lnu kapsayan hedef-
ler gösterilecektir. 

2. U Y G U L A Y I C I K U R U L U Ş L A K L N G Ö R E V U E R t : 

2301. Y ı l hk programlarm dengeli şekilde hazırlanmasına yardımcs 
olmak ve uygulamada etkinliği sag:lamak üzere uygulayıcı kuruluşlar po-
l i t ika tespiti, proje hazırlama, uygulama ve koordinasyon koniı larmda 
aşağıda belirtilen çalışma düzeni uygun olarak gereken tedbirleri ala-
caklardır. 

(1) Kuruluşlar sektör ana planlarmda ve Beş Y ı l l ı k P landa belir-
tilen hedef ve öncelikleri esas alan «beş yı l l ık çalışma programı» düzen-
leyeceklerdir. Yat ı r ımcı kuruluşlarda çalışma programı, proje düzeyinde 
ve her yıl yıl l ık programa paralel olarak bir yı l ileriye gidecek şekilde 
hareketli olarak hazırlanacaktır. 

Proje düzeyinde faaliyet programı, projelerin maliyetini, baklama 
ve bitiş yıl lanın, yıllar itibariyle gerektirdiği harcameıları, f inansman şek-
l ini ve koordinasyon ihtiyacını kapsayacaktır. 

<2) Pı-oje düzeyinde afaliyet prograanlannı kesin projelere dayalı 
hale getirmek amacıyla gerek uzun vadeli plan hazır l ık lan sırasında tes-
pit edilen ön projeler gerek kuruluşlarca her y ı l teklif edilecek alterna-
tifler arasından Devlet P lanlama Teşki lâtmca uygım görülecek ön pro-
jeler beş yı l l ık bir «etüd-proje programı» çerçevesinde geliştirilecektir. 
Faal iyet programına paralel olarak yürütülecek bu programda etüd-proje 
işleri zamanlaması gösterilecektir. 

(ı3) Y ı l l ı k programlarda öngörülen yatırımlar 'kuruluşlarm «yıUık 
iş programları» ile yürütülecektir. 

2302. Kuruluşlar iş programlannda, mevcut imkânlannı ik l im şart-
larını da gözönünde tutaralc uygulanacak projelere tutarl ı bir şekilde 



tahsis edecekler ve aksaksız uygulama İçin gereken idari, teknik tedbir-

ler i alacaklardır. 

Her kademede kontrol ve değerlendirme yapılmasına ve muhtemel 
darboğazları g îderecek tedbirlerin alınmasma imkân sağlamak üzere alt 
uygulama kademelerinde daha ayrmtıl ı olarak düzenlenecek iş program-
l a n Bakanlık, Genel Müdürlük, Bölge Müdürlüğü ve i l seviyesinde bütün-
leştirilecektir. 

2303. Y ı l l ık programlarda yer alan tedbirleri gerçekleştirmekle 
sorumlu kamu kuruluşları her tedbir için geUştirilmiş örneğe uygun 
«tedbir uygulama programlan» hazırlayacaklar ve kendileri ile i lgi l i gö-
revleri ne şekilde ve hangi sürede yapacaklarmı burada göstereceklerdir. 

(4) Kuruluşlar öncelilkle büyük projelerin uygulanmasında modem 

proje uygulama metodlarını (Kr iUk yol metodu-CPM gibi) kullanmaya 

yöneleceklerdir. 

(ö) Çeşitli kuruluşlarca yüıSitülmesi .gereken stratejik nitelilrteki 

büjmk projeler için proje sahibi kuruluşun veya gerektiğinde Devlet 

P lanlama Teşkilâtının Koordinatörlüğünde ilgil i kuruluşların iş birliği 

ile «Koordineli Uygulama Programı» hazırlanacaktır. B u programların 

yı l l ık dilimleri yıllık programlarda da yer alacaktır. 

3. P K O G R A M - P R O J E H A Z I R L I Ğ I N D A B Î L G i B İB İM İ V E KO-

O R D İ N A S Y O N : 

2304. Proje düzeyinde programlama, proje hazırlama ve uygulama 

metotları konusunda ilgili kuruluşlara yardımcı olmak üzere, 

C3) Çeşitli yerlerde dağmüı halde bulunan çalışmalar ile Uluslar-

arası kuruluşlarca geliştirilmiş incelemeler derlenerek bir merkezde top-

lanacak ve i lgi l i kuruluşların proje çahşmalannda bu bilgilerden yarar-

lanmaları imkânı sağlanacaktır. Aynı amaçla Üniversite, Türkiye Bi l im-

sel ve Teluiilt Araştırma Kurumu ve Ya t ı nm Bankalarmm imkânların-

dan da yararlamlacaktır. 

(2) Hazırlanması i lgil i kuruiuşlann gücünü aşan projeler bu ko-

nuda ihtisası olan kuruluşlara hazırlattınlacaktır. 

(3) Kamu kuruluşlara elinde bulunan bilgi işlem makinalan mer-

kezî bir sistem içine alınmak suretiyle daha verimli olarak kullanılacak-

tır. 

4. P R O G R A a i V E B Ü T Ç E İ l j Ş K l S Î : 

2305. Planlaırda öngörülen hedeflerin ve bu hedeflere yı l l ık prog-

ramlarla kazandınlan esnekliklerin gerçekleştirilmesinde bütçe önemli 

bir uygulama vasıtası olmaktadır. Devlet Bütçesi planlanan kamu gelir 

ve harcamalan ile öngörülen çeşitli ekonomik ve sosyal amaçların yı l l ık 

dönemlere akseden ilke ve tedbirlerini kaynaklann en etkin dağılınru ile 

sağlamak durumundadır. 

2306. Ekonominin genel dengesi P lan ve Y ı l l ık Programlarla ku-

rulmakta ve Bütçeye tekaddüm etmektedir. Ekonominin genel dengesi 



içinde planlanan yatırımlar ve yatır ımların zorunlu kı ldığı gelişme ca-
ri leri artışı da Plan ve Programlarda belirlenmektedir. 

2307. Bu nedenle Bütçenin Plan ve Programlarında belirlenen ya-
t ır ım ve gelişme cari harcama hedeflerine uygun bir yapıda hazırlan-
ması ve hizmet maliyetlerini asgarî seviyede gerçekleştirerek kaynakla-
n n etkinlikle kullanılması sağlanacaktır. 

5. KALKINıVIA PLANLARININ YÜRÜRLÜĞE KONULftlASI: 

2308. Kalkınma Planlarının «emredici ve bağlayıcı» gücünü, genel-
l ikle etkinliği arttırmak, kamu kuruluşlarmın çalışmalarında plan he-
defleri ve ilkeleri yöneliminde tutarlıl ık ve işbirliği sağlamak; Türkiye 
Büyük Mil let Meclisi ile Hükümetin plan uygulamsısım ve özellikle pla-
nın hedef, ilke, politika ve tedbirlerine ilişkin tasanlarm kanunlaştırıl-
ması sürecini kolaylaştırmak amacıyla Anayasa'nm 129 uncu maddesine 
dayalı olarak çıkarılan 77 sayılı Kanunun birinci maddesinde sözü geçen 
«onay» müessesesinin işlenerek geliştirilmesine yardımcı olmak ve bunun 
plan belgesinin bütününe bir gerekçe gibi dayanacak ve hüküm ifade ede-
cek bir metin haline getirilmesi yollarını araştırmak için yetkil i bir 
hukuk ihtisas komisyonuna araştırmalar yaptınlacaktır. 

6. DIŞ PtNANSMAN UYGULAMASI: 

2309. Üçüncü Plan döneminde dış finansman gereğinin esas oleırak 
tavizl i proje kredileri ile karşılanması ve toplam krediler içinde millet-
lerarası kuruluşlann paymm arttırılması öngörülmektedir. 

2310. Dış yardımlar konusunda milletlerarası alandaki eğilimlesre 
de uygun olan bu politikaya göre plan hedeflerinin gerçekleştirilebilmesi 
için özellikle projeye dayalı dış finansman kaynaklarından bu gün oldu-
ğımdan dsıha süratli ve etkin bir şekilde yararlanılması gerekmektedir. 

2311. Halen kredi şartlarında ve kredi mekanizmasının işleyişinde 
bazı olumsuz yönler ve darboğazlar mevcut bulunmaktadır. Bunların bir 
kısmı kredi veren ülke ve kuruluşlann politikaleınndan, tercihlerinden ve 
uyguladıkları metotlarm karmaşıklığından diğer bir kısmı da Türkiye'-
deki organizasyon aksaklıklarından ileri gelmektedir. 

2312. Türkiye açısmdan dış kredi konusunda hedef, öngörülen mik-
tar larm uygun şartlarla, zamanmda ve plan tercihleri istikametinde sağ-
lanması ve etkin bir şekilde kullanılmasıdır. 

2313. Son yıllarda Birleşmiş Milletler (İkinci Kalkınma On Y ı l ı 
Stratejisi) ve Milletlerarası iktisadî İşbirliği ve Kalkınma Teşkilâtı çer-
çevesinde az gelişmiş ülkelere yönelen fonlann arttırılması, kredi şart-
larının hafifletilmesi, çok taraflı kredilerin nispî olarak ağırlık kazan-
ması, bağh kredi uygulamasına son verilmesi ve kredi kullanımını güç-
leştiren çeşitli faktörlerin ortadan kaldırılması konulannda prensipler 
yönünden hazı gelişmeler kaydedilmekle beraber uygulamada henüz bü-
yük çapta bir değişiklik olmamıştır 

2314. Gelecek yıllarda dış kredi imkânlarmda genel olarak az ge-
lişmiş ülkeler lehine bazı yeni değişikliklerin yapılması ve kredi kulla-



nmılarmda kredi veren ülkelerin sebep olduğu tıkanıklıkların tedricen 
azalması mümkündür. Dış kredi düzeninin hedef alındığı şekilde işlemesi 
için, olumlu sonuçlar verdiği takdirde bu eğilimlerden yararlanma im-
kânının göz önünde tutulması ve aynı zamanda mevcut uygulamayı ıslah 
edici b£izı düzenlemelerin Türkiye tarafmdan yapılması gerekmektedir. 

(1) KREDİ ŞARTLARI : 

2316. Münferit ülkeler için kredi şart lan (faiz, vade, ödemesiz süre) 
projenin özelliği yanında mevcut borçluluk durumu, gelir seviyesi, ekono-
minin potansiyeli ve geçmişteki uygulamalar ve kredi ihtiyacmm devam 
edeceği muhtemel süre konusunda kredi verenlerce yapılan değerlendir-
melere bağlı olduğundan Türkiye'nin kullanacağı kredilerin şart larım 
etkileme imkâm smırlıdır. 

2315. Bu konuda milletlerarası alanda ortaya çıkan gelişmelerin 
gözönünde tutulması ve benzer durumdaki ülkelerden daha olumsuz şart-
lar la kredi kullanılmamasına dikkat edilmesi gereklidir. 

(2) KREDİ İŞLEMLERİ : 

2317. Mevcut proje kredi uygulamasmda gerek genel taahhüt İle-
nihai anlaşmanm yapılması arasında gerek anlaşmadan sonra projenin 
yürütülmesi sırasmda gecikmeler olmaktadır. 

2318. Birinci safhadaki gecikmeler değerlendirme yapmaya elve-
rişli, plan hedeflerine uygun nitelikte yeter sayıda projenin mevcut olma-
yışından. bu tip projelerin hazırlanması için uzun zamana ihtiyaç bulun-
masından ve kredi verenlerin ekseriya standart olmayan ön şartları ve 
kriterleri ihtiva eden zaman alıcı (Projenin yabancı bir mühendislik f i r-
masma tetkik ettirilmesi veya böyle bir firmaya yeniden yaptırı lması 
gibi) değerlendirme işlemleri kullanmalarından ileri gelmektedir. 

2319. icra safhasında ise özellikle kompleks projeleri yürüten uy-
gulayıcı dairelerin bazı hallerde iyi teşkilâtlanmamış oluşları, iç finans-
manın yeterince ve zamanında karşılanamaması ve kredi verenlerin i leri 
sürdükleri bazı şartlar (İstişare ve süpervizyon için ihaleden evvel ya-
bancı bir müşavir f irma ile anlatma yapılması, her kademedeki ihale 
evrakının onaylanması mecburiyeti gibi) etkili olmaktadır. 

2320. Gecikmelerin Türkiye'ye bağh sebeplerini bertaraf etmek 
amacı ile Üçüncü Planla birlikte tespit edilen projelerden dış finansmanı 
gerektirenlerin süratle geliştirilmesi, çeşitli Bakanlık ve kuruluşlan ilgi-
lendiren projelerde gerek müzakere gerek icra safhasmda etkin bir ko-
ordinasyonun sağlanması ve iç finansmanın projedeki zamanlamaya uy-
gun olarak kullandırılması gerekmektedir, önemli projelerde dış para 
ihtiyacı yamnda mahallî harcamaların bir kısmmm krediye dahil edil-
mesi ve iç para sağlanması imkânı da gözönünde tutulacaktır. 

2321. Proje kredisi imkânları dış para ihtiyacı belli bir büyüklü-
ğün üstündeki projelere yöneltilecek, küçük projelerin münferit olarak 
müzakere ile zaman kaybmdan kaçınılacaktır. Bu tip projelere yönelen 



kredi miktannı kısıtlamadan ve kredi verenin münferit değerlendirmeler 
yapmasmı gerektirmeden global bir kaynak temini mümkün olduğu tak-
dirde bu kaynaklar kullanılacak aksi halde yurüçi imkânlardan yararla-
nılacaktır. 

(3) ETKİN KREDİ DÜZENİ VE PLAN TERCİHLERİNE UY-
GUN KULLANIM : 

2322. Kredi verenlerin uyguladıkları metotlar bazı hallerde sağla-
dıkları faydayı aşan olumsuz etkiler yaratabilmektedir. Mühendislik ve 
müşavirlik hizmetlerinde yabancı f irmalara aş ın ağırhk verUmesi halinde 
gereksiz tekrarlamalar gecikmeler yanında kaynak kayıplanna da se-
bep olmaktadır. Proje kredilerinin önemlice bir kısmı bu hizmetler kar-
şıl ığı olarak borçlanılmaktadır. B i r kısım kuruluşlar gerekli yeteneğe sa-
hip oldukları halde projenin kredi verenler nezdinde kabul edilme §an-
smı yükseltebilmek düşüncesi ile yabancı f irma hizmetlerinden istifadeyi 
tercih etmektedir. 

2323. Projecilik alanmda teknik kapasitenin kullanılması ve geliş-
tirilmesi imkânlarım kısıtlayan bu uygulamalann mümkün olan ölgüde 
azaltüması gereklidir. 

2324. Kredilerin açıkça veya çeşitli dolaylı yollarla bağlı duruma 
getirilmiş olması halinde rekabet f iyatlanmn üstünde (bazan monopol 
seviyesine kadar yükselen) fiyatlar ödenmesi ve ayrıca «bağhlığm» ka-
rakterine göre önceliklerin kaybolması ihtimali belirmektedir. Yüksek 
maliyet bazan inşaa safhasım da aşmakta projenin belli nitelikteki girdi 
(input) ve yedek parça ihtiyacı sebebi ile işletme safhasma kadar yanaı-
yabilmektedir. 

2325. Bağlı kredi uygulamasmdan doğan çeşitli olumsuz sonuçlar-
dan kaçmmak ve proje kredilerinden etkin bir şekUde yararlanabilmek 
için talepler mümkün olan ölçüde bağsız kredi sağlayan kaynaklara yö-
neltilecektir. Aynı amaçla dış kredi gerektiren projeler bütün ülkelere 
açık olacak şekilde ihaleye çıkarılacak ve ihaleye iştiraklerin herhangibir 
şekilde kısıtlanmaması gözönünde tutularak katılan firmalardan proje 
kredisinin temin edilmiş olması ön şart olarak istenmiyecektir. 

2326. Proje kredilerinin, proje yurt içinden sağlanabilecek kısım-
larını ithal etme gereği yaratmaması dikkate almacaktır. 

2327. Teklif edilen fiyatm yüksek olması veya kredi kaynağmm 

belli bir projeyi kredilendirmekte isteksizlik göstermesi halinde gecik-

meksizin dış imalâtçı kredileri de dahil olmak üzere diğer kaynaklara mü-

racaat edümesi ve/veya yurtiçi imkânların kullanılması devamh bir al-

ternatif olarak gözönünde tutulacaktır. 

2328. ICredi müzakereleri proje bazında yürütülecek, projenin i lgül 

olduğu sektörün plan ve programlarda esasen beUrlenmiş olan önceliği 

esas alınacaktır. Bu öncelikler, projenin çeşitli yönlerden yapılabilirliğini 

ve Türkiye'nin borç alabilme gücünü tespite yönelen değerlendirmelerde 

ajmca müzakere konusu yapılmayacaktır. 



2329. Verilmesi taahhüt edilen kredileri tam olarak kullanmak en-
dişesi ile önceliğ-i olmayan projeler iç in kredi talebinde bulunmaktan ka-
çmılacaktır. 

2330. Kredi verenlerin tercihlerine uygun olmaları veya bunların-
rekabet gücüne sahip bulundukları sektörlerde yer almaları sebebi ile-
kredüendirilme şansı yüksek projeler iç in kredi talebi bu projelerin aym-
zamanda millî öncelikleri yansıtması şartına bağlı olacaktır. 

2331. Kredi verenlerin tercih ettiği ve proje haz ı rhfmın nispeten 
basit olduğu alanlarda faaliyet göstermeleri sebebi ile kredi temininde ve 
kullanımmda süratle hareket etme imkânı olan kuruluşlara ait projelerin, 
sadece bu özellik dolayisiyle daha kompleks hazırl ıkları gerektiren ve-
kredi verenlerce kabulü aynı derecede kolay olmayan smaî projelerin ye-
rmi alması önlenecektir. 

2332. Proje kredisi talepleri plana ve yı lhk programlara uygım ola-
caktır. P lanla birlikte tespit edilen proje listesi yıll ık programlarda be-
lirti lecek ilâve ve iptallerle devamlı olarak yenilenecek ve düzenlenecektir. 

2333. Dış kredi il işkilerinin yürütülmesi ve proje sahibi kurulug-
larla kredi verenler arasmdaki koordinasyonım sağlanması Mal iye Ba-
kanhğmm sorumluluğundadır. B u konularda Devlet P lanlama Teşki lât ı 
Bakanl ığa yardımcı olacaktır. 

(J,) KREDİ DÜZENİNİN İ§LEYİ§t : 

2334. (1) Üçüncü P lan la birl ikte tespit edilen proje listesine da -
hi l projelerin ön yapılabilirlik raporları i lgi l i kuruluşlarca gecikmeksi-
zin Devlet Planlama Teşkilâtma gönderilecektir. 

(2) Devlet Planlama Teşki lâtmın ön yapılabüü-lik raporları üze-
rinde yapacağı inceleme sonunda seçeceği projelerden dış kredi talep 
edümesi gerekenler ön değerlendirme yapılmasına imkân vermek ve bi lgi 
sağlamak amacıyla Mal iye Bakanl ığ ı tarafmdan kredi veren kuruluş ve 
ülkelere intikal ettirilecektir. 

(3) Proje sahibi kuruluşlar, Devlet Planlama Teşki lâtmca ön 
seçimi yapılmış ve kredi talep edilmesi uygun bulunmuş projeler iç in 
yapılabil ir l ik raporları hazırlayacaklardır. 

(4) Devlet Planlama Teşki lât ı bu raporları inceleyerek uygun bulu-
nanlar ı kesin veya nihaî karar projenin geliştirilmesi şartma bağh ola-
rak daha sonra verilmek üzere geçici şekilde snllık programa ithal ede-
cektir. B u aşajnada, daha önce tespit edilmiş projelerin ipt.Tİ edilmesi 
veya yenilerinin yı l l ık programa alınması ve kredi talep edilecek pro-
jelerin bu değişikliklere göre yeniden düzenlenmesi mümkündür. 

(5) Yatır ımcı kuruluşlai'in, bu suretle yı l l ık programlara a lmaa 
projeleri için hazırlayacakları kat i proje raporları üzerinde yapüacak ince-
leme sonucımda Devlet P lanlama Teşki lâtmca uygun görülenler Mal iye 
Bakanl ığ ı kanalıyla müzakerelere esas olmak üzere kredi veren kuru-
luşlara ve ihaleyi takiben yapılacak ik i l i anlaşmalarm gecikmemesi için 
de bUgi sağlamak amacıyla ülkelere intikal ettirilecektir. 

(6) Yatır ımcı kuruluşlar 'bu projelerle i lgi l i olaraJc milletlerarası 
ihale için gerekli hazırl ıkları yapacaklar ve şartnamelerini düzenleye-
ceklerdir. 



(7) Çok tarafl ı kredilerde anlaşnıayı ıtaM'ben, 'diterlermde doğ-
rudan doğruya milletlerarası ihaleye çıkı lacak ve f i rma segimi yapıla-
caktır. 

(8:> Kred i verecek ülke ve kuruJuşlarla yapılacaflc ıkredi müza-
kereleri. proje sahibi kuruluşların da iştiraki ile Maliye Bakanl ığ ı tara-
fmdan yürütülecektir. Kredi verenlerle yatırımcı kuruluşlar arasmdaki 
i l işkilerin koordinasyonu Mal iye Bakanl ığmm sorumluluğunda olacak-
tır. İDevlet Planlama Teşkilâtı bu konularda (Maliye Bakanl ığma gerekli 
yardımı sağlayacaktır. 

(9) (Maliye Bakanlığı ve ilg-ili yat ır ımcı kuruluşlar dış kredile-
r in müzakere, anlaşma ve kullanım aşamalarmda kaydedilen gelişmeler 
3ıakkmda Devlet Planlama Teşki lâtma düzenli olarak bilgi vereceklerdir. 

7. PROJE HÎZMETIJEBÎ : 

(1) GİRİŞ: 

2335. Geçen 10 yıl l ık süre içinde plan uygulamalarmdakı gecik-
me ve yetersizliklerin başlıca sebeplerinden biri, proje hizmetlerindeki 
eksikliktir. B u konuda ortaya çıkan sorunları üç noktada toplamak 
mümkündür : (i) Proje geliştirmede yaratıcı düşünce ve uygun yatır ım 
alanlarmı araştırma yetersizliği, (ii) Y a t ı ı ım alanlarmın veya projele-
r in gereken olgunlukta uygulama aşamasma getirilememesi, (iii) Uy-
gulama aşamasmdaki hizmetlerin yetersizliği. 

2336. Bir inc i nokta, sektör çalışmalarmm yürütüldüğü ayrmtı ve 
•ekonominin bütünü içinde gelişmesi gecikmiş veya sanayi politikası 
içinde yerleri belli edilmemiş sektörlerde, proje tanımı çabalarmm nok-
sanlığı ile ilgilidir. Geçmiş dönemüı tecrübesi, Üçüncü P lan çalışmala-
rında değerlendirilmiş ve uzun dönemli kalkmma hedeflerine nasıl bir 
«yapı» içinde varılacağı, sektör ve alt sektör ayrmtısında daha belirli 
şekilde ortaya konmuş ve sektör ve alt sektör ana planları yeni bir 
planlama aracı olarak getirilmiştir. 

2337. ik inc i ve üçüncü noktadaki sorunlar, genellikle yetişmiş 
insan sayısmdaki kıt l ığa ve bu kıt insan kaynaklannm gerekli fonksi-
yonel ilişkiler, örgüt ve statü içinde kullanılamamasma bağlı bulunmak-
tadır. 

2338. 22 yıUık bir perspektif içinde hedef alman «yapıya» ve «Ge-
Uşmlşlik düzeyine» ulaşmak ve Türkiye'y i Avrupa Ekonomik Topluluğu 
içinde iktisadî varlığmı sürdürebilecek bir sanayi ülkesi yapmak ama-
cıyla ekonomideki yapısal değişikliği süratlendirecek ara malı ve yatı-
rmı mah sanayilerinin kurulması zorunlu görülmektedir. Kabul edilen 
bu sanayileşme modeli içinde ekonomik kalkmmanın başarılabilmesi çe-
şitl i sektörlerde birbirini tamamlayan ve seçime olanak veren, iy i ha-
zırlanmış projelerin geliştirilmesini gerekli kılmaktadır. 

2339. Gerekli olgunlukta ve ayrıntıda hazırlanmış yatırım projeleri-
nin varlığı, yatoız projeler arası bir seçim yapmak bakımından değil, 
aynı zamanda projeye özellikle dış finansman kurumlarmdan kredi sağ-
lanması bakımmdan da önemlidir. P lanlar la ele alman projelere, ulus-



lararası seviyede kredi sağ-lanırken, kredi verecek kuruluşlar, proje 
hizmetlerinin eksikliği nedeni ile, oldukça geniş, zaman alıcı inceleme-
lere girişmektedirler. Gereksiz incelemeler «Pledging» öncesinde yol aç-
tıkları çok uzun zaman kajuplariyle, projelerin olgunlaşma sürelerini 
uzatmakta, verimliliği azaltmaktadır. 

2340. Aşağıda proje hizmetlerinin her aşamasmda yapılması ge-
rekli çalışmalar, ilgili kuruluşlarm görevleri ve politika ilkeleri ile bir-
likte belirtilmiştir. 

(2J YATIRIM ÖNCESİ PROJE HİZMETLERİ: 

2341. Genel olaırak, kamu kesimindeki proje hizmetleri aşag^ıdaki 
aşamalardan oluşur : 

a. Proje fikrinin doğması ve uygun yatırım alanlanmn araştı-
rılması. 

b. Yat ır ım projelerinin hazırlanması. 
c. Projelerin değerlendirilmesi ve seçimi. 
d. Projelere dış kredi sağlama. 
e. ihale belgelerinin hazırlanması. 

a. Uygun yatırım alanlanmn araştınlması: 

2342. Ele ahnması mümkün yatırım projelerinin sayısmm çokluğu 
yüzünden bütün yatırım alanları üzerinde derinliğine inceleme yapmak, 
ekonomik, teknik, malî yapılabilirlik araştırmaları hazırlamak imkân-
sızdır. Bu nedenle, proje hazırlamadsm önce uygun yatırım alanları araş-
tınhr ve yatırım alanları arasmda bir ön seçim yapılır. 

2343. Kalkmma plan ve programlarmda yer alacak uygun yatınm-
larm araştırılması, esas olarak, bir planlama fonksiyonudur. Planlama 
yönteminin sektörlerarası tutarlılık aşamasında, ekonominin çeşitli ke-
simleriyle ilgili sektör ve alt sektör incelemeleri yapılır, mevcut durum 
değerlendirilir ve gelecekteki üretim yapısının nasıl olacağı saptanır. 
Uygun yatırım alanlarının araştırılmasıyla ilgili olarak. Devlet Planlama 
Teşkilâtı biribirini tamamlayıcı nitelikte bazı çalışma ve araştırmalar 
yapar. Bunların başlıcalan, (i) Özel İhtisas Komisyonu Raporları ve sek-
tör raporları, (ii) Girdi - çıktı «înput - output» analizi, (dii) Önemli sek-
törlerdeki fizikî mal dengelerinin kurulması ve millî çapta temel projele-
rin seçimi, (iv) İhracata dönük yat ınm alanlarının belirtilmesi, (v) İt-
halâtı ikame edecek yatırım alanlarının belirtilmesidir. Yeni Strateji ile 
kabul edilen U (Mahallî idareler) planlaması ve sektör ve alt sektör ana 
planlan da uygun yatırım alanlan için önemli birer kaynak teşkil ede-
cektir. 

2344. Devlet Planlama Teşkilâtı bu teknik ve metodlarla yatırımcı 
kuruluşların çalışmalarına yardımcı olur ve yol gösterir. Devlet Plan-
lama Teşkilâtı, bu görevini geliştirilmiş ve ayrıntılı, sektör - alt sektör 
etüdleri yaparak proje hazırlama için uygun yatırım alanlarını listeler 
halinde düzenleyerek bazı yatırımcı kuruluşlara faaliyette bulunmaları 
muhtemel yatırım alanlarmda, yatırımların başlıca büyüklüklerini (Ürün, 
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i z i belirtilerek yerine getirir. Devlet Plan-
lama Teşkilatı, bu çahşmalannda aynı zamanda, tüm ilgililerin ve yatı-

S r i J ı l S ^ a S r " ' düşüncelerini deterlendirir, gerekli iş-

b. Yatının projelerinin hazırlanması: 

2345. Uygun yatırım alanları arasmda bir ön seçim yapüdıktan 
sonra, ,kı aşamada inceleme ve araştırmalar yapılarak yatmm projele-
rmın hazırlanmasma geçilir. Bunlar sıra^iyle; (a) ön proje (ön yapıla-
bilirlik) araştırmaları (b) Esaa proje (Yapılabilirlik) a r a ş t ı r m a l L L 

(aj On proje (ön yapilabilirlîk) araştırmdlan : 

yatırımcı kuruluşlar, esas olarak, Devlet Planlama 
Teşkilât, tarafmdan seçilen ye belirtilen uygun yatırım alanlarmda ol-
mak üzere: faaliyette bulundukları sektörlerde, genel planlama açısm-

T araştırmalarına 
gnnş.rler. ö n proje hazırlığı ile ilgili araştırmalar kuruluşlarm esas gö-
revlermdendır. Bu konudaki harcamalar carî bütçeden karşılanır ön 
proje araştırmalarında ayrmtı derecesini ve kapsamı. Devlet Planlama 

f o r m l L ^ ' n ayrı hazırlamış o ldu^ .ön proje 
form,an» belirler, özel durumlarda, ön proje DPT ile yatırımcı k u r u l i 
arasmda görüşmelerle kararlaştırılan farklı kapsam ve ayrmt.da düze^ 
lenebıl:^ ön proje çalışmalarmda, kendi araştırma olanaklarmm yeterli 
olmadıtı durumlarda, kuruluşlar öncelikle yerli firmalardan olmak üzere 
proje araştırma hizmeti satın alabiUrler. Hazırlanan ön projeler yıllU^ 
programlarda belirtilen dönemlerde Devlet Planlama Teşkilâtma intikal 
ettirilirler. 

2347. Değerlendirme ve seçime imkân verecek çok sayıda alter-
natif ön proje hazırlayabilmek için yatınmcı kuruluşlann konuya ge-
reken önemi vermesi ve proje hazırlama tekniklerini bilen yeter sayıda 
™ m istihdam ederek araştırma - geliştirme çalışmalarını sürekU ola-
rak yürütmesi gerekir. 

(b) Esas proje (YapilaUlirlik) araştırmaJan : 

2348. Yatırımcı kuruluşlann Devlet Planlama Teşkilâtına verdik-
leri ön projeler, uzun dönemli kalkınmanm amaçlanna uygun kıstas-
larla deterlendiriUr ve plan ve programlarda yer alacak yatırım pro-
jelerinin seçimi yapılır. Seçilen projeler sektör, yer, ürün kapasite ya tmm 
tutan, yatınmın yıllara dağılımı vb. konularda ön bilgi ve bulgulan 
kapsar. Bazı konularda, kesin yatmm karanr.ın verilebilmesi ve projeye 
yerU ve yabancı finansman kurumlanndan kredi sag-lanabilmesi daha 
aynnt ı l ı bilgilerin elde bulunmasına, projenin ekonomiye yararlanmn 
daha belirli şekilde hesaplanabilmesme bağlıdır. Daha aynntı l ı ve doğru 
bilgiler, esas proje (yapılabiUrlik) araştırmalan Ue elde edilebilirler. 



2349. BUgilerin ayrıntı derecesi ve kapsamı projenin, sektörü, 
büyüklüğü, mal veya hizmet üretecek oluşuyla yakmdan ilgilidir. Mese-
lâ köy içmesuyu, okulu, elektrifikasyonu, saf l ık ocağı vb. konularda ön 
proje araştırmaları ve temel mühendislik hizmetleri, planın sektörel den-
geleriyle i lgi l i yat ınm kararlarınm gerçekleşmesinde yeterlidir. Buna 
karşı l ık demir-çel ik veya alimünyum projesinin, büyük bir elektrik 
santralının v.b. yatırım kararı, zorunlu olarak çok yönlü ve ayrınt ı l ı 
proje hazırlama hizmetleriyle ve aşamalı bir şekilde olgunlaştırılır. 

2350. öevlet Planlama Teşki lâtı tarafından, ön projeleri değerlen-
dirilerek seçilen ve yatır ım programlarına alman yatırım alanlarından, 
esas yapılabihrlik araştırması gerektirenler yı l l ık programların yat ır ım 
harcamaları arasında yer alırlar. Projenin önem ve önceliği, büyüklüğü, 
dış finansman gerektirip gerekürmediği, yurtiçinde konuyla i lgi l i bi lgi 
ve beceri seviyesinin durumu, esas yapılabilirlik araştırmasmuı harcama 
büyüklüğünü ve araştırmanın nasıl ve kimin tarafından yapılacağını 
beUrler. 

2351. Esas yapılabilirlik aşamasında yat ınm projesi hizmetlerinin 
yabancı firmalardan sağlanması, o hizmetlerin yeni teknik ve teknolo-
j i leri gerektirmesi nedeniyle Türkiye'den yetermce sağlanamamasına 
bağlıdır. 

c. Projelerin değerlendirilmesi ve secimi: 

2352. Mi l l î planlarm hazırlanmasmda uygulanan «aşamalı plan 
yöntemi» projeler seçilirken, ekonomide verimlilik koşullarının somut 
ve şekilde, gözönünde tutulmasına imkân verir. Ekonomiye ithal edile-
cek yeni teknikler, teknoloji seçimi, ithalât ikamesi gibi sorunlar so-
mut olarak bu aşamada planlanır. Bu aşamar.m ciddi bir şekilde yapıla-
bilmesi çok sayıda ve alternatif projelerin elde bulunmasına bağlıdır. 
Çok sayıda, iyi hazırlanmış projesi olmayan bir planlama, verimlil ikten 
büyük ölçüde vazgeçmeyi gerektirecektir. 

2353. Yat ı r ım projelerinin ekonomik yönden değerlendirilmesi ile 
yat ır ım projesine ayrılan kaynaklara, çeşitli kullanım altemaüfler i ara-
sında karşılaştırmalı olarak değer biçilir. Proje hazırlama hizmetlerinde 
olduğu gibi, genel anlamda, proje değerlendirme hizmetlerinde de konu-
mm teknik, ekonomik, malî yönleri vardır. Bu nedenle, yatır ım projeleri 
fark l ı ihtisas grupları tarafından önceden tanımlanmış değerlendirme 
kıstaslarına göre ayn ayn değerlendirilir. 

2354. P lan ile getirilen uzun dönemli kalkınmanın amaçlan, aynı 
zamanda proje d-ağerlendirmede kullanılacak kıstasların hazırlanmasın-
da veri niteliğindedir. Devlet Planlama Teşkilâtı, uzun dönemli kalkın-
manın amaçlan doğrultusunda, genel ekonomik yararlann hesaplanma-
sına imkân veren kıstasları kullanarak ve proje hazırlama hizmetlerine 
bağlı olarak ik i aşamada değerlendirme ve seçme yapar. Bir inci aşama-
da ön projeler değerlendirilü- ve seçilir. B u aşamada, yat ınm program-
lannda yer alması mümkün tüm ön projeler, daha çok genel ekonomik 
kıstaslara göre değerlendiriUr ve önceliği olan projeler seçilerek yatı-
n m için karar veya ön kararlar verilir, ö n karan verilen proje konula-
nnda esas yapılabilirlik araştırmaları programlanmış olur. İkinci aşa-



mada, esas yapılabilirlik araştırmaları değerlendirilir, ve yatırım karar-
lan verilir. Bu aşamada, değerlendirme hizmeti projenin teknik, ekono-
mik, mali yönlerini kapsayacak genişlikte ele alınır. Özellikle malî yö-
nün iç ve dış finansman kurumlarınca yeterli bir değerlendirme yapılma-
sına imkân verecek biçimde olmasına dikkat edilir. 

d. Projelere dıg kredi sağlanması (1). 

e. İhale belgelerinin hazırlanması: 

2355. Plan ve programlara girmiş yatırım projelerinin uygulama 
öncesi önemli hizmet aşamalarından biri ihale belgelerinin hazırlanma-
sıdır. Yatırımcı kuruluşların hazırlıyacaklan belgelerdeki bilgilerin uy-
gulama için gerekli tam bir değerlendirmeye imkân verecek ayrıntı ve 
kapsamda olması önemlidir. Bu sebeple ihale belgelerinde kurulmak 
istenen kapasite veya büyüklük, üretim usulü, kuruluş yeri, ayrıntılı 
yerleşme planları, zamanlama tablosu, girdi şartları, fiyat listesi, genel 
ihale şartlan, teklif verme kurallan gibi hususların açıkça belirtilmesi 
gereklidir. 

8. MEVZUAT: 

2356. Anayasa'nm temel ilkeleri arasmda dahil ettiği kalkınma 
İle kamu düzeni arasında sıkı bir bağlanh vardır. Kamu düzeninin ve 
temel unsurlarından olan mevzuatın, kalkınma yolundaki engelleri kal-
dırması ve özendirici bir ortam yaratması zorunludur. Bu zorunluk, ka-
mu hukuku ve özel hukuk alanlarında yeni kurumların ve yöntemlerin 
getirilmesini, mevcutlardan elverişli olmayanlann değiştirilmesini gerek-
tirmektedir. 

2357. Söz konusu geliştirme ve değiştirmelerin, kalkınmanın ge-
nel amaç ve yönlerini tanımlayan, uzun döı.emli ekonomik, sosyal ve 
kültürel kalkınma politikalarını tespit eden Kalkınma Planlarına uygun 
olması, 77 sayılı «Uzun Vadeli Planın Yürürlüğe Konulması ve Bütünlü-
ğünün Korunması Hakkmdaki Kanun» ile teminat altına alınmıştır. Bu 
Kanun ile kanun teklif ve tasarılarının Türkiye Büyük Millet Meclisin-
deki müzakere esas ve usulleri tespit edilmiş ve planın bütünlüğünü ko-
runmağa çahşmıştır. Geçen on yıllık tecrübeler, kanun taşanlarının 
plana uygun olarak ve planın bütünlüğünü koruyacak şekilde hazırlan-
masını sağlamak ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin çahşmalanm ko-
laylaştırmak üzere belli ilkelere uyulması gereğini ortaya koymuştur. 

2358. Kanun tasanlarmın konu hakkında önceden yapılmış araştır-
malara dayalı olarak, kamu yönetimi ve hukuk ilkelerine, hukuk tekni-
ğine, Kalkınma Planlanna ve Yıllık Programlara uygun bir şekilde ha-
zırlanması temel ilkedir. Bu nedenle kanun tasansı hazırlam.ak duru-
munda olan her kunıluş. önce konu hakkında gerekh ara^jnrmalan ya-
pacak ve tasanjn bu araştırmalara dayalı olarak hazırlıyacaktır. 

(1) Dzş finansman uygulaması Oe ilgili kesimde yer almıştvr. 



2359. Bütün kanım tasarıları Bakanlar Kuruluna sevkedilmeden 
önce ilgili Bakanlık ve Kuruluşların g-örüşleri alınacaktır. Ûgili Bakanlık 
ve kuruluşlar tasarıları kendi sorumlulukları ve ihtisasları açısından 
inceleyecekler ve görüş vereceklerdir. 

2360. Ekonomik ve Sosyal politika ve tedbirlere ilişkin kanun tasa-
rıları, Kalkınma Planlarına ve Yıllık Programlara uygunlufu bakımın-
dan Devlet Planlama Teşkilâtının görüşü alındıktan sonra Bakanlar 
Kuruluna sevkedUecektir. 

9. t/TGULAMANIN İZLENMESİ VE DEĞERLENDtKÎUHESt: 

2361. Tutumlu, etken ve hızlı bir uygulama gerçekleştirmek için 
yatırım projelerinin ve tedbirlerin uygulanması devamlı olarak izlene-
cek, çıkması muhtemel darboğazlar mümkün olduğu kadar önceden kes-
tirilip, bunlan giderecek tedbirlerin zamanında alınması sağlanacaktır. 

Uygulama sonucunda beliren geri kalma ve sapmalar Plan ve Yıllık 
Programların hedefleri yönünden değerlendirilecek ve politikaların tes-
pitinde gözönünde tutulacaktır. 

2362. Plan ve Programların hazırlanması ve uygulanmasında, ka-
rar merkezleri ve uygulayıcılar arasında direktif ve bilgi akımının hız-
landırılması ve güvenilirlik derecesinin arttırılması için kuruluşların 
gerek kendi içlerinde ve birbirleri arasmdaki gerek kuruluşlarla Devlet 
Planlama Teşkilâtı arasmdaki bilgi ve haber akımı yöntemleri ve araç-
ları geliştirilecektir. 

2363. Kuruluşların teklifleri üzerine ya da izleme değerlendirme 
-sonuçlarına göre yıllık programlarda yapılması önerilen değişiklikler, 
proje ve tedbir hazırlıklarının güvenilirliği açısından değerlendirilecek-
tir. 

2364. îzleme ve değerlendirme bütün kuruluşların kendi içlerinde 
üst kademenin alt kademelerin uygulamasmı izleyip değerlendirilmesi 
şeklinde bütün kademelerde yapılacaktır. 

2365. Yatırım projelerinin uygulanması dönem raporlan ile izle-
necektir. Bütün kuruluşlarda dönem raporları en uçtaki uygulayıcı birim 
tarafından hazırlanacak ve üst kademelere verilecektir. Merkezdeki ve 
taşradaki uygulayıcı birimlerden gelen dönem raporlan, kuruluşların, 
Araştırma Planlama ve Koordinasyon Birimleri tarafından değerlendi-
rilecek ve kuruluşun tümü için hazırlanacak dönem raporu üç ayda bir 
Devlet Planlama Teşkilâtına gönderilecektir. 

2366. Dönem raporlarında her yatırım projesinin uygulama du-
rumu ve Yıllık Programlara uygunluğu tespit edilecek ve değerlendiri-
lecektir. Raporlarda ayrıca uygulamada karşılaşılan güçlükler, sorunlar 
ve darboğazlar ile bunların giderilmesi için alınması önerUen tedbirler 
yer alacaktır. 

2367. Yıllık Programlarda özel bir izlemeye tabi tutulması öngö-
rülen projelerin uygulaması, aylık izleme raporları Ue gerçekleştirile-
cektir. Aylık izleme raporları, dönem raporları için beUrlenen esaslara 
uygun olarak hazırlanacaktır. 

2368. Kuruluşlar, uygulamakla sorunlu oldukları her tedbirle il-
gili olarak yapacakları çalışmaları ayrıntılı bir şekilde ve zamanlaması 



ile birlikte gösteren «Tedbir Uygulama Programı» hazırlayarak program 
dönemi ba§mda Devlet Planlama Teşkilâtına göndereceklerdir. Yine 
kuruluşlarca hazırlanarak ÜQ ayda bir Devlet Planlama Teşkilâtına gön-
derilecek Tedbirler Takip Formları ile tedbir uygulamaları izlenecek ve 
tedbirlerin «tedbirler uygulama programı» na göre durumları değerlen-
dirilecektir. 

2369. Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu, normal denetim gö-
revini yaparken plan ve program uygulamasını da denetimin kapsamı 
içine alacaktır. Kurul, dönem sonu denetleme raporları ile gecikmesinde 
sakınca olan hallerde hazırhyacağı «ara raporlanmn» plan ve program 
uygulaması ile dlgiU kısımlannı Devlet Planlama Teşkllâtma göndere-
cektir. 

2370. Valiler normal denetim ve gözeüm görevlerini yerine getie-
rirken plan ve program uygulamasmı da izleyecek ve değerlendirecektir. 
Valiler bu konuda Î1 Koordinasyon Kurullarından yararlanacaktır. Mer-
kezî İdarenin bölgesel kuruluşları da dahil olmak üzere illerdeki bütün 
kuruluşlar üç ayda bir valilere uygulama durumu hakkında rapor vere-
ceklerdir. 

2371. İl (MahalU İdareleri) Planlarına dayah yıllık programların 
uygulamalan valiler tarafından izlenecek ve değerlendirilecektir. Vali-
lere bu görevlerinde İl Koordinasyon Kurulları yardımcı olacaktır. 

2372. Devlet Planlama Merkez Teşkilâtı, kuruluşlardaiı gelen dö-
nem raporiannı değeriendirmek ve Ba^bakaıüık Yüksek Denetleme Ku-
rulundan gelecek raporları da dikkate almak suretiyle hazıriayacağı 
üçer aylık uygulama raporiarım Yüksek Planlama Kuruluna intikal et-
tirecektir. 

2373. Yüksek Planlama Kurulu, Devlet Planlama Merkez Teşkilâtı 
tarafından hazırlanan uygulama raporlarını inceleyerek gerekli görürse 
uygulama sonuçlarım ve uygulama sonuçlan muvacehesinde Hükümet se-
viyesinde alınması gerekU tedbirlerle ilgiU tavsiyelerini Bakanlar Kuru-
luna sunacaktır. 

10. İŞBtRUĞÎ VE KOORDİNASYON : 

2374. Plan ve Programların hazırlanmasında ve uygulanmasında 
her kuruluş içmde birden fazla birimi veya birden fazla kuruluşu ilgi-
lendiren konular için gerekli işbirUgi ve koordinasyon yöntemleri Üçüncü 
Plan Döneminde daha etkin bir duruma getirilecektir. 

2375. Kuruluşlar arasındaki koordinasyon, koordinasyon ve işbir-
Ugi ihtiyacı duyan kuruluşun çağrısı üzerine ve bu kurulumun koordina-
törlüğünde yapılacaktır. 

2376. Koordinasyon ve işbirliğinin etkili olabilmesi için işbirliği 
ve koordinasyon yapılacak alanlar, sorunlar ve her kuruluşa düşen görev 
ve sorumluluklar açıkça behrlenecektir. Aynca işbirliği ve Koordinas-
yon Ue görevli birim ve temsilcilere gerekli yetkiler devredilecek, işbir-
liği ve koordinasyon sorunlarmın mümkün olduğu kadar uygulamadan 
sorumlu kademeler seıviyesinde çözümlenmesme çalışılacaktır. 



2377. Kuruluşlar kendi aralarında işbirliği ve koordinasyon safla-
yamadıklan takdirde Devlet Planlama Teşkilâtına başvuracaklar ve ge-
rekli koordinasyon Devlet Planlama Teşkilâtı tarafmdan sağlanacaktır. 

2378. Devlet Planlama Teşkilâtı seviyesinde sağlanması mümkün 
olmayan işbirliği ve koordinasyon gerekleri ve sorunları Yüksek Plan-
lama Kuruluna intikal ettirilecektir. 

2379. Yüksek Planlama Kurulu, bakanlar seviyesinde işbirliği ve 
koordinasyonu ya da Bakanlar Kurulu Kararını gereküren koordinas-
yon ihtiyaçlaruu ve bunlarla ilgili tavsiyelerini Bakanlar Kuruluna su-
nacaktır. 

2380. Î1 seviyesinde koordinasyon en az üç ayda bir veya ihtiyaç 
halinde toplanacak olan Ü Koordinasyon Kurullan tarafından saklana-
caktır. 

2381. İzleme ve değerlendirmede oldu^ gibi koordinasyon ve îg-
birliğinin sağlanmasında da en önemli unsur bilgi ve haber akımı, bu akı-
mın hızı ve güvenilirHgidir. Üçüncü Plan döneminde bilgi ve haber 
akımı araç ve yöntemleri daha üst düzeylere çıkarılacaktır. 

2382. Devlet Planlama Teşkilâtınca uygulamaların mahallinde in-
celenmesine ve Koordinasyon toplantılannm sorunun çıktığı yerlerde 
yapılmasına özel bir önem verilecek ve bu suretle raporlara dayanıla-
rak yapılan değerlendirme sonuçlan uygulama yerindeki gelişmelerle 
kontrol edilecektir. 
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Uzun Dönemli Kalkınmanın ve Üçüncü Beş Yıllık 
Kalkınma Plamnm Temel Hedefleri ve 

Stratejisi 
Karar Sayısı: 7/4622 

Yüksek Planlama Kurulu'nun 30/3/197'2 tarihli toplantısında öne-
rilen ve Bakanlar Kurulu'nca incelenen ilişik «Uzun Dönemli Kalkınma-
nın ve Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı'nın Temel Hedefleri ve Strate-
jisi» nin kabulü; 30/9/1960 tarih ve 91 sayılı Kanunim 12 nci maddesi-
nin (b) fıkrasına göre, iBakSiOİar Kurulunun 16/6/1972 tarihli toplantı-
sında kararlaştırılmıştır. 

CUMHURBAŞKANI 
C. SUN AY 

Ba^baıkan 
F. MELEN 

Devlet Bakanı 
Prof. t. ÖZTRAK 

îçişleri Bakanı 
F. KUBAT 

Millî Eğitini Bakanı 
Prof. S. ÖZBEK 

Sag. ve Sos. Y. Balkanı 
Dr. K. DEMİR 

Ulaştırma Bakanı 
R. DANIŞMAN 

En. ve Tab. Kay. Bakanı 
N. KODAMANOĞLU 

Köy İşleri Bakam 
Prof. N. SÖNMEZ 

Devlet Bakam 
D. KİTAPLI 

Devlelt 
î. ARAR 

Adalet Bakanı 
F. ALPASLAN 

Dışişleri Bakanı V. 
F. MELEN 

Baymdırlfk Bakanı 
M. OZTEKİN 

Güm. ve Tekel Bakam 
H. ÖZALP 

Çalışma Bakam 
A. R. UZUNER 

Turizm ve Tan. Bakanı 
E. Y. AKÇAL 

Orman Bakam 
Prof. S. İNAL 

Devlet Bakam 
Z. BAYKARA 

Millî Savunma BaJtam 
M. tZMEN 

Maliye BaJcanı 
Z. MÜEZZİNOĞLU 

Ticaret Bakam 
N. T ALO 

Tanm Bakanı 
/. KARAÖZ 

Sanayi ve Tek. Bakam 
M. EREZ 

ImaT ve tskân Bakanı 
T. TOKER 

Genç. ve Spor Baikam 
A. KARAKOCÜK 

Yüksek Planlama Kumlu Raporu 

Tarih ; 30/3/1972 
iNumara: 21 
Konu : TJzım Dönemli Kalkmmanın ve Üçüncü Beş Yıllık Kal-

kınma Planı'nm Temel Hedefleri ve Stratejisi 
Yüksek Planlama Kurulu, 

30/3/1972 günü saat 9.30 da Saym Başbakan Prof. Dr. Nihat 
Erim'in başkanlığında toplanarak Devlet Planlama Merkez Teşkilâtı 
tarafından hazırlanan «Uzun Dönemli Kalkınma'nm ve Üçüncü Beş 
Yıllık Kalkınma Planı'nın Temel Hedefleri ve Stratejisi» tasarısını gö-
rüşmüş ve. 



2. Kalkınma ile savunma çabalan arasmda ahenkli bir denıgendn 
saklanacağının belirtilmesine, 

3. Karma ekonomi esasma göre Plan'm kamu kesimi için emre-
dici, özel kesim için özendirici olacağının açıklıfa kavuşturulmasına, 

4. Katma Protokol'un değiştirilecefi anlamına gelen kelimelerin 
Türkiye'nin sanayileşme ile kalkınma hedefini aksatmayacak şekilde yo-
rufltnlanmasmı sağhyacak şekilde düzeltilmesine, 

5. Gençlik ve kültür bölümünün -Atatürk Mimyetçiliğini kapsadığı 
açık olmakla beraber, «Atatüılc MilliyetçiUği» nin kelime olarak belir-
tilmesine ve 

6. Metinde «esastır» «millî özel sektör» gitoi kavramla gerektirdiği 
yerlerde açıklık verilmesine 
karar vererek tasarıyı kabul etmiş ve yukarıdaki esaslara göre Devlet 
Planlama Merkez Teşkilâtı'nca hazırlanan ilişik tasarının Bakanlar Ku-
rulu'na arzma 91 sayıh Kanun'un 14 üncü maddesi gereğince karar ve-
rilmiştir. 

Üye 
Sait Naci ERGtN" 

ıMaliye Bakanı 

Başkan 
Prof. Dr. Nihat ERİM 

Baştakan 

Üye 
Naim TALU 

Ticaret Bakanı 

Üye 
Memduh ATTÜB 

Devlet Planlama Teşkilâtı 
Müsteşarı 

Üye 
Blesut EREZ 

Banayi ve Teknoloji 
B a k ^ 

Üye 
Hikmet ÇİETİN 

Devlet Planlama Teşkilâtı 
iktisadî Planlama Dairesi 

Başkam 

Üye 
Şadi CÎNDORUK 

Devlet Planlama Teşkilâtı 
Sosyal Planlama Dairesi 

Başkanı 

Üye 
Kâmran BAYDUR 

Devlet Planlama Teşkilâtı 
ıKoordinasyon Dairesi 

Başkanı 



S k BAŞKANLIĞI 
Kütüphane ve D o k ü m a n t a s y o n 

Ş u b e Müdürlüğü 

GÎRİŞ: 

'Birinci ve ikinci Beş Yıllık Planlar ile ulaşılan sonuçlar, kazanı-
lan tecrübeler, karşılaşılan sorunlar ve ortaya çıkan yeni durumlar, 
Üçüncü Beş Yıllık Planın yeni bir perspektif içinde hazırlanmasını 
gerektirmiştir. Özellikle Ankara Anlaşması çerçevesinde Avrupa Eko-
nomik Topluluğuna katılmaya geçişi düzenleyen Katma Protokol, kal-
kınma politikasının yemden gözden geçirilmesini zorunlu kılmıştır. 

«Uzun Dönemli Kalkınmanın ve Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Pla-
nının Temel Hedefleri ve ıStratejisi», kalkınmanın ve kalkınma planla-
masının anayasal temelleri ile ülkenin temel sorunları ve kalkınma po-
tansiyeli gözönünde tutularak hazırlanmıştır. Ayrıca, Katma Protokol'a 
Türkiye'nin perspektif dönemde sanayileşmiş toplumlar arasında yer 
alma hedefini gerçekleştirecek yönde ve özellikle sanayileşme açısından 
uygulamada esneklik verilecefi gözönünde tutulmuştur. 

Bu Strateji'de, genel hedefler seçilirken, bugün Avrupa Ekonomik 
Toplulugıı ülkeleri arasında, belirgin bazı kriterlere göre, en az geliş-
mişlik düzeyinde bulunan ülkenin fert başına gelir seviyesi ile ekono-
mik yapısı somut bir örnek olarak alınmıştır. Bu gelir seviyesi ve eko-
nomik yapı üç nedenle benimsenmiştir : (i) Türkiye'nin millî güvenlik 
politikası, böyle bir gelişmişlik düzeyine ulaşmayı zorunlu kılmaktadır, 
(ii) Benimsenin gelir seviyesi ve ekonomik yapmm gereği olarak 22 
j'illık dönemde öngörülen hedefler, stratejik ilkelere uygun politikalar 
izlendiği ve planlama araçlarının etkin kullanımı sag-landığı takdirde 
gerçekleşebilir hedeflerdir, (iii) Ayrıca bu hedefler, Türkiye'nin Avrupa 
Ekonomik Topluluğa içinde millî bütünlüğünde ve öz yararlarından kay-
betmeden kalkınmasına imkân sag-hyacak m'leliktedir. 

Birinci ve İkinci Planlarda öngörülüp gerçekleştirilemeyen ve bu-
gün yeniden toplu olarak ele alınmış bulunan «Reformlar» m. bu Stra-
jide ayrmtılanna girilmemiş, yalnızca esasları ve sistem içinde yerleri 
belirtilmiştir. Gerçekte reformlar, Anayasa'mn bu\'rufu ve kalkınma 
planlamasının vaçgeçilmez bir parçasıdır. Bu nedenle, iktisadi, sosyal 
ve kültürel kalkınmayı hızlandırmak için bu reformlann en kısa zaman-
de gerçekleştirilmesi zorunlu görülmüştür. 

.Strateji'de, millî kültürel bütünleşmenin, sosyal dayanışmanın, du-
yarh ve etken bir kamu yönetiminin stratejik ilkelerle özdeşleşmiş sis-
temli çabalan ile gerçekleştirilmesi öngörülmüştür. Kişi mutluluğunun 
ve manevî huzurımun asgarî koşullan güçlenmiş bir ulusun güvenliği 
ve hürriyeti içinde sağlanacağı tabiî olduğundan, savunma çabalan ile 
gelişme arasında bir denge kurularak, savunma gücünün modernleştiril-
mesi, kalkınmanın koşullanndan biri olarak benimsenmiştir. 

Uzun dönem için öngörülen gelir seviyesini ve ekonomik yapıyı sağ-
lamada. kamu ve özel teşebbüse birlikte yer veren karma ekonomi sis-
temi esas olacaktır. Planlar, kamu kesimi için emredici, özel kesim için 
yol gösterici nitelik taşıyacaktır. 



Birinci Bölümde, Türkiye'nin karşılaştığı temel sorunlar anlatU-
mak tadır. 

ikinci Bölümde, kalkınma planlamasının 'Anayasal temelleri açık-
lanmakta ve Türk toplumunun belli gelişmişlik düzesrine ulaşma özlemi 
belirtilmektedir. Bu özlemin gerçekleştirilmesi için Anayasa'nın Devlet'e 
verdiği ödevler, bu ödevlerin sınırlan ve ödevlerin yerine getirilmesinde 
izlenecek yöntem, Anayasa maddelerine dayanılarak açıklanmaktadır. 

Üçüncü Bölümde, sorunlan 1995'lerde büyük ölçüde çözümlemek 
ve hedef alman geUşmişlik düzeyini ve ekonomik yapışa sağlamak için 
benimsenen amaçlar yer almaktadır. Ayrıca, bu bölümde amaçlann ön-
celikleri ve birbirleriyle uyumlan konularına da değinilmektedir. 

Dördüncü Bölümde, yeni bir perspektif gereği ve bunun nedenleri 
anlatılmaktadır. Bu bölümde, yeni perspektifin farklı bir yaklaşımla 
ele alınacağı belirtilmektedir. 

Beşinci Bölümde, uzun dönemli kalkmma hedefleri ve yeni kalkm-
ma hızı kavramı beürlenmektedir. Bu bölümde, 1995 yı l ı için hedef alı-
nan gelişmişUk düzeyine ve yapıya erişmek ve uzun dönemli amaçlan 
gerçekleştirmek üzere, Türkiye'nin potansiyellerini en yüksek düzeyde 
kullanarak ulaşabileceği büyüklükler verilmiştir. 

Altıncı Bölümde, uzun dönemli amaçlan ve hedefleri gerçekleştir-
mede yararlanılacak planlama araçlan anlatılmaktadır. Bu araçlar, 
«Beş Yıllık Planlar», «Yıllık Programlar», «Sektör ve Alt Sektör Ana 
Planlan» ve «Ö Planlan» olarak tanımlanmakta ve bu araçların yeni 
perspektif anlayışına uygun, dinamik bir yaklaşımla hazırlanacağı açık-
lanmaktadır. 

Yedinci Bölümde, öngörülen kalkınma hızının ve biçiminin gerçek-
leşürilmesi için izlenecek politikalann temel ilkeleri yer almaktadır. 

•Sekzinci Bölümde, yeni perspektifin Üçüncü Beş Yıllık Plan Döne-
mine yansıyacak hedef, araç ve politikaların m yahıızca esaslan veril-
mektedir. 



TÜKK TOPLUMUNUN TEMEL SORUNLARI 

P l A N U DÖNEMDE GELİŞMELER : 

1.1. Türlt Toplumu, özellikle planlı dönemde, kalkmmasmı engel-
leyen sorunlann çözümlenmesinde olumlu adımlar atmıştır. 1963'de 
108.7 milyar TL. (1) dolayında olan Gayrî ıSafî Millî Hasıla, yüzde 65 
artarak 1971'de 179,3 milyar TL. sına yükselmiştir. Tarımın yurt içi ge-
lirdeki payı, yüzde 41,2'den 1972 de yüzde 28.1 e düşmüş, sajıayiinkl ise 
yüzde 16.8 den yüzde 22.6'ya çıkmıştır. Bu dönemde fert babına gelir 
3.640 TL. dan 4.901 TL. sına yükselnüştir. 1963 - 1971 döneminde ithalât 
tartılı ortalama olarak yılda yüzde 8.7, buna karşılık ihracat yüzde 7 
dolaşanda bir hızla artmış böylece 1963 te 1.05 milyar dolar civarında 
olan dış ücaret hacmi 1971 de 1.85 milyar dolara ulaşmıştır. Aynı dönem-
de yatınmlar, 1971 yıh fiyatlarıyla yılda ortalama yüzde 8.6 dolayında 
bir hızla artarak 16.7 milyar TL. dan 32.4 milyar TL. sına yükselmiştir. 
Bu dönemde yapılan 215.6 milyar TL. tutarındaki toplam yatırımların 
3rüzde 92'si iç kayna/klardan gerçekleştirilmiştir. Toplam tasarruflar 
içinde dış kaynakların payı, yıldan yıla dalgalanmakla birlikte azalma 
etilinni içindedir. Planh dönem başında okuma-yazma bilenlerin okuma 
çağındaki nüfusa oranı yüzde 40 iken 1970 de yüzde 54.5 e yükselmiş-
tir (.2). Hastane yatak sayısı 1963 te 62 bmden 1971 de 90 bin dolayma 
çıkmıştır. 1960'lann başında nüfusun yüzde 24'ü tek odalı evlerde ya-
şamakta iken 1970'de bu oran yüzde 16'ya inmiştir. Elektrikten yarar-
lanamayanların toplam nüfusa oranı planlı dönem başında yüzde 69; 
1970'de ise yüzde 62'dir. Ancak bu olumlu gelişmelere rag-men Türkiye, 
sorunlarmı henüz tümü Ue çözümleyememiştir. Yeni Strateji'de, 1965 yı-
lında belli bir geUşmişlik düzeyine ulaşma hedefi benim.iendiginden. so-
runlann ekonomik ve sosyal hayattaki görünümleri AET ülkeleri üe 
karşılaştırmalı olarak verilmiştir. 

HIZLI NÜFUS ARTIŞI: 

1.2 Nüfus sayımı sonuçlarına göre 35.6 mUyon kişi olan nüfus, 
yılda ortalama yüzde 2.7 gibi yüksek bir hızla artmaktadır (3). A E T 

(1) Gelir rakamlart 1971 fiyatîan ile ve yeni seriye göre verümiş-
tir, 

(SJ 1970 Genel nüfus sayvmı yüzde 1 iymekleme sonuçlan, DİE. 
(S). Yurt dışındaki işçilerin hesaba katılmamast halinde fiili nü-

fus artış htzf yüzde 2.56 olmaktadır. Tabiî nüfus artış hızım gösteren 
yüzde 2.7 yurt dışında bulunan nüfus da kapsamaktadır. 



ulkelennin yılhk ortalama nüfus arhş hızı ise yüzde l'den düşüktür 
Kentleşme ve gelir düzeyinin g:ittikçe yükseimesi sonucu, bu belli ölçüde 
azalacaktır. Bıma rağmen 1995'de nüfusun 65 milvon kişi dolavına yük-
seleceği talimin edilmektedir (1). Nüfusun bağımlılık oranı 1970 nüfus 
sayımı bulgularına göre yüzde 85'dir. Böylece her yüz kişi kendisi Ue 
birlikte 185 kişiyi beslemek durumundadır. Aym oran 1Pfi7 yılmda ital-
ya'da yüzde 53. Almanya'da yüzde 55 ve 1S68 y,l„ıda Fransa'da yüzde 
60 dır. 1995 yıllarında Türkiye'de nüfusun bağımlılık oranı yüzde 70 do-
laylarında olacaktır. 

YETERSİZ EĞİTtM VE S A Ğ U K : 

1.3 örgün ve Yaygın eğitim sistemi günümüzde, kalkmmanm ve 
ezellikle sanayileşmenin gerektirdiği say, ve nitelikteki işgücünü, tekno-
loji üretimini sağlayacak düzey ve esneklikte değildir. Sağhk sistemi ve 
hizmetleri toplumun ihtiyaçlarını karşılayacak nitelik nicelik ve yaygın-
gînlıktan yoksundur. 

DAĞINIK TEKLEŞME : 

1.4 Nüfusun yüzde 65'i onbinden az nüfuslu kırsal alanlarda yala-
maktadır. Köyden kente yapılan göçler, kentleşme hızının büyümesine 
ve riengesız bir kentleşmenin dog-m.a.sına vol Rcmaktsdır 

1.5 lö69'da kırsal yerleşme birimi sayısı 74 bin dolaylarmdadır 
( l ) . Bu dağınık yerleşme, hizmet ve alt yapı ilıtiyaçlarmm karşılan-
masmı, modern tekniğin yayılmasını güçleştirmekte ve yatınmlann 

önemli bir kesintinin üretkenliği sınırlı alanlara yöneltilmesini zorunlu 
kılmaktadır. 

GlZLt tŞStZLÎK YETERSİZ SOSYAL GÜVENLİK VE DENGE-
SİZ GELİR DAĞILUn : 

1.6 Bu-Un 14.3 milyon dolayındaki işgücü arzı. mevcut işgucu ta-
lehın, l.fi milyon ahmaktadır. 1995 yılında işgücü arzının 27.0 milvon'a 
yükseleceği tahmin edilmektedir. Bu durumda. 1995 yılına kadar 13 - 14 
milyon kişiye ek iş imkânı yaratmak gerekecektir (3). 

1 7 Sanayi sektöründe iş imkânları istihdam sorununu çözümleye-
cek ölçüde artınlamamaktadır. İkinci Plan döneminde bu sektördeki 

fiurlJ'nnAH^^^'^"^}^ beklenmesine rnfjm^. 
ğUT(,nn çaddnk, nuhu, sayıca büyük oldnfjv için. 1995'de toplam nüfv^m 

rL^ZZT ' koJlarcln VekTZ 
(2). tçijşleri Bakanlığındaki konu ile ilgili kamtlann 1969 tonu 

tUharıyle de derlendiril r„.esi snnurvAur ıcayttıann 1969 sonu 

t.ş,orJİntwe katılma oranmtn perspektif vUn 
^«mmrfe yüzde in dolnyrr,da olacağı ^^e işgücü arz,mi 1997te 21 Tl-



iş imkânları yılda ortalama yüzde 5.7 oranında bir hızla artmıştır, öte-
yajıdan hizmetler sektöründeki iş imkânları yılda ortalama yüzde 6.4 
oranı ile daha hızh gelişmiştir. Ancak bu artışm önemli kesimi, kamu 
hizmetleri sektöründe, bu hizmetlerin gerektirdiğinden fazla sayıda istih-
dam yaratılarak sağlanmıştır. Kamu personeli sayısmda bu dönemdeki 
yıllık artış oranı yüzde 9, niteliksiz kamu personeli sayısındaki artış ise 
yüzde lO'dur. {Bkz. Prg. 1.18) Ne var ki, mevcut sanayi sektörünün 
sınırlı iş yaratmasına karşılık hizmetlerde görülen bu hızlı artış geçici 
de olsa işsizliği önleyememektedir. 

1.8 Türkiye'de işgücü farklı koşullarda çalışan gruplardan oluş-
maktadır : i) Çok luğu teşkil eden, sosyal güvenlik ve sendikal sistem 
dışında kalanlarla işsizler ve gizli işsizler; ii) ıSosyal sigorta ve sen-
dikal sisteme girenler; İÜ) Yabancı ülkelerde iş bularak Türkiye'deki 
çahşma koşullan seviyesinin üstünde çalışanlar. Son on yıllık dönemde 
bu yöndeki gelişme, çahşma ortamında sosyal adalet sorununa yeni bo-
jTitlar katan üçlü bir farklüa^a yaratmıştır. 

1.9 Halen düşük bir düzeyde bulunan gelir, AST ülkeleri ortala-
masınuı altıda biri kadardır. 1968 - 1971 ortalamasına göre yurt içinde 
yaratılan gelirlerde tanmın payı yüzde 30, sanayiin yüzde 21. hizmet-
lerin ise yüzde 49'dur. Yurt içi gelirin yüzde 30'ımu yaratan tarım sek-
törü yaklaşık olarak nüfusunun yüzde 65'me geçim kaynağı olmaktadır. 
Aynca gelir grupları ve bölgeler ara^mdaki gelir dagüimı da dengesiz-
dir. 

ÎÇ TASABRT7F AÇIĞI VE KREDİLEME SİSTEİVU : 

1.10 tç tasarruflar, hızh bir kalkınmayı gerçekleştirecek büyük-
lüğe erişememekte ve kalkınmayı sınırlayan önemli bir etken olmakta^ 
dır. özellikle kamu tasarruflanndaki artış yetersizdir. Zaman zaman 
açık fmansmana gidilmesi zonınlulugrı ekonomide enflasyonist baskılar 
yaratmaktadır. Fiyatlar yükselmekte iç ve dış fiyatlar arasındaki denge 
bozulmakta ve ödemeler dengesi olumsuz yönde etkilenmektedir Teşki-
lâtlanmış sermaye piyasası dogroamıştır. Özel tasarruflar daha hızlı ar-
tınlamamakta ve verimli alanlara yöneltilememektedir. Kamu maliyesi, 
kredi kurumlan ve malî aracı kuramlar sanayileşmenin gerektirdiği y a p ı 

veya uygulamadan yoksundur. Bu kredilerin planlarda öngörülen önce-
liklere yöneltilmesini ve ekonominin planlanan yapıya ulaşmasmı sınır-
lamaktadır. 

ÜKETİM YAPISI VE TEKNOLOJİ: 

l .n Sanavi erenellikle kilcük veya optimal olmayan büyüklükte-
ki birimlerden oluşmaktadır. Dog-al kaynaklar gereğince deferlendirile-
memektedir. Maliyetler yüksek, mamul kalitesi düşük, üretim teknolo-
jisi geridir. En ileri teknolojiler seçilemediği gibi, teknoloji geliştirile-
memekte ve ülke koşullarma uydurulamamaktadır. Verimlilik artışı yeteri 
kadar hızh değildir. Teknolojik gerilik ihracatın yapışma yansımaktadır 
Ayrıca kurulu sanayi, genelUkle tüketim malı üreten sanayilerden meydana 

f. 62 977 



gelmektedir. Ara malı ve yatırım malı üretimi smaî üretim içinde gere-
ken afırhğı kazanamamıştır. Ara mallan ve yatırım mıallan, ithalat 
içinde büyük bir yer tutmaktadır. Bu yapı dış itioaret hadlerini de olum-
suz yönde etkilemektedir. 

1.12 Tanm sektörü ibüyük kısnu ile teknolojik gelişmeleri izleye-
memekte, tarımsal üretim artışı hızlı ve istikrarlı olamamakta, tarımsal 
gelirin kalkınmaya 'katkısı smırlı kalmaktadır. 

DIŞ XİCAKEX AÇIKLARI VE Y A P I S I : 

1.13 Dış ticaret açığı (mal üıraoatı ile mal ithalatı arasmdaki 
fark), yıldan yıla artmaktadır. Tarımsal ürünlerin ihracat imkanları 
gerek dış talep, gerek arz yönünden smırlıdır. Geleneksel ihraç ürün-
lerinden başlıcalan (tütün, pamuk, fmdık. kuru üzüm) 1971 yıluida 
ihracatm yüzde 57'sLru ; pamuk ise tek başma ihracatın yüzde 30 ka-
dannı oluşturmaktadır. Sanayi ürünü üıracatı toplam üıracatm ancak 
yüzde 20'si dolaymdadır. Kaldı M, sanayi ürünü kapsamma giren mad-
delerin bazılarmı gerçek sanayi ürünü saymak güçtür. Sanayileşmiş 
ülkelerin ihracatı içmde büyük bir pay tutan makina ve ulaşım araçları 
gibi yatırım ve ara malı ihracatı, toplam ihracatımızm içinde binde 5 
gibi çok küçük bir yer tutmaktadır (1). 

1.14 öte yandan madencilik alanmdaki potansiyel yurt içinde 
yeterince deferlendirilmemekte ve işlenmiş maden ihracatı yeterli hızda 
artınleımamak tadır. 

1.15 1971 yıhnda, ara mah ve yatınm mah ithalatı, toplam it- ^ 
halatın yüzde 90'mı oluşturmaktadır. Sadece ara malı ithalatı, toplam 
ithalatın yüzde 60'ı kadardır. Kalkmmanm dog'al sonucu olaraik, ara malı 
ve yatırım malı talebinde meydana gelen gelişme, ithalâtı hızla artır-
maktadır. 

1.16 Mal ihracatı ile mal ithalatı arasında gittikçe artan fark, 
i§çi gelirlerindeki olağanüstü gelinmelerle ve dış yardımlarla karşılana-
toilmektedir-

K A S R A F I J VE T A V A Ş ÎŞUEYEN KAMU YÖNETİMÎ : 

1.17 Kamu yönetimi, işleri gerekH nitelikte, hızda ve verimlilikte 
jöirütemeditinden, kalkmmanm etikin bir aracı olamaanaktadır, Kalkm-
maya destek olma niteliğinden yoksun olan kamu idaresi giderek bü-
yümekte. kendini yenilememekte, pahahlaşmakta ve çözümü güçleşen 
katı yapıla bir sorun olmaktadır. 

(1) İtalya'nın 1970 yih toplam ihracatı içinde makina ve tOaşmı 
araçlartnm payt yüzde STdir. 



1.18 Carî harcamalar bütçenin yarısmda^ ç o ^ u kapsari^en. ka-
mu personeline yapılan ödemeler gittikçe artmaktadır (1). Bu aitışm 
bir nedeni 657 sayılı Kanunun gerek bütçeye, gerek tüm ekonomiye geUr-
dıti yük. diter bir nedeni de bir kısım genel hizmet kamu personeK 
sayısmda üıtiyaçlarm üstündeki artıştır. Bu durum, kabaran cari har-
camalara rağmen verimin arttınlamaması, hatta düşmesi sonucunu ver-
mekte, bu ise başka alanlarda daha yüksek verimlilikle kullanüarak 
kalkmmaya katkıda bulunabüecek işgücünün ve kaynaklann israfma 
yol açmaktadır. 

1.19 Mahallî idareler, U, belediye ve köy halkmm müşterek ma-
hallî ihtiyaçlarını karşılayacak kaynaklardan yoksundur. Gönüllü ola-
rak yapılan mahallî katkılar da, genellikle duygusal yanşmacüık etkisi 
ile, üretken olmayan alanlarda kullamlmaktadır. 

A E T ÎLE OLAN ÜJtŞKÎUERÎN GETİRDİĞİ YÜKÜMLER : 

1.20 AB?r'ye katılma ve açılma konusunda anlaşmalara bağlanan 
tercih sonucunda, Türkiye'nin Gümrük Birligi'ne ilişkin olarak üstlendiği 
yükümler ve zaman smırlamalan, gözönünde tutulması gerekli ek bir 
sorun olmaktadır. 

1.21 Ankara Anlatması, Türk ekonomisi için genel olarak, uzun 

dönemde bir Gümrük Birliğine gitmek, üretim faktörlerinin serbest do-

laşımını sağlamak, uyrukluk nedeni ile uygulanan farklı işlemleri aşa-

malı olarak kaldırmak ve ekonomi politikalannı AET'nin ekonomi poli-

tikalarına yaklaştırmak yükümlerini getirmektedir. Ankara Anlaşma^ı'-

nın öngördüğü geçiş döneminin uygulama biçimi olarak oria,ya konulan 

Katma Protokol hükümleri ise, Türk ekonomisinin AET Ue kurulan 

Gümrük Birliğini 1&95 yılına kadar tedricen gerçekleştirmesini öngör-

mektedir. 1995'de AET ile olan Uişkilerde son döneme giriş gerçekleşmiş 

olacak ve Türkiye, tam üyeUğe geçmenin koşullarmı AET üyeleri ile 

müzakereye hazır olacaktu-. Tam üyelik gerçekleşüğinde, mal ve üretim 

faktörlerüıin toplulukta serbest dolaşımı sağlanacak ve Türkiye diğer 

/ 

(1). 1965 ytimda konsolide bütçe cari harcamaları 100 iken, 1971 
bütçe ödeneği S^g.S'e yükselmiştir, öte yandan personel giderleri en-
deksi aynx dönemde 100 iken Zte'ya çıkmıştır. Böylece personel gider-
lerinin cari harcamalar içindeki payı 1965'te yüzde 67.8 iken 1971 yılı 
bütçe ödeneği dikkate alındığında yüzde 75'e yükselmiştir. Bakınız 
oiBütçe Gerekçesin 1972 Kasım 1971 Ankara. 



naklann belli toir «ağırlık merkezi» nde toplanması gerekmektedir. 
Bu ağırlık merkezi tarihte denenmiş ve milletçe benimsenmiş bir alter-
natif olarak sanayileşme cephesinde tesis edilecektir. Gerçekten sanayi-
leşme mali ve maddî kaynaklan hızla artıran, geniş istihdam yara-
tan bir «iktisadî gelişme» yoludur. Ayrıca sanayileşme, Türkiye'nin 
adayı bulunduğu Topluluğun tabiatımn, komşularmm yöneliminin ve 
jeopolitik durumunun da bir gereğidir. 

2.6 Kaynaklarm böyle bir ağırhk merkezinde toplanması alter-
natifi, kısa dönemde bazı iktisadî ve sosyal haklarda özüne ^okıtnul-
maksızm ciddî ve disiplinli fedakarlıkların benimsenmesini zorunlu 
kılmaktadır. Bu fedakarlıklar, bir yandan millî yücelme ülküsünün, 
öte yandan Devletin iktisadî ve sosyal ödevlerinin «yeterince» yerine 
getirilmesinin teminatı olacaktır. 

2.7 Anayasa'mn 10 uncu maddesinde ifade edildiği gibi, Devletin 
kişinin temel hak ve hürriyetlerini, huzurunu, sosyal adalet ve hukuk 
devleti ilkeleri ile bağdaşmayacak biçimde sınırlayan siyasî, iktisadî 
ve sosyal bütün engelleri kaldırma ve insanm maddî manevî var-
hğmm gelişmesi için gerekli koşullan hazırlama ödevini, yerine geti-
rebilmesi; bu fedakârlıkların milletçe benimsenmesini ve topluma ya-
yılmasını gerektirmektedir. 



KALKINMA PLANLAMASININ ANAYASAL TEMELLERİ 
MÎLLÎ YÜCELME Ü L K Ü S Ü : 

2.1 Türk Anayasa'sının başlangıcındaki «mUletimizin dünya mil-
letleri ailesinin eşit haklara sahip şerefli bir üyesi olarak ... yüceltme»; 
milletçe benimsenen ve Atatürk'ün «çagdaj? uygarlık düzeyine ulaş-
ma» çatrısma dayanan, temel bir ülküyü yansıtır. Bu ülkü, İkinci Beş 
Yılhk Kalkınma Plan'ında da ifade edilmiştir. 

2.2 «İktisadî ve sosyal hayatın düzeni» başhğı altında Anaya-
sa'nın 41 inci maddesi «iktisadî, sosyal ve kültürel kalkınmayı demok-
ratik yollarla gerçekleştirmek; bu maksatla, millî tasarrufları art-
tırmak, yatırımları toplum yararının gerektirdiği önceliklere yönelt-
mek ve kalkınma planlarını yapmak Devletin ödevidir» hükmünü getir-
mek suretiyle, kalkmmanm araçlanndan olan milU tasarrufları ar-
tırmak ve yatırımları toplum yararınm gerektirdiği önceUklere yönelt-
mek ödevini Devlet'e vermektedir. 

2.3 Herkesin dilediği alanda çalışması ve özel teşebbüsler kur-
ması, çalışma ve teşebbüslerin kararlılık ve güven içinde yürütülmesi de 
Anayasa'nın 40 mcı maddesinin Devlet'e verdiği bir ödevdir. Bu hürri-
yet, ancak kamu yararı, millî ekonominin gerekleri ve sosyal amaçlarla 
sınırlanabilir (Bkz. 7.12). 

2.4 Anayasa'nm 129 uncu maddesi iae, Devlet'e ödev olarak veri-
len ekonomik, sosyal ve kültürel kalkmmanm plan'a baglanacağmı ve 
kalkınmanın bu plan'a göre gerçekleştirUecetini hükme bağlamakta-
dır. 

F E D . İ K A R L I K L A B VE S I N I R L A R I : 

2.5 Millî yücelme ülküsü ve plan disiplini «millî tasarruflarm» 
artınimasmı gerektirir. Bunların hizmetlere ve yatırımlara dönüştürü-
lerek, Devletin iküsadî ve sosyal görevlerinin yerine getirilmesi ile Ana-
yasa'mn 53 üncü maddesine göre «iktisadî gelişme ile mali kaynakla-
nmn yeterliliği ölçüsü» ne bağlanmıştır. O halde iktisadî gelişme hız-
landırılacak, maU kaynaklar artınlacaktu:. Bunun için önce mevcut kay-



1.22 Katma Protokol'ün Ankara Anlaşmasının uygulama biçimi 
olarak benimsenmesi, Türkiye'nin AET üe ilişkilerinde zaman ve ölçek 
olarak uzun dönemli amaçlarmı gerçekleştirecek ve bu stratejide 3.3 - 3.9 
paragraflamıda öngörülen biçimde sanayileşmesine imkan verecek bir 
esneklik sağlarunasım zonmlu kılmaktadır. 

1.23 Türkiye'nin yukarda değinilen sorunlarmm, AET üe olan 
ilişkiler gözönünde tutularak 22 yıllılk bir süre içinde ve belirli nite-
liklerde çözümlenmesi ıgerekmektedir. Gümrük Birlifi'ne ilişkin yükümler 
Türkiye'nin kalkınma için kullanacağı araçlann ve uygulayacağı eko-
nomi politikalannm etkinliğine büyük ölçüde yansımadan önce sorun-
ları çözümleme zorumluluğm ve kamu gelirlerinde uframlacak kayıplar, 
fbu yöndeki çabalann daha yoğım ve bilinçli olmasmı zorunlu kılmaktadır. 

1.24 Türkiye, 1995 yümda, bu stratejide öngörülen fert başına 
gelire, ekonomik yapıya ve teknoloji seviyesine ulaşamadığı taikdirde, 
AET ile Uişküeri çerçevesinde ekonomik sosyal ve kültürel alanlarda 
amaç edinilen kalkınmayı ancak bu günden öngörülemeyen ba ı̂ı fak-
törlerin ortaya çıkması ile gerçekleştirebilir. Ancak Türkiye, bu stra-
tejide öngörülen hedeflere varmak için gerekli potansiyele sahiptir. Bu 
nedenle, 1995'e kadar olaaı sürenin bu seviyeye ulaşabilmek için en iyi 
biçimde değerlendirilmesi ve yukarıda değinilen sorunların çözümü, ku-
şafmuzın Büyük Türk Milleti'ne borcu olmaktadır. 

(1). Tam üyelik gerçekleştiğinde sermaye müteşebbis ve işgücü 
gibi üretim faktörlerinin dolaşvmA yanvnda mal ve para harelcetleriyle 
kişilerin yerleşmesi %e ülkeler arasında serbest olacaktır. 



UZUN DÖNEMLİ KALKINMANIN AMAÇLARI 

3.1 Anayasal amaçlar ve ilkeler ile ülkenin temel sonmlan ve 
potansiyeli gözönünde tutularak, perspektif plan dönemi sonunda, 
1995 yılı için hedef alman gelişmişlik düzeyini ve ekonomik yapıyı 
gerçekleştirecek amaçlar saptanmıştır. 

Y A Ş A M A SEVtYESÎNÎN YÜKSELTİLMESİ : 

3.2 1995 yıh için hedef alman gelişmişlik seviyesinin ve ekono-
mik yapının kişi yönünden anlamı, yaşama seviyesinin yükseltilmesi-
dir. Hedef alınan gelişmişlik seviyesi ve ekonomik yapı gerçekleşti-
ğinde, fert başma geUr, dört kat artacaktır (1). Uzun dönemde ya-
şama seviyesinin yüicseitilmesi gerçekleştirilmiş olacak ve böylece 
Anayasa'nm 41 inci nMddesinde yer alan «... herkes için insanlık kay-
siyetine yaraşır bir yaşayış seviyesi sağlanması amacı» na ulaşılacak-
tır. 

SANAYİLEŞME : 

3.3 1995 yılı için hedef alman «yapıya» ve gelişmişlik «seviye-
sine» ulaşma gereği yanında, önceki plan dönemlerinde karşılaşılan 
darboğazlar ve çözümlenemeyen sorunlar, ekonomideki yapısal deği-
şikliğin daha süratlendirilmesinin zorunlu olduğunu ortaya koymakta-
dır. 

3.4 En kısa zamanda çağdaş uygarlık seviyesine erişme ülküsü 
ve bunun gerektirdiği hızh kalkmma, planh dönemde karşılaşılan dar-
boğazlann aşılması ve sorunları çözümlenmesi, sosyal ve ekonomik ya-
pının, sosyal alışkanlık ve değerlerin kalkmmayı devamlı kılacak bir 
yönde defişmesine bağlıdır (2). 

fffinden 2/aptZo&iZe« tahminlere göre fert Daşına gelir 
1.500 dolar mukabili olarak ei.OOO TL. na varnnnktvr 
« 1,7 . yf, numaralı paragrafta öngörülen dtş kay-
naklara hnfihUmn azaltılması arruıcı. ker,di kendine yter, oinr.^k bir 
ekonomi yaratmak anlamında ktülanıVmamaktadır. Sanayile^ede benim-
senen pre^ısip, içe değil dışa dönük olmaktır. Türkiye uluslararast 
şanlara uygun, rekabet gücüne sahip, sıhhatli bir sanayileşmeyi ger-
çekleştirmek zorundadır. Bu bakımdan, mevcut veya yeniden kurula-
cak sanayilerin uluslararası ve özellikle Avrupa Ekonomik Topluluğu 
şartları^ intibakını kolaylaştıracak tedbirler alınacaktır. Böylece 

yüksek seviyede bir dış ticaret dengesine yaklaşmak ve dış kon-
Murden az etkilenen bir ihracat yapısını gerçekleştirmek ve öd^ 
ler dengesinde tavızh dış kredüer payını azaltmak Zaç almmakt^ 



3.5 Bu yapısal de^şmeyi sağlamak için milli g^üvenlik gerek-
leri de titizlikle gözönünde tutularak, ileriyi ve geriyi besleme etkisi 
güçlü ara mallan sanayii ile istihdam yaratan, teknoloji üretiminde 
itici ve özendirici bir niteliğe sahip, millî hasılaya katkısı yüksek, ya-
bancı ekonomilere baghh^ hafifleten ama uluslararası ticaret ala-
nmda Türkiye'yi güçlü bir ticaret ortağı haline getirecek yatırım mal-
lan sanayiinin toplam sanayi üretimi içindeki payının arttığı bir 
sınai yapıya ulaşmak amaç edinilmiştir. Nitekim nüfusu, coğrafyası, 
tabiî kaynaklan. jTikselen gelir düzeyi ve tasarruf oranı, alt yapı te-
sisleri, işgücü mahareti ile Türkiye'nin agır sanayiinin gelişmesine im-
kân sağlayacak smai bir baza sahip olduğu söylenebilir. Bu günkü 
gelişmişlik seviyesi dikkate alındığında bir çok sanayi dalında ekono-
mik büyüklükte smai birimler kurmanm mümliün olduğu görülmek-
tedir. Bunlar aynı zamanda sanayileşme tercihinin getireceği yükün 
büyük olmayabileceğini de göstermektedir. 

3.6 Sanayileşmenin gerçekleşmesiyle jrükselen yaşama seviyesi 
sonucu ortaya çıkacak yeni taleplerin karşılanması, gelecekteki ithal 
gereklerinin sağlanması, ihracatın yapısmın değiştirilerek artırilması, 
tarım dışı sektörlerde iş imkânlan yaratılarak istihdam sorununun 
çözümlenmesi ve tanmın hızla modernleştirilmesi mümkün olacaktır. 

DIŞ KAYNAKLARA BAĞLILIĞIN AZALTILMASI : 

3.7 Öngörülen ekonomik yapıya (Bkz. Bölüm V ) erişmek için 
gerekli olan sanayileşmenin gittikçe hız kazanması ve aksamadan de-
vam etmesi, ekonominin dış ekonomik ilişkilerden olumsuz yönde et-
kilenmemesi ve dış kaynaklara bağlıhğm azaltılması ile mümkündür. 

3.8 Bu amaç, mal ihracatının artması, çeşitlenmesi ve toplam 
içinde sanayi malı ihracatmm ağırlık kazanması ile gerçekleştirile-
cektir. Aynca kalkmmanm gerektirdiği ara malı ve yatırım mailan-
nm gittikçe artan ölçülerde yurt içinden karşılanması sağlanacaktır. 
Aksi halde, mal ihracatı ve ithalâtı arasmda gittikçe artan farkı gö-
rünmeyen kalemlerdeki gelişmeler ve dış yardım ile karşılamak durumu 
devam edecektir. Bu nedenle dış kaynaklara bağlılığın azaltılması, ta-
nımlanan şekilde bir sanayileşme ile sağlanacaktır. 

3.9 Avrupa Ekonomik Topluluğu ile olan ilişkilerin bu yönde 
hir sanayileşmeyi aksatmayacak biçimde yürütülmesi ve özellikle 
Katma Protokol uygulama.sına bu yönde verilecek esneklik ile her iki 
amaç (sanayileşme ve dış kaynaklara bağlılığın azaltılması) gerçek-
leştirilecektir. 



3.10 Yasama seviyesinin yükseltilmesi, sanayileşme ve dış kay-
naklara bafhlıgm azaltılması amaçlan yanında, istihdam sorununun 
gözümlenmesi (Bkz. 5.6) ve gelir gruplan arasmdaki dengesizliğin 
nisbi olarak giderilmesi ve sosyal güvenliğin yaygınlaştırılması da 
uzun dönemli amaçlar olarak benimsenmiştir. 

3.11 Anayasa'nm 41 inci maddesi «İktisadî ve sosyal hayat, ada-
lete, tam çalışma esasma ... göre düzenlenir», 42 nci maddesi ise «ça-
lışma herkesin hakkı ve ödevidir» hükmünü getirmekte ve herkese iş 
imkâm sağlanması konusunda Devlete ödev vermektedir. Öngörülen 
kalkınma biçimi, ilerdeki dönemlerde bu hakkın gittikçe daha fazla ve-
rilmesini Bağlıyacağı için benimsenmiştir (Bkz. 2.5). 

3.12 Sorunlarm çözümlenerek bu amaçlarm gerçekleştirilmesi, 
ekonominin temel hedef alınan gelişme düzeyine ve yapıya ulaştırıl-
ması, kalkmmamn 1995 yılına kadar uzanan bir perspektif içinde ele 
alınmasını zorunlu kılmaktadır. 





YENİ PERSPEKTİF GEREĞİ VE ANLAYIŞI 

BlBtNCÎ PEKSPEKTtF (1968 - 1977) : 

4.1 1963 yılında planlı döneme girerken, Türkiye'nin sosyo - eko-
nomik potansiyelini değerlendirmek ve bu potansIyeU orta dönemli 
planlarla en iyi şekilde yönlendirebilmek için amaç ve hedeflerin ön-
celiklerini belirleme sorunu, 15 yıllık bir perspektifin hazırlanmasmı 
gerektirmiştir. Ancak, bu dönemin perspektif büyüklükleri, uzun dö-
nemde ulaşılması amaç edinilen hedefler olarak değil, darbog-azlar gi-
derilerek, kaynakların daha iyi kullanımı saflanarak ulaşabilecek bü-
yüklükler olarak saptanmıştır. 

4.2 Anılan perspektifte, GSMH'da yılda ortalama yüzde 7 arti-

şm, tarım ve sanayi sektörleri arasmda dengeli bir gelişme ile saklan-

ması, istihdam sorununun çözümlenmesi, dış ödemeler dengesine ula-

şılması, ihracatın çeşitlendirilmesi, her alanda yeterU sayıda ve üstün 

nitelikte bilim adamı ve teknik eleman yetiştirilmesi ve bu hedeflerin 

sosyal adalet illielerine uygun olarak gerçekleştirümesi benimsenmiştir. 

BİRİNCİ VE İKİNCİ PLAN : 

4.3 Birinci ve İkinci Planlar 1963 -1977 perspektifinin ışığı altmda 

hazırlanmış olup; Birinci Plan «en geniş anlamda temel yapı» yatınm-

larma, istihdam sorununa ve yeniden düzenleme konularına ağırlık ve-

rirken, İkinci Plan özellikle sanas î sektörünün ekonomide sürükleyici 

sektör niteliği kazanması ve şehirleşmeden itici bir güç olarak yarar-

lamlması ilkelerini benimsemiştir. 

4.4 Birinci, İkinci Plan Döneminde GSMH artış hedefleri gerçek-

leştirilmiş, uygulayıcı kuruluşlann plan anlayışmda bir miktar yol 

aimmış planh kalkmma için gerekli reform çalışmalarma başlanmış ve 

daha iyi plan ve program hazırlama konusunda tecrübe kazanılmış-

tır. Ancak bu iki plan döneminde sonmlarm tamamuu çözümlemek ve 

önemli yapı değişikliği sağlamak mümkün olmamıştır. 



4.5 Üçüncü Beş Yıllık Plan, Birinci ve İkinci Plan için kabul 
edilmiş bulunan perspektif planın son dilimi olarak düşünülebilirse de 
bugün; ( i ) Gittikçe hızlanan teknolojik gelişme nedeni ile dış dün-
yada meydana gelen hızlı değişme karşısında Türk Ulusunun yarınım 
görme ve ona hâkim olma arzusu, (ii) Türk ekonomisinin karşılaştığı 
sorunlar, (iii) Kalkmma potansiyelinin daha belirgin hale gelmesi, 
(iv) Birinci ve İkinci Plan uygulamasından edinilen izlenimler ve plan-
lama deneyi birikiminin daha iyi tahmin ve plan yapma konusunda 
sağladıfı gelişmeler, ve özellikle (v) AET ile ilişkiler Üçüncü Plan'da 
önceliklerin yeni bir perspektife göre tespit edilmesini ve perspektif 
planın farklı bir yaklaşımla ele aimmasını gerektirmektedir. 

YENİ PERSPEKTİF : 

4.6 Bu perspektifte Birinci ve İkinci Planlarm perspektifinden 
farklı olarak, 1995 de ulaşılmak istenen : (i) Gelir seviyesi ve (ü) üre-
tim yapısı esas almacak; gelişme potansiyellerinin darboğazlar gideri-
lerek daha iyi kullanımı ile yetinilmeyecek; bu potansiyeUerin en yük-
sek seviyede değerlendirilmesi sağlanacaktır. 



UZUN DÖNEMLİ KALKINMA HEDEFLERİ VE YENİ 
«KALKINMA HIZI» KAVRAMI 

5.1 1995 yılı ıçm hedef alman gelişmişlik seviyesine ve yapıya 
ıılaşılması ve uzun dönemli amaçların gerçekleştirilmesi, ekonominin çe-
şitli kesimlerinde belirli büyüklüklerin saflanmeısmı gerektirmektedir. 

EKONOMİK HEDEFUER : 

5.2 Türkiye'nin potansiyellerini en jniksek seviyede kullanarak 
ulaşabileceği bu büyüklükler: i(i) Fert başına bugünkünün dört kaU 
dolaymda bir Gayn Safi MUlî Hasıla, (ii) Gayri Safi Yurtiçi Hasılada 
da yaklaşık olarak tarımın payının yüzde 10. sanayiin yüzde 40. hiz-
metlerin yüzde 50 oranında yer tuttu|:u bir ekonomik yapı olarak tespit 
edilmiştir 

5.3 5.2 paragrafında belirtilen gelir seviyesine ve üretim yapışma 
ulaşmak için Üçüncü Beş Yıllık Planı döneminde yılda ortalama olarak 
GSMH yüzde 7.9, GSYtH ise ymde 8 oranında bir hızla artırılacaktır. 
GSYtH daki bu artış, faktör fiyatları ile tanmsal hasılada yılda 
ortalama yüzde 3,7, sanayide yüzde 11,2 ve hizmetlerde yüzde 7,7 dola-
yında artışla sağlanacaktır. Daha sonraki plan dönemlerinde GSYtH ve 
sektörlerin gelişme hızlan 1995 yılı için hedef alınan gelir seviyesini ve 
ekonomik yapıyı sağlayacak oranlarda hesaplanacaktır (1). 

BAZI ÜRETİM HEDEFLERİ : 

5.4 Üretken sektörlerde hesaplanan bazı hasıla artış hızlarıyla önem-
li mallarm üretiminde 1970 den 1995 e fiziki büyüklüklerle şu gelişmelerin 

(1). Sanayileşme için uzun dönemli perspektifte öngörülen yüzde 
11,2 Uk gelinme hızını, Birinci ve ikinci Planlarda öngtyrülen satıayileışme 
hızı ile karşılaştırarak, yeni perspektifin sanayileşmeye Birinci ve İkinci 
Beş Yıllık Planlardan daha fazla önem vermediği sonucuna ulaşmak ya-
nıltıcıdır. Şöyle ki, Birinci ve ikinci Planlarda öngörülen sanayileşme 
hızının gelir artışına katktst yüzde 33,S (yranında iken 1972 -1995 dö-
nemi için hesaplanan sanayileşme hızının gelir artışına katkısı yüzde U5 
olarak öngörülmektedir. Başka bir deyişle. Birinci ve ikinci Planların 
sanayileşme bazları farklı olduğundan, hızlar yaklaşık olarak aynı olsa 
bile yeni perspektifteki hızın gerektirdiği sanayileşme çabası geçmiş 
planların gerektirdiği çabadan çok daha yüksektir. AyrKa, yeni pers-
pektifte hedef alınan sanayi yapısının ara malı ve yatırım mulına daha 
fazla ağırlık vermesi sonucunda, toplam yatırımlar içinde sanayiin ya-
tırım payı yüksek olmaktadır. Yeni perspektifte yüzde 50 dolayında 
olan bu pay, Birinci ve İkinci Planlarda yüzde 30 idi. 



gerçekleştirilmesi hedef olarak almımştır : 1970 de 1.5 milyon ton olan 
demir-çelik üretimi 1995 de 20,0 milyon tona, çimento üretimi 6,4 mil-
yon tondan 40.0 milyon tona, kâğıt üretimi 151 bin tondan 4 milyon 
tona, elektrik üretimi 8,6 milyar Kw/saat'den 125 müyar Kw/saat'e, 
plastik üretimi 45 bin tondan 2 milyon tona, alüminyum ürünleri üretimi 
17,6 bin tondan 1,0 milyon ton dolayma çıkarılmalı veya teknolojik de-
ğişmelere göre bunları ikame eden ürünlerde eş değer üretim seviye-
leri gerçekleştirilmelidir. 

5.5 Hedef alman yapıya ve gelişmişlik düzeyme ulaşılması ile öde-
meler dengesi sorunu, tavizli dış kredi almak ve yurt dışına işçi gön-
dermek zorunluluğu hafifleyecek şekilde çözümlenecektir. 

SOSYAI. HEDEFLER : 

5.6 Nüfusun alçak bir doğurganlıkta artarak 1995 de 65 milyonu 
aşmaması sağlanacaktır. Çalışan nüfusun yüzde25 i tarımda, yüzde 23 ü 
sanayide ve yüzde 52 si hizmetlerde çalışacak biçimde 1905 de tam is-
tihdama ulaşılacaktır (1). 

5.7 Perspektif dönemde herkesin asgarî beşerî ihtiyaçlarmın (bes-
lenme. sağlık, barınma, giyim) karşılanmasına imkân verecek bir gelir 
seviyesine, sağlık ve sosyal güvenliğe kavuşturulması esas olacaktır. 

SAĞLIK : 

5.8 Sağlık hizmetlerinde hedef, sağlık seviyesini yükseltmektir. 
Bunun için tedavi edioi sağlık hizmetlerinin rasyonel, koruyucu hizmet-
lerin etkin kullanımı ile sağlık hizmetleri herkesin yararlanacağı bir 
yaygınlığa kavuşturulacak; 1995 de 7 500 kişiye bir sağlık ocağı, 2 500 
kişiye bir sağlık evi, 10 000 kişiye 50 yatak düşmesi hedefine veya gele-
ceğin gelişimlerine göre bunları ikame eden sayısal hedeflere ulaşüa-
caktır. 

EĞİTİM : 

5.9 Temel eğitimin süresi sekiz yıla çıkarılacak ve bu sistem 
kentlerde ve merkezi köylerin tamamında uygulanacaktr. 1995 de sekiz 
yıllık temel öğretimin ilkokul çağmdaki nüfusun tamamma; ikinci dö-
nem çağındaki nüfusun yüzde 75 ine, orta öğretim çağındaki nüfusım 
yüzde 45 ine ve yüksek öğrenim çağı nüfusunun yüzde 15 ine bu öğre-
nim kurumlarmda eğitim olanağı sağlanacaktır. Bu hedefleri gerçekleş-
tirmek üzere örgün eğitim sistemi yeniden düzenlenecektir, işgücüne 
kısa dönemde kalkınmanın ve yeni teknolojilerin gerektirdiği nitelikleri 
kazandırmak için etkili bir yaygm eğitim sistemi kurulacaktır. Sanayi-

(1). Hizmet sektörü, inşaat, ulaştırma, turizm, ticaret, serbest 
meslek, mali kurumlar, konut, kamu ve diğer hiznneleri kapsa/maktadır. 



leşmeye paralel olarak eğitim kurumlannın iç bölümünde meslekî ve tek-
nik dallara gereken ağırlık verilecektir. Maddî imkânları yeterli olma-
yan başarılı öğrencilerin özellikle teknik dallarda öğrenimlerini tamam-
layabilmeleri için her dönemde belirH sayısal hedefler saptanacak, ge-
rekli kamu yardımları artırılacaktır. 

KENTLEŞME : 

5.10 1995 de nüfusun jrüzde 70 ini kapsayan fonksiyonel ve kade-
meli bir feent dokusunun oluşumu gerçekleştirilecektir. Böylece nüfusun 
büyük şehirlerde yaratılan iş imkânları üstünde yığılmasını önlemeye 
yönelmiş bir kentleşme sağ'lanacaktır. 

K O N U T : 

5.11 Konut ihtiyaçları kent ve köy yerleşim dokusunun gerek-
lerine, sosyal amaçlar zedelenmeden ferdin ihtiyaçlarma ve toplumun 
ekonomik gücüne uygun standartlarla karşılanacaktır. 

KALK INMA HIZI GÖSTERGELERÎ: 

5.12 1995 5nlmda sadece belirli bir gelir seviyesi değil, bu seviyeye 
belirli bir ekonomik yapı ile ulaşmak hedef alınmıştır. Gayri Safi Millî 
Hasıladaki artış oranı hedef alman bu görünümü tek yönü ile yansıt-
maktadır. Oysa. yeni perspektifte kalkınma hızı ile anlatılmak istenen 
sadece gelir seviyesi değil, aynı zamanda ekonomide yapısal değişik-
liktir. Bu nedenle G9MH nm artış oranı, kalkmmanm bir göstergesi ol-
ma açısmdan gerekli, fakat tek başına yeterli görülmemektedir (1). 

5.13 Uygulamanın deferlendirilmesinde yeni bir kavramdan hare-
feet edilmesi zorunlu görülmüştür. Yeni kavram, verimlilik artışının ülke 
koşullarında ölçülebilir birer göstergesi olarak önümüzdeki dönemde aşa-
ğıdaki şekilde uygulanacaktır. Bu amaçla, 

( i ) GSYIH daki artış hızı, 

(ü) Sanayi gelirinin GSYÜî daki payı ve GSYÎH ya marjinal kat-
kısı, 

(üi) Smai üretimin (madencilik, İmalât sanayi, enerji) yıllık orta-
lama artış hızı ve sanayi üretiminin bileşimi, 

( iv) Sanayie ayrılan yatınmlann yıllık ortalama artış hızı ve top-
lam yatırımlar içindeki paja, 
kalkmmanm göstergeleri olarak almacak ve bunlarm tamamı yeni «kal-
kınma hızı» kavrammı oluşturacaktır. 

(1). G8MH yaşama seviyesinin ve hedef alınan gelir seviyesinin 
göstergesi olarak kullanılmaktadır. GSYtH ise öngörülen yapusal deği-
şikliğin ve verimlilik artışının göstergesi olmaktadır. Kalkınma tantmı 
her iki gelişmeyi de kapsadığı için GSMB ve GSYtH göstergeleri uygıv-
lamamn değerlendirilmesinde bir arada kullanılacaktır. 





UZUN DÖNEMLİ AMAÇLARI VE HEDEFLERİ 
GERÇEKLEŞTİRMEDE YARARLANILACAK PLANLAMA 

ARAÇLARI 

KULLANILACAK PLAN TÜRLERİ: 

6.1 Türkiye'nin 19&5 de öngörülen gelişmişlik seciyesine ulaşma-
sını amaçlayan perspektif hedeflerin gerçekleştirilmesinde «Beş Yıllık 
Planlar» «Yıllık Programlar», «Sektör ve Alt-Sektör Ana Planlan 
(Master Planlar)» ve «Ü Planlan» planlama araçlan olarak kullanıla-
caktır. 

TUTARLILIK tÇÎN EKONOMETRÎK MODELLER : 

6.2 Perspektif hedeflerin ve «Beş Yıllık Planlar» m hazırlanma-
sında tutarhhfm sag-lanması için, uzun ve orta dönemli hedeflerin makro 
ekonomik bir çerçeve içinde tespit edilmesi ve planlama yönünden önem 
arzeden değişkenler arasmda ilişkilerin formüle edilmesi gerektiğinden, 
buna imkân veren kalkınma modellerinden yararlanılacaktır. Bu model-
'ler, piyasa koşulları, tüketici tercihleri ve müteşebbis kararları Ue akücı 
•kaynak tahsisini tutarlı şekilde bafdaştıran karar aletleri olarak kul-
lanılacaktır. 

6.3 Planlama araçlarından «Beş Yıllık Planlar» ve «Yıllık Prog-
ramlar» daha önce de kullanılan araçlardır. Yeni eklenecek «iSektör ve 
Alt-Sektör Ana Planlan» ve «İl Planlan» ile birlikte bu araçlar, yeni 
perspektif plan anlayışına uygun bir yaklaşımla hazırlanacak ve kulla-
mlacaktır. 

5 YILLIK PLAÎÎLAR : 

6.4; Perspektif planm 1995 yıh için hedef aldıfı seviyemin ve gö-
rünümün saklanabilmesi, öncelikle perspektifin kapsadığı dönemde ya-
pılacak «Beş Yıllık Planlar» da bazı aşamaların gerçekleştirilmesine 
bağlıdır. Bu aşamalarm neler olduğu ve 5 er yıllık dönemler sonunda 
nasıl bir görünüme ulaşmanm gerektiği, ilgili «Beş Yıllık Planlaj-» da be-
lirtilecektir. 

6.5 Bu görünümü sağ'lamada planlama aracı olarak kullanılacak 
«İSektör ve Alt-Sektör Ana Planları» nm beş yılda gerçekleştirilmesd 
gerekli dilimleri ile «Sektör ve Alt-Sektör Ana Planı» yapılmayan alan-
lardaki hedefler «Beş Yıllık Planlar» la tespit edilecektir. Bunlann ge-
rektlrdiğ-i kaynaklarm büyüklüğü, almacak tedbirler, bu planlarda be-
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ÜÇÜNCÜ SEKTÖR : 

6.6 «Beş Yıllık Planlarda» ve «Programlar» da kamu ve özel kesi-
min plan dönemindeki pay ve sorumluluklarının belirlenmesi yanmda 
kanunlar veya difer kamu tasarrufları Ue kurulmuş olup, kamu fonla-
rım veya iştirakçilerinin tasarruflarmı kullanan kurum, dernek ve vakıf 
(3 üncü kesim) gibi tüzel klsUiklerin teşebbüsleri için de görev ve he-
defler, verilecektir. 

ANA (MASTER) PLANLAR: 

6.7 Kaynaklarm rasyonel dağıtımım ve ileride doğabilecek darbo-
ğazların önceden görülerek giderilmelini sag-lamık üze-e ekonom'nin 
kritik sektörlerinde (demir - çelik gibi temel imalât sanayileri, savunma 
sanayii, enerji, madencilik, ormancılık, tarımda sulama, ulaştırma vb.J 
ve eğitim, sağlık, turizm, spor gibi sektörlerde ülkenm bütünü için, AET 
İle ortaklığm koyduğu aşamalara da paralel olarak 15 - 25 yılı kapsayan 
«Sektör ve Alt^Sektör Ana Planlan (Master Plan)> yapılacaktır. 

6.8 öte yandan, yeni perspektifteki sanayileşme anlayışı büyük öl-
çekli tesislerin kurulmasmı gerektirdiğinden, yatırımların olgunlaşma sü-
releri «Beş Yıllık Plan» sürelerini aşmakta, «Sektör ve Alt-Sektör Ana 
Planlan» nm araç olarak kullanılmalan bu nedenle de zorunlu olmak-
tadır. 

6.9 Birden fazla uygulayıcıyı ilgilendiren büyük projeler, iç ve dış 
finansman ile fizik girdiler açısından uygulayıcı kurumlar itibariyle ter-
mln tablolarma bağlanaraJc «Sektör Ana Planlan» na alınacaktır. 

6.10 Bu planlar, perspektif plan döneminin sonu, 1995, için hedef 
alman yapmm ve büyüklüklerin gereği olaralk bu sektörlerde gerçekleşti-
rilmesi zorunlu olan faziki hedeflere zamanmda, yeterli nitelikte ve eko-
nomik büyüklüklerde birimier kurularak ulaşılmasmı sağlajfacaktır. 

Yn.T.TK PROGRAMLAR : 

6.11 «Yıllık Progranolar» «Sektör ve Alt-ıSektör Ana Planlan»nm 
ve «Beş Yıllık Planlar» ın yıllık uygulama aracı olarak kullanılacaktır. 
Bu programlar, öngörülen hedeflerm yıllara düşen büyüklüklerinde mey-
dana gelecek saptamalan giderecek tedbirleri kapsayan bir anlayışla ha-
zırlanacaktır. Böylece, «Beş Yıllık Plan» hedefinde herhangi bir yılda 
meydana gelecek sapmanın beş yılm sonunu ve giderek perspektif dö-
nem sonucımu etkilemesi önlenecektir. 



6.12 Yıllık Programlarda, Üçdncü Plan dönemi içinde ba^.aniik 

üzere, bir yenilik olarak, ekonomide önemleri gittikçe artmakta olan 

sosyal tasarruf kurumlan, gönüllü vaıkıf ve demeJder yatırımları için 

özel ve kamu kesimleri yatırımları yanında ayn hedefler gösterilecektir. 

6.13 «Sektör ve Alt-Sektör Ana Planlan» ile planlanan kamu hiz-

metleri «Yıllık Programlarda» ayrmtılan ile yer almayacak ve bunlara 

aynlacak kaynaklar, özellikle sanayileşme hedeflerini saptırmayacak öl-

çülerde tutulacaktır. Ancak bunlarm perspektif dönem içinde gerçekleş-

tirilmesi kararlılıgmm sag-ladıgı her türlü imkândan yararlanılmış ola-

caktır. 

tL (MAHALLİ İDARELER) PLANLARI : 

6.14 Sanayileşmeye yeterince ağırlık verilmesi, kamu tasarnıfla-

rmm rasyonel kullanımını gerektirmektedir. Anayasa'nm 116 ncı maddesi 

il özel idaresi, belediye ve köy birlmterinin müşterek mahalli ihtiyaçla-

nnm, mahalli organlarca saglanmaamı esaa almakta ve bu idarelere 

görevleri ile orantılı gelir kaynaklan saflanacafını belirtmektedir. «Il 

(Mahallî idare) Planlaması» müşterek mahalli ihtiyaçlan tespit edecek 

(1) ve bunlan karşılayacak kaynaklann araştırma, deg'erlendirme, 

programlama ve projelendirme çalışmalarını rasyonalize edecek; merke-

zin yaptığı teknik ve malî yardımm rasyonel kullanımım ve cofrafi ba-

kımdan dengeli dağılımını saflaj-acaktır. 

6.15 Müşterek mahallî ihtiyaçlann imkânlar ölçüsünde mahallî 

'kaynaklardan karşılanması ve merkezden teknik ve malî yardım yapıl-

ması zorunlu görüldüğünde, bu yardımlann uygun bir örgüt eliyle artan 

bir etkinHkle ve bir program çerçevesinde yupilması gerçekleştirile-

cektir. 

6.16 «Î1 Planlan», mahallî idarelerle merkezî idarenin taşra ku-

ruluşlan arasmda etkin bir işbirliği ve koordinasyonun saflanmasmda 

araç olarak kullanüacak; böylece, Anayasa'nm 112 nci maddesinde be-

lirtilen idarenin bütünlü^ ilkesine uyulması sağ-lanacaktır. 

(1) Bugünkü yasa ve uygulamalara göre mahaZli idareler çağ-
daş müşterek maluılli ihtiyaçlan karştlamaktan uzaktır. Mahalli idare-
li üe merkezi idare arasındaki görev çizgileri iyi belirlenmediĞinden te-
kerrürler ortaya çıkmaktadır. (Çözüm için Bkz. 7.5, 7.SJ 





KALKINMA POLİTİKALARININ İLKELERİ 
7.1 Politikalarda ilkeler, kamu kurumlarınca amaçlara yöneltile-

cek araçların etkin ve ahenkli kullanımını sağlayan birer disiplin aracı-
dır. 

7.2 Perspektifte öngörülen yaşama düzeyine ulaşılması ve ekono-
mik yapı defişikUtinin gerçekleşürilmesi için Beş Yıllık Planların, Yü-
lık Programların hazırlanmasmda uyulacak ekonomik, sosyal ve kül-
türel politika ilkeleri aşafıdadır. Bu ilkeler perspektif dönemde sanayi-
leşme hızım yavaşlatmayacak bir dengede tutularak uygulanacaktır. 

M Î T . T . T SAVUNMA : 

7.3 Millî savunma hizmetlerinin gerektirdiği araç ve gereçlerin 
yeterli ölçülerde sağlanması ile millî sanayileşme çabalan arasında sis-
temli bir bağıntı kurulacaktır. 

ADALET REFOKMTJ : 

1A Iç huzur ve düzen ile kalkınma süreci arasmdaM bağmtı göz-
önünde tutularak yargı sistemi gerek kurum ve kurallar gerek yapı ve 
gereç olarak bir reform tutumu ile ele alınacak; adalet hizmetlerinin 
bütünü ile perspeküf dönem içinde en yüksek düzeye ulaştırılması saf-
lanacaktır. 

KAMU KEStMt REFORMU : 

7.5 Kamu kesiminde merkezi idareyi taşra yönetimini, mahallî 
idareleri ve kamu iktisadî kuruluşlarını kapsayan, kamu görev, kadro 
ve personelini bir bütün olarak ele alan bir reform yapılacaktır. Bu re-
formla özellikle kamu yöneticisinin yeüştirilmesine önem verilecek, ka-
mu yönetiminin kendi kendini sürekU ve sistemli biçimde geUşürip, yeni-
leyecek bir düzene kavuşturulması ve böyle bir düzen içinde dalıl hızlı 
ve etkin iş görmesi sağlanacaktır. Bunun için, ayrıca, merkezi düzeyde 
etkili bir yol gösterme, destek, gözetim ve denetim gerçekleştirilecektir. 
Toplumun güvenlik içinde yaşamasını sağlayacak yasal ve idarî düzen-
lemeler yapılacak ve hizmetler perspektif dönem içinde, hedef alınan 
sosyal ve ekonomik yapının gerektirdiği standardlara yükseltUecektir. 

7.6 Kamu hizmetlerinin, «sanayileşerek kalkınıma» tercihi İle Ana-
yasa'nm kişilere tanıdıfı sosyal ve iktisadî hakların en iyi biçimde bağ-



daşmasım saflar niteükte olması esastır. Bütün kamu kuruluşları «hiz-
met» ve «kamu yaran» anlayışlarmı bu esasa bağlayacak ve Anayasa'-
mn ikinci kısmının üçüncü bölümünde yer alan hükümlerdeki kriterleri, 
perspektif dönemde «sanayileşerek kalkınma» tercihini gözönünde tuta-
rak uy^layacaklardır. 

7.7 Kamu kuruluşlarının kalkmma sürecinin yükü olmaktan çıka-
rılarak, kalkınmamn bilinçli bir hızlandırıcısı durumuna getirilmesi te-
mel ilkedir. 

7.8 Kamu kesimi reformları, Anayasa'nm 10, 41, 112, 115, 116 ve 
129 uncu maddeleri uyarınca kamu hizmetlerinin yönetim birimleri ara-
sında açıklıkla paylaşılmasını, kuruluşların dikey ve yatay olarak «İda-
renin bütünlüğü» prensibi içinde çalışmasını sağlayacaktır. 

7.9 Bütçeleme, hazine, genel hesap yöntemleri perspektif hedef-
lere ve plan disiplinine uygun bir anlayışla yenilenecek, ödenek bağlama 
(tahsisi varidat) uygulamasma gidilmeyecektir. Vergi kayıplarını önle-
yecek ve vergi randımanının artmasını sağlayacak bir vergi İdaresi, 
yargı ve denetim düzeni gerçekleştirilecektir. 

7.10 Perspektif dönemde, kamu kesimi carî harcamalannm GıSMH 
nın her yıl planlarda belirlenen bir oranını aşmaması ve hızlı sanayileş-
menin gerektirdiği «gelişme carî harcamaları» nın yatırımların üretim 
sürecine girmesini sağlayacak ölçüde tutulması gerçekleştirilecektir. Ka-
munun idare ve hizmet yatınmlarmm lüks ve israfa yol açmaksızın, 
mahallî koşullara en uygun biçimde yapımı esas tutulacaktır. 

7.11 Kalkınmaya daha çok katkıda bulunmalarım sağlamak için 
İktisadî Devlet Teşebbüslerinin verimlilik ve modem işletmecilik ilkele-
rine göre çalışmalarım gerçekleştirecek yeniden düzenlemelere gidile-
cektir. 

KAMTT KEStMl VE ÖZEL TEŞEBBÜS : 

7.12 Sanayileşmenin gereken hızda ve biçimde oluşması, özel 
millî teşebbüsün gücünün bu strateji yönünde geliştirilmesi için Devlet, 
(îi) özellikle büyük sermayeyi, yüksek ve ileri teknolojiyi gerektiren 
yeni, riskli ya da savunma ile ilgili sanayilerin geliştirilmesi teşebbüsle-
rinde bulunacak, (ü) Özel kesimin faaliyetlerini özendirici, destekleyici 
ve caydırıcı olarak «yöneltici» bir görev üstlenecektir. Özel kesimin faa-
liyetlerinin yöneltilmesinde kararhlık, açıklık, genellik ve güvenlik ilke-
lerine uyulması ve özel teşebbüsün perspektif hedeflerin gerektirdiği 
alanlara yöneltilmesi, Anayasa'nm 40 ve 41 inci maddeleri Ue Devlete 
verilen bir ödevdir. 

MİLLİ TASABRtIFLABI ARTIRMA : 

7.13 Perspektif plan döneminde millî tasarruflarm, kalkmmamn 
gerektirdiği yatırımları sağlayacak düzeye getirilmesi esastir. Bu dö-
nemde yatırım hedeflerine ulaşmak için yurt İçi tasarrufların arttırıl-
ması yanmda, yurt dışındaki işçi tasarruflarınm, bankacılık ve sigorta 
sistemleri ile sermaye piyasasım bir bütün halinde ele alarak yatırım-
lara dönüştürülmesinden de yararlamlacaktır. 



7.15 Vergi adaletine yaklaşmak ve plan hedeflerinin gerçekleşti-
rilmesinde daha etkin bir şekilde kuîlanılmasım sağlamak için kamu 
gelirleri, çeşitli kazanç gruplarının özelliklerine göre tertiplenen kural 
ve kurumlara bağlanacaktır. Kamu gelirlerine her yıl yeni finansman 
kaynaklan aranmasını gerektirmeyecek ve gelişen ekonomik faaliyet-
ler kavrayacak bir esneklik ve yapı kazandırılması sag'lanacaktır. 

7.16 Plan hedeflerinin gerçekleştirilmesinde kaynakların etkin 
kullanımına imkân veren fiyat istikrarınm sağlanması ilkesi gözetile-
cektir. 

ÖZEL YABANCI KAYNAKIABDAN YARABIAI ÎMA : 

7.17 Yabancı sermaye iç tasarruf açıklarına karşı yararlanılabile-
cek bir kaynak ve özel milli teşebbüsün millî kaynaklardan üretilmeyen 
teknolojiyi kullanmasında, yüksek vasıfta İşgücünü işbaşında eğitme-
sinde ve dış pazarlara çıkışında işbirlifi yapacağı bir ortak olarak kabul 
edilecektir. 

7.18 Planlar ve programlar uyarınca hızla kurulmaları gereken 
sanayi birimlerinin yapımında, özel teknoloji gerektiren konularda ve 
iç tasarruf açıklarının zorunlu kıldığı zamanlarda, kalkınma hızını dü-
şürmemek ve iç fiyat istikrannı bozmamak için, bağlantı yöntemleri ön-
ceden belirlenmek şartıyla, dış imalâtçı kredilerinden yararlamlacaktır. 

D ^ TİCARET REJİMİ: 

7.19 Karma ekonomi ilkeleri içinde dinamik bir ihracat politikası 
uygulanarak sanayi ürünleri (özellikle ileri dönemlerde yatırım malı) 
üiTEUJatmın artması ve çeşitlenmesi sağlanacak ve bu tür ihracat çeşitli 
yöntemlerle desteklenecektir. 

7.20 ithalât, sanayileşmenin, yeni teknolojilerin, iç tasarrufuıı, 
fiyat isükrarlarmm gerekleri ve AETT'ye karşı yükümler gözönünde tu-
tularak çeşitli kambiyo, dış ticaret rejimi, gümrük tarife araçları ve 
benzeri araçlarla planlanarak özellikle yatırım mallan ve ham madde-
ler konusunda darboğazlara yol açılmaması sağlanacaktır. 

AET İLE lUtŞKlUER : 

7.21 Uzun dönemli kalkınma amaçlan ile Katma Protokol yüküm-
lerinin bağdaştırılması ve AET ile ilişkilerin, Türkiye'nin uzun dönemli 
amaç ve hedeflere ulaşmasmı engellememesi gözönünde tutulacaktır. 

7.22 Ankara Anlaşmasmdaki bütün imkânlardan yararlamlacak 
ve ortaklık ilişkilerinin Türkiye'nin 3.3-3.6 pragraflannda beürtilen bi-
çimde sanayileşerek kalkınma gereklerini olumsuz yönde etkilemeyeceği 
bir ortam hazırlanacaktır. 



7.24 Türkiye, perspektifte hedef alınan hız ve biçimdeki sanayi-
leşmeyi gerçekleştirecek nitelikteki tedbirleri gerekli gördüğünde ala-
caktır. 

TEKNOLOJİ SEÇtMÎ VE ÜBETÎMt : 

7.25 Dünya piyasalarında rekabet imkânlarının artırılması ve bü-
tün ekonomik kesimlerde yüksek bir verimliliğin sağlanması için dün-
yadaki teknolojik gelişmelerin yakından izlenerek, teknoloji ithalâtında 
en yeni teknolojilerin seçilmesi yanında, ithal edilenlerin en etkin şekil-
de kullanılmaları esas olacaktır. Bunun için ithal edilen teknolojilerin, 
Türkiye'nin koşullanna uyumu sağlanacak, aynca yerli teknoloji üreti-
mine geçilecektir. 

7.26 Terli teknoloji üretimin başlıca merkezlerinden biri olaralc, 
kamu ve özel milli mühendislik ve projecilik hizmetleri ödüllenecek ve 
özendirilecektir. 

7.27 Alt-yapı yatınmlarmda ihtisaslaşmış, glivenilir özel milli 
taahhüt firmalannm dış pazarlarda rekabet edebilmesini sağlayacak 
tedbirler geliştirilecektir. 

7.28 Dış rekabete açık olan imalât sanayilerinde rekabete imkan ve-
recek en ileri teknolojilerin seçimi ve etkinlikle kullanımı esas olacaktır. 
DIŞ rekabete açık olmayan sektörlerde (inşaat, hizmetler vb.) plan hedefle-
rini zaman yönünden aksatmadığı takdirde, işgücü - yoğun - teknikler 
benimsenecektir. Büyük ara malı sanayilerinin ürünlerini işleyen ve tek-
nolojisinin gereği işgücü yoğun olan sanayilerin (alüminyum ile madeni 
eşya sanayii gibi) geliştirilmesine öncelik verilecektir. 

TAKIM : 

7..29 Tanm sektörünü, üretimden tüketime kadar bütün aşama-
larmda bir reform tutumu içinde diğer sektörlere net kaynak aktarabi-
lecek güce ulaştırmak; tarımdaki gelişmeyi ekonominin ihtiyaçlarına 
yeterli bir duruma getirmek esas olacaktır. 

7.30 Bunun için tarımsal üretimde verimliliğin aHınIması, kalite-
nin yükseltilmesi tanmm milli ekonomiye katkısmı en jöiksek düzeye 
ulaştıracak, tarımın hava şartlarına duyarlılığını en aza indirecek ürün 
cinslerinin yetiştirilmesi ve tekniğin yaygınlaştırılması esas olacaktır. 
Ancak dengeli beslenme açısından iç talebin gerekli kıldığı ürünler ile 
ihracat potansiyeli bulunan ürünleıin yetiştirilmesine öncelik verilecektir. 
Gıda maddeleri arzınm, ekonomide bu mallara bağU olarak enflasyonist 
toaakılann doğmasmı önleyecek seviyede tutulması gözetilecektir. 

7.31 VerimlUiğin artırılması için teknolojik gelişmelerden yarar-
lanılacak, sulama ve toprak muheıfaza yatırımlarına ağırlık verilecek 
tounlann üretime hızla 'katkıda bulunması sağlanacaktır. Anayasa'nm 



37 nci ınax3desi uyarınca topraksız olan veya az topraJkh çiftçiye sosyal 
adalet ilkeleri ve ekonomik verimlilik esaslan g-özönünüde tutularak 
toprak sagrlaoacak ; çiftçi, uyumlu donatım ve teşkilata kavuşturulacak, 
modem girdi kullanımı yaygınlaştırılacaktır. Bunlar için, üretimden 
satışa kadar, mümkün olan ölçüde faaliyetlerin üreticinin ve tüketicinin 
yararlarmı bağdaştıran kooperatifler tarafmdan gerçekleşürilmesi esas 
tutulacaktu-. 

HAYVANCILIK : 

7.32 Hayvancüıg-m, halkm dengeli beslenmesi ve iç tüketim talep-
lerinin karşılanması yanmda ihracat imkanlarmm artırılması, tarım 
sektörünün geUr istikrarmı kendi içinde gerçekleştirmesini sağ-layacak 
toiçimde gelişürilmesi esas olacaktır. Bunun için, yetiştiriciyi destekle-
yecek, hayvan sagrlıgınm korunmasmı, kaçakçılıfm önlenmesini, yem 
üretiminm, besicUiğ-in yaygmlaşmasmı, güvenilir bir et ve hayvan mahsul-
leri sanayiinin kurulmasmı, işlenmiş et ve hayvan mahsullerinin ihra-
catmı sag-layacak teşkilatlanmaya gidilecek, mevcutlar geliştirilecektir. 

ORMANCILIK : 

7.33 Ormanlar, orman varhfmm korunması ve genişletilmesi ya-
nmda, sanayileşmenin gerektirdiği talepleri yurt içinde darboğazlara yol 
açmaksızm karşılama anlayışı içinde işletilecektir. 

SU ÜRÜNLERİ: 

7.34 Yurt içi talebin karşılanması, ihracatmm yükseltilmesi, sa-
nayiin geliştirilmesi maksadile denizlerde ve iç sularda su ürünleri üre-
timinin artırılmasma çahşılacaktır. 

MADENCİLİK : 

7.35 Temel metal sanayileri ve enerjinin ham madde ilıttyaçlarmı 
karşılamak ve döviz kazancım artırmak imkânları gözönünde bulun-
durularak, aramalar, önceliklere göre düzenlenecek ve bilinen maden 
rezervlerinin geliştirilmesi, işletmeciliğin milli kalması temel ilke olacak, 
kaynaklarm israf edilmeden en uygun biçimde değerlendirilmesi sağla-
nacaktır. özelUkle enerji ham maddelerinin ve stratejik madenlerin za-
manmda ve emniyetle sağlanması için Devlet eUyle işletilmesi esas 
tutulacak, radyoaktif mineraller kamu tekelinde bulundurulacaktır 

7.36 Yeraltı kaynaklarmm yurt ihtiyaçlarına ve miUi yararlara 
uyumlu kullanımmı sağlayacak kurallar ve kurumlar koyulacaJc ve ku-
rulacaktır. 



7.37 Teknolojik araştırmaların geliştirilmesi ve zamanla yerli tek-
noloji üretilmesi, önemli ölçüde ithal itoamesi satlanması, e'konomdk ve 
teknik yönden dış etkenlere duyarlılıgrm sızaltılması. sanayileşmenin da-
ha saflara bir temele oturtulmasını gerektirmektedir. Bu nedenle başta 
kimya, petrokimya, makina imalat, (karayolu, demiryolu, deniz ve hava 
yolu taşıtları dahU), maideni eşya. metal ve elektronik saaıayileri olmaüc 
üzere ara mallan ve yatırım mallan üretimine öncelik verilecektir. 

7.38 iKapasite bü3riiklüg1i ve kullammı, teknoloji seçimi, uygun 
kuruluş yeri ve dış rekabet gücü konulan daıha çok önem kazanacak ve 
•bunu sağlayacak sınai organizasyon, milli teşebbüs esas olacak şekilde 
geliştirilecektir. 

7.39 Montaj sanayü Üçüncü Plan döneminde imalat sanayUne 
dönüştürülecek, otomotiv gibi yogim sermaye, teknoloji ve araştırma 
gerektiren belirli sanayi kollarında birleşmeleri saklayacak özendirme 
tedbirleri alınacaktır. 

ENERJt 

7.40 Sanayileşmenin ve yülcselen yaşama düzeyinin gerektirdiği 
enerjinin sa,eianmasında Devlet tekeli ve yurt kaynaklannm deegrlen-
dirilmesi temel ilke olacaktır. Dış toynalîlardan enerji aimması. dış kay-
naklara b a t h l ı ^ azaltılması amacı dikkate almarak ve enerji alımı-
nm tek dış kaynağa bağlanmaması ükesi gözönünde tutularak gerçek-
leştirilecektir. 

7.41 Nükleer teknolojiye giriş sağlanacak, ancak bu 'kaynak 22 
yıllık perspektif dönemin enerji gereklerinin karşılanması açısından 
planlanacaktır. Nükleer teknolojinin çeşitli üreüm dallarına ve sağlığa 
uysnılanrtıası imkanlan planlarda, vanlan aşamonm gereklerine göre 
değerlendirilecektir. 

ULAŞTIRMA VE HABERUEŞME : 

7.42 tnaştırma sektöründe ekonomik gelişmenin ve özellikle sa-
nayileşmenin gerektireceği ulaştırma talebinin asgaıri maliyetlerle karşı-
lanması esas olacaktır. Belirli yerleşme yörelerinde ulaştırma alt yapısı-
nın kurulması ve malıalli ulaştırma üıtiyaçlannm karşılanması planlara 
toağljınacaktır. 

7.43 Yurt içi ve yurt dışı tüm ulaşımda alt - yapı ve işletme ola-
rak güven verici bir hız ve süreklilik sağlanacaiktır. Bunun için dünya 
ulaştırmasmdaki gelişmeler izlenecek, çağdaş ulaştırmanın gereği olan 
sistem, organizasyon ve koordinasyon sorumlu toir yönetim altmda sağ-
lanacak ve geliştirilecektir. 

7.44 Deniz ve hava yollan ulaştırmasında, özellikle dış piyasalarda 
rekabeti gerçekleştirecek bir kapasite, modernleşme ve işletmecilik an-
layışı sağlanacaktır. Demiryolu ulaştırması, sanayiin gelişmesi ile doğa-
cak yük taşmıası gereklerini karşılayacaflc duruma getirilecektir. 



7.46 Haberleşme hizmetleri, artan ekonomik faaliyetlerin ve yük-
selen yaşama düzeyinin gerektirdiğ'i haberleşmeyi darboğazlara yol aç-
mayan bir hızla karşılayacak şekilde geliştirilecektir. Badyo ve televiz-
yon, kitle haberleşmesini sag-lamamn ötesinde milli ve kültürel bütünlüğü 
korumada da yararlanılacak bir araç olarak, yurt düzeyine yaygınlaştı-
rılacaktır. 

TURÎ2M : 

7.47 Turizm yatının ve işletmecüifinde dış ve iç turizm talebine 
uygun biçimde özel sektör esas almacaktır. Kamunun yatırımı ve iş-
letmeciliği öncü ve örnek tesislere veya yabancı yatınmlarm özel milli 
sektörün kifayetsizliği ölçüsünde eşlik amacma yönelecektir. Turizm 
potansiyeli selekttf biçimde ve fiziksel planlara göre yer altı ve yer üstü 
tarihi değerler titizlikle korunarak geliştirilecek ve turizmin planlara 
uygun gelişimini gerçekleştirmek için deniz ve göl kıyılanımı toplum 
yararına kullanılmajsı sağlanacaktır. 

SOSYAL, ADATET : 

7.48 İstihdam imkanlarının artınlması. sosyal güvenliğin yay-
gmlaştırılması ve gelir dagılımınm iyileştirilmesi için uygulanacak poli-
tikalar, perspektif dönemde sanayileşme hızmı yavaşlatmayacak bir den-
gede tutularak geliştirilecekJtir. 

7.49 Gelir dağılmımm iyileştirilmesi, gelir gruplan arasmdaki 
fark azaltılarak ve yurt içinde daha dengeli bir gelişme sağlanarak ger-
çekleştirilecektir. tl ve İlçelerin gelişme düzeyleri objektif yöntemlere 
göre tespit edilecek ve kamu hizmetlerinden yararlandırmada gelir fark-
leınnı gözetici bir yöntem izlenecektir. 

7.50 Yurt düzeyinde dengeli kalkınma ilkesinin uygulanması, 
millî çaptaki üretken yatınmlarda objektif ekonomik kriterlerin ge-
çerli olmasını engellemeyecektir. 

7.51 Bilimsel yöntemlerle tespit edilecek olan geri kalmış yö-
relerin, potansiyelleri bulunan alanlarda, uzun dönemli kalkınmamn 
amaçlarma yönlendirilmeleri, millî bütünlük ilkesi içinde iktisadî ve 
sosyal gelişmeleri sağlanacaktır. 

YERUEŞME VE KENTLEŞÎVIE : 

7.52 Kent ve kır ölçeğinde ana yerleşme dokusunun kalkınmaya 
uyumu sağlanacaktır. Bu uyum; (i) Kentlerde iş imkânlan yaratarak 
bunlara fonksiyonel bir nitelik kazandırılıp özellikle kamu sanayii ya-
tınmlannm ve organize sanayii bölgelerinin çevresinde Belediye disip-



İminin kurulması (ii) Kamu hizmetlerinden daha geniş î)ir nüfusun 
yararlanmasma ve kamu yatınmlannm etkinliğinin artmimasma im-
kân verecek merkezi köylerin (1) seçilip g-eliştirilmesi; (iii) Kentlerde 
alt yapmm çevre koşullarmda sorun yaratmayacak biçimde ve ileri 
aşamalara geçişi sağlayacak standartta yapılması, konut, sağhk ve 
sosyal hizmet ihtiyaçlarmm bir ibütün olarak ele alınmaları ile gerçek-
leştirilecektir. 

KONUT: 

7.53 Konut ihtiyacmın öngörülen yerleşim dokusuna ve stan-
dartlara uygun biçimde karşılanması için kamu, etkili politika araç-
ları ile gerekli yönlendirmeleri yapacak, bu alanda önderlik görevini 
yüklenecektir. Gecekondularm çevre saghğmda, belediye hizmetlerini 
sağlamada ve şehirlerin ileri dönemlerindeki gelişiminde sorun yarat-
mayacak biçimde, asgari bannma, ruh ve beden saflığı koşullarmı ye-
rme getirecek standartta yapımları disiplin altına almacaktır. 

SAĞLIK: 

7.54 Sağlık hizmetlerinin tek elden yönetilmesi temel İlke olacak-
tır. Yataklı tedavi kurumlanmn kurulması, standartları ve yönetimi, 
kaynaklarm etkin kullanımını sağlayacak biçimde yeniden düzenlene-
cek, koruyucu hekimlik ağırlık kazanacaktır. Kademeli bir sağlık si-
gortası gerçekleştirilecektir. Sağlık personelinin hedeflere uygun sayıda 
ve niteliklerde yetiştirilmesi ve yurt düzeyine dengeli dağıtımı sağla-
nacaktır. 

7.55 İlâç sanayii halkm sağlığmm ve gelirinin olumsuz etkilen-
mesini, kaynaklarm israfını önleyecek biçimde kamunun denetiminde 
tutulacak, Uâç ham maddelerinin yurt içinde üretimi esas olacaktır. 

EGÎTİM : 

7.56 örgün ve yaygm eğitim fırsat eşitliğini, özellikle sanayi-
leşmenin gerektirdiği işgücü maharetini sağlayacak ve kişilerin yete-
neklerine uygun eğitim olanakları verecek; mili! bütünlük ülküsüne, de-
mokratik düzeni kökleştirme bilincine sahip, araştırıcı, yapıcı, yaratıcı 
kuşaklann yetişmesini sağhyacak biçimde yeniden düzenlenecektir. 
Anayasa'nın 50 nci maddesine göre «halkm öğrenim ve eğitim ihtiyaç-
larını sağlamak» Devletin başta gelen ödevlerindendlr. 

7.57 örgün ve yaygm eğitimde uygulayıcı mesleki ve teknik ta-
san gücü Ue teknoloji üretici, auraştıncı insangücünün yetiştirilmesi ve 

(1) Merkezi köyler, kentle diğer yerleşme birimleri arasında, 
bazı köyler seçilerek kamu hizmetlerinin buralarda yoğunlaştınlmasx 
ile yaratilan bir kademedir. 



7.58 Temel efitimin süresi sekiz yıla çıkarılacak ve kişileri mes-
lekî bilgi ve yeteneklerle donatacak bir yapıya kavuşturulacaktır. 

7.59 Eğitimin fırsat eşitliğini sağlama fonksiyonunu görebilmesi 
ve kişilerin yeteneklerine uygun efitim mkânlan sağlanabilmesi için 
burs, kredi ve yatılılık sistemleri yeniden düzenlenecek, eğitim imkânı 
sağlanması konusunda bölgesel farklılıklar giderilecektir. Ayrıca 
eğitim kurumlarmm 3Tirt düzeyine dağılışmda planlanan yerleşme dü-
zeni esas ahnacaktır. 

GENÇLİK VE KÜLTÜR : 

7.60 Sporun günlük faaliyetler arasmda benimsenip toplumun 
ruh ve beden sağ-lığ:uıı geliştirecek bir yaygınlığa kavuşturulması sağ-
lanacaktır. 

7.61 Genç kuşağın Atatürk ilkelerine, laik ve sosyal hukuk dev-
leti esaslarına, hür demokratik düzene yürekten inanarak ülkenin ya-
rarlarım, millî değer ve ülküleri, millî ruh ve heyecan duygulan içinde, 
yapıcı ve yaratıcı yeteneklerle ve değerlerle yetiştirilmesi sag:lanacak-
tır. 
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ÜÇÜNCÜ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI HEDEFLERİ 

8.1 1995 e kadar uzanan yeni perspektifin ilk dilimi olan Üçüncü 
Plan döneminde perspektif amaç ve hedeflere ulaşmak için zorunlu he-
defler benimsenmiştir.. 

EKONOMİK HEDEFLER : 

8.2 Üçüncü Plan döneminde OSYİH da 88 milyar TL. lık artış sak-
lanacaktır (1). Üretim, tarım sektöründe yılda ortalama yüzde 4,0-4,5 
sanayi sektöründe yüzde 11,5-12,5 hızlarıyla artırılacaktır. Böylece 
GSMH daki artışm yaklaşık olarak yüzde 12 si tarım sektörünün, yüzde 
36 sı sanayi sektörünün, yüzde 52 si de hizmet sektörünün hasılasmdaki 
artışlardan saflanmış olacaktır. 

8.3 Sanayi içinde imalât sektörünün üretimi, yılda ortalama yüzde 
11,5 - 12,0 bir hızla grelişecektir. İmalât sektörünün yapısmda perspektif 
planda amaçlanan yönde bir defişimin sağlanması için bu dönemde üreti-
min, tüketim malları sanayiinde yılda ortalama yüzde 6,5 - 7.5 hızla art-
masma karşıhk, ara malları sanayiinde yüzde 14,0 - 15.0, yatırım mallan 
sanayiinde yüzde 16,0 - 17,0 hızlan ile artması gerçekleştirilecektir. Kimya, 

demir - çelik, demir dışı metaller, maküıa imalât sanayii, elektrik gereç-
leri gibi sanayilerin 1977 yılmdaki üretimleri 1972 seviyesinin iki ka-
tına ulaşacaktır. 

8.4 Madencilik sektörü üretimi yılda ortalama yüzde 15 hızila, 
enerji üretimi ise yüzde 13 hızla artınlacaktır. 

8.5 Sanayi sektörünün OSYİH daki paymın 1&95 de yüzde 40 a 
çı'kanlması için bu paym 1972 de yüzde 23 iken 1977 de 3rüzde 27 ye 
yükselmesi sağlanacak, tanm sektörünün payı ise yüzde 28 den yüzde 
23 e düşecektir. 

8.6 Bu hedeflere ulaşmayı saflamak için 1973-1977 yıllarını 
kapsayan Üçüncü Plan döneminde 291 milyar TL. lık yatınm yapıla-
caktır. Bu tutara ulaşabilmek ıçm yatırımlar yılda ortalama yüzde 
12.7 dolayında bir hızla artırılacaktır. Sektörlerin istenen yönlerde ve 
hızlarda gelişmelermm sağlanması için bu dönemde gerçekleştirilecek 
sabit yatınmlarm yüzde 12 si tarım sektörüne, yüzde 45 i sanayie, yüzde 
43 ü ise hizmetler sektörüne yapılacaktır. Sanayie yapılan yatırımlar, 
yüda ortalama jöizde 18 lik bir hızla artacaktır. 

(1) Mutlak büyüklükler 1971 fiyatlara ile venhniştv. 



S i T a L ' ' » '^-^a-a yüzde 13,6 d o i a ^ 
b:r h,zla artmimasmı, yani artan gelirin yüzde 38 inin tasarruflara ay-
nlmasım gerektirmektedir. Bu tasarruf oz^ ı bir yandan bu plan â l 
^emı içuı sağlanabilir görülmekte, öte yandan Anayasa'nın 53 üncü 
maddesine uygun olarak hedef alman gelişmişlik seviyesine ulaşmada 
sanayım sağırlık merkezi» olabilmesi için zorunlu bulunmaktadır. 

8.8 Tasarrufların artınlmasmda en büyük katkmm kamu kesi-
minden gelmesi zorunludur. Bu nedenle kamu tasarruflan yılda or-
talama yüzde 19 dolayında artırılarak 1977 de 1972 seviyesinin yakla-
şık olarak 2,5 katına yükseltUecektir. Kamu tasarruflarmda bu oranda 
bir artış kamu cari harcamalarmda yıllık artış oranmın yüzde 8 dola-
yında tutulmasına karşılık, kamu gelirlerinde yılda yüzde 12 dolayla-
rmda bir artış sag-lamakla gerçekleştirilecektir. Bu da, 1972 deki vergi 
yapısı ile elde edilebilecek kamu gelirlerine, 1977 de GSMH-nm yüzde 
4-D 1 ölçüsünde ek kamu geliri sağlayacak vergi kaynaklarmm eklen-
mesi ile saklanacaktır. 

6.9 Perspektif plajun dış kaynaklara bafülıgm azaltılmadı ama-
cmı gerçekleştirmek için mal ve hizmet ihracatmın yılda ortalama 
J^zde 9 2 hızla artması sağlanırken, dönem içinde 450 milyon dolarlık 
İthalât ikamesi yapılacaktır, ithal ikamesüün 40-50 milyon dolan tü-
ketim mallan sanayilerinde, 100-110 mUyon dolan makina imalât ve 
elektrik mallan sanayUerine, kalan 300-320 milyon dolarlık kısmı ise 
demir-çelik, difer metaller, kimya, sunî gübre, kâfıt, petrol ürünleri 
sanayilermde gerçekleştirecektir. Ihracatm kompozisyonunda sanayi 
üriinlerinin lehine bir defişme saklanarak bu ürünlerin toplam ihra-
cat içmdeki payı yüzde 40 dolayına yükseltilecek; bu artış daha çok 

gıda, dokuma, giyim, deri mamulleri ve demir dışı metaller ihracatm-
dakı gelişmelerle sağlanacaktır. 

SOSYAI. HEDEFLER : 

8.10 Üçüncü Plan döneminde tanm dışı sektörierde yaklaşık ola-
rak 1.6 milyon kişi için yurtiçi istihdam imkânı yaratılması hedef ola-
rak alınmıştır. Böylece tanm sektörii dışmda çalışanlann toplam çalı-
şanlara oram 1972 de yüzde 34 iken, 1977 de yüzde 41 e yükselecektir. 

8.11 10 bm nüfusa bir saghk ocafı ve 3 bin nüfusa bir sağlık evi 
standardı üe sosyalizasyon programı ülkenin üçte ikisine yaygmlaştı-
nlamktır. 10 binde 26 yatak standardı, en düşük ilden başlanarak her 
ilde gerçekleştirilecektir. 

8.12 ilk öğretimde yüzde 100 okullaşma oranı gerçekleştirilecek-
tir. Orta öğretimin birinci devresinde yüzde 50, ikinci devresinde yüzde 
25, >-üksek öğretimde yüzde 9 okullaşma oranlan hedef almacaktır. 



27 Kasım 1972 tarih ve 14374 sayıh Resmî Gazete'de 
Yaymılanan Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma 

Planımn Düzeltme Cetveli 

Resmî Gazete 
iSayfa Tablo Paragraf Sütun Satır Yanlış Doğru 

26 18 2 2 168,4 152,8 
26 18 2 4 229,7 196,8 
26 18 2 4 18,7 18,4 
26 18 8 4 11,0 11,5 
26 18 2 7 282,6 175,7 
26 18 4 7 14,1 15,1 
26 18 2 10 317,9 285,1 
26 18 3 10 9,6 11,5 
26 18 4 10 16,6 30,0 
26 18 5 10 108,2 109,6 
26 18 6 10 133,9 211,5 
26 18 7 10 6,1 5,3 
26 .18 8 10 5,4 18,0 
26 18 2 17 134,6 184,6 
26 18 4 17 16,6 14,2 
26 18 4 25 13,6 11,4 
55 44 2 18 3229 3221 
55 44 3 18 2673 2378 

156 98 1 2 186,3 165,5 
156 98 2 2 273,7 237,7 
156 98 3 2 8,0 7,5 
239 150 1 2 Yerli Yerli buğday 
258 166 5 3 — — 18,3 

231 8 14 53,4 153,9 
430 306 5 1 5,6 5,8 
430 306 5 2 5,e 5,8 
451 325 7 2 15,0 15 
523 393 4 5 13,2 13,1 

523 393 4 9 32,6 22,6 
526 396 2 7 — 1 
526 396 5 9 95,7 38,5 

530 400 5 6 »23 832 
532 401 5 2 34,T 34,8 
532 401 5 3 62,3 62,4 
532 401 5 5 19,8 19,7 
533 403 6 7 21,0 21,1 
534 404 5 5 19,8 19,7 
540 409 5 2 41,9 41,7 
541 412 8 3 3,5 8,5 
595 455 4 12 51 894 aOl 083 
649 503 4 3 ,1 084,8 1 084,4 
649 503 4 4 20 965,0 20 865,6 
649 503 5 4 21 583,0 21 538,0 
650 505 4 3 716 717 

1009 
f : 64 



Sayfa Tablo Paragraf 'Sütun Sajtır Yanlış Doğru 

651 506 4 12 13,9 139,0 
651 506 4 13 15,3 153,0 
651 506 4 15 25,0 125,0 
651 506 4 16 14,2 142,0 
651 506 4 17 16,2 16(2,0 
656 1283 1 6,7 6,6 
665 1306 7 21,5 21,6 
678 532 2 2 19'64 1965 
725 550 10 1 160,7 171,8 
725 550 11 i 6,5 7,0 
729 554 3 ıll 87,0 870,0 
740 570 2 6 555 535 
765 096 (a) 6 11 14025 14046 
804 623 2 8 2100 2103 



T A B L O F İ H R İ S T İ 

Saytfa 
No. T a t. 1 o A d 1 No 

1 Gayrisafî Millî Hasılanın Artış Hızları 
2 Yıllık Sektörel Büyüme Hızlan 6 

3 Sektörlerin Gayrisafî Millî Hasıla ve Yurtiçi Gelir için-
deki paylan g 

4 Tanmaal Üretimin Bileşimi Y 
5 Ç^itli Ülkelerde Tanm, Sanayii ve Hizmetlerin Yurtiçi 

Gelire Oram ^^ 

6 Bitkisel Üretimin Bileşimi -jĵ  
7 Sanayi 'Sektörünün Bileşimi 
8 imalât Sanayiinin Bileşimi 
9 Çeşitli Ekonomilerde imalât 'Sanayii Üretiminta Bile-

şimi, 1957 ^^ 

'10 İmalât Sanayii Alt Sektörleri " j g 

•11 Planlı Dönemde ÜretUmeg-e Başlanan Başlıca Mallar 16 
12 lUla^tırma ve Haberleşme Sektöründe Gelişmeler 20 
13 IHarita ve Tapu - Kadastro Hizmetlerinde Plan Hedefleri 

ve Gerçekleşmeler 22 
14 Turizmde Gelişmeler 22 
1)5 Harcamalarm Gayrisafî iMillî Hasılaya Oranı 2& 
16 Fert Başma Tüketim Harcaması 24 
17 Tüketim Harcamalanndaki Yıllık Ortalama Yüzde 

Artışlar 24 

18 1SS7 - 19T2 Döneminde Başlıca Mal Gruplan itibariyle 
Gelişmeler 

19 Ballıca Tüketim Malı Gruplarının Toplam raketİm'lçLnl 
deki Yüzde Dağılımı 2ıg 

20 Başlıca Mal Gruplarmda Fert Babına Tüketim 28 
21 Planlı Dönemde Sabit ISermaye Yatınmlannm" Gayri-

safî Millî Hasıla içindeki payı ve kaynaklan .. 29 

22 Kamu ve özel Kesim Yatınmlannm Toplam Sabit Ser-
maye Yatınmlan içindeki Paylan (Yüzde) 29 

23 Toplam Sabit Sermaye Yatınmlannm Yüzde Artış Hız-

29 
24 Birinci ve ikinci Plan Dönemlerinde Sabit Sermaye Ya-

tırımlarmın Sektörel Dağılımı (Yüzde) 30 



25 Kamu Kesimi Proje 'Mevcudımdaki Gelişmeler s F 
26 0.972 Yılmda Kamu Kesimi Proje Mevcudu 3 1 
27 ,Kamu Kesimi Proje Mevcudunun iSektörel Dağılımı . 3 5 
28 Gayrisafi Millî Hasılanın Tüzdesi Olarak Tasarruf ve 

Yatınmlarm Bazı Ülkelerle Karşılaştırılması 36 
29 ıSabit Sermaye Yatırımları İçinde Sektörlerin Payı 36 
30 19S3-19'71 Yıllan Arasında Sabit Sermaye Yatırunlarmın 

Kamu-özel Kesim Ayırımı İçinde Sektörlere Göre Ger-
çekleşmeleri 

31 dı9S3-1971 Yılları Arasmda Sektörlerin Kamu-Özel Ke-
sim ve Toplam Sabit Sermaye Yatırımları İçindeki Yüzde 

39 
32 ıl963-mi Döneminde Sabit Sermaye Yatınmlannm Kamu 

Kesimi-özel Kesim Ayırımı İçinde Sektörlere Göre Ger-
çekleşmeleri 

33 Kamu Gelir ve Harcamalarm.m Gerçekleşmesi (1963-

40 
3i Birinci Beş Yıllık Planda Harcama Hedefleri ve Gerçek-

leşmesi ^ 
35 Birinci Be§ Ydlık Planda Kamu Gelir Hedefleri ve Ger-

çekleşmesi 43 

36 Birinci Beş Yıllık Plandaki Kamu Gelir Hedeflerinin Ger-
çekleşme Yüzdeleri 

37 İkinci Beş Yıllık Planda Kamu Harcama Hedefleri ve 
Gerçekleşmesi 

38 İkinci Beş Yıllık Planda Kamu Gelir Hedefleri ve Ger-
çekleşmesi 4lg 
İkinci Beş Yıllık Plandaki Kamu Gelir Hedeflermin Ger-
çekleşme yüzdeleri 47 

40 ıKonsolide Bütçe Harcamaları 43 

41 iBirinci ve İkinci Plan Dönemindeki Kamu Yatırımları 
içinde Kamu İktisadî Teşebbüslerinin Yeri 4 9 

42 Birinci ve İkmci Plan Dönemlerinde Kamu ve KİT Yatı-
nmlannm Sektörel Dafılunlan 

43 Dış ödemeler Dengesi 52 
44 İhracat Gerçekleşmeleri 

45 İhracat Plan Hedefleri ve Gerçekleşmeleri 55 
46 İthalât Plan Hedefleri ve Gerçekleşmeleri 5 7 

47 İthalâtm Kaynaklar İtibariyle Datılımı 53 
48 İFiilen Gelen Yabancı Sermayenin Sektörlere Dağılımı " 59 
49 6224 Sayıh Yabancı Sermaye Kanunu Uygulaması 60 
50 Plaah Dönemde Dış Borç ödemelermin İhracat ve Füleıl 

KuUanılan Dış KredUerle KargUaştınlması 61 

39 



Tablo sayfa 
No- T a b 1 o A d 1 î jo. 

51 Türkiye'nin 1963-1971 Döneminde Aldığı Konsorsiyum 
Kredileri ve Kullanımları 62 

52 Iİ9S3-1970 Konsorsiyum Proje Kredilerinin Sektörel Da-
tıl 'mı 63 

53 Sektörlere Göre Gavrisafî Millî Hasıla ' ' 67 
54 (Millî Gelir (1952-1967) Carî Fiyatlarla 68 
95 ÎMİİIÎ Gelir (1958-(1971) Carî Fiyatlarla 69 
56 İMins Gelir (1962-1967) 1965 Fiyatlan ile 70 
57 Millî Gelir (1968-1971) 1965 Fiyatları tle 71 
5'8 Kaynaklar "Harcamalar Dengesi 72 
59 ıDoğul Nüfus .Artış Hızmda Ülkelerarası Karşılaştırma ... 73 
60 Doğum Ölüm Oranlarmdaki Gelişmeler 75 
61 üsrüfusun Ana Yaş Grupları Arasında Bölünümü 75 ' 
62 İstihdamda Gelişmeler 718 

63 Sivil tsühdamm Sektörlerarası Dağılımı 73 
64 İktisaden Faal Nüfus, Toplam Ücretliler ve Bölümü 80 

65 Toplam Ücretliler ve Sendikalaşma Oranı 81 
66 Orta ve Yüksek Eğitimde Gelişmeler 87 
67 Kamu Yüksek Öğretiminde öğrencilerin Eğitim Daİla^ 

rina Göre Dağılımı g8 
68 Memur ve Sigortalı işçilerin Aktif Nüfusa ve Ücret Ka-

zançlarınm Gayrisafî Yurtiçi Hasılaya Oram 89 
69 Ortalama Yıllık Ücretler 90 

70 Kamu ve özel Kesim Ortalama Ücretleri 90 
71 Sigortalılarm Toplam Çalışanlar içindeki Yeri 00 

72 Sağlık Ocak ve Evleri - Sayısal Gelişme 91 
73 Yataklı Tedavi Kurumlan Yatak Sayısı Gelişmeleri 91 

74 Sağlık Personeli Sayısı ve Bir Personele Düşen Nüfus 92 
75 Şehirlerde Yıllık Konut Yapımı ve Ortalama Alan 92 

76 Nüfus Grupları ItiİDariyle Şehir Sayılan ve Şehirleşme 
Oranlan 913 

77 Kırsal Nüfusun Toplam Nüfus içindeki Değişmeleri 95 
78 Ekonomik ve Sosyal Gelişme Göstergeleri 96 

79 Gelişmişlik tKizeyinin Bkonomitk Açıdan Uluslararası 
Karşılaştırması 

80 Gelişmişlik Düzeyinin Sosyal Açıdan Uluslararası Kar-
şılaştırması gg 

81 1950-1970 Döneminde Dofum, ölüm Oranları ve Nüfus 
Artış Hızlan 

82 ,1955-1970 Yıllan Arasında Bağımlılık Oranm'dajii D ^ 
Si§rneleT ^^g 

83 Iç Tasarruflar ve Toplam Yatırımlarm Gayrisafî M i l l î 
Hasılaya Oranı 



84 İhracatın ve ithalâtın Bileşimleri 115 
85 Ülkelere Göre Yıllık İhracat Artış Hızlan 116 
86 Ülkeler İtibariyle İhracatın Yapısı 117 
87 Türkiye'nin Avrupa Ekoncmik Topluluğu Ülkeleri İle 

Karşılaştırmalı Gelişmişlik Durumu 125 
88 'Uzun Dönemde Kaynaklar. Harcamalar Dengesi 132 
89 Fert Başına Gelir ve Tüketim 133 
90 (F. P. İle Gayrisafî Yurtiçi Hasıladaki Gelişmeler 135 
91 P. P. İle Gayrisafî Yurüçi Hasıladaki Gelişmeler 137 

»2 Üreüm Hedefleri (19'72-19®7) 138 
93 'Sabit .Sermaye Yatırımlarmm Sektörel Dağılımı 141 
94 DIŞ SEyîonomik llişkUer 144 
95 (Nüfus ve Yerleşme Durumu 146 
96 İstihdam Durumu 147 
67 Ana Seıktörlerde İşgücünün Zımnî Verimliliği 149 
98 Üçüncü Plan Dönemi İçin Öngörülen Kalkmmanın Sayı-

sal Göstergeleri 156 
99 Üretimin Sektörlere Göre Dağılımı 162 

fl-CO ıSektörlerde Katma Değer Artış Hızlan (1971 Piyasa 
Fiyatlarıyla) 163 

101 JSektörlerde Katma Değer Artış Hızlan (1971 Faktör 
Piyatlıanyla) 164 

102 Genel iDenge 165 
103 Üçüncü Plan Döneminde özel Tüketim Harcamaları ... 168 
104 Üçüncü Plan Denetiminde Yapılacak Sabit Sermaye Ya-

tırımlarmm Sektörler ve Kamu Kesimi - özel Kesim 
ltibari"le Ayırımları 170 

105 Yatırım Tasarruf Dengesi a7!2 

106 Üçüncü Plan Döneminde Tasarruflardaki Marjinal Ar-
tışlar ve Gayrisafî Millî Hasıla Artışına Oranlan 173 

107 Vergi Gelirlerinin Yüzde Dağılımı 174 
108 Kamu Kesiminin Gelir Hedefleri 176 
IC19 Kamu Gelirlerinin Gayrisfaî Millî Hasılaya Oranlan ... 176 
110 Toplam Kamu Gelirleri Içüıde Çeşitli Gelirlerin Paylan l!77 
111 Kamu Tasarruf - Yatınm Parkı 177 
112 Kamu Kesimi Harcama Hedefleri 179 
113 Kamu Kesimi Harcama Hedefleri (Yüzde) ............... 180 
İ114 Kamu Kesimi Genel Dengesi 181 
:il5 IKamu Kesimi Ek Finansman İhtiyacı 163 
II15 Kamu IkUsadî Teşebbüsleri (KİT ) Finansman Dengesi 18i5 
117 (Mahallî İdareler Genel Dengesi 186 
118 özel Kesimin Finansmam 186 
119 İhracat Projeksiyonlan 1 8 8 



120 ithalât Dağılınu 190 
121 Ödemeler Dengesi IS^ 
122 önemU Mallarda Üretim Hedefleri 200 
123 Yatırımların Sektörlere Göre Dafılımı EOe 
12i Planlı Dönemde Tarımsal Üretim Artışı SO» 
;i2i5 Fert Ba§ma Kalori ve Protein Tüketimleri 210 
126 İBazı Önemli Verim Artırıcı •Girdiler ve Makinalaşmada 

Gelişmeler ı21il 
I İ İ 2 7 lUzun Dönemde Tarımsal Üretimin Yapısı 2 1 2 

128 Tarım 'Sektörü ihracat Tahminleri 213 
129 Tarımsal Üretim Hedefleri 215 
lı30 Tarımsal Ürünler ithalât Tahminleri 216 
131 Tarım Sektörü Yatırımları 2.17 
132 Sulama Dengesi 220 
133 Planlı Dönemde Sulama ve Toprak Muhafaza Çalışma-

lannda Hedef ve Gerçekleşmeler 221 

'134: Planh Dönemde inşaatı Tamamlanarak Sulamaya Açı-
lan Alanlar (Kamu) 222 

1135 Çeşitli Ülkelerin Yüzölçümleri i le Tarım Alanları ve 
Sulanan Alanlar 223 

136 Üçüncü Plan Döneminde Toprak ve Su Kaynaklarmm 
Geliştirilmesinde Öngörülen Hedefler (Kamu) E24 

1137 Üçüncü Plan Döneminde Tamamlanacak Kamu Sula-
maları 224 

.138 rianlı Dönemde Bitkisel Üretimde Artış Hızları 2.26 
•139 Planlı Dönemde Bitkisel Üretimde Gelişmeler '227 
'140 Planlı Dönemde Kimyasal Gübre Kullanımı 228 
141 15 Yıllık Dönemde Tanm Arazisi Kullanılış Dengesi 229 
142 ıBaşlıca Bitkisel Ürünlerde Verim Karşılaştırmaları 230 
İİ43 Tarımsal Girdi Kullanımmm Ülkelerarası Karşılaştırması 230 
144 Bitkisel Ürünler Yurtiçi Talebi 232 
145 Fert Başına Bitkisel Ürünler Tüketimi 233 
146 Bitkisel Ürünler ihracatı 234 

C İ 4 7 iBitkisel Ürünler Üretim Tahminleri 1 2 3 6 

1148 Gübre Kullanma Dengesi 237 
149 Kimyasal Gübre Kredileri 238 

150 Arazi Kullanım Dengesi 239 
151 önemli Ürünlerde Alan - Ortalama Verim - Üretim Den-

gesi 240 
152 iBitkisel Üretim Fizikî Dengeleri 241 
153 Planlı Dönemde Hayvan Ürünlerindeki Üretim Geliş-

meleri • 243 
104 Uzun Dönemde Fert Başma Hayvan Ürünleri Tüketimi 244 
0155 Türkiye ve Bazı Akdeniz Ülkelerinde Büyük Baş Hayvan 

Topluluğu Karşılaştırması 245 



156 Türkiye ve Diğer Ülkelerde Hayvancılıik Üretimi Karşı-
laştırması 246 

157 Hayvan Ürünleri Yurtiçi Talep Tahminleri 248 
158 Hayvansal Ürünler İhracat Tahminleri ........... 249 
159 Hayvan Ürünleri Yurtiçi Üreüm Tahminleri 250 
160 Yem Dengesi 252 
,161 Hayvan Ürünleri İthalât Tahminleri 253 
162 Hayvan Ürünleri Üretimi Denge Tablosu 254 
:163 Çeşitli Ülkelerde Balık Üretimi ve İhracatı 256 
I İ 6 4 Çeşitli Ülkelerde Fert Başma Su Ürünleri Tüketimi 2 5 6 

165 ıSu Ürünleri Yurtiçi Talep Tahminleri 258 
166 ,Su Ürünleri İhracat Tahminleri '..'.'.".'.".' 258 
167 Su Ürünleri Üretim Tahminleri 259 
•168 Planlı Dönemde Ormancılık Sektöründe Sağlanan Baş-

hca Gelişmeler 261 
169 Kullanacak - Yakacak Odun Dengesi " 263 
170 iOrmancılıkta Uluslararası Karşılaştırmalar 264 
171 Ormancılık Sektörü Yurüçi Talebi 265 
172 Ormancılık Sektörü İhracatı 265 
173 Ormancılık Sektörü Üretimi 266 
174 Ormancılık Sektörü İthalâtı 267 
175 Ormancılık Sektörü Yatırımları 267 
1'76 Planlı Dönemde Madencilik Sektörü Üretiminde Geliş-

meler 270 
'177 Madencilik Sektörü Üretiminin Yapısı ' ' 272 
178 Madencilik Sektörü İthalâtında Hedef v e ' " Gerçekleme 273 
179 Madencilikte Uzun Dönemli Gelişme Tahminleri 274 
(180 Çeşitli Madenlerde Dünya Taleplerinin GeUşme Endeks-

274 
161 Bazı Ülkelerin 1969 Yılı Madencilik Dış iTcaret Durumu 276 
182 Bazı Ülkelerin Çeşitli Maden Üretimleri 277 
183 Madencilik Sektörü Yurtiçi Talep Tahminİeri 279 
1«4 
185 
186 

Madencilik Sektörü İhracat Tahminleri .. '279 
MadencUik Sektörü Üretim Tahminleri 280 
Madencilik Sektörü İthalât Tahminleri 280 

187 Toplam Madencilik Yatırımları . 281 
188 
189 
190 
191 

İmalât Sanayii Üretiminin Yapısı 289 
İmalât Sanayii Alt Sektörleri Üretim Temin ler i ' ' ' ' " " 292 
İmalât Sanayn Yatırımları 294 
İmalât Sanayii Dış Ticareti " ^ 295 

192 İmalât Sanayii İthalât ve İhracatmın Bileşimi 296 
193 Planh Dönemde Gıda Sanayii Üretiminde Gelişmeler 303 
194 Gıda Sanayü Üretiminde Uzun Dönem Gelişme Hedefleri 304 
195 Türkiye'de ve Bazı Ülkelerde Fert Başma Gıda Tüketimi 306 



196 Gıda Sanayii Yurtiçi Talep Tahminleri 308 
197 Gıda Sanayii ihracat Tahminleri 309 
198 Gıda Sanayii Üretim Tahminleri 310 
199 Gıda Sanayi İthalât Tahminleri 311 
200 Gıda Sanayii Yatırımlan 313 
201 Planlı Dönem ve Üçüncü Plan Dönemi Kapasite Tahmin-

leri 314 
202 Planlı Dönemde tçki Sanayii Üretiminde Gelişmeler 316 
203 îçki Sanayii Üretiminde Uzun Dönem Gelişme Hedefleri 317 
204 Uluslararası Karşılaştırmalar 318 
205 îçki Sanayii Yurtiçi Talep Tahminleri 321 
206 îçki Sanayi İhracat Tahminleri 321 
207 îçki Sanayii Üretim Tahminleri 322 
208 îçki SanayU İthalât Tahminleri 323 
209 îçki Sanayii Yatırımları 323 
210 Planlı Dönemde Tütün Seınayii Üretiminde Gelişmeler 325 
211 Tütün Sanayii Üretiminde Uzun Dönem Gelişme Hedef-

leri 327 
212 Tütün Sanayiinde Uluslararası Karşılaştırmalar 328 
213 Tütün Sanayii Yurtiçi Talep Tahminleri 329 
214 Tütün Sanayii İhracat Tahminleri 329 
215 Tütün Sanayii Üretim Tahminleri 331 
216 Tütün Sanayii Yatırımları 331 
217 Planlı Dönemde Dokuma ve Giyim Sanayii Üretiminde 

Gelişmeler 334 
218 Fert Başına Tüketimde Beklenen Gelişmeler 335 
219 Ortak Pazar Üyesi Ülkelerin Pamuklu Sanayilerindekl 

Gelişmeler 338 
220 Dokuma ve Giyim Sanayii Yurtiçi Talep Tahminleri ... 339 
221 Dokuma ve Giyim Sanayii İhracat Tahminleri 340 
222 Dokuma ve Giyim Sanayii Üretim Tahminleri 341 
223 Dokuma ve Giyim Sanayii İthalât Tahminleri 342 
224 Dokuma ve Giyim Sanayii Yatırımlan 342 
225 Planlı Dönemde Orman Ürünleri Sanayii Üretiminde Ge-

lişmeler 347 
226 Orman Ürünleri Sanayii Üretiminde Uzun Dönem Gelişme 

Hedefleri 34g 
227 Orman Ürünleri Sanayii Tüketiminde Uluslararası Kar-

şılattırma 348 
228 Orman Ürünleri Sanayii Yurtiçi Talep Tahminleri 349 
229 Orman Ürünleri Sanayii Toplam Talep Değerlerinin Sek-

törel Dağılımı 349 

230 Orman Ürünleri Sanayii İhracat Tahminleri 350 
231 Orman Ürünleri Sanayii Üretim Tahminleri 350 



232 Orman Ürünleri Sanayii İthalât Tahminleri 352 
233 Orman Ürünleri Sanayii Yatırımları 3 5 3 
234 Plânlı Dönemde Kâğıt Sanayiinin Üretiminde Gelişmeler 357 
235 Selüloz ve Kâğıt - Karton Üretiminde Uluslararası Karşı-

laştırmalar 35S 

236 Kâg-ıt Sanayii Yuriçi Talep Tahminleri 359 
237 Kâğıt Sanayii İhracat Tahminleri 361 
238 Kâğıt Sanayii Üretim Tahminleri 362 
239 Kâğıt Sanayii İthalât Tahminleri 363 
240 Kâğıt Sanayii Yatırımları 363 
241 Planh Dönemde Basım Sanayii Üretimde Gelişmeler 366 
242 Basım Sanayü MaJdna - Teçhizat İthali 366 
243 Basım Sanayii Yurtiçi Talep Tahminleri 367 
244 Basım Sanayii Üretim Tahminleri 367 
245 Basım Sanayü İhracat Tahminleri 3 6 8 
246 Basım Sanayii İthalât Tahminleri 368 
247 Basım Sanayii Yatırımları 368 
248 Planlı Dönemde Deri ve Deri Mamulleri Üretiminde Geliş-

meler 371 
249 Deri ve Deri Mamulleri Sanayü Üretiminde Uzun Dönem 

Gelişme Hedefleri 3 7 2 

250 1969'da Türkiye ve Bazı Ülkelerde Ham Deri Üretimleri 373 
251 1969'da İşlenmiş Deri Üretimi 3 7 3 
252 Türkiye ve Bazı Ülkelerde Deri Ayakkabı Üretimi, Fert 

Başına Tüketim, Toplam Ayakkabı İhracat, İthalâtı 
(1969) 374 

253 Deri ve Deri Mamulleri Sanayii Yurtiçi Talep Tahminleri 375 
254 Deri ve Deri Mamulleri Sanayii İhracat Tahminleri 377 
255 Deri ve Deri Mamulleri Sanayii Üretim Tahminleri 379 
256 Deri ve Deri Mamulleri Sanayii İthalât Tahminleri 380 
257 Deri ve Deri Mamulleri Sanayü Yatınmlan 380 
258 Planlı Dönemde Lastik Sanayii Üretiminde Gelişmeler ... 381 
259 Lastik Sanayii Üretimmde Uzun Dönem GeUşme Hedef-

len 382 
260 1968 Yılı Tekeriek Lastiği Üretimi 382 
261 Sentetik Kauçuk Tüketimi z&Z 
262 Lastik Sanayü Yuriçi Talep Tahminleri 384 

263 Lastik Sanayü İhracat Tahminleri 384 
264 Lastik Sanayü Üretim Tahminleri 385 
265 Lastik Sanayi iithalât Tahminleri 386 
266 Lastik Sanayü Yatırımları 386 
267 Planlı Dönemde Plastik İşleme Sanayii Üretiminde G ^ 

üşmeler 389 



268 1969 Yılı Hammadde Tüketimi 390 
269 Plastik İşleme Sanayii Yurtiçi Talep Tahminleri 390 
270 Plastik işleme Sanayü Üretim Tahminleri 391 
271 Plastik İşleme Sanayii İthalât Tahminleri 391 
272 Plastik İşleme Sanayii İhracat Tahminleri 391 
273 Plastik İşleme Sanayii Yatırımları 392 
274 Planlı Dönemde Kimya Sanayii Üretiminde Gelişmeler ... 39i 
275 Uzun Dönemde Kimya Sanayiinin Yapısı 395 
276 Bazı Ülkelerde 1969 Yılı Kimya Sanayii Üretimleri 396 
277 Kimya Sektörü Yatınmlarmm Toplam İmalât Sanayi Ya-

tırımları İçindeki Yeri (Yüzde) 397 
278 Kimya Sanayii Yurtiçi Talep Tahminleri 398 
279 Kimya Sanayii İhracat Tahminleri 400 
280 Kimya Sanayii Üretim Tahminleri 402 
281 Kimya Sanayü İthalât Tahminleri 404 
282 Kimya Sanayii Yatırımları 406 

283 Planh Dönemde Petro Kimya Sanayü Üretiminde Ge-

lişmeler 408 
284 Bazı Ülkelerde Fert Başına Plastik Tüketimi 409 
285 Bazı Ülkelerde 1970 Yılı Plastik Üretimi 410 
286 Bazı Ülkelerde Sentetik Kauçuk ve Karbon Siyahı Üre-

timi 410 
287 Petro Kimya Sanayii Yuriçi Talep Tahminleri 411 
288 Petrokimya Sanayii İhracat Tahminleri 412 
289 Petrokünya Sanayii Yurtiçi Üretim Tahminleri 413 
290 Petrokimya Ssınayii İthalât Tahminleri 414 
291 Planlı Dönemde Gübre Sanayii Üretiminde Gelişmeler ... 418 
292 Birinci ve İkinci Beş Yılhk PlaJı Dönemlerinde Gübre 

Sanayiinde Kurulu Kapasiteler 419 ^ 
293 Gübre Cinslerine Göre 1972 Yılında Kurulu Gübre Kapa-

sitesi 419 
294 Uzun Dönem Gübre Talep Tahminleri 420 
295 Bazı Ülkelerde Gübre Üretimleri (1970) 421 
296 Bazı Ülkelerde Hektar Başma Gübre Tüketimleri 422 
297 Gübre Sanayii Yurtiçi Talep Tahminieri 423 
298 Üçüncü Plan Döneminde Eklenecek Kapasiteler 424 
299 Gübre Sanayü Üretim Tahminleri 425 
300 Gübre Sanayii İthalât Tahminleri 426 
301 Üçüncü Plan Dönemi Sonunda Ulaşılacak Gübre Kapa-

sitesi 427 
302 Planlı Dönemde Petrol Ürünleri Sanayii Üretiminde Ge-
303 Türkiye'de Rafineri Kapasitesinde Gelişmeler 429 

üşmeler 428 



sayfa 

304 Petrol Ürünleri Sanayii Talebinde Uzun Dönem Gelişme 
Tahminleri 

305 Bazı Ülkelerde Fert Başına Petrol ÜrünlerrTCkeünii"^' 430 
306 Bazı Ülkelerde Kurulu Rafineri Kapasitesi " 430 
307 Benzin, Motorin ve Fuel - Oil Kullanımı ... 431 
308 Benzin ve Motorin Fiyatları 43I 
309 Petrol Ürünleri Sanayii Yurtiçi Talep T ^ m İ i l e r i " " ' ' ' " 432 
310 Petrol Ürünleri Sanayi İhracat Tahminler 433 
311 Petrol Ürünleri Sanayü Üretim T a h m i n l e r i 4 3 4 
312 Petrol Ürünleri Sanayii İthalât Tahminleri 436 
313 Planlı Dönemde Seramik Sanayii Üretiminde' Gelişmeler 438 
314 Uzun Dönemde Seramik Üretim Tahminleri 4 3 9 
315 Seramik Sanayii Yurtiçi Talep Tahminleri 4 4 0 

316 Seramik Sanayii Üretim Tahminleri 440 
317 Seramik Sanayii İthalât Tahminleri 4 4 1 
318 Planlı Dönemde Cam Sanajrii Üretimden Gelişmeler 443 
319 Cam Sanayiinde Ana Mallar İtibariyle Kapasite Gelİşüıü 442 
320 Fert Başına Cam Tüketimi (1970) 444 
321 Cam Sanayii Yurtiçi Talep Tahminleri 445 
322 Cam Sanayü İhracat Tahminleri ' 446 
323 Cam Sanayii Üretim Tahminleri " 447 
324 Cam Sanayii İthalât Tahminleri 448 
325 Planlı Dönemde Çimento Sanayii Üretiminde Gelİşrn'eler 451 
326 Çimento Talebinde Uzun Dönem Gelişme Tahminleri 450 

Bazı Ülkelerin Çimento Üretim Artış Endeksi 450 
Çimento Üreüm ve Tüketim Miktarları (1970) 452 
Çimento Sanayü Yurtiçi Talep Tahminleri 452 
Çimento Sanayii İhracat Tahminleri 453 
Çimento Sanayii Üretim Tahminleri 4 5 3 

332 Çimento Sanayn Yatırımları ..........".".. 454 
333 Planlı Dönemde Pişmiş Kilden "ve çVmentödM G^ 

Sanayii Üretiminde Gelişmeler 456 
334 Pişmiş Kilden ve Çimentodan Gereçler S ^ y İ i Yıiitİçi'T 

lep Tahminleri 457 
335 Pişmiş Kilden ve Çiment(>dM"Gereçler" " ' s^y^^ 

Tahminleri 
336 Pişmiş Kilden ve Çimentodan Gereçler Saiiayiİ ' İİıracat 

Tahminleri ^^g 
337 Pişmiş Kilden ve Çimentodan Gereçler'Sanayi" İthalât 
338 Planlı Dönemde Demir Çelik Nihaî Ürünleri Üretiminde 

Gelişmeler 
339 On Yıllık Dönemde Demir'-Çelik "ÜrüiıVeri'Tâİe^^^^ 464 
340 Uzun Dönemli Demir - Çelik Talebinin Ana Ürün Bölüm-

lerine Göre Detişimi ^g^ 
341 Talebin Bileşimi (•%) ^gg 
342 Japonya ve Türkiye De'mir' Çelik 'üretimi'' 'ö'i^iiikie'r'iiiin 

4 g g 

327 
328 
329 

330 
331 



343 Ham Çelik Üretim Kapasitelerine Göre Çelik Tesisleri sa-
yısı (Adet) 467 

344 Demir Cevheri Talebi 468 
345 Metalurjik Ta§ Kömür Talebi 468 
346 Üretim Programlaması (Sektör içi Genel Denge) 470 
347 Ba2a Ülkelerde Ham Çelik Üretiminin Gelişmesi 471 
348 Bazı Ülkelerde Ham Çelik Eş Değeri olarak Tüketimin 

Gelişmesi 472 
349 ÇeşitU Ülkelerde Fert Başına Ham Çelik Tüketimi 473 
350 Demir Çeilk Sanayii Ürünleri Yurtiçi Talebi 475 
351 Demir Çelik Sanayii Yan Ürünleri Yurtiçi Talebi 476 
352 Demir Çelik Ürünleri Üretimi 477 
353 Demir Çelik Yan Ürünleri Üretimi 478 
354 Demir Çelik Ürünleri İthalâtı 479 
355 Demir Çelik Ürünleri ithalâtı 480 
356 Demir Çelik Sanayii Yatırımları 481 
357 Planlı Dönemde Demir Dışı Metaller Sanayiinde Geliş-

meler 483 
358 Planlı Dönemde Demir Dışı Metaller Sanayii Üretiminde 

Gelişmeler 484 
359 Dünya Metal Üretiminin Bileşimi (% olarak) 486 
360 Uzun Dönemde Demir Dışı Metaller Sektöründe Gelişme-

ler 487 
361 Çeşitli Metallerin Dünya Tüketiminin Fert Başma Geliş-

mesi 487 
362 Bazı Ülkelerde Metal Dış Ticareti 488 
363 Bazı Ülkelerin Çeşitli Metal Üretimleri (1970) 489 
364 Demir Dış Metaller Sanayii Yurtiçi Talep Tahminleri ... 490 
365 Demir Dışı Metaller Sanayii İhracat Tahminleri 491 
366 Demir Dışı Metaller Sanayii Üretim Hedefleri 491 
367 Demir Dışı Metaller Sanayii İthalât Tahminleri 492 
368 Demir Dışı Metaller Sanayü Yatırımları 492 
369 Planlı Dönemde Madeni Eşya Sanayii Üretiminde Geliş-

meler 498 
370 Madenî Eşya Sanayii Yurtiçi Talep Tahminleri 499 
371 Madenî Eşya Sanayii İhracat Tahminleri 499 
372 Madenî B^ya Sanayü Üretim Tahminleri 500 
373 Madenî Eşya Sanayii İthalât Tahminleri 500 
374 Madenî Eşya Sanayü Yatırımları 501 
375 Planh Dönemde Makina İmalât Sanayü Üretiminde Ge-

lişmeler '502 
376 Makina İmalat Sanayiinde Üretimin Talebi Karşılama 

Oranları 503 
377 Makina İmalat Sanayii Üretiminin Yapısal Değişimi ... 504 
378 Uzun Dönemde Makina İmalât Üretim Yapısmm Değiş-

mesi 506 



382 
383 

395 

Çeşitli Ülkelerde Maltina imalât Sanayii Üretüninin 
Sanayii Üretimi İçindeki Paylan g^g 

380 Bazı Gelişmiş Ülkelerde ve Türkiye'de "jHaikİn^ Arz 've 
Talebinin 1967 Yılı Dağılımı 507 

381 Makina İmalât Sanayii Yurtiçi Talep T a h m i n l e r i 5 0 8 
Maktna İmalât Sanayii İhracat Tahminleri ... 509 
Makina İmalât Sanayii Üretim Tahminleri 510 

384 Makina İmalât Sanayii İthalât Tahminleri 511 
385 Makina İmalât Sanayii Yatırımları 512 

386 Planlı Dönemde Tarım Alet ve Makinalan İmalât'sanal 
yii Üretiminde Gelişmeler . .. ^^^ 

387 Bazı Ülkelerle Karşılaştırmalı olarak Traktör ve Biçer-
Döğer Üretimi 516 

388 Tarım Alet ve Makinalan İmalât Sanayii Yurtiçi Talep 
Tahminleri ^^^ 

389 Tarım Alet ve Makinalan İmalât Sanayii İhracat Tah-
minleri 

390 ~ Tanm Alet ve Makinalan İmalât Sanayii Üretim T ^ l 
minleri g^g 

391 Tanm Alet ve Makinalan İmalât Sanayii İthalât Tah-
520 

392 Tarım Alet ve Makinalan İmalât Sanayü Yatırımlan ... 52a 
393 Planlı Dönemde Elektrik Makinalan ve Gereçleri Sanayii 

Üretiminde Gelişmeler 523 
394 Bazı Ülkelerde Elektrik Makinalan Sanayiinin ve 'Kca-

retinin Durumu 524 
Elektrik Makinalan ve Gereçleri Sanayii Yurtiçi Talep 
Tahminleri 525 

396 Elektrik Makinalan ve (Gereçleri ıSanayii İhracat 
Tahminleri 

397 Elektrik Makinalan ve Gereçleri Sanayii Yurtiçi Üretim 
Tahminleri 526 

398 Elektrik Makinalan ve (^reçlerİ's^nyiV l i i a iâ t ' T ^ I 
minleri ^27 

399 Elektrik Makinalan ve Gereçleri Sanayii Yatırımlan ... 528 
400 Planlı Dönemde Elekronik Sanayü Üretiminde Geliş-

530 
401 Elektronik Sanayii Yurtiçi Talep Tahminleri 532 
402 Elektronik Sanayii İhracat Tahminleri 532 
403 Elektronik Sanayii Üretim Tahminleri 533 
404 Elektronik Sanayii İthalat Tahminleri .' | ' ' ' ' ' ' ' " ' " " ' " ' 534 

405 Elektronik Sanayii Yatınmlan 535 
406 Planlı Dönemde Karayolu Taşıtları İmalât Sanayi üröü^ 

niinde Gelişmeler 53^ 



407 Dünya'da Motorlu Karayolu Taşıt Aracı îmal Eden îlk 
Yedi Ülke ile Türkiye'nin 1969 Yılı Üretimlerinin ve Araç 
Mevcutlarının Karışılaştıniması 538 

408 Türkiyedeki Taşıt Aracı Üretiminin Gelişmekte Olan Ül-
kelerle Karşılaştırılması 539 

409 Karayolu Taşıtları İmalât Sanayii Yurtiçi Talep Tah-
minleri 540 

410 Karayolu Taşıtları İmalât Sanayii İhracat Tahminleri ... 540 
411 Karayolu Taşıtları İmalât Sanayii Üretim Tahminleri ... 541 
412 Karayolu Taşıtları İmalât Sanayü İthalât Tahminleri ... 541 
413 Taşıt Araçları İmalât Sanayii Yatırımları 542 
414 Planlı Dönemde Demiryolu Taşıtları İmalât Sanayii Üre-

timinde Gelişmeler 545 
415 Demiryolu Taşıtları İmalât Sanayü Yurtiçi Talep Tahmin-

leri 546 
416 Demiryolu Taşıtları İmalât Sanayii İhracat Tahmin-

leri ; 547 
417 Demiryolu Taşıtları İmalât Sanayii Üretim Tahmin-

leri 548 
418 Demiryolu Taşıtları İmalât Sanayii İthalât Tahmin-

leri 549 
419 Demiryolu Taşıtları İmalât Sanayii Yatırımları 550 
420 Planlı Dönemde Gemi İnşa Sanayii Üretiminde Gelişmeler 552 
421 Planlı Dönemde Gemi İnşa Sanayii Üretiminde Gelişmeler 553 
422 Gemi İnşa Sanayii Yurtiçi Talep Tahminleri 554 
423 Üçüncü Plan Döneminin Gemi Talep Tahminleri 554 
424 Ger.li İnşa Sanayii İhracat Tahminleri 555 
425 Gemi İnşa Sanayii Üretim Tahminleri 556 
426 Üçüncü Plan Döneminin Yurtiçi Gemi Üretim Tahmin-

leri 556 
427 Gemi İnşa Sanayii İthalât Tahminleri 557 
428 G^mi İnşa Sanayii Yatırımları 55S 
429 Birincil Enerji Tüketimi 565 
430 Birincil Enerji Tüketimi (1962-72) 566 
431 Birincil Enerji Tüketiminde Kaynaklann Oranları 566 
432 Kok ve Havagazı Üretimleri 566 

433 Elektrik Enerjisi Üretimi ve Puant Gücü Gerçekleşme 
Değerleri 568 

434 Elektrik Enerjisi Üretiminin Enerji Kaynaklarına göre 
Dağılum 569 

435 Enerji Sektörü Uzun Dönem Gelişme Perspektifleri 572 
436 Çeşitli Ülkelerde 1969 Yümda Genel Enerji Tüketimi ve 

Elektrik Enerjisi Üretimi 573 
437 Birincil Enerji Tüketimi 574 
438 İkincil Enerji Tüketimi (1072-1977) 575 



439 Elektrik Enerjisi Üretiminin Kullanılışı Gruplarına Göre 
Dağılımı 5 7 7 

440 Elektrik Enerjisi, Nükleer, Kok ve Havagazı Alt Sektör-
leri Yatırımları 576 

441 îç Hatlar Yolcu Taşıma 580 
442 tç Hatlar Yük Taşıma 581 
443 Dış Hatlar Yolcu Taşıma 583 
444 Dış Hatlar Yük Taşıma 584 
445 Taşıtların Yolcu Taşıma Kapasitesi 585 
446 Taşıtların Yük Taşıma Kapasitesi !!. ̂ ! ̂ ! ^!!!! T 586 
447 Karayolu Taşıt Parkı 586 
448 Demiryolu Taşıtlan 587 
449 Deniz Taşıtları 58S 
450 Uçaklar 589 
451 Karayolu Şebekesi 5 9 0 
452 Demiryolu Şebekesi ' 5 9 2 
453 Limanlarda Yükselme Boşaltma 593 
454 Hava Alanları Trafiği 59i 
455 Uzun Dönem Gelişmeleri 5 9 5 
456 Bazı Ülkelerarası Karayolu Karşılaştırmaları 597 
457 Bazı Ülkelerarası Deniz Ticaxet Filosu Karşılaştır-

malan 5 9 8 
458 Hava Yolu Karşılaştırılmaları 598 
459 îç Hatlar Yolcu Taşıma 600 
460 îç Hatlar Yük Taşıması 600 
461 Dış Hatlar Yük Taşıması Tahminleri !!!!!!!! 601 
462 Dış Hatlar Yük Taşıma Tahminleri 601 
463 Karayolu Satıh Cinslerine Göre Uzunluk 603 
464 Karayolu Taşıt Parkı " 604 
465 Demiryolu Taşıtları " 604 
466 Ulaştırma - Haberleşme - Radyo, Televizyon Yatırımları 605 
467 Telefon Trafiği 
468 Telgrai ve Teleks Traf i f i 607 
469 Posta Trafif i 608 
470 Telefon Abone Sayısı 608 
471 Telefon Abone Talepleri 609 
472 Telefon Trafiği 609 
473 Telgraf ve Teleks Traf i f i 609 
474 Posta Trafiği Tahminleri 610 
475 Bazı Ülkelerle Haberleşme Karşılaştırmaları 610 
476 Türkiyeye gelen yabancılar (kişi) .....'..'."."! 615 
477 Yurt dışına çıkanlar (kişi) 616 
478 Turizm ve dış seyahat gelir ve giderleri 616 
479 1971 yılında belgeli tesisler 617 
480 Belgeli ve Toplam tesislerin Bölgesel dağılımı 618 
481 Uzun dönem gelişme Perspektifleri 618 



482 Turist çeken Başlıca Ülkeler ve Türkiye 619 
483 Yurdumuza gelen yabancılar ve Yurt dışına çıkan vatan-

daşlar 620 
484 Dış Turizm seyahat gelir ve giderleri 621 
485 Üçüncü Plan döneminde Turizm Yatırımları 621 
486 Turizm Yatırımları 621 
437 Üçüncü Plan Döneminde Konaklama Tesisleri Yatırım-

ları Bölgesel Dağılımı 622 
488 HTK Sektöründe 1962 - 1972 durumları Planlı Dönem-

Gerçekleşmeleri 625 
439 HTK Sektör 1972 Sonu Gerçekleşmeleri 1973-1987 

üretim tahminlerini kümülatif olarak gösterir tablo ... 625 
490 HTK Sektörü I. ve H. Planlar hedef ve Gerçekleşmeleri 

n i . Plan Hedeflerini gösterir tablo 626 
491 HTK Sektöründe Birinci ve ikinci Plan Yatırım gerçek-

leşmeleri ile Üçüncü Hedeflerini Gösterir Tablo 627 
492 Planlı Dönemde îçme Suyu Sağlanan Kırsal Ünite Sayılan 629 
493 Planlı Dönemde tçmesuyımdan Faydanan Köy Nüfusu 

Oramndaki Artış 629 
494 Planlı Dönemde İller Bankası Içmesuyu Çahşmalan ... 630 
495 Planlı Dönemde Kanalizasyon Çalışmaları 631 
496 Ticaret Hizmetleri ve Diğer Kamu Hizmetleri Sektörü 

Yatırımları 633 
497 Üç Ana Yaş Grubu (51955-1970) 643 
498 ölüm Göstergelerinin Yöresel Farklaşması 645 
499 Şehirli Nüfus Gruplannm Gelişim Endeksi 646 
500 Nüfus Projeksiyonları 647 
501 Demografik Oranlar 648 
502 Plan Yıllan Üç Ana Yaş Grubu Dağılımı 648 
503 Üçüncü Plan Dönemi Üç Ana Yaş Grubu Dağılunı 649 
504 Yaş Yapısı Tahminleri 649 
505 Bağımlılık Oranları 650 
506 Demografik Göstergelerin Uluslaran Karşılaştıniması ... 651 
507 Demografik Göstergelerin Gelişimi 652 
508 istihdamda Genel Gelişmeler 654 
öC9 Planlı Dönemde Tarım Dışı Sektörlerde Sivil Istihdamm 

Dağılımı ve Gelişmesi 656 
510 Planlı Dönemde Tanm Dışı Sektörlerde İsüidam En-

deksleri 657 
511 Planlı Dönemde Toplam Sivil Istüıdam 658 
512 Yurtiçi istihdamın Sektörler Arası Dağüımı 658 

513 Çeşitli Ülkelerde işgücüne Katılma Oranlan 659 

514 Çeşitli Ülkelerde Sivil istihdamın Sektörler Arası Yüzde 
Dağıiınıı gg0 

f : 65 



515 Üçüncü Plan Döneminde Tarım Dışı Sivil tstimdam Tah-
minleri 661 

516 Üçüncü Plan Döneminde Tarım Sektörlü Istihdeun ve 
İşgücü Fazlası Tahminleri 661 

517 Üçüncü Plan Dönemi Toplam Sivil İstihdam Tahmin-
leri 662 

518 Üçüncü Plan Döneminde Yıllara göre îşgücü Arzı 
Tahminleri 663 

519 İstihdam ve İşgücü Fazlası Tahminleri 663 
520 îktisaden Faal Nüfus İçinde Ücretliler ve Dufılımı 666 
521 Sigortalı İşçi ve Devlet Memuru Ortalama Yıllık Ka-

kazançlan 667 
522 Toplu İ§ Sözleşmeleri ve Kapsamı 669 
523 Grevler : Katılan İşçi Sayısı, Toplu Grev Süresi ve Kay-

bolan iş günü 671 
524 Tanm Dışı Sektörlerde Ortalama Günlük Sigortah 

Ücretleri 672 
525 Kamu ve özel Kesimlerde Sigortalı Sayısı ve Ortalama 

Günlük Ücret. 673 
526 özel Kesim Sigortalı İşçi Günlük Kazancı ve Kanunî As-

garî Ücretler 674 
527 Ücret ve Fiyatlar 674 
528 Sigortalı İşçi ve Memur Toplam Ücret ödemelerinin Millî 

GeUre Oranı 675 
529 Yurt Dışı İşgücü iGöçleri 676 

530 Sendikalaşma Oranı (1971) 677 
531 Çalışma Süreleri 678 
532 İmalât Sanayiinde Ülkeler Arası Reel Ücret Karşılaştı-

rılması 678 
533 Birinci Plan Döneminde İmalât Alt Sektöründe Tekno-

lojik Gelişme 682 
534 Teknik İnsan Gücünün Sayısal Gelişimi 694 
535 Sag:lık Alaşımdaki İnsan Gücünün Sayısal Gelişimi 694 
536 Eğitim Kademelerine Göre öğretmen Sayısı 695 
537 İşgücünün Eğitim Yapısı (15-64) 696 
538 Mühendis Başma Düşen Teknisyen Sayıları 
539 Sağlık Alamnda Doktor Başma Yardımcı Sağlık Per-

soneli Oranlan 698 
540 Sevk ve İdarecilerin Eğitim Durumları 698 
541 İnsangücünün Sektörlerarası Dağılımı 699 
542 İnsangücünün Sektörlerarası Dağılımı 701 
543 Çalışan Nüfus İçerisinde Meslekî ve Teknik İnsan Gücü 

Oranı 702 



544 On Avrupa Ülkesinde Saflık Alanındaki Insangücü 703 
545 Öğretmen Başına Düşen öğrenci Sayılan 704 
546 Teknik însangücü ihtiyaç Arzı ve Açıklar 706 

547 Sağlık Alanındaki tnsangücü İhtiyacı ve Arzı 

548 Birinci ve ikinci Planda Eğitim Kademelerinde Öğrenci 
Sayılan Hedefleri ve Gerçekleşmeler 711 

549 Birinci ve ikinci Planda Mahalli idareler Hariç Kamu 

Eğitim Tatınmlan 716 

550 Eğitim Kademelerinde Okul Çağı Nüfus Toplam öğrenci 
ve Okullaşma Oranlan 725 

551 Orta ve Yüksek Öğretimde Okullaşma Oranlan 726 

552 Orta öğretimdeki Öğrencilerin Genel ve M e s l ^ Öğretim 

Dallan Arasında Yüzde Dağılımı 727 

553 Eğitim Harcamaları ve Millî Gelir Artışı 728 
554 Eğitimde Toplam Yatınmlar 729 

555 ilk Öğretimde Birinci ve ikinci Plan Hedeflerinin Gerçek-
leşme Durumu 731 

556 Faal ilk Okul Sayılan 732 

557 1970 - 1971 Öğretim Yılmda ITüfus Gruplanna Okulsuz 

Köy Sayılan 732 

558 1970 - 1971 öğretim Yüında Derslik Adedine Göre Faal 
ilkokulu Sayılan 732 

559 Hköğretim Yatınmlan 733 

560 öğretim Şekillerine Göre Faal ilkokulları 733 

561 Yıllar itibariyle Öğretmen Sayısı 734 

562 öğretmenlerin Okuttuklan Smıf Sayışma Göre Dağı-
lımlan 

563 Sınıf Geçme Oranlan 735 

564 Genel Orta Öğretim 1. Devrede Birinci ve ikinci plan He-
deflerinin Gerçekleşme Durumu 736 

565 Orta Okullarda Yeni Kayıt Hedefleri ve Gerçekleşe 737 
566 Orta Okullann Öğrenim Şekillerine Göre Dağılımı 737 

567 Orta Öğretim Yatırımları 737 

568 öğretim Şekillerine Göre l i s e SayıIanndaM Gelişme 738 
569 Lise Öğretmenlerinin Dallara Göre Dağılımı .. 7 3 9 



570 1970 -1972 Özetim Yılında Dallara Göre Öğretmen Öf-
renci Oram 740 

57^ Temel Efitlm ve Genel Liselerin Uzun Dönemli Gelişme 
Yönü 742 

572 Temel Eğitim ve Genel Liselerde İlk Kayıt Hedefleri ve 
Geçiş Oranı 743 

573 Temel Eğitimin İlk 5 Yılındaki Gelişme Hedefleri 743 

574 Lise Seviyeli Teknik Okullarda Gelişme 746 

575 Teknisyen Okullarmda H. Plan Döneminde Gelişme 746 

576 Sağlık Okulları Gelişimi 748 

577 îmam Hatip Okulları Gelişimi 749 

578 Kız Sanat Okullarmda Gelişme 750 

579 Lise Seviyeli îlk öğretmen Okullarmda Gelişme 751 
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Yıl l ık Orta lama Yıl l ık Orta lama 
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artış, yüzde artış, yüzde 
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