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MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Devlet Plânlama Teşkilâtınca hazırlanıp Yüksek Plânlama Kurulunca incelenmiş ve Bakanlar 
Kurulunun 24 . 5 . 1967 tarihli ve 6/8205 sayılı Karariyle kabul edilmiş olan «ikinci Beş Yıllık 
(1968 - 1972) Kalkınma Plânı» nın 16 . 10 . 1962 tarihli ve 77 sayılı Kanunun İnci maddesine gö
re ilişik olarak sunulduğunu arz ederim. 

Süleyynan D emir el 
Başbakan 

Plân Karma Komisyonu Raporu 

T. B. M. M. 
Plân Karma Komisyonu 13 . 6 .1967 

Esas No: 3/658 
Karar No: 1 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Devlet Plânlama Teşkilâtı tarafından hazırlanıp, Yüksek Plânlama Kurulunca incelenen ve Ba
kanlar Kurulunun 24 . 5 . 1967 tarih ve 6/8205 sayılı Kararnamesi ile kabul edilen «İkinci Beş Yıllık 
(1968 - 1972) Kalkınma Plânı», Millet Meclisi Başkanlığınca 28 . 5 . 1967 'tarih ve 3/658 sayılı dos
ya ile Komisyonumuza havale edilmiştir. 

İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plân tasarısı üzerindeki Komisyon çalışmaları, uzun vadeli Plânın yü
rürlüğe konması ve bütünlüğünün korunması hakkındaki Kanunun 2 nci maddesinin ikinci bendi ge
reğince 29 Mayıs 1967 Pazartesi günü saat 10,00 da Komisyon Başkanı İsmet Sezgin'in açış konuş-
masiyle başlamıştır. Bundan sonra Başbakan Süleyman Demirel Plânı takdim eden bir konuşma 
yapmıştır! 

'Devlet Plânlama Teşkilâtı ilgilileri ve Hükümetin diğer üyelerinin de hazır bulunduğu müzakere
ler 9 Haziran 1967 Cuma günü sona ermiştir. 12 gün devam eden müzakerelerde 58 üye, senatör ve 
milletvekili söz alarak çeşitli görüş, düşünce ve kanaatlerini belirtmişlerdir. Görüşmelerde yeterlik 
önergesine başvurulmadığı gibi, konuşmaların sınırlandırılması yoluna da gidilmemiş, böylece üyele
rimiz ile sayın senatör ve milletvekillerimiz görüşlerini istedikleri ölçüde ifade etmek imkânını bu
labilmişlerdir. Olgun, samimî ve ahenkli bir hava içerisinde geçen görüşmelerde Komisyonumuzun 
sayın üyeleri, senatör ve milletvekillerimiz yapıcı tutum, iyi niyet ve değerli çalışmaları ile Plâna 
önemli katkılarda bulunmuşlardır. 
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Plânın tümü üzerinde yapılan görüşmelerde Komisyonumuzda hâsıl olan kanaatler ve varılan so

nuçlar aşağıda sırası ile arz edilmiştir. 

GENEL AMAÇ VE HEDEFLER : 

1. İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı Türk Milletini hür ve medeni bir ortamda, demokrasi ve kar
ma ekonomi düzeni içinde adaletle ve tam çalışma esasına bağlı olarak herkes için insanlık haysiyeti-
na .yaraşır bir yaşayış seviyesine ulaştırmayı gaye edinmiştir. Plân, Türkiye'de bir yandan fert ba-
ş;na geliri hızla ve devamlı olarak artırmayı hedef alırken, öte yandan çeşitli gelir grupları ve bölge
ler arasında dengeli gelişmeyi sağlamak, çok sayıda vatandaşa iş imkânları yaratmak, kalkınmanın 

, nimet ve külfetlerin fırsat eşitliğine, sosyal adalet ilkesine göre paylaşılarak iktisadi ve sosyal düzen
de olumlu bir gelişme elde etmek amaçlarına göre hazırlanmıştır. 

2. İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı bu amaçlara varmak için, GSMH'nm 1067 - 1972 yılları 
arasında % 40,3 veya yılda ortalama % 7 oranında artırılması gerektiğini öngörmektedir. 

3. Son yıllarda sağlanan gelişmeleri, Türk ekonomisinin gelecek yıllardaki gelişme potansiyeli
ni, Türk toplumunun hür ve demokratik bir düzende yaşama standardının yükseltilmesi zorunluğıınu, 
ulusumuzun milletlerarası düzendeki nispî yerini ve hedef olarak alman kalkınma hızının gerektirdi
ği fedakârlıkları göz önüne alan Komisyonumuz % 7, yılda ortalama kalkınma hedefinin gerçekçi, ula
şılabilir ve arzu edilen bir hedef olduğu kanaatine varmıştır. 

4. İkinci Beş Yıllık Plân bir yandan GSMH'nm beş yılda % 40,3 oranında artırılmasını hedef 
olarak alırken öte yandan Türk ekonomisinde bu dönemde, sanayi sektörünün % 76,2, tanm# sektörü
nün % 22,3 gelişmesi sonucunda önemli bir yapısal değişimin meydana gelmesini de öngörmektedir. 
Komisyonumuz, genel istihdam imkânlarının genişletilmesi ve böylece tarımdan tarım dışı sektörlere 
fazla işgücünü çekerek 1,5 milyon vatandaşımıza yeni iş imkânları yaratması, ihracat gelirlerimizin 
önemli ölçüde artırılarak Türk ekonomisinin dış kaynaklara bağlılık derecesinin azaltılmasına yar
dımcı olması, ve hızlı bir gelişme temposuna erişme ve modernleşme bakımından sanayinin, ekonomi
nin sürükleyici bir sektörü olma niteliği 'kazandıracak., bu seçimlerin yerinde ve Türk toplum ve ekono
misinin arzu ve ihtiyaçlarına uygun olduğu görüşüne varmıştır. 

5. Ayrıca, Komisyonumuz tarafından, tarımın hava şartlarına bağlılık derecesinin azaltılması yo
lundaki hedefler gerçekçi ve güven; lir bir plân hazırlamanın ve yaşama seviyesinin toplumun tercih
lerine göre seçilebilmesinin ön şart olarak uygun bulunmuştur. 

6. İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânını, Türk ekonomisinin dış kaynaklada bağlılığı yönünden 
de inceliyen Plân Kanma Komisyonu, Türk ekonomisinin % 7 ge'lşmc hedefini devam otıtiriıken 
1975 yılından ilt'lbarcn dış yardımlara ihtiyaç duymaz hale ge'lnıesini en önemdi bir 'hedef olarak 
kelimi etmiş ve bu hedefe varünalk üzere dış yardrmılarm GSMH'nın 1968 de, rez'erv hariç % 2,4 
den 1.972 de % 1,7 ye indirilme hedefini gerçekçi Ibulmuştur. 

7. Plân Karıma Komisyonu bu genel amaç ve hedeflere vanmalk için Türk toplumunun önü-
aııüzdelk'i yıllarda yapması gerekli fedakârlıkları 'da dikkatte inoele'miştir. 

Öngörülen hedef tere varmak için İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı, beş yılda 111,5 milyar li
ralık sabit vsermaye yatırımı yapılmasını bu amaçla iç tasarruflari'n % 77,'6, 'dış tasar rafların ise 
% 17,7 yükseltilmesini 'gerekli görmüştür. Komisyonumuz, Türk ekonomisinin gelişmesinde yurt 
içi 'kaynakların seferber edilmesi ve yurt ka'likiinmasının çok 'daha ge/niş oleikte Türk Mü 1 etlinin 
yapacağı fedakârlıklarla -sağlanması yolunda yapılan bu tercihi büyük bir memnuniyette tasvi-
betmiştir. 

8. İkinci Boş Yıllık Plân ite kabul edilmiş bulunan .hedefler toplam özel tükejfimin yılda or
talama .% '5,1 ve fert başıma özel tüketimin nüfusun % 2;6 büyümesinin .tahmin 'edilmesi dola-
yısı ile % 2,ı5 ar tın İm asıma imkân verımektedir. Toplumun tüketin seviyesinin İkinci Boş, Yıl
lık Plân dönemi basımdaki seviyede 'dondurulmamış olmasını (komisyon doğru bir seçim olarak ka
bul .etmiştir. 
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9. Yapılan incelemeler sonucunda t'kinci Beş Yıllık Plân taslağının genel felsefesi, amaçları 

ve hedefleri bıakımıından Hükümetçe kabul edilerek yayınlanan «Plân hedefleri ve stratejisi» 
dokümanına uygun olduğu müşahede edilmiştir. 

10. 'Teknik seviyede yapılan çalışmalara göre mevcut kamu gelirleri ve özellikle vergi sis
temi ile, .gönüllü tasarruflardan 'beklenen artışlara rağmen, öngörülen yatınım hedeflerinin ge
rektiği finansmanı sağlamak mümkün olamıya. çaktır. Bu duruma göre, ortaya çıkacak tasarruf 
açığının 1OT2 de 4,6 milyar liraya varacağı, bunun 2,0 milyar liralık kısmımın yabancı (tasarruflar
la karşılanacağı, geriye kalan kısmı için ise ka im tasaruflarını artırıcı yeni gelir kaynaklarına 
başvurmanın zorunlu olduğu anlaşılmıştır. 

11. Plân taslağının komisyomumuzdaki görüş neleri sırasında, gönüllü tasarrufların iyimserlik 
taşımakta olabileceği dikkati çekmiştir. Ancak, sonradan plân taslağı ile kabul 'edilen özel ta
sarruf eğiliminin, 1902 - 1966 döneminde gerçekleşenden daha düşük alındığı ve bu sebeple ger
çekçi olduğu yolunda Hükümetçe yapılan açıklamalar tatmin edici görülmüştür. 

12. îkinoi Beş Yıllık Plân (taslağının, 12 gün süre ile ineeliyon komisyonumuz, zaman zaman 
bâzı üyeler tarafından plânın teknik tutarlığı konusunda izhar edilen tereddütlere rağmen, 
yapılan açıklamaların ışığı 'altında bu tereddütlerin ya maddi hatalardan ya da bâzı kavram 
ve tanımların yanlış anlaşılmasımdan doğduğu ve dolayısı ile plânın teknik bakımdan, mevcut 
politik tercihler çerçevesinde, titizlikle ve modern bir anlayışla hazırlanmış, tamamen tutarlı bir 
doküman (Olduğuna kesimlikle kanaat getirmiştir. 

13. İkinci Beş Yıllık Plânın özel ve kamu sektörünüm Türk ekonomisinde nispî rolleri ko
nusunda yapılan kritikleri de dikkatle inceliycu Plân Karma Komisyonu, bu kritiklerin aynı 
olaylara farklı politik açıdan bakılması dolayısı ile meydana geldiğini ve yapılmış bulunan po
litik tercihlerin tutarlı ve Türkiye'nin üstün menfaat ve amaçlarına uygun 'olduğunu görmüştür. 

TEMEL EKONOMİK POLİTİKALARI : 
14. — İkinci Beş Yıllık Plânın genel ekonomik hedeflerine paralel olarak bu hedeflere gö

türücü temel politikaların da ele alındığı komisyonumuzca memnuniyetle müşahede edilmiştir. 
îkinoi Beş Yıllık Plânın temel politikalar bolü nünde politikaların genel nitelikleri, karma eko
nomi politikası, tasarruf politikası, sermaye piyasasının kurulması hususu, vergi politikası, fiyat 
politikası, para ve kredi politikaları, özel teşebbüsün teşviki politikaları, ödemeler dengesi ve 
dış 'ekonomik ilişkiler politikası genel ilkeleri ve tedbirleri ile birlikte ele alınmıştır. 

15. Karma ekonomi politikasının ilkeleri ve kuralları ayrıntılı bir şekilde belirtilmiş ve kar
ma ekonomi düzıeni açıklığa kavuşturulmuştur. Vergi politikasının, plânın gerçek kaynaklarla 
finanse edilmesi, sosyal adaleti sağlamak, ve dalıa etkin bir kaynak dağılımını temin etmek hu
suslarını içine alan temel ilkeleri, komisyonca 'da geniş bir kabule mazhar olmuştur. Vergi re-
formoınun genel hatları belirtilerek .mevcut vergi sisteminin daha iyi işler hale 'getirilme sinin 
esas olmasına rağmen yeni vergi kaynaklarına başvurma ziorunlu olduğu takdinde, arazi ve bimıa 
vergilerinin ıslahı, yeni bir sayımın yapılması, vergilcndirilmiyen lüks tüketim mallarının ver
gilendirilmesi, İstihsal Vergisinin kapsamının, gözden geçirilmıesi, karayolu ulaştırmasının vergilen
dirilmesi, tarım alanında uygulanan vergilerim gözden 'geçirilmesi gibi tedbirlerin alınacağı an
laşılmıştır. Para, kredi, fiyat, özel teşebbüsün teşviki politikalarının da 'genel gelişmeye paralel 
ilke ve tedbirler getirdiği, ödemeler dengesi ve dış ekonomik ilişkiler politikasımm öncelik eko
nominin dışa bağlılığımın azaltılmasına önem verdiği tesbit edilmiştir. 

16. Plânın Komisıyomdaki müzakereleri sıra sında, karma ekonomi politikasında imalât sa
nayii gelişiminin özel sektöre bırakılması konusu üzerinde önemle durulmuştur. Koımisıyoınıuımuz 
Hükümetçe yapılan açııklamalann ışığı altında imalât sanayii gelişimlinin ancak uzun vâdede 
özel 'Siektıöre bıraikılmıasının esas alınmış olduğunu, gerektiği takdirde hızlı kalkınma için Dev
letin kendisimle düşen görevden kaçınımryacağmı anlıyarak bu konudaki politikayı benimsemiştir. 
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17. Plân Kanma Komisyonu, plânsın sosyal ve ekonomik amaçlarını gençıefcleştirmıak üzere 

ümgförülmüş bulunan politikalarda telkrar ve çelişmelerin bulunduğu yolunda yapılan kritikleri 
genellikle yerinde bulmamıştır. Yapılan açıklamalar, binbiri ile tamamen ilişkili vengi, fiyat, para, 
kredi, ödenmeler dengesi ve ö'zıe'l sektörün teşviki politikalarımda, aynı amaca yöneldikleri için, 
'bu ölçüde tekrardan kaçınmanın imkânsız olduğunu oltaya koymuştur. Vergi gelinleri rakamla
rı ile vergi politikasının, vasıtasız vengilerdn payının ikinci Beş Yıllık Plân döneminde artırıl-
mlaısı ilkesi anasında bir çıeliışıme olmadığı anlaşılmıştır. Kredi hacminin artırılmasının sınırsız 
tutulduğu yolundaki iddialar da, bu konuda plânın temdi bir ilkesi olan, ekonomik istikra
rın korunmasının yeterli bir sınır olduğu düşüncesi ile Komisyonumuzca yerinde görülmemiştir. 
Ayrıca gönüllü tasarrufları artırma konusunda plânda etkili bir araç olarak düşünülen senmaye 
piyasasının, yapılan tartışmalar siomucunda, sadece taşara-uflaırı yönlendirici değil fakat 'aynı za
manda artırıcı bir unsur olduğu teısbit edilmiştir. Vergi politikası sahasında düşünülen tedbir
lerin, sosyal adaleti sağlama ve vergi gelirlerini artırma ilkeleri bıaJkumından yapılan tenkidler 
ve yenilen izahat sonucunda komisyon, bir çelişmenin ımevcudolmadığı, alımacıalk tedbirler ara
sında, çeşitli yönlerdeki etkilerinin dengelenmesinin esas alındığı kanaatine varmıştır. 

Kanma teşeibbüsller kurulması konusu da Koımisyonun bâızı üyelerince eleştirilmiştir. Falkat, 
bunun Hükümıet programına uygun olduğunu ve ancak kamu yararı görüldüğü takdirde bu yo
la başvurulacağını yapılan açılklamalandan anlıyan Komisyon, özel teşebbüsü 'geliştirmek ve kal-
ikmmayı hızlandırmak: amaciyle bu imkândan yararlanmanın faydalı olabileceği kanaatine var
mıştır. 

18. İkinci Beş Yıllık Plân ile öngörülen politikaların dalhıa çok genel nitelikte olduğu, plâ
nın öızel çözüm yolları getirmediği yolumda kritikler yapılmıştır. 

Ancak, plânın stratejik bir dolkûman olduğunu ve dolayrsiyle çiok özel ve sınırlayıcı etkisi 
olan tedbirlerin yıllılk programlarda ele alınmasının daha doğru oiacağını göz önünde bulundu

ran komisyonumuz bu yömde-ki tenlkidleri ben'imsememiştir. 
19.• Tıemel ekonomik politikalar üzıerinde yapılan görüşmeler sıoınucunda komisyonumuz, çizi

den politikaların genel hedeflere götürücü güc ve nitelikte olduğunu ve temel hedeflerle politika 
tedbirlerinin tutarlı bulunduğunu müşahede etmiş ve bu tedbirlerin uygulanması halimde gemel 
ekonomik hedeıfiene ulaşılacağına kanaat getirmiştir. 

SOSYAL HBiDEıP VE POLİTİKALAR : 
20. İkinci Beş Yıllık Plân, «Hedef ve strateji» dokümanında kesin olarak belirtilen istikâmet

lere uygun olarak, bir yandan adam başına geliri hızla ve devamlı olarak artırmayı hedef alırken, 
kalkınmanın külfetlerine katılma ve nimetlerinden yararlanmada çeşitli gelir grupları ve bölge
ler arasında dengeyi sağlıyarak sosyal adaleti gerçekleştirecek yönde politikalar getirmiştir. 

21. Plân, hızla nüfus artışı sonucu hızla büyüyen insangücüne istihdam yaratılmasını ayrı 
'bir hedef değil ekonomik gelişmelerin bir sonucu olarak değerlendirmiştir. 

Komisyonda yapılan tartışma ve açıklamalar sonucunda, istihdamın bağımsız bir hedef olarak 
alınmasının imkân dâhilinde olmadığı, ekonomik gelişme sonucu yaratılan istihdamı en yukarı se
viyeye çıkarıcı nitelikte tedbirlerin plân bünyesinde mevcudolduğu kanaati hâsıl olmuştur. 

'22. öelişen ekonomide kıt bir kaynak olan «yetişmiş insangücü» nün verimli kullanılması, 
nitelik ve nicelik yönlerinden ekonominin gereklerine yeterli kılınması İkinci Beş Yıllık Plânın 
başlıca hedeflerinden biri olarak kabul edilmiştir. 

23. Komisyon, İkinci Beş Yıllık Plânda eğitim gelişmesinin insangücü ihtiyaçlarına uygun şe
kilde düzenlendiği, eğitim sisteminin ekonominin gerektirdiği insangücünü sağlamak, tıkanıklıkları 
;gidermek ve her kademede fırsat eşitliğini gerçekleştirmek yolunda yeterli politikaların öngö
rülmüş olduğu kanısına varmıştır. 

Eğitim sisteminin çeşitli yönleri ile ilgili olarak yapılan tenkidler, hükümetin açıklamaları ışığın
da değerlendirilmiş ve plânda öngörülen hedef ve politikalar Komisyonca olumlu ve sorunları çözü
cü yönde bulunmuştur. 
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24. Öte yandan kültür ve spor faaliyetlerinin önplâna dâhil edilmesi olumlu bir ıgelişme ola

rak nitelenmiştir. 
25. îkinci Beş Yıllık Plânın sosyal güvenlik ve sağlık konularındaki hedef ve politikaları ye

terli bulunmuştur. 
Aile plânlaması konusunda yoğun kritikler yapılmış, Hükümetin açıklamaları ile Komisyon bu 

yöndeki politikaların ana ve çocuk sağlığı ve nüfus yapısının iyileştirilmesi için gerekli olduğu 
kanısına varmıştır. 

26. Köy ve köylü sorunlarının îkinci Beş Yıllık Plânda ilk defa ve bir bütün olarak ele alınmış 
olması Komisyonca takdirle karşılanmış, bu bölümde getirilen politikalar olumlu bulunmuştur. 

27. Şehirleşmenin desteklenmesi ve şehirleşmeden ekonomik gelişmeyi itici bir güc olarak 
yararlanılması hedefi üzerinde geniş tartışmalar yapılmıştır. 

Komisyon bu konuda ileri sürülen fikirlerin ve Hükümetçe yapılan açıklamaların ışığında, 
plânın konuya bu yöndeki yaklaşımının gelişmeyi (hızlandırıcı, dengesizlikleri giderici ve sosyal 
adaleti sağlayıcı yönde olduğu kanısına varmıştır. 

28. Bölgelerarası dengeli gelişmeyi sağlamak amacını güden çeşitli politikalar olumlu, yeterli 
ve gerçekçi bulunmuştur. 

29. Plânın konut konusundaki hedefleri ve sorunları çözmek için getirdiği politikalar, yatı
rımların çok önemli bir kısmını emen ve verimliliği az olan bu sektörde, kalkınmayı olumsuz yön
de etkiliyen yatırım artışlarını sınırlayıcı, şehirleşmeden doğan iskân meselelerini çözmekte ya
rarlı ve büyük ihtiyacın yoğunlaştığı alt gelir guruplarına öncelik tanıyıcı (nitelikte bulunmuş ve 
Komisyonca olumlu karşılanmıştır. 

SEKTÖREL GELİŞME HEDEF VE POLİTİKALARI : 
30. Plân Karma Komisyonu, ikinci Beş Yıllık Plân Tasarısımın başlıca ekonomik sektörlerle 

ilgili yönlerini de dikkatle incelemiştir. 
ikinci Beş Yıllık Plânda iktisadi ve sosyal hedeflere zamanımda ulaşabülmek am&cı ile 30 ka

dar sektör için gelişme programlıarı hazırianmıştıır. Sektörler * arası ilişkiler yönünden plânın en 
belirgin özelliklerinden birisi, imalât sanayüme verilen ağırlıktır. Gerçekten, yatırımların sektör
lere dağılımında % 22,4 payla imalât sanayii başta yer almaktadır. 

Tablo : Yatırımların sektörlere dağılımı (yüzde olarak) 

Sektör 

Tarım 
Madencilik 
imalât Sanayii 
Enerji 
Konut 

I 
Plân 

15,4 
4,4 

19,6 
7,3 

20,6 

II 
Plân 

15,2 
3,7 

22,4 
8,0 

17,9 

Sektör 

Eğitim 
Sağlık 
Turizm 
Diğer hizmet 
Toplam 

1 
Plân 

6,6 
1,8 
1,9 
— 

100,0 

II 
Plân 

6,7 
1,8 
2,3 
0,4 

100,0 

Bu dönemde öngörülen 34,3 milyar TL. lık gayrisafi mülı hâsıla 'artışınım % 38,6 sı imalât sa
nayimden sağlanacaktır imalât sanayiinde gelişme hızı piyasa fiatları ile, % 11,1 olacaktır. Ener
ji üretimi ise % 13,2 gibi sanayileşmenin gerektirdiği yüksek bir hızda artacaktır. Komisyonu
muz sanayie verilen bu ağırlığı, yukarda da belirtildiği gibıi usulümüzün gelişme isteğine uygun 
bulmuştur. Plânda, yeni kurulan sanayilerin belirli bir süre sonra uluslararası rekabet şartlarına 
uymasının 'esas alınması yerinde görülmüştür. Sınaî yerleşime yerlerine kamu sektörünün götü
receği hizmetler, yatırımları teşvik, maliyetlerin düşürülmesi, kalite kontrolü, dış ticaret tedbir
leri, sinai araştırmalar ve teknik hizmetler gibi alanlardaki tedbirler Komisyonumuzca genel ola
rak sanayiin teşviki ve özel olarak yeni sanayilerin yukarda belirtilen esasa göre kurulması ama
cına uygun bulunmuştur. 
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31. Maden ve petrol gibi yer altı servetlerin ün ekonomik gelişmedeki önemini göz önünde tu

tan Komisyonumuz, arama faaliyetlerinin dağınıklıktan kurtarılarak belirli sahalar ve madenler 
üzeninde yoğunlaştırılması, maden sahalarıniin ha t-ek et o getirilmesi, bilinen yatakların hızlı işletil
mesi, maden ve petrol işletmelerinde katma değerin yüksek oramda yurt içinde kalması, büyük 
sermaye ve geniş teknolojik imkân isteyen alanlarda kamu sektörünüm büyük sorumluluk yük
lenmesi gibi ilkelere paralel olarak geliştirilen tedbirleri yerinde bulmuştur. 

32. Komisyonumuz, tarım sektöründe öngörülen, piyasa fiyatları ile % 4,2 gelişine hızını, ta
rım ürünlerinle olan iç talebi karşılama yanında; bu ürünlerin ihracatımda yılda % 7,4 bir gelişme 
sağlamaya yetecek seviyede olduğu kanısına varmış, tanımda gelişmemin esas olanak su, gübre, iyi 
tohum, ilâç, yem, makima kullanma v.s. gibi yollarla teknolojinin hızla geliş'tiırilmesine bağlannıa-
sıını, bu tedbirlerin pazarlama şartlarının düzenlenmesiyle desteklenmesini tarımsal gerçeklerimi
ze uygun görmüştür. 

33. Ulaştırma sektörünün değişen şartlara uyabilen dinamik bir yapıya sahip kılınması, yal-
,naz teknik araçların değil sistemin bütünü ile modernizasyonu ve sektörde dengeli bir gelişme 
sağlamak amacı ile her alt sistemin benzer şartlar altında rekabet etmesi esaslarının plânda yer 
alması tasvip edilmiştir. Ulaştırma sektöründe önemli bir proje olarak plânda yer verilen istan
bul Boğaz geçişi projesinin plândan çıkarılması teklifi Komisyonumuzca benimsenmemiştir. 

34. Haberleşme sisteminin gelişen ekonomik faaliyet seviyesinin gerektirdiği ıgüce kavuştu
rulması, hizmetlerin daha geniş bir kitleye daha ucuz götürülmesi, İkinci Plân Döneminde yurdun 
her tarafında en az bir millî ve birde bölgesel radyo yayınımın dimlenimesimin sağlanması ihtiyaç
larımıza uygun mütalâa edilmiştir. Bu arada İkinci Plân Dönemimde yurdumuzda televizyon yayı
nına başlanmasının faydalı olup olmadığı tartışılmış ve başlanması tasvip olunmuştur. 

35. Yapılan tahminlere göre ödemeler denıgcsîıne 1972 yılında net 70 milyon dolar katkıda bu
lunacak ölçüde ve önemde gelişmeler beklenen turizm sektörünün teşviki yerinde bulunmuş; tu
rizmin ekonomik, sosyal ve kültürel fonksiyonlarrımdam tam olarak yararlanmanın esas tutulma
sı, kamu hizmetlerimin düzenlenmesi ve turizm yatırımlarının teşvikindin buma göre yürütülmesi 
tedbirleri tasvip edilmiştir. 

36. Özet olarak İkinci Beş Yıllık Plân döneminde imalât sanayinin gelişmesinin ağırlık kazan
makta olduğu ancak bunun yanında diğer sektörleri ve özellikle ekonomimizde halem büyük yer 
tutan tarım sektörünün ihmâl edilmediği bunlarda da ihtiyaç ve imkânların elverdiği ölçüde ge
lişme öngörüldüğü kanısına varılmıştır. 

Komisyonumu/, bu bakımdan sektörlerin genel görüşünü anahatlan ile uygun görmüştür. Sana
yileşmenin gerekliliği ve faydası kabul edilmiş ancak müzakerelerde sanayii teşvik tedbirlerinin 
yeterli olup olmadığı ve sanayileşmenin getireceği sosyal sorunlar üzerinde durulmuştur. 

37. Görüşmelerde tarım veya toprak reformunun plânda yer almadığı ileri sürülmüştür. Ya
pılan açıklamalara göre tarım reformuna ilişkin çeşitli tedbirlerin plânın değişik kısımlarında yer 
aldığı anlaşılmakla birlikte, evvelce de belirtildiği gibi Komisyonumuz, verilen bir önergeyi kabul 
ederek plân hedefleri ve stratejisi dokümanının tarım reformu ile ilgili 55 nci maddesinin aynen 
plân metnine eklenmesini kararlaştırmıştır. 

İkinci Beş Yıllık Plânın görüşülmesi sırasında bâzı üyeler, plânın uygulamasında etkinliği 
sağlamak üzere tedbirler alınmasının gerekli olduğunu belirtmişlerdir. Plân icrasının en az plân 
hazırlamak kadar önemli olduğuna inanan komisyonumuz uygulamayı, süratlendirmek, plânım 
öngörmüş bulunduğu tedbirlerin 'gecikmelere y.>!. açmadan alınmasını sağlamak üzere özel bir 
kanun tasarısının hazırlanmış olduğunu memnuniyetle kaydetmiştir. 

Yukarıdaki izahlarımızdan sonra raporumuzun bu bölümünde değiştirge önergeleri ile ilgili 
hususları belirteceğiz. 

İk'ıiıei Beş Yıllık. Kalkınma Plânının korniş yonumıızdaki görüşülmesi sırasında, 55 aded de
ğiştirge önergesi verilmiş, bu önergelerden, «28»udedi Hükümetçe, plânın bütünlüğünü bozacak 
nitelikte görüldüğünden kabule şayan görülmiyerek reddedilmiştir. 
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Söz konusu önergelerden*«4» adedi önerge sahipleri tarafından geri alınmış, geri kalan «23» 

aded önergeden bir kısmı aynen, diğerleri ise kısmen değiştirilerek kabul edilmiştir. Kabul edilen 
önergelerden : 

1. Eskişehir Milletvekili İsmet Angı ile istanbul Milletvekili Nuri Eroğan'm müşterek öner
geleriyle «Plânın 84 ncü sayfasındaki fiyat politikası ile ilgili bölümünün 4 ncü paragrafına 
açıklıık vermek amaciyle söz konusu paragrafa (hallerinde)» kelimesi ilâve edilmek suretiyle, 

2. a) Aydın Milletvekili İsmet Sezginin önergesi ile 87 nci sayfada para politikası ile ilgili, 
(c)tedbirlcr bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilerek, (Para politikasının uygulanmasında 
koordinasyon ve Bakanlar Kuruluna müşavirlik yapılması Başbakanlık Devlet Plânlama Teşki
lâtı, Maliye Bakanlığı ve Merkez Bankası arasında adı geçen kuruluşların yetkililerinden meyda
na gelecek Para - Kredi Kurulu ile sağlanacaktır.) 

b) Aynı sayfa, aynı konunun 3 ncü paragrafı (Usulü tercih edilecek ve bu usul geliştirilecek
tir.) şeklinde değiştirilerek, 

3. İstanbul Milletvekili Muhiddin Güvcn'in 132 nci sayfa «Sağlanacak gelişme ve uygula
nacak politikalar:» başlıklı bölümün 1 nci paragraf, 1 nci satırındaki «karakter ve beden» ara
sındaki «ve» çıkarılacak, «beden güçlerinin» kelimeleri arasına «ve ruh» kelimeleri ilâve edil
mek suretiyle, 

4. İstanbul Milletvekili Muhiddin Güvcn'in 133 ncü sayfada (c) bölge okulu bölümünün 1 nci 
cümlesinin sonuna «Bu kurulmada yer seçimi bölge plânlaması içindeki şehirleşme istikametleri, 

,o bölgenin endüstriyle gelişmesi ve bütün sektörlerin birbirini tamamlıyan yatırımlarını de
ğerlendiren araştıırmalar sonunda yapılacak.» ilâve edilmek suretiyle, 

5. Kontenjan Senatörü Ragıp Üner'in sayfa 148 (f) yaygın eğitim bölümünün 5 ve 6 nci 
paragrafları arasına, kadınlara bu yaygın eğitim plânı içerisinde özellikle, ve kadını ve anne 
olarak kuz teknik öğretiminden yararlanarak daha geniş anlamda faydalı olmak, köy kadın
ları kursları, açmak, bu konularda bölge okullarından yararlanmak suretiyle bir «Kadın eğiti
mi» kampanyası açılmasını öngören önergesi ilâve edilmek suretiyle, 

6. a) Aydın Senatörü İskender Cenap Ege'nin 154 ncü sayfa «Kültür faaliyetleri» başlıklı 
bölümün 1 nci pragrafmı açıklığa kavuşturmak ve tatbikatta kolaylık sağlamak amaciyle iba
reler ilâvesi suretiyle, 

7. b) 155 nci sayfada (b) ve (e) harfli başlıkları1 metinleriyle beraber yerleri değiştirile
rek, 

8. c) 155 nci sayfada «b. Eski Eserler ve Müzeler» bölümünün sonuna «Devlet sanat kuruluş
larının faaliyetleri ile ilgili her türlü belgeyi geleceğe iletecek, arşivler ve müzeler bulunmamak
tadır.» cümlesi ilâve edilmek suretiyle, 

155 nci sayfada (c) bölümünden sonra, eski Türk sanat ve folklorunu ihya amaciyle yeni ve 
(d) başlıklı bir bölüm ilâve edilmek suretiyle, 

9. d) 155 nci sayfa, yeni şekliyle ve (e) harfli «Sahne sanatkârları ve müzik» bölümünün 
sonuna «Tiyatro, müzik, bale, millî dans topluluklarının sanatçı yetiştirme imkânları bölge-
lerarası dengeli dağılmamıştır. Bu sanat dallarında yetişmiş sanatçı sıkıntısı vardır.» cüm
leleri eklenmek suretiyle, 

10. e) 155 nci sayfadaki yeni (f) «Filimcilik» bölümünün sonuna «özel filim yapımcılığı 
alanında genellikle sanat ve eğitim değeri düşük filimler yapılmaktadır. Değerli filimlerin 
teşvik edilmesi, uzman yetiştirilmesi konusunda bir gelişme olmamıştır.» cümlesi ilâve edilmek 
suretiyle, 

11. f) 155 nci sayfada yeni (g) harfli radyo bölümü, bölge radyolarına ayrıca özel gö
revler tahmil edecek şekilde değiştirilerek, 

12. g) 155 nci sayafda (3. uygulanacak politikalar) başlıklı bölümünün (a) paragrafının 
sonuna, kütüphanelerin adeden artırılması, kurumlararası koordinasyonun sağlanması ve nite
lik bakımından ihyası maksadiyle ilâve yapılmak suretiyle, ve Aydın Senatörü İskender Ce-
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nap Ege'nin bu önergeleri muvacehesinde, Plânın 155 nei sayfasındaki bölümler yeniden dü
zenlenerek yeni bir (d) fıkrası ilâve edilmiş, eski (d) e, (e) f, (f) g olarak değiştirilmiştir. 

13. a) 156 ncı sayfadaki (e) paragrafı, Türk folklorunu geliştirmek ve çeşitli kuruluş
ların bu geliştirmelere yardımcı olmalarını sağlamak amaciyle değiştirilmek suretiyle, 

14. b) 156 ncı sayfadaki (L) paragrafı bir kelime değiştirilmek suretiyle ve bu parag
raftan sonra (M) harfli ve müzik aletlerinin yurt içinde yapımını sağlıyacak bir hükmü 
kapsıyan yeni paragraf ilâve edilmek suretiyle, 

15. Erzurum Milletvekili Cevat önder'in önergesi ile Plânın 238 nei sayfasında «Tarım
da gelişmenin genel görünüşü» başlıklı bölümdeki (a. İlkeler) kısmının sonuna 9 ncu paragraf 
olarak, Plân hedefleri ve stratejisinin toprak reformunu kapsıyan 55 nei maddesi aynen alın
mak suretiyle, 

16. Aydın Milletvekili İsmet Sezgin' ve İzmir Milletvekili İhsan Gürsan'm 258 nei sayfa
daki «Madde politikaları» bölümüne, belli bir üretici kütlesinin gelir kaynağını teşkil eden 
ve fakat türlü nedenlerle gerileme durumunda olan incir ürününe de pazar imkânları sağ
lanmasını ve yetiştirmede karşılaşılacak sorunların çözümünü öngören önergeleri ile «özellikle 
incir gibi ihracatta önemli yeri olduğu halde halen bir gelişme göstermiyen ve belirli üre
tici kütlelerinin önemli gelir kaynağı olan ürünlerin pazar imkânları geliştirilecek ve ye
tiştiriciliğin de karşılaşılan sorunların çözümüne önem verilecektir.» şeklinde yeni bir fıkra 
ilâve edilmek suretiyle, 

17. Bolu Milletvekili Halil İbrahim Cop'un önergesi ile, 273 ncü sayfada «Politika ted
birleri» bölümünün (b) paragrafının sonuna orman sorunlarının başlıealarmdan olan orman 
smırlandırılmalarmda kolaylık sağlıyacak nitelikte (amenajman plânlarının ve orman sınır
landırma çalışmalarının gerektirdiği hava fotoğrafları temin edilecektir.) cümlesi ilâve edil
mek suretiyle, 

18.. Trabzon Milletvekilleri Ali Eıza Uzun er ve A. İhsan Birincioğlu'nun, yaş çay üreti
mine iç. ve dış pazarların taleplerine göre kalite ve kapasite yaratılmasını öngören takrirle-
riyle 313 ncü sayfadaki gıda sanayii ile ilgili paragraflardan (g) paragrafından sonra (h) işa
retli (Clelişen yaş çay üretimini iç ve dış pazarların isteklerine uğun kalitede işliyecek çay 
işleme kapasiteleri yaratılacaktır.) paragrafı ;lâve edilmek suretiyle, 

19. Ankara Millletkili îiyas Seçkin'in önergesi ile 33'8 nei sayfada kimya sanayii bölümü
nün «Gelişmeler ve sorunlar» kısmının sonuna, yerli ham afyonun ilâç sanayimizde kullanılma
sını sağlamak amaciyle (ilâç aktif maddeleri imaline yönelme arasında yerli ham afyon
dan tıbbî maddeler üretimine de geçmek üzere gerekli tedbirler alınacaktır.) metni ilâve edilmek 
suretiyle, 

20. İstanbul Milletvekili Mühiddin Güven'in önergesi ile inşaat bölümünün 428 nei sayfa
daki (tedbirler) kısmındaki (5) nei paragrafa (Mimarlık) kelimesmi ilâve edilmek suretiyle, 

21. Kontenjan Senatörü Ragıp Üncr'itn önergesi ille, 434 ncü sayfa (Tedbirler) bölümüne, 
N'ükleıer enerjiden fayidalaomaik almıaıciiyıle ve (3) ncü fılkra olarak, «Nükleer enerji 'kaynalklların-
daın faydalanma imkânları araştımlıaıcatk ve nükleer enıerjıi s'aınıtnalliarı kurülimiasına çalışıiacaikltır.» 
ilâvesi yapılım ak sıureltiyle, 

22. Aydım Mıiılllcltvclkliıli Isımıelt- Sezglin'in önergesi ile, ('Dölüm V. diğıor hiızmıetolter sektörleri) 
biaşlılkilı konu ile ilgili 480 nei sayfa (ii) «Sigorta ısiste/mi» 5 ve 6 ncı paraıgraflıar arasına «ıSigorta 
şirlketlıeriinıin düşülk feonısiervasıyon yoluna gitmelerini önliyecelk tedbirler aiınacalktır.» ibaresinin 
eMenımıeısâ suıieltiylle, 

23. Erauraim MilİJİietıvelkiiIi Clovait Öndlerttn önergleısıi ille, 492 nei saiyfla bölüm II (Yeniden düzen
leme çalışımıailan) baışlılklı mıetnin sonuma «Plân hıedefleri ve stratejisi» nin 52, 53 ve 54 ncü mad
deleri aynıen ıkomulimaik suretiyle 'kaibıul edilmiştir. 
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Bu değıisaikliikler, ilişik 'cetttVeJıde bölüim, sayfa vıe paragraf zikredilmek suretiyle ayrıca göste

rilmiştir. 
Raporumuz Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

(Başkıan 
Aydını 

1. Sezgin 
Adıyaman 

M. A. Atalay 

Ankara 
Söz hakkım mahfuzdur 

N. Vural 

C. Bşk S. 
Söz hakkım mahfuzdur 

R. Ün er 

Erzurum 
C. Önder 

Gümüşane 
S. Savacı 

İstanbul 
N.Eroğan 

Kayseri 
A. A. Hacıpaşaoğlu 

Konya 
S. F. Önder 

İmzada bulunamadı. 

Niğde 
M. Altunısoy 

İmzada bulunamadı. 

Rize 
0. M. Agun 

Tabiî Üye 
Muhalifim 
S. Küçük 

Biaşlkan V. 
Aydın 

/. Cenap Ege 
Ankara 

1. Seçkin 

Balıkesir 
E. Güreli 

İmzada bulunamadı 

Çanakkale 
Muhalifim 
§. İnan 

Eskişehir 
M. 1. Angı 

İçel 
C. T. Okyayuz 

İstanbul 
0. Gümüşoğlu 

Kayseri 
Muhalifim 
M. Yüceler 

Kütahya 
M. Erez 

Niğde 
H. Özalp 

Rize 
E. Y. Akçal 

Tabiî Üye 
•M. Öızıgünieş 

İmzada bulunamadı. 

Trabzon 
Muhalifim 
A. R. Uzuner 

Sözcü 
Sakarya 

N. Bayar 
Ankara 

M. K. Yılmaz 

Balıkesir 
-F. Islilmyeld 

İmzada bulunamadı. 

Çorum 
A. Çetin 

Giresun 
N. Erkmen 

İstanbul 
M. E. Adah 

İstanbul 
M. Güven 

(Kocaeli 
L. Tıdkoğlu 

İmzada bulunamadı 

Muğla 
T. Şahin 

İmzada bulunamadı. 

Ordu 
§. Koksal 

İmzada bulunamadı. 

Sakarya 
E. Alican 

İmzada bulunamadı. 

Trabzon 
A. Ş. Ağanoğlu 

Yozigait 
/ . Yeşilyurt 

Kâtip 
Bolu 

H. î. Cop 
Ankara 

T. Kapanlt 

Sivas 
G. Sakarya 

Uşak 
0. Dengiz 

Giresun 
/ . E. Kıltçoğlu 

İmzada bulunamadı 

İstanbul 
S. Aren 

İzmir 
/. Gürsan 

Konya 
M. N. Kalaycıoğlu 

Nevşehir 
Söz hakkım mahfuzdur 

A. B. Numanoğlu 

Ordu 
Muhalifim 

A. H. Onat 

Sivas 
0. Kaibıilbay 

İmzada buulnamadı. 

Trabzon 
A. 1. Birincioğlu 

C. Senatosu (S. Sayısı : 949) 
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36 

87 

o Senato 
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IS
TA

* 

949 

87 

132 

133 

148 

(c) 

(f) 

(c) Tedbirler 
(D 

(«) Tedbirler 
(3) 

Bölge okulu 

148 (f) Yaygın eğitim (5) den sonra ek 

3 

sonuna 

1 

2 

kabul edilen değişiklikler cetveli 

Yapılan d 

Piyasada cari fiyatlar arasmd 
gerçek kıtlıkları aksettirmemesi ha 
mesi yolu ile tıkanıkların giderilec 
fiyat yapısı altında daha iyi dağılah 

Para politikasının uygulanmasın 
ruluna müşavirlik yapılması Başbak 
Maliye Bakanlığa ve Merkez Bank 
rın yetkililerinden meydana gelecek 
tır. 

Menkez Bankasının bankalardan 
yon artışının sağlamması usulü tercih 
jtir. 

(Karakter) kelimesinden sonrak 
den sonra (ve ruh) kelimeleri eklene 

Birinci cümleden sonra (Bu kur 
sı içindeki şehirleşme istikametleri, 
bütün sektörlerin biribirini tamaımlıy 
tırmalar sonunda yapılacaktır.) cüm 

Yaygın eğitim programları için 
olarak» Türk toplumundaki üstün d 
hedef tutan «Kadım eğicimi progra 
tür. Halen bu eğitim. Ana Çocuk S 
programları içinde köye yönelen çe 
ve kız teknik öğretimin çeşitli kadem 

İkinci Beş Yıllık Plân dönemin 
özel bir önemle ele alınarak gelişti 
rafından yaıpılacak değişik sosyal 
cek çeşitli ve özel kadın eğiıtimi pro 
ramlarının desıteği ile ev kadınlığı 
lelere ulaştırılmasına çalışılacaktır. 
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Q 

o 

yi 
uı 

S2 154 Kültür faaliyetleri 
(ilkeler) (a) 3 

«o 154 Kültür faaliyetleri 
w (ilkeler) (a) 4 

155 DURUM (b) ve (e) başlıklar 
155 EsM eserler ve mü

zeler başlıklı bolüm 

155 d 

Yapılan d 

Bu çalışmalarda bölge okulları 
nacak, ıköy kadınları gezici kurslar 
alınarak kız teknik öğretim kurum 
yürütülecektir. 

Kız teknik öğretimin bütün pr 
üzerinde gereken önemle durulacakt 

Yaygın eğitim niteliğinde olan 
ları da bu anlayış içinde geliştirileic 

Kadınların eğitimi konusundaki 
'la ele alınacak, memleket çapında 
umacı ile bu konuya eğilen bakanl 
rarıma çalışan dernekler ve gönüllü 
Eğitim Bakanlığı tarafından bir «K 
yoluna gidilecek ve Türk kadınının 
almasına yardımcı olacak özel kad 
ması için alınması lüzumlu görülen 
tir. 

(Ulaştırmak) kelimesinden sonr 
ve elemanları yetiştirmek» ibaresi e 

(Geliştirmek kelimesinden sıonr 
folklorunun bütün dallarında bilims 
liyetleri yapmak, kültür eserleri için 

(b) deki «Eski eserler ve müze 
«Kitaplıklar» başlığı ve metni yer d 

«Eski eserler ve müzeler» başlığı ile 
sanat kuruluşlarının faaliyetleriyle il 
cek, arşivler ve müzeler bulunmam 

(c) den sonra yeniden (d) para 
ları ve Türk folkloru başlığiyle, «Esk 
limsel araştırma ve yayınlar yapılmam 
sanatları, mimarlık, edebiyat, müzik 
dir. Çeşitli folklor dalları için de du 
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p 
w. 

m 

s» 
<<5 

155 Sahne sanatkârları 
ve müzik Yeni (e) 

155 Filimeilik Yeni (£) 

155 RADYO Yeni (g) 

155 Uygulanacak 
POLİTİKALAR (a) 

156 (e) 3 

Yapılan d 

yük ölçüde bu konularda çalışanlar 
maktadır. Millî Eğitim Bakanlığı 
tamamlanarak istenilen güce erişti 
eklenmiştir. Dolayısiyle, bu paragraf 
ve müzik» başlığı (e) paragrafı, «Fi 
«Radyo» başlığı ise (g) paragrafı ola 

Yeni (e) paragrafındaki «Sahne 
nin sonuna, 

«Tiyatro, müzik, bale, millî dans 
imkânları hölgelerarası dengeli dağı 
tişmiş sanatçı sıkıntısı vardır» cümles 

Yeni (f) paragrafındaki (Filim 
filim yapımcılığı alanında genellik 
filimler yapılmaktadır. Değerli filim 
tirilmesi konusunda bir gelişme olm 

Yeni (g) paragrafındaki (Radyo 
önem taşımaktadır» cümlesindeki «dır 
na özel görevler düşmektedir» ibare 
önem taşımakta ve bölge radyolarına 
için faaliyetler sınırlıdır» şeklinde dü 

(a) paragrafının sonuna «Kütü 
kımından ihtiyacı karşüıyacak se 
ile Kütüphaneler Grene! Müdürlüğü 
evlere ödünç kitap verme servisi ve 
caktır. Kütüphanecilik alanında ih 
tiştirilmesi konusunda gereken ted 
edilecektir. 

( önem taşımaktadır) 
«Çeşitli kuruluşlardaki» ibare eklene 
sonra «Türk Folklor Enstitüsü bu am 
larm bu yöndeki çalışmaları teşvik 
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p 
uı 
(D 

yi 

43 

156 

156 

(1) 

(m) 

238 II 8 den sonra 9 ek 

Yapılan 

(Kültür külfetleıdnin) ibaresi « 
ğiştirilecektir. 

(1) paragrafından sonra bir (n 
zik aletinin yurt içinde yapılması 
resi eklenmiştir. 

Tarım reformu, tarımsal bünyen 
ye yönelmiş tedbirler dizisi olarak k 

Tarım reformu konusunda alına 
elde edümesi ve bu çalışmaların çi 
mesi her şeyden önce toprağın m 
kesin ve açık bir şeküde tesbitini 
ikinci Beş Yıllık Plân döneminde k 
hızlı bir tempoda yürütülmesine ön 

Devletin hüküm ve tasarrufund 
hıslara kiralanan; orman ve mera h 
zisinin ıslahı ve bataklıkların kuru 
bir büyüklüğün üstünde kalan ve d 
istimlâk veya pazarlıkla satınalınmas 
mülkiyetinin topraksız ve az toprak 
mümkün kılan mevzuat çıkarılacaktır 

Küçük aüe işletmelerinin makin 
gerekli malî güçte olmamaları göz 
ihtiyaçları karşılamada ve ürünleri 
ratifçilik önemli bir vasıta olarak 
artışı ileri tekniklerin uygulanma 
çiftçilere vâde ve faiz bakımından 
rinde durulacaktır. 

Toprağın iyileştirilmesini, değe 
geliştirilmesini de mümkün kılmak 
kiralamayı sağlıyan, kira miktarlar 
lediği toprağa sahibolması mekaniz 
lık müessesesinin düzenlenmesi ele 
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(3 den sonra) 4 ek 

3 Politika tedbirleri 
(b) sonuna ek 
(!h) ek (9 dan sonra) 

4 ek ( 3 ten sonra) 

e. Tedbirler 5 
( « ) • 

D Tedbirler 
(3) ek (2 den sonra) 
(ii) Sigorta sistemi 12 ve 13 ncü sa

tırlar araşma 
I I paragraftan sonra 

Yapılan d 

Özellikle incir gibi ihracatta ön 
gelişme gösterımiyen ve belirli üreti 
alan ürünlerin pazar imkânları gel 
ışılaşılan sorunların çözümüne önem 

Âmenaj,m>an plânlarının ve orm 
rektirdiği hava fotoğrafları öncelik 

Gelişen yaş çay üretimini iç ve 
litede işliyeeek çay işleme kapasitele 

İlâç aktif maddeleri imaline yö 
tıbbî maddeler üretimine de geçme 
tır, 

JBU arada, müşavir mühendislik 
si ve kendilerine verilecek işleri te 
için «gereken tedbirler düşünülecek, 
ğer muamelelerde icabeden değişikl 

Nükleer enerji kaynaklarından 
cak ve nükleer enerji satralleri k u r 

Sigorta şirketlerinin düşük koc 
yecıek tedbirler alınacaktır. 

İLKELER : 
Merkezî idarenin yeniden düz 

büyümesine engel olmak için bir y 
luşlarının fonksiyonel esasa göre 
yandan görev ve yetkilerin kademel 
lanmasını sağlayıcı kanunlar çıkarıl 
ilmî esaslara göre tesbit edilmedikçe 
önlenecektir. 

Malî ve idari denetimin verimin 
mek ve uygnın bir istihdam politika 
için değişik hukukî statüde kamu k 
çınılacaktır. 
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Yapılan d 

Ekonomik ve sosyal kalkınma g 
kılarını artırmak ve kamu hizmetle 
kuruluşların ilgi ve sorumlulukla 
idare birimleri günün ihtiyaçlarına 
küât düzenine kavuşturulacaktır. 
kısıtlayıcı ve mahallî teşebbüsleri 
gösterici ve millî hedeflerle ahen 
anlayış olarak kabul edilecektir. 

iktisadi Devlet Teşekküllerinin 
440 sayılı Kanunda öngörülen a 
len komisyonca zamanında tamam 
luşun organizasyon ve işletmecilik 
iyileştirme tedbirlerini devamlı ola 

> e ^ e > <»•• 




