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I. — GEÇEN TU 

TBMM Genel Kurulu 28.6.1984 Perşembe günü 
saat 15.00'te açıldı. 

Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün, televizyon
da yayınlanan İcraatın İçinden Programı, enflasyon 
ve TRT konularında gündem dışı bir konuşma yap
tı. 

54 ilde uygulanması TÖMM'nin 1.3.1984 tarihin
de onaylanmış bulunan sıkıyönetimin Afyon, Amas
ya, Aydın, Balıkesir, Bolu, Çorum, Muğla, Nevşehir, 
Niğde, Rize, Sakarya, Tekirdağ ve Yozgat illerinde 
19.7.1984 günü saat 17.00'den itibaren kaldırılması
na, diğer 41 ilde 19.7.1984 günü saat 17.00'den iti-
baran 4 ay süre ile uzatılmasına; 

8 ilde uygulanması TBMM'nin 2.3.1984 tarihinde 
onaylanmış bulunan olağanüstü halin Bitlis, Çanak
kale, Kastamonu ve Sinop illerinden 19.7.1984 günü 
saat 17.00'den itibaren kaldırilmasına, Çankırı, Gü
müşhane, İsparta ve Kırşehir illerinde 19.7.1984 günü 
saat 17.00'den itibaren 4 ay süre ile uzatılmasına; 

Amasya, Aydın, Balıkesir, Çorum, Niğde, Rize, 
Sakarya illerinde 19.7.1984 günü saat 17.00'den ge
çerli olmak üzere 4 ay süre ile olağanüstü hal ilan 
edilmesine; 

Dair Başbakanlık tezkereleri birlikte görüşülerek 
kabul edildi. 

28,6.1984 tarihli Gelen Kâğıtlarda yayınlanarak 
basılıp dağıtılmış bulunan, 14.4.1930 tarihli ve 1580 
sayılı Belediye Kanununun 15 inci Maddesinin 58 
inci Bendine Dört Fıkra Eklenmesine Dair Kanun 
Tasarısının (1/535) (S. Sayısı : 91) 48 saat kaydı 
aranmaksızın gündeme alınmasına dair Başbakan 
Turgut özal'ın önergesi ile, 

Gündeme alınması kararlaştırılan 91 Sıra Sayılı 
Kanun Tasarısının (1/535), Gündemin «Kanun Ta
sarısı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer 
İşler» kısmının 1 inci sırasında yer almasına ve gö
rüşülmesine bugünkü birleşimde başlanarak, çalışma 
süresinde bitirilememesi halinde bitimine kadar ça
lışma süresinin uzatılmasına dair Anavatan Partisi 

.Grup Başkanvekili Encüment Konukman'ın önergesi; 
Kabul olundu. 

rANAK ÖZETİ 

Bitlis Milletvekili Faik Tarımcıoğlu'nun, bir Türk 
gemisinin Irak savaş uçaklarınca bombalanmasına 
ilişkin (6/105), 

Şanlıurfa Milletvekili Osman Doğan'ın, Türkiye 
ile Suriye arasındaki emlak müzakerelerine ilişkin 
(6/109), 

Dışişleri Bakanından sözlü soru önergeleri ile; 
Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun, mer

hum İsmet İnönü için yeni bir kabir yapılmasına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/110), mehil 
verildiğinden; 

Kars Milletvekili Ömer Kuşhan'm, Yargıtay ve 
Daniştaya "üye seçimine ilişkin Adalet Bakanından 
(6/106), 

Hatay Milletvekili (Mustafa Murat Sökmenoğlu' 
nun, sınır ticaretine ilişkin Devlet Bakanı ve Başba
kan Yardımcısından '(6/108) sözlü soru önergeleri il
gili bakanlar Genel Kurulda hazır bulunmadığından; 

Balıkesir Milletvekili Davut Abacrgü'in, resmî in
şaatlarda kullanılan tuiğlalara ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından (6/111), 

(Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgifin, tarım kre
di kooperatiflerinin plasman ve gübre isteklerine iliş
kin Başbakandan (6/113) sözlü sora önergeleri de so
ru sahipleri Genel Kurulda hazır bulunmadıkların
dan, bir defaya mahsus olmak üzere; 

Ertelendiler. 
Gelen Kâğıtlardan gündeme alınarak görüşülme

sine başlanan 14.4.1930 Tarihli ve 1580 Sayılı Bele
diye Kanununun 15 inci Maddesinin 58 inci Bendine 
Dört Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı (1 /535) 
(S. Sayısı: 91) ile, 

25.10.1963 Tarihli ve 353 Sayılı Askerî Mahke^ 
meler Kuruluşu ve Yargılama Usulü (Kanununuı^ 
inci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine ve 95 iı^i 
Maddesinin 3 üncü Fıkrasının Değiştirilmesine Dair 
Kanun Tasarısı ı(l /487) (S. Sayısı: 85); 

Kabul edildi ve kanunlaştı. 
ı 

Antalya Milletvekili Ali Dizdaroğlu'nun Türk 
Ceza Kanununun 175, 176, 177 ve 178 inci Madde
lerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifinin (2/102) 
(S. Sayısı : 82) tümü üzerindeki görüşmeler tamam-
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lanarak birinci maddesi üzerinde bir süre ıgörüşüldü; 
isteği üzerine teklif Komisyona geri verildi., 

Şanlıurfa Milletvekili Osman Doğan ve Nevşehir 
Milletvekili Turan öztürk'ün, Seçimlere Katılama
maları Sebebiyle Para Cezası ödeme Yükümlülüğü 
Altına Bırakılanların Para Cezalarının Affı Hakkın
da Kanun Teklifi de (2/106) l(S. Sayısı : 83) Komis
yonun isteği üzerine geri verildi. 

Kanun Hükmünde Kararname 
1. — Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri ile 

İlgili (Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Hükmünde Kararname (1/538) (Plan 
ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 
29,6,1984) 

Sözlü Soru önergeleri 
1. — Erzincan Milletvekili Veysel Varol'un, Er

zincan ve yöresinde heyelan sonrası konut yapımına 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından Sözlü Soru 
Önergesi (6/127) (Başkanlığa geliş tarihi: 28,6.1984) 

2. — Erzican Milletvekili Veysel Varol'un, Er
zincan îli köylerinin elektrik sorununa ilişkin Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/128) .(Başkanlığa geliş tarihi:. 28.6.1984) 

Kanun Hükmünde, Kararname 
1. — 5 5.1972 Tarihli ve 1587 Sayılı Nüfus Ka

nununun Bazı 'Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu 
Kanuna Bazı Madde ve Fıkralar Eklenmesine îlişkin 
Kanun Hükmünde Kararname (1/539) (İçişleri Ko
misyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 5.7.1984) 

Tasarı 
1. — Denizde Arama ve Kurtarma Uluslararası 

Sözleşmesi ile Eki'nin ve Konferans Kararlarının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı (1/540) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Tu
rizm; Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 6.7.1984) 

• Raporlar 
1. — Cumhuriyet Üniversitesi 1976, 1977, 1978, 

1979, 1980, 1981 ve 1982 Malî Yılları Kesinhesap Ka
nun Tasarıları ile Bu Yıllara Ait Genel Uygunluk 

Bir önceki birleşimde alınmış olan karar gereğin
ce 9.7.1984 Pazartesi günü saat 14.00'de toplanılmak 
üzere birleşime saat 18.15'te son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

İskender Cenap Ege 
Kâtip Üye Kâtip Üye 

Hatay tçdl 
Mustafa Murat Sökme/ioğlu Durmuş Fikri Sağlar 

Yazdı Soru önergeleri 
'1. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoglu' 

nun, Tarım arazisinin tarım dışı kullanılmasına iliş
kin Başbakandan yazılı soru önergesi. (7/127) (Baş
kanlığa igeliş tarihi: 28.6.1984) 

2. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoglu' 
nun, Erzurum İlinde İmar ve İskân Bakanlığınca yap
tırılan konutların tahliyesine ilişkin içişleri Bakanın
dan yazılı soru önergesi (7/128) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 28.6.1984) 

* 3. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, As-
lantaş Barajı sağ sahil şeridinde yapılması planlanan 
tesislere ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan yazılı soru önergesi (7/129) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 29.6.1984) 

Bildirimlerinin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkan
lığı Tezkereleri ve Sayıştay Komisyonu Raporu 
(1/312, 3/132; 1/313, 3/133; 1/314, 3/366; 1/315, 
3/367; 1/316, 3/368; 1/317, 3/369; 1/318» 3/134) 
(S. Sayısı : 89) (Dağıtma tarihi : 6.7.1984) (GÜN
DEME) 

2. — Çok Dilde Nüfus Kayıt örnekleri Verilme
sine Dair Sözleşmenin Tasdikinin Uygun Bulunduğu 
Hakkında Kanun Tasarısı ve tçişleri ve Dışişleri 
Komisyonları Raporları (1/486) (S. Sayısı : 92) (Da
ğıtma tarihi : 6.7.1984) (GÜNDEME) 

3. — 18 Nisan 1961 Tarihli Diplomatik Münase
betler Hakkında Viyana Mukavelesine Katılmamızın 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/496) (S. Sayısı : 93) (Dağıtma 
tarihi: 6.7,1984) (GÜNDEME) 

II. — GELEN KÂĞİTLAR 

29.6.1984 Cuma 

6 . 7 g 1984 Cuma 

— 635 — 



T. B. M. M. B : 86 

4. — Türkiye Cumhuriyeti ile Fransa Cumhuriye
ti Arasında 20 Ocak 1972 Tarihinde İmzalanan Sos
yal Güvenlik Genel Sözleşmesinin Ek Sözleşmenin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Ta
sarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Dışişleri Komisyon
ları Raporları (1/466) (S. Sayısı : 94) (Dağıtma ta
rihi : 6.7.1984) (GÜNDEME) 

5. — Türkiye Cumhuriyeti ile Avusturya Cumhu
riyeti Arasında Sosyal Güvenlik Anlaşması ve Eki 
Nihaî Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İş
ler ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/461) (S. 
Sayısı : 95) (Dağıtma tarihi : 6.7.1984) (GÜN
DEME) 

6. — Mu* Milletvekili Atilla Sin'in 13.10.1983 
tarihli ve 2918 Numaralı Karayolu Trafik Kanunu
nun 3 üncü Maddesindeki İki Tanımın Değiştiril
mesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri; Bayındırlık, 
İmar, Ulaştırma ve Turizm komisyonları raporları 
(2/78) (S. Sayısı : 96) (Dağıtma tarihi : 6.7.1984) 
(GÜNDEME) 

7. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in 1587 Sa
yılı Nüfus Yasasının 57 nci Maddesine Bir Fıkra 
Eklenmesine İlişkin Yasa Teklifi ve İçişleri Komis
yonu Raporu (2/122) (S. Sayısı : 97) (Dağıtma tari
hi : 6.7.1984) (GÜNDEME) 

$. — Ankara Milletvekili İsmail Saruhan ve 9 
Arkadaşının, 26.5.1981 Tarih ve 2464 Sayılı Belediye 
Gelirleri Kanununun 19 uncu Maddesine Bir Bent 
Eklenmesine ve 20 nci Maddesinin 3 üncü Bendi
nin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve İçişleri 
Komisyonu Raporu (2/101) (S. Sayısı : 98) (Dağıt
ma tarihi : 6.7.1984) (GÜNDEME) 

9. — 8.6.1965 Tarihli ve 625 Sayılı Özel Öğretim 
Kurumlan Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştiril-

• 9 . 2 . 1984 0 : 1 

mesi, Geçici Bir Maddesinin Kaldırılması, Bir Ek 
Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Mil
lî Eğitim Komisyonu Raporu (1/537) (S. Sayısı : 99) 
(Dağıtma tarihi : 6.7.1984) (GÜNDEME) 

10. — Beşinci Beş Yıllık (1985 - 1989) Kalkınma 
Planının 16.10.1962 Tarihli ve 77 Sayılı Kanunun 
1 inci Maddesine Göre Sunulduğuna Dair Başbakan
lık Tezkeresi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(3/463) (S. Sayısı : 100) (Dağıtma tarihi î 6.7.1984) 
(GÜNDEME) 

Yazılı Soru önergeleri 
1. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 

nun, iköy yolları inşa alanına giren arazilerin kamu
laştırılmasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/130) (Başkanlığa geliş tarihi : 

• (3.7.1984) 
2i — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 

nun, Köy konutlarının ıslahı için fon oluşturulmasına 
ilişkin Bayındırlık ve İskân ve Maliye ve Gümrük 
Bakanlarından yazılı soru önergesi (7/131) (Başkan
lığa geliş tarihi : 3.7.1984) 

3. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, özel sektörce işletilen yemekli ve yataklı vagon
lara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru öner
gesi (7/132) (Başkanlığa geliş tarihi : 3.7.1984) 

4. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Devlet ihaleleriyle yapılan inşaatların kontrol 
ve kesinhesap işlemlerine- ilişkin Başbakandan yazılı 
soru önergesi (7/133) (Başkanlığa geliş tarihi : 
3.7.1984) 

5. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Erzurum - Tortum İlçesi Suyatağı Köyünün 
nakil ve iskânına ilişkin Bayındırlık ve İskân Baka
nından yazılı soru önergesi (7/134) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 4.7.1984) 

...... 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 14.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Yıldırım AKBULUT 
KÂTİP ÜYELER : SUIeymiaıı YAĞCIOĞLU (Samsun), Mustafa Murat SÖKMENOĞLU (Hatay) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 86 ncı Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama ya
pılacaktır. 

(Ankara Milletvekili Halil ibrahim Karal'a kadar 
yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, toplantı yeter 
sayısı vardır; bu nedenle gündeme geçiyoruz. 

IV. — PLAN GÖRÜŞMELERİ 

İ. — Besinci Beş Yıllık (1985 - 1989) Kalkınma 
Planının 16.10.1962 Tarihli ve 77 Sayılı Kanunun 1 
inci Maddesine Göre Sunulduğuna Dair Başbakan
lık Tezkeresi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(3/463) (S. Sayısı : 100) (1) 

ıBAŞKAN — Günldeımıin, «Özel Gündemde Yer 
Alacak İşliler» kısmındaki Beşinci Beş Yiilikk (1985 -
1989) Kalkınma Planının 16.10.1962 Tarihli ve 77 
Sayılı Kanunun 1 ineli Maddesine Göre Sunulduğuna 
Dair Baişbakanllik Tezkeresi ve Plan ve Bütçe Komfc-
yonu Raporunun tiümıü üzeriindekli görüşmelere baş-
kyomz, 

Bu rapor, 100 Sına sayısıyla basıllıp 6.7.1984 ta
rihinde üyelere dağıtılmıştır. 

Bu görüşmeler, Genel Kuruilun 27 Haziran 1984 
tarihli 84 üncü Birleşiminde onaylanan Danışma Ku
rulu önerillerfi esiaslarına uygun olaıra'k yürütülecektir. 

'Komteyon?.. Burada. 
Hükümet?.. Burada. 
'Romiîsyion raporunun okunup okun'maniiasi'nı oy

larınıza sunuyorum : Raporun okunmasını kaihu1 

edenler... Etmeyenler... Raporun okunması kabul 
edlmemâştfir. 

Planın sunuş ktanüşiına'sını yapmak üzere Hükü
met adına Sayın Başbakan; buyurun efendim. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

IBAŞBAKIAN TURGUT ÖZAL {fetanbull) — Sa
yım Başkan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin değerli 
Üyeleri; Beşjiınıci Beş Yılılk Kalkınma Planının bugün 
Yüce M'edliste müzakeresine başlıyoruz. Bu müzake-

(1) 100. S. sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 

reriin memleketlimiz için hayırlı ölmasımı temıenni ede
rek sözlerime başlı yorulm. 

Plan ve Planllama Teşkilatı, 1960 Harekâtından 
sorara yenli Anayasamıızın, 1961 Anayasamızın getir
diği önemiıi müessese ve işlerden birisidir. Ben şah
sen, Planllama Teşkilatının ilk kuruluşunda, daha sı-
rallıar taşınırken, Planllama Teşkilatı bu Türkiye Bü-
vük Millet Meclisi kompleksinin şu anda Konsey 
Üyelerindin ve Cumhurbaşkanının çalışma makamı ola
rak bulunan yere taşındığı sırada, askerlik görevilmıi 
de bu teşkilat içlinde yaparak başladım. Seneler sonra 
İkinci Beş Yılılk Planın hazıriaramaisa ve bu pla
nın uygulanması Planllama Müsteşarı olarak da gene 
şahsıma düşmiüşitü. Bundan da mutMiuğumu huzu
runuzda ifade etmek (işitiyorum. 

Bugün, o yıllardan geçtik,. BMndi, İkinci, Üçüncü, 
Dördüncü Beş Yılık Katanıma Planlarını tamamıla-
dı'k ve Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planınım bu Yü
ce Mecllslte müzakeresini yapıyoruz. 

Bugün Türkiye'de plan veya plartsızllik diye bir 
münakaşa yoktur. Hemen hemen bütün partilerimizin 
oragramlarında plana, kendi görüşlerine göre ağırlıkla
rı değişen bir önem verilmektedir. Bizim kendi parti' 
programımızda da plana ciddî biır önem verilltoiştSır, 

Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, esas itibariy
le Türkiyemıiziin ço!k sıkırMı bir enflasyon dönemlin
den sorara, hâlliâ bu dönemlin içlinde ıbuiltunduğuımıuız blir 
isıralda icraata konulacaktır ve inanuyorum ksi, Beşâinoi 
Beş Yıllık Kalkınma Planı ile Türkiyem'iz yapısal de
ğişiklik üzerinde önemi foiır ilerleme yapacaıktıır. Za
ten bu yapısal değişiklik konusu, geçtiğimiz Dördüncü 
Beş Yılılk Kalkınma Planı süresinde de ve ara prog
ram döneminde de kademeli otoralk yapılmıştır. 

637 
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Türkiye dışa açılmaktadır; memleketimizin ihra
cat bünyesinde köklü değişiklikler olmaktadır, sade
ce bir ihracat artışı değil, ihracatın bünyesinde, yö
nünde çok çeşitli değişmeler olmaktadır. İnanıyorum 
kii, bu değişiklik önümüzdeki beş sene içinde de de
vam edecek ve beş sene sonunda Tüfkiyemizıi çolk 
•daha iteri bir noktada hep beraber göreceğiz. 

Değişikliğin bir göstergesine, memleketimizin ih-
-racat yapısında 4 senede olan değişikliği, sadece işaret 
ederek yetineceğim,. 

1979 yıllında, o zamanın 2 mıilyaır dolar seviyesin
de lOİıan ihracatı içerisinde «isanayi mamulleri» dedi
ğimiz grup yüzde 38 - 40 civarımda ilken, bu sene 
1984 yılında (Bei, bumu kısmen 1983 yılımın sonuçları 
da desteklemektedir) ilik 5 aylık neticeler, sanayi is
tihsalinin, 7 milyar ddlar 'civarındaki İhracat bünye
miz içerisinde yüzde 70'lere yükseleceğini göstermek
tedir. Sanayi mamullerinin çeşiltflienmesŞ de, bu yapısal 
değişifclliğîn önemıl'i bir göstergesidir.- Orada da, 2 bin
den fazıla çeşitli kalem sanayi mamulü ihraç bünye
miz içerisine girmiş bulunmaktadır. 

Beşinci Beş Yıliiık Kalkınma Planınım hazınlıklaırı 
1982 vılınıda, benim de şahsen bundan evvelki Hükü
mette Başbakan Yardımcım olduğum bir dönemde baş-
'îami'ş, asılında Planın yürünlüğe girmesi 1984 yılında 
olması icalb ederken, yenli bir seçimin yapılması,- bu 
seçimlle yeni bir iktidarım göreve geleceği nazarı ifi-
bare alınarak, 1984 yılı bir ara program hallime geti-
irilîmıiş ve Planm bu suretle 1985 yıllından itiilharen tat
bikatına geçilmesi kararlaştırılmıştır. 

6 Raisini seçimlerimden sonra Hükümet kuruluşu 
ve Beşlinci Beş YıilIMc Kalkınma Planımın amalhedef-
fleri tespŞlt edildikten sonra, Plana son şeklini vermdk, 
bütün çallıışımaıları gözden geçirtmek ve Planın gereık 
stratejisinin, gerekse Planım anaddkümaramım Hükü-
meljîmıizim Programı istikametine getirilmesi bu kusa 
süre içerisinde mümkün ölabilımıişltir. 

Talbiaitıyle, Planın komiiisyonlarida mlüzakeresli sıra
sında bu sürenin az diduğu, Planın, geneLMıkle kamu
oyunda eski plan tatbikatları da nazarı liltibare alına
rak, dalha iyi eleştirilerle gözdlen geçirilmesinin daha 
iyi olacağı söylenm'işse. de, maalesef mevcut şartlar 
ve durum buna gerekli imkânı verememlî tür. Altı ay
lık bir sürede bütün bunilaran hepsi hazırlanıp, ko
misyonlardan geçtikten sonra bu doküman nihayet 
Meçisin önüne getirilmiştir. 

Şu ikadanım söylleyebtiiırim; çalışma iyli' bir çalış-
mald'ır. Devtot Pla'nılama Teşkilata geçtöiğilmliz yularda 
bu Plan üzerinde etraflıyla diuırtmıuş, özel ihtisas ko-

mlîsyonlarımda dâtay çalışmaları yapılmış; bütün bun
lardan sonra Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı mey
dana getirilmiş, Hükümette görüşülmüş ve komrilsıyon-
lardan sonra Yüce Meclisin huzuruna gelmiştir. 

Sayım Başkan, Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Pla
nımın temel amacı, istikrar içlinde büyümenin sağlan
masıdır. Bu amacı gerçekleştirirken enflasyon kont
rol altında tutulacak, üretim faktörilerinıin atıl kaıl-
maması sağlanacaktır. Ekonomimin işleyişi ekonomik 
kuraıllar içinde ıtanzülm edilecek, ekomomüye müdaha
lede maikıro politika araçlarıma ve .gereken haillerde 
kurum'sal düzemllemelere ağırlık verilecektiır. Gellişen 
iç piyasa ve ihracat taleplerimi karşıllamafc, tüketiciyi 
korumak, piyasanın işjleyişiindeki aksaklıkları gidere-
rdk, kaliteli, yeterli ve istikrarlı fiyatla mal ve hizmet 
arzı sağlamak amacıyla, özeMlikle kapasite kulllanımı 
artırılacak ve yatırımların gecikmeksizin bitirillmesü-
nıe çalışılacaktır. Bunun için de; vergi, bütçe, para -
kredi, teşvik, dış ticaret, kur, gelir ve KÜT politika
ları etkim bir şekilde koord'ine edilecektüır. 

Üretlmıin yapısı, TCrkilye'nlin mıevcuıt mıaddî ve 
beşerî kaynak birikimli, talbiî kaynaiklıan, inşam gücü 
potansiyeli, coğrafî (mevkii, kalkınmada öncelikli yö
relerin özellikleri ve milî güvenlik gerekleri ile dış 
rekabet imkânları ve dünya duş ticaıretîinim şartları 
dikkate alıınaralk ve mal kıtlıklarına yol açmayacak şe
kilde belirlenecektir. 

Enflasyonla mücadele, bu Planım önemıl'i ilkelerim
den biridir. Enflasyonu 1989 yılanda yüzde 10 civa
rına düşürmek hedef alınmıştır. Beşinci Plan Döne
minde gayrı safi mlillî hâsılla sabit fiyatlarla yılda 
ortalama yüzde 6,3 oranında aıtftaıralk, 1984 yılındaki 
12 trilyon 50 mülyar liırallılk seviyesinden, 1989 yılımda 
16 trilyon 348 milyar liraya yükselecektir. Bunlar 
1983 fiyaltilaıR. Gayri safi millî hâsılla ve dış kaynak 
toplamandan meydana gelen toplam kaynaklar ise, 
Beşinci Plan dönemimde yılda ortalama yüzde 6,1 
oranında artacaktır. 1984 yılında dış kaynakların 
toplam kaynaklar içindeki payı yüzde 2,3 ilken, 1989 
yıllında bu müspet yüzde 1,4'e düşecek, gayri safi millî 
hâsılanın payı ise, bu topllam kaynaklaır içerisinde 
yüzde 97,7'den yüzde 98,6ya yükselecektir. 

Beşinci Plan döneminde tarım sektörü üretiminin 
sabit fiyaltlafla yıllık ortalama artış hızının yüzde 3,6, 
sanayiin yüzde 7,5, hizmetlerin ise yüzde 6,4 olma
sı hedef alınmıştır. Bu gelişmelere göre tarım sektö
rünün 1984 yılındaki topUam üretim içindeki yüzde 
15,8 olan payı, 1989 yılımda yüzde 13,7'ye düşecek
tir. Sanayi sektörünün, yüne üretim içindeki payı 
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19841te yüzlde 47,81den 1989*da yüzde 50*ye yüksele
cektir. Hizmetlerin payı ise, 1984'te yüzde 36,4 ilken, 
19891da 'yüzde 36,3 civarında kalacaktır. Plan dlöne-
ımlimde tarımı selkltiörü ürdtfiimıirtdeki artış, nüfûsun gıda 
'İhtiyacını, tarımla dayalı samayiılerim haımımadde ihtiya
cını karşiadtığı gibi, yılda ortalama yüzde 9,1 civa
nımda aırtan (tarımı ürünHeriı İhracatına da İmkân vere
cektik. Tarıımda öngörülen gelişmenin sağdaınmıası için, 
ttdkndîojik gelişme ve modernleşme gayretlerimin sür
dürülmesi ön planda yer almaktadır. Zira, arazi fcay-
malklarımım genişletilmesi ve hayvan sayiarınım artı-
rılîraasr mümkün değildir. Bu durumda üretim,, verim 
artışlari'yla, fiyaftUandarma ve pazarlama fconufliaırımrı 
üretimi yönlendirecek ve destekleyecek bir oıftaım ya
ratmasına bağlı olacaktır. 

Tarımisail destekleme politikasında, tarımsal fiyat 
ve gelirlerde istikran korumak, pazarlama kolay
l ık ta sağlatmak, ekilebilir arazünliın özelllilfcleıliıne ve 
iç ve <iıiş talebe uygum ıbir üretim yapısı içinde ve
rimliliğinim artmasına yardımcı olmak esasltur. Tarım
sal üretimin teşvikinde, fiyat politikası-yanımda, ucuz 
ve yeterllli glirdi, tarırnılsalt eğitim, torıımisail teskilaltlfem-
ma ,ve teknolojik. gelişme imkânlarımın artırıltaaisı. gibi 
fiyat dışı destekleme araçlarına yer verilecektir. 

Besteci Plan Dönemimde madencilik sektörü töp-
llaım ürettaimlîn yriıda ortalama yüzde 7,3 oraimmda ge
lişmesi hedef .alınmıştır. 1984 yılkıda 3,7 milyon ton 
(dolayımda gerçekleşeceği tammün edilen demir cevhe
ri üretiminin, plan dönemi sonunda yüzde 57 aırta-
ıraik 5,8 miyon tona, linyit üıreltiMrMn 22,1 mi'lyon ton
dan yüzde 13Ö artarak 51 milyon ton seviyesine çı-
karııitmaısı planllanmıışltıır. 

Madencilik sektörü ihracatı Beşime! Plan Döne-
mılinlde ,yı!lda ortalama yüzde 8,4 artacak, imıracaftın üre
timdeki paiyi yüzde 11,81den bu şekilde yüzde 12,4'e 
çıkacaktır, önemli kısmı ham petrolden oluşan sek
tör IthaHaltınım artış hızı yıllda ortalama yüzde 9 dol'a-
yırida olacaktır, 

Maldertdililkite özel sektör faaliyetleri teşvik edile
cektir. Maalesef madencilik sektörü, bizim yıllardır 
arzu ettÜğirniiz gdlişmenıin oJarniadığn. bir sektördür; 
ümit ediyorum k'i, bu sektörde bu Plam döneminde 
ıdaha fazla gelişme «ağlanması imkân dahiline gire
cektir. Bumun için, gerelldtiği takdirde teşkilaöanirnia ve 
kanıun'laırtla ilgili düzenlemeler yapıirıaisı gerekmekte
dir < 

Beşinci Plam Dönemimde gelişmenin ağırlıklı sek-
ıtörü cüacafc imtalalt sanasyi üretimi yüzJde 7,3 oranım

da artacaktır. Böylece, sektörün toplam üretim için
deki payının yüzde 69idan yüzde 71'e yükselmesi bek
lenmektedir. Üretim artış hızına en büyük katkı gı
da artacaktır. Böylece, sektörün toplam üretim için-

1984 yılında 29 mlilyar 800 miyon kilovat/saat 
dolayında gerçdkîeşecek elektrik üretiımiinin, 1989 yı
lında 50 milyar 700 milvon kilovat/saate çıkarılması 
hedef aİBnrnıııştır. Bu sebeple, PUam dönemlinde elekt
rik, gaz, su toplam üretimi, yılık ortalama yüzde 
î'l ,2 oramında artaflıacaiktiır. 

Bnerili darboğazunun hafifletilmesi amacvvla birin
cil enerjti kaynaklanmam artan enerji talebimi karşılaıva-
cak şekilde geliştirilmesi, ekonomik olarak işletilebi
lirliği beiMenem fcaynıaikÜarım sürattüe devreye sokul
maları ve bu alanda yapılacak yaltırımlların zamanın
da tamamlanması saklanacaktır; jeö-termal enerji kay
naklarınım gelrştiritaesline de öncelik verilecektir. 

Yurt İçi petrol üretimüınim artırıllrnıa'sı am'aictvHia ham 
pstroll arama ve üretim'inde özel1 sektöre ve dış kay
naklara ağırlık verilecek, bu alandaki faaıl'i'yetler teş
vik olunacaktır. 

Plan dönemünlde taşımna talepTerin'in karşılanması, 
taşıma malyeltlerinün, enerji tüketânlimin ve tek emer-
M türüne bağımlMığın azaHIMmais»; denizyoilu, demSr-
volu ve ıboru halttı taışımacıllğına ağırlık veriılmesii da
ha ver'imli bir işldtoeeılılk yapılm'aSıi, uluıslaıııaralsı ta-
şHrtaJtarlda döviz kazancınım artınılmrası saglanıacaklt-ır. 

Haberleşme hizmetlileri, ekonomimin ihtiyaçları, za-
manınida, kestatîsıiz ve güvenli odarak kaırşılHamacak-
*arZda geliiş'tirileodkftJir. Pllan dönemi sonunda yurdun 
her yerimde en az 2 radyonun dinlltenmes1! ve tele
vizyon yaıyıınllanmiim 'net olarak iziemür halle gdttkıil-
meali esals alınacaktır- , 

Turizmde, devlıdt ail'ıtvapıvı gejiişltiıim;eve ağıırflnk ve
recektir. Üsityapam'in gelisştirilllmıesli, yatalk kapasıiltdleri-
rtim artıriması ve özelMkle işletmeclikte eğîitlim komu
tan devletçe desteklenecek ve yabancı sermaye de teş
vik ediılecekir.j 

Yaltınım pollitlika)sı, öngörülen üretim yapısının ger-
çdkleşltirilmıesinıi sağlayacak, kusa surede üretime geçe
bilecek, İhracatta dönük projeler ile ekonomik ve sos
yal gelişmeyi destekleyici altyapı tesislerim'im yaıpi'Uma-
sınia öncelik verecek şekilde tespit edilecdktftr. Ay
rıca, som yularda gerilemiş olan özel sektör yatırım
larımın payımın artınllması sağlanacaktır. 

Toplu K>onüt Fonunda biriken kaynaklarım özel 
sektör konut yatıırıımılarını hızlam'dıracak ve konut 
altyapısı l e üretim girdilerinde darboğaz yaratmaya
cak biçimde kulaınımı temim edilecektir. 
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Teşvik ve yönfendirme araçları, yatarnın konu
sunla, kapasitesine, tokonolloji&iıne, isfcih'dıam ve öde-
meler dengesine kattkısı ille yer seçimine göre etkiilü 
ölçülerde faırklıkştırıılmış al&raık ve selekti! biçimde 
kutonıllacaktıır. 

Bu çerçevede yatamılaırıın yurt düzeyinde dengeli 
dağılımını yönlendirmek amacı ile teşvik tedbirleri
min yörelere göre uyguJandırıknasında farklılaştırma
yla devam ediiiıiecekıtiır. 

Yurt. dışında çalışan vatandaşlarımızın yapacak
ları yatırımlar ile kalkınmada öncelikli yörelerde ve 
organize sanayi bölgelerinde yapılacak yatırımlara ve 
ihracata dönük yatırımlara ilave teşvikler sağlana
caktır. 

Beşinci Plan hedeflerini gerçekleştirebilmek için 
1984 yılında 2 trilyon 373 milyar lira olan toplam 
yatırımların, yılda ortalama yüzde 8,5 civarında ar
tarak, 1989 yılında 3 trilyon 575 milyar lira seviye
sine çıkması gerekmektedir. Beşinci Plan döneminde 
gerçekleştirilmesi öngörülen 14 trilyon 412,9 milyar 
liralık sabit sermaye yatırımının, 6 trilyon 135 mil
yar lirası özel kes^m, 8 trilyon 278 milyar lirası ise 
kamu kesimi tarafından gerçekleştirilecektir. Özel sa
bit sermaye yatırımları artış hızı yüzde 10,9, kamu 
sabit sermaye yatırımları artış hızı yüzde 6,8 civa
rında olacaktır. 1984 yılında sabit sermaye yatırım
ları içinde özel kesemin payı yüzde 39,9 iken, 1989 
yılında bu pay .yüzde 44,5 seviyesine yükseltilecektir. 
Sabit sermaye yatırımlarının gayri safi millî hâsıla 
içindeki payı ise, 1984 yılında yüzde 18,9 iken, 1989 
yılında yüzde 20,9 seviyesine yükselecektir. 

Beşinci Plan Dönemi toplam sabit sermaye yatı
rımlarının sek^örel paylarına gelince: İmalat sanayi 
yüzde 20,9, ulaştırma yüzde 18,6, konut yüzde 15,2, 
enerji yüzde 14,9 ve tarım yüzde 11,4. Bu sektörle
rin en yüksek paya sahip olmaları öngörülmüştür. 

Beşinci Beş Yıllık Plan Döneminde hedef olarak 
verilen yatırımların gerçekleştirilebilmesi için iç ta
sarrufların yılda ortalama yüzde 9,9 civarında art
ması gerekmektedir. İç tasarrufların gayri safi millî 
hâsıla içindeki payı 1984 yılında yüzde 17,4 iken, 
1989 yılında yüzde 20,5'a yükselecektir. 

Tasarruf eğiliminin arttırılması ve yatırımların iç 
Jcaynaklardan temini için gerekli tedbirler alınacak
tır. Tasarruflar, bankalar yanında, hisse senedi, tah
vil ve kâr ortaklığı senedi, gelir senedi gibi menkul 
değerlere kaydırılarak sermaye piyasasının gelişmesi 
ve sınai mülkiyetinin yaygınlaşması temin edilecektir. 
Bu çerçevede Kamu İktisadî Teşebbüslerine bağlı 
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bazı işletmelerin hisse senetleri satışı yoluyla da hal
ka açılması sağlanacaktır. 

Merkez Bankası kaynakları esnek bir para politi
kasının izlenebilmesine imkân verecek şekilde tahsis 
edilecek, ekonomide reel büyümenin ve konjonktü-
rel değişmelerin gerektirdiği likidite ihtiyaçlarını kar
şılayacak enflasyonist talep baskısına neden olmaya
cak yeterli para arzı politikası uygulanacaktır. 

Reeskont faiz oranları banka sistemi kaynakları
nı plan öncelikleri doğrultusunda yönlendirme ve eko
nomide likiditeyi kontrol etme ilkeleri çerçevesinde 
belirlenecektir. 

Gerçekçi faiz oranlarının uygulanması, aracılık 
faaliyetlerinin etkinleştirilmesi, vergilendirme ve teş
vik sisteminin reorganizasyonu yoluyla mevduat ve 
kredi faizi arasındaki farkın azaltılmasına çalışıla
caktır. 

Beşinci Beş Yıllık Plan Döneminde özel kesim 2 
trilyon 557,6 milyar liralık tasarruf fazlası, kamu ke
simi ise 3 trilyon 791,8 milyar liralık tasarruf açığı 
verecektir. Aradaki 1 trilyon 234 milyar liralık fark 
dış tasarrutıarıa karşılanacaktır. Dış tasarrurıarın top
lam tasarruflar içındöki payı 1984 yılında yüzde 11,8 
iken, 1989 yılında bu nispet yüzde 6,3'e inecektir. İç 
kaynakların sınırlılığı sebebiyle dış kaynak temini, 
kalkınmayı hızlandırma ve istihdam problemini ha
fifletme açısından önem taşımaktadır. Bundan dola
yı, bir taraftan dış ödeme gücü, ihracat ve diğer dö-

I viz kazandırıcı işlemlerin teşviki yoluyla artırılırken, 
diğer yandan da dış para piyasalarından ödeme gü-

I cümüzü zorlamayacak miktar ve şartlarda kredi te
mini öngörülmektedir. Aynı politikanın devamı ola
rak, liberal bir yabancı sermaye politikası da izlene
cektir. 

Avrupa Ekonomik Topluluğu ile olan ilişkiler, 
ekonominin dışa açılma politikasına uygun olarak 
yeni baştan düzenlenecek, AET ile ekonomik bütün
leşme konusunda gerekli adımlar Plan dönemi için
de atılacaktır. Plan döneminde dış ticaret açığının ve 
cari işlemler açığının tamamen kapatılması öngörül
memektedir. Gelişen bir ekonomi olarak, bu hedefin 

I daha sonraki plan dönemlerine ertelenmesi zorunlu-
I dur. Ancak Beşinci Plan Döneminin sonunda dış ti-
I caret açığının artış hızında bir yavaşlama olacaktır. 
I Sabit dolar fiyatlarıyla cari işlemler dengesi açığında 
I tedrici bir azalma beklenmektedir. 

Ödemeler dengesinin durumu dikkate alınarak, 
ithalatta koruma oranları kademeli olarak azaltıla-

J rak, ihracatın teşviki ve tüketicinin korunması sağla-
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nacaktır. Yeni kurulacak sanayiler, gerekli hallerde 
belirli bir süre makul ölçülerde korunacaktır. İhra
catın ekonominin ulaştığı gelişme seviyesi ve imkân
lar ile uyumlu bir yapıya kavuşturulması temel he
def olacaktır. 

Mal ve hizmet ihracatının üretim yapısı ile uyum
lu olarak çeşitlendirilmesi ve artırılması teşvik edi
lecektir. 

İhracatın teşvikinde anagaye, ihracat hacminin 
artırılması ve bu artışın süreklilik kazanması, ihraç 
ürünlerinin çeşitlendirilmesi ve toplam içinde özel
likle sınaî ürünler payımn artırılmasıdır. 

Döviz kuru politikası, dış rekabet gücünü idame 
ettirecek ve rasyonel bir koruma ve teşvik sistemi
nin oluşturulmasına katkıda bulunacak biçimde yü
rütülecek ve Plan dönemi içinde tedricen serbest dö
viz kuru sistemine geçiş ortamı hazırlanacaktır. Be
şinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Döneminde 1983 yılı 
fiyatlarıyla ithalat oratalama yüzde 8,2 oranında, 
ihracat ise ortalama yüzde 10,6 oranında artacaktır. 
Cari dolar fiyatlarıyla ise ithalat, ortalama yüzde 13,4 
oranında, ihracat ise ortalama yüzde 15,7 oranında 
artarak, 1989 yılında ithalat 18 milyar 290 milyon 
dolara, ihracat 14 milyar 495 milyon dolara ulaşa
caktır., 

Tarım ürünleri ihracatının toplam ihracat içinde 
ki payının 1984 yılındaki yüzde 15,4'ten, 1989 yılın
da yüzde 14,4'e ineceği tahmin edilmektedir. 

Madencilik sektörü ihracatının toplam ihracat 
içindeki payı da 1984 yılındaki yüzde 3,1'den, 1989 
yılında yüzde 2,8'e inecektir. 

Sanayi ürünleri ihracatının toplam ihracat içinde
ki payının 1984 yılında yüzde 81,5'a çıkacağı, 1989 
yılında da yüzde 83'e yükseleceği tahmin edilmek
tedir. 

İhracat ve ithalatta planlanan bu hedefler sonun
da, 1984 yılında 2 milyar 750 milyon dolar olarak 
gerçekleşeceği tahmin edilen dış ticaret açığının, 
1989 yılında 3 milyar 795 milyon dolara ulaşacağı 
hesaplanmaktadır. 

Cari işlemler dengesi açığı ise, 1984 yılında 1 mil
yar 250 milyon dolar olarak gerçekleşmesi bekle
nen seviyeden, 1989 yılında 1 milyar 383 milyon do
lara yükselecektir, 

Beşinci Beş YüTılk Plan dönemi boyunca top
lam 9 milyar 512 milyon dolarlık dış borç ödeneceği, 
kısa ve orta vadeli kredi kaynakları dışında, 1984'te 
2 milyar 100 milyon dolar dolayında kredi kullanı
lacağı, dönem sonunda ise bu miktarın 2 milyar 225 
milyon dolar olacağı tahmin edilmektedir. 

Kısa ve orta vadeli kredilerle birlikte, Beşinci 
Plan Dönemi boyunca toplam 16 milyar 270 milyon 
dolarlık dış kaynağa ihtiyaç duyulacağı. hesaplan
maktadır. 

Plan döneminde dikkatli bir dış borçlanma poli
tikası izlenecek ve dış borç ödeme gücünün iyileşti
rilmesi sağlanacaktır. Böylece, cari dolar fiyatlarıyla 
dış borç anapara ve faiz ödemelerinin ihracat ve net 
görünmeyen gelirleri toplamına oranı 1984'te yüzde 
27,8 iken, 1989'da bu nispet yüzde 20'nin altına dü
şürülecektir. 

Kamu gelir ve harcama politikası, ekonomik ve 
sosyal gelişmeyi destekleyici yönde uygulanacaktır. 
Kamu harcamalarında ekonomik ve sosyal altyapı 
yatırımlarına öncelik verilecektir. 

Kamunun yönlendirme ve teşvik fonksiyonu ön 
plana çıkarılacaktır. Kamu İktisadî Teşebbüslerinin 
kârlı ve verimli çalışması sağlanarak bütçe üzerindeki 
yükleri azaltılacaktır. Beşinci Plan Döneminde toplam 
kamu gelirlerinin yılda ortalama yüzde 5,7 artırıla
rak, 1989'da 3 trilyon 868 milyar liraya ulaşması 
hedef alınmıştır. Toplam kamu harcamaları ise, yıl
da ortalama yüzde 5,2 artarak, 1989'da 4 trilyon 608 
milyar liraya ulaşacaktır. 1984 yılında 156,6 milyar 
lira tahmin edilen kamu kesiminin ek finansman ge
reği, yılda ortalama yüzde 5,5 azalarak, 1989'da 117,9 
milyar lira olacaktır. Ek finansman gereğinin gayri 
safi millî hâsılaya oranı 1984'te yüzde 1,3 iken, 
1989'da yüzde 0,7 oranına düşecektir. 

1984 yılında toplam kamu gelirlerinin yüzde 
68,1'ini vergiler, yüzde 9,7*sini vergi dışı normal gelirler, 
yüzde 11,3'ünü faktör gelirleri, yüzde 11,7'sini dış borç
lanma oluştururken, 1989 yılında vergilerin toplam 
gelirler içindeki payı yüzde 70,8'e faktör gelirlerinin 
payı yüzde 11,6'ya yükselecek, vergi dışı normal ge
lirlerin payı yüzde 7,1'e, dış borçlanmanın payı ise 
yüzde 10'a inecektir. 

Vergiler, kurumlaşmayı, tasarrufu ve yatırımları 
teşvik edecek bir araç olarak kullanılacaktır. Plan 
dönemi içinde vergi sistemi sadeleştirilecek, kolay an
laşılır ve âdil" hale getirilecek, ihtilafların asgarî had
de indirilmesi ve vergi kayıplarının azaltılması yö
nünde gerekli tedbirler 'alınacaktır. Kamu hizmet
lerinin her kademesinde israf Önlenecek ve tasarru
fa riayet edilecektir< 

1984 yılında toplam kamu harcamalarının yüz
de 33,4'ünü cari harcamalar, yüzde 37,9'unu yatırım
lar ve yüzde 28,8'ini transfer harcamalarL oluştur
maktadır. Beşinci Plan Dönemi sonunda yatırım faar-
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camalarının kamu harcamaları içindeki payı artar
ken, transfer harcamalarının payı düşmekte, cari har
camaların payı ise sabit kalmaktadır. Bu suretle, 1989 
yılında toplam harcamaların yüzde 33,4'ünü cari, 
yüzde 41,3'ünü yatırım ve yüzde 25,3'ünü de trans
fer harcamaları oluşturmuş olacaktır. 

Beşinci Plan Döneminde mahallî idare vergi ge
lirleri, yılda ortalama yüzde 10,5 artarak, 323 mil
yar liraya ulaşacaktır. Bu dönemde mahallî idare ya
tırımlarında yılda ortalama yüzde 10,4, cari harcama
larına ise yüzde 6 artış öngörülmektedir. 

1984 yılında sabit fiyatlarla 94,5 milyar lira se
viyesinde gerçekleşmesi beklenen KİT tasarruflarının, 
Plan dönemi sonunda 107,1 milyar liraya ulaşması 
hedeflenmiştir. 

Beşinci Beş Yıllık Plan Döneminde KİT yatırım
larında enerji, madencilik, ulaştırma ve haberleşme 
sektörlerine ağırlık verilecektir. KİT sabit ser
maye yatırımlarının 1983 fiyatlarıyla 1984 yı
lındaki 746,7 milyar liralık seviyesinden, yılda or
talama yüzde 5,4 artarak, 1989'da 986,7 milyar lira
ya ulaşması hedeflenmiştir. Beşinci Beş Yıllık Plan 
Döneminde, KİT finansmanı için Merkez Bankası 
kaynaklarına başvurulmayacak, genel bütçe trans
ferlerinin KİT tasarruf yatırım açığının karşılanma-
sındalki payı da düşürülecektir. 

Toplumdaki hızlı değişmeye paralel olarak ge
rekli yapı değişikliğini sağlamak üzere, müesseseleş
me ve mevcut müesseselerin ıslahı yoluyla kalkınma
nın taleplerine cevap verilmesi ve daha rasyonel bir 
yapı ve işleyiş elde edilmesi, sosyal planın, bu Beş 
Yıllık Planda, esasını teşkil etmektedir. 

En büyük sosyal problemimiz olan işsizlik ko
nusu da, yapısal işsizlik şeklinde ortaya çılkan bir 
problemdir. Bu durum, her yıl faal işgücüne katılan 
nüfusa ekonomi tarafından istihdam sahası açılama
ması ve tarımdan ayrılan nüfusa şehirlerde işyeri sağ
lanamaması sökünde ortaya çıkmaktadır. Ekonomi
nin zaman içinde kendi nüfusunu besleyecek hale 
gelmesi, normal olarak yapılan planların hedefleri
dir. 

Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, iktisadî ve 
sosyal politikaları itibariyle, işsizliği azaltmak ve is
tihdam artışı sağlamak esasına göre hazırlanmıştır. 
Buna göre, yılda ortalama 150 bin civarında yeni 
istihdam yeri sağlayan ekonominin bu kapasitesinin 
5 yılda ortalama yıllık 300 bine çıkarılması hedef alın
mıştır. 

9 » 7 4 1984 0 : 1 

1984 yılı itibariyle 18 milyon olan işgücü arzının, 
1989 yılında 19,5 milyona yükselmesi beklenmekte
dir. Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, yeni ilave 
olacak 1,5 milyon nüfusun tamamının Plan döne
minde istihdam edilmesiyle, yapısal işsizlik sorunun 
ilk basamağını aşmayı hedef almıştır. 'Böylece, her 
yıl işgücüne katılan yeni nüfusun istihdamı sağlana
rak, ekonomi, nüfus artışıyla uyumlu hale getirile
cektir; 

Geçmiş dört plan döneminin birikmiş işsizliğinin, 
bir tek plan döneminde ortadan kaldırılması bekle
nemez. Hükümetimiz, Hükümet Programıyla soru
nun ilk etapta kontrol altına alınacağını; çözümün 
ise, daha uzun süreli ve kaynak gerektiren bir iş ol
duğunu belirtmiştir. Bu sebeple, Beşinci Plan Döne
minde birikmiş işsizlerin belli bir bölümünün is
tihdamı mümkün olacaktır. Buna karşılık, plan dö
neminde işgücüne katılan yeni nüfusun tamamı is
tihdam edilecek, işsizliğin mutlak sayı olarak bugün
kü seviyesini aşmaması, oran olarak ise, gerilemesi 
mümkün olacaklar. 

Bu hedefin gerçekleştirilmesi için, kalkınma hızı
nın yılda ortalama olarak yüzde 6,3 artması gerekli
dir. Ancak, bununla kalınmamış, istihdam artışı ek 
politikalarla desteklenmiştir. 

Getirilen politikalardan, ekonominin dışa açılma
sıyla ülkenin kaynak dağılımına uygun işkollannın 
gelişmesi, Hükümetimizin uyguladığı gerçekçi kur ve 
faktör fiyat politikasıyla daha emek - yoğun tekno
lojilerinin kullanılmasının artması, sanayide kapasi
te kullanımının yükselmesi, iş barışının sürdürül
mesi, okul içi ve yaygın eğitim programlarıyla başta 
işsiz genç nüfus olmak üzere, işgücüne vasıf kazan
dırılması, yabancı sermaye alkışı ve serbest bölgeler 
yoluyla yeni işyerlerinin açılması, konut sektörünü 
canlandırmak üzere Hükümetimizce kurulmuş bulu
nan konut fonunun işletilmesi suretiyle inşaatlarının 
hızla artması, kamu altyapı ve bayındırlık projele
rinin uygulanması yoluyla kırsal kesime mevsimlik iş 
ve gelir imkânları açılması, mahallî teşebbüs potan
siyelini değerlendiren esnaf, sanatkâr ve küçük sana
yinin büyümesi ve yaygınlaşması suretiyle yeni is
tihdam imkânları da sağlanması düşünülmektedir. 

Bunların, bu söylediklerimin hepsini istihdam ar
tışına etkileri müspet yönde olacaktır. Ayrıca, sek
tör ve alt sektör seviyesinde teşvik politikalarıyla 
emek - yoğun teknolojilerin teşviki sağlanacaktır. 

İstihdama katkıda bulunmak üzere, eğitim siste
mine yeni hedefler verilmiştir. 
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Beşinci Beş Yıllık Plan Döneminde eğütim sektö- I 
ründe okul içi eğitim kadar yaygın eğitime'de önem ' 
verilecektir. Yaygın eğitim yoluyla halen okula devam 
etmekte olmayan her yaştaki nüfusa piyasada ge
çerli yeni meslekler kazandırılacaktır. Bu maksatla 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı 650 bin kişilik, 
Yükseköğretim Kurumu 100* bin kişilik meslek edin
dirme programlan uygulayacaklardır. Bütün seviye
lerde okullaşma oranları yükseltilecektir, ilkokullar
da bu oran yüzde 100'e, ortaokullarda, genel ve 
meslekî teknik olarak, yüzde 75'e, liselerde, genel 
ve meslekî teknik olarak yüzde 39'a, yükseköğretim
de ise, yüzde 1'2'ye yükselecektir. Bütün kademelerde 
meslekî ve teknik eğitimin artırılması hedef olarak 
alınmıştır. • 

Bugüne kadar yapılmayan lise seviyesinden vasıf
lı teknisyen eğitimi Beşinci Beş Yıllık Planın en önem
li kararlarından biridir. Ayrıca, meslek'yüksekokulla
rı yoluyla teknisyen eğitimi özel bir projeyle Beşinci 
Beş Yıllık Plan döneminde hızla artırılacaktır. Bun
lara ilaveten tıp doktoru ve sağlık personelinin eği
timi ağırlık taşıyacaktır. 

üağlık sektöründe koruyucu sağlık hizmetlerinin 
geliştirilmesi, hastanelerde rasyonel işletmecilik me
totlarının uygulanması, poliklinik hizmetlerinin dü
zenlenerek hızla kapasitelerinin artırılması, sosyal 
sigorta kurumlarının sağlık' hizmetlerinde Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı hastanelerden fay
dalanmaları, özel doktorlardan anlaşma yoluyla ka
mu sağlık hizmetlerinde yararlanılması, bebek ölüm
lerinin azaltılması için 'bütün ilgili kurumların tam 
bir koordinasyon içinde çalışmaları prensipleri de 
sağlık planının uygulanmasında esas alınmıştır. 

Sosyal güvenlik sisteminin ibeİli kesimlerin geliş
mesine yardımcı olur görünümünden kurtanlması 
için sosyal güvenliğin yaygınlaştırılması ve sosyal gü
venlik kurumlarının kendi gelirleriyle giderlerini kar
şılamaları gayesiyle plan dönemi içinde bu kurum
lar reorganize edilecektir. Sosyal güvenlik, genç yaş
larda aylıklı emeklilik sağlayarak çalışmamaya teşvik 
edici olmayacaktır. Faydalananların korunmalarına, 
uzun süreler çalışmalarına, gelişmelerine ve sağlıklı 
bir hayat sürmelerine yönelik olarak düzenlenecektir. 
Sosyal hizmet ve yardımlar muhtaç gruplardan baş
layarak, refah artışına paralel olarak bütün kesim
lere yaygınlaştırılacaktır. 

Esnaf, sanatkâr, küçük sanayici kesimine yönelik 
hizmetler ve krediler hızla artırılacaktır. Küçük sa
nayi siteleri yapımına hız verilecektir. Küçük sana
yinin, orta ve 'büyük sanayinin yan sanayi haline gel-

I mesi için darboğazların giderilmesiyle ilgili tedbirler 
' alınacaktır. 

Sayın Başkan, köylüye ve çiftçiye götürülen hiz
metlerde esas, çiftçi gelirinin ve refahının artırılma
sına yönelik olacaktır. Çiftçinin gelirinin çeşitlendiril
mesi, tartma dayalı sanayiin teşviki, bunlar için ge
rekli tarım hizmetlerinin sağlanması, çiftçinin malının 
tam karşılığını alabilmesi için getirilmiş olan gerçek
çi kur politikasının çiftçi lehine işletilmesine devam 
edilmesi uygulamasına devam edilecektir. 

Beşinci Plan Dönemlinde köylerin tamamına elekt
rik sağlanacaktır. Türkiye'de okulsuz köy bırakılma
mış olup, okullarda kalitenin yükseltilmesi sağlana
caktır. Ayrıca, yol ve içme suyu yatırımları hızla ar
tırılacaktır. 

Kalkınmayı hızlandırmak ve bölgelerin kaynak
larını harekette geçirmek için bölge planlaması yak
laşımı tekrar kullanılmaya başlanacaktır. 

Bölgelerin tarım, sanayi ve hizmet potansiyelleri
ni geliştirecek, paket projeler hazırlanacaktır. Kırsal 
kalkınma projeleri bu istikamette kullanılacaktır. 

Sayın Başkan, şehirlerin artması ve şehirli nü
fusun toplam nüfusun yarısına ulaşması sonucunda 
şehirlerde meydana gelecek değişiklikleri ve talepleri 
karşılamak üzere, Hükümetimiz belediyelere önehı-
li bir gelir kaynağı aktarmış bulunmaktadır. (Merke
zî Hükümetin yürütmekte olduğu hizmetlerin bir kıs
mı desantralıze edilecektir. Bu kaynakların belediye 
hizmetlerinin görülmesinde verimli olarak kullanıl
ması için gerekli tedbirler alınacaktır. Büyük şehir ' 
belediyeleri gibi, küçük şehir belediyelerinin de iyi 
çalışmalarına yardımcı olacak düzenlemeler getirile
cektir. 

Türk şehirli hayat tarzının, Türk toplumunun örf 
ve âdetlerine ve isteklerine göre gelişmesi için gerek
li Hiixftn1«me ve destekler saklanacaktır. Beledi w 
hizmetlerinin en önemlilerinden olan içme suyu, ka
nalizasyon yatırımları 10 yıllık bir anaplan çerçeve
sinde yürütülmektedir. Belediyelere yapılan son kay
nak aktarmalarıyla bu Planın geri kalmalara yol aç
madan yürümesi mümkün olacaktır. 

Konut sektörü son yıllarda darboğaza girmiş ve 
son 3 yılda bu sektöre akan özel tasarruflar hızla ge
rilemiştir." Dördüncü Plan dönemi başında imalat ve 
diğer sektörlerdeki gerileme dolayısıyla konut sek
törünün nispi payı yüksek görünmüş, ancak son 3 
yılda bu pay sabit sermaye yatırımlarında yüzde 13'e 
inmiştir. (Beşinci Plan genişleyen bir ekonomi içinde 
konut sektörü payının yüzde 15,2 olması hedefini 
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almıştır. Kurulan konut fonu orta gelir grubuna des
tek getirerek konut sektörünün tekrar ekonomide es
ki ağırlığına kavuşturulmasında etkili bir vasıta ola
rak kullanılacaktır. Ekonomideki gelişmeye paralel 
olarak konut sektörü de genişleyecek, 1984'de 160 
bin civarında bulunan yıllık ruhsatlı konut inşaatı
nın 1989'da 300 bin cıVarınâ çıkarılmasıyla konut 
sektörü Türkiye'nin yıllık konut ihtiyacını karşılar 
seviyeye ulaştırılacaktır. 

Sayın Başkan, Beşinci Beş Yıllık Plan hakkında 
sektörler itibariyle makro dengeler ve makro büyük
lükler itibariyle verdiğim izahat burada sona ermek
tedir. 

Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı memleketimi
zin 1984 yılı ile 1989 yılı arasında yıllık programla
rımıza, bütçelerimize ve bu bütçeleri, programları 
uygulayan teşkilatımıza yön verecek anabir dokü
man olmaktadır. 

Bu Planı, hazırlanışı safhasında ve Hükümetimiz
ce müzakeresi sırasında Hükümet Programına uyum
lu hale getirebilmek için ve bizim kendi görüşlerimi
zi, Hükümetimizin görüşlerini bu Programa lam 
manasıyla işleyebilmek için etraflı çalışmalar yapıl
mıştır. 

Ben şahsen bundan evvelki birçok planların ge
rek hazırlanışında, gerekse Meclislerdeki müzakere
sinde bulundum. Şu kadarını ifade edebilirim; bu 
plan, esas itibariyle bu planı uygulayacak Hükümetin 
Programına fevkalade paralel hale getirilmiştir. Zan
nediyorum bu haliyle bizim ekonomide görüşümüz 
olan serbest rekabet sisteminin tesisinde önümüzde
ki beş yıl içinde önemli bir rol oynayacaktır. 

Aynı şekilde, gene bizim getirdiğimiz yeni bir 
sosyal adaletçilik anlayışı da bu planın içerisine ay
niyle nakşedilmiştir. 

Kültür - eğitim anlayışımızda, millî, manevî de
ğerlere; örf, âdet ve ananelere bağlılık yine planın 
esas ilkelerinden biridir. Bütün bunların hepsi Plan 
bünyesinde işlenmiş ve önünüze getirilmiş bulunmak
tadır. 

Tabiatıyla siyasî partilerimizin Plan hakkında 
farklı düşünceleri olacaktır, özellikle ekonomik me
selelerde farklı düşüncelerimiz tabiatıyla planda da 
farklı görüşler şeklinde tezahür edecektir. ÎBunu ta
biî karşılıyorum. 

iBu Palan döneminde ümit ediyorum ki, Türkiye 
hakikaten geçtiğimiz Plan döneminden çok daha iyi 
bir şekilde gelişme imkânına kavuşacak ve ilk hedef 
olarak aldığımız enflasyonu 1989 yılında yüzde 10'a 

indirmek,# ihracatı geliştirmek, sanayi sektörünü, ima
lat sanayiini itici bir sektör haline getirmek, hatta ih
racatımızda bunun nispetini yüzde 80'lerin üzerine 
çıkarmak önümüzdeki beş sene içerisinde kabil ola
caktır. 

Bu Planın tatbikatı bakımından, geçtiğimiz altı 
ay içerisinde Hükümetimiz Meclisin de yardımıyla, 
desteğiyle birçok hukukî bazı, yani planın uygulan
ması için lüzumlu hukukî bazı ortaya koymuş ve 
bu bazlar, bu hukukî esaslar, kanunlar halinde Tür
kiye Büyük Millet Meclisinden geçmiştir. Bunlardan 
bir misal vermem icap ederse, son olarak bahsetti
ğim konut meselesi, imar affı, gecekondu affı, arka
sından konut fonu ve konut fonu idaresi; bütün bun
lar bu Planın tatbikatında kullanılacak en önemli 
araçlardan biridir. 

İthalatta liberasyon, kambiyo rejiminin gevşetil
mesi ve bununla ilgili hukukî esaslar son düzenleme
lerle yerine oturmuş oluyor. Ümit ediyorum ki, bu 
konuda daha ileri safhada da birtakım gelişmeleri 
zaman içerisinde yapmamız mümkün olacaktır, özel
likle Türk parasını serbest bir rejimde, yani kurun 
serbest düzen içerisinde ayarlanması hedefine bu 
Plan dönemi içerisinde varmamız inşallah kabil ola
caktır. 

Netice itibariyle Beşinci (Beş Yıllık Kalkınma 
Planı, planlı dönemler içerisinde önemli bir merhale 
teşkil etmektedir. Bu Plan sonunda, ümidimiz odur-
ki, Türkiyemiz esas itibariyle dış ödemeler dengesi 
meselesine çözümü köklü bir surette getirmiş ola
caktır. Demin de izahatım sırasında açık surette ifa
de ettim; Plan dönemi içerisinde dış ticaret açığımız
da daha büyüme olacak, ödemeler dengesi yani cari 
işlem dengesinde birazcık artış olacak; fakat nispî 
olarak azalma olacak; onu da ifade ediyorum. Çün
kü gelişen bir ekonominin dışarıdan mal alması, dı
şarıdan tasarruf alması zorunlu haldedir; ama önem
li olan konu, aldığınız borcu, aldığınız kredileri geri 
ödeme potansiyeline sahip olmanız. Ümit ediyorum 
ki, bu Plan döneminde Türkiye bunu başaracak ve 
önümüzdeki Altıncı Plan döneminde çok daha ileri 
hamleler yapacak bir seviyeye gelecektir. 

Yıllar yılı memleketimizin geçirdiği birçok ekono
mik sıkıntıların temelinde olan hadisenin ödemeler 
dengesi olduğu kanaatindeyim. 1958 para operas
yonu, 1970 para operasyonu ve nihayet 1980 24 Ocak 
tedbirleri; bütün bunlar, darboğaza giren bir ekono
minin alması icap eden tedbirler olarak karşımızda 
idi. IBü tedbirlerde, esas itibariyle ekonominin niye 
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darboğaza girdiğini sorduğunuz zaman, bunun geri
sinde ödemeler dengesi probleminin esas itibariyle 
hiçi güç olduğunu; yani bütün zorlamanın buradan 
geldiğini rahatça görebiliyoruz. 

Bir konuşmamda da ifade ettiğim gibi 1980 bu
nalımı, bu bunalımlar içerisinde en ciddî bunalımlar
dan bir tanesidir, hâlâ sıkıntılarını çekmekteyiz ve 
bu bunalım içerisinde tabiatıyla ödemeler dengesi en 
büyük tesiri göstermiştir diyorum. Nitekim, 1979 ve 
1980 yıllarına baktığınız zaman, özellikle 1980 yılın
da artan petrol fiyatlarıyla memleketimizin ihracatı
nın o tarihte petrol ithalatını bile karşılayamadığı 
gerçeğiyle karşı karşıya kalırız. 1980 yılında maale
sef Türkiyemizm ihracatı, o sene ciddî artış olması
na rağmen, 2 milyar 900 milyon dolar; aynı yıl sa
dece petrol ithalatı 3 milyar 400 milyon dolardır, 
ama bu sene ümit ediyoruz bu ihracat rakamı 7 mil
yar doların üzerine çıkacak -• gösteriş odur - ve pet
rol ithalatı da 3 milyar 700 milyon, 3 milyar 800 mil
yon dolar civarında sabit kalacaktır. 

Bütün bunlar, ödemeler dengesi darboğazının geç
tiğimiz dört yıl içerisinde aşılmakta olduğunun önem
li işaretleridir; ama şunu da hemen ifade edeyim: 
Buraya çok güvenmemek lazım. Özellikle geçtiğimiz 
son üç yılda dünya petrol fiyatlarında herhangi bir 
artış olmamıştır, hatta petrol fiyatları 40 dolarlık se
viyesinden 30 dolar gibi - varil başına - bir azalma 
göstermiş; doların değer kaybetmesi de nazarı itiba-
re alınarak, nispi olarak petrol fiyatları ucuzlamıştır. 
O sebeple, geçtiğimiz yılların bu noktasına da dikkat 
etmek lazım; ileride petrol talebinde yükselme olup 
fiyatlar arttığı zaman birtakım sıkıntılarla tekrar 
karşılaşmamız ihtimali de vardır. Onun için bu me
seleye, yani ödemeler dengesi meselesine çok daha 
fazla önem vermek mecburiyetindeyiz, 

Türkiye, maalesef, özellikle petrol bakımından 
hâlâ köşeyi dönmüş değildir. Biz bir zamanlar, zan
nediyorum 1968-1969 senelerinde, petrol ihtiyacımı
zın ancak yüzde 50's'ine yakın bir kısmını karşılaya
biliyorduk; ama bugün petrol ihtiyacımızın ancak 
yüzde 15'ini kendi kaynaklarımızdan karşılıyoruz ve 
tabiatıyla ileride ihtiyacın artmasıyla yeni kaynaklar 
bulunamadığı takdirde bu nispet aşağıya düşecektir. 
Türkiye gibi gelişen bir ülkede, bunun fevkalade 
önemli bir sorun olduğunu da unutmamak lazım. 

Bütün bunlara rağmen, tabiî memleketimizin baş
ka kaynaklan vardır, çalışkan insanı vardır ve inanı
yorum ki 4 yıldır kaydedilen gelişme önümüzdeki 
yıllardaki 'gelişmenin de bir ölçüsünü, bir örneğini 
vermektedir. Bütün bu zor şartlara göre, Türkiye-

I miz belli noktalara gelmiştir; inanıyorum ki, önü-' 
I müzdeki 5 yılda da daha iyi noktalara gelmek müm-
I kün olacaktır. 
I Bu bakımdan, Beşinci Beş Yıllık Planı hazırlayan 
I plancı arkadaşlarıma ve ciddî bir mesai sarf eden 

Komisyon üyelerine huzurunuzda teşekkür ediyor 
I ve Planın memleketimize, Milletimize hayırlı olma-
I sini temenni ediyorum. 

Sağ olunuz. ((Alkışlar). 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Başbakan. 

I Sayın milletvekilleri, görüşmelere başladıktan son
ra (Başkanlığımıza intikal etmiş bir öneri vardır, bu-

I nu okutuyorum: 
I Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
I 77 sayılı Kanun, Planın 1961 Anayasasının çift 
I meclis sistemine göre Türkiye Büyük Millet Mecli-
I sinde müzakere ve kabulüne ilişkin usul ve esasları 
I belirlemektedir. 
I (Bugün geçerli olan tek meclis sistemi karşısın-
I da adı geçen kanunun fiilen uygulanma imkânı kal-
I mamıştır. 

I 1982 tarihli Anayasanın .166 ncı maddesinin son 
I fıkrası, Kalkınma Planlarının hazırlanmasına ve Ya-
I sama Organınca kabulüne ilişkin usul ve esasların ay

rı bir kanunla düzenleneceğini amir bulunmaktadır. 
I Bu durum karşısında Planın Yüce Meclise sev-
I kinden önce Anayasanın 166 inci maddesinin son 
I fıkrasında öngörülen kanunun yürürlüğe konulması 
I gerekmektedir. 
I Keyfiyet böyle iken, 77 sayılı Kanuna göre Pla-
I nı Yüce Mecliste müzakere ve kabul etmek fiilen im-
I kansızdır. İktidar partisi Yüce Meclisi böyle bir fiilî 
I imkânsızlıkla karşı karşıya bırakmıştır. • 
I Bu itibarla Planın Yüce Mecliste müzakere ve 
I kabulünden önce Anayasanın 166 ncı maddesinin 
I son fıkrasında öngörülen kanunun Yasama Organın-
I dan geçirilmesi gerektiği hususunu Genel Kurulun 
I takdir ve tensiplerine arz ederiz. 
I Ali Bozer Fenni tslimyeli 
I Ankara Balıkesir 

I BAS/KAN — Sayın milletvekilleri, her ne ka-
I dar Anayasamızın 166 ncı maddesi plan görüşmele-
I rinin bir kanunla düzenleneceğini amir ise de, yine 
I Anayasamızın 177 nci maddesi (e) fıkrası, «Anaya-
I sanın halkoylaması sonucu kabulünün ilanıyla bir-
I likte yürürlüğe girecek hükümleri ve mevcut ve ku-
I rulacak kurum, kuruluş ve kurullar için yeniden ka-
I nun yapılması veya mevcut kanunlarda değişiklik 
I yapılması gerekiyorsa, bunlara ilişkin işlemler mev-
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cut kanunların Anayasaya aykırı olmayan hükümle
ri veya doğrudan Anayasa hükümleri Anayasanın 
11 inci maddesi gereğince uygulanır» demekte oldu
ğundan biz mevcut 77 sayılı Kanunun Anayasaya 
aykırı olmayan hükümleri muvacehesinde bu Planı 
görüşmeye başlamış bulunuyoruz. 'Kaldı ki, Danışma 
Kurulunun önerilerine uygun olarak Yüksek Heyeti
niz plan görüşme prosedürünü kabul etmiş ve bu 
kabul çerçevesinde görüşmelere başlamıştır. 

IBu nedenle öneriyi işleme almıyorum; yüksek 
Heyete arz ederim. (ANAP sıralarından alkışlar). 

Plan görüşmesinde birinci turda ilk sırada Halk
çı Parti, İkinci sırada Anavatan Partisi, üçüncü sıra
da Milliyetçi Demokrasi Partisi grupları söz alacak
lardır. 

Şahıslar adına söz alanlar ise; 
1. Cafer Tayyar Sadıklar* 
2. Hakkı Artukarslany 

3. Ayhan Fırat, 
4. Mustafa İzci, 
5. Kâzım İpek-

İBirinci sırada yer alan Halkçı Parti Grubu adı
na Sayın Aydın Güven Gürkan... 

Bir hususu belirtmek isterim. Sunuş konuşması 
Sayın Başbakan tarafından yapılmıştır ve 1 saat 5 da
kika devam etmiştir. 

Buyurun Sayın Gürkan. (HP sıralarından alkış
lar). 

HP GRUBU ADINA AYDIN GÜVEN GÜR
KAN (Antalya) — Sayın Başkan, değerli milletve
killeri; bugün Yüce 'Meclisin Genel Kurulunda gö
rüşülmeye başlanan Beşinci Beş Yıllık Plana pek 
çok noktada itirazımız vardır. İtirazlarımızın başın
da hiç kuşkusuz büyüme hızıyla ilgili itirazımız gel
mektedir. Bizim, bu Planda öngörülen yüzde 6,3 
oranındaki büyüme hızını yeterli görmemiz mümkün 
değildir. Bu hız, bir Cumhuriyet Hükümetinin bir 
planda kendine hedef olarak seçtiği en düşük hızdır. 
Bu Hükümet ne kendine güvenmektedir, ne de toplu
muna güvenmektedir. 

•Bakanız sayın milletvekilleri; her türlü plan de
neyiminden yoksun olduğumuz Birinci Beş Yıllık, 
Planda öngörülen hedef yüzde 7 olmuştur. İkinci 
Beş Yıllık Planımızın büyüme hedefi de gene yüzde 
7'dir. Bugün aramızda olmasından mutluluk duy
duğumuz Sayın Ferit Melen'in başbakanlığında sevk 
edilen Üçüncü Beş Yıllık Planın hedefi ise yüzde 7,9' 
dur. Bu arada Üçüncü Beş Yıllık Planda 1963 yı
lında yapılmış olan Birinci Onbeş Yıllık Persektif 
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plan da değiştirilerek, büyüme hedefleri yükseltil
miştir. Birinci Onbeş Yıllık Perspektif planda, yani 
1963-1977 yılları arasındaki perspektif planda büyü
me hedefi yüzde 7 olarak öngörülmüşken, Birinci 
ve İkinci Plan uygulamalarından cesaret alınarak ye
ni bir onbeş yıllık perskpektif öngörülmüş ve büyü
me hedefi olarak 1972 - 1987 dönemi için yüzde 8,6' 
lık bir hız seçilmiştir. Ayrıca 15 yıllık perpektif 23 
yıla çıkartılarak, 1987-1995 yılları arası için de or
talama yüzde 9,6 oranında bir büyüme öngörülmüş
tür. Böylece Türkiye 1972-1995 yılları arasında or
talama yüzde 9 oranında büyüyerek, 1995'te AET' 
ye girebilecek ekonomik güce sahip olacaktı. 

iSayın milletvekilleri, 1 Kasım 1978'de Türkiye 
Büyük Millet Meclisine sevk edilen ve 1979-1983 yıl
larını kapsayan Dördüncü Beş Yıllık Plan ise, 1973'te 
başlayan, 1974'de şiddetlenen ve 1978'de yeni bir iv
me alan dış dünya konjonktüründeki olumsuz tüm 
gelişmeler yaşanarak yapılmıştır ve Yüce Türkiye 
Büyük Millet Meclisi bu genel dünya bunalımına 
rağmen, Türkiye'nin gayri safi millî hâsılasının yüz
de 8, gayri safi yurt içi hâsılasının ise, yüzde 8,2 ora
nında artmasını gerekli ve mümkün görmüştür. Mu
halefette olsun iktidarda olsun, o dönemde herkes 
olağanüstü artan dışalım güçlüklerine, var olan ener
ji darboğazına, bozulma eğilimi içine girmiş iş ba
rışma ve hızlanmaya başlayan anarşik hareketlere 
rağmen, Türkiye'nin geçmiş dönemlerden de hızla . 
büyümesi gerekliliğini ve bunun sağlanabilirliği ko
nusunda düşünce birliği içinde olmuşlardır. 

Dördüncü Beş Yıllık Planın, Komisyon şerhleri 
arasında büyüme hızı 'ûe ilgili tek bir muhalefet şer
hine rastlayamazsınız. Çünkü, Komisyon raporunda 
da belirtildiği üzere, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
ve Komisyon, topluluğun ve ülkenin gücüne güvene
rek ve bu güçten (güç alarak hedeflerini saptamıştır. 

Sayın milletvekilleri, Birinci ve İkinci Planların 
yüzde 7 oranındaki hedefi, her iki plan döneminde 
de Türk ekonomisinin o tarihteki tarımsal karakte
rine ve iklim koşullarının etkinliğine rağmen büyük 
ölçüde gerçekleştirilmiş ve Türkiye bugünkünden çok 
daha elverişsiz koşullar altında Birinci Beş Yıllık dö
nemde yüzde 6,7, İkinci Beş Yıllık dönemde ise, 
öngörülen hedefinde ötesinde yüzde 7,1 oranında 
büyümüştür. Bugün ise, çok daha elverişli koşullara 
rağmen, iş bitirenler ve ekonomik dehalar hüküme
ti bize yalnızca yüzde 6,3 oranında bir büyümeyi 
vaat etmektedir. Hükümet bununla ancak bu kadarı
nı becerebileceğini ve toplumumuzun becerisine an
cak bu kadar güvenebildiğim göstermektedir. 
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Türkiye'nin istikbalini mazisinden geri gören bir 
zihniyeti reddederiz. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye yalnızca 1963 -
1972 dönemini kapsayan ve dünya koşullarının ola
ğan sayılabilecek bir ortamda geliştiği Birinci ve 
İkinci Beş Yıllık (Plan dönemlerinde değil, dünya ko
şullarının" çok değiştiği ve ağırlaştığı 1973-1977 yılla
rının Üçüncü Plan döneminde de, bugün bize hedef 
olarak gösterilenden daha hızlı büyütülebilmiştir. O 
dönemde olağanüstü koşullar nedeniyle gayri safi 
yurt içi* hâsılada öngörülen yüzde 7,5 oranındaki, ar
tış tam sağlanamamış olsa bile, gene de yüzde 6,9' 
lük bir büyüme sağlanabilmiştir, hem de petrolün 
dünya tarihinde görülmemiş bir ölçüde ve sürede dört 
katma çıkmasına ve buna bağlı olarak faiz oranla
rından itihal fiyatlarına kadar pek çok dış etkenin 
olağanüstü ölçüde olumsuz değişmesine rağmen. 

Saym milletvekilleri, gayri safi millî hâsılanın 
yüzde 8 oranında büyümesini öngören Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin Dördüncü Beş Yıllık Planı, ne 
yazık ki uygulanma şansına sahip olamamıştır. 1977' 
den bu yana kararlılığını koruyan petrol fiyatları, 
1979 yılında öngörülmesi mümkün olmayan bir bi
çimde yeniden yüzde 110 oranında artmıştır. Bu ar
tış, 1973-1974 yıllarında başlamış olan ve yüzde 
400'lere ulaşan artıştan çok daha ölümcül olmuştur. 

Çünkü petrol fiyatları ve buna bağımlı olarak 
diğer ithal malları fiyatları zaten çok yüksek bir dü
zeye ulaşmıştı ve yeni dengeler henüz daha tam ku
rulamamış ve dış borçlanma imkânları da önemli öl
çüde kısıtlı hale gelmişti. Bu durumda 197I8'de baş
layan, ithalatı kısma; ama yetersiz hale getirmeme 
politikası başarısızlığa mahkûm olmuş ve 1979 yı
lı, gerekli ithalatın yapılamaması nedeniyle büyü
menin negatifleştiği ve Planın birinci yılının fiilen uy
gulanamaz hale geldiği yıl olmuştur. 1980 yılında ise, 
24 Ocak Kararlarıyla Dördüncü iBeş Yıllık Planın 
Türkiye .Büyük Millet Meclisince kabul edilmiş olan, 
büyüyerek sorunları çözme stratejisi bütünüyle terk 
edilmiştir. 

Değerli milletvekilleri, bugünün Başbakanı Sayın 
özal'ın, hemen hemen tek başına sorumluluğunu ta
şıdığı 1980-1984 dönemini özel bir uyum dönemi say
sak ve bu dönemde sağlanan yüzde 4'lük büyüme 
hızını bu özel dönemin istisnaî karakterdeki, istisnaî 
düşüklükteki bir hızı kabul edip, Sayın Başbakana fa
tura etmesek dahi, 1985 yılından itibaren vaat edilen 
yüzde 6,3 'lük hızın planlı dönemde hem hedef alı
nan, hem de fiilen gerçekleştirilen hızların gerisinde 
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olduğunu göz ardı -edemeyiz. 1950 - 1960 dönemin
de bile, fiilen yüzde 6,7 büyüyebilen bir Türkiye'ye, 
1985'lerde işbitirici, hızlı, becerikli, üstat kadrolar 
arfcak yüzde 6,3'ü vaat edebiliyorlar. O da yalnız
ca vaat, o da yalnızca daha hedef.. 

Sayın milletvekilleri, önümüzdeki 10 yıl dünya 
ekonomisinde belli bir iyileşme beklenmektedir. Sa
nayi ülkeleri enflasyonu önemli ölçüde denetim al
tına almış ve yeniden büyümeye başlamışlardır. Bü
yüme hızının ülkeden ülkeye farklılık göstermekle 
birlikte, önümüzdeki yıllarda sanayi ülkeleri için or
talama yüzde 4 dolaylarında olacağı tahmin edilmek
tedir. Bu ülkelerdeki yıllık nüfus artış hızının ise, 
hinde 5 dolaylarında olduğu düşünülürse, sanayileş
miş ülkelerin kişi başına hâsıla artış oranının, yani 
nüfus artışından sonra kalan net büyüme hızının 
yüzde 3,5 dolaylarında olacağı tahmin edilebilir. 
Beşinci Beş Yıllık Plan ise, Türkiye için büyüme hı
zını yüzde 6,3 olarak öngörmüştür. Bundan yüzde 2,2 
dolaylarındaki nüfus artış hızı düşülürse, Türkiye'de 
fert basma hâsıla artışı, yani net büyüme hızı yüzde 
4,1 olacaktır., 

Sayın milletvekilleri, bu varsayımlar altında Tür
kiye'nin gelişmiş sanayi ülkelerine yetişmesi, onlar 
düzeyine gelmesi ve Cumhuriyetimizin ebedi rüyası
nın gerçekleşmesi için tam 350 yıl gerekecektir; tam 
350 yıl sayın milletvekilleri. 

Bu Planı bu büyüme hedefiyle bize kabul ettirme
niz mümkün değildir. Kişi başına düşen hâsıla ra
kamları bakımından gelişmiş sanayi ülkeleriyle bu
gün aramızda varolan takribi 7 bin dolarlık fark, bu 
Beş Yıllık Planın uygulanması sonucunda 8 200 do
lara çıkacaktır. 

Sayın milletvekilleri, Hükümet kendine ve toplu
ma güvenerek yüzde 6,3 gibi fevkalada düşük bir 
büyüme hızını değil, örneğin yüzde 8,3 gibi daha 
yüksek bir büyüme hızını seçmiş olsaydı, gelişmiş ül
kelere yetişmek için gerekli olan süre 350 yıl yerine, 
75 yıla inebilirdi. 

Sayın milletvekilleri, yüzde 6,3'lük büyüme hızı
nı yetersiz saymakla birlikte, bu hızın bile gerçekleş
tirilebileceği konusunda çok ciddî şüphelerimiz var
dır. Beşinci 'Beş Yıllık Planda gayri safi millî hâsı
lanın ortalama yüzde 19,9'unun sabit sermaye yatı
rımlarına ayrılması ve buradan yüzde 6,3'lük hâsı
la artışı sağlanması öngörülmüştür. Teknik deyişle 
Beşinci Beş Yıllık Planın sermaye hâsıla katsayısı 
3,15'tir. 

•Bir başka ifadeyle >1 Türk Liralık ek üretimin 
sağlanabilmesi için 3,15 Türk Liralık yatırımın gerek-
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li ve yeterli olacağı varsayılmıştır. Oysa 1984 de da
hil, geçmiş dört yıla bakarsak, 1 Türk Liralık ek üre
tim için gerekli yatırım miktarı 4,3 Türk Lirası ol
muştur; yani 1981-1984 yılları arasında gayri safi 
millî hâsılanın ortalama yüzde 18,83'ü yatırılmış ve 
ortalama yüzde 4,25 oranında bir büyüme sağlana
bilmiştir. 

24 Ocaktan bu yana uygulanan ekonomik düzen. 
yatırımların hâsıla vermesini ve üretken olmasını 
fevkalade güçleştiren ve büyük ekonomik israfa ne
den olan bir düzendir, ©konomik yaşamla biraz
cık ilgilenen bir insanın, bu korkunç israf karşısın
da dehşete düşmemesi mümkün değildir, tfirçok baş
lanmış yatırım, kredi darlığı nedeniyle bir türlü yü-
rütülememekte ve üretime sokulamamaktadır. Bir
çok işletme, birçok üretici işletmesinin girdilerini 
sağlayacak ve üretimini döndürecek işletme serma
yesinden bütünüyle yoksun bir haldedir. Birçok ta
rım işletmesinde, birçok tarlada gübre verilememek
te, ilaçlama yapılamamakta; traktörler , onarılacak 
para bulunamadığından tarlaya sürülememektedir. 
Devler gibi birçok iş makinesinin, bakım ve onarımı 
yapılamadığından, demir yığınları olarak sağda solda 
yatık görmek mümkündür. 

Karşılıksız çeklerden ve ödenmeyen senetlerden 
bıkmış olan ve hızla kendisi de tehlikeye sürüklenen 
binlerce tüccar, binlerce üretici, üretmekten ve sat
maktan vazgeçmiştir. 

Açtıkları kredilerin anaparalarını, faizlerini ve 
hatta tecil edilen faizlerinin faizlerini bile tahsil ede
meyen bankalar, birçok üretim araç ve gerecini rehi
ne, ipoteğe ve hacize alarak ya seyyaliyetlerini kay
bettirmişler ya da bütünüyle üretim dışına itmişler
dir. 

itflaşlar ve konkordatolar, birçok planlı ve değer
li yatırımı birer dev örümcek yuvası haline çevirmiş
tir. Üretim kapasitelerinin çok altında çalışmak zo
runda kalan birçok işletmede makineler, tezgâhlar, 
bantlar ve emekçiler birer üretken unsur olmaktan 
çıkıp birer asalak tüketici haline dönüşmüşlerdir. 

Holdingi ve bankası olmayan birçok mütevazı' 
firma, üretimi ve üretkenliği büyük ölçüde artırabi
lecek ufak bir iyileştirme yatırımına dahi cesaret ede
meyip, göz göre göre kaynak savuran, üretkenliği 
durmadan igeriye çeken birer anti-işletme haline gel
mişlerdir. Bugün Türkiye'de herkes en üretkeni, en 
verimliyi, en rasyoneli değil, en ucuzu, en az kaynak 
ve para gerektireni tercih eder olmuştur. Böyle bir 
düzen ve böyle bir ekonomik anlayış içinde sermaye 
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hâsılat katsayısının düşmesini beklemek, yatırım
ların verimliliğini yükseleceğini ummak, enflasyo
nun 1984 yılında yüzde 25 oranında kalacağına inan
mak kadar gerçekçilikten uzak, safiyane bir bekle
yiştir. 

Sayın milletvekilleri, konuşmamın bu noktasında 
Sayın Özal Hükümetinin iki önemli yanılgısına deği
nip geçmek istiyorum. 'Bu yanılgılardan biri yüksek 
faizle ilgilidir. Bir ekonomide olağan dönemlerde, 
yani bir daralmanın yenilmesi gibi bir durumun söz 
konusu olmadığı durumlarda; gerek vadeli' mevdu
at faiz oranının, gerekse de kredi faiz oranlarının 
belki çok tercihli istisnai birkaç kredi türü dışında, 
enflasyon hızının birkaç puan üzerinde olması çok 
doğaldır. Bunun aksini iddia etmek mümkün değil
dir ve kimse de etmemektedir, 

Sayın Başbakan tarafından çok eleştirilen bir dö
nemde faiz oranlarının enflasyon- hızının gerisinde 
tutulmuş olması, bu genel kuralın bilinmemesinden 
değildi. Amaç, o dönemde büyük ölçüde aşırı talep
ten kaynaklanan bir enflasyona, bir de faiz yüksel
tilmesiyle maliyet enflasyonu yükünü yüklememek 
'c'ndt ve geçici olması doğal, ilkesel olması müm
kün olmayan bir uygulamaydı. 

Faiz oranlarının enflasyonun birkaç puan üzerin
de olması, ne denli doğalsa, bugünkü uygulamada 
olduğu gibi, tercihsiz bir kredinin reel faizinin yüz
de 30-35'leri bulması, tercihli bir kredinin ise, belki 
ihracat kredisi hariç, uygulamada resmî faizi ne olur
sa olsun yüzde 15'lerin üstünde dolaşması o denli 
olağan dışıdır. Buna hiçbir ekonominin uzun süre 
dayanması mümkün değildir. Bu ölçüde yüksek faiz, 
sanıldığının aksine ekonomiyi rasyonel çalışan, kay
nak kullanımında özene iten ve öz sermaye sağlan
masını teşvik eden bir etki yapmaz. Aksine, sıkı pa
ra politikasıyla birlikte, ekonomiyi bugün olduğu 
gibi, pahalı çalışan, verimsiz işleyen, kaynak savu
ran derbeder bir ekonomi haline getirir. 

Devletin bir IMillî Prodüktivite Kurumu vardır; 
Sayın Hükümet görev versin, lütfen bir araştırma 
yapsınlar, acaba enerji sıkıntısının had safhada oldu
ğu, döviz yokluğu nedeniyle birçok malın sağlanma
sının mümkün olmadığı 1978 ve 1979 yıllarında mı, 
yoksa 24 Ocaktan bu yana uygulanan sıkı para poli
tikası, yüksek faiz ve kısıtlı talep döneminde mi eko
nominin prodüktivite kaybı daha yüksek olmuştur? 

Sayın milletvekilleri, yüksek mevduat faizleriyle 
toplam tasarrufun artacağına inanmak da ekonomi 
biliminden haberdar olmamak demektir. Bu konuda 
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yapılan, onlarca, araştırma vardır. Hepsi şu sonucu 
vermiştir: 'Banka mevduat faiz oranlarındaki artış, 
toplam tasarruf hacmini değiştirmez. Değişen, olsa 
olsa tasarrufun miktarı değil, biçimi ve türü olur. 
Hatta çok yüksek mevduat faizi çok yüksek kredi 
faizini de bareberinde getiffrek ekonomik aktiviteyi 
ve yatırım arzusunu kırar, millî gelirin artış hızını 
zayıflatır ve bu nedenle de tasarrufları artıracağı yer
de azaltır. 24 Ocaktan bu yana bize inatla ve ısrarla 
yaşatılan da işte budur: Yüksek mevduat faizlerine 
rağmen, hızla azalan bir tasarruf imkânı. 

Sayın milletvekilleri, Hükümetin sürdürmekte ol
duğu politikalarda kısaca değinmek istediğim ikinci 
yanılgı talep kısılmasıyla ilgilidir. Enflasyonu önle
mek için kısılması gerekli olan reel talep, fizikî ta
lep değildir. Kısılması gerekli olan nakdî taleptir. 
İnsanların cebine ne kadar çok para koyarsanız ko
yunuz, bir ekonomide üretilen mal ve hizmetten da
ha fazlasını tükettirmeniz mümkün olamaz; ne üre-
tilmişse, ne üretilebilmişse ancak o tüketilebilir. Enf
lasyon fizikî olarak üretilenden daha fazlası tüketil
diği için olmaz. Çünkü üretilenden daha fazlasını 
tüketmek mümkün değildir. Bu mümkün olmadığına 
göre, kimseye sen fazla tükettin de enflasyonu yarat
tın, şimdi biraz daha az tüket de şu enflasyonu önle
yelim demek de mümkün değildir. Oysa büyük bir 
demagojiyle yapılan budur, işçi, memur, köylü, emek
li uzunca bir süredir daha az tüketiyoruz, daha az tü
ketime zorlanıyoruz, daha az refaha mahkûm edili
yoruz. Şimdi soruyorum: Ne zaman üretilenden da
ha fazlasını tüketmek imkânsızlığını imkânlı hale 
getirebiıldittn ki, bugün düne göre daha az tüketmek
le cezalandırılıyorum. Yoksa, dün üretilmeyen bir 
şeyi mi tükettim? O halde enflasyonla mücadelede 
benim-kısılması gerekli ve zorunlu olan tüketimim 
değildir. Kısılması gerekli ve zorunlu olan talebim-
dir, talep imkânlarımdır, cebime konulan nakdî faz
lalıklardır, cebimdeki şişkinliktir. Bunun ortadan kal
dırılması gereklidir. Çünkü bu şişkinlikle, bu artan 
nakit güçle belli bir miktar üretime, 'belli bir miktar 
mal ve hizmete daha fazla sahip olabilmek için deh
şetli 'bir yanş ortaya çıkıyor. Bu da fiyatları artıra
rak enflasyona neden oluyor- Bana aslında hiçbir 
faydası olmayan bu parayı kim cebime koyduysa 
geri alabilir, buna hiçbir itirazım yoktur; ama sanki 
fazla tüketmişim; ama sanki fazla tüketebilirmişim 
gfbi, enflasyonla mücadele adı altında reel ve fizikî 
tüketimimi kısmanın hiçbir ekonomik mantığı yok-
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Bir ekonomide ithalatı azaltmak için ithal malları 
tüketimi kısılaMir. Bir ekonomide üretim artışım 
beklemeden ihracatı hızla artırabilmek içjn ihraç edi
lebilir malların tüketimi geçici bir süre kısılabilir. 
Yatırımların yapılması için de, o yatırımlar üretimi 
daha büyük ölçüde artırıncaya kadar tüketim yine kı
sılabilir; ama enflasyonu önlemek için tüketimi kıs
mak gibi bir ekonomik gerekçe olamaz. Oysa 1978 
yılında başlayan ve 24 Ocaktan itibaren ölçüsü arta
rak yürütülen budur. Nakdî şişkinliği kısalım der
ken, dar ve sabit gelirlilerin tüketimi insaf hudutla
rının ötesinde kısılmış ve buna koşut olarak da üre
tim kapasiteleri boş bırakılmıştır. Azaltılan nakdî ta
lep gücünün bir talep enflasyonunu azaltması doğal
dır. Ancak^düşen 'bir tüketimden ve buna koşut ola
rak düşen bir kapasite kullanımından enflasyonun 
önlenmesini ummak gerçekçi değildir. Aksine büyük 
ölçüde tekelleşmiş bir piyasada bu durum maliye* 
enflasyonuna neden olur. Üretim kapasitelerinin dü
şük ölçüde kullanılması, ayrıca parça başı maliyetle
ri de'artırarak enflasyonu kamçılar. Uzmanları din
leyen değil, uzmanlara kendini dinlettiren Sayın (Baş
bakanımız geçmişte bu hatayı işlemiştir ve halen de 
işlemekte devam etmektedir. 

Sayın milletvekilleri, (Beşinci (Beş Yıllık Planın 
bana sorarsanız en özgün ve en çarpıcı tarafı sabit 
sermaye yatırımlarının kamu ve özel sektiör arasında 
Öngörülen dağılımıdır. Beşinci Beş Yıllık Plan, ya
pılacak yatırımların ancak yüzde 42,5'inin özel sek
tör tarafından gerçekleştirilmesini öngörmektedir. Bu 
eğitim, öğretimden, sağlığa, rakı ve sigara üretimin
den bor madenlerine kadar her şeyi ideolojik bir 
yaklaşımla özelleştirme hevesinde ve tutkusunda olan 
bir iktidarın Türkiye'nin ihtiyaçlarının proje bazın
da yapılabilirliği etüdüne girdiğinde gerçekle burun 
buruna geldiğinin kanıtıdır. 

©akanız sayın milletvekilleri, Beşinci Beş Yıllık 
Planda tanınılan yüzde 42,50'lik paya karşılık, özel 
sektörün Birinci Beş Yıllık Planda gerçekleştirilen 
yatırımlardaki payı yüzde 46,4 olmuştur, ikinci Beş 
Yıllık Planda bu oran yüzde 47,re, Üçüncü Planda 
ise, yüzde 48,9'a yükselmiştir. Sonra, özel sektörün 
baş savunucusu Sayın Özal'ın etkinlik kazandığı yıl
lar gelmiş ve bu dönemde özel sektörün payı yüzde 
41,2'ye düşmüştür. Anlaşılan 'Sayın Başbakanın özel 
sektöre beslediği derin sevgi ve güveni, özel sektörü
müz Başibakanımız için 'beslememektedir. Beşinci Beş 
Yıllık Planın kamuoyundaki çok kısıtlı tartışmaları 
içinde özel sektörün pek çok yetkili ağzı Beşinci Beş 
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Yıllık Planda öngörülen 6 trilyon 135 milyarlık özel I 
sektör yatırımının gerçekleşme şansının fazla olma- I 
dığını ifada etmişlerdir. Haklıdırlar da; bankaların I 
tüm seyyaliyetlerini kaybettikleri, 5-10 imtiyazlı I 
holding dışında birçok dev kuruluşun bile boğazına I 
kadar borç içinde bulunduğu ve tüm otofinansman I 
imkânını kaybettiği ve derbeder ve perişan bürokra
tik bir kapitalizmin keyfi, yanlı ve önceden fcestirile- I 
meyen günlük ve saatlik kararlarının kol gezdiği bir I 
ekonomide özel sektörün 1983 fiyatlarıyla 6,1 trilyon- I 
luk bir yatırım paketini gerçekleştirmesi hiç de kolay I 
olmayacaktır. Bu durumda yüzde 6,3'lük mütevazi I 
büyüme hedefinin bile tutturulması konusunda ek bir I 
engel ortaya çıkacaktır. I 

Sayın milletvekilleri, Hükümetçe, «Evet, Devlet I 
yatırımları yapacak; ama bunları özel sektöre devre
decek» denilecekse, hemen şunu söylemek isteriz: I 
Bunlar eğer ideolojik amaçla yok pahasına özel sek- I 
töre devredilmeyecekse, bunların alıcısı çıkmayacak- I 
tır. Gerçek bedelini ödeyebilecek malî gücü sağlaya
bilecek olduktan sonra özel sektör kendisi niçin yatı- I 
rımı gönlünce yapmasın da Devletin yaptığını satm I 
alsın? Ama bunların yok pahasına devri düşünülüyor- I 
sa, şunu açıkça ifade edeyim ki, bu toplum bunu I 
sineye çekmez ve kabul etmez. İktidar" imkânına sa- I 
hip olduğumuz gün de bunları satıldıkları bedelden I 
geri alır, millete iade ederiz. I 

Sayın milletvekilleri, (Beşinci Beş Yıllık Planın I 
genel büyüme hedefi düşük olduğu için, sanayileşme I 
hızı da düşük tutulmak zorunluğunda kalmıştır. I 
1979-1984 yılları bir özel uyum dönemi olarak karşı- I 
laştırmada dikkate alınmazsa, sanayi için öngörülen I 
yüzde 7,5 oranındaki büyüme hızı, planlı dönemin I 
fiilen gerçekleştirilmiş olan büyüme hızlarından önem- I 
li ölçüde geridedir. Örneğin, bu oran Üçüncü (Beş I 
Yıllık Planda yüzde 9,9; ikinci Beş Yıllık Planda yüz- I 
de 11 ve Birinci .Beş Yıllık Planda ise yüzde 8,9 ol
muştur. I 

Değerli milletvekilleri, Planın sektörlerle ilgili I 
önemli bir hatası tarım sektörü için öngörülen büyü- ı 
me hızında yatmaktadır. Tarım sektörü için öngörü- I 
len büyüme hızı yüzde 3,6 olup, planlı dönemin ge- I 
leneksel büyüme hızlarından önemli ölçüde farklı de- I 
ğildir. Dördüncü (Beş Yıllık Kalkınma Planı döne- I 
minde tarım sektöründeki büyüme ancak yüzde 2,1 I 
olmuş ve nüfus artışının gerisinde kalmıştır. I 

Buna ek olarak, tarım ürünleri ve tarımsal sana- I 
yi ürünleri ihracatında büyük artışlar olmuştur. Bu I 
durum mutfaktaki enflasyonu genel enflasyon hızı- | 

I nın üstüne çıkarmış ve Türkiye'de dengesiz ve kötü 
I beslenmeden doğan önemli bir gizli açlık sorunu or-
I taya çıkmıştır. Özellikle geleceğin Türkiye'sini oluş-
I turan çocuklar için önemli boyutlarda var olan bu 

sorun, geleceğimjz açısından fevkalade tehlikeli bir 
I olgudur, önemli ve vazgeçemeyeceğimiz bir döviz 

kaynağı olan tarım rünleri ihracatına sekte vurma-
I dan beslenme zaafımızın giderilebilmesi için tarımsal 
I büyümenin hızlandırılması ve tarım ürünlerinde nis-
I pî bir ucuzluğun sağlanması şarttır. Bunun dışında 
I tarımsal üretimimiz halen daha büyük ölçüde iklim 
I koşullarına bağlıdır. Bu nedenle üretimdeki oyna-
I malar, var olan yüksek nüfus artış hızı dikkate alm-
I dığında ya ihracatımıza sekte vuracak ya da içeride-
I ki fiyat yapısını ve beslenme dengesini ciddî ölçüde 
I bozabilecektir. Bu nedenle tarımsal üretimin büyü-
I me hızının öngörülen yüzde 3,6'dan mutlaka daha 
I büyük olması gereklidir. 
I Sayın milletvekilleri, Beşinci Beş Yıllık Planın ir-
I delenmesi önümüzdeki beş yılın tarım açısından çok 
I sorunlu geçeceğini göstermektedir. Bunun en belir-
I sin örneği, gübre kullanımındaki hedeflerde kendini 
I Göstermektedir. Türkiye'de gübre kullanımı 1962 -
I 1977 yılları arasında toplam yüzde 420, 1967 - 1972 
I yılları arasında yüzde 114, 1972 - 1977 yılları arasın

da yüzde 88 artmıştır. 1977 - 1983 yılları arasında 
I ise, toplam yüzde 88 oranında artması öngörülmüş-
I tür. Oysa bu artış, 1977 - 1984 yılları arasında yal-
I nızca yüzde 18 olmuştur. O halde, özellikle 24 Ocak-
I tan sonra Türkiye'de önemli bir gübre kullanım açı-
I ğı doğmuştur. Beşinci Beş Yıllık Planda bu açığın 
I kapatılması öngörülmemiş ve gübre kullanımındaki 
I toplam artış için yüzde 25 hedef öngörülmüştür. 

Böylece Türk köylüsü 19i89'da dahi 1983'te kullan-
I ması öngrülmüş olan gübre miktarına sahip olama-
I yacaktır. Sıkı para, emisyon hacmi, faiz oranı, ihra-
I çatta artış vesaire derken Türk tarımı '24 Ocak'tan 
I bu yana hızla büyük bir darboğazın içine doğru itil-
I mektedir., 
I Sayın milletvekilleri, Beşinci Beş Yıllık Planda dış 
I açıklarımızın, gayri safi millî hâsılanın oranı olarak 
I sürekli azaldığı ve böylece Türkiye'nin nispî olarak 
I giderek daha az yabancı kaynak kullanarak kalkınma-
I sini gerçekleştirdiği izlenimi verilmek istenmektedir. 
I Neye dayanılarak hesaplandığını anlayamadığımız bir 
I dolar kuru kullanılarak Türkiye'nin, örneğin 1975, 

1976, 1977 yıllarında gayri safi millî hâsılasının orta-
I lama yüzde 18 dolaylarına ulaşmış dış açığının, özel-
I likle Sayın özal'ın ekonomiye karıştığı 1980 yılından 
| itibaren düzenli bir biçimde düşerek 1984te yüzde 
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2,30 oranına indiği ve oradan da 19189 yılında yüzde 
1,39 oranına ineceği gösterilmiştir. Böylece Sayın 
özal'ın rejisinde ekonomimizin giderek dışa daha az 
bağımlı ve dışa daha az muhtaç bir ekonomi haline 
geldiği ve geleceği kanıtlanmaya çalışılmıştır. 

Sayın milletvekilleri, bu tablonun mantığı bütü
nüyle sakat ve aldatıcıdır. Bir dış açık, o d'önemin 
cari kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilerek o yılın 
cari gayri safi millî hâsılasına oranlanmalıdır. Ancak 
o zaman tablo anlamlı 'bir hale gelebilir. Böyle ya
pıldığında 1972 yılında hiç dış açık vermediğimiz, 
1973 yılında açık değil fazlalığımızın olduğu ve 1974 
- 11979 yıllarındaki dış açıklarımızın gayri safi millî 
hâsılaya oranının yüzde 4 dolaylarında kaldığı gö
rülür. 1980'de ise yüzde 5,5'a yükselen açık Beşinci 
Beş Yıllık Planda düşürülerek 1989'da yüzde 1,39 
düzeyine çekilmesi hedeflenmiştir. Buna rağmen dış 
ticaret açığımız ve cari işlemler açığımız Beşinci Beş 
Yıllık Planda sürekli büyümektedir. Cari dolar fi
yatlarıyla 1984 - 1989 yılları arasında vereceğimiz dış 
ticaret açığı 16,9 milyar dolar, caıf işlemler dengesi 
açığımız ise 10yl milyar dolar olacaktır; fakat tüm 
bunlardan önemlisi, dış 'borç anapara yükümüzün 
bu dönemde önemli ölçüde artması olacaktır. Beşin
ci Beş Yıllık Planda 9 milyar 512 milyon dolar ana
para- itfa edeceğiz; fakat hemen karşılığında 16 mil
yar 810 milyon dolar yeniden borçlanacağız. Böyle
ce, anapara borç yükümüz önümüzdeki beş yıllık do
nemde yeniden 7 milyar 298 milyon dolar artacak
tır. 

İSayın milletvekilleri, Genel Kurulumuzda bugün 
tartışılmaya başlanan Beşinci Beş Yıllık Planın en 
büyük zaafı, gelir dağılımıyla ilgili tek bir sorun tes
pit etmemiş ve tek bir önlem 'getirmemiş olmasıdır. 
Bu, inanınız, demokratik bir hükümet için çok hüzün 
vericidir. Sayın Başbakanı ve bakanları onlarca de
fa dinlemek fırsatı elde ettik, daha hiçbirinin ağzın
dan gelir dağılımıyla ilgili bir sorunun ifadesini duy
mak mutluluğunu elde edemedik, 

Bakınız sayın milletvekilleri, elimizde bu konuda 
yeterince güvenilir veri olmamakla birlikte, Türki
ye'de gelir dağılımının ezelden beri çok bozuk ol
duğunu bilmekteyiz. IBu bozukluk 1978'den başlaya
rak ve 24 Ocaktan itibaren hızlanarak daha da art
mıştır Devlet Planlama Teşkilatının en son 1973 
yında yaptığı araştırmanın verileri asıl alınırsa, Tür
kiye'de gelir dağılımı, bırakınız İngiltere, tsveç ve 
Norveç gibi ülkeleri, Pakistan, Hindistan, Seylan ve 
Filipinler gibi ülkelerden bile bozuktur. 'Planda bu 
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soruna hiç değinilmediği gibi, söylenen yalnızca maaş 
ve ücretlerin enflasyonun etkisinden korunacağından 
ibarettir. Bu gerçekten sağlansa bile, yalnızca var 
olan ve geçmiş 6-7 yılda çok artmış olan eşitsizlik 
hiçbir düzeltme yapılmadan sürdürülecek demektir. 

Sayın milletvekilleri, bundan önceki dört planı 
lütfen alınız ve inceleyiniz; göreceksiniz ki, her plan
da gelir dağılımı sorununun hiç değilse varlığı ve gi
derilmesi gerekliliği söz konusu edilmiştir ortadirek-
çi Hükümetimizin Planı ise, böyle bir sorunun var
lığını bile tanımak niyetinde değildir. 

Sayın milletvekilleri, Beşinci Beş Yıllık Planın 
bağışlanamaz kusurlarından biri de enflasyonla ilgi
li hiçbir tahminin yapılmamış olmasıdır. Böylece 
Devlet Planlama Teşkilatımız, enflasyonun plan den
geleriyle hiçbir ilgisi olmadığı, bu dengeleri hiç et
kilemediği yolunda fevkalade gayri ciddî bir varsa
yımdan hareket etmiştir; ama biz enflasyon hızında 
bir öngörüde bulunulmaması konusundaki isteğin Hü
kümetten gelmiş olduğunu rahatlıkla düşünebiliriz; 
çünkü Hükümet enflasyona sürekli yenik düşmenin 
ürküntüsü içindedir. 24 Ocaktan bu yana enflasyo
nun iki üç yıl içinde yüzde 10'a düşürüleceğini defa
larca duyduk ve defalarca düşürülemediğini yaşadık. 
Şimdi Hükümet 1985-1988 yılları arasında enflasyon 
hızının ne olacağını karanlıkta bırakarak, yalnızca 
1989 yılı için yüzde 10'u vaat edebilmektedir; ama 
1989 yılının enflasyon hızının gerçekleşip gerçekleş
mediğinin hesabını Sayın 'Özal Hükümetinden sorma 
fırsatını elde edemeyeceğiz; çünkü Sayın Özal o ta
rihte muhtemelen artık iktidarda olmayacaktır. ı(HP 
sıralarından alkışlar). 

Sayın milletvekilleri, bu planın işsiz sayısını azal
tıp azaltmayacağı konusu üstünde hiç durmuyorum; 
çünkü plan zaten böyle bir hedefe sahip değildir. 
Yüzde 6,4'lük büyüme hızı eksiksiz, noksansız sağ
lansa bile, kadın işgücü arzı da dikkate alındığında, 
işsiz sayısı 5 yıl sonra bugünkünden fazla olacaktır. 
Umarım bu Planla ve bu işsiz sayısıyla Türkiye'yi 
barış içinde idare edilebilir bir ülke halinde tutma 
şansımız olacaktır. 

Beşinci Beş Yıllık 'Planın öngörülen hedefleri de 
aşarak ülkemize refah, sosyal adalet ve üretkenlik 
getirmesi dileğiyle saygılarımı sunuyorum. (HP sı
ralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürkan. 
Konuşma süresi 35 dakika olmuştur. 
Halkçı Parti Grubu adına devam edecek olan Sa

vın Yusuf Ziya Kazâncıoğlu; buyurunuz efendim. 
(HP sıralarından alkışlar.) 
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HP GRUBU ADINA YUSUF ZtYA KAZAN-
OIOĞLU (Trabzon) — Sayın Başkan, sayın üyeler; 
plan demek ekonomik kalkınma demektir. Bu Plan 
huzurunuza 'bu açıdan gelmiştir. Hükümet veya ikti
dar, politikasını sunarken, Türkiye'yi ekonomik ola
rak kalkındıracağım demektedir. 

Plana sahip çıkan Hükümet, kendi iktisadî poli
tikasını bu planla çizmiş 'bulunmaktadır. Yani plan
daki zihniyet veya metotla Hükümetin kalkınma zih
niyeti ve metodu aynıdır. Bundan başka türlü düşün
meye, kabule imkân yoktur. 

Nitekim 'Sayın Başbakan plan hususundaki gö
rüşlerini açıklarken de «iBiz, ekonomik görüşlerimizi, 
politikamızı plana aynen aktarmış bulunuyoruz» de
mekle de 'benim nokltai nazarımı aynen teyit etmiş 
bulunmaktadır. Demekki, Hükümetin kalkınmada ka
bul ettiği sistem, anahtar, plandaki sistemin, anah
tarın aynı olacaktır. O halde, Hükümetin kalkınmada 
kabul ettiği sistemin, anahtarın ne olduğunu burada 
açıklamak gerek. Tersti de mümkün. Planda kabul 
edilen anahtar ve sistemin ne olduğunu açıklarsak, 
Hükümet politikasını da açıklamış oluruz. Her ikisi 
için de geçerlidir. Şimdi, bu anahtarın, sistemin ne 
olduğunu vaktin verdiği imkân nispetinde açıklama
ya çalışacağım. 

Sistemin adı moneterist sistemdir. Chicajgocular, 
Wasihingtoncular, serbest pazarcılar, sıkı para politi
kacıları, hepsi bir tek kelimede toplanır : Friedmancı-
lık. Hükümet Friedmancılığı açıktan açığa tatbik et
mektedir ve daha evvel de tatbik edilmiştir. 

Şimdi Hükümet politikasının, yani ekonomi poli
tikasının kısaca bir satırlık ifadesini belirtmek iste
rim : Hükümet, «Enflasyonu aşağı indireceğim; bu
nu temin için de yüksek faiz "haddini kullanacağım» 
demiştir. Diğer hususlar yani tediyedeki dengesizlik, 
işsizlik, ihracat, ithalat, vertgi, konut, gelir dağılımı, 
üretim planı, yatırım ve yabancı sermaye teşviki gibi 
hususlar bu iki direğin üzerinde inşa edilecek; yani 
'bu gibi şeylerin memlekdtimizdeki aksaklıkları dü
zeltilecek. Esas budur. 

Şimdi o halde evvela enflasyonu izah edelim. 
Nedir bu enflasyon?. Enflasyon yeni bir hadise değil
dir; 16 ncı Asırdan itibaren mevcuttur. 16 ncı Asırda 
madenî paralar çoğalmıştır. Çünkü altın ve gümüş 
istihsali, üretimi fazlalaşmıştır. Bir şey fazlalaşınca 
kıymeti düşer. Ondan dolayı, o zaman 'bir enflasyon 
olmuştur; ama geçici olmuştur. Sonra harpler olmuş
tur, o münasebetle de enflasyon geçici olmuştur; ama 
30 yıl vardır ki, geçici olma vasfını kaybetmiştir. 
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Amerika'daki hayat standardı, bulgun dünyanın en 
ücra köşesinde arzu edilmektedir. Televizyonlar, rad
yolar, 'basın ve nakil vasıtaları o kadar inkişaf etmiş
tir ki, dünyanın en ücra köşesindeki bir kimse, Ame
rikan yaşam standardını günü gününe takip ediyor 
ve arzuluyor. Nedir bu : Sabahleyin muntazaman 
çayını, tereyağını, peynirini, yumurtasını alacak; öğ
leyin etini, sebzesini, meyvesini muntazam yiyecek; 
akşam üzeri de aynı şeyi tekrar edecek. Banyosunda 
çamaşır makinesi, mutfağında fırın vesaire olacak; —• 
evinde televizyon, altında araba olacak ve senede bir 
de seyahate çıkacak ve çocuklarına da istediği gibi 
eğitim yaptıracak. Bunu bütün dünya işitiyor. Binae
naleyh, bir talep aşırılığı var. Amerika buna yetişimek 
istiyor; yetişemiyor, fiyatı yükseliyor, işte bu, dünya
da enflasyonu sabitleştirdi. 

fkinci unsur, para biriminin altından ayrılışıdır. 
Üçüncü unsur, soğut harp. öyle bir silahlanma hı

zı vardır ki, bu, hayat pahalılığını artırmaktadır. 
Çünkü çok az evvel 70 millet varken, bugün 170 
millet olmuştur. Hepsi de silahlanma ister ve silah 
siparişi yapar. Bu ise hayat pahalılığını mucip olur. 

Dördüncü unsur izahtan müstağnidir; yani izaha 
lüzum yoktur; hepinizin malumu petrol şokudur. Bu 
sebeple enflasyon, bütün dünyayı saran ve dünyanın 
sırtına ahtapot gibi yapışan, yapışkan enflasyon' vas
fını almıştır. 

Sizi ıtemiiını edieri'ım 'ki, ta sözüerüm (kemdli builoşuim • 
değildir; açık konuşuyorum. Ben ilmî konuşmadan 
çdk zevk alırım, her müdafaamı da buna göre yapa
rım. Bu konuşma, bu elimdeki kitapta değil, 30 sene 
bunun üzerinde çalışmış ve bugün bütün dünyaca ve 
Amerikaca otorite olmuş Irving Friedman'a aittir. 
Kitabı neşredilmiştir, eğer beni nakzedebilirseniz der
hal tebrik ederim. 

Şimdi gelelim faiz mevzuuna : Faiz nereden do-' 
ğııyor? Bizim bildiğimiz faiz değil bu; yani yüzde 5, 
yüzde 11 faiz değîl, baş'ka bir sistem faiz. Nasıl doğ
du, evvela bunu görelim. Amerika'da Harvard Üni
versitesindeki hocalar sık sık Washington yönetimi 
tarafından Cuma günleri davet edilir. Onlar Çarşam
badan hazırlanır giderler; fakat bu tekerrür edince, 
«oîmayaca'k» derler ve hepsi Waşington'da yerleşir
ler. İşte onun için adı «Washington Ekolü» olmuş
tur. Buna bir de Chicago'dan bu işin başını çeken, 
Friedman iltihak etmiştir. Onun için «Friedman Eko
lü» veya «Chicago Ekolü» denir. Bunlar serbest 
pazarcılardır, moneteristtiıier. Bu işin başında da faiz 
gelir. 
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Amerikan sanayii öyle bir üretim içindedir ki, 
yaptığı üretimin hesabını sene sonunda almak ister; 
en büyük muhasebeciye verse 50 sene bekler. O ka
dar büyüktür; yetişemiyor. Ama, kompitürle bunu 50 
dakikada hallediyor. Biz o seviyede bir ekenomik 
varlıkta değiliz. 

Şimdi gelelim faize. Washington yönetimi, gelen 
bu Friedmancılara sorar, «öyle bir üretim istiyor ki 
'bizim ekonomimiz, para az geliyor, ne yapalım?» «Bu
nun kolayı var» derler. Nasıl? «Bankalardaki faiz 
hadlerini yükseltirsiniz; o zaman bankalar para sah'i-
'bi olur. Sanayiciye verirsiniz işletirler» der. «Bu çok 
güzel» derler. Yüzde 6'dan, yüzde 12'ye faiz yükselir 
ve bu son derece mühim bir hadisedir, oradaki yaşam 

«Bu da yetmiyor, ne yapalım?» derler; «Kolay, 
çok uluslu şirketlerin sermayesine el atın» derler. Ya
parlar; işte bu Ortadoğudaki şeyhler, Almanya, Ame
rika, tmgütere, Fransa'da ve italya'da bulunan büyük 
firmalara el atarlar, onlarla ortak olurlar. Sonra bu 
da yetmez. «Hazineye el atın» derler. 

Şimdi, bu kısmını geçelim. Birinci nokta nedir? 
Mevduat sahibi ile banka arasındaki hadise. Şimdi, 
o kısmı biz memleketimize almış getirmiş bulunu
yoruz. 

Şimdi o kısım Amerika'da ne olmuş, onu anlata
lım. Bir küçük olay anlatmak isterim. Amerika'da 
Square Bank isminde 34 milyon sermayeli küçük bir 
banka vardır. Bunun başında Janing isminde biri var
dır. Günün birinde Peterson isminde, sakallı, nekre, 
hoş; arada sırada da maske taşıyan bir mühendise 
rastlar. «Gel, seni benim bankanın başına enerji kıs
mına müdür yapayım» der ve yapar. Kısa bir zaman
da, altı sene içinde bankanın sermayesi, yüksek faiz 
dolayısıyla, 34 milyondan 534 milyona çıkar. Bütün 
Amerikan bankaları bu işe hayret eder. Fakat verdiği 
krediler yüzde 12'den değildir, yüzde 17'dendir ve 
geri gelmez. O zaman ne yapar? Bu defa bir icat bu
lunur. Nedir o icat? Şimdiye kadar işîtilmemiştir, biz
de işitiîmifjtir ondan sonra. Yüksek faizli banka ser
tifikalan icat edilmiştir. Bu sayede banka bir müddet 
daha çalışmalarına devam eder. krediler geri gelmez 
ve Square Bank ile diğer kırk banka birden iflas 
eder. Orada bu iş, yüksek faiz ve banka sertifikaları 
dolayısıyla kepaze olur. Bizde de biliyorsunuz, rezil 
olmuştur; bankerzedeler hadisesi de bundan doğmak
tadır, aynıdır. 

Demek: ki tecrübe edilmiş bir hadisedir, memle
ketimizde de tecrübe edilmiştir ve muvaffak olunama

mıştır. Ancak, 6 Kasım seçimlerinden sonra gelen 
iktidar da gene bu yolda ısrar etmiştir. Biz bu ısra
rın doğru olmadığını şu izahlarımızla anlatıyoruz, bir. 

İkincisi, Amerika'da herhangi bir yanlış hareket 
Amerika ekonomisini sarsmaz. Çünkü bugün bir na
zariye vardır, bir mikrop zayıf vücuda girdi mi yayı
lır; ama kuvvetli bünyede yayılamaz, herhangi bir 
tesir yapamaz. Amerika'nın ekonomik yapısı kuvvetli
dir. Biz zayıfız, bize herhangi bir mikrop girdi mi 
bizi çok sarsar. Nitekim bu faiz mikrobu bize girdik
ten sonra biz çok sarsılmışızdır. 

Amerika bu işten o kadar az müteessir olmuştur 
ki veya bu işi öylesine kullanabilir ki; onun ekono
misi, sanayisi başkadır. İzan edeyim. O, faizine şu 
1 5 - 2 0 gün evvel küçük bir ilave yapmıştır, yüzde 
0,75. Bu sayede 12 milyar dolar dışarıdan alacaklı 
çıkmıştır. Biz böyle bir ilave yapsak bir o kadar da
ha fazla borçlu çıkarız. Demek ki onun stili başka, 
onun yapısı başka, bizim yapımız başka. O halde biz 
başka yerlerden yürümeliyiz; bu bir. 

İkincisi, Amerika 1 trilyon dolar Fransa'ya akıtı
yor. Bunu Fransız Frangının burnunu kırmak için ya
pıyor. Çünkü oradakiler alıyor, yüzde 12 faize gidi
yor, orada serbest pazar var, başka türlü serbest pa
zar; ama biz burada paramızı ne yapabiliriz bu şe
kilde veya gidip de 1 trilyon Türk Lirası Fransız pi
yasasına koysak ne yapar? Yapamayız y-ı. Binaen
aleyh, o ekonomi başka, bizim ekonomimiz başka. • 
Şu halde faizin bizim ekonomimize uymayacağını be
lirtmiş oluyorum. 

Friedmancıların ikinci esası serbest pazardır. De
mek ki faiz, onların «para birikimi» dediğini temin 
ötmek, para akımını ve dolaşımını temin etmek için 
kullanılan bir yoldur, ama o yol bize gelmez. Kaldı 
ki, faiiz orada yüzde 20'yıi geıçimiömıiştolır. Avrupa'da, 
«Aman bunu indir» diye kıyamet kopuyor. Şimdi ya-
nıimıda bu konuda bir yazı var, son Zirve Topknlfcı-
•sırida da Röagan bunu Jndireceğiinii vaıait dtaiştiır. 
Çünkü, Avrupa saıniaıyfoiilieri bu yüzde 20 ile iş göır©-
mıez dîmuışltuır. Onun içlin bu görülmemiş biır faiz hlad-
dödliır? hem yanllljş ıfiaitibik edifflyor, hem yanlış amıliaşı-
Imyior. 

Sayın Özlaft, bir vakitler bu kürsüden şunu buyur-
duftaır; «IBizta faiiz ŝ JsItemteıliz doğruydu; yalınız, tat-
bîkaltı yanflııış otauş*uır» dekÜteır; iyfi kadidi hatırlımda, 
Hayır, bu da doğru değfidir. Tatbikata eUtoeitte yanlış 
olaoalklfcı, çünkü yaınfttış komullmuiş btir şeydi. 

Neden bu yanltosjtır? Bu faiz prenlsiibinii yürfüfceböH-
tnek içlin evvdla ürettim puanımı orttaya koymak ge
rekirdi. Faiiz demek, üıretöme işflirak demektir. 
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Fazla uzaltaak isteniliyorum, serbest pazara geçi
yorum. Şimdi bu faiz slistemfi, 12 Eylülden evvel tat-
Ibilk edile gelen bir dsltemdlir. Oma, 6 Kaısurmdatn sorara 
Sayun özaıl Hükümeti jikltildlara geMmc© bir de serbesıt 
pazar kısmı ilave edildi; bu da Friedman Ekolüdür. 

Bu nereden çıktı? Faizi izah ettim, bir de bunu 
izah etmek isterim. 

1925^6 Churchll, Sterlini alıtım esa'sınıa bağlaidlı. 
iBugün dünyaca mıeşjhuır ıbir ilktiisaStçı olan Reynes buna 
karşı cılkta; amıa Churchil dinlemedi. 1935'te haklı 
dlduğunu gördü, onu vazüfeye çağında. Bu za't Inıgülite-
.relddki Misıadî buhranı önlllödi. Burnun üzerline RJoose-
vdlt de keradisiinti çaığırdiı. Oraida da Arnıerilkaın eko
nomik bütanını önlllddii ve sonunda bu zait 1944 yı
lında Bretton Voos'da IMF'yi kurdu. IMF nedir? 
İki satııır da bu konuda bahlsetmıelk Mieırâm. 

Çoculfclaır ısokaklba bilye oyraarllıaır. Biırüsi tülm biye
lleri kazainıınoa oyun kaılur; çünkü küTnlseide biye kal-

. mlamıştır; iıalde dtımıesl gerekir. Şimıdü, IMF'rün rofiü, 
Dünya Banlkaisu rolüdür; Amerika ile Avrupa ve bü-
*ün dünya aıralsıınldaki ister devam etsıiın dıiye kilmldle pa
ra yoksa ona verir. Anoalk bu Keynes noktalı nazlan
dır; Friıeldmıan noktalı inıaızan değilt., Friediman bunu 
bo2)aralk «O sistemli bırak» deldi. Niçlin böyle dedi? 
Çünkü Keynes miüdalhıallec'idlir. îı&tühdam pofllitakıaısıını, 
para poltiilkaisınt ve vergi poliltükaisunı ortaıya koyan 
Ibiır adamdur; «tşisizfliği önilemıelk İçin devfet yol1, köp-

• rü yapsın, umuma ait binıa'lar -yapsın, noksan ofanffia-
truni! tamıaırnllia'sın, değlşıfein ve bu surette iş safhası 
yaraıtiaıın» demfiış ve fllhıalkilkıa da muvaffak oknuşjtur. 
Şimdi serbeslt pazarcılar, «Onu bırakım:» diyerek, dev
letten alünyorlar ve hususi siekltöıre devrödiıyodiaır. İşte 
serbedt p'azaır budur. 

Keynes ıraa'sull iflas etmişse, bugün Friddımıan da 
dlfSa's ©fimiıştir. Nedenlini .izah ©deyim.. 

Bu mionıöterfslt slisifceım sebebiyle stoi devletler, sos
yalist devüetler böyiülk dkiınltıya düşmüştür; kap'itiaüslt 
devletlere 70 - 80 tni'lyar borçları vaırfdiıır. 

ISaideae Foflbnya'hıta 4,5 rnlilyiaır borcu varıdır. AEG 
Alrman firmıaisı, Tellefunfceln bu yüzden bataalk üze
redir, Almanya ,onu kurtarmak dlsitıer. Fraınisıa'dia bir 
endüstri vaırdıır, o endüsltıri de ayını vazüıyetteidir; • ha
tıranda fcatoğjna göre m"etafarj!i endu*Miİır, o dahi 
aynı ıteMikededir. Şİirfcet kurtlarıma operasyonları bu-
raidaın ,doğuyıor. Bunu yanaltan Friedmatncıitıkltiıır. Da-
ihSa'sı var, bugün Fniedmianoi'larla Keynescler kapışmış 
vaziyettedirler. Amıarilka dünyaya görüyor ve «Yemi 

" bir yoll burun» diyor .Şimdi yeni bir yoll, iz aıralma 
peşindedirler. Rendieriıne haıynötoeyen bir slteltem, bü
züm gibi zayıf büny&ye nasılı hayredier? 
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Binaenaleyh, ,r!ica ediıyorum, bu noktali tmsam dik
kate aHsiırüar. Ne demek istiyorum? Dermek Jsıtediğlm 
şudur : «Zararın neresinden dönerseniz orası kârdaır». 
(Gülüşmeler) 

Geln bir masalda oturalım ve bu meseleyi görü-
şiölümi 

Gülen arkadaşıma güzel bir cevap vereceğim,, bu 
da dört Amerikalı Jktösiaitçiınaın yazdığı bir kitaptır, 
buradan 2 veya 3 saltıın okuyacağımı : 

«FriîddmıaniiZm ili© demiokraisi arasunlda lişkiiiyi an
layabilmek için Friddlmıajn'ıin münliıdlerii olan Chicago 
oğlanlarımın emrindeki kusursuz bir monetertist la-
boraltuıvar halline gâtirimiş buİUnıaın az gelli'şmiş ül
keler,» 

Demek ki biz Friedman'ın laboratuvarı halinde
yiz. Laboratuvar olmaya mütehammil değildir bi
zim Milletimiz. Bizim Milletimiz büyük bir millet
tir. Orada kullanılan argo kelimeyi ben kullanmam. 
Ben derim ki. gelin o beylerin sözünü takip etmeye
lim ve oturalım bir masaya hep beraber bu memle
ketin çaresini araştıralım. Var alternatif, var. (A£JAP 
sıralarından «Onu söyleyin» sesleri) Söyleyeyim. Ma
demki ısrar ettiniz söyleyeyim, madem kıi «söyleyin» 
diyorsunuz, söyleyeyim. Para arıyorsunuz; para mı? 
Hazır, sıralayacağını şimdi. Beveridge planına sizin 
nazarı dikkatinizi celp etmek isterim. Notlarımda bu 
yok, hazırlıksız söylüyorum, dikkat buyuruni Efen
dim, kitaba da ehemmiyet veririm^ öyle kulislerde 
öğrendiğinizle buralara gelımeyelim. 

Şimdi ortada, bankaların, 506 sayılı Kanunla te
şekkül etmiş olan emekli sandıkları vardır; milyar
ları var bunların. Vilayetlerin borsaları vardır; mil
yarları vardır, borsaların emekli sandıklarının. Ti
caret Odalarının ve Sanayi Odalarının emekli sandık
ları vardır; milyarları vardır. Sigorta şirketleri var
dır hususî olarak; bunların da emekli sandıkları var
dır, gene milyarları vardır. Acaba Hükümet bunu 
tetkik etti mi? Bu hâdise iki defa geldi buraya. Bi
rincisi İnönü devrinde geldi, ikincisi (açık konuşuyo
rum şimdi) Bülend Ulusu devrinde geldi; bütün ban
kalarda telaş ve istifalar başladı; ama son dakikada 
bu model çekildi, kanunun içinden. O modeli yaka
ladım ben. Yanımda idi her zaman, gezdirdim; ne bi
leyim soracağınızı ı(Gülüşmeler) İsterseniz yarın ge
tireyim. 

Demek ki para hazır, bir defa burayı dene. 
Sayın özal; müsaade ederlerse, şu noktada uyar

mak isterim: Maliye ve Gümrük Bakam Sayın Vu
ral Arıkan haricinde ekonomi kadrosunu tertipte be-
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ceremedi. (HP ve MDP sıralarından gülüşmeler, al
kışlar) 

İBRAHİM FEVZİ YAMAN (İsparta) — Niçin 
tek Arıkan? 

YUSUF ZİYA KAZANCIOĞLU (Devamla) — 
Efendim, anlayışlı konuşan bir onu gördüm, onun 
için söyledim. (HP sıralarından gülüşmeler) 

Şimdi para hazır. Ne yapacağım bu parayı? O 
da hazır. Bakan hiçbir millet sanayüeşmediıkçe kendi
sini uygarlığa, çağdaşlığa ayalk uyduracak hale ge
tiremez. Bunu herkes kabul eder. Ancak, bu 1980'ler-
de, 1990'larda olsaydı olurdu. Şimdi büyük dev
letler var, herkes sanayileşti; biz, onlara tabi devlet 
haline geldik. Burada hareket noktamız başka ol
malıdır. Çünkü sanayici, bu faiz haddiyle verilen 
kredi ile ürettiği malını dışarıya satamaz. Çünkü ma
liyeti fazladır, vasıfları ve kalitesi iyi değildir. Dışta
ki kalite ile yanşamaz. Bir gün gelip bu tıkanacak 
ve felaket başlayacak, bankalar iflas edecek. Görecek
siniz olacak bu iş. Temenni etmiyorum ama, olacak; 
göreceksiniz. 

Mesele şurada: Biz başka yoldan hareket etme
liyiz. Başka yoldan hareket edince, biliyorsunuz siz 
yukarı kale iseniz, biz aşağı kaleyiz, yani biz işin 
ağırlığını devlet müdahalesine tanıyan bir ekibiz, siz 
ise ağırlığı özel sektöre veren bir sistemsiniz ve onu 
istersiniz. Aramızda fark var. Elbette ki bu farkı biz 
Planda araştıracağız. Şimdi Plana geçeceğim, onu kı
sa bağlayacağım; ama esas bu, Beni şimdi meşgul et
tiniz «çareyi bul» dediniz, onun için anlatıyorum. 

Burada Baade Planım zikredeceğim. Baade Pla
nı; ismet inönü zamanında Almanya'dan getirilmiş 
bir Profesör tarafından yapılmıştır ve adı geçen Pro
fesör, «Siz sadece Kars vilayeti hudutlarını (köyüne 
kadar) hepsini hayvan ve tarım sanayiine tahsis'edin 
Türkiye kurtulur ve sonra da zengin olma yolunda 
yürür demiş; fakat İnönü o sırada iktidardan düş
müş, bu öneri de rafa kaldırılmış. Ben Mebus ol
duktan sonra bunun peşindeyim, Sayın Tarım Baka
nı da şahittir, en son 10 - 15 gün evvel kendilerin
den rica ettim, bana «Peki» dediler. Dün İstanbul'day
dım, gelirken otobüste Tarım Bakanlığının Müsteşarı
nın Kalem Mahsusuna rastladım, «Aman Yusuf 
Bey senin planın temin edildi» dedi. Bu planı ben 
3 ay aradım, 3 ay; filancaya gittim, işte orada otu
ruyor; hepsine gittim, bir türlü bulamadım. «Hani 
bizim Sayın özal bu kırtasiyeciliği kaldıracaktı» de
dim. Onun başına gelenden daha fecisi benim başı
ma geldi, doğrusu da bu. (Gülüşmeler) 

Müsteşarın yanına 6 defa gittim, «İçeridedir, dı
şarıdadır, konuşuyor vesaire» dediler. Yani, bulama
dım. Şimdi bakın bu Baade Planım ni
çin konuşuyorum: Orayı buna tahsis eder
sek, hatta buna Konya'yı ilave edersek, 
Şanlıurfa'yı da ilave edersek Konya'yı buğday ambarı, 
Adana'yı zahire ambarı haline getirirsek bu şekilde; 
emin olunuz ki, 10 sene içinde Merkez Bankasına 
döviz yağar ve şuna emin olun iki, bugün birkaç ka
sada ise o dövizler, celbedeceğimiz dövize bodrum
lar yetmez^ Emin olun bu böyledir. Neden? Bizim 
ihraç mallarımız günün birinde tıkanır, tıkanacak
tır bu faiz sistemiyle, bu teknoloji geriliğimiz dola
yısıyla. Bir gün ulaşacağız; onu kabul ediyorum; ama 
dışarısı açtır, dünyanın üçte ikisi açtır. Bunun pazar
lamasına da lüzum yoktur. Üretelim, satalım zengin 
olalım, ötekini ürettiğiniz zaman satışının pazar
laması çok çetindir, aksilikler olabilir. 

Ben bu fikri bugün müdafaa etmiş değilimdir. 
Milliyet Gazetesinde 13 Ocak 1982 tarihinde yayın
ladığım bir yazıda bu vardır. Yani, yeni yetişmeler 
gibi buralarda öğrenmiş bir adam değilim: onu de
mek istiyorum. 

Az evvel Sayın özal, «Bizim tarım arazisini ge
nişletmek, hayvanların adedini artırmak mümkün de
ğildir» dediler; yanlış anlamadıysam aynen böyle 
dedi. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (İstanbul) — Evet 
öyle dedim. 

YUSUF ZİYA KAZANCIOĞLU (Devamla) — 
Bu olmaz Beyefendi. Buna Türkiye müsait değil. Bu 
tamamen yanlış bir görüştür. Aksinedir görüşün ve 
aksi de doğrudur. Ben o planı bulamadım ama, içi
mizde Profesör Mahmut Akıkılıç var, ona «Yahu, sen 
bu işe ne dersin?» dedim. «Aynen fikrine iştirak ede
rim» dedi. Ben de «O halde bunu takip edeceğim. 
Ha o profesör, ha sen.» İşte kendisi buradadır; bu
rada iki ay evvel kendisine söyledim* 

Demek ki, bu yoldan gidersek on sene lazım. 
Kars vilayetinde 500 bin kişi çalıştıracağız, oraya 
işçi göndereceğiz. Kanallar, köprüler, elektrik sant
ralleri, hastaneler, mektepler, binalar vesaire yaptı
racağız. Ondan sonra bu işe başlayacağız. Bu iş 
üç - dört sene alır, birden olmaz. Beş - altı sene 
sonra da verim başlar ve Türkiye kurtulur. 

Bunu ben seçim kampanyasında söyledim, bunu 
şimdi uydurmuyorum ve ben o zaman söyledim: «Bu 
enflasyon mdirilemez» Nitekim az evvel arz etti
ğim gibi yapışkan enflasyonda iktidarlarımızın hiç-
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bir günahı yok, onlara ytlklenmak doğru değil, Çün
kü o dış âlemden gelen bir yapışkanlıktır, bir etken
dir. Vazifemiz, onun bünyevî enflasyonla tesirini 
azaltmaktır, bünyevî enflasyonla ancak onu azalta
biliriz. 

Bugün Friedman diyor ki: «Enflasyonda, yakıla
cak en 'başarılı iş, enflasyonu tahammül edilemeyecek 
bir hale getirmemektir.» 'Bu size yardımdır, bu doğ-
rudur. Şimdi buna çalışın, buna çalışmak lazımdır; 
ama bir serbest pazar politikası ortaya çıktı ki, faizin 
üstüne tüy dikti, yani. Millet şimdi sokakta «geçine
miyoruz, acımızdan ölüyoruz» diye yakamıza yapı
şacak. Bu doğru değildir. Gelin tekrar görüşelim, 
anlaşalım derim. 

Konuşmam çok uzadı, beni dinlemek lütfunda bu
lunduğunuzdan dolayı bilhassa teşekkür ederim. Çok 
nazik davrandınız, doğrusu mahcup oldum. (Alkış
lar) Onun için şimdi Plana geçiyorum. (Gülüşmeler) 

Şimdi, Planı gayet muhtasar bir şekilde arz ede
ceğim. Planın 1 inci sayfasıhda, «Büyüme İstikrar 
içinde yürütülecektir» deniliyor.! «IBiiyüme» yerine 
«kalkınma» kelimesi ıküllanılmalidır, konulmalıdır. 
Zira, büyüme kalkınma demek değildir; ekonomi 
büyür, ama halkın geliri artmaz; büyümede zengin
ler kârlı çıkar, kalkınmada kârlı olan toplumdur; 
işte aşağı kalenin görüşü. 

Şimdi gelelim yabancı sermayeye: «Yabancı ser
maye yatırımlarının teşviki için gerekli hukukî ve eko
nomik yapının geliştirilmesine özen gösterilecektir» 
deniliyor. Biz buna taraftarız; ancak burada elde edi
lecek kazançlarda emeğin, işçinin hissesini araştıra
cağız. Ona hiç hisse verilmeyip, hep sermayedarlar 
kazanacaksa, bu çeşit yabancı sermaye teşvikine kar
şıyız. îşte bizini aşağı kalemizin görüşü. 

«Serbest döviz kuru sistemine geçiş ortamı hazır
lanacaktır» deniyor; inşallah* ama şimdilik, bu bir 
plan edebiyatı gibi gözüküyor 'bana. Bunun yerme 
«Paramızın 'kur itibariyle değerini muayyen bir sevi
yede tutmaya çalışacağız» denmesi çok daha kolay 
olurdu. Çünkü (anftrparantez şunu söylemek isterim 
ki) bulgun seçim kampanyalarında «'Enflasyonu 3 ay 
içinde, 6 ay içinde indireceğiz» denilme edebiyatına 
karşı, halk 'bunu bekliyor. Şimdi Sayın özal bunu 
televizyon konuşmasında çevirdi> «Çoğalmasını bek
liyor» şeklinde diye anlattı ve- «Bu psikolojik etki ya
par» dediler; bunu biz hazırlıyormuşuz. Halbuki ken
dileri psikolojik etkeni hazırladılar. Halk bir tür bek
leyiş içindedir. Enflasyon inmiyor, yüzde 10'a inmek 
nerede?. Bugün Fransa'nın enflasyon oranı yüzde 5. 
Yüzde 10 indi mi, o memlekette enflasyon yok de-
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j mektir. Bugün ertflasyoni&t uzmanları bunu böyle 
| söyler. Hemen peşin söyleyeyim, bizde bu sene so

nunda enflasyon yüzde 80*dir. Yapılacak hesaplarda 
i »görüşürüz, daha da artacaktır, görüşeceğiz. 

Şimdi Planda bir de şuraya gelmek is'terim : «Ta
sarruflar bankalar yanında, hisse senedi, tahvil ve 
kâr ortaklığı senedi gibi menkûl değerlere kaydırıla
rak sermaye piyasasının gelişmesi ve sınaî mülkiye
tin yaygınlaşması temin edilecektir» deniyor. Burada 
bir kâr ortaklığı vardır; nedirvbü biliyor musunuz?. 
Ben şimdi bunu size açıklayayım: Arap devletleri 
bizde banka kurmak istiyorlar. Onlar, «Biz faiz iste
meyiz» diyorlar; bizimkiler yüzde 50 faizle ortaya çı
kıyorlar. Ne yapalım; «iBühu kapatın, bu kelimeyi, 
kâr ortaklığı» yapın diyorlar. Gördünüz mü, oyünü 
gördünüz mü?. Şimdi bizim bankalardaki yüzde 50 
fa(z, o bankada kâr ortaklığı şeklini alır. Bunu na
sıl izah edecekler?. Lüfcfeh buyursunlar. 

I Yine sayfa 3'te «Kamu İktisadî Teşebbüslerinin 
I kârlı ve verimli çalışması sağlanarak bütçe üzerinde-
I ki yükleri azaltılacaktır» deniyor. Biz buna tarafta

rız; ancak aynı yerde, hususî sektörüh yatırımlarına 
ait alt ya$>ı tesislerinin kamu felMeriyie, yani devlet 

i eliyle yapılacağı ifade ediliyor! Mademki toer külfete 
ondan istifade eden katlanıyor, yani her istifade eden 
ottun külfetine katlanıyor {Sayın özal Hükümetinin 

I prensibi budur), burada 'hususî sektör yapacağı yatı-
I rımların alt yapısını da kendisi yapsın diyorum. Ne-
I den hükümet yapıyor, neden devlet parasıyla yapılı-
I yor?. »Bunun izahını isterim., 

I Planın 4 üncü sayfasında, «'Merkeaî Hükümetin 
yükünü azaltmak amacıyla mahallî idarelerin fonksi-

I yonları artırılacaktır» deniyor. Büyük fonksiyonları 
vardır, artınîması da doğrudur; ama az evvel ifade 

I ettiler, (yanlış not etmediysem) beş sene içinde bele
diyelerin gelirlerinin 325 milyar lira artırılacağı söy
leniyor; yetmez bu. Ben derim ki, madeâ» ki o şe-

I 'birde oturanlar o binaların vertgüerİni veriyorlar, 
I Emlak Vergilerini de kendi belediyeferiae versinler; 
I o zaman bakın siz, o küçük dediğimiz Trabzon, Şan-
I hurra ve Gaziantep gibi vilayetlerin hepsi gelişir ve &-
I tanbul'u, (Ankara'yı, İzmir'i aratmazlar. Gelin bu Bi-
I ha Veılgilerini mahallî idarelere tahsis edelim, ©u, ha-
I kika'ten kendi kendini idare eüne. felsefesine, demok-
I rasiye de en uygundur. 
I 7 nci sayfada «Eğitim ve öğretimin hayata dönük 
I olması» hususu yazılıdır. Biz bu eğitim ve öğretimin 
I hayata dönük ve Atatürkçü olması lazım geldiği dü-
I şüncesindeyiz. 

656 — 



T. fi. M. M, B : 86 

Kardeşlerim, 1 sene evvel 100 üncü Yıldönümü 
münasebetiyle 1 yıl boyunca Atatürk yılı yaşadık; 
neredesiniz ayol, nasıl unuttunuz Atatürk'ü burada? 
Eğitim ona göre olacaktı... Bunu mutlaka değiştirin, 
(HP sıralarından alkışlar) 

DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Bolu) — 
Var, var. 

YUSUF ZİYA KAZANCIOĞLU (Devamla) — 
7 nci sayfada yok. 

DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Bolu) — 
7 nci sayfada olmaz da, daha sonraki sayfalarda 
olur. 

YUSUF ZİYA KAZANCIOĞLU (Devamla) — 
Ben Planın umumî atmosferi içinde konuşuyorum. 
Oraya koyacaktınız. Yanlış hareket ediyorsunuz; 
plancılık o demek değildir. 

8 inci sayfada, «Sosyal güvenliğin yaygınlaştırıl
ması temel ilkedir» denilmektedir. Bunun da, «Mem
leketimizde sosyal güvenliğe kavuşmamış kimse kal-
mayacktır» şeklinde düzeltilmesi gerekir; yani so-
'kaklian geçen adam sigortalı olmalıdır; bunun temini
ni istiyoruz, «yaygınlaşacaktır» gibi kaypak lafları 
istemiyoruz ve işte aşağı kalemiz. 

21 inci sayfada «Dış ticaret açığının tamamen 
kapatılması öngörülmektedir. Bunun gelecek plan dö
nemine ertelenmesi zorunludur» deniliyor. O zaman, 
daha evvelki bahislerde «Serbest döviz kuru tatbik 
edilecektir» lafı var; bununla onu bağdaştırmak müm
kün olmuyor. O zaman bu serbest dövizi de ertele-
me'k gerekirdi düşüncesindeyim. Bunun da düzeltil
mesi gerekir. 

CSdna doğru geflöyömıın. Ş&rıid'i esas metsetelbrdien 
birtfs'i ide 'riü&ls. 'Planda mütuisun yüzde 2 - 2,5 araisMi-
da artanı toalbuH edllrnliışıiür. 'Doğru1 IdeğML Nüfûs bizim 
'içm slon demece öınemidir. Avrupa memöelkteltifeirine 
balkın, tn'üfUs autumu sııfır lülsitfütodleidir, 0,1 üzerindedir. 
Hiçbir zajmia'n attiıfiiltoaisı töa'nafltarii ıdeğıllliz. Bunun ça-
ıreleri ne 'tee (derhal faaliyette geçiırilerek çaresinin bu
lunması iganekiir, <1ANAP 'sıralarmdan «Ne yapmak 
Hazım?» ıseisiSerii) 

'Ben İktidarda olsam oınıun yollunu (söylerim; ama. 
siz Sayım özal 'a 'sonun. iBenii Ibu feıdar ıterternıeySn, 
va'k'lt IkallmiayafdaJk, Iberti tongaya döşüfrmeyiın, (söyılıe-
yeceğîm, şeylîer var daha. 

1<I sfarililk mevzuunda idekiilller (kıi «.Sentede vasafii oila-
raik 300 bin işsiize !iiş bUllacağız.» Yani 5 senede 1,5 
milyon lişjsiize iş Ibulkoalktaır. Oysia ib'iızide 3-3,5 mî2î-
yton İşsiz vıaır. Kaildi kli, Ibu nlütöuls arltışı Ihtuzıylia 5 (sone 
'isçinde 1 «Milyondan daha fazlası işim "içine girecelk. 
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(Biliyor musunuz; Anlkaratyıa Iköylerden ayda gefen 
nüfus 10 bindir. Slilz plamaınazîda «Sanedie 60 bin Ik'onut 
yapacağız» diyorsunuz. iBu 60 bin 'kottult aıncak bu
ma yeter yalhu. Ben ıbunıu büyiiük Iblir profesörün klÜta-
Ibnnıdaın okudum. Dünlyanın hızla gelişmesini anllıaıtlmak 
lisiter'ken 'bunu zlcrediyor ve diyor İki, «IBugun balîien 
Afrika'da 'yamyam ıdîaın (bir aifenlin Çocuğu ıtııp Itîaftı-
s'ii yapıyor.» 'Bakınız miedeniiyet malsıll (hızla iülerlyor, 
ne büylülk 'bir fuırlaıma gösiteriyor. Onun içlin dikkati 
ollmlamiiz (Sazım ıgeJliır. 

(Sübvansiyon 'konusunla geleıîılım : «Sübvansiyonu 
'tamamen Skalldıırmialk 'islterız» deriler; (buna ifcaırafit&rız, 
doğrudur; anıcalk huğldaıyfda ve «sıüitrtıe sübvansiyonun 
davamıını lisiteriz. Neden? Çüınlkü bu|g!ün peylniirin fii-
yialfcı neredeyse bin Miraya çılkadafk, :e)kme!k şu kadana 
çılkıyor... 'Bir »isçi alyda 20 - 30 Ih'in & a afe,r 'M, bu du
rumda ekmekle peynir parasının temüm ediyor demek
tir. Hiç oflmıazsa onu esiingemıeiyıel'im., omu sübvanis'i-
yonia Itabi tultalton derlüm, îşlte Ibizıim aşağı toateriiiz. 

iSözlîenim'i biltMriken şu noktayla ıgelmıdk islterim : 
{kimdi Dünya Harbinden sonra dünyada 3 büyük kuv
vet orifiaya çılktanışitıır, IBirintM devtet kuvvemi; ıılklincM 
firma fkuvivelti; üçüındülslü İdle İşgücü kuvvelti. 

'Şjimldi, devlet ıglikiüne ıglelMiim : «IKöpriüıl'eri satı
yorum, KİTUerli isaltaıyorum, barajları ısıaltıyoruim» Idi-
yorsunuz. ;Bunıîar bliziim DeVteltimiizin Atatıüırikiten' bu 
lyanıa 'gtelîen ökorıfomSk isıillıalhfenıdır. Bunu elnıden alır-
fiıanız İDevllıeltlimüz glüiçisüz ıdü^er. Devllleltimıiz zaten 12 
Eylüll'dan evveli güçslüz düşmjüşitıü. Şimıdî onu bu iser-
Ibest 'paıziar poflfifeıisıt baîıaıniösiiyle 'glüçisiüz d'üş'üırmeye-
ılim. Siz fimm îami' Itultmalk, zter^nieşiciırmek lilsterısin'iz; 
ama devMi lk(üçüllt!ürtsienıiz, kuvvetimi lazalbıırtsaınaz on
dan da küvvetUteridiremeas'iniZ, onliar da Sflals eider. 
Onun 'için. «©eflln» diıyorum :tefcrar, biz'imı 'içjmkde ve 
bu öllim'in Sağ Itaratıınldla çok kıymetli lafrikaıdaşlllaınmız 
var, ısliz de çok 'kıymie-tÜli linıaanlliaırtsıiinız, geiîin 'bu Planı 
ertJeîeyeHim, yenlîsiini thlazırlJaryallım'. Eğer bu İPIıara ba
na verirsenliz bler «aıyfasıintt!, hıer oülmteinli değfij&jtüiri-
ırim; çünSclü ben aşağa ifcalleyim. Sfiz burnu lüeltık'ik lîmikâ-
nırtt ıdaifoi saığlamiaidınıiz. Oralda 20 g'ünlKük m'üdldelt'i 4 
giüne ünldindimiiz, buralda dia ikim biffir 7 gühöü'k tmüd-
idötîi 7 siaiaite mi, kaç geceye dönlüşıtlüıneaelklsiiın'iz daiha 
'halbermı yok;, ona indlirecelkteliniiz. Bu ıdoğjriu değlSdlr. 

'Sözderimi 'blağlfcyorum, ışu şekilde bağîîlııyoTium! : 
Bklctıom'i ıtaribi yaipmıak vıazüyetodesitnıiz, mdk!tas,i:nda-
sıinız. Oötf*üylorum k!i, İzabJiaınmdlan, bu tlarlihi yapa
cak gfüçtfâ değjiîlsfi'n'iiZ. GÖtrültoıyor k'i, bu feırlifhİ igene 
toplum ytipataak. Topüum bu 'tiarM yapaicak, ama 'işa-
reti HaDkçiı Partiden bek'teıyeceJk, görecek. 

Saıygıitarımla'. '(ABlkişilıaT)-* 
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BALKAN — Teşekkür etöerulm Sayın Kaza»neıoğ-
İu. OKıoinuışma süreniz 45 dakika olmuştuı. 

Anavatan PartM Grubu adıma Saıyıın Türkân An-
kan; buyurun efendim. 

ANAP GRUBU ADINA TÜRKÂN TURGUT 
AR1KAN (Edirne) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin 
değerli milletvekilleri; Anavatan Partisi Grubu adına 
hepinizi saygıyla selamlarım. 

Konuşmamda Planın rakamları ve ayrıntıları üze
rinde durmayacağım; ancak Planın temel felsefesini 
ve ülkemizin sorunlarının çözümünde getirilen temel 
görüş açılarını ortaya koymaya çalışacağım. 

Gerçekten, Planı geniş bir perspektiften inceledi
ğimiz zaman şu özellikleri taşıdığını görüyoruz : İlk 
olarak Plan, liberal ve serbest rekabete dayanan bir 
görüşle hazırlanmıştır. Plan, açık ekonomiye geçişi 
öngörmektedir. 

ikinci olarak Plan, sosyal adaleti esas almakta
dır. 

Üçüncü olarak Plan, kalkınma ve istihdam için 
İhracatı anahedeflerden 'biri olarak benimsemekte
dir. Planda ihracata geniş bir ağırlık verilmekte, dış 
dünyaya açılma ve Türkiye'nin uluslararası piyasa
larda yerini alması öngörülmektedir. 

Dördüncü olarak Plan, verimlilik artışını esas il
kelerden biri olarak benimsemektedir. 

'Beşinci olarak Plan, tarımsal gelişme potansiyeline 
gereken önemi vermektedir. 

Altıncı olarak Plan, ülkenin mevcut ve potansiyel 
her türlü kaynak ve birikimleri göz önünde tutula
rak gerçekçi bir yaklaşımla hazırlanmıştır. Planda 
belirtilen amaçlar, hedefler, ilkeler ve politikalar açı
sından sistem yaklaşımı uygulanmıştır. 

Yedinci olarak Plan, yeni bazı kurumlar ve İlke
ler getirmektedir. 

Sekizinci olarak, bu Planda ilk defa bir hükümet 
hem planın hazırlayıcısı, hem de uygulayıcısı duru
mundadır. Plan, Hükümet Programıyla bu açıdan 
uyum içindedir. 

Sayın milletvekilleri, söylediğim bu hususları alt
larını çizerek kısa örneklerle açıklamak istiyorum. 

Gerçekten Planı incelediğiınizde ekonominin işle
yişinde liberal ve serbest rekabete dayanan bir yapı
nın öngörüldüğü anlaşılmaktadır. Ekonominin işleyi
şinde, ekonomiye müdahalede makro politika araçla
rına ve gereken hallerde kurumsal düzenlemelere ağır
lık verileceği belirlenmiştir. Altyapı tesislerinde kamu 
sektörüne öncelik verilmekle birlikte, genel olarak 
yatırım politikası özel sektöre yöneliktir. 

Planın sosyal adalete verdiği önemi, planın hemen 
birçok paragrafında izlemek mümkündür. Bunu, se
çilmiş birkaç örnekle vurgulamakta yarar görmekte
yim. Mesela : 

Ödeme gücü olan fert ve sektörlerin vergi adale
ti prensiplerine göre vergilendirilmesi, 

Katma değer vergisi sistemine geçilmesi, 
Tarımda gelir dalgalanmalarının olumsuz etkile

rini giderici ve üretimi yönlendirici tarzda bir des
tekleme fiyat politikasının benimsenmesi, 

Gençlik kesimine eğitim, sağlık, barınma ve diğer 
hizmetlerde fırsat eşitliği sağlanması, ' 

Genel sağlık hizmetlerinin eşit, sürekli ve etkili 
bir şekilde herkese ve her yere ulaştırılması ilke
sinin benimsenmesi, 

Ana ve çocuk sağlığı konusunda çok ayrıntılı ve 
kapsamlı ilkelerin ortaya konulması, 

Korunmaya muhtaç çocuklar, yaşlı kişiler, tutuklu 
ve hükümlülerle ilgili doyurucu politikaların ortaya 
getirilmesi, 

Köye götürülecek elektrik, sağlık ocağı, köy yolu, 
okul ve haberleşme hizmetleri konusunun kapsamlı bir 
şekilde ele alınması, 

Az gelişmiş bölgeler ve kalkınmada öncelikli yö
relere sağlanacak avantajların ayrı bir bölümde ve 
açıkça belirtilmesi; 

Söz konusu örnekler arasında sayılabilir. 

Şimdi soruyorum : Sadece seçilmiş bazı örnek
ler olarak belirttiğim bu hususlar sosyal adalete yö
nelik değilse, nedir? 

Sayın milletvekileri, temel yapıyı oluşturmak üze
re ihracatın artırılması ve Türkiye'nin dünya pazarla
rında hak ettiği yeri alabilmesi için getirilen hedef
ler, ilkeler ve politikalarla ilgili örnekler arasında; ye
ni ve potansiyel pazarların değerlendirilmesini, ihra
catçıya uluslararası ticarette engelleri çözmede yar
dımcı olunmasını, ihracatın teşvikinde ihracat hac
minin artırılmasını, ihracat artışında sürekliliğin sağ
lanmasını, ihraç ürünlerinin çeşitlendirilmesini, top
lam ihracatta sınaî ürünlerin payının artırılmasını, 
ihracatta çok önemli faktörlerden biri olan haber
leşme araçlarının sağlanmasında ihracatçılara öncelik 
tanınmasını sıralıyabiliriz. 

'Bunlardan başka, özellikle Türk bankacılık siste
minin dışa açılmasının hedef alınması da, bu alana 
ne kadar geniş bir ufuktan bakıldığının bir başka 
örneğidir. 

Ayrıca, öz kaynakların sınırlılığı nedeniyle ihra
cata öncelik verilmesi yanında, ödeme gücümüzü zor-
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lamayacak miktar ve şartlarda dış kredi temini ve li
beral bir yabancı sermaye politikasının benimsen
mesi de konunun çok sistematik bir biçimde ele 
alındığının bir diğer kanıtıdır. 

Nitekim yabancı sermaye konusunda diğer ülke
lerden 'birkaç örnek vermek istiyorum, irlanda, Mısır, 
İspanya, Güney Kore ve hatta Çin Halk Cumhuri
yetinin uygulamaları bu konuda oldukça geri kaldığı
mızın örnekleridir. Bu ülkeler yabancı sermayeyi, 
ekonomik gelişmelerini ve kalkınma hedeflerini ger
çekleştirmede, ileri teknolojiye sahip olmada, yeni iş 
imkânları açarak istihdam sorunlarına çözüm ge
tirmede, ekonomik ve ticarî ilişkilerini uluslararası 
niteliğe kavuşturmada önemli bir etken olarak kul
lanmaktadırlar. 

Çin Halk Cumhuriyetinin bir yetkilisinin bu ko
nudaki açıklamasını özellikle sizlere sunmak istiyo
rum. Bakınız, Çin Halk Cumhuriyeti Yabancı Serma
ye Dairesi Başkanı Genel Müdürvekili ne diyor : 

«Dış dünyaya açılma politikası Çin Hükümetinin 
uzun vadeli ve önemli stratejilerinden biridir. Ya
bancı sermaye kullanma stratejisi ise Çin'in modern
leşmeye yönelik dört hareketinin en önemlileri ara
sında yer almaktadır.» 

Bu nedenle beş yıllık Planda yabancı sermayeyi 
bir umacı gibi ve ekonomik bağımlılık, kompleksi 
içinde görmek yerine, gerçekçi bir yaklaşımla ve po
litik görüşler yerine ekonomik bir görüş açısından de
ğerlendirmek çok uygun görünmektedir. Nitekim 
Türkçede yayınlanmış 'bulunan şu kitapları izlediği
miz zaman, söylediğim ülkelerdeki uygulamaların ne 
denli açık ve geniş kapsamlı olduğunu görmekteyiz. 

Değerli millet vekilleri, Planda verimlilik konusu
na yarı bir ağırlığın verilmesi de çok olumlu bir yak
laşımdır. Son yıllarda uuslararası sıkı rekabet koşul
ları hemen bütün ülkelerin verimlilik konusunda ayrı 
bir anlayışa gitmelerine sebep olmuştur. Bugün Ja
ponya'nın başarısının altında yatan nedenlerden biri, 
h'iç kuşkusuz geniş anlamda verimlilik konusuna ver
diği önemdir. Gerçekten, geniş anlamda verimlilik 
anlayışının içinde hammaddelerin verimli kullanı
mı yatar. İşçilerin ve yöneticilerin.verimlilik anlayışı 
içinde değerlendirilmeleri gerekir. Hızlı teknolojik ge
lişmeler ve yatırım boyutlarının giderek büyümesi 
nedeniyle kıt hale gelen sermayenin verimli bir şekil
de kullanılması önem taşır. Hatta bilginin verimli ola
rak değerlendirilmesi gerekir. Organizasyonların bir 
bütün olarak verimlilik anlayışı içinde yönetimi ön
görülür. Hatta, bir tüpe konulup depo edilmesi müm

kün olmayan zamanın bile verimli kullanımı esas 
alınır. 

Bu nedenlerle Planın her bölümünde verimlilik 
konusunun ele alınmasını ve bunu sağlayacak ilkele
rin ve politikaların belirlenmiş bulunmasını, dünya
daki gelişmelere paralel çok olumlu bir ilk adım ola
rak kabul etmek gerekir. Bilirsiniz, Çinlilerin bir ata
sözü vardır. Derler ki, «Bin adımlık yürüyüş, ilk 
adımla haşlar.» Verimlilik konusunda da Plânda bu 
adım atılmış bulunmaktadır. Nitekim, koruma siste
minin rasyonelleştirilmesi, rekabet gücüne kavuşmuş 
ve kavuşabilir durumdaki sanayiin koruma oranları
nın tedricen azaltılması, tasarrufu teşvik edici para, 
kredi ve faiz politikası, yatırımlarda genelde öz kay
nak kullanımının teşvik 'edilmesi, tarımda, verimli
liğe yönelik çeşitli hedefler ve politikalar, sanayiin 
verimli tarım alanlarına yayılmasını önleyici tedbir
ler planda çeşitli bölümlerde yer alan ve verimlilik 
anlayışını vurgulayan örneklerden sadece birkaçıdır. 

Değerli milletvekilleri, Planın tarıma gereken ağır
lığı vermesi de kalkınma açısından gerçekten önem 
taşımaktadır. Yine 'bir sistem yaklaşımı içinde verim
liliği artıracak şekilde tohumluk, sulama, gübre ve 
çiftçinin eğitimi ve bilgilendirilmesi konuları çok 
kapsamlı bir şekilde ele alınmış bulunmaktadır. Bu 
aşamada IOWA Üniversitesinde yapılmış bir çalışma
dan size söz etmek istiyorum. !OWA Üniversitesinde 
10 kadar bilim adamı iki yıl süre ile bütün dünyayı 
dolaşarak beslenme ve tanm konusunda bir araştır
ma yaptılar. Bunlar dünyadaki bütün ülkelerde mil
lî gelir oranlarını, kullanılan tarım arazilerini, tarım 
arazilerindeki gübre 'kullanma potansiyelini, yüksek 
verim imkânlarını ve diğer çeşitli bazı faktörleri de 
dikkate almak suretiyle araştırma sonuçlarını yayın
ladılar. İlginç olan şudur ki, 2000 yılına yakın bir 
düzeyde, eğer tarıma gereken önem verilmediği tak
dirde, Türkiye dahi açlık tehlikesiyle karşılaşabilecek 
ülkeler arasında gösterilmekteydi. Bu bakımdan ta
rıma verilmiş önem açısından plan hazırlayıcılarını 
ve Hükümeti kutlamak istiyorum. 

Sayın milletvekilleri, süzerimin başında Planın ger
çekçi bir yaklaşımla ele alındığını ve sistem yaklaşı
mına gereken önemin ve değerin verildiğini gösteren 
hususlar bulunduğunu belirtmiştim. Şimdi bu husus
ları birkaç »örnekle vurgulamakta yarar görüyorum. 

Her şeyden önce işsizliğin önlenmesi konusunda 
Plan tam bir gerçekçilik ve açıklıkla meseleyi ortaya 
koymaktadır. 1984 yılında yaklaşık 18 milyon toplam 
işgücü arzı, 1989 yılında 19 milyon kişiye ulaşacak-
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tır. Beş Yıllık Plan hedefine göre mevcut işgücü faz
lasının mutlak sayı olarak bugünkü düzeyi aşmaması, 
ancak 1984 - 1989 döneminde ekonomiye katılacak 
1,5 milyon kişiye istihdam imkânının hedef alınması, 
konuya politik hayallerin ve demagojilerin ötesinde 
ne denli gerçekçi, dürüst ve açı'k 'bir şekilde yaklaşıl
dığını göstermektedir. 

İkinci bir örnek şudur : İç kaynakların sınırlı ol
ması nedeniyle kalkınmayı hızlandırma ve istihdam 
sorununu hafifletme açısından ihracatın artırılması 
yanında uygun şartlarda dış kredi sağlanması ve libe
ral bir yabancı sermaye politikasının 'benimsenmesi, 
geniş bir dünya görüşü ışığında gerçekleri kabul et
menin, açıklamanın ve oyunu kurallarına uygun şekil
de oynamanın başka tipik bir örneğidir. 

Planın gerçekçi olmasının bir diğer nedeni de, sis
tem yaklaşımı içinde ele alınmış bulunmasıdır. Ger
çekten planı incelediğimizde, belirlenen temel amaç
lar, hedefler, ilke ve politikalar birbirini tamamlayı
cı, birbirini destekleyici ve birbirine hız verici nite
liktedir. Sistem yaklaşımı budur, değerli milletvekilleri. 

Bu arada eğitim 'konusu da Plan hedeflerine çök 
uygun bir şekilde düzenlenmiş, kısa ve uzun süreli tek
nik eğitime gereken önem verilmiştir. 

Başka bir açıdan Planın yeni bazı kurum ve il
keleri getirdiğini belirtmiştim. Bunları da birkaç ör
nekle açıklamakta yarar görüyorum : 

Birincisi; Planda kazanılmış hakların ve ülke ger
çeklerinin göz önünde tutularak kıdem tazminatı fo
nunun sonuçlandırılmasının 'benimsenmesidir. Geçtiği
miz dönemlerde kıdem tazminatları yüzünden işveren
ler büyük yük altında kalmışlar, çalışanlar da hak 
ettikleri tazminatı elde edememe gibi sorunlarla yüz-
yüze gelmişlerdir. !Bu nedenle bu ilkenin benimsen
mesi bem işçi - işveren ilişkileri açısından, hem de 
çeşitli yönlerden büyük bir değer taşımaktadır. 

İkinci olarak; eşit prodüktif işe eşit ücret ilke
sinin getirilmesi önemli yeni bir kurumlaşmadır. Bu 
ilke zaman zaman ülkemizde büyük şikâyetlere ne
den olan, testiyi kıranla testiyi dolduran arasında 
fark bulunmadığı düşüncesini yıkacak bir yaklaşımdır. 

Üçüncü bir örnek; kamu yönetiminde sorumlu
luktan kaçma müeyyidesinin belirlenmesi ilkesidir. Bu
nu, geçmiş dönemlerde ortaya çıkan, işlerin yapılma
ması yoluyla sorumluluktan kaçma alışkanlığını kal
dıracak yaklaşımlardan biri olarak (görüyoruz. 

Dördüncü bir örnek; bölge planlaması konusudur 
ki, hem sosyal adalet ilkelerine, hem de kaynakları
nın daha verimli kullanımına yardımcı olabilecek bir 
'ileri adımdır. 

Beşinci ve son olarak da şu örneği belirtmek isti
yorum; plan uygulamasının izlenmesi ve değerlendi
rilmesi konusu da kaynak israfını önlemede yardımcı 
olabilecek çok önemli bir politikadır. Bugünün Tür-
kiyesine baktığımızda hemen her yörede geçmiş dö
nemlerden kalmış yarım yatırımların çürümeye terk 
edildiği görülmektedir. Şu halde getirilen bu ilke kay
nak israfını önleyecek, verimliliği artıracak, sosyal 
adaleti dengeleyecek önemli ilkelerden birisi olmak 
durumundadır. 

İBu dönemin Hükümetinin Planın hem hazırlayıcı
sı, hem de uygulayıcısı durumunda olması da, Pla
nın gerçekleşmesinde önemli bir faktör rolü oynaya
caktır. Çünkü Planı, Hükümet Programıyla uyum 
içindedir. Ben fazla ayrıntıya girmek istemiyorum; 
ama uyumlu olduğunu bir başka 'iki örnekle özellikle 
göstermek istiyorum. 

Gençlik ve millî kültür politikası Hükümet Prog
ramında yer almıştır ve Planda da çok açık ve net 
bir şekilde ortaya konmuştur. Birkaç örnekle bunu 
vurgulayalım : 

Gençlik kesimine eğitim, sağlık, barınma, sosyal 
»güvenlik ve çalışma konularında fırsat eşitliği sağla
nacaktır. 

Gençlerin ruh, fikir ve beden yönünden mükem
mel bir şekilde gelişmesi için okul dışı fikir, kültür, 
sanat, spor ve folklor faaliyetinin teşviki ön görül
müştür, 

Gençlerin alkol düşkünlüğünden, uyuşturucu mad
de, suçluluk, kumar alışkanlıklarından, müstehcen ve 
açık saçık yayınlardan korunması ilkesi benimsenmek
tedir. Bu arada, benden önce konuşan Sayın Kazarı-
cıoğlu'nun belirttiği gibi, Atatürk ilkelerine bağlı şe
kilde yetiştirilmesi için temel ilkeler belirlenmiştir. 

Millî kültür açısından baktığımız zaman da tama
men Türk toplum örf ve âdetlerine uygun, Atatürk 
ilkelerine bağlı bir millî kültür politikasının da Plan
da yer aldığını görmeikteyiz. Nitekim, eski Türkçe ve 
diğer dillerde yazılmış eserlerin, bugün konuşulan 
Türkçeye çevrilmesi ilkesi bu açıdan çok önemli bir 
yarar sağlayacaktır. 

İstanbul'da Süleymaniye Kitaplığında 96 bin adet 
eski Türkçe çok değerli kitap vardır. Ben kendi mes
leğim gereği bunlardan birisini incelemek istedim 
ama, maalesef eski yazıyla ve Farsça yazılmış olduğu 
için inceleme fırsatını bulamadım. Halbuki böyle bir 
yaklaşım, bu çok değerli kitaplardan bütün Türk genç
liğinin olduğu kadar, bilim adamlarının da yararlan
ması imkânını sağlayacaktır. Nitekim bu kitapların 
fbtpkopiterini Almanya'dan ve diğer ülkelerden gelen 
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kişiler çekmekte ve kendi ülkelerine götürerek ya
rarlanmaktadırlar. 

İkincisi; Türk kültürünün ve Batı kültürünün te
mel eserlerini gençlere tanıtma tedbirleri alınacak
tır. 

Değerli arkadaşlarım, ben yarım yüzyılı aşan bir 
çağa geldim; ama daha ortaokul sıralarında temel 
klasikleri okuma imkânını 'buldum. Bu gençlerimize 
gerelk Batı, gerek kendi kültürümüze ait olan temel 
eserlerin verilmesinin çok büyük yararlar sağlayaca
ğı kanısındayım. 

Ayrıca Plana, Sayın Hükümet üyelerinin kabul 
etmesiyle ve tarafımızdan verilen önergelerle ucuz 
kitap yayını, basımı ve dağıtımı hususunda gereken 
teşvik tedbirlerinin alınması konusu da, özellikle kül
türe yönelik çok önemli bir aşama olacaktır. Giderek 
kitap okuma Türkiye'de azalmaktadır, gazete kültürü
ne yönelinmektedir; kitapların çok yüksek maliyetli 
olması nedeniyle. Böyle bir ilkenin Planda kaibul edil
miş bulunmasını ben büyük bir aşama olarak kabul 
ediyorum ve önergeyi kabul ettikleri için huzurunuz
da Hükümet üyelerine teşekkürlerimi bizzat sunmak 
istiyorum. 

Bu arada başka 'bir konu, Hükümet programı ile 
Planın çok uyumlu olduğunu vurgulamaktadır. Bu 
da, bürokrasi konusudur. Nitekim bürokrasi konu
sunda modern yönetim ve origanizasyon ilkeleri çer
çevesinde bürokratik işlemlerin basMeştirilmesi ön
görülmüştür. Ayrıca, görev, yetki ve sorumlulukların 
kesin sınırlarının belirlenmesi öngörülmüştür. Ayrı
ca yetki devri esasının getirilmesi öngörülmüştür ve 
biraz önce arz ettiğim gibi, sorumluluktan kaçma 
müeyyidesi getirilmiştir ki, bürokrasinin daiha hızlı iş
lemesi iiçin bu ilkeler çok önemli rol oynayacaklar
dır. 

Değerli milletvekilleri, biraz da benden önce ko
nuşan sayın milletvekili arkadaşlarımın görüşlerine 
değinmek istiyorum. 

Arkadaşlarımız büyümeyi yetersiz buldu. Geçmiş
te büyüme hedefi yüksek enflasyonla birlikte gitmiş
tir. Bundan rantlar oluşmuştur ve gelir dağılımı da 
büyük ölçüde olumsuz şekilde etkilenmiştir. Geçmiş
te 3000 yılından da söz edenler olmuştur; ama bu
gün mutluyum ki, 350 yıla indirdiler. Herhalde çok 
geçmeden bu fark çok daha kısa yıllara inecektir. 
Görüyoruz ki, süre hızla düşüyor. 

Hedeflerin, belirlenirken kâğıt üzerinde kalma
ması önem taşımaktadır. Nitekim hedefleri belirtmek
te gerçekçi olmanın ne kadar yararlı olduğunu üçün
cü sayfadaki Dördüncü Beş Yıllık Plan hedefleriyle 
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İÜgili gerçekleşme sonuçları açıkça göstermektedir. 
Bakınız Dördüncü Beş Yıllık Plan döneminin sonuç
larına (Nedeni şu olabilir, bu olabilir; öngörülebilir 
önceden) : 

Dördüncü Beş Yıllık Plan dönemi için yüzde 8 ola
rak öngörülen gayri safi millî hâsıla büyüme hızı yüz
de 2,1 olarak gerçekleşmiştir. 

Yılda ortalama yüzde 8,2 olarak hedef alınan gay
ri safi yurt içi hâsılanın büyüme oranı yüzde 2,2 ol
muştur. 

Ortalama yüzde 5,3 oranında büyümesi öngörü
len tarım sektörü katma değeri, yılda ortalama yüzde 
2,1 oranında büyümüştür. 

Sanayi sektörünün büyüme hızı dönem ortalama
sı olarak yüzde 9,9 olarak öngörülmüş, gerçekleşme 
yüzde 1,5 olmuştur. 

Hizmet sektörü katma değerinin ortalama yüzde 
8,5 büyümesi öngörülmüş, gerçekleşme yüzde 2,5 ol
muştur. 

Kâğıt üzerinde ne, gerçekleşme ne?.. Şu halde ger
çekçi olmak, plan yapımında da çok büyük bir önem 
taşımaktadır. 

Tüketim konusuna gelince : îsraf ekonomisinin 
enflasyonun ananedenlerinden birisi olduğu artık ge
nellikle kabul edilen bir politikadır, 

Faiz politikasına ıgelince : Faiz politikası bir ke
re verimlilikle çok yakından iligili bir politikadır. 
Kaynakların verimli kullanılmasını etkileyen faktör
lerden birisidir. Özellikle geçtiğimiz yıllarda faiz po
litikalarının çok düşük kullanılması yüzünden Türki
ye'de rant ekonomisi oluşmuştur. Bütün özel sektör
leri inceîeyiniz; faiz politikası yüzünden verimsiz ça
lıştıklarını göreceksiniz. 

Ayrıca, gelir dağılımı ile de yakın ilgisi vardır. 
Faiz politikasının yüksek tespit edilmesi, bugün or
ta direğe çeşitli imkânlar sağlamakta ve gelir dağılımı
nı dengelemektedir. 

Toplumun gücüne güvenerek hedefleri sapta
mayı biz de istiyoruz ama, toplumun gücü gerçekçi 
olarak bu hedefleri bize öngörebiliyorsa, gerçekçi 
olmamız; Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planındaki 
kâğıt ve kitap üzerinde yazılı hedeflerden çok daha 
yeğlenecek bir husus olmaktadır/ 

Değerli arkadaşlarım, «Plan demek ekonomik kal
kınma demektir» dediler. Halbuki plan demek eko
nomik, bunun yanında sosyal ve kültürel kalkınma 
demektir. Nitekim bizim programlımızda, Hükümet 
programına da paralel olarak Planda da ekonomik 
kalkınma, sosyal kalkınma ve kültürel kalkınma he
defleri öngörülmüş bulunmaktadır. 

661 — 
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Arkadaşlarımızın önerileri, «Gelin beraber çalışa
lım, bunu değiştirelim» diyorlar, tzin verirlerse ve 
beni mazur görsünler, ben buna Amerika'dan bir 
örnekle cevap vermek istiyorum : Amerika'da «ıNeck 
driv'er» veyahut «Back seat driv'er» dedikleri bir te
rim vardır; şoför araıbayı kullanırken arkada otu
ran kişi sürekli olarak şoförü «Şöyle yap, 'böyle yap, 
şunu yap, bunu yap» diye ikaz ederse şoför şaşırabi
lir, anayolunu saptırabilir. Bu nedenle «Neck driv'er» 
lilk Amerika'da benimsenmeyen hususlardan birisidir. 
Biz Anavatan Partisi olarak anahedefimizi çizmişiz; 
serbest rekabete dayalı, sosyal adalet ilkelerine bağ
lı, millî kültür, örf ve âdetlere saygılı bir politika ve 
ekonomik kalkınmayı hedefliyoruz. 

Amacımız bellidir, driv'er'ımız 'bellidir. O driv'er'a 
bağlı olarak bizler de kendisine yardımcı olacak 
her türlü katkıyı yapabiliniz; ama sizin programını
za bağlı olarak anahedefimizden sapmamız mümkün 
değildir. 

Yalnız, Anavatan Partisi olarak şu temel ilkeyi 
ber zaman beriimsemiş'izdir (özellikle Bütçe Komis
yonunda bu ilke gerek muhalefet partileri, gerekse 
Anavatan Partili milletvekilleri tarafından daima uy
gulanmış bulunmaktadır) : Yapıcı önerileri, fazla sap
ma gerektirmeyecek önerileri daima dikkate alıyoruz 
ve bu önerileri dikkatle programlarımızın, çıkardığı
mız yasaların içine koymaya çalışıyoruz. 

Dinlediğiniz için hepinize saygılar sunuyorum. 
Bu arada Planı hazırlayan çok değerli uzmanlarımı
za, çeşitli önergelerimizi kabul eden Hükümet üye
lerimize teşekkürü bir borç biliyorum. 

Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planının Ülkemize 
hayırlı olmasını diliyorum. 

Saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ar ikan. 
Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Türkân An-

kan 30 dakika konuşmuştur. 
Milliyetçi Demokrasi Partisi Grubu adına (Sayın 

Memdulh Yaşa; buyurun efendim. (MDP sıralarından 
alkışlar.) 

MDP GRUBU ADINA AHMET MEMDUH 
YAŞA (İstanbul) — Sayın Başkan, Yüce Meclislin 
değerli üyeleri; Milliyetçi Demokrasi Partisi Grubu 
adına 'Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı ile ilgili gö
rüşlerimi arz etmek üzere huzurunuza gelmiş bulu
nuyorum. Hepinizi saygıyla selamlarım. (Alkışlar) 

Müzakeresine başladığımız tasarı 22 yıllık bir plan
lı kalkınma döneminin beşinci halkasını oluşturmak
tadır. 

Planla ilgili tenkitlerimiz ne olursa olsun, bu ten
kit ve temennilerimiz kabul edilsin veya edilmesin, 
Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planının Türk Milleti 
ve Türk Vatanı için hayırlı olmasını temenni ede
rim. 

Ayrıca hazırlık çalışmalarıyla ilgili, yine tenkitle
rimiz ne olursa olsun, bu Plana emek vermiş olan 
teknisyen veya politikacı seviyesinde bütün şahıslara 
şükranlarımızı sunmayı da bir vazife bilirim. (Alkış
lar). 

Muhterem milletvekilleri, her politika gibi plan 
da bir kompromidir, bir uzlaşma formülüdür, yahut 
uzlaşma formülleri sentezidir. Bu kompromi, bu uz
laşma formülü çeşitli çelişkiler arasında cereyan eder, 
çelişkili hedefler arasında olur, çeşitli menfaatlar 
arasında olur, türlü sosyal, ekonomik ve politik ter
cihler arasında olur ve nihayet en önemlisi bir plan 
için ihtiyaçlarla imkânlar arasında olur. Varılan 
kompromi veya kompromi demeti, planı yapan siya
sî iktidarın sonunda ana tercihini yansıtır. Yani de
min Sayın Başbakanın da belirttiği gibi, her plan onu 
yapan, onu yaptıran ve onu uygulamaya karar ver
miş olan siyasî iktidarın esas itibariyle rengini yan
sıtır. 

Bu gerçekten hareket edince bizim Milliyetçi De
mokrasi Partisi olarak bir özelliğimizi de vurgula
mak mecburiyetindeyim : Ana felsefe itibariyle, eko
nomik sistem itibariyle Milliyetçi Demokrasi Partisi 
ile Anavatan Partisi arasında büyük bir benzerlik 
vardır; aşağı - yukarı aynı şeylere inanmaktayız, ay
nı felsefenin, aynı sistemin savunuculuğunu yapmak
tayız. Bu itibarla ister politikalarının uygulanmasın
da, ister planın tatbikatında bizim de inançlarımıza 
uygun olan tedbirlerini desteklemeyi ve bundan son
ra desteklemeye devam etmeyi vazife biliriz. (ANAP 
sıralarından alkışlar). 

Bu arada özellikle ekonominin dışa açılmasını, 
ekonominin milletlerarası düzeyde bir rasyonel re
kabet seviyesi içine oturmasını, eğer imkân olursa 
memleket içerisindeki tekel hallerinin (Ekonomik te
kelden bahsediyorum) eksik rekabet durumlarının 
bertaraf edilmesi için yapılacak çalışmaları, yapılmış 
çalışmaları ve bu yolda alınacak tedbirleri destekle
mek bizim için de bir vecibe teşkil etmektedir. Fa
kat bu, gerek plan stratejisinde, gerek sektöre! hedef
lerde, gerek bu stratejinin uygulanması ve hedeflere 
varılması için oluşturulan politikalarda birçok re
zervlerimiz olduğu, birçok şeylere itiraz ettiğimizi, 
birçok hususlarda kendileriyle beraber olmadığımızı 
belirtmemize de mani teşkil etmemektedir. 
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Muhterem Başkan, değerli milletvekilleri; Planın 
önce hazırlanış ve sunuluş biçimiyle ilgili düşüncele
rimi kısaca arz etmek istiyorum. 

1962 geçiş yılını bir tarafa koyduğumuz takdirde, 
bugüne kadar hazırlanmış beş plan içerisinde yalnız 
bürokrat ve teknokratlar seviyesinde hazırlanmış tek 
plan budur. İhtilalin hemen akabinde hazırlığına baş
lanan Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planının hazırlık 
çalışmaları dahi bundan çok daha geniş bir tabana 
oturtularak yapılmıştır. Kendimden bahsetmiş olma
mak için söylemeyecektim ama, bir tipik misaldir di
ye arz edeceğim: O sırada ben, o gün hâkim olan 
rejimin menkûb saydığı ve üniversiteden 147'lik ola
rak uzaklaştırılmış bir kişi idim; ben dahi plan hazır
lıklarına çağrılmıştım. 

Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planında üniversite
ler tamamıyla devre dışı bırakılmıştır, sendikalar 
devre dışı bırakılmıştır. (MDP ve HP sıralarından 
alkışlar). Adına daha geniş bir ekonomi geliştirilmek 
istenilen özel sektör ve onun bütün meslek teşekkül
leri devre dışı bırakılmıştır, tarım devre dışı bırakıl
mıştır. Sadiece belki bilmediğim birkaç yabancı uz
man ve teknokratlar, bürokratlar zümresi bu Planın 
yapılmasında görev almıştır. İster iki sene, ister beş 
sene, hiç önemli değil; mesele planın demokratik bir 
tabana oturtulmasıdır, bu ihmal edilmiştir. 

Bunu arz etmekten maksadım şudur: Böyle bir 
geniş tabana yayıldığı zaman planın mutlaka çok da
ha iyi olacağı hakkında bir kehanet ileri sürmek te
mayülünde de değilim. Yalnız, planın mahiyetinde, 
planın karakterinde bir demokratik olma ve bir mil
lî olma vasfı vardır. Çünkü plan ülkenin ekonomik 
faaliyetine damgasını vuran, ona hükmeden bir ve
sikadır. Bu vesikanın tatbikatında kabil olduğu ka
dar mukavemetleri önceden kırmak, kabil olduğu 
kadar şiddetli tenkitleri önceden bertaraf etmek için, 
daha hazırlık safhasında işbirliği aranırsa, uygulayı
cılar için çok müsait, çok rahat bir zemin oluşturul
muş olur. 

Fransız plancılığının başı olan Jean Monnet ha
tıratında şunu söylüyor: 1947'de başlattığı ve bizim
ki gibi demokratik olan Fransız Planının uygulana
bilmesinde en büyük kolaylığı, plan hazırlığı sıra
sında komünist sendikaların muvafakatini, onların 
olumlu reyini almış olmakta görür. Çünkü, plan eko
nomik hayata hükmeden bir vesika olduğu için, reel 
(bir şey olduğu için, canlı bir varlık olduğu için bu
nun üzerinde en müfrit taraflarla dahi t>ir kompromi-
ye, bir uzlaşmaya gitmek imkânları vardır. Bu uz

laşmanın başta olması, planın muvaffakiyet şansını 
artıran bir olaydır. 

Planın hazırlanışı gibi sunuluşu da çok aceleye 
getirilmiştir. Müsaade ederseniz, şurada bizim dahi 
planı etüt etmelk için yeterli zamanı bulduğumuz 
çok şüphelidir. Hem vesikalar çok geç yayınlanmış
tır, hem basında halkoyu oluşturmak için zaman 
bırakılmamıştır, Plan vesikaları zamanında dağıtıl
mamıştır, bazı meslek odaları bâlâ dahi, Planı ala
madıklarından şikâyet etmektedirler ve Meclise de 
bunun müzakeresi için çok az zaman bırakılmıştır. 
Devletin resmî yayın organları da maalesef Planı ta
nıtmak için herhangi bir özel gayret sarf etmemek
tedirler; yani mesela TRT Planı tanıtmaya herhangi 
bir katkıda bulunmamaktadır. Halbuki bu katkının 
yapılması, yine demin söylediğim gibi, planı benim
setmek bakımından ve planı uygulayacakların muvaf
fakiyetini artırmak bakımından fevkalade lüzumlu 
ve önemli bir husustur. 

İnsafsız olmak istemiyorum.: Bazı zevat (basında 
çıktı bu, biliyorsunuz) Anavatan Partisi ve Hükü-
.metinin bu aceleciliğini plana inanmamakla izah et
meye çalıştılar; yani Anayasa hükmünü sümmeted'a-
rik yerine getirmiş olmak için bir plan sunulmuş
tur, gerisi mühim değildir şeklinde. Ben bu temayül
de değilim, bu inanca katılmıyorum. Ben başka bir 
temayülü işlemeyi tercih ediyorum; bunu Anavatan 
Partisi Hükümetinin genel aceleciliğine ve dış tel
kinlere fevkalade- kapalı oluşuna bağlamayı tercih 
ediyorum. 

HAYRETTİN EİLMAS (İstanbul) — İş bitirici-
liğine inli? 

AHMET MEMDUH YAŞA (Devamla) — Öyle 
olsun, pekâlâ, 

Yoksa, eski bir planlamacı olan Sayın Başbaka
nın, demokratik bir planın ekonomik hayatın yürü
tülmesinde ve idaresinde fevkalade önemli bir vesi
ka olduğunu en az bizler kadar, belki daha da çok 
bildiğinden şüphem yok; ama planın aceleye getiril
diği de bir vakıadır. 

Yine planın hazırlanışıyla ilgili 2 nci bir hususu 
arz etmek istiyorum. 

Bu plan enflasyonun şiddetle hüküm sürdüğü bir 
zamanda hazırlanmıştır ve öyle anlaşılıyor ki, bu
güne kadar çıkan enflasyon rakamlarının hesaplaya
bileceğimiz trentine baktığımız zaman uygulamasının 
büyük bir kısmı da enflasyon dönemine rastlayacak
tır. 

Demin bahsettiğim Jean Monnet aym hatıratında 
yine şöyle söylüyor: «Bir plan hazırlanırken, bir 
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plan yapılırken aranması mutlaka şart olan unsur
ların başında fiyat ve para istikrarı gelir. Eğer fiyat 
ve para istikrarı yoksa plân yapmayın.» Böyle söy
lemesinin sebebi gayet basit; çünkü önünüzü göre
mezsiniz. 

Şimdi bizim içinde yaşadığımız (biraz sonra da
ha da tafsilatıyla anlatmaya çalışacağım) enflasyon 
dönemi liçinıde; yani ayltk 4,8 oranında enflasyon olan 
bir ülkede ve daha 6 ncı ayda Hükümetin, yıllık 
enflasyon hedefinin yüzde 16 nispetinde aşıldığı bir 
dönemde planı sağlam verilere oturtmak fevkalade 
müşiküldür. 

Aslında Kalkınma Planı İyi tetkik edilirse, Hü
kümetin enflasyonu kontrol altına almaya o kadar 
da hahişjger olduğu manası çıikmaktadır. Hatta 
şimdi nakil yapacağım bir - iki hususa dikkat edi
lirse Hükümet işi asikıya almış olmayı tercih et
miş görünmektedir. 

Bunlardan birincisi; planın «Maliye Politikası» 
başlığını taşıyan bölümünde (Sayfa 401, m'adde 139) 
aynen şöyle bir ifade yer almaktadır: «Enflasyonla 
mücadele, fiyat artışları 1989'da yüzde 10 civarına 
inecek şekilde sürdürülecektir, «'Bir zamanlar 2 yıl
da yüzde 10'a gelineceği ifade edilen enflasyonla 
mücadele neticesi şimdi 5 yıllık bir dömeme uzatıl
makta ve 5 inci yılda da yüzde 10 civarına gelineceği 
b'elirtilmektedij • Yani bu îngilizcedeki 10'lar... Bili
yorsunuz 19,9'da 10'lar hanesindedir. Binaenaleyh, 
20 civarında falan da olabilir ve tabiî 10'lar, 20'ler... 
Malum ya. Binaenaleyh, bu bir bakıma o şiddetli 
mücadeleden vaçgeçme olabilir. Aslında buna da lü
zum var mı, onu da söyleyeceğim biraz sonra; fakat 
daha açık bir talik, daha açık bir vazgeçme örneği, 
şimdi aynen okuyacağım 7 nci sayfanın 30 uncu 
paragrafında bulunan plan stratejisinde görülmekte
dir: «Son yıllarda izlenen (Ben olsam «izlenen» ke
limesini kullanmazdım) istikrar politikaları ile ensflas-
yonun yavaşlatılması ve üretim yapısının, ekonomi
nin ulaştığı gelişme seviyesi ve imkânlarıyla oran
tılı bir ihracat miktarını gerçekleştirecek şekilde de
ğiştirilmesi hedef alınmıştır. Ancak, gerek hızlı enf
lasyonun kontrol altına alınması, gerek kaynakların 
değişik üretim alanlarına kaydırılması zahmetli ve 
zaman alıcı bir süreç içinde gerçekleşmektedir. Bu 
geçişin ekonomide yaratacağı sarsıntıların asgaride 
tutulması için her iki konunun (Yani hem enflaıyonu 
kontrol altına almanın, hem de ekonomik yapıyı de
ğiştirme, yani ihracata uygun bir ekonomik yapı 
yaratma sürecinin) orta vadeli bir penpektif içinde 
ele alınması gerekmektedir.» 

Şimdi, orta vadenin ne olduğu konusunda ihti
laflar var; ama 5 ila 10 arasında olduğu hususunda 
da ittifak var. Yani ne kadar 10'a yakın, ne kadar 
5'e yakın meselesi ihtilaflıdır; ama 5ten aşağı olma
dığı kesin. Şu halde burada da süratli bir enflas
yonu kontrol altına alma ve yapı değiştirme hedefin
den vazgeçilmiş olduğu anlaşılmaktadır. 

Buradaki ifade bana geçenlerde Portekiz'le ilgili 
olarak okuduğum ibir yazıyı hatırlattı, Portekiz'de bi
liyorsunuz, bize benzer; bir moneterist IMF'nin tav
siyesiyle. Hemen şunu ifade edeyim ki, ben ne 
IMF'e karşıyım, ne de (Friedman'dan bir broşür 
var elimde, biraz sonra bundan nakil yapacağım) 
Friedman'a karşıyım; ama bu benzetme de çok önem
lidir, onu da arz edeyim. Bir yabancı dergideki ma
kalede diyor ki: «1,5 yıldan beri Portekiz'de uygu
lanan enflasyonu kontrol altına alma (Yani daha 
doğrusu istikrar tedbirleri) halkı bezdirmiştir.» Şunu 
da ifade edeyim; orada da Öngörülen enflasyonu 
yüzde 35ten aşağı çekmedir. Bizimki gibi ta yüzde 
100'den başlayan bir enflasyon yok. Devam ediyor; 
«Çünkü, fert başına millî gelirin 2 500 dolardan yu
karı olmadığı bir memlekette istikrar tedbirleri bu 
kadar uzun süremez» diyor. 

Şimdi insaf buyurun; fert başına 2 500 dolar 
millî geliri oaln bir ülkede istikrar tedbirlerinin 1,5 
sene sürmesi fevkalade sıkıntılı ve sakıncalı görülü
yor, 1 000 dolar civarında bir millî gelirin olduğu 
Türkiye'de dört senedir istikrar tedbirleri hüküm sür
mektedir. Kimseye de kabahat bulmuyorum; ama 
bir vakıadır, onu da söylüyorum ve bunun çok sı-
ıkıntıları olduğunun bilinmesini bir telkin olarak arz 
etmek istiyorum. 

Bütün bunları; yani Planın çok aceleye getirilmiş 
olması ve demokratik bir baza oturtulmamış olma
sını, diğer taraftan enflasyon içerisinde hazırlanmış 
bulunmasını dikkate alarak, sadece bir telkin ola
rak, 1985 yılının bir geçici programla idare edilme
sini ve asıl planın 1986 başımdan itibaren tatbik edil
mek üzere 1985te hazırlanmaya baglammasmı teklif 
edeceğim. Çünkü, dediğim gibi, hem daha demokra
tik bir baza oturtma imkanı olur, hem de enflasyon 
eğer daha fazla kontrol1 altına alınırsa Hükümetin 
daha sağlıklı hesaplar yapması ve önünü daha iyi 
görmeıi imkin dahiline girmiş olur. 

Muhterem milletvekilleri, şimdi müsaade ederse
niz Flanm biraz da muhtevası üzerimde; yani hedef
leri ve hedeflerin tahakkuk etme imkânları üzerin
de görüşlerimi arz edeyim. 
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Biliyorsunuz Plan, beş yıllık dönem için, 5,3'ten 
başlamak ve gittikçe azalan bir artış temposu içerisin
de son yılda yüzde 7'yi bulmak üzere ortalama yüzde. 
6,3 nispetinde bir kalkınma hızı öngörmüştür^ Şim
di, bu kalkınma faizi, bundan evvelki planlardaki 
iddialı hedefler ve o plan dönemlerindeki gerçekleş
meler (Dördüncü Plan hariç) dikkate alınırsa realist 
gibi, gerçekçi gibi görünüyor; iddialı olmayan, mu
tedil olan, hatta mütevazı olan hedefler... Fakat me
seleye biraz daha yakından baktığımız zaman, diğer 
planlarla mukayese edildiği zaman iddialı olmayan 
bu hedeflerin Türkiye'nin bugünkü şartları içerisinde 
gerçekleşmesinin fevkalade 'güç olduğunu anlatmaya, 
arz etmeye çalışacağım. 

Bir kere birinci güçlük; Dördüncü Plan dönemin
den Beşinci Plan dönemine atlamış olmamızdır. Ya
ni çok düşük birtakım gerçekleşmelerden; tasarrufta 
olsun, üretimde olsun, daha birçok hadiselerde olsun 
ve nihayet ortalama 2,1'dir biliyorsunuz gayri safi 
yurt içi hâsıladaki artış; bu artıştan birdenbire orta
lama yüzde 6,3'iük bir hedefe geçebilmek fevkalade 
müşkül. 

Genellikle Türkiye'de bu tahminleri değiştiren ta
rım sektörüdür. Tarımda verimlilik yüksek olduğu 
dönemlerde umumiyetle öngörülen hedefe varılabili
yor, olmadığı zamanlarda varılamıyor. Son birkaç 
yıldaki hadise de budur. Geçen sene tarımın iyi ol
ması ve bu sene tarımın iyi olacağının hissedilmesi, 
gelecek sene için nikbin birtakım tahminler yapma
yı tekin etmiş görünüyor ve onun için de, bütün 
dönem için, bütün dönem zarfında tarımın yüzde 3,6 
nispetinde büyüyeceği varsayılmıştır. 

Şimdi Üçüncü Plan döneminden itibaren baktı
ğımız zaman hadiseye, Türkiye'de tarımın ortalama 
3,6 oranında büyüdüğünü görmüyoruz. Yok böyle 
bir şey. 6,4 olduğu bazı yıllar da vardır ama, genel
likle tarımda ortalama büyüme hızı 2 civarındadır. 
Kaldı ki, Türkiye'de önümüzdeki yıllarda tarımın 
verimliliğini demin söylenen bazı umumî temenniler 
dışında genel verimliliğini artırıcı çok büyük bir alt
yapı yatırımı da yoktur. Yani, 1950lerde birdenbire 
traktör girmesi veyahut da birdenbire baraj hareket
lerinin girmesi gibi hadiseler yok. Olmadığı zaman 
tarımda hava şartları dışında verimlilik değişimi faz
la olmaz. Bu itibarla ortalama hedefin gerçekleşme
si için öngörülen büyük sektör faraziyeleri varsayım
ları bana biraz abartılmış olduğu hissini vermekte
dir. 

İkinci husus da şudur: Bir kere burada konuşan 
bazı arkadaşlarımla belki değişik bir şeye düşeceğim 
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ama, istikrar programı ile kalkınma programının bir 
arada yürütülebileceğine kani değilim. Bir memleket
te ya istikrar programı yürütülür, ya kalkınma veya 
büyüme programı yürütülür. Kalkınmada her puan 
artışı enflasyonu tahrik eden bir faktördür. 

Şu halde ne yapacak acaba Hükümet? Demin iz
lerini vermeye çalıştığım stratejideki; yani enflasyonu 
kontrol altına almayı veyahut istikrar tedbirlerinin 
tatbikini biraz yayacak mıdır? Ö mudur gayesi? 5 
sene, 10 sene, 15 sene... Çünkü, nihayet elimizde bir 
vesika yok ama, tahmin ederim bu Plan dahi 15 se
nelik bir perspektif içerisinde belli birtakım hedefleri 
öngörmektedir. En azından kafalarda öyle bir şey ol
ması lazımdır. Öyle olduğu zaman eğer istikrar ted
birlerine şiddet verilirse, yani öncelik verilirse, bu he
deflerin zamanında gerçekleşmesi imkân dahiline 
girmez. Hatta ondan sonraki planın da muvaffakiyet 
şansı tehlikeye girer. 

Fazla vaktinizi almamak için rakamlara pek gir
mek istemiyorum. Yalnız, birtakım varsayımların ve 
bazı hesapların gerçekçi olmadığını birkaç tane misal 
Vererek vurgulamak istiyorum. 

Bir kere yatırımların artış hızı için öngörülen 
rakam, özellikle özel sektörün yatırımlarının artış 
hızı için öngörülen rakam gerçeğe uymamaktadır. 
Menfi bir yatırım atmosferinden; yani ataletten bir
denbire, bugüne kadar son iki planda dahi görülme
yen bir yatırım artış hızına geçilmesi temenni edilir, 
hatta hayal edilir; ama gerçekleştirilemez. 

Bu yatırımlarda yapılan bölünme de beni, hiç 
değilse, mensup olduğum partiyi biraz rahatsız et
mektedir. 

Şimdi sayın arkadaşlar; devletçiliğe karşı olmak 
başka şeydir, kalkınma sürecinde devletin vazgeçil
mez fonksiyonlarını işletmek başka şeydir. Kalkın
manın bu safhasında Türkiye, birtakım işlerin Dev
let tarafından yapılmasından vazgeçemez, kalkınma
nın sorumluluğunu bu kalkınma safhasında özel sek
töre devredemez. Bırakın Devlet yapsın, sonra satar
sınız; bir şey olmaz ki... (MDP sıralarından alkış
lar). 

Devletçilik, işlerin Devlet tarafından yapılması 
demek değildir. Devlet, özel sektörün yaptığı işleri 
de devletleştirir, gene devletçilik'' olur. Devletçiliğin 
ruhu şudur: Karar mekanizmasını piyasadan çekip, 
merkezî bir organa getirmektir. , 

Siz eğer o mekanizmaya mani olursanız, tekelleş
melere mani olursanız, piyasayı işletirseniz; yatırı
mın Devlet tarafından yapılması, hatta Devlet mül-
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kiyetinde kalması, hatta muayyen şartlar altında ı 
Devlet tarafından işletilmesi ve sunulması hiçbir 
mahzur teşkil etmez. 

Kaldı ki, mutlaka Devlet tarafından sunulması ı 
gereken bazı hizmetler vardır ki, onların yatırımının 
Devlet tarafından yapılması şart; çünkü kârlı değil. 
Bunlar da sosyal fayda sağlayan yatırımlardır. Bakı
yorum, (Biraz sonra gelecektim; ama burada tedai i 
ettim) mesela kamu sektöründe sağlık ve eğitim mas
rafları hemen hemen sabit kahyor nispî oUrak; eğer 
yanılmıyorsam. 

Şimdi arkadaşlar bunu tefsir edelim. Bu şu de
mektir : Tabiî miktar olarak artacak, nispî olarak 
artmayacak demek; bugün millî gelirden eğitim ve 
sağlık için ayırdığımız meblağların tatmin edici ol
duğu faraziyesine dayanıyoruz demektir. Mademki 
nispeti sabit tutuyoruz, şu halde bugün dahi millî 
gelirden eğitime, sağlığa ve benzer hizmetlere yeter 
miktarda kaynak ayırıyoruz demektir; ama öyle de
ğildir. 

Çünkü bunlar sadece sosyal yatırım değil, bunlar 
aym zamanda ekonomik yatırımlardır. Biliyorsunuz 
iktisatta sosyal sabit sermayedir bunlar,' (beşerî kapi
taldir, beşerî sermayedir ve kalkınmanın en büyük 
muharriki, en büyük müşevvikidir ve en lüzumlu 
şartıdır. 

Şimdi, Devletin bazı vazifelerini yapmasından 
vazgeçince, Devletin tasarruf imkânlarını daha dar 
tutunca, Devletin yatırımlarını daha dar tutunca, as
lında yatırımların dağılımında Türk halkı için daha 
çok erken birtakım yeni seçimler, yeni tercihlere gi- ' 
diyorsunuz ki, bence bunun mahzurları çok kısa za
manda görülecektir. 

Hiç gerçekçi olmayan bir şey de, tasarrufların ar
tışı hakkındaki tahminler. Halen 9,2 civarında olan 
özel sektör tasarruf oranı, gelecek sene birden bire 
12,23'e çıkıyor. Nasıl sıçrıyor belli değil. Ondan son
ra da devre sonunda galiba 13,78'e yükseliyor. Hiç 
olmamış bir şey ve bunu tabiî tutturabilmek için 
(birçok sevdiğim arkadaşlarım var Planlamada, on
ları da eleştirmek istemiyorum ama oturmuşlar, 1985 
yılında marjinal tasarruf oranını 33,6 diye hesap et
mişler. Böyle çok hesaplamalar var bizim eski plan
larda, hiçbirisi gerçekleşmemiştir. Olacak şey değil 
marjinal tasarruf oranının bu nispette olması. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — Var, 
var; öyledir. 

AHMET MEMDUH YAŞA (Devamla) — Mü
teakip seneler için evet 32,6. Bakın isterseniz; yani he

saplayın, yok maalesef Planda, ama hesaplanınca bu 
rakam çıkıyor. 

Bir arkadaşımız (Zannediyorum Aydın Beyefen
di) sermaye hâsıla oranı hakkında görüşlerini söyle
di. Aşağı yukarı katılıyorum. Yani kalkınmada iler
ledikçe, kalkınmada mesafe aldıkça sermaye hâsıla 
oranı (Fikirlerinizi karıştırmak istemiyorum, çok tek
nik bir konudur) yükselir; yani yatırımın verimliliği 
düşer. Eski planlarda bu oranın 2,5'a kadar indiği 
zamanlar olmuştur. Üçüncü Planda 3,15'tir, doğru
dur ve o dönem için Üçüncü Planda 20,5 yatırımla 
6,3'lü'k yıllık kalkınmayı mukayese ettiğiniz anda 
3,15'in gerçekleştiğini görüyoruz; ama aradan 10 se
ne vakit geçmiştir. 

Ekonomimizin bugün içinde bulunduğu durum, 
özellikle dışa açılmış bir ekonomi; yani dünyanın ser
best rekabeti içerisinde yatırım yapıyorsunuz. Bu ba
kımdan çok marjinal verimlilikle çalışmak mecburi
yetindesiniz. 3,15'in gerçekçi olduğunu sanmıyorum. 
Bu hesabın gözden geçirilmesini gerçekçilik adına siz
den bilhassa rica ediyorum. 

Üzerinde hassasiyetle durulması gereken bir hu
sus da, kalkınmada kendisine öncelik verdiğimiz ve 
büyük tasarruflar yapacağını umduğumuz özel sek
törün bu yatırımlar için, bu yarattığı tasarruf için 
nasıl bir finansman kanalı kullanacağı hakkında hiç
bir şey yok. Yani, ekonominin durumuna baküğimız 
zaman, bu ülkede kredi stoku 1982 yılına nazaran 
yüzde 20 azalmıştır, tahvil ihracı hemen hemen satu-
re olmuştur, işba haline gelmiştir ve yeni hiçbir mü
essese yoktur. Piyasa mekanizması; eğer Devlet ay
rıca bir mkanizma kurmayaca'ksa, ki, kuracağına dair 
bir şey de yok, bu finansman nasıl olacaktır? Kamu
da olsa anlarız; finansman oluyor ama, özel sektör
de finansman kanalları tıkanmaktan nasıl kurtarıla
caktır, nasıl işletilecktir? 

Herhangi bir tembihte bulunmak istemiyorum, 
özür dilerim; fakat eğer gerekli tedbirler şimdiden 
alınmazsa bu memlekette tekrar bir banker olayının 
yaşanmasından korkuyorum. (MDP ve HP sıraların
dan alkışlar). 

Bu genel dengeden sonra, müsaadenizle diğer iki 
denge hakkında görüşlerimi kısaca ve hulasaten arz 
edeceğim. Birincisi dış ödemler dengesi, diğeri de 
kamu finansman dengesi. 

Dış ödemeler dengesi deyince tabiî akla ilk gelen 
şey ihracattır. İhracatın artırılması lüzumundan şüp
he edilemez; bundan hiçbirimiz şüphe etmiyoruz. 
Hatta yıllarca Türk ekonomisinin kapasitesine uygun 
bir ihracat potansiyeli sergilenmediğinden hepimiz şi-
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kâyet etmişizdir. Ayrıca, kalkınma için de ihracat 
gereklidir. 

Çünkü, ihracat lüzumlu dış kaynağı sağlayacak 
vasıtalann başında gelir. Fakat bu, her şeye rağmen 
herçibâdabad, (Daha evvel söyledim, kimse anlama
dı, Türkçesin'i söyleyeyim) her ne olursa olsun, her 
maliyetle ihracat yapılması anlamına gelmez. Aşırı 
teşvik tedbirleri, özellikle karışık ve aşırı teşvik ted
birlere, keyfi muameleye imkân veren teşvik tedbir
leri ihracatı artırmaz, döviz rantresini artırır Dev
letten prim almak için; ama ihracatı artırmaz, bila
kis ihracatı bazı hallerde dejenere eder, Türk malla
rının bazen yok pahasına satılmasını, hatta belki de 
dışarıda tahrip edilmesini intaç eder. 

Benim hatırladığım, 1940'lann sonunda, dış tica
ret rejimini bilenler varsa, bir 3 sayılı liste vardı. 
Bu 3 sayılı liste hükümetin, ihraç edildiği takdirde 
mukabilinde ithal hakkı verdiği mallardı. Bu malları 
ihraç edenlere ithal hakkı verilirdi, öte taraftan it
halat fevkalade kısıntılı idi. Bu mallar nelerdi? Tü
tünün bir nevi, düşük tenörlü krom vesaire, taş, top
rak, kil ve ne varsa... Olan şu idi: Millet vapurlara 
bunları yüklerdi, Çanakkale dışında vapurlardan taş 
ve toprağı boşaltırdı, gelir ithal hakkı alırdı. Buna 
benzer tecrübeleri Türkiye çok geçirmiştir. 

Ben, hayalî ihracat rakamının düşünüldüğünden 
fazla olduğundan korkuyorum, özellikle bunu daha 
evvel de 'burada arz etmeye çalıştım; işçi dövizleri 
rantrelerindeki düşüklüğü biraz olsun buna bağlamak 
istiyorum. Onun için, İhracat tamam; ama daha ras
yonel "bir sistem içerisinde ve özellikle vergi iadesini 
bir prim şeklinde değil, fakat ihraç mallarımızın bü
tün istihsal prosesinde, bütün istihsal sürecinde yük
lendiği vergileri gerçekten ödemeyi hedef alan, ger
çek bir vergi iadesi şekline getirmek, yani ihraç mal
larının Türkiye'de ayrıca bir vasıtalı vergiye dönmesi
ni önleyecek tarzda tanzim edilmesini teklif ediyo
rum. 

Buna bakınca da ve özellikle Türkiye ekonomisi
nin bünyesine nihayet 40 senedir kurduğumuz ve iç 
piyasa için kurduğumuz ekonomik yapının çok kjsa 
zamanda değişmeyeceğini, değişemeyeceğini dikkate 
alarak, Planda öngörülen- yüzde 16 civarındaki ihra
cattaki artış hızını biraz mübalağalı bulduğumu be
lirtmek istiyorum. Bana göre, ihracatı artırma he
defini 'biraz daha uzun bir zamana yaymakta yarar 
vardır. Bunu mevcut endüs'tıfiden bekleme yerine, 
mevcut endüstriye yapı değişikliği getirerek onu taz
yik'etme yerine» yeni bir endüstriden beklemek da
ha rasyonel 'bir davranış olur. 

Dış ticaret hadlerinde 'bizim aleyhimize seyreden 
rakamlar, bizim ihracattaki zorlamanın çok tipik ve 
memleket aleyhine !bir yansımasıdır. Şu anda 140 ci
varındadır ve 1975*te başlayan dış ticaret düşüşü sü
ratle devam etmektedir. Gerçek fiyatlar yansıtılsa, bu
nun belki daha fazla olduğu da görülebilir. 

Planda işçi gelirleriyle ilgili olarak yapılan tah
minleri, eğer hayalî ihracat bertaraif edilirse, realist 
'bulurum; ama ihracatta (bu teşvik tedbirleri devam 
ederse,: zannediyorum işçi dövizlerinin büyük bir kıs
mı ihracat bedeli olarak karşımıza gelecektir. 

Ya'bancı sermayeye 'gelince : Yabancı sermayenin 
teşvikinde, iktidar partisiyle yüzde yüz beraberiz. Mut
laka yabancı sermayenin teşvik edilmesi gerektiğine 
inanıyoruz. Yabancı sermaye Türkiye'de, olmadığı za -
man dahi korkutulmuştur, lüzumsuz yere * korkutul
muştur. Çıkmayan petrol üzerinde kavga yapılmış
tır Türkiye'de. Yapılmayan yalbancı yatırım üzerine 
kavga yapılmıştır. Bunları geride bırakmak lazım. 
Ama buna rağmen, bu 'hava Türkiye'de 30-40 sene 
estirildiği için, yabancı sermayenin Türkiye'ye kolay 
kolay 'geleceğine pek inananlardan değilim. Bu iti
barla, Planda yer alan rakamı 'biraz mübalağalı 'bul
duğumu, 'özellikle vurgulamak istiyorum. Zannediyo
rum 1,3 milyar dolardır, 'beş sene için tahmin edilen 
miktar. Bana biraz, hatta çok fazla geldi. Unutulma
sın ki, 1983 yılında fiilen olan yabancı sermaye ya
tırımı 72 milyon dolardır, 1984 t̂e öngörülen miktar 
da 100 milyon dolardır, gelecek senelerde bunun 350 
milyon dolara çıkması için çok özel sebepler olması 
lazım. Bu özel sebepleri de müsaadenizle bendeniz 
görmüyorum. 

Birkaç yıl önce 300-400 milyon dolar olduğu yıl
lar var ama, 'bilenler bilir 'bunun ne olduğunu. Bili
yorsunuz, garantisiz ticarî''borçların «yabancı serma
ye» adı altında teşhir edilmesinden ibarettir, ©ütün 
Cumhuriyet tarihinde Türkiye'ye gelmiş olan ya'bancı 
sermaye miktarı 500J6O0 milyon dolar civarındadır. 
Onun İçin, 'beş senede'1,3 milyar dolar bana fazla mü
balağalı geldi, '• 

Ben, her şeye rağmen ve bazı itirazlar celbedece-
ğini bildiğim halde, Hükümetin ödeme bilançosunu 
kolaylaştırıp, rahatlatmada dış krediye daha fazla 
önem vermesini salık vereceğim. Dış krediler daha 
emin 'bir kaynaktır ve gerek Türkiye'nin bugün sağ
ladığı itibar, gerek dünya konjonktürü, zannediyorum, 
Türkiye'nin dışarıdan rasyonel esaslara uygun şekil
de borçlanmasına imkân vermektedir. Talbiî bu ara
da, kısa'vadeli borçlanmalara dikkat edilmesini, pre-
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finansman müessesesinin iyi kontrol edilmesini ve 
Türkiye'nin itibarını zedeleyebilecek perakende borç
lanmalara Devletin mani olmasını bilhassa tavsiye 
ederim. Şüphesiz, ister uzun ister kısa vadeli, hiçbir 
özel dış borçlanmaya kur garantisi verilmemesini 
özellikle rica edeceğim. Kur garantisi, devlet ekono
misine birtakım insanlar adına bir menfaat sağlamak 
dışında herhangi bir faydası olmayan bir müesse
sedir; çok zararı görülmüştür, daha da görülecektir. 
Petrol Kanununda mevcut olan kur garantisine biz
zat petrol şirketleri itiraz etmektedir; çünkü hu yüz
den transferleri gecikmiştir, (daha eskiden bahsedi
yorum ve onlar da bu kur garantisini bir imtiyaz 
olarak kabul etmektedirler. Cumhuriyet hükümetle
rinin kimseye (imtiyaz vermeye mecburiyeti yoktur. 
Bu, sabit^kur zamanında düşünülebilirdi; ama bugün 
az çok serbest kur olduğuna göre ve yatırım yapa
cak olan kimsenin bütün değerleri, kurdaki değişik
likleri az çok takip edeceğine göre, buna ayrıca kur
lardaki artış dolayısıyla bir tazminat vermenin man
tığını benim bulmama imkân yok, başkasının da 
mantığına karışmıyorum. 

Bu vesileyle AET'ye de temas etmek istiyorum. 
'Müsaade ederseniz ben, Planda AET konusunda 

yazılan cümlelerin fevkalade müphem olduğunu ve 
bu cümlelerden AET'ye giriş niyetini sezmediğimi 
söylemek mecburiyetindeyim. Aksine, aslımda AET'ye 
girilmeyeceği vurgulanmıştır. En azından 5 yıl zar
fında müracaat edilmeyeceği anlaşılmaktadır; fakat 
daha tehlikeli bir ifade, işçilerin serbest dolaşımıyla 
ilgili olarak konulmuş olan hükümdür. Deniliyor 
ki: «TürkiyevCumhuriyeti işçilerin dolaşımı için ge
rekeni hakkı elde etmiştir. AET'ye girelim veya gir
meyelim, bu haktan fedakârlık edilmeyecektir.» Bu 
şu demektir! «AET'ye girmeye acele etmeyin, eğer 
gayeniz işçi dolaşımıysa, biz bunu onsuz da ya
parız.» Eğer bu demek istemiyorsa, bu çok tehlikeli 
bir saptırmadır; bir metnin tashihini bilhassa rica 
edeceğim. AET'ye girmek, Türkiye için yalnız ikti
sadî seçim değildir; siyasî ve sosyal seçimdir. Yu
nanistan'ın AET'ye girmesinden sonra Batı Arvu-
pa'nm Ege'ye karşımıza bir blok olarak gelmiş ol
ması durumunu Türkiye'nin tashih etmesi lazımdır,: 
Bu tashih, ancak AET'ye girmekle gerçekleşebilir. 
Bu itibarla AET'ye girmemek, AET'ye girişi sav
saklamak, bilerek değil, ama başka sebeplerle, belki 
sırf iktisadî sebeplerle Türkiye'nin dış politikasını 
fevkalade tehlikeli bir girdaba sokar. 

Şimdi, çok Sayım Başbakanın son zamanlarda sık 
sık işlediği bir konu var. Aslında ben bunu bu

raya getirmeyecektim ama, geçenlerde bir başka sa
yın bakan da aynı konuyu (işlediği için getiriyorum. 
Bu da, bir zamanlar bir milyon dolar krediye muh
taç olanı Türkiye'nin, şimdi 70Q milyon dolar kredi 
açtığı hikâyesidir. 

Şimdi arkadaşlar, Türkiye'nin tarihinde ödemeler 
bilançosu bakımından fevkalade sıkıntılı dönemler 
vardır; para bakımından da öyle. Benim gibi tarih 
meraklısı olan Sayın Maliye Bakanının bu işlere 
ait 'birçok misaller bildiğini biliyorum. 

Osmanlı îmaparatorluğu zamanında Selânik'e 
vali tayin edilmiş olan bir merkez memurunun Selâ
nik'e gidemediğini <ve harcırah karşılığımda reji ida
resinden borçlanmak için sadrazamın tavassut etti
ğine dair kayıtlar vardır tarihimizde. 

Gene, 1950'lerin sonlarında bir hükümet heyeti
nin Avrupa'ya gidebilmesi için 'Beyrut piyasasından 
20 bin dolar borçlandığını biliyorum. 

'Bunlar acı misallerdir. 1 milyon dolar hikâyesi 
bunun tamamen dışındadır. 

Bir konsorsiyum var, o konsorsiyum OECD içe
risinde oluşuyor. Orada Liechtenstein Dukalığı da 
olabilirdi ve 500 bin dolar borç verebilirdi; hiç önem
li değil. Keşke reddetseydi Türkiye, etmemiştir; 1 
milyon dolar da o koymuş sepete, Türkiye'nin bu du
rumdan kurtarılmış olması şayanı şükrandır. Bunu 
kim yapmışsa, hepsine teşekkür borçluyuz; ama 
bunu ikidebir zikretmek ve böyle bir konsorsiyumun 
işlediğinde olmuş olan bir olayı yanlış tefsir etmek 
ve bir de 700 milyon dolar hikâyesini de, sanki Tür
kiye gerçekten ödeme bilançosu sıkıntısını tamamıyla 
bertaraf etmiş, 'Merkez Bankası kasaları dolarla, dö
vizle dolmuş, istediğimize şimdi kredi açıyoruz ma
nası çıkacak tarzda anlatmak, bana pek uygun gel
miyor. 

700 milyon dolar hikâyesi nedir? 700 milyon do
lar, zannediyorum biraz, zorbaya para kaptırma hi
kâyesidir. Zaten ödenmeyen ihraç mallarımız bedeli
nin, biraz daha fazla ihracat yapmak suretiyle bunu 
belli daha iyi bir plana bağlamak ve böylece hem 
ihracatı mümkün kılmak, hem de karşı tarafı bu 
belir bir dönem sonunda petrolle veya başka bir şeyle 
ödemeye ikna etme hareketidir. Kendisi ile anlaşma
mız olmayan Libya da aynı işi yapıyor? Bir kere 
kolumuzu kaptırmışız. Verilen bir para da yoktur, 
ödediğimiz bir dolar da yoktur; üstelik bu hareketin 
müsaade ederseniz enflasyonist tesiri de var. Çünkü, 
hem bunum için para çıkıyor piyasaya, hem mal ge
liyor, arz azalıyor, hem de mukabili ithalat yapama-
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dığımız için bunu, parayı çekmek veya mal arz et
mek suretiyle telafi etmek imkânını da bulamıyoruz, 
700 milyon dolar hikâyesi de bu kadar. 

Kamu kesininin finansman dengesi hakkında bir
kaç söz söylememe müsaade ötmenizi rica edece
ğim. Çrlobal vergi yükünün yüzde 16.5'5'te dondurul
muş olmasını tehlikeli buluyorum; yani bugünkü nis
petin devamı anlamına gelir. Türkiye bütçesi, yani 
kamu daha çok harcama yapma mükellefiyetinde 
olan bir varlıktır. Kamu gelirlerinin yüzde lG,55'te 
(ki, aslında rakam bunun da altındadır) tutulması, 
Devletin harcama imkânlarım sınırlayacak bir ted
birdir ve bütçe açıklarına bir gizli potansiyel teşkil 
etmektedir. Ayrıca bu, Devletin vergiyi finansman 
aracı dışında bir iktisadî ve sosyal araç olarak kul
lanma niyetinden de vaz geçtiği anlamına gelir. 

(Kamu vergileme gayretinin bilerek sınırlandırıl
ması, kamu harcamaları anlayışında da bir değişik
liği ifade eder. Demin söylemeye çalıştığım, sosyal 
fayda üreten bazı hizmetlerin, bilhassa eğitim, ulaş
tırma, elektrifikasyon, sulama ve benzeri hususlarda 
faaliyetin gittikçe devletten özel sektöre kaydırılma
sı niyetini gMer gibi 'görünmektedir. Eğer özel sek
tör bunu yapabilirse mesele yok; ama bir mesele var; 
bütün 'bu hizmetleri uzun zaman parasız, yani bedel
siz istihlak etmeye alışmış olan Türk halkı, 'böyle 
bir hizmet kaydırması sonunda bunlar için yüksek bir 
bedel ödemeye mecbur kalırsa, bunun anlamı, mevcut 
refahından fedakârlık etmesidir. Çünkü bunlar da 
tıpkı yiyecek, içecek gibi kullanılan hizmetlerdir. 
Bundan sonra bu hizmetleri eğer özel sektör yapacak
sa ve özel sektör sunacaksa; ki meşhur Köprü Baraj 
Kanununa muhalefetimiz de daha çok bundan kay
naklanıyordu, o takdirde Türk halkının refah seviye
sinde, millî gelirin ifade ettiğinin dışmda bir menfi 
unsur oluşuyor demektir. 

:Bu arada, transfer harcamaları nispetinin azal
masını da ben biraz tehlikeli buluyorum. Çünkü, trans
fer harcamalarında indiremeyeceğiniz bir unsur var; 
devlet borçları mürettebatı. Onlar sabit kalınca, da
ha doğrusu artınca <ki, artıyor) bu demektir ki, dev
let borçlan mürettebatı dışında, yani daha çok sos
yal mahiyetteki <belki bundan gübre sübvansiyonu
nu kastediyorsunuz) sübvansiyonlar kaldırılacaktır. 
Bu da, benim kanaatine göre çok acele alınmış bir 
karardır. Ben aksine, sosyal sübvansiyonların artırıl
masını ve özellikle temel gıda maddelerinde üretimi 
cesaretlendirmekten alıkoymayacak bir sübvansiyon 
sisteminin tatbikini de salık veriyorum. 
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Buna mukabil Planda, Katma Değer Vergisine 
geçilmesi hususundaki vaadi fevkalade müspet ve ye
rinde bir hareket olarak karşıladığımı, belirtiyorum. 
Ayrıca, 'belki çok kişiyi igilendirmez; ama carî har
cama ve yatırım harcaması ayrımının daha rasyonel 
esaslara oturtulması hususundaki noktayı ilk defa bir 
planda görüyorum; bu noktaya işaret etmiş olanları 
ve bu lazimeye dikkat etmiş olanları bilhassa tebrik 
etmek istiyorum. Çünkü, bizim bütçelerimizdeki tas
niflere bakarak, Türkiye'nin kırk elli yıl zarfında ne 
carî harcama yaptığını, ne yatırım yaptığını tespit et
mek katiyen mümfeün değildir. 

Sayın 'Başkan,; değerli milletvekilleri; birkaç ke
limeyle sözlerimi Sağlamak istiyorum. 

Türk Milletinizi büyük fedakârlık yaparak, tak
riben elli senedir, hatta daha fazla bir zamandan 'be
ri yürüttüğü kalkıhma gayreti ve bu gayretin sebebi
yet verdiği türlü (sıkıntılar; halkımızın refah seviye
sinde, yaşama sevjyeainde bir iyileştirme yaratmış ol
makla beraber, yine de milletlerarası klasmanda re
fahın ölçüsü olan i fert başına millî gelir bakımından 
bizi çok aşağıda bir yerde olmaktan kurtaramamıştır. 
Bunun türlü sebepleri vardır. Sebeplerden bir tanesi, 
kesintilerdir. Kesintilerin üzerinde durmuyorum; ama 
bir diğer önemli «ebebi, Türkiye'deki hızlı nüfus ar
tışıdır. Hızlı nüfusj artışının 'beş on sene evvelki seyir
de olmadığım biliyorum, ama bunun sebebi, biliyor
sunuz, daha çok Türkiye'nin dışına işçi gitmiş olma 
sidir; yani potansjyel 'bence aynıdır ve yüzde 2,5 ci
varındadır.. 

.t • 

1979'dan 1983; sonuna kadar Türkiye yüzde 2,2 
nispetinde bir re^l 'büyüme sağlamıştır. Tabiî eski 
yıllara nazaran bu çok düşüktür, ama Avrupa stan
dartlarına nazaran yüksektir. Buna rağmen, Türkiye 
1978'in fert başınja düşen millî gelirine, ancak Önü
müzdeki sene ulaşacaktır. Bütün sebep nüfus artışın
daki hızdır. (Bu meseleyi, Türk Milletinin dinî inanç
larım da rencide etmeden ve Türk halkının inançla
rını zorlamadan bir hal tarzına götürmek her hükü
metin olduğu gibi, bugünkü Hükümetin de vazifesi
dir; bunun üzerine eğilmek gerektiğine kaniyim. Plan
da buna dair hiçbir şey 'görmedim. 

Planda görmediğim diğer bir husus da, gelirin 
dağılımıyla ilgili bir iyileştirme programının mevcut 
olmamasıdır. Aksine, yürütülen politikalar ve demin 
söylediğim* devletçiliği değil, ama devlet yatırımcı
lığım, devlet öncülüğünü tasfiye hareketi, Türkiye'de 
gelir dağılımının daha da bozulmasını intaç edecek
tir. 
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Son olarak şunu vurgulayarak huzurunuzdan ay
rılmak istiyorum : Kalkınma, sadece 'bir refalh sıçra
ması değildir, kalkınma* bir topyekûn değişmedir. Bu 
topyekûn değişme içerisinde fert 'başına millî gelirin 
veya gayri safi millî 'hâsılanın artışı, unsurlardan yal
nız bir tanesidir. Bu değişme, Türk halkı için değiş-

. me istikameti, 1809 yılından beri, III. Şefim zamanın
dan heri çizilmiş, Atatürk tarafından kesinleştiril
miştir. Hiçbir refah ölçüsü, hiçbir refah unsurunda 
artış, bu yönlendirmeden fedakârlık etmeye değme
yecektir. 

Saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Memduh 
Yaşa. 

Sayın Yaşa 1 saat konuşmuşttur. 
Milliyetçi Demokrasi Partisi Grubu adına Sayın 

Fenni îslimyeli; buyurunuz efendim. (MDP sıraların
dan alkışlar,) 

MDP GRUBU AİDINA FENNİ ISOMYELİ 
(Balıkesir) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planının finansmanı ve 
genel dengeleri üzerinde Milliyetçi Demokrasi Parti
sinin »görüşlerini arz etmek üzere huzurunuzda bu
lunmaktayım. Bu vesileyle hepinize saygılarımı sunu
yorum. 

(Sözlerimin başında, bu Plan döneminin Memle
ketimiz ve Milletimiz için hayırlı olmasını, aynı za
manda samimiyetle temenni ediyorum. Ayrıca, Plan
lama Teşkilatına, vaki geçmiş hizmetleri dolayısıyla 
teşekkürlerimi sunmak işitiyorum. 

Ben burada, grubumuz adına 'geniş izahlarda bu
lunan Sayın Profesör Memduh Yaşa'dan sonra, uy
gulamaları da d'ikkale. alarak, görüşlerimi arz etmeye 
çalışacağım, 

1982 Anayasası, ekonomik* sosyal ve kültürel kal
kınmanın bir plan çerçevesinde gerçekleştirilmesi il
kesini kabul etmiş, kalkınmanın bir plana bağlan
masını Devlete görev olarak vermiştir Şu halde 
Devlet, ülkemizin bütün kaynaklarım belli, bir türe 
içinde belli hedeflere erişmek üzere planlamakla gö
revlidir. Böydecej Türk Milletinin demokratik rejim 
içinde hızlı ve dengeli bir şekilde kalkınması ve her
kes için insanlık haysiyetine yaraşır bir yaşama se
viyesine ulaşması amaçlanmaktadır. Diğer bir ifa
deyle, Anayasamızın amacı, Türtk ekonomisini dış 
borçla tüketim yapan, o bitince enflasyonla gününü 
gün eden, daha sonra da ekonomiyi durgunlaştıra-
rak istikrar arayan modelsiz bir ekonomi olmaktan 
kurtarmak istemiştir. 
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Üzerinde durmak istediğim diğer bir husus şu
dur: Bundan önce yürürlüğe konan dört plan da, ha
zırlık döneminde kamuoyu tartışmasına açık tutul
muştur. Bundan maksat, geleceğin Türkiye'sinin 
oluşturacağı ekonomik ve sosyali temelle ilgili gö
rüşlere kamuoyunun da katılmasıdır. Böylece, kal
kınma planları kamuoyunca benimsenecek, toplu-
mun desteği sağlanacak, uygulanabilme şansı arta
caktır. Sosyal ve ekonomik kalkınma ile kültürel kal
kınmayı bütünleştiren bir kalkınma planının, top
lumun bütün kesimleri tarafından bilinmesi, bilinmek 
istenmesi ve tartışılması tabiidir. Türk Parlamento
sunu toplumdaki sosyal ve siyasal oluşmaların, çe
şitli düşünce, görüş ve isteklerin odak noktası hali
ne getirmek zorundayız. Türkiye Büyük Millet Mec
lisi, kamuoyunda tartışılmış bir plan üzerinde müza
kere açmaya imkân ve fırsat bulabilseydi Türk Par
lamentosu ve bakımdan çok önemli bir aşama kay
dedebilirdi., 

Samimiyetle vurgulamak isterim ki, Türkiye'nin 
en önemli meselesi, demokratik, çağdaş bir toplu
mu, geleceğin problemlerini de dikkate alarak, sağ
lam bir temel üzerinde tartışarak yükseltmektir. Bu
na önem verilmediği sürece Türk Parlamentosu, 
Türk toplumunun arzu, ihtiyaç ve düşüncelerine 
ulaşmakta zorluk çekecektir. 

Sayın milletvekilleri, ülkemizin toplum yapısı hız
la gelişmektedir. Bir yandan hızlı nüfus artışının ge
tirdiği sorunlar; üretim, yatırım ve tasarruf yeter
sizliği, diğer yandan da hızlı kentleşmenin doğur
duğu sosyal ve ekonomik problemler, bir diğer yan
dan da hızlı artan nüfusa iş temini ve vatandaşın ha
yat seviyesinin yükseltMmesiyle ilgili sorunlar her plan 
döneminde önemini muhafaza etmektedir. Bütün 
bunlara 'ilaveten, 1978'lerden bu yana süren yüksek 
seviyedeki enflasyon, yatırımlarda duraklama, işsiz
lik ve gelir' dağılımında adaletsizlik, ülkemizin eko
nomik ve sosyal sorunlarının çok daha büyümesine 
yol açmıştır., 

Sayın Hükümet, Beşinci Beş Yıllık Kalkınma 
Planını bu sorunları çözmek maksadıyla hazırladığını 
ifade etmektedir. Nitekim, Planının temel ilkeleri 
şöyle sıralanıyor. Fert başına geliri artırmak, sınaî 
üretimin payım artırmak, istihdamı artırmak, orta 
gelir grubunun millî gelirden daha fazla pay almaşım 
sağlamak, tasarruf eğilimini artırmak, öncelikli yö
relere kalkınmada- imkân tanımak vesaire... 

Bu maksatla planın kabul ettiği temel ilkeler şöy
le sıralanabilir»: büyüme istikrar içinde yürütülecektir, 
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enflasyon kontrol altma alınacaktır, üretim faktör
lerinin atıl kalmaması sağlanacaktır. 

Bütün bu ilkelerde Miliyetei Demokrasi Partisi 
olarak mutabık olduğumuzu ifade etmek isterim. 
Ancaik bu Plan, ibahis konusu hedeflere varmak için 
tespit ettiği genel dengeler, tercihler ve politikalar 
bakımından Milliyetçi Demokrasi Partisinin görüş
lerinden farklı bir mahiyet arz etmektedir. Bu Plan, 
tabiî olarak Sayın Özal Hükümetinin ekonomik ve 
sosyal görüşlerine dayanmaktadır. Bu politikada ise 
belirli tercihler sıralaması yapılmıştır. Siralamaya 
göre enflasyonun önlenmesine, her. ne pahasına olur
sa olsun ihracatın artırılmasına öncelik verilmiştir. 
Yatırımın ve üretimin artırılması, ekonomik büyü
me, işsizliğin azaltılması, adil gelir dağılımı gibi esas 
unsurlar ise, Hükümetin uygulama planının son sı
ralarında yer almıştır. Diğer bir ifadeyle, bu politika 
sosyal muhtevayı, dengeli büyümeyi ikinci plana 
itmiştir. 

Değerli milletvekilleri, burada «Plan nedir?» mü
nakaşasına girmek istemiyorum. 20 yılı aşkın bir sü
reden beri Türkiye'de yapılan uygulamaların, artık 
ülkemizde planlı kalkınma fikrini yerleştirdiği ka
bul edilebilir. Ancaik önemli odan, planını nasıl ha
zırlanması lazıım geldiğidir. 

Yukarıda da işaret ettiğim gibi, Plan çalışmala
rında iki unsur hâkimdir: Birincisi, Plamn hedefle
rinin tespiti, ki bu politik bir unsurdur; ikincisi, 
memleket kaynaklarının bu hedefleri gerçekleştirmek 
için kullanılması. Bu ise, teknik nitelikte bir iştir. 
Bir planda hedefler gerçekçi değilse, kaynaklar bu 
verilere göre abartılmış veya ayarlanmış ise, bu tak
dirde planın politik yönü ağır basıyor demektir. 
İşte Beşinci Plan, bu bakımdan teknik yönü gerçekçi 
olmayan bir plandır. Sayın Hükümet kendi progra
mına planın tekniğini vasıta kılmıştır. Diğer bir ifa
deyle, Beşinci Beş Yılhk Plan, politik yönü ağır ba
san bir plan olmuştur, ülkenin beş yıldan beri ge
çirdiği, bir o kadar süre daha geçireceği anlaşılan 
ağır enflaşyonist konjonktör dikkate alınmadan, 
kurulan dengelerle tayini edilen hedeflere varmak 
mümkün olmayacaktır. 

Sayım milletvekilleri, şimdi huzurunuza Beş Yıl
lık Kalkınma Planının özü ve içeriği ile çok yakın
dan ilgili bir hususu getirmek istiyorum. Bu da, Hü
kümetin Programı ile uygulamaları arasındaki tezat
lardır. 

Bilindiği gibi, kalkınma planları bir tedbirler ve 
hedefler tespit ve tahminler manzumesidir. ANAP 
Hükümetinin bugüne kadarki icraatıyla yaptığı vaat

ler, görülmektedir ki, taban tabana zıttır. Gerek Plan 
metninden, gerek Sayın Hükümet yetkililerinin ifade
lerinden de anlaşılacağı gibi, önümüzdeki 5 Yıllık 
Kalkınma Planı Döneminde de halen uygulanmakta 
olan ekonomik ve sosyal politikalar Planda belirli 
gelişme, ilave ve düzeltmelerle uygulanmaya devam 
edilecektir. Sonuçta ise; büyüme hızı, yatırımlar, üre
tim, istihdam, işsizlik, ödemeler dengesiyle, imalat 
sektörleri bazında ve sosyal alanlarda Planda belirtil
miş bulunan hedeflere ulaşılması beklenmektedir. 

Sayın Başbakan Turgut özal Plan ve Bütçe Ko
misyonundaki takdim konuşmasında, bu hedeflerin 
tespitinde nispeten muhafazakâr davranıldığını, fiili
yatta muhtemelen bu hedeflerin aşılabileceğini ifade 
etmiştir. Anavatan Partisi Hükümetinin 6 Kasım 
1983'te iktidara gelmesinden bu yana sekiz ay geç
miştir. Hükümetin kurulmasından1 bu yana geçen altı 
ay sonunda ve daha geçenlerde yapılan tartışmalar 
şunu göstermiştir ki, altı aylık Hükümet icraatı so
nuçları, seçim vaatlerinden, Hükümet Programından 
ve 1984 Program hedeflerinden çok farklı istikamet
lerde seyretmiştir, özellikle, enflasyonun önü alına
mamış, aksine fiyat artışları süratlenmiştir. Seçim 
vaatlerinde enflasyonu, vadeyi fazla vurgulamadan, 
yüzde 10'a indireceğini söyleyen Sayın özal, Hükü
met Programında, bunun en çok 5 yıllık bir süre so
nunda başarılacağını açıklığa kavuşturmuş, 1984 için 
ise, 1984 ara programında yer alan yüzde 25 enflasyon 
hedefi kabul edilmiş bulunmaktadır. 

Marttan sonra ve 1984*^1 ikinci üç ayında enflas
yon oranının düşmesi ve mevduat faizlerini buna 
göre ayarlamayı 'bekleyen Hükümet yetkilileri, tam 
aksi ile karşılaşarak, ikinci üç ayda mevduat faizini 
tekrar yükseltmişlerdir. 1984 enflasyon hızı, 1983'ün 
çok üstünde seyretmiştir. Nitekim, Kasım ve Aralık 
aylarında toplam enflasyon hızı yüzde 8,5, Ocak ve 
Mayıs ayları arasında da yüzde 28,4*ü; yani Sayın 
özal İktidarı döneminde yedi ayda yüzde 36,9'u bul
muştur. Enflasyon bir tırmanma haline gelmiş görün
mektedir. 

Sayın milletvekilleri, enfasyona paralel olarak, sos
yal denge bozulmuştur ve bugün çok kritik bir nok
taya gelinmiştir. Sayın özal, 6 Kasım seçim propa
gandalarında ortadirek olarak , adlandırdıkları işçi, 
memur, emekli, çiftçi ve esnafın durumunu düzelte
ceğini vaat etmişlerdir; fakat seçimden sonra bu züm
reler ihmal edilerek hayat pahalılığı karşısında âde
ta unutulmuşlardır, işçilere yapılan ücret artışları enf
lasyonun çok gerisinde kaldığı halde, Sayın özal, işçi 
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kesimiyle diyalog kurmaya, dert dinlemeye pek de 
istekli görülmemiştir. Fiyat artışları karşısında me
mur ve emekli maaşlarına yapılan zamlar çok ye
tersiz kalmıştır. Sanayici ise, para darlığı ve yük
sek kredi faizi yükü altında çok ağır şartlar altında 
(bulunmaktadır. Gerçek odur ki, Sayın Hükümet çok 
mahdut sayıda bazı firmalara her türlü malî imkân 
ve teşvik tanımakta, imtiyazlı ve tekelci bir grup ya
ratmakta, bunun dışında kalan küçük ve orta cesamet
teki sanayici daha aşağılara itilmektedir. 

Muhterem milletvekilleri, Beşinci Beş Yıllık Kal
kınma Planı hedeflerine erişilemeyeceği hususundaki 
endişemin temel kaynağı, ANAP Hükümetinin bugüne 
kadar uyguladığı, işte hu yanlış ekonomik politika 
ve tedbirlerde yatmaktadır. Planda yer aldığına göre, 
aynı politikalara Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı 
döneminde de devam edilecektir; fakat bugüne kadar 
Hükümet tarafından uygulanan ekonomi politikası 
yanlış olduğu içindir ki, enflasyon önlenememiş, sos
yal denge bozulmuş, yatırımlar durmuş ve bu meyan-
da özel yatırımlar uyarlanamamış, işgücü fazlası ve 
işsizlik artmıştır. Aynı politikalara bazı ilave değiş
tirmelerle Beşinci Beş Yıllık Kalkınma döneminde de 
devam edilmesi, Planda belirtilen hedeflere ulaşmanın 
mümkün olamayacağını gösteren bariz bir delildir. 

Değerli milletvekilleri, Beşinci Beş Yıllık Kalkın
ma Planında, gayri safi millî hâsılanın 12 trilyon
dan 16 trilyon Türk Lirasına yükseltileceği ve bu 
dönemde millî gelirin ortalama yüzde 6,3 oranında ar
tacağı hesaplanmıştır. Beşinci Beş Yıllık Plan döne
minde bu oran ne ölçüde tahakkuk edebilir? Bir tes
pit yapabilmek için Dördüncü Beş Yıllık Plan döne
minde alınan sonuçları incelemekte isabet vardır. Bi
lindiği gibi, Dördüncü Beş Yıllık Plan döneminin 
önemli bir kısmı, 24 Ocak 1980 Kararlarının uygu
landığı bir vasat içinde geçmiştir. Bu dönemde gayri 
safi millî hâsılada ortalama artış, ancak yüzde 2,1 
olmuştur. Aynı dönemde, sektörler itibariyle tarımda 
yüzde 2,1, sanayide yüzde 1,5, hizmetler kesimin
de yüzde 2,5 oranında artış sağlanabilmiştir. Buna 
rağmen, Beşinci Beş Yıllık dönemde bu sektörlerdeki 
artış hızının süratle artması ve sırasıyla, tarımda yüz
de 3,6, sanayide yüzde 7,5 ve hizmetler sektöründe 
yüzde 6,3 olması öngörülmüş bulunmaktadır. Beşin
ci Beş Yıllık Plan dönemine, Dördüncü Beş Yıllık 
Plan dönemine benzer iktisadî ve sosyal koşullar için
de girdiğimiz ve bu Planın, özellikle 1981 ve 1983 
döneminde gayri safi millî hâsılanın, sırasıyla yüzde 
4,1, yüzde 4,6 ve yüzde 3,2 oranlarında artabildiği 
dikkate alınırsa, aynı ekonomik politikanın uygulana

cağı 1984 - 1989 yıllarında gayri safi millî hâsılanın, 
birden ortalama yüzde 6,3 oranında sıçrama göste
receğini düşünmek mümkün değildir. Aksine, 24 Ocak 
Kararlarından sonra uygulanan çok sert para - kredi 
tedbirlerinin, ekonomik ve sosyal kalkınmamızı sınır
layan faktörler haline geldiği de unutulmamalıdır. 

Malum olduğu veçhile, 24 Ocak 1980 Kararları, 
mahiyeti itibariyle ekonominin iç ve dış dengesini, 
dolayısıyla ekonomik istikrarı sağlayacak bir dizi 
tedbir getirmiştir. Ancak, bu tedbirler zaman içinde 
malî politika ile ve sağlam kaynaklarla takviye edil
mediğinden, sertleştirilmiş ve moneter tedbirler halin
de yetersiz kalmıştır. Neticede, aradan dört yıl beç-
mesine rağmen, gerek Sayın özal Hükümetinin Prog
ramı, gerekse Beşinci Beş Yıllık Plan stratejisi enflas
yonla mücadeleyi, hâlâ ekonomik politikalarının te
mel felsefesi saymaya devam etmişlerdir. 

Bugün bir tespit yaptığımızda gördüğümüz tablo 
şudur : Enflasyon, biraz evvel de ifade ettiğim gibi, 
beş ayda yüzde 28,4'tür. Faizler tasarrufu artırmak 
maksadıyla serbest bırakılmış, ancak yüksek faizli 
tasarruflar yatırımlara ve istihdama dönüştürüleme-
miştir. Tasarruflarda kayda şayan bir gelişme sağla
namamıştır. Türk Lirası, ihracatı da teşvik maksa
dıyla sürekli değer kaybetmiştir; 1 dolar 70 Türk Li
rasından 1984 yılında 370 Türk Lirasına yükselmiş
tir. KİT'lerde fiyat politikası serbest bırakılmıştır. 
Bu durumda KİT'ler, rasyonel verimlilik çareleri 
aramak yerine mal ve hizmetlere zam yapmayı tercih 
etmişlerdir. Enflasyonu önlemek maksadıyla yürütü
len dar para politikası, sanayici, tüccar ve esnafı iş
letme sermayesi krizine götürmüştür. Ticaret haya
tında senet protestoları görülmemiş bir seviyeye yük
selmiştir. Ücret artışları ve tarım ürünlerinin taban 
fiyatları, enflasyon oranının gerisinde kalmıştır. İç 
talebi daraltmak ve ihracatı teşvik etmek üzere döviz 
fiyatlarını ve faiz fiyatını yükselten politika, maliyet 
enflasyonuna neden olmuş ve enflasyon kemikleş
miştir. Buna rağmen, tasarruf, yatırım ve üretim art' 
mamaktadır. İşsizlik had safhaya gelmiştir. Reel g&-
liri artmayan çiftçi, memur, işçi, emekli ve esnaf ge 
çim sıkıntısı içinde kalmışlardır. 

Sayın milletvekilleri, Beşinci Beş Yıllık Kalkınma 
Planı, ekonomimize arız olan bu darboğazlar dikka
te alınarak hazırlanmamış, kaynak yatırım ve ta
sarruf dengelerinin sağlanmasında istikrarlı bir eko
nomik yapının var olduğu farz edilmiştir. Nitekim, 
Dördüncü Beş Yıllık Planda yüzde 1 olan kaynak 
artışının, yüzde 3,3 olan yatırım artışının, yüzde .5 
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olan tüketim artışının Beşinci Beş Yıllık Planda sıra
sıyla, yüzde 6,1 yüzde 8,5 ve yüzde 5,5 gibi yüksek 
seviyelerde tahakkuk etmesi beklenmektedir. Henüz 
istikrar sağlanmayan 'bir ekonomide, dördüncü beş 
yılda yüzde 1 olan kaynak artışının yüzde 6,1, yatı
rımların yüzde 8,5'u ve tüketimin yüzde 5,5yi bul
ması mümkün değildir. 70 kilometre süratle giden 
bir arabayı, 90 kilometre sürate müsaade edilen bir 
virajlı yolda 180 kilometre sürate çıkarmak mümkün 
değildir. Kaldı ki, Beşinci Beş Yıllık Plan döneminde 
fert başına düşen geliri 248 bin Türk Lirasından 303 
bin Türk Lirasına yükseltseniz bile, kişi başına millî 
gelir artışı sabit fiyatla, ortalama yılda yüzde 4,4ten 
ibarettir. Daha açık bir ifadeyle, 1983 sabit fiyatlarıy
la kişi başına gelir artışı yılda ortalama 11 bin Türk. 
Lirasından ibarettir, 

Sayın milletvekilleri, !bu Planın, yukarıda arz et
tiğim hedeflerine ulaşması, bugün uygulanan ekono
mik politikanın çok daha sertleşmesiyle mümkün ola
bilir. Dar ve orta gelirli vatandaşın bugünkü ekono
mik dozun altında ezildiğini hep beraber görmekte
yiz. Bu gruplardan daha fazla fedakârlık beklenemez. 
Böyle bir ekonomik politikanın, ekonomik sorunlarla 
birlikte yeni sosyal sorunları da davet edeceği kuş
kusuzdur." Dalha iyi bir hayat seviyesine ulaşmak için 
beş yıldan beri fedakârlık yapan vatandaştan yeni 
özverilerde bulunmasını istemek sosyal devlet anla
yışıyla bağdaşmaz. Milliyetçi Demokrasi Partisi ola
rak, vatandaşın mutluluğunu yeni bir orta vadeye 
tehir eden böyle bir politikayı, sosyal muhtevadan 
yoksun bir politikayı fevkalade tehlikeli bir gidiş ola
rak görmekteyiz. 

Sayın milletvekilleri, Beşinci Beş Yıllık Kalkınma 
Planı, enflasyonun kontrol altına alınmasını hedefle
rinden biri saymıştır. Bu politikanın tabiî sonucu, ta
lep hacminin genişletilmemesi ve ücretlerin sabit tu
tulmasıdır. Bugün uygulanmakta olan ekonomik po
litika içinde orta ve dargelirli vatandaşın millî gelir
den daba fazla pay alması beklenemez. Bilindiği gibi, 
bu kesimdeki vatandaşlar, gelirlerinin büyük bir kıs
mını tüketirler. Gelir dağılımında bu kesim lehine bir 
değişiklik olursa, dar ve sabit gelirli vatandaşın, çift
çinin, esnafın, memurun, işçinin ve emeklinin istih
lak temayülü artacaktır. Bu sebeple Hükümet, orta 
ve dar gelirli vatandaş grubunun tüketim temayülünü 
genişletmemeye veya KİT'lerin mal ve hizmetlerine 
zam yaparak talep hacmini düşürmeye devam ede
cektir. Nitekim, Beşinci Beş Yılhk Kalkınma Planının 
temel hedefleri, ortagelir 'grubunun millî gelirden da

ha fazla pay almaları için gerekli düzenlemelerin ya
pılacağını belirtmiş ise de, Planın 484 üncü sayfa
sında; «Çalışanların ancak reel ücretlerinin koruna
cağı» hükme bağlanmıştır. Diğer bir İfadeyle, dar ve 
orta gelirli vatandaşın bugünkü ıstırabı ne ise, yarın 
da o olacaktır, hatta artarak devam edecektir. 

Muhterem milletvekilleri, bir başka örnek vermek 
istiyorum. Ülkemizdeki toptan eşya fiyatları incelen
diğinde, sanayi ürünleri endeksinin, tarım ürünleri 
endeksleri aleyhine bir gelişme içinde olduğu görül
mektedir. Bu gelişme, özellikle son senelerde hızlan
mıştır. Nitekim, 1968 yılı 100 itibar edilmek suretiyle 
hazırlanan endekslerde tarım ürünleri endeksinin 
3 761'de kalmasına karşılık, sanayi ürünleri endeksi 
5 661'e yükselmiştir. Diğer bir ifadeyle, çiftçinin satın 
aldığı sanayi mallarının fiyatları, sattığı malların fi
yatlarından daha süratle artmaktadır. Şüphesiz bu 
trent, enflasyon sürecince şiddetlenmeye devam ede
cek ve tarım kesiminin millî gelirden adil pay almafcı 
mümkün olmayacaktır. 

Ticaret hadlerinin tanm kesimi aleyhine işlemesi, 
belki beynelmilel, belki basit bir olay olarak vasıf-
İandırılabilir. 'Bugün Türkiye'de yaşayan nüfusun ya
rısından fazlası çiftçilikle uğraşmaktadır. AET dahil, 
birçok ülke tarım kesimini destekleyecek çeşitli ted
birler almışlardır ve almaya devam ediyorlar. Şu hal
de sayın milletvekilleri, Türk Parlamentosu, bu Pla
nın finansman kaynağının nereden ve ne suretle sağ
lanacağını; kaynaklar, yatırımlar, tasarruflar ve tüke
tim miktarları arasında kurulan dengenin içeriği üze
rinde hassasiyetle durmak zorundadır. 

'Bilindiği gibi, 24 Ocak Kararlarının bir zorunlu 
şokla enflasyon hastalığını tedavi etmek istediği açık
tır. Bu şok tedavisinin sertleştirilerek devamı ise, bü
yüyen bir ekonomiyi yaratacak güçte değildir. Sos
yal muhtevadan yoksun bir ekonomik politikanın fa
turasını işçiye, memura, emekliye, esnafa ve çiftçiye 
ödetmek sosyal devlet anlayışıyla bağdaşmaz. Dar 
ve sabit gelirli vatandaşlara, işsizler ordusuna yükle
nen faturaları göz ardı edip, ekonomiyi sadece ra
kamlar dengesinden ibaret saymak, günümüzün eko
nomi anlayışına fevkalade terstir. Tıpta olduğu gibi, 
ekonomide de şok tedavisini devamlı kılmak suretiy
le ekonomiyi sağlığa kavuşturmak mümkün değildir. 
Sayın özal Hükümetinin, hem temeldeki siyasî tercih
leri, hem de vatandaşlara ödettiği fatura bakımından 
yetersizliği işte bu noktadan kaynaklanmaktadır. 
Ekonomik büyümeyi kaynaklara dayandırmayan, iş
sizliği azaltmayan, gelir farklılığını fazlalaştıran po-
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litikalarla Türkiye dengeli bir şekilde kalkındırılamaz. 
Bu politika ile büyük kesimin ortak menfaatları kar
şılanamaz; amaçlanan güven ve huzur ortamına amaç
landığı ölçüde varılamaz. Bu sebeplerle, sayın iktida
rın Türkiye'yi tekrar sosyal çalkantıların içine sok
mak istemiyor ise, ekonomik politikasındaki tercih
ler sıralamasını değiştirmesi ve dengeli bir politika 
izlemesi şarttır, öncelikle, hızlı büyüme yanında, mül
kiyeti, geliri ve refahı yaygınlaştırmanın çareleri aran
malıdır. Böyle bir politikanın bürokratik uygulamaya 
yönelmek, enflasyonu başıboş bırakmak, ihracattan 
vazgeçmek anlamına gelmediği açıktjr. Mesele, ekono
miye mücerret bir teknik olay, bir rakamlar silsilesi 
diye bakmamaktır. Bütün bunların üstünde, insan 
unsurunu dikkate almak lazımdır. Milliyetçi Demok
rasi Partisi olarak, bizim ekonomik politikamız fer
din ve toplumun refahı fikrine dayanmaktadır. Eko
nomik politikayı sosyal politikadan ayrı ve mücerret 
olarak düşünmüyoruz. 

Sayın milletvekilleri, Beşinci Beş Yıllık Kalkınma 
Planının finansmanıyla ligili diğer bir hususa da dik
katlerinizi sunmakta fayda mülahaza ediyorum. Bu 
Planın çeşitli bölümlerine yerleştirilen görüşlerden ve 
tedbirlerden anlaşıldığına göre, beş yıllık ekonominin 
finansmanı dış kredi, özel yabancı sermaye ve işçi dö
vizleri artışı yanında, yüksek oranlı faizle harekete 
geçirilen gönüllü tasarruflara bağlanmaktadır. Ya
bancı sermaye için iyimser olunacak ciddî bir emare 
henüz yoktur. İşçi dövizleri girişi gerilemektedir. Şu 
halde, ekonomiyi harekete geçirecek başlıca kaynak, 
ıgonüllü tasarruflar ve zamlar olacaktır. Yüksek doz
daki 'enflasyon sebebiyle satın alma gücü esasen 
erezybna uğrayan vatandaştan bu ekonomiye tasar
ruf aktarmasını beklemek bir çelişkidir. Faiz fiyatını 
ne kadar artırırsanız artırınız, gelirinin tamamını tü
ketime vermek zorunda olan vatandaştan, tüketimini 
keserek bu Planın öngördüğü tasarrufu sağlamak 
mümkün değildir. Dar ve sabit gelirli kimsenin mar
jinal tüketim temayülü daima yüksektir. Reel geliri 
artmadıkça, tasarruf edeceği gelir payı da daima ye
tersiz kalacaktır. Nitekim, 1983 sonu itibariyle 2 
trilyon 985 milyar olan toplam mevduat hacmi, Ma
yıs 1984 sonu itibariyle yüzde 17 oranında artışla 
3,5 trilyona yaklaşmıştır ki, bunda faizler de dahil
dir. Devlet istatistik Enstitüsü neşriyatına göre, enf
lasyon oranının Mayıs 1984 sonu itibariyle yüzde 
28,4 olduğu dikkate alındığında, reel tasarruf hac
minin düştüğü görülmektedir. Dolayısıyla, bir eko
nominin tasarruf gücü muayyen olduğundan Beşinci 

Plan döneminde tasarrufların gayri safi millî hâsı
laya oranının yüzde 19,3'e yükseleceği tahmini fev
kalade iyimserdir. Şu halde, bu Planın finansmanın
da yine endirekt vergilere, yine KİT'lerin mal ve hiz
metlerine yapılan zamlara devam edilecektir. 

Sayın milletvekilleri, bu bahse son vermeden ev
vel, ülkemizdeki kamu tasarruflarının gayri safi millî 
hâsıla içindeki payının azaldığına ve bunun muhte
mel sonuçlarına değinmek istiyorum. 

24 Ocak Kararları sağlam bir politikayla destek-
lenememiştir. Bu kararlardan sonra sürdürülen çalış
malara rağmen, kamu maliyesinde yeterli bir düzel
me sağlanamamış, bütçe açıkları önemli seviyelere 
yükselmiştir. Bu sebeple, kamu kesimi büyük ölçü
de kaynak ve kredi tahsisine ihtiyaç göstermiş veya 
emisyona başvurulmuştur. Diğer bir ifadeyle, açık enf
lasyona gidilmiştir. Bir taraftan kredi imkânlarının 
kamu kesimine kaydırılması, diğer taraftan dar ve 
yüksek maliyetli para ve kredi politikası özel sektö
rün finansmanı imkânlarını fevkalade zorlaştırmış ve 
sınırlamıştır. Kamu tasarruflarının gayri safi millî 
hâsıla içindeki payı Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma 
Planı döneminde yüzde 4 iken, Dördüncü Beş Yıl
lık Kalkınma Planı döneminde yüzde 6,2*ye ulaşması
na rağmen Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı döne
minde tekrar yüzde 6,1'e düşme temayülü göstermiş
tir. Nitekim, Devlet İstatistik Enstitüsü neşriyatına 
göre, kişi başına millî gelir ile kişi başına bütçe yıl 
sonu ödenekleri arasındaki oran 1977'de yüzde 38'den, 
1983 yılı sonu itibariyle yüzde 24'e doğru gerilemiş
tir. Bu durum, bütçelerimizin gayri safi millî hâsıla 
içindeki öneminin ve fonksiyonunun azaldığına kuv
vetli bir delildir. Aynı şekilde, vergi gelirlerinin gay
ri safi millî hâsılaya oranı 1978'de yüzde 19,9 iken, 
1984'te yüzde 15,5'e düşürülmesi öngörülmektedir. 

Vergi gelirlerinin gayri safi millî hâsılaya oranı
nım düşürülmesi, dolayısıyla bütçelerin büyümesin
den vazgeçilmesi, Sayın Hükümetin bir siyasî tercihi 
olabilir. Ancak, geniş çapta yatırım yapmadan kal
kınmayı hızlandırmak imkânsız olduğu gibi, kalkın
manın finansmanlarının ettflasyonist olmayan kaynak
lardan yapılması şarttır. Bu sebeple, sağlam kaynak 
olan kamu kaynaklarının ihmal edilmesi tasvip edile
mez. Kaynakların, özel sektör ve kamu sektörü ara
sında dağılımı bir tercih meselesi olmakla birlikte, 
gelir farklılığının arttığı, işsizliğe çare bulunamadığı 
bir ülkede yatırımları hızlandırmak, özellikle başta 
Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri olmak üzere, 
kalkınmada öncelikli yörelerin gelişmesini hızlandır-
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mak maksadıyla özel kesim yatırımları ile birlikte, 
münhasıran kamuya yararlı yatırımların ve bu se
beple de kamu fonlarının artırılmasına ihtiyaç var
dır. 

Gönüllü tasarrufların yeterli ölçüde artmadığı, 
yüksek maliyetli kredilerle özel sektörün yatırıma 
özendirilemediği dikkate alınırsa, vergi gelirlerindeki 
kayıpları önleyici radikal tedbirlerin süratle alınması 
kaçınılmazdır. Aksi takdirde, Planın öngördüğü ya
tırım hedeflerine varmak için, ya zam politikasına 
devam edilecek, ya enflasyonist kaynaklar harekete 
geçirilecek veya kamu kesimi ile özel kesim için plan
lanan yatırımlardan vazgeçilecek, ya da Üçüncü Plan 
Döneminde oîduğu gibi, geniş ölçüde, eğer bulunabi
lirse, diş kredilere itibar edilecektir. Her dört yol da 
geçmişte denenmiştir; mahzurları görülmüştür. Türk 
ekonomi politikaları çeşitli çalkantılarla adeta bir ga
za, bir frene basarak yol almaya çalışan müsrif bir 
şoförün faaline benzemiştir. Bu tarz, çıkar bir yol de
ğildir. Önemli olan, kaynak ve tasarrufların dengeli 
bir şekilde artırılması ve en rantabl bir şekilde yatı
rımlara dönüştürülmesi suretiyle, sosyal ve iktisadî 
gelişmenin hızlandırılması, adil gelir dağılımı ve işsiz
liğin behemahal önlenmesidir. 

(Sayın milletvekilleri, Milliyetçi Demokrasi Partisi
nin Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı üzerindeki gö
rüşlerini böylece arz etmiş bulunuyorum. Şimdi, bu
radan birtakım sonuçlar çıkarmaya çalışacağım. 

Beşinci Beş Yıllık Planın hedefleri gerçekçi de
ğildir, politik yönü ağır basan bir plandır. Planın, 
özellikle iç kaynaklarının karşılanmasında büyük 
darboğazlarla karşılaşılması mukadderdir. Bu bakım
dan, kişi başına millî geliri artırmak, sınaî üretim 
payını yüksek 'bir hedefe ulaştırmak şeklinde sırala
nan hedeflere ulaşılması mümkün olamayacaktır. İs
tihdam artırılarak işsizlik önlenemeyecektir. Sosyal 
hedef olarak alınan yüzde 10 enflasyon hedefinin 
hangi yıl gerçekleşeceği Planda belirtilmemiştir. Bu 
kadar belirsiz bir vade, bizatihi planlama fikri ile 
bağdaşamaz. «Enflasyon - zam, zam - enflasyon» fa
sit daireline giren ekonomik konjonktürde maliyet 
enflasyonunu önleyecek tedbirlere başvurmadıkça, 
enflasyon kontrol altına alınamayacaktır. Dolayısıyla 
bu Plan, geçim sıkıntısı altında ezilen halktan daha 
fazla fedakârlık bekleyen, sosyal muhtevadan yok
sun bir plan olarak kalacaktır. Bu planın sosyal so
runları daha da ağırlaştıracağından ciddî surette en
dişe etmekteyiz. 
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özel sektör yatırımları için yalnız hedefler tayin 
etmek yeterli değildir, özel kesim yatırımlarının han
gi kaynaklardan, nasıl finanse edileceğini açıkça or
taya koymak zamanı gelmiştir. Özel sektörün yüksek 
maliyetli kredilerle yatırım yapmaya itibar etmediği 
hepimizce bilinmektedir. 

IBeşinci Plan Döneminin başında tarım kesimin
deki gizli işsizlik hariç 2,3 milyona ulaşan işgücü faz
lasının, yani işsizlik sayısının -ki bir diğer rakama gö
re bu sayı 4 milyona yaklaşmaktadır- 1989 yılında 
da aynen devam edeceği anlaşılmaktadır. Büyük 
önem taşıyan ve kemikleşen bu millî davanın hal tar
zının müteakip dönemlere bırakılmasını ciddî suret
te mahzurlu görmekteyiz. 

1969 ve 1973 dönemi planları başarılı olmuşlardır. 
Çünkü ekonomik istikrar, üzerine kurulmuşlardır. 
Dördüncü Plan son senelerinde bugünkü ekonomik 
politikanın uygulanmasına rağmen, başarılı olamamış
tır. Sebebi kendi içindeki ekonomik politikanın yeter
siz kalmasıdır. Üzülerek ifade edeyim ki, genel eko
nomik politikada ciddî değişiklikler yapılmadığı sü
rece Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı da Türk eko
nomisinin hızlı ve dengeli kalkınmasına yardımcı ola
mayacaktır. 

Hükümet bugüne kadar yanlış ekonomik ve sos
yal politikalar izlemiştir, özellikle para - kredi poli
tikası yetersiz kalmıştır. Bu politika sağlam malî kay
nakları harekete geçiren bir maliye politikası ile des-
teklenmemiştir. Hükümet sözcülerinin beyanlarından 
bu hatalı politikanın devam edeceği anlaşılmaktadır. 
O halde Planda öngörülen ekonomik ve sosyal he
defler gerçekleşmeyecek, aksine daha da bozulacak
tır. Bu şartlar altında Milliyetçi Demokrasi Partisi 
olarak Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planını kabul et
memiz mümkün değildir, 

Sözlerime son vermeden evvel bir hususu belirt
mek isterim; Türk ekonomik politikasının alternatifi 
vardır. ANAP'ın ekonomik politikasının da çeşitli 
alternatifleri olacaktır. Demokrasilerde ekonomik po
litikaların da, kadrolarında alternatifi vardır. Çok 
partili parlamenter rejimlerde alternatifi olmayan tek 
unsur demokrasidir. 

Yüce Meclise saygılarımı sunarım. Teşekkür ede
rim. (MDP ve HP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın tslimyeli. 
Sayın tslimyeli'nin konuşması 35-dakika sürmüş

tür, 
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Şahısları adına söz alanların listesini tekrar oku
yorum : Birinci sırada Sayın Cafer Tayyar Sadıklar, 
ikinci sırada Sayın Hakkı Artu'karslan, üçüncü sı
rada Sayın Mustafa tzci, dördüncü sırada Sayın Kâ
zım İpek, beşinci sırada Sayın Ülkü SÖylemezoğlu. 

Sayın Cafer Tayyar Sadıklar, buyurun efendim. 
CAFER TAYYAR SADIKLAR (Çanakkale) — 

Sayın Başkanım, biraz müsamahanıza ihtiyacım ola
cak, şimdiden arz etmek isterim. 

Sayın Başkan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
çok değerli üyeleri; Türk eoknomi tarihinin en önem
li olayı, kanımca ekonomide plan fikrine geçiştir. 
Plan disiplini bütün ekonomiler için geçerlidir. Piya
sa ekonomisi ile idare edilen hemen bütün ülkelerde 
kendileirne göre yapılmış ciddî planlar vardır. Bu iti
barla piyasa ekonomisi uygulamasıyla plan uygula
ması arasında çelişki aramamalıyız, özellikle bizim 
gibi daha hızlı kalkınma ve daha fazla kimseye iş 
bulma ve buna mukabil kaynakları yetersiz bir ülkede 
plan fikrini ciddiye almaya, hem de çok ciddiye al
maya mecburuz. 

Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planının üzerinde 
durulması gerekli en önemli tarafı, öngörülen kalkın
ma hızıyla onu gerçekleştirecek olan kaynakların ye
terli olup olmadığıdır. Beş yılın ortalaması olarak 
gerçekleştirileceği öngörülen yüzde 6,3'lük kalkınma 
"hızının yeterli olmadığı iddiaları ortaya atılmıştır. 
Buna karşılık, Türkiye'nin kalkınmasına destek sağ
ladığı bilinen uluslararası malî çevreler ise, bu kalkın
ma hızını iddialı bulmaktadırlar. 

Planda öngörülen kalkınma hızı ile Türkiye ne bi
rikmekte olan işsizler ordusunu azaltabilecek, ne de 
'hedeflediği Batı medeniyeti seviyesine orta vadede 
veya makul bir uzun vadede yetişebilecektir. Ancak 
plancılarımızın da ifadesiyle gerçekçi davranılması 
mecburiyeti hissedilmiştir. 

Planda Türkiye'nin plan dönemindeki iç ve dış ta
sarruf imkânlarıyla daha fazla yatırım yapılması ve 
kalkınma hızının tatmin edici seviyelere yükseltilmesi 
mümkün görülmemiştir. Daha önceki plan dönemle
rinde iç tasarrufların artış hızı yüzde 12 olarak öngö
rülmüş iken, bu hızın bu Plan dönemi için yüzde 9 
olacağı tahmin edilmiştir. Marjinal tasarruf oranının 
ise, daha önceki plan dönemlerinde öngörülen yüzde 
35 yerine yüzde 29 olarak gerçekleştirileceği tahmin 
edilmiştir. Bu tahminle, Planın finansmanı için gerek
li iç kaynakların yetersiz olduğu ve yetersiz kalaca
ğı bir anlamda tescil edilmektedir. Böylece, konu 
kaynak sorununda düğümlenmiş olmaktadır. 
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ıtç tasarruflarını artırmayan bir ekonomide yük
sek kalkınma hızı elde edebilmek sadece dışarıdan 
yeterli miktarda kaynak transferiyle mümkündür. 
Bunları sağlamadan daha fazla yatırım ve daha fazla 
büyüme hızı hedefleyen bir ekonomi, enflasyon bata
ğından kurtulamaz. 

Şimdi şu suali soruyoruz : Kaynaklarımız bu ka
dardır deyip kaderimize razı mı olacağız?. İşte çö
züm buradadır. Kanımca, kaynaklarımızı daha fazla 
nasıl artırırız diye gayret göstermek mecburiyeti var
dır. Planlama kavramı da bunu gerektirir, önce ya
tırımlara kanalize edilebilecek iç ve dış tasarrufların 
artırılması için tedbirler getirilmelidir. Daha sonra 
da bu kaynakların çok dana verimli kullanılabilmesi 
için yeterli tedbirlerin plan dokümanlarında yer al
ması sağlanmalıdır. 

•İîç tasarrufların artırılması için sadece mevduat 
faizini yükseltme aracına takılı kalmamalıyız. Bunun 
yanında, tasarrufu teşvik edici pek çok metot vardır. 
Bu arada kamu gelirlerini artırmak için vergi idare
sinin ıslahı şarttır. Vergi idaresine yapılacak yatırım 
en verimli yatırımlardan 'biridir. Bu yatırımların iyi 
planlanmasında büyük yarar vardır. 

Kaynakların verimli kullanılabilmesi için en kes
tirme yol iyi proje yapmaktan geçer. Daha önceki 
plan dönemlerinde başlatılmış, yarım bırakılmış, bi
tirildikten sonra çok düşük kapasitelerle çalıştırılmış 
veya kapısına kilit vurulmuş projeleri hatırlayalım. 
Bunlarda fizibilite ve proje hataları (başlıca rolü oy
namıştır. Bunlardan ders alarak bu plan döneminde 
iyi proje üretmek ve zamanında uygulamak için çok 
büyük 'bir gayret gerekmektedkv 

Bu konuyla ilgili olarak vurgulamak istediğim bir 
nokta da şudur : özellikle büyük projelerin iç ve 
dış finansmanları kesinlikle sağlanmadan yola çıkıl-
manialıdır. Kalkınma hızını yüksek tutarak uygula
ma sonunda çok düşük bir hız gerçekleştirmek yeri
ne, başlangıçta makul 'bir seviyede tutarak kaynak
ların gelişmesi ölçüsünde daha sonra artırmak, kıt 
olan kaynakların daha rasyonel kullanılmasını sağla
yacaktır. IBu uygulamanın dünyada başarılı örnekleri 
vardır; Japonya'da olduğu gibi. 

Türk ekonomisinin son yıllardaki manzarası 1>ir is
raf ekonomisi şeklindedir. Sokağa dökülen tüketim 
maddeleri, boşa sarf edilen elektrik enerjisinden tu
tun da boşa sarf edilen zamana kadar birçok değer is
raf edilmektedir. Bu anlamda Türkiye'nin gerçek ma
nada bir tasarruf seferberliğine ihtiyacı vardır. Bu 
konuyu çok ciddiye almaya mecburuz. Türkiye'nin 



T. B. M. M. B t 86 9 . 7 . 1984 O : 1 

boşa sarf edilecek bir kuruşu yoktur. Plan uygulama
sının bu konuda etkili olmasını beklemekteyiz. Tür
kiye plan dönemi sonunda 54 milyonu beslemek zo
runda kalacaktır. İşgücü ordusuna katılacak olan 15-
65 yaş grubunda 'büyük bir artış beklenmektedir. Ge
rek fert başına refahı artırabilmek ve gerekse işsiz
lik sorununun halledilebilmesi için aile planlaması 
konusu dikkatle izlenmeye mecbur olunmalıdır. Ha
len dünyada nüfusu en fazla artan ülkelerden biriyiz. 
Plan dokümanında sadece temenni şeklinde ele alı
nan nüfus planlama konusunun uygulanmasında yeni 
gayretler gerekecektir. 

İnsan faktörüne yatırım bugün ekonomi ilminde 
en önemli konulardan biri haline gelmiştir. IBir hesaba 
göre, kalkınmada sermayenin payı, yüzde 25, buna 
karşılık insan faktörünün içinde bulunduğu faktör
lerin payı ise yüzde 75'tıir. Bu itifbarla, Türk planla
masının insan faktörünü hesaba katmadığı yolundaki 
iddiaları bertaraf edecek 'bir uygulamaya ihtiyaç var
dır. 

Ne pahasına olursa olsun, ihracatını artırma ka
rarında olan ülkemizin uluslararası piyasalarda re
kabet edebilmesi için sanayide büyük kapasiteler ya
ratması, verimliliği artırması ve teknolojik yarışta 
önemli adımlar atması gerekmektedir. Bunun için, 
araştırma ve geliştirme konusunda yerterli ağırlığın 
verilmesi şarttır. Dünyada her yıl araştırma ve geliş
tirme için 200 milyar dolar harcanmaktadır. Dünya 
ülkeleri ortalaması olarak gelirlerinin yüzde 4*ü araş
tırmaya ayrılmaktadır. Bizdeki oran ise; sadece bin
de 5'tir. 

Plan dokümanlarında Türkiye AET ilişkilerinin 
dayandığı dengenin Türkiye aleyhine bozulduğu ifa
de edilmektedir... 

BAŞKAN — Sayın Sadıklar, sürenizin bitimine 
iki dakika kalmıştır efendim.; 

CAFER TAYYAR SADIKLAR (Çanakkale) — 
Sayın Başkanım, müsamahanıza sığınarak bir bütün
lük arz eden konuşmam 'bir, iki sayfa içinde bitecek
tir. Bundan sonraki alacağım sözlerden mahsuben 
müsaade buyurulursa tamamlayacağım efendim. Za
ten bitmek üzere efendim, bağlayacağım. 

Türkiye - AET ilişkilerinin dayandığı dengenin -
Türkiye aleyhine bozulduğu ifade edilmektedir. Niçin 
bu duruma gelindiğinin eleştirilmesini bir tarafa bı
rakarak, bundan sonra ne yapacağımız konusunda ka
rarlı olmaya mechuruz. Başlangıçta AET'ye 'girme
mizi samimiyetle isteyen topluluk üyeleri bugün Tür
kiye'den açıkça çekinmektedirler. I 

Bu itibarla, konunun üzerine azimli bir şekilde 
gitmekte yarar vardır. Plan dokümanlarında ne yazıl
dı ve ne gibi önerileri aldığından çok, bunların na
sıl uygulandığı ve samimiyetle ele alınıp alınmadığı 
önem taşımaktadır. 

Bu açıdan geçmiş plan dönemlerine baktığımız 
zaman ilginç bazı sonuçlara varmak mümkündür. Bi
rinci Plan döneminde öngörülen toplam 2 780 tedbi
rin ancak yüzde 45'i gerçekleştirilebilmiştir. Bu oran 
îkinci Plan döneminde yüzde 58'dir. Bütün plan dö
nemleri itibariyle bu oran yüzde 50'ye ancak ulaşabil
miştir. Plan uygulamasının basan durumunu göster
mek bakımından bazı ekonomik göstergeler aşağıda 
ifade etmek istiyorumv 

Gayri safi millî hâsıla Üçüncü Plan Döneminde 
ortalama olarak yüzde 6,5 artmışken, bu oran Dör
düncü Plan Döneminde yüzde 2,1 artabilmiştir. Fiyat
lar genel endeksi 19Ö8 - 1972 ortalaması olarak yüz
de 10 artmış iken, bu oran 1973 - 1977 döneminde 
yüzde 19,8, 1978 ve 1983 döneminde yüzde 50 olmuş
tur Sayın Başbakanım, Görüldüğü gibi, fiyatlarda 
hızlı bir artış trendi vardır. Buna rağmen, 1983 yılı, 
grubundaki yüzde 50 fiyat artışı ortalamasının çok 
altında, yüzde 30,6 olarak gerçekleşmiştir. (ÎDestek 
çalışmaları, ek doküman sayfa 200) 

Planlı dönemde emisyon hacmindeki artışla fiyat 
artışları arasında açık bir ilişki ortaya çıkmıştır. ^ 
Emisyon hacmindeki artış 1973 yılında yüzde 25 iken, 
bu oran 1979Ma yüzde 60'a tırmanmış, 1980*de yüz
de 52 olmuş, 1981'de yüzde 38 olmuştur. 1982'de 
yüzde 40 ve 1983'te yüzde 34 olmuştur. (Sayfa 182) 

İBAŞKAN — Süreniz tamamlanmıştır efendim. 
CAFER TAYYAR SADIKLAR (Devamla) — 

Birkaç dakika içinde bağlıyorum Sayın Başkanım. 

Emisyon hacminin 1983 yılında önceki yıllara 
kıyasla sınırlı 'bir artış gösterdiği, bizzat plan •dokü
manında ifade edilmektedir. (Sayfa 171) 

Planlarda yer alan öneriler büyük ölçüde yerine 
getirilebilseydi, ekonomi şüphesiz yukarıda ifade 
edilenlerden daha iyi bir manzara gösterebilecekti. 
Fiyatlardaki gelişmelerde Merkez Bankasının tutu
mu en önemli faktörleri oluşturmaktadır. Bu konuda 
Plan dokümanının 121 inci paragrafında aynen şu 
ifadeler yer almaktadır: «Merkez Bankası kaynakları, 
Plan ilkeleri ve program hedefleri doğrultusunda es
nek bir para politikasının izlenebilmesine imkân ve
recek şekilde tahsis edilecektir. Benzer hükümler 
Merkez Bankasının kendi kanununda da vardır. Bu
nu sağlayabilmek için hükümetlerin Merkez Banka-

— 677 — 



T. B. M. M< B: 86 9 . 7 » 1984 O : 1 

sının yakasını bırakması şarttır. Bu müessesenin eko
nominin emrinde bağımsız ve tarafsız çalışmasının 
sağlanması gerekiyor. (Merkez Bankasının itibarına 
gölge düşürülmemılidir. Aksi halde hükümetler bin
dikleri dalı kesmiş olurlar.^ Plan ve programlarda 
yer alan projelerin gerçekleşme durumunu yakından 
izlemek maksadıyla bazı özel ekiplerin kurulmasında 
büyük yarar vardır. Bunun geçmişte Keban Proje
sinde olduğu gibi, bazı güzel örnekleri verilmiştir. 
Plan yapmak kadar, onu uygulamak büyük önem 
taşımaktadır. 

'Beşinci Beş Yıllık Planın ülkemize hayırlı olma
sını diler, Yüce Meclise en derin saygılarımı suna
rım. 

BALKAN — Teşekkür ederim Sayım Sadıklar. 
Hükümet adına iSayın Kaya Erdem; buyurun efen

dim. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI ÎSMET KAYA ERDEM (İzmir) — Sayın 
Başkan, değerli millet vekilleri; grupları adına ve şa
hısları adına Beşinci Beş Yıillılk Plan hakkında fikir
lerini söyleyen arkadaşlariimızın Plan hakkındaki 
•bu görüşlerini, vaktim imkân verdiği ölçüde, anako-
nular olarak belirdi bazı konulara şimdi ve bundan 
sonra devam edecek ikinci ve üçüncü aturumlarda 
eksik kalan kısımları cevaplandırmak üzere söz almış 

t bulunuyorum. 

Özellikle Halkçı Parti Grubu adına ve kısmen de 
MDP Grubu adına konuşan arkadaşlarımız, Beşinci 
Beş Yılhk Plan hakkında görüşlerini açıklarlarken, 
Planın birçok konulanına itirazları olduğunu söyledi
ler ve bu itirazlarını da kısım kısım ortaya koydu
lar. Doğrudur., Zaten bu Plana itiraz etmeleri, bir
çok konularında mutabık olmamaları tabiîdir, ben 
bunu yadırgamadım. Çünkü, baştan beri de söylü
yoruz;; Beşinci Beş Yıllık Plan, Anavatan Partisi 
Hükümetinin Programında ve seçim beyannamesinde 
vatandaşa taahhüt ettiği anaprensiplerin yer aldığı 
bir plandır. Bu neticenin tabiî bir sonucu olarak da 
birçok noktalarında Halkçı Partinin ekonomik gö
rüşüyle, sosyal anlayışıyla ve diğer hususlardaki fi
kirleriyle mutabık olmaması tabiîdir; ama, bu konu
da ileri sürdüğü itirazlardan üzerinde ağırlıkla du
rulması lazım geldiği ve birbiriyle tezat teşkil ettiği 
hususları da ayrıca belirtmek istiyorum.ı 

Bu görüşmelerde ikinci vurgulamak istediğim ko
nu şu: Sayın konuşmacılar, Planın kendisinde ka
naatimce mevcut olmayan ve belirli konularda var
sayımlarla birtakım sonuçlara varmışlar ve bu sonuç

larla da Planı tenkit etmişlerdir. Bu konulara da de
ğinmek istiyorum. 

Üçüncü bir konu olarak, grup adına ve ve şahsı 
adına konuşan arkadaşlarımın sosyal adalet anlayışı 
gayet tabiî olarak çok değişik ve farklı olabilir. Me
sela, çok yüksek kalkınma hızları, istihdam imkânla
rını yaratacak yatırımlar ve hatta birçok sosyal hak
lar. Biz, Anavatan Partisi olarak, bunu gerçekçi ve 
hatta akılcı olarak birçok yerde yaptık; hayalci de
ğil, akıllcı bir sosyal adalet anlayışımız var. Birtakım 
hayallerle yola çıkıp sonunda hiçbir şey elde etmeme 
yerine, akıllı kullanarak yapılabileceğin azamisini 
elde etmeyi bu Planda da öne koyduk ve zaten Hü
kümet Programı olarak da politikamız budur. Bu 
ana üç konuyu belirttikten sonra, Plan üzerinde ana-
başhklar üzerinde ortaya konulan hususlara cevap 
vermek istiyorum. 

özellikle büyüme hızı, diğer bir ifadeyle kalkın
ma hızı konusunda tenkitler oldu. Halkçı Partinin sa
yın konuşmacıları yüzde 6,3 ortalama beş yılın kal
kınma hızını az bulduklarını ve geçmiş beş senenin 
en az öngörülen bir kalkınma hızı olduğunu ortaya 
koyarak tenkitlerini yaparken, özellikle Sayın Is-
limyeli, yüzde 6,3'hık ortalamayı beş yıl sonunda ula
şılması zor bir hedef, erişilmesi mümkün olmayan 
bir hedef olarak ortaya koydular. Sayın Yaşa da, 
makul bir hedef olarak belirledi. Demek ki, bir ta
rafta hedefi çok az görürken, diğer tarafta ulaşılma
yacak makul bir hedef olarak da değişik görüşler 
var. 

Sayın Güven, Üçüncü Beş Yıllık Planı ortaya 
koyarken şu ifadeyi kullandı: «Türkiye bu sıkıntılı 
dönemlerde, petrol fiyatlarının dört misli arttığı dö
nemde bile daha yüksek kalkınma hızı gerçekleştir
miştir» dedi. Bu konuya değinmek istiyorum. 

1973-1974'de petrol krizi ortaya çıktığı zaman bü
tün dünya ülkeleri, ekonomilerinde kalkınma hız
larından fedakârlık etmek pahasına istikrar program
ları hazırlamışlar ve petrol krizine karşı gerekli ön
lemleri almışlardır. Maatteessüf Türkiye, elindeki 
bütün imkânları kullanmanın ötesinde, dış borçlan
mak suretiyle her türlü imkânını bu kalkınma hızı
nı sarf etmek üzere geleceği kullanmakla bu sonucu 
elde etmiş ve 1979'da ortaya çıkan krizin bir nede
ni de, hepimiz gayet İyi bileceğiz, budur. Bu yönüy
le mantıklı, gerçekçi, ulaşılabilir hedefi ele alıp, ge
leceği de bir ölçüde ipotek altına alarak bunları yap
mamız lazımdır. Biz, Türkiye'nin 6,3'Kik ortalama 
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kalkınma hızının, bugünkü şartlarda ulaşılabilecek 
bir hedef olduğunu görüyoruz, 

Diğer taraftan, kalkınma hızının yüksek olma
sını ileri sürerken, enflasyondan da uzun uzun Halk
çı Partili konuşmacılar yakındılar, enflasyonun indi
rilmesi lüzumunu da burada, bu kürsüde müdafaa et
tiler. Sayın Yaşa da ortaya koydu, her kalkınma hı
zındaki artış enflasyon artışına sebep olur. ıBunlar 
birbiriyle ters orantılı hususlardır; Sayın Aydın Gür-
kan da bunu çok iyi biliyor. Demek ki, enflasyonla 
mücadele edilmesi lazım gelen şu dönemde, herhan
gi bir surette daha yüksek kalkınma hızlarını sağla
mamız, bu yönden de tezat teşkil etmektedir. 

Diğer taraftan, yüksek kalkınma hızı her şey
den evvel iç kaynak, dış kaynak gibi kaynak temini
ne bağlıdır. İç kaynak mahduttur. Bu konuda da ar
kadaşlar fikirlerini ortaya koydular, hatta iç tasar
ruf miktarının Plan dönemi sonunda 20,5'a çıkarıl
ması konusundaki endişelerini ortaya koydular. Biz, 
bu kaynağın 6,3'lük bir kalkınma hızı için büyük bir 
gayret istediğinde hemfikiriz; daha büyük bir kalk-
kınma hızı, daha 'büyük bir kaynağı gerektirecektir. 
îç kaynak mahdut; ulaşılması gayreti gerektiriyor. 
Dış kaynak konusunda Türkiye'nin belirli bir itibarı 
var; fakat alabileceğimiz miktar belirli. Bu kalkınma 
hızı için yabancı kaynak, yabancı sermaye şart. Onun 
İçin de »belirli 'bir güvence isteniyor, zaman isteniyor; 
Türkiye'de istikrar, ekonomisinde başarı isteniyor. 
Tabiî bütün bunları da göz önünde tutmak lazım. 

,Bu bakımdan, Beşinci İBeş Yıllık Kalkınma Pla
nında öngörülen kalkınma hızı konusundaki 6,3 ora
nının Türkiye için ulaşılabilecek, fakat bir gayreti 
gerektirdiği hususunda idealimizin Halkçı Parti ile 
beraber olduğunu belirtmek isterim. Elbette çok da
ha yüksek imkânlarımız olsun, daha yüksek kalkın
ma hızlarını planlayalım, isteriz; ama her şeyden 
evvel de gerçekçi olalım, yapabileceğimizi planlaya
lım. Yıllık programlarla gayretimiz daha fazla ol
sun, Plan hedeflerinin üstüne çıkalım. 

Halkçı Partiden Sayın Aydın Gürkan da uygula
nan ekonomik politikada yüksek faiz ve mevduat 
konularına temas ettiler. «Mevduata uygulanan yük
sek faiz politikasıyla mevduat artmamıştır, mevdua
tın kendi içindeki vadeli-vadesiz kısımlar değişmiş
tir.» şeklinde bir görüş ortaya koydular. Sayın Is-
limyeli de aynı konuya kısmen değindelire. IBen şu 
rakamları vereceğim: 23 Aralık 1983 tarihinde 2 tril
yon 753 milyar olan toplam mevduat, 8 Haziran 1984 
tarihi itibariyle 3 trilyon 567 milyara ulaşmış, yani 
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yüzde 30 oranında artış sağlanmıştır. /Bu toplam 
mevduattadır, vadeli ve vadesiz kısımları için söyle
miyorum, bu mevduatta bir artış olmuştur. Eğer bu 
faiz politikasına devam etmeseydiniz, herhalde bu 
yüzde 30 değil, çok daha gerilerde kalınırdı ve Sa
yın islimyeli'nin söylediği gibi de, ne tarafından ba
kılırsa bakılsın reel bir artış var, her şeyden evvel dü
şüş de söz konusu değil. 

Diğer bir konuya, kamu ve özel kesim yatırımla
rı konusuna konuşmacıların genelde değindiklerini 
görüyoruz. Devlet altyapı yatırımlarını geri kalmış 
bölgelerde, kalkınmada öncelikli yerlerde sınaî yatı
rımlarda verilebilir, onun dışında devletin kendisinin 
görevi olan altyapıları ye enerji yatırımları gibi ya
tırımları yapması, onun dışındaki imalat yatırımla
rı ve ticaretle alakalı sınaî yatırımların özel kesim 
eliyle yapılması Hükümet Programında da öngörül-
len bir Ihusus; fakat Planda da bunun esası genel 
hatlarıyla yer almış olmasına rağmen, hepimiz görü
yoruz ki, IBeşinci (Beş Yıllık Kalkınma Planı da ar
zu edilen bir hedefe varmayı Öngörmüyor. Bütün ko
nu yüzde 42 olan özel kesim, yüzde 58 olan kamu 
sektörü bugünkü yatırım oranlarının, beş yılın so
nunda yüzde 44,5 ve yüzde 55,5 oranına gelmesidir. 
Yani kamu yine yüzde 55,5 olacak, özel kesim 44,5 
olacak. Bu Üçüncü Beş Yıllık Planda tamamen ter
sidir. (Üçüncü Beş Yıllık Plan Döneminde özel ke
sim yüzde 58, kamu sektörü yüzde 42 dir. Türkiye 
bu dönemleri de geçirmiş ve yaşamıştır. Bu bakım
dan Devlet, Beşinci Beş Yıllık Dönem zarfında ken
disine düşen yatırımlara öncelik veriyor. Birden gi
dilmemesinin en önemli sebebi de, yani özel kesim 
ağırlığı alınamaması da daha çok başlamış olan ya
tırımların devamından ileri geliyor, özellikle KİT' 
ler için. 

Bir de şu konu üzerinde tenkit yapıldı: «özel ke
sim mevcut 6 trilyonluk yatırımı yapamayacaktır. 
Çünkü artış oranını büyük oranlarda 11 'e kadar çı
karan yatırımlarda gerçek olmayan artışlar öngörü
lüyor özel kesim için, buna varamaz» denildi, ©unu 
da ortaya koymak lazım. Bizi yanıltan Veya yanıl
gıya düşüren husus şudur: Biz konut sektörünün ya
tırımlarını özel kesimde gösteriyoruz. Planda konut 
yatırımları konut fonu vasıtasıyla finanse edilecek 
yatırımlar, özel kesim yatırımları içindedir. Dolayı
sıyla konut fonundan sağlanan kaynaklar da, özel 
kesim kaynakları içerisinde görülüyor, orası tarafın
dan finanse edildiği için. Artış oranları bizleri bir öl
çüde yanıltıyor ise, gerçekçilikten uzak görülüyor-
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»a, nedeni bundan ileri gelmektedir; gerçekte özel 
kesim Planda öngörülen yatırımı rahatlıkla yapabi
lecek durumdadır. 

özellikle diğer bütün planlarda gelir dağılımı ko
nusunda, düzenleme konusunda hükümler olduğu hal
de Beşinci Beş Yıllık Planın gelir dağılımı yönüne 
hiç temas etmediği, gerek Halkçı Parti, gerekse Mil
liyetçi Demokrasi Partisi Grupları adına konuşma 
yapan milletvekilleri tarafından dile getirilmiştir. Şu
nu hepimiz biliyoruz ki, gelir dağılımını düzene so
kan her şeyden evvel enflasyonun kontrol altına alın
masıdır. Birincisi budur ve bu, gerek bizim Hükü
met Programımızda ve gerekse bu Planda ağırlıkla 
enflasyonla mücadele vardır. Onun dışında da ge
lir dağılımı ile alakalı hususların Planın hangi yer
lerinde olduklarını da okumak istiyorum. 

«Fiyat Politikaları» bölümünde «Fiyat ve gelir 
politikalarının gelir dağılımını iyileştirici yönde uy
gulanmasına özen gösterilecektir» 

Planın «Temel 'Amaçları» bölümünde «Gelirler 
politikası gelir dağılımını iyileştirecek yönde yürütü
lecektir.» 

Planın, «Tasarruf ve Finansman Politikaları» bö
lümünde «Sermaye piyasasının sınaî mülkiyeti geniş 
kitlelere yayarak gelir dağılımını daha adil bir hale 
getirmeyi amaçlamaktadır» ifadeleriyle Planın deği
şik yerlerinde gelir dağılımına ağırlık veren veya ge
lir dağılımına yer veren hususlar mevcuttur, hiçbir 
hüküm yok farz etmemek gerekir. 

Özellikle işsizlik konusuna bütün konuşmacılar 
gayet tabiî temas ettiler. (İşsizlik konusu, her şeyden 
evvel yatırımlarla ilgilidir, kalkınma hızı ile ilgilidir, 
kalkınma hızı kaynağı ile ilgilidir. Geçmiş dönemler
de bütün planlarda işsizlik sorunu çözüleceği vaat 
edildiği halde, bunlarda bir birikim olmuş ve bugüne 
gelinmiştir. ıPlanlara yazarak işsizliği halledeceğiz de
mekle işsizlik çözülmüyor. İBiz bu bakımdan, Hü
kümet Programında da açık açık belirttik. İşsizlik, 
Türkiye'de yılların getirdiği bir birikimdir. Kısa bir 
zaman içerisinde hallinin gerçekçi olmadığını biliyo
ruz, vurguluyoruz dedik. Ayrıca şunu da ilave et
tik. İlk önce işsizliğin artışı durdurulur, ondan sonra 
da işsizlik azaltılır. Şimdi bütün bunlar ortaya konul
duktan sonra, biz gerçekçi olarak yapılabilecek, ha
yalî değil, yapılabilecek ve gerçekleştirilebilecek ko
nulan Plana koyuyoruz, ©unlar asgari ölçülerdir; 
gayretimiz Türkiye'de işsizlik sorununun hir an evvel 
hallidir. Hükümet olarak bunun çabası içindeyiz. 
Planda bunun olmuş olması, nispî olarak işsizliğin 

azalması ötesinde, biz işsizliği çok kısa bir zaman içe
risinde de yok etmenin gayreti içindeyiz. Belki bun
da Planın da önünde hedefe ulaşabileceğimizin bü
yük Ölçüde ümidindeyiz, bunun arayışı içindeyiz. 

özellikle Halkçı Partiden Sayın Yusuf Ziya bey, 
enflasyonla mücadelede yüksek faiz ele alınmıştır; 
bu bir alet olarak kullanılmıştır. Birçok konuşmacı 
ve yine aynı konuşmacı, enflasyonla mücadelede 
«moneterist bir politika uygulanıyor» diye beyanda 
bulundular. M'DP adına konuşan 'Sayın Islimyeli'de 
aynı şeyi kullandı. Muhtelif yerlerde, Hükümetin enf
lasyonla mücadelede uyguladığı politikanın yalnız 
para politikası olduğunu ve bununla enflasyonun 
üzerine gittiği gibi, yanlış bir kanaat var veya kanaat 
değil de sizler tarafından beyan ediliyor. Bu yanılgıyı 
düzeltmek istiyorum. Bir defa şunu bilmemiz lazım. 
Enflasyonla mücadelede para politikası aletlerden bir 
tanesidir. Burada en önemlileri, para politikası ka
dar bütçe politikası, gelMer-harcama politikası ve 
ödemeler dengesi politikasıdır, onun ötesinde des
tekleme! fiyat politikaları gelir. Eğer siz, bütün bu 
politikaları bir arada birbiri ile dengeli uygulaya
mazsanız para politikanız üç ay sonra iflas eder, müm
kün değildir. Bu böyle olmadığı, böyle olmaması la
zım geldiği halde, Hükümet olarak bizim, yalnız ba
şına bir para politikası ile neflasyonla mücadele edi-
liyormuşuz gibi yanlış bir yanılgıyı burada kesinlik
le düzeltmek istiyorum. Böyle bir şeyin uygulanma
sı ekonomi ilminde olmadığı gibi, bizimde Hükü
met olarak uygulamamız mümkün değildir. Üç ay 
sonra bu biter. Neden biter? Para politi
kası olarak öngördüğümüz bir limit vardır, pa
ra arzı limiti vardır. Eğer siz, para basarsanız müm
kün değil, o limiti tutamazsınız. Her şeyden evvel 
bütçenizi kontrol altına almalısınız ki, o öngördüğü
nüz para politikasını uygulayabilesiniz. Onun için 
yanlış olarak bildiğim bu düşünüşü tashih etmek için 
açıklamada bulundum. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Zabıtlara geçiyor. 

OEVUET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERDEM (Devamla) — Evet 

Sayın Yaşanın genelde Plan hakkında söylediği 
konularda bir-iki husus dışında, söyleyecek bir şe
yim yok. Yalnız Planın, özellikle halkoyunda, üni
versitelerde, odalarda, işçi temsilcileri nezdinde gö
rüşülmeden Meclislere verilmiş olmasını demokratik 
bir tabana oturtulmaması olarak niteledi ve bu ko
nuda da tenkitlerde bulundu. 
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Bu konuyu, Sayın Başbakanımız sunuş konuş
masında ortaya koydu, Bir kere de ben plan anahe-
deflerini tekrarlayacağım. 

Hükümet güvenoyu aldıktan sonra Devlet Plan
lama Teşkilatına bildirildi. Bildirildikten sonra, geç
miş plan uygulamalarında, hükümete gelişi en az on-
oniki aylık bir zaman içerisinde olur; fakat Türkiye' 
nin 1984 şartlarının bu 12 ayı beklemeye tahammülü 
yoktur. Neden? Çünkü 1985 yılı programını hazırla
yamazsınız, geçiş programı hazırlamanız lazım. Ya
ni, 1984 yılında olduğu gibi 1985 yılı için de geçiş 
programı hazırlamanız lazım. 

önün için biz, Devlet Planlama Teşkilatından Be
şinci Beş Yıllık Kalkınma Planının süratle Hükü
mete verilmesini istedik ve 5,5 ay içerisinde Hükü
mete teslim ettiler. IBu Planın 20 gün IBütçe ve Plan 
Komisyonunda ve 8 gün içerisinde de Genel Kurul
da görüşülmesi yasal gereği; bu da bir ay gibi bir za
manı alıyor. Meclis 15 Temmuzda tatile gireceği 
için, biz bu Planı en geç 15-20 Haziran tarihleri ara
sında Meclise sevk ettiğimiz takdirde, Plan Meclis
lerden geçecek, buna uygun olarak 1985 yılı prog
ramı hazırlanacak ve Ağustos ayında da bu Plana 
uygun olarak bütçe hazırlanacak. IBütçe Eylül ayın
da Bakanlar Kurulunda görüşüldükten sonra Ekim 
ayında Parlamentoya sevk edilecek. Bunların hepsi 
birbiri ile ilgili. 

Devlet Planlama Teşkilatı 5,5 ay gibi kısa bir za
manda Planı Hükümete sevk etti. Hükümet içinde 
tabiî onbeş, yirmi gün çok yoğun bir çalışmadan son-
ra-üniversiteler dahil-bütün odalara ve yetkililere 
planı gönderdik. Bir aydır bu konu Türk efkârı umu-
miyesinde tartışılıyor. Bu planın daha önceden yetkili 
yerlere gönderilmesini biz de istedik, fevkalade iyi 
olurdu; ama Planın her şeyden evvel Parlamento 
içerisinde usul ve müdetleri tarafımızdan kısaltıl-
mamıştır. Verilen müddet Parlamentonun kendi kont
rolü altında. Evvela Bütçe ve Plan Komisyonunda 
ve şu anda da huzurunuzda görüşülüyor. Her türlü 
tenkit ve düzenlemelerle Türkiye'nin geleceği için 
benim kanaatim sizlerin de katkısı ile faydalı bir 
plan olarak ortaya çıkacaktır. Bütçe ve Plan Komis
yonu çalışmalarında Plan daha da olgunlaşmış, birçok 
eksiklikleri tamamlamış ve huzurunuza gelmiştir, öy
le ümit ediyorum ki, Genel Kurulda yapılacak ten
kitler, ve iştirak edebileceğimiz fikirlerle de daha 
mükemmel hale gelmek suretiyle Türkiye için fay
dalı ve uygulanabilir bir plan haline de gelecektir. 

Kamuoyunda tartışmaları yapılmaktadır, görüş
ler bize de, sizlere de gelmektedir. Bence bu konu, 
Plan demokratik bir tabana oturtulmamış şekliyle mü
talaa edilemez. Her şeyden evvel, bu Plan bütün Türk 
vatandaşlarının yetkililerinin iştiraki ile hazırlanmış
tır. Sizde bilirsiniz ki, özel ihtisas komisyonları bü
tün meslek kuruluşlarının, 'bu işlerde uzman kişile
rin iştiraki ile plan hazırlanır ve bu Planda onların 
iştirak! ile hazırlanmıştır. Bine yakın yetkilinin, özel 
kesimde, meslek kuruluşlarında çalışan kimselerin 
katkıları da olmuştur. Bu yönüyle bu konunun ten
kit edilmesine veya «Bir demokratik tabana oturtul
muyor» şekliyle mütalaasına iştirak etmediğimi be
lirtmek isterim. 

İSayın Yaşanın değindiği, özellikle özel sektör ya
tırımlarının artışının yüksek olması konusuna demin
de temas ettim, Konut Fonunun ve konut yatırım
larının buraya iştirakinden ileri gelmektedir. Bu ba
kımdan da 13, 7!8'e son yılda çıkmasını mantıklı ola-= 
rak görüyoruz. 

Sayın Yaşa prefinansman konusuna dikkatimizi 
çekti. Bu konu, muhtelif konularda, basında da yer 
alıyor. Onun için belirtmekte yarar görüyorum. Ga
yet tabiî dış kredide orta vadeli ve Türkiye'ye geri 
ödenme yönünden rahatsızlık vermeyecek bir dış 
borçlanma politikası öneriliyor. Gayet tabiî, prefinans
man kısa vadeli bir kredi yöntemidir, dış borçlanma 
yöntemidir. Burada bir sorun yaratılabilir veya bir 
sorun çıkabilir şekliyle konuşmalarda ortaya atılı
yor; bunun için açıklamada bulunmak istiyorum. 

Biliyorsunuz prefinansman, ihracatın bağlantısı 
yapıldıktan sonra karşı firmadan veya onun banka
sından alınan bir kredi şeklidir ve ihracatın tamam
lanması karşısında da ihracat bedelinden kesilir. Hü
kümete geldiğimiz altı aylık dönemde muhtelif teş
viklerimize rağmen, bu arzu edilen bir gelişme de 
göstermemiştir. Örneğin, sene sonu itibariyle 250 
milyon dolar olan hacmi, bugün benim en son aldı
ğım rakama göre 235 veya 240 milyon dolardır. Ya
ni, bahsedildiği ölçüde büyük yekûnlarda artması
nı arzu ediyoruz; fakat bütün gayretlere rağmen ar
zu edilen seviyede de artmamıştır. Hele, bir prefi
nansman skandali, bir prefinansman probleminin çı
kacağı gibi hususların nereden geldiğini, niçin ortaya 
atıldığını anlamadığımı bu vesileyle açıklamak isti
yorum, 

özellikle birtakım tezatlar olduğundan da bahset
miştim. Mesela Sayın îslimyeli, burada, özellikle 
enflasyonun azaltılmamasından şikâyet ederken, bir 



T. B. M. M. B : 86 

taraftan yatırımın artırılmamış olmasını, işsizlik so
rununun halledilememiş olmasını, kalkınma hızının 
yüksek olmasını, yani ulaşılmasının güç olmasını 
dile getirdi. Biliyorsunuz ki, bir tarafta yatırımı ar
tırmadığınız ölçüde işsizliğe çare bulamazsınız, kal
kınma hızını artırmadığınız müddetçe işsizliğe çare 
bulamazsınız, enflasyonla mücadele etmede bir öl
çüde kalkınma hızını büyük ölçülerde artıramazsınız, 
önce enflasyonu belirli ölçüde kontrol altına alma
dan yatırımlara ve kalkınma hızına ağırlık veremez
siniz. IBu hususu Sayın Yaşa'da ortaya koydu-

Bu bakımdan, arkadaşlarımız bir taraftan bir ko
nuyu ortaya koyarken, diğer taraftan bunun tama
men tezadı olan başka bir konuda da bizleri aksine 
tenkit etmektedirler. Bu şekildeki tezatları da vur
gulamak istiyorum., 

Tabiî bir de şu ortaya konuldu: özellikle Planın 
realist olmadığını vurguladılar ve bunu vurgularken 

"de arkadaşlarımızca rakamlar ortaya konuldu. Şu
nu söylediler: «(Dördüncü Beş Yıllık Planda ortala
ma kalkınma hızı şu, şimdi şu alınmış; Dördüncü 
Beş Yıllık Planda tarımda büyüme şudur, buna gö
re, Beşinci Beş Yıllık Planda şu rakam alınmış ve 
aralarında da büyük farklar görülerek, bu (gerçekçi 
değil.» 

Plan ve Bütçe Komisyonunda da söylemiştim, 
tekrarlıyorum, bu yanılgı şuradan geliyor: Dördün
cü Beş Yıllık Planın ortalaması düşüktür; ama 1983 
ve 1984 rakamlarını aldığımız zaman bu bizim Be
şinci Beş Yıllık Planda öngördüğümüz hedeflere ya
kındır. örneğin Beşinci (Beş Yıllık Planda kalkınma 
hızı ortalamasını 6,3 olarak gösteriyoruz: 1984 yılın
da kalkınma hızı 4,9 veya büyük bir ihtimalle 5 ola
caktır. Biz bunu 1985 yılı için 5,3 olarak öngörüyo
ruz. Ondan sonra 5,6. daha sonra 5,8; Planın son se
nesinde de 7 olarak öngörülüyor. Yani, kalkınma hı
zının Dördüncü Beş Yıllık Planda öngörülen 2,1'lik 
ortalaması. Beşinci Beş Yıllık Planda aniden 6,3'e 
çıkmıyor. Gayet tabiî tedricî bir artış da oluyor. Onun 
için kanaatimizce realisttir. Realist olmadığı kanaa
tine ortalamalarla bir mukayese yapılmasından do
layı varılıyor; yanıltıcılığı buradadır. Bu bakımdan, 
bunu da tekrar ortaya koymak istiyorum. 

Sayın îslimveli tek olarak şunu vurguladı: '«Ka
mu İktisadî Teşebbüslerinin mamullerine devamlı 
zam yaparak, enflasyonla mücadelede vatandaşa 
yük getiriliyor» dediler ve «©öylece bunun sonu 
alınamaz» şekliyle tenkitler ileri ıgetirdi. Biz Kamu 
tktisadî Teşebbüslerinin verimli çalışmalarını sağla-
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mak için her türlü tedbiri alıyoruz. Geçen 30 se
neden beri (Kamu İktisadî Teşebbüsleri Hükümetler
ce verimli çalışmaya yönlendirilmiş; fakat netice ola
rak büyük bir mesafe alınamamıştır. 

Onun için biz burada iki yolu takip ediyoruz: Bi
rincisi, bunların verimli çalışmaları için her türlü 
tedbir bir taraftan alınırken, diğer taraftan da bunları 
serbest piyasa şartları içerisinde rekabete açıyoruz. 
Bunlar tekel ise, ithalatlarını serbest bırakıyoruz. Be
lirli bir korumayla yurt dışında mal ithal etme im
kânları var. Örneğin bugün SEKA, Demir-Çelik is
tediği gibi zam yapamayacaktır. Çünkü o zaman it
halat yoluyla gelecek demir kendisinin uygulamak 
isteyeceği aşırı fiyat artışına mani olacaktır. Bu ba
kımdan bu KİT'ler de ekonomik çalışma mecburi
yetini hissedeceklerdir. 

Yani bir taraftan Hükümet tedbir alırken, diğer 
taraftan da ekonomik tedbirleri getirmiştir. Bu ikisi 
bir araya geldiği zaman artık Kamu tktisadî Teşeb
büslerinin ekonomik çalışmamalarının sonuçlarını, 
büyük oranda zamlarla veya istedikleri oranda zam
larla vatandaşa ya da ekonomiye yüklemeleri sonu
cunu doğuran uygulamaları asgarî ölçülere inecek
tir. 

Bu yönüyle tedbiri çift yönlü olarak aldık; başa
rılı olacağımızı umuyoruz. 

Benden sonra bir arkadaşımızın daha konuşacak 
olması ve vaktin de görüşmelere ara verilecek saate 
yaklaşmış bulunması sebebiyle, bundan sonra, ikinci 
veya üçüncü turda eksik kalan konulara temas et
mek üzere, huzurlarınızdan hepinize saygılarımı su
narak ayrılıyorum. 

Teşekkür ederim efendim. (Alkışlar), 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erdem. 
Sayın Erdem'in konuşması 35 dakika olmuştur. 
Şahsı adına konuşmak isteyen Sayın Hakkı Artu-

karslan; buyurun efendim. 

HAKKI ARTUKARSUAN (Bingöl) — Sayın 
Başkan, millî iradenin mümtaz temsilcileri milletve
kili arkadaşlarım; görüşmekte olduğumuz ©eş Yıllık 
Beşinci Kalkınma Planı; Planlama, Hükümet, Mec
lis, İBütçe ve Plan Komisyonunda az veya çok, eni
ne boyuna, yetkili kuruluş, ehliyetli, yetişkin kişiler
ce de değerlendirilmiştir. Komisyonu bir-iki gün ta
kip etme fırsatı buldum. Bu arada da Komisyonda 
Plan üzerinde görüşlerimi belirttim. Bugün de Ko
misyonda yaptığım konuşmanın bir kısmını ve yeni 
tespitlerimi arza çalışacağım. Yüce Meclisten dile-
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ğım, beni tahammül ve müsamaha ile dinleme sab
rı göstermesidir. Zaten Sayın Kaya Erdem, saat 20.00 
ile sınırlı olan gündemi benim hakkımdan da iki saat 
kullanmak suretiyle istimal etmişlerdir. Bu bizim fea-
* derimiz, geri kalan yörelerin, geri kalmış yöreler mil
letvekillerinin şansıdır; hiç kimseye küsmüyoruz. 

Geri kalmış yörelerin, hemen hemen en geri kal
mış bir ilinin temsilcisiyim. Lafta, kitapta, planda, 
yazıda, makalede yöremi tanımış veya geçerken gör
müş uzmandan değil, yarım asırdır orada doğmuş, 
orada büyümüş, yalın ayak yürümekten başlayarak 
çarık, yemeni, kudurayı istimal etmiş; yaya, kağnı, 
katır, at, araba, fayton, kamyon, taksiye geçmiş top
lumun sosyal, siyasal ve ekonomik gelişmeleriyle 
yoğrulmuş, kısacası yöreyi dertleriyle, sancılarıyla, 
çareleriyle huzura getirip arz edecek kişileri lütfen 
dinleyiniz, sabır gösteriniz, 

Gelmiş-geçmiş iktidarlar, hükümetler, partilerin 
hemen hepsi de Doğu ve Güneydoğu kalkınmasına 
ilgi duymuşlar, programlarında yer vermişlerdir. Gö
rüştüğümüz Planda da daha belirli ifadeler kullanıl
mış, Planın 311-312 sayfalarında, 144 üncü sıradan 
750Ve kadar 7 maddede yapılacaklar yazılmıştır. 
Konuyu iki gruba ayırarak Türkiye'nin geneli ve bu 
genelde Doğu ve Güneydoğu'yu ele almak istiyorum. 

Kalkınmada öncelikli yöreler 20 il olarak belir
lenmiştir. Benim tespitimde bahse konu 20 il üç sı-
ralandırmaya bölünmelidİr. Birinci sıraya 10 il alın
malıdır. Sırasıyla bu iller: Hakkâri, Bingöl, Tunceli, 
Ağrı, Bitlis, Adıyaman, Gümüşhane, 'Muş, Artvin 
ve Mardin'dir. 

İkinci sıraya beş il alınmalıdır. İBu iller de: Siirt, 
Erzincan, Kars, Van, Urfa. 

lÜçüncü sıraya da Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, 
Sivas ve Malatya konmalıdır. He r arasında büyük 
farklar vardır. IBen, şimdi kendi ilimi 10 ile nazire 
olmak üzere birazcık açacağım. 

İlçe adedi 5, bucak 17, köy 317 - lütfen buraya 
dikkat buyurun - mezra 724, yerleşim birimi ünite 
olarak 1,63; belediye 8, tarım arazisi 59449; çayır -
mera 43'2-471; orman ve fidanlık 310-122; meskûn 
araziler 1,055, faydasız arazi 7J893; su satıhları 1,843; 
yüzölçümü ise; 812.533'tür. 5 ilçe yekûnu nüfus 
228.702'dir. Yıllık doğum tahmini 20 bindir. Fevka-
lede bir doğumumuz var. ölüm nispeti 2 bin. Kara
saban il3.400'dür. Pulluk 400, traktör 290, döven 
3.870, kültüvatör 100, harman makinesi 350, yayık 
tuluk olarak 6.000'dir. (Motopomp 8. Hayvan sayılan 
ise; koyun 1 milyon, keçi 500 bin, sığır 120 bin, 

manda 10 bin, at ve katır 25 bin civarındadır. 
Şimdi bunları arzdan maksadım, kısaca mesele

yi huzurunuza getirmektir. İlkokul sayısı 470, öğren
ci 33 500, öğretmen 1 100; orta dereceli okul ve mes
lek okulları 33, öğrenci adedi 8 000, öğretmen 520* 
dir. 

•BAŞKAN — ISayın Artukarslan, bir saniyenizi 
rica edeyim. 

Çalışma süremiz dolmak üzeredir. Bu süre zar
fında sayın konuşmacının konuşmasını tamamlaması 
mümkün olmadığından, konuşmasının tamamlanması 
için sürenin, konuşma tamamlayıncaya kadar uza
tılmasını oylarınıza sunacağım. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Buyurun efendim. 

HAKİKİ ARTUKARSLAN ı(Devamla) — tki 
tane fabrikamız var; peynir ve yem fabrikası. Bir 
tane un fabrikası da özel bir teşebbüsle bir koopera
tif hemen hemen yapı haline getirmiş, işletme için 
20 milyon liralık krediye ihtiyacı var, Bugün Kaya 
Beye gitim, «lütfen şu parayı verin, buğday ve mah
sûl zamanıdır, bir baca ve bir çark dönsün. Eski su 
değirmenleri bitti, bari bir un fabrikası memleketimiz
de baca tüttürsün» dedim. 

(İstihdam bu fabrikalarda 25'tir. Bu kısa bilgiden 
maksadım, hemen hemen emsali iller de aşağı yuka
rı aynı durumdadır. 

Şimdi şahsen faydalı gördüğüm çarelere geçiyo
rum. 

Biz eğitimde fırsat eşitliğini kaale alıp geliyoruz. 
1936'da il olmuştur Bingöl, 1984'e kadar 48 yıl geç
miştir. Şimdi Hükümetimizin temsilcileri burada, 
ben rica ediyorum; Ankara'daki bürokratik dağılım
da müsteşar, müsteşar yardımcısı, genel müdür, ge
nel müdür yardımcısı ve daire başkanı seviyesinde 
bir tane Bingöl'lü bulamazsınız. Şimdi bu durumda, 
Ankara'dan pay alamayan bir il, fikrî yapıda pay 
alamayan bir il; eğitim eşitliğinde bunu nasıl gide
receğiz? Bu ortaöğretimle bizim, mevcut statüde yük
sek tahsile girmemiz mümkün değildir. Adam, kolej
de okuyor, Anadolu liselerinde okuyor, çok zenginler 
çocuğuna doping yapıyor, en yüksek seviyede öğ
retmen tutuyor ve yine oturmuş bu liselerde eğitim 
görmüşlerle beni karşı karşıya koyuyorsun. Tek or
taokul öğretmeni bulunan okuldan mezunolan bana 
«üniversiteye gir» diyorsun. Bu fırsat eşitliği ola
maz. (Alkışlar). Vasıflı öğretmen temini yanında bu " 
illerde bir de yüksekokulun açılması şarttır. Kanaa
timi söylüyorum. 
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CÜNEYT CANVER (Adana) — IBiz de bunları 
yıllardır söylüyoruz. 

HAKKI ARTUKARSLAN Revamla) — Yatılı 
ve burslu okumak için daha fazla imkân tanınmalı
dır. 

Ankara'da belirttiğim tarzdaki olamadığımız 
farklılık, ilimizde ve diğer illerde de aynıdır. Burada 
bir müşahhas olayı da belirtmek isterim. Meclis al
bümüne bakınız; ben, geri kalmış ilin tek ilkokul 
mezunu olarak konuşuyorum.. . 

Beni dinlerken, karşınızda sayın parti temsilcile
rinin, sözcülerinin, sayın bakanların yaptığı tarzda 
bir konuşmacı olarak değil; yoğrularak, sürülerek, 
bir yola gelmek için mücadele vererek söylediği söz
leri Anadolu köylüsünün sözleri olarak alınız, işte 
müşahhas misali benim. (Alkışlar). 

Eğitim ve öğretimde durum böyledir. 1923'lerde 
Atatürk Türkiye Cumhuriyetini- kurarken, memleke
tin kurtarılmasını sanayi reformu yapısının gelişme
sini, mutlak surette KİT dediğimiz bugünkü sanayi 
tesislerini kurmakta görmüştür. Niçin? Çünkü, o 
günkü tstanbul ve Ankara, bugünkü Bingöl ve Di
yarbakır'dır! 

Çünkü, İstiklal Harbinden çıkmış Türk Toplumu 
kaybettiği toprakların yanında sanayi ve ticaretini de 
elinde tutanlar onu bırakıp gitmişlerdi. 

Atatürk, bunun yerine bilgi birikimi olmayan, 
sermayesi olmayan bir millet toplumuna, sanayii gös
termek için KİT'leri kurmuştur ve bu KİT'ler tarihî 
görevini tamamlamış ve bugün için tstanbul ile An
kara arasında maalesef boğulur duruma düşmüştür. 
Artık bu Hükümetçe de, ekonomistlerce de görevini 
tamamlamış, hatta zarar tevlit eden, kangren haline 
gelm'ş müesseseler olarak görülmektedir. Doğrudur, 
tarihî görevini bitirmiştir; fakat bu tarihî görev bu
rada bitmiş, ama, bizim kanaatimize göre Doğuda 
başlamıştır. Lütfen, KİT'ler buradan kaldırılırken 
Doğuya kaydırılmalıdır; kanaatimiz budur. (HP sı
ralarından alkışlar). 

Planlarda, Maliyede, bütçede, teşvik kredisi ve 
vergi indiriminden bahsediliyor, «iSize her türlü im
kânı verelim» deniliyor. Yılllardır bu söyleniyor. İlk 
olarak Anavatan Partisince altı üniteden biri Güney
doğu ve Doğunun kalkınmasına hasredildi. Bu bi
zim için ümittir. Türkiye'nin güneyi ve doğusunu is
tismar manasında söylemiyorum. Benim için, Edirne, 
Denizli, Bingöl, Hakkâri arasında fark yoktur. (HP 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar). 
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inancım şudur ki, bize teşvik 'kredisi değil, bizim 
cebimize parayı da koysanız, yapın deseniz; yapama
yacağız. Sebep ortada: Ben... Niçin? Alfabeyi oku
mayan adamı lise imtihanına sokarsan gülünç olur. 
Şimdi benim memleketim, nasıl Türkiye geçmişte İs-* 
tiklal Harbi sonrası KİT'ler müessesesiyle karşı kar
şıya kalmışsa, ki Doğunun ayrı bir özelliğini de 
burada arz etmeden geçemeyeceğim. Doğuda sanatı 
Ermeniler, Süryaniler yaparlardı. İstiklal Harbi so
nunda bunlar Suriye'ye ve diğer dış devletlere gitti
ler. Biz serhat boylarında devleti vikaye etmek için 
oradan oraya koşan toplumduk. Birdenbire yerimize 
döndük. Nalbantlık desen, yok; terzilik desen, yok; 
kalfalık desen, yok; ustalık desen, yok. O toplumda 
ticaret de yok. O toplumdan güneydoğu ve doğu, 
Cumhuriyetten nasibini Allaha şükür biraz almıştır. 
Biz Cumhuriyeti minnet ve şükranla, Atatürk'ü de 
minnet ve şükranla anıyoruz. (HP sıralarından alkış
lar) Şuna da inanıyoruz ki, konut fonuna yıllardır 
konulmasına rağmen bir türlü direkt fayda sağlan
mamasını gören Sayın Turgut Özal, onu ayrı bir fon
da toparlarken birçoklarımız dudaklarımızı ısırmış
tık, olur mu olmaz mı diye. Fakat görüyoruz ki, bu 
ayrı konut fonu gerçekten geçmişe göre farklı bir 
konut yapımına imkân hazırlayacaktır. Ben de diyo
rum ki, konut fonunda olduğu gibi Güneydoğu ve 
Doğu kalkınması, gerice yöreler dediğimiz, kalkın
mada öncelikli yörelere bu balbta bir fon ayrılarak 
mutlak surette bir imkân sağlanmalıdır. Bu fon hi
be manasında, hizmet manasında, yapım manasında 
rahat olarak kullanılmalıdır. Yoksa palyatif tedbir
lerle hiçbir zaman başarılı olamaz. 

BAŞKAN — Sayın Artukarslan, sürenizin bitimi
ne bir dakika kalmıştır. 

HAKİKİ AıRTUKARSIJAN (Devamla) — Topar
lıyorum. 

•Doğulu Vatanseverdir. Atatürk bunu en iyi bilen
lerdendir, onun için Anadolu'ya ilk çıkışında ilk 
kongreyi Erzurum'da ve peşinden Sivas'ta yapmıştır. 
Buna rağmen tarih boyutunda dış düşmanlar, iç düş
manlar dün de, bugün de, yarın da vatanın bu böl
gesinde ihanet çalışmalarını, arzularını devam ettire
ceklerdir. Doğunun ekonomik yapısını, geri kalmış
lığını, bir açık kapı olarak görmüşlerdir. Cumhuriyet 
devrinin getirdiği hizmetten geçmişe göre farklı hiz
met alan Doğu ve Güneydoğu geleceğin yakın za
manda refah bölgesi olacaktır. Buna şüphe yoktur. 
Temennimiz, arzumuz uzamayı kısaltmak, şom ağız
ları kapatmaktır. Aslında Batıda da geri kalmış ille-
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rimiz, ilçelerimiz, bölgelerimiz çoktur. Topyekûn ge
lişmek için, kim ne derse desin, çareyi milletin en bü
yüğünden, en küçüğüne kadar tasarrufa riayet ve 
çok çalışmayı hedef almasında ıgörüyorum. Herkes 
halden ve ahvalden şikâyetçi; iktidarı şikâyetçi, mu
halefeti şikâyetçi, partiler şikâyetçi, işçileri şikâyet
çi, işverenleri şikâyetçi, yaşlıları, gençleri, öğretmen
leri, hocaları, doğusu, batısı, Peki suçlu kim? Bu 
şikâyet, kimden? Tanzimattan bu yana dünya ölçüle
rine göre kalkınamıyoruz. Bizden kopan eyaletleri
miz bize yardım eder güce kavuştular. Bence evvela 
Allah'a. güvenip kendimize çekidüzen vermemiz ge
rekir. Bizim ecdadımız değil miydi Karadenizi, Mar
mara; Akdenizi Türk denizi yapan. Akdenizin Ce
beli Tarık'tan başlayarak güneyinin tamamının, ba
tının tamamının, Kuzeyin de ttalya ile olan kısmı
nın, Basra Körfezinin ve bugün dünyanın üzerinde 
petrol için durduğu Basranın, Kızıldenizin ve Süve-
veyiş Kanalının, Hint Okyanusunun, Atlas Okyanu
sunun, Hazar Denizinin mutlak hâkimi değil miydi? 

BAŞKAN — Sayın Artukarslan, süreniz tamam
landı. 

HAKKI ARTUKARSLAN (Devamla) — Ta
mamlıyorum efendim. 

Parası altın ve gümüş olan, başka ülkelerin pa
rasına manat diyen, tnebalhtı'da feaskına uğrayan 
Türk Donanmasının üzüntüsünü çeken Kaptânı Der
yaya, Sokullu, «Bre Paşa, ne üzülürsün; Devleti Âli 
Osmaniye kısa zamanda yeni donanmanın direkleri
ni altından, yelkenlerini atlastan, halatlarını da ibri
şimden yapmaya muktedirdir» diyordu. 

Ne oldu bize? Çok partili dönemde sağı denedik, 
solu denedik, ortayı denedik, koalisyonları denedik, 
beyin takımları geldi gitti, dövüşün, kavganın benze
ri dünyada olmayanını yaptık, kurtarılmış bölgeler, 
bölünmüş iller, partiler, okullar, fabrikalar, camiler 
ve kahveler, basın, yazarlar, sanatçılar devri yaşa
dık; Allah bir daha göstermesin, 

İBu arada varlığımızın teminatı Ordumuzun bu 
büyük müdahale Ve Türk demokrasisini yeniden ih
yada gösterdiği başarıyı buradan takdir ve tebrikle 
•y4td etmek istiyorum. 

Milli geliri geri kalmış ülkeler seviyesinde bir 
ekonomimiz var. Çapraşık yapıda, harmandan bü
yük kardeş, hileli fazla pay alınca aslında küçük olan 
gelir ve paya bir de adaletsizlik eklenmektedir. Tari
hî pedergil aile yapısı tepetakla olmakta, geleneksel 
yapı, gelir büyütülmeden beynelmilelci modanın ön
cülüğünde tekstil ve kozmatik burjuvazinin pazarı 

olmakta, üç ayda giydiğini değişmekte, mevsim mo
dasına uymaktadır. 

Aile, ev, mutfak ekonomisi yok; yorgana göre 
ayak uzatma yok, IBul buluştur, helal-haram, hak-
- hukuk aramadan tüket ve işi uydurunca da gözü 
açık sayıl. Kalplerden ve vicdanlardan Allah korku
sunu sil, peşinden devlet korkusunu da kaldır; seni 
ne tutacak ne frenleyecek? 

Burada müsadenizle İstanbul'un fethinden sonra 
Fatih Sultan Mehmet'in yanına gelen bir İngiliz he
yetinin olayını anlatacağım. 

Sayın Başkan, zamanınızı alıyorum ama 5 daki
ka daha müsaade eder misiniz? 

©ASKAN — Buyurun. (Alkışlar). 
HAKKI ARTUKASRLAN (Devamla) — Bu ta

rihî bir hadisedir. İngilizler, dünyanın büyük milleti 
olarak, İstanbul'un fethini büyük bir olay olarak ka
bul etmiş ve en yetkili kişilerden murahhas bir heyet 
göndermişlerdir. Bu heyeti kabul eden Fatih, o çe
lebi yapısıyla şöyle bir sual tevcih etmişti: «Siz İn
gilizler, zekî ve akıllısınız. Biz çağ kapattık, çağ aç
tık. Ne dersiniz, İstanbul elimizde kalacak mı?» Bu
nun üzerine İngiliz heyeti, «Bize 1 hafta müsaade 
edin» demiş ve bu 1 haftalık müsaade içinde heyetin 
yaptığı ilk şey, o gün piyasada geçerli olan atpazarı-
na gitmek olmuştu. Pazarda bir köylü atını bir alıcı
ya satmaktadır. Heyet, işi anlamadığı için tercüme 
ederek neden anlaşamadıklarını sorar. Zira satan 
adam atının fiyatının 3 lira olduğunu söylerken alıcı 
da atın fiyatının 4 lira olduğunu söylemektedir. He
yet «Allah Allah, bu akıl işi değil; satan kişi pahalı 
satar, alıcı ucuz almak ister. Bu ne demektir, lütfen 
sorunuz» der. Satıcı şöyle cevap verir: «Bu benim 
kısrağımın tayı. 'Ben yetiştirdim, 3 liradan fazla et
mez. Bu adamın 1 lira fazlasını alırsam kime hesap 
vereceğim?» Alan adam da, «Su adam zavallı, {Hacı 
Hakkı gibi, Hakkı Artukasrslan gibi) iş bilmiyor, 
zavallı atını bedava satıyor. Dolayısıyla bu at 4 lira 
eder. Ben at sarrafıyım» der. 

Yapısı bu: «Ben siftah ettim, komşumdan al.» 
«Komşusu aç yatan bizden değil.» 

iBiz ekmeği çöpe atıyoruz. Annemiz, çöpe kaza
ra düşen ekmeği öpüp başına koyuyordu. Babamın 
anneme aldığı bir çift iskarpini de kısaca anlatmak 
isterim. (Gülüşmeler ve alkışlar). 

İnanın, sizi temin ederim ki, bir çift iskarpinini 
annem gezmelere gidip döndüğü zaman, çocuğundan 
evvel iskarpininin altını üstünü siler, güzel bir hoh-

I çaya koyarak yüksek bir yere kaldırırdı. Bu iskarpi
ni 12 sene giyindi, 
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Şimdi bir ilköğretmen okulu açtık, kızlarımız me
zun oldu. Babası hâlâ bir alt lastiği giyiyor, çifte gi
diyor, anası ağlıyor, gözleri dökülüyor. Kız hemen 
Çizmeyi alıyor. Okula geliyor; «Ay sen nereden aldın 
bu iskarpini?», «Adnan Bey getirmiş». Hemen gidi
yor bir çift de iskarpin alıyor. Bir bakıyorsun, kız
cağızın 15 çift ayakkabısı olmuş. Bu nasıl eğitim, öğ
retimdir ki, babası lastikte yanar, çocuğu ise ifratın 
üstüne çıkar? Bu halledilmesi gereken bir şeydir. 
(Alkışlar)., 

Az kaldı bitireceğim. 

Öyle bir ekonomimiz vardı ki, kibrit çöpünü ya-
Ikan kadın çabuk üfürür söndürür ve onu yakacak 
olarak kullanırdı. Hiç unutmam, annem pirinci yıka
dıktan sonra suyunu dökmezdi hudai nabit çeşme
den çıkan parasız suyu bir çiçeğe verirdi, «Zayi ol
masın» derdi, Şimdi banyoya giriyor suyu açıyor, 
şimdi sabunların yerine başka şeyler de çıkmış, başı
na sürüyor duruyor. Sen çalış İki bunu telâfi ede
sin.. 

Yemek yeme ve sünnetleme ahlâkı; gaz lambası, 
soba eski şekli katiyen yok. Kömürden istifade et
mek, ikili çamaşıra kullanmak şimdiki hanımların 
işi değil, zaten tırnaklar bir metre, nereye koyacak, 
nasıl götürecek, 

Bir husus daha arz edeyim, fırsat düştü, mebus
luğun getirdiği bir şey, Avrupa'yı gezdim; inanın 
bugün mümkün olsa Eyfel Kulesinin altından rast-
gele 30 tane Fransız hanımını alsanız, Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin önüne koysanız, Kızılay'dan 
da rastgele bizim 30 tane hanımımızı alıp bunların 
yanına koysanız ve bir değerlendirme yapsanız, gö
receksiniz ki Türk hanımları onlara taş çıkartıyor. 
Sayım bacım, sadece giyinmede değil, biraz da kafa
da ve emekte taş çıkartsana. (Alkışlar) Nereden ge
liyor, nereden gidiyor demiyorsun, alabildiğihe har-
ciiyorsun, 

Bizim 'bugünkü ekonomimiz, sanayimiz kanaatim
ce 1880lerin Avrupa'sına eşittir. Çünkü, ben Erzu
rum'da askerlik yaptım, Erzurumlular bilir, orada 
çakılı bir top var, top «Krupp» markası taşır, 1860 
tarihinde yapılmış ve oraya çakılmıştır. Güzelce tet
kik ettim, iyi bir askerdim, ne olur mübarek top bi
raz pas alasın, biraz buzullasın; bu kadar kar, bu ka
dar tipi, bu kadar tufan sana zarar vermemiş. Düşü
nüyorum, 1860 yılındaki tekniğin döktüğü top nam
lusunu, bugün benim tekniğim döker halde değil. 
Üretimde Avrupalaşmadan, tüketimde alabildiğine 
bir israf politikası getirdik, alabildiğine giden bu is-
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rafın karşısında da şu duracak, bu duracak, o du
racak; ben şahsen inanmıyorum, kusura bakmayın. 

CÜNEYT CANVER (Adana) — Fedakârlığı 
hep ortadirekten bekliyoruz. 

HAKKI ARTUKARSLAN (Devamla) — Gele
ceğim oraya da. (Gülüşmeler) 

Kalkınmada gençliğe verilecek iz'an ve iman, 
okuyanlara iman vermek, inanç vermekle olur. Bizün 
gencin idealinde ne yatar? Mümkün olsa da bir 
üniversite anfisinden içeri girsek, 200 tane gence şu 
suali tevcih etsek: Yavrucuğum senin idealinde ne 
yatar? Bir asgarî müşterek göremeyecek miyiz? İna
nın ki göremeyeceksiniz.. Ya Renault arabasının ren
gi, Mercedes arabasının ismi, veyahut da sarışın bir 
hanım veyahut da teşrif edilmiş bir apartman dai
resi veyahut da bir malkam. Ben bu mu idim? Oradan 
oraya koşan ecdadım çadırında son lokmasını çocu
ğuna bırakırken, yarınım düşünmeden Çanakkale'ye 
koşuyordu; bu ideal ne oldu; öldü mü; biz onların 
evlatları değil miyiz? 

Evvela benim inancım şu: Şu çatı altında birbi- • 
rimizi sayıp seveceğiz. Güvenip elde vereceğiz. (Al
kışlar) Bunu tüm satanın sathına yayacağız. Hükü
meti, Meclisi, iktidarı, muhalefeti, öğretmeni, oku
lu, camisi, hocası, basını, TRT'si, sokağı, ailesi; 
millî tasarruf, çok çalışma, az tüketme başta bilhas
sa en büyüklerimizden başlayarak, ortadirekten de
ğil, en büyüklerden başlayarak tasarrufa yönelik bir 
tutuma girmeliyiz. Yoksa baba ne kadar gayret eder
se etsin, ne getirirse getirsin, avrat har vurup har
man savuruyorsa, çocukların herbirisi bir tarafa ba
kıyorsa, o evde ekonomiyi meydana getiremezsiniz. 
Mümkün değildir. Kalkınma kanaatimce topluma 
mal edilmekle mümkündür. Palyatif olacaktır başka 
türlüsü. Kimseden tek başına bu işte tam başarı bek
lemek insaf ve mantığa uymaz. Kalkınma millî bir 
hedef, tüm Türk Milleti onun sevdalısı olmalıdır. 
Atatürk devresinde okuyanlar bilir. «Yerli Malı Haf
tası» yapılırdı. Bu haftada millî ekonomi siyaseti 
yapılırdı, tüm müesseseler, okullar, aileler bu haf
tayla ilgilenirlerdi. Selçukludan Osmanlıya, oradan 
Cumhuriyete uzanan Anadolu Tülklüğü geçmişini 
araştırıp faydalı olanı almalı, çağdaş ekonomi ve bi
limden azamî faydalanıp, Türk sentezli bir kalkın
maya yönelmeliyiz. Kısır atışmalar, ilimsiz, şuursuz 
çekişmeler bırakılmalı, cesur olunmalıdır. Bir üçge
nin uçlarına dönüştük; muhafazakâr olursan gerici; 
milliyetçi olursan ırkçı, turana; sosyal demokrat olur-
srn komünist oluyorsun. Hemen damgayı basıyor-
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lar. Kim basıyor» biz birbirimize basıyoruz. Bu dön
güde asil yurtseverler biribini yenken; gerçek gerici, 
gerçek ırkçı, gerçek komünist perde arkasında kıs-
kıs gülmektedir Biz biribirimizi yerken onlar amaç
larına rahatlıkla gitmektedirler. Türkün dostu tektir. 
ve Türktür. Bu gemide kamara kavgası yapılırken 
gemiyi batıracak hatalara girmemeliyiz. Az daha ba-
tırıyorduk; ben dünyayı çok gezen, bilhassa Önas-
ya'yı çok gezen bir insanım, Bağdat'ta bir Türke gös
tereceğiniz bir bayrak, bir vatan vermek kadar has
ret giderir. Hürriyetler kaybedilmezse, bedeli ve de
ğeri bilinemez. Bütün dünya tarih boyunca bizimle 
uğraşmıştır, uğraşıyordur, sonuna kadar uğraşacak
tır. Ben onlara hayıf etmiyorum; Rusya Akdeniz'e 
inmenin çabasında, Amerika ise elbette ki ekonomik 
yapısıyla onun karşısına dikilmektedir. Biz gözaçık 
olalım, biz biribirimizi sevelim, biz biribirimizi tuta
lım, biz onlara karşı mücadele verelim.. 

Başımıza ihanetler sarılmaz, bir savaş ihtimali 
çıkmazsa, 'ben şahsen şunu tespit ettim; şartlar Tür
kiye'yi zorla kalkındıracaktır. Bu nedir: İşlenmemiş 
toprağı, yüzde yirmilik tespit edilmemiş madenleri, 
Akdeniz'e parmak gibi değil, vücutça giren, üstünde 
soğuktan donan Rusya'sı, altında sıcaktan yanan 
Arabi, Doğusunda ağacı olmayan İran'ı var. Rusya 
ilelebet Demirperdeyi ayakta tutamayacak, Araplar 
ise yaylaya çıkmaya, Rusya ise ısınmaya gelecektir. 
Dünya turizminde benzeri olmayan bir ülkeyiz. Şu
nu rahatlıkla diyebilirim ki, öyle bir gün gelecek ki, 
inşallah göreceğiz, Türk Lirası, dolar, mark, yen ve 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun, 

Devlet bankalarında çalışan yabancı danışmanlara iliş
kin sorusu ve Maliye ve Gümrük Bakanı Vural Arı-
kan'm yazılı cevabı (7/95) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Maliye ve Gümrük Bakanı 
tarafından yazılı olarak yanıtlanmasına aracılığınızı 
arz ve rica ederim, 

Saygılarımla. 
Hilmi Naîbantoğlu 

Erzurum Milletvekili 

I frWk konuşulduğu zaman o da konuşulacaktır; ye
ter ki birbirimizi sevelim, yeter ki birbirimizin boğazı
na sarılmayalım. 

BAŞKAN — Sayın hatip konuşma süreniz hayli 
geçti, lütfen tamamlayınız. 

I HAKKI ARTUKARSLAN (Devamla) — Biti
riyorum Sayın Başkanım. 

Tüm liderleri, basını, aydım, bileni, bilmeyeni, 
işvereni, işçisi, hocası, talebesi, milleti, devleti, ba
kanı, mebusu, genci, ihtiyarı bu 5 mutena yılı, Sa
yın Evren'in Başkanlığında açık denizlerin Turgut'u 
misali, ekonominin dümeninin iyi tutulması dileğiy-

j le orta cenahta özal'a, Sol cenahta Sayın Oalp'a, Sağ 
| cenahta Saym Sunalp'a görev düşmektedir. Barbaros' 

un Preveze'de Andrea Doria'ları alt ettiği gibi mil
lî ekonomideki bozukluğu Türk Devleti hep elbir-

I ligiyle alt etmelidir. 

Hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum, sağ 
olun, var olun. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Artukars-

Saym milletvekilleri, Beşinci Beş Yıllık Kalkın-
! ma Planının birinci tur görüşmeleri tamamlanmış

İkinci tur görüşmelere devam etmek için 10 Tem
muz 1984 Sah günü saat 14.00'te toplanmak üzere 
birleşimi kapatıyorum. 

< Kapanma Saati : 20.20 

Soru 1. Merkez Bankası ile diğer resmî bankala
rımızda 1 Haziran 1984 tarihi itibariyle çalışmakta 
olan yalbancı danışmanların adedi ile hangi ülke men
subu olduklarının ve bunlara sözleşmeleri gereğince 
verilen aylık ücretlerinin, bankalarımız itibariyle ayrı 
ayrı listeler halinde bildirilmesini. 

Soru 2, Dış ülke bankalarından hangilerine; 1 
Haziran 1984 tarihi itibariyle ne kadar TL. borçlu 
olduğumuzun liste halinde bildirilmesini. 

Soru 3. Aynı tarih. itibariyle borçlu olduğunuz 
dış ülke bankerleri de var mı?. Var ise borçlarımızın 
listesi ve toplamı nedir?. 

V. — SORULAR VE CEVAPLAR 
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26 Haziran 1984 

T.C. 
Maliye ve Gümrük 

Bakanlığı 
BülUçe ve Malî Kontrol 

Genel Müdürlüğü 
Sayı : BÜMKO-KY-21-

118324-04/18040 
7/95 - 1284 

Konu : Yabancı Danışmanlar 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : Başbakanlığın 30.5.1984 gün ve K.K.T.D 
18-106-184-04258 sayılı yazılan. 

Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu tarafın
dan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunu
lan ve Bakanlığımızca yazılı olarak cevaplandırılma
sı istenen önergede yer alan birinci soruda, Merkez 
Bankası ile diğer resmî bankalarımızda 1 Haziran 

1984 tarihi itibariyle çalışmakta olan yabancı danış
manların adedi ile hangi ülke mensubu olduklarının 
ve bunlara sözleşmeleri gereğince verilen aylık üc
retlerin, bankalarımız itibariyle ayrı ayrı listeler ha
linde bildirilmesi istenmektedir. 

Resmî Bankalarımızdan sadece T.C. Ziraat Ban
kasında 1983 Malî Yılında yabancı uyruklu personel 
çalıştırılmıştır. Bununla ilgili liste ekte gönderilmek
tedir. Söz konusu personelin 1984 yılında da çalıştırıl
masına devam olunması hususunda anılan kuruluştan 
bugüne kadar herhangi bir talep gelmemiştir. 

T.C. Merkez (Bankasında çalıştırılan yabancı uy
ruklu danışmanlar hakkında ve önergede yer alan di
ğer soruların Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardım
cılığınca cevaplandırılması mümkün olabilmektedir, 

ıBilgilerine arz ederim. 
Vural Arıkan 

Maliye ve Gümrük Bakanı 

T.C. Ziraat Bankası, New - York Şubesi Sözleşmeli Personel listesi 
Sözleşme Süresi : işe Başlama Tarihinden 31.12.1983'e Kadar 

Unvan 

Şube Müdürü 
Koordinatör ve Kredi Komite Üyesi 
Şube Müdür Yardımcısı 
Servis Müdür/Danışman 
Servis Müdür Yardımcısı 
Yetkili ve Yetkisiz Eleman 

TOPLAM : 

Adedi 

1 
1 
2 
2 
2 
7 

15 

Yıllık Brüt Ücret 
(A.B.D. Doları) 

90 000 
80 000 
70 000 
60 000 
58 000 
40 000 

Diğer M ati Haklara İlişkin Şartlar; 
Sözleşmeli personelin sosyal güvenceye ilişkin hakla ı Bankamzca karşılanacaktır. 

2. — İzmir Milletvekili Hayrullah Olca'nın, Küçük 
Menderes havzasına sanayi tesisleri kurulmasına iliş
kin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı H. Cahit 
Aral'm yazılı cevabı (7/108) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 3ayın Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Sanayi ve Ticaret 
Bakanımızca yazılı olarak cevaplanmasına tavassutu
nuzu saygı ile arz ederim. 

5.6.1984 
Hayrulla'h Olca 

İzmir Milletvekili 

Çağımız teknoloji çağıdır. Hızlı bir kalkınma için 
plan ve proje esastır. Hükümetimiz programının ge
nel çerçevesi tekno ekonomik bir yönetimi simgele
diğine göre, endüstri gelişmemiz yüksek teknolojilerin 
kullanılmasına bağlı olduğuna göre, yerel özellikleri 
de. göz önünde bulunduran yaygın uygulama prog
ramlarınız var mıdır?, 

ıBu nedenle : 
1, İzmir İli Küçük Menderes yağış havzasında 

(Kuşadası, Selçuk, Torbalı, Tire, ödemiş, Bayındır 
ve Kiraz) istihdamı artırıcı sanayi tesisleri kurulması 
konusunda herhangi bir etüt ve pfojeniz var mıdır?. 
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2. Bilindiği üzere Küçük Menderes yağış havza
sı ülkemizin olduğu kadar uluslararası da turizm mer
kezini kapsamaktadır. Bu nedenle kurulacak tasar
lanmış sanayi tesislerinin çevre kirliliği yapmayacak 
ve temiz enerji kullanacak sanayi tesislerinin kurul
masına öncelikli seçenekleriniz var mıdır?. 

3. Anılan Bölgede çağdaş tarımsal ve endüstri
yel gelişimi sağlayacak üst üretim biçimi olan bir 
teknolojiyi ve onun uygulama yöntemlerini bu gibi 
böligeleıtie uygulamayı düşünüyor musunuz?. 

4. önümüzdeki Plan döneminde çevre kirliliği 
yapmayacak hangi tarımsal endüstri tesislerini bu 
bölgede kurmak istiyorsunuz?. 

Bu konuda etüt ve projeleriniz var mıdır?. 

T.C. 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 

Basın ve Halkla 27.6.1984 
İlişkiler Müşavirliği 

Sayı : 23-01 -MM-178 

Konu : Soru önergesi Mk. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : 8.6.1984 tarih ve 7/108/1353/04662 sayılı ya
zınız. 

îzmir Milletvekili Hayrullalh Olca'nın Küçük Men
deres havzasına sanayi tesisleri kurulmasına ilişkin 
yazılı som önergeleriyle ilgili cevabımız ilişikte arz 
edilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 
- - İH. Cahit Aral 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 

îzmir Milletvekili Haynülah Olca'nın Sorularına 
cevaplarımız 

Çağtmız teknoloji çağıdır. Hızlı bir kalkınma için 
plan ve proje esastır. Hükümetimiz programının ge
nel çerçevesi tekno ekonomik bîr yöntemi simgeledi
ğine göre, endüstri gelişmemizin yüksek teknolojilerin 
kullanılmasına bağlı olduğuna göre, yerel özellikleri 
de göz önünde bulunduran yaygın uygulama prog
ramlarınız var mıdır?. 

Bu nedenle, 
Soru 1* tamir İli Küçük Menderes yağış havza

sında {Kuşadası, «Selçuk, Torbalı, Tire, ödemiş, Ba
yındır ve Kiraz) istihdamı artırıcı sanayi tesisleri ku
rulması konusunda herhangi bir etüt ve projeniz var 
mıdır?. 

Cevap 1. Sözü geçen ilçelerdeki durum aşağıya 
arz edilmiştir; 

Bayındır : 14 Temmuz 1975 tarihinde kooperatif 
kuruluşu gerçekleşmiştir. 6.5.1976 tarihinde ilçede kü
çük sanayi sitesi kurulabilmesi için yeterli sınai potan
siyel (bir küçük sanayi sitesi kurulabilecek sayıda 
sanayicinin var olup olmadığı) araştırması yapılmış 
ve olumlu bulunduğu Valiliğe, Kooperatife ve Bele
diye başkanlığına bildirilmiştir. Ancak bugüne kıliar 
bakanlığımıza bir müracaatta bulunulmamıştır. 

Selçuk : 1976 yüında ilçede sınai potansiyel yeter
siz bulunmuş ve konu Kaymakamlığa ve Belediye Baş
kanlığına bildirilmiştir. Daha sonra Kaymakamlık 
23.11.1978 tarihinde bir Küçük Sanayi Sitesi Yapı 
Kooperatifi kuruluş anasözleşmesi talebinde bulun
muştur. Bakanlığımızca verilen cevabî yazıda ise 
(Kaymakamlığa ve Belediye Başkanlığına) yeni bir 
sınai potansiyel araştırması yapılması gerektiği bil
dirilmiş ancak yapılan çalışma hakkında bakanlığı
mıza bir bilgi intikal etmemiştir, 

Tire : İlçede Küçük Sanayi Sitesi Yapı Koopera
tifi kuruluşu 1975 yılında gerçekleşmiştir. 7 Ekim 
1976 tarih ve KS.S. 0165-5/8442-8443-8444 sayılı ya
zılarımız ile mahallinde yapılan etüt neticesinde il
çede Küçük Sanayi Sitesi kurulmasının uygun bu
lunduğu ve yapılması gereken işlemler kooperatife, 
Valiliğe ve Belediye başkanlığına bildirilmiştir. Koo
peratifin kredi talep edebilmesi için yapılması gere
ken işlemleri sürdürdüğü bakanlığımıza gelen Genel 
Kurul tutanaklarından anlaşılmaktadır. Bunun dışın
da herhangi bir gelişme bulunmamaktadır. 

Torbalı : İlçenin Küçük Sanayi Sitesi kurulabiil-
me çalışmaları 1965 yılında başlamıştır. 7 Ekim 1976 
tarifemde K.S.S. 0165-5/8452-8453-8454 sayılı yazıla-
ruruzla yerinde yapılan etüt neticesinde bir Küçük 
Sanayi Sitesi kurulması uygun bulunduğu ve yapıl
ması gereken işlemler Valiliğe ye Belediye Başkanlığı
na bildirilmiş ancak bugüne kadar yapılan çalışma
lar hakkında Bakanlığımıza bir bilgi intikal etme
miştir. 

Kiraz : İlçede bir Küçük Sanayi Sitesi kurulabil
mesi için ük müracaat 1968 yılında yapılmış ve kre
di alınabilmesi işin neler yapılması gerektiği 15 Nisan 
1968 tarih ve ItSJS. 0165-5/1489-1490 sayılı yazıları
mızla Belediye Başkanlığına ve Valiliğe bindirilmiş
tir. İlgililerden alınan bilgilerden yeterli sınai potan
siyelin bulunmadığı ilerde ki yıllarda dikkate alına
cağı 4.7.1968 tarih ve K.S.S. 0165-5/2075-2076 *ayıh 
yazılarımızla Valiliğe ve Belediye Başkanlığına bil
dirilmiştir. Bakanlığımızca 16.3.1976 tarih ve K.S.S. 
0165-5/163 7 saydı yazı ile Kaymakamlığa anket form-
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lan gönderilmiş ve sanayi potansiyel hakkında bilgi 
istenmiştir. Ancak bugüne kadar herhangi bir cevap 
alınamamıştır. . v 

Kuşadası : 1983 yılında bir küçük Sanayi Sitesi 
Yapı Kooperatifi kurulmuş o'lup çalışmalarını sür
dürmektedir. 

Ödemiş : İlçede bir Küçük Sanayi Sitesi Yapı 
Kooperatifi bulunmakta ve faaliyetini sürdürmekte
dir. Kooperatif 232 işyerini kendi imkânları ile ta
mamlamış 163 işyeri inşaatı devam etmektedir. 800 
işyeri için Bakanlığımızdan kredi talep etmektedir. 
Talep edilen kredi değerlendirmeye alınmıştır. 

Soru 2. Bilindiği üzere Küçük Menderes yağış 
havzası ülkemizin olduğu kadar uluslararası da tu
rizm merkezini kapsamaktadır. Bu nedenle kurulacak 
tasarlanmış sanayi tesislerinin çevre kirliliği yapma
yacak ve temiz enerji kullanacak sanayi tesislerinin 
kurulmasına öncelikli seçenekleriniz var mıdır?. 

Cevap 2. Bakanlığımız kredi desteği ile yapıl
makta olan Küçük Sanayi Sitelerinde yer alan sana
yi türleri çevre kirliliğine neden olmayan tamirat ve 
imalat sanayidir. 

özellikle şehir genel görünümünü bozan gayri 
sıhhi işyerlerinde çalışan Küçük Sanayiciyi modern 
bir işyeri sahibi yaparak yardımlaşma ve ihtisaslaş
maları sağlanmaktadır. 

Soru 3. Anılan bölgede çağdaş tarımsal ve en
düstriyel gelişimi sağlayacak üst üretim biçimi olan 
bir teknolojiyi ve onun uygulama yöntemlerinin bu 
gibi bölgelerde uygulamayı düşünüyor musunuz?. 

Cevap 3. Yurdumuzun çeşitli yörelerinde özel ; 
sektörce yapılması düşünülen yatırımlar; türlerine ve 
yatırım yapılacak mahallerin özelliklerine göre teşvik 
tedbirleri ile yönlendirilmektedirler Bu yönlendirme 
ise çeşitli teşvik tedbirleri ile Devlet Planlama Teş
kilatı ve ona bağlı Teşvik ve Uygulama Daire Baş
kanlığınca yapılmaktadır. Bakanlığımız yatırım kara
rı alınmış ve yatırıma başlanmış olan kuruluşlarca 
ve onların problemleri ile ilgilenmektedir. Dolayısı ile 
herhangii bir bölge üzerinde önceden hazırlanmış pro
jesi mevcut değildir. Diğer taraftan Bakanlığımıza 
bağlı KİT'lerin yatırımları ise kendi bünyelerinde 
planlanmakta, Bakanlığımız ve DPT onayından geç
mektedir. KİT'ler bünyesi içinde de özellikte Ba
kanlığımızca öngörülen yerlerde ve türlerde proje
ler düşünülmektedir. 

Ancak çeşitli yörelerde yapılacak yatırımlarda 
Bakanlığımız, yatırımcıya; teknoloji ve yatırım türü 
seçiminde her türlü yardımı yapmaktadır. 

Soru 4. önümüzdeki plan döneminde çevre kir
liliği yapmayacak hangi tarımsal endüstri tesislerini 
bu bölgede kurmak istiyorsunuz?. Bu konuda etüt ve 
projeleriniz var mıdır?., 

Cevap 4, öanayi kuruluşlarının çevre kirliliği 
yaratmayacak şekilde yer seçimi, inşası ve işletmeye 
alınması ile ilgili konular 1593 sayılı Umumî Hıfzıssıh-
faa kanununa dayalı olarak çıkarılan ve yürütme yü
kümlülüğü Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığında bu
lunan 26 Ekim 1983 tarihli Gayri Sıhhi Müessese yö
netmeliği ile 2872 sayılı ve 11 Ağustos 1983 tarihli 
çevre kanununda yer almaktadır. Çevre kanunu ile il
gili hükümlerde yetki eski adı ile Çevre Müsteşarlığı 
yeni adı ile Çevre Genel Müdürlüğündedir. Ayrıca 
hem yönetmelik hem de kanun mülkî amirlere bu 
konuda geniş yetki vermiştir. 

Söz konusu yönetmelik ve kanuna göre sanayi te
sisleri kurulma aşamasından başlayarak çevreyi ko
rumaya yönelik her türlü tedbirleri almak zorunda
dır. Bu konuda Bakanlığımız ancak kullanılacak üre
tim ve arıtım teknolojileri: konusunda tavsiyelerde 
bulunabilmekte, doğrudan müdahale yetkisi bulunma
maktadır. 

3. — Ordu Milletvekili Hüseyin Avni Sağesen'in, 
fındık kurdu mücadelesinde kullanılan bir ilacın fiya
tına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısın
dan sorusu ve Sanayi ve ticaret Bakanı H. Cahit 
Aral'ın yazdı cevabı (7/109) 

Türkiye Büyük^ Millet Meclisi Başkanlığına 
Fındık teuıüu mücadelesinde kullanılan Hektaş 

Firmasının 30 kiloluk amfbalajındaki Hectavin Sevin 
ilacının Fındık Tarım Satış Kooperatiflerindeki satış 
fiyatı 4 000 TL. olmasına karşın Fındık Tarım Kre
di Kooperatiflerindeki satış fiyatı 5 100 TL/dir. 

Aynı firmaya ait aynı ilacın iki ayrı kooperatifte 
değişik fiyatlarla satılmakta olması, gerek kooperatif 
yöneticileri ve gerekse üreticiler arasında huzursuz
luk ve dedikodulara neden olmaktadır. 

Bana yapılan başvurulara verilecek cevaba esas 
olmak üzere, aynı mamulün satışında % 25'in üze
rinde oluşturulan bu fiyat farklarının nereden kay
naklandığının Devlet Bakam ve Başbakan Yardım
cısı Sayın Kaya Erdem tarafından yazılı olarak ce
vaplandırılmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 
Hüseyin Avni Sağesen 

Ordu Milletvekili 
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T.C, 
Sanayi ve Ticaret 

Bakanlığı 27.6,1984 
Basın ve Halkla 

İlişkiler 'Müşavirliği 
»Sayı : 23-01/MM-T82 

Konu : Soru önergesi Hk. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılı
ğına muhatap 13.6.1984 tarih ve 7/109/1372/04790 sa
yılı yazınız, 

Ordu Milletvekili Hüseyin Avni Sağesen'in Fındık 
kurdu mücadelesinde kullanılan bir ilaca ilişkin yazılı 
soru önergeleriyle ilgili ceva'bımız ilişikte arz edilmiş
tir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 
H. Cahit Aral 

$anayi ve Ticaret Bakanı 

Ordu Milletvekili Hüseyin AVni Sağesen'in Sorularına 
Cevaplarımız 

Soru 1. Fındık kurdu mücadelesinde kullanılan 
Hektaş firmasının 30 Kg. ambalajındaki Hectavin 
Sevin ilacının fındık tarım satış kooperatiflerindeki 
satış fiyatı 4 000 TL. olmasına karşın fındık tarım 
kredi kooperatiflerindeki satış fiyatı 5 100 TL.'dir. 

Aynı firmaya ait aynı ilacın iki ayrı kooperatifte 
değişik fiyatlarla satılmakta olması, gerök koopera
tif yöneticileri ve gerekse üreticiler arasında huzur
suzluk ve dedikodulara neden olmaktadır. 

Bana yapılan başvurulara verilecek cevaba esas 
olmak üzere, aynı mamulün satışında ,% 2$'in üzerin
de oluşturulan bu fiyat farklarının nereden kaynak
landığının Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 
»Sayın Kaya Erdem tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasını arz ederim, 

Cevap 1. «Hectavin Sevin' marka fındık kurdu 
ilacının Tarım Kredi Kooperatiflerinde 5 100 TL.'ya 
satıldığı aynı ilacın piyasada 1 000 TL, noksanıyla 
4 100 TL. olduğu Fiskdbirlik'e bağlı kooperatiflerde 
ise üreticiye 1 100 TL. eksiğiyle 4 000 TL,'ye veril
diği şeklindeki tespitin doğru olduğu ancak satış fi
yatının bilahara Tarım Kredi Kooperatifleri tara
fından 4 500 TL.'ye düşürüldüğü anlaşılmıştır. 

Tarım Kredi Kooperatiflerinden bu ilacı kredili 
olarak alacak üreticinin maddi kaybının faiz nedeniy
le daha da büyük olacağı kesindir. 

Tarım Kredi Kooperatifleri bilindiği üzere 1972 
tarihinde yürürlüğe giren 1581 sayılı Tarım Kredi 

. 9 , 7 , 1984 0 : 1 

Kooperatifleri ve Birlikleri Kanununa göre, T.C. Zi
raat Bankasının gözetiminden ayrılarak yeniden teş
kilatlanmışlardır. Buıgün yurt sathına yaygın 2 300 
kadar kooperatif 16 bölge birliğine, bu bölge birlik
leri de Ankara'daki Merkez Birliğine bağlıdır. 

Kanunlarına göre ortak üreticiler yanında düğer 
üreticilerin de tarımsal faaliyetleri ile ilgili ihtiyaçları
nı karşılamak görevini üstlenen Tarım Kredi Koope
ratifleri, en üst kuruluş durumunda, ve birçok yetki
yi üzerinde taşıyan Merkez Birliğinin iyi idare edile
memesi se'bebiyle üreticiye yararlı bir hizmet verme
miş çalışmalarını T.C. Ziraat Bankası ile üretici ara
sında aracılık etmekten öteye götürememiştir. 

Buna mukabil, T.C. Ziraat Bankasının yıllık plas 
man programına göre, bu yıl Tarım Kredi Koopera
tiflerinin tahsis- olunacak plasman toplamı 120 mil
yar 500 milyon liradır. 

Kuruluş üretken bir yapı kazanmadığından gelirle
rini, bankadan aldığı plasman faizine birkaç puan 
ekleyerek üreticiye kredi vermek ve tarımsal araç 
gereç ve ilaç gibi mallardan mümkün olduğu kadar 
fazla kâr elde etmek şeklinde sağlayabilmektedir. 

Bu suretle üreticiye daha pahalı kredi ve tarımsal 
girdi vererek faaliyette bulunmaktadır.-

Nitekim sayın milletvekilinin tespit ettikleri konu
da da, «Hektavin Sevin» marka 30 kg. Jık ambalaj
lardaki fındık kurdu ilacının kilogramının Merkez 
Birliğince alış fiyatının 114 1<L olduğu, Merkez Bir
liğinin bu ilacı bölge birliklerine 135 TL.'dan sattığı, 
böîge birliklerinin de kooperatiflere 145 TL/dan 
verdiği, kooperatiflerin de üreticiye 170 TL.'dan 
(170X30=5 100 TL.) intikal ettirdiği, ancak üre
ticinin tepkisi ile satış fiyatının 4 500 TL.'ya düşü
rüldüğü anlaşılmıştır. 

Böyle bir uygulamayı, ilacın % 100'e varan bir 
farkla üreticiye intikalini hizmet olarak değerlendir
mek ta'biatiyle mümkün bulunmamaktadır. Kurulu
şun bilançosunda gösterilen kârların önemli bir bölü
münde bu tür uygulamalardan meydana geldiği mü-
şalhade edilmiştir. 

Nitekim, Merkez Birliğinde geçen hükümet dö
neminde başlatılan bir müfettiş incelemes'inde yöne
tim kurulu ve Genel Müdürün bu ve benzeri kötü 
idare örnekleri ile dolu bir icraat sergiledikleri, ku
surlu ve ayrıca suç niteliğinde davranışları tespit edil
miş ve görevlerine yakın bir geçmişte son verilmiş
tir. 

Tarım Kredi kooperatiflerinin kuruluş kanunu 
olan 1581 sayılı Kanun bu kuruluşu, diğer koopera-
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liflere nazaran daha bağımsız hale getirmiş ve Ba
kanlığımızın müdahalesini mahdut konulara (Genel 
Müdürü tayini, Merkez Birliği Genel Kurulu karar
ların tasdiki gibi) inhisar ettirilmiştir. 

Bakanlığımızın bahsimize konu teşkil eden ilaç 
fiyatı hususunda, Merkez Birliğine talimat verme yet
kisi bulunmadığı gibi, 1581 sayılı Kanunda, anasöz-
leşmelerin değiştirilebilmesi dahj, Merkez Birliği Ge
nel kuruluna bırakılmıştır. 

Merkez Birliği, bakanlığımızın bu kuruluşlarda 
yaptığı denetimler sonucu (eski hükümet zamanı) ver
diği talimatlara (70 kadarına) da uymakta ısrar ede
bilmiş gerçek olarak kuruluş kanunlarını gösterebil
miştir, 

Tarım Kredi kooperatiflerinin yeniden düzenlen
mesi ihtiyacı geçmiş hükümet zamanında da duyul
muş ve 17.6.1982 tarih, 2680 sayılı yetki kanununda 
Tarım Kredi kooperatiflerinin de yeniden düzenlen
mesi için Bakanlar Kuruluna kanun hükmünde ka
rarname çıkarma yetkisi verilmiştir, 

Bu yetki çerçevesinde yapılan çalışmalar tamam
lanmış ve 18.6.1984 tarihli Resmî Gazetede yayınla
nan 237 sayılı Kânun hükmünde kararname ile Ta
rım Kredi kooperatifleri yönetimine yeni bir veçhe 
getirilmiştir. 

Buna göre, kuruluşun tarım politikasına uygun ça
lışmasını sağlamak amacıyla Tarım Orman ve Köy 
İşleri Bakanlığına bağlanması öngörülmüş, yönetim 
kurulunda bu Bakanlık ile Hazine ve Dış Ticaret 
Müsteşarlığının ve T.C. Ziraat Bankasının temsilci
lerinin 'bulunması temin edilmiştir. 

Bu düzenleme ile, Tarım Kredi kooperatiflerinin 
yalnız kâr amacına yönelik faaliyetlerden kurtarıl
ması mümkün olacaktır. 

4. — Erzurum Milletvekili Hilmi Ndbantoğlu' 
nun, enerji üretiminde «suni yağmur yağdırma» me
todunun tatbik edilip edilmediğine ilişkin sorusu ve 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Cemal Büyük-
baş'ın yaztlı cevabı (7/115) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına 
aracılığınızı arz ve rica ederim. 

Saygılarımla.. 
Hilmi Nalbantoğiu 

Erzurum Milletvekili 
Soru 1. Kuraklık nedeniyle enerji sıkıntısını ön

lemek için yıllardan beri dünyanın birçok memle
ketinde başarı ile tatbik edilmekte olan «Suni yağ

mur yağdırma» suretiyle enerji barajlarının doldurul
ması bizde de tatbik edilmekte midir?. 

Soru 2, Zaman zaman kuraklık yüzünden baraj-
lı hidro elektrik santrallarının rezervuarlarında yete
ri kadar su birikmeyişi nedeniyle enerji üretimlerin
de düşüklük olması memleketimiz ekonomisine de 
aksettiğinden bu su noksanlarını «Sunî yağmur yağ
dırma» suretiyle temin- etmek mümkün ise, deneme
ler yapılması için ilgili kurum ve kuruluşları uyar
mayı uygun bulur musunuz?. 

T.C. 
Enerji ve Tabu $8 Haziran 1984 

Kaynaklar Bakanlığı 
Tetkik, Planlama ve 
Koordinasyon Kurulu 

Başkanlığı 
Sayı : 156-B-Ist. Şb. 

!Md.-05'3-829/69642 

Konu Suni yağmur yağdırma. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 15.6.1984 gün ve 7/115-1396/04852 sayılı ya
zınız. 

Erzurum Milletvekili Sn. Hilmi Nalbaritoğlu'nun 
Suni Yağmur Yağdırma suretiyle, baraj rezervuarla
rında zaman zaman duyulan su noksanlıklarının gi
derilmesi konusundaki yazılı soru önergesine yöne
lik cevaplar aşağıda belirtilmiştir. 

Suni yağmur yağdırma konusundaki çalışmalar 
henüz araştırma safhasındadır. Suni yağmurun; is
tenilen zamanda istenilen yere ve ihtiyaç duyulan 
miktarda yağdırılması sorunları ile suni yağmurla
madan elde edilecek su miktarının ekonomisi henüz 
kesinlik kazanmamıştır. 

Suni yağmurlama üzerindeki araştırmalarda; 

1. Yağdırıldığı sanılan yağmurun gerçekten suni 
tohumlama sebebiyle mi, yoksa tabiî yağıştan mı 
meydana geldiği, 

2. Elde edilecek birim su miktarının, maliyetinin 
ekonomik olup olmadığı, 

3. Suni yağmur sonucunda meydana gelecek 
önemli taşkınların telafisi güç ve mal kaybına se
bep olmaması için istenilen böligeye kesin olarak yağ-
dırılabilmesü 

4. Guni yağmurlama çalışmaları için gerekli sü
renin belirlenememesi, 
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5. Barajlarda, suya en çok İhtiyaç duyulan bir 
kurak yılın yaz aylarında, suni yağmurlamanın ba
şarı oranı, 

gibi sorunlar henüz sonuçlanamamıştır,. 
Konu ile ilgili olarak İran'da yapılan çalışmalar 

DSİ1, DM1 ve TÜBtTAK'dan oluşan bir teknik he
yet tarafından mahallinde incelenmiştir. Suni yağ
mur konusunda bir Kanada firmasının 3 yıl süreyle 
çalışmalar yaptığı, daha sonraları da îran Hüküme
tince pilot ve uçak kiralamak suretiyle çalışmalara 
devam edildiği öğrenilmiştjir. 

Teknik heyetimizce yapılan görüşmeler neticesin
de bu konunun halen ararştırma safhasında olduğu, 
henüz olumlu bir sonuç alınamadığı ve ileride de 
fazla bir başarının ümit edilmediği tespit edilmiş bu
lunmaktadır. Ayrıca, suni yağmur yağdırma ile 
önemli bir yağış artışının sağlanamayacağı ve yıllık 
toplam yağış miktarında ancak % 10-15 arasında bîr 
artış beklendiğinin taHimin edildiği îran Hükümeti 
yetkililerince ifade edilmiştir, 

Bilgilerinize arz ederim. 
Cemal Büyükbaş 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 

5. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, hay
van hırsızlıklarının önlenmesine ilişkin sorusu ve İç
işleri Bakanı Ali Tanrıyar'tn yazılı cevabı (7/118) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun İçişleri Bakanı tarafından ya

zılı olarak cevaplandırılmasına aracılığınızı saygıyla 
arz ederim. 

Davut Abacıgil 
'Balıkesir Milletvekili 

Son günlerde hayvan hırsızlıklarının arttığı vaki 
müracaatlardan anlaşılmaktadır, 

Hırsızlıkların önlenmesi yönünden Bakanlıkça 
alınmakta olan önlemlerin neler olduğu?. 

T.C. 
İçişleri Bakanlığı 4.7.1984 

Öayı : GENSBK-1200-
îdarî İşi. Sb, 202/276 

Türküye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

fiği : 15.6.1984 gün ve Genel Sekreterlik K.K.D.B. 
7/118-1402/4868 sayılı yazınız. 

Balıkesir Milletvekili Davut Abacigil tarafından 
Bakanlığımıza yöneltilen Hayvan Hırsızlıklarının ön-
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lenmesine İlişkin yazılı soru önergesi ile ilgili olarak 
hazırlanan cevabî metin, Sayın Milletvekiline duyu
rulmak üzere ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Dr. Ali Tanrıyar 

İçişleri Bakanı 

Sayın 
DaVut Abacıgil 
Balıkesir Milletvekili 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 
15.6.1984 gün ve Genel Sekreterlik 7/118-1402-04868 
sayılı yazıları ekinde gelen Hayvan hırsızlıklarının 
önlenmesine ilişkin yazılı soru önergesi incelenmiş-
tirH 

A) Yurdumuz Polis bölgesinde 1981 yılında top
lam 1'69 hayvan hırsızlığı olayı meydana gelmişken 
1982 yılında bu sayı yaklaşık % 22 artış göstererek 
217*ye ulaşmış, 1983 yılında ise bir önceki yıla oran
la yaklaşık % 52 artış göstererek 331 olmuştur. 

1984 yılında ise istatistiği tutulan büyükbaş hay
van hırsızlığının ilk dört aydaki sayısı 35'dir. 

B) Jandarma bölgesinde 1982 yılında 354 olan 
olay sayısı 1983 yılında yaklaşık % 11 artarak 392\e 
yükselmiştir. 1983 yılının ikinci altı ayında 99 olan olay 
sayısı 1984 yılında 34 Mayıs tarihi itibarîyle 105 ol
muştur. 

C) VÜkübulan hayvan hırsızlıklarına karşı zabı
taca etkin bir mücadele yürütülmektedir. Polis böl
gesinde 1981 yılında meydana gelen hırsızlıkların 284 
sanığından 275'i, 1982 yılında 352 sanığından 329'u, 
1983 yılında 463 sanığından 434*ü yakalanmışlardır. 
Jandarma bölgesinde ise 1982 yılında 650 sanıktan 
6?4'ü, 1983 yılında 755 sanıktan 729'u yakalanmışlar
dır. 

1984 yılının ilk dört ayında polis bölgesinde vu-
kubulan olayların faili meçhuller dışındaki bütün sa
nıkları, Jandarma bölgesinde ilk beş ayda 186 sanığın 
168'i yakalantnışlardrr.. 

D) Tespit ve yakalama faaliyetleri yanında bu 
gibi hırsızlıkların önlenmesi, meydana gelen olayla
rın takibi ile sanıkların çalıntılarla birlikte bulunup 
yakalanmaları amacı ile, suçların meydana geldiği 
iller sürekli ikaz edilmekte, Valiliklerce her türlü ön- -
leyîci zabıta tedbirleri alınmaktadır. 

Ayrıca ,5617 sayılı «Hayvan Hırsızlığının Men'i 
Hakkında Kanun» yürürlükte olup genel ve özel zabı- -
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ta kuvvetleri bu kanun hükümleri uyarınca gerekli 
tedbirleri almaktadır. 

Bilgilerinizi rica ederim. 
'Dr. Ali Tanrıyar 

İçişleri 'Bakanı 

6. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, fındık 
kurdu mücadelesinde kullanılan bir ilaca ilişkin so
rusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı H. Cahit Aral'ın 
yazılı cevabı (7/121) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sanayi ve Ticaret Bakanı ta
rafından yazılı olarak yanıtlanması için gerekli işle
me izninizi takdirlerinize arz ederim. 

(Bahriye Üçok 
Ordu Milletvekili 

Fındık kurdu mücadelesinde kullanılmakta olan 
30 kg.'lık «Hektavin Sevin» marka toz ilacı tarım 
kredi kooperatiflerince 5 100,— liradan satıldığı hal
de, aynı marka ve firmaya ait 30 kg.'lık toz ilaçlar 
tarım satış kooperatifinde 4 000,—T liradan ve ser
best piyasada da 4 100,— liradan satılmaktadır. Bir
çok üretici maddî sıkıntılar yüzünden ilaç ihtiyacını 
kredili olarak tarım kredi kooperatiflerinden karşıla
mak zorunda kalmaktadır. Ancak aradaki fiyat far
kı yüzünden tarım kredi kooperatifi ortakları sıkın
tıya düşmektedirler. 

Tarım kredi kooperatiflerinin de üreticiye daha 
ucuz bir fiyattan satış yapmasını sağlamak için ne 
gibi önlemler almayı düşünüyorsunuz?. 

T.C. 
Sanayi ve Ticaret 

'Bakanlığı 4.7.1984 
'Ba'sın ve Halikla 

İlişkiler 'Müşavirliği 
Sayı : 23-01-MM-H8Ö 

Konu : Soru önergesi Hk. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 20.6.1984 tarih ve 7/121-1444/04999 sayılı 
yazınız. 

Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un Fındık kurdu 
mücadelesinde kullanılan bir ilaca ilişkin yazılı soru 
önergeleriyle ilgili cevabımız ilişikte arz edilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim, 
H, .Cahit Aral 

Sanayi VQ Ticaret Bakam 

Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un Sorularına 
Cevaplarımız 

Soru 1. Fındık kurdu mücadelesinde kullanıl
makta ilan 30 kg.'lık «Hektavin Sevin» marka toz 
ilacı tarım kredi kooperatiflerince 5, 100,— liradan 
satıldığı halde, aynı marka ve firmaya ait 30 kg.'lık 
toz ilaçlar tarım satış kooperatiflerinde 4 000,— li
radan ve serbest piyasada da 4 100,— liradan satıl
maktadır. Birçok üretici maddî sıkıntılar yüzünden 
ilaç ihtiyacını kredili olarak tarım kredi kooperatif
lerinden karşılamak zorunda kalmaktadır. Ancak ara
daki fiyat farkı yüzünden tarım kredi kooperatifi or
takları sıkıntıya düşmektedirler. 

Tarım kredi kooperatiflerinin de üreticiye daha 
ucuz bir fiyattan satış yapmasını sağlamak için ne 
gibi önlemler almayı düşünüyorsunuz?. 

Cevap 1. «Hektavin Sevin» marka fındık kurdu 
ilacının Tarım Kredi kooperatiflerinde 5 100,— TL.' 
ya satıldığı, aynı ilacın piyasada 1 000,— TL. nok-
sanıyla 4 100,— TL. olduğu Fisköbirlik'e bağlı koo
peratiflerde ise üreticiye 1 100,— TL. eksiğiyle 4 000,— 
TL.'ya verildiği şeklindeki tespitin doğru olduğu an
cak satış fiyatının bilahara Tarım Kredi Kooperatif
leri tarafından 4 500,— TjL.'ya düşürüldüğü -anlaşıl
mıştır. 

Tarım Kredi Kooperatiflerinden bu ilacı kredili 
olarak alacak üreticinin maddî kaybının faiz nede
niyle daha da büyük olacağı kesindir. 

Tarım Kredi Kooperatifleri bilindiği üzere 1972 
tarihinde yürürlüğe giren 1581 sayılı Tarım Kredi 
Kooperatifleri ve 'Birlikleri Kanununa göre, T.C. Zi
raat Bankasının gözetiminden ayrılarak yeniden teş
kilatlanmışlardır. Bugün yurt salhına yaygın 2 300 ka
dar kooperatif 16 bölge birliğine, bu bölge birlikleri 
de Ankara'daki Merkez Birliğine bağlıdır. 

Kanunlarına göre ortak üreticiler yanında diğer 
üreticilerin de tarımsal faaliyetleri ile ilgili ihtiyaç
larını karşılamak görevini üstlenen Tarım Kredi Koo
peratifleri, en üst kuruluş durumunda bulunan ve 
birçok yetkiyi üzerinde taşıyan Merkez Birliği'nin 
iyi idare edilememesi sebebiyle üreticiye yararlı bir 
hizmet vermemiş çalışmalarını T.C. Ziraat Bankası 
ile üretici arasında aracılık etmekten öteye götüre
mem iştir. 

Buna mukabil, T.C. Ziraat Bankasının yıllık plas
man programına göre, bu yıl Tarım Kredi Koopera
tiflerinin tahsis olunacak plasman toplamı 120 mil
yar 500 milyon liradır. 
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Kuruluş üretken bir yapı kazanmadığından gelir
lerini, Bankadan aldığı plasman faizine bir kaç puan 
ekleyerek üreticiye kredi vermek ve tarımsal araç 
gereç ve ilaç gibi mallardan mümkün olduğu kadar 
fazla kâr elde etmek şeklinde sağlayabilmektedir. 

Bu suretle üreticiye daha pa'halı kredi ve tarım
sal girdi vererek faaliyette bulunmaktadır. 

Nitekim Sayın Milletvekilinin tespit ettikleri konu
da da, «Hektavin Sevin» marka 30 kg. İrk ambalajlar
daki fındık kurdu ilacının kilogramının Merkez Bir
liğince alış fiyatının 114 TL. olduğu, Merkez Birliği
nin bu ilacı'bölge 'biriüçlerine 135 TL.'dan sattığı, böl
ge birliklerinin de kooperatiflere 145 TL.'dan verdi
ği, kooperatiflerin de üreticiye 170,;— TL.'dan 
(170X30=5 100— TL.) intikal ettirdiği, ancak üre
ticinin tepkisi ile satış fiyatının 4 500 TL.'ya düşü
rüldüğü anlaşılmıştır. 

Böyle bir uygulamayı, ilacın % 100'e varan bir 
farkla üreticiye intikalini hizmet olarak değerlendir
mek tabiatiyle mümkün bulunmamaktadır. Kurulu
şun bilançosunda gösterilen kârların önemli bir bö
lümünde bu tür uygulamalardan meydana geldiği 
müşahade edilmiştir. 

Nitekim, Merkez Birliğinde geçen Hükümet dö
neminde başlatılan bir müfettiş incelemesinde Yöne
tim Kurulu ve Genel Müdürün bu ve benzeri kötü 
idare örnekleri ile dolu bir icraat sergiledikleri, ku
surlu ve ayrıca suç niteliğinde davranışları tespit edil
miş ve görevlerine yakın bir geçmişte son verilmiş
tir. 

Tarım Kredi Kooperatiflerinin Kuruluş Kanunu 
olan 1581 sayılı Kanun bu kuruluşu diğer koopera
tiflere nazaran daha bağımsız hale getirmiş ve Bakan-
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lığımızın müdahalesini mahdut konulara (Genel Mü
dürün tayini, Merkez Birliği Genel Kurulu Kararla
rının tasdiki gibi) inhisar ettirmiştir. 

Bakanlığımızın bahsimize konu teşkil eden ilaç 
fiyatı hususunda, Merkez Birliğine talimat verme 
yetkisi bulunmadığı gibi, 1581 sayılı Kanunda, ana-
sözleşmelerin değiştirilebilmesi dahi, Merkez Birliği 
Genel Kuruluna, bırakılmıştır. 

Merkez Birliği, Bakanlığımızın bu kuruluşlarda 
yaptığı denetimler sonucu (eski Hükümet zamanı) 
verdiği talimatlara (70 kadarına) da uymamakta ıs
rar edebilmiş, gerçek olarak Kuruluş Kanunlarını gös
terebilmiştir. 

Tarım Kredi Kooperatiflerinin yeniden düzenlen
mesi ihtiyacı, geçmiş Hükümet zamanında da duyul
muş ve 17.6.1982 tarih, 2680 sayılı Yetki Kanununda 
Tarım Kredi Kooperatiflerinin de yeniden düzen
lenmesi için Bakanlar Kuruluna Kanun Hükmünde 
Kararname çıkarma yetkisi verilmiştir. 

Bu yetki çerçevesinde yapılan çalışmalar tamam
lanmış ve 18.6.1984 tarihli Resmî Gazete'de yayınla
nan 237 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Ta
rım Kredi Kooperatifleri Yönetimine yeni bir veçhe 
getirilmiştir., 

Buna göre, kuruluşun tarım politikasına uygun 
çalışmasını sağlamak amacıyla Tarım Orman ve Köy 
İşleri Bakanlığına bağlanması öngörülmüş. Yönetim 
Kurulunda bu Bakanlık ile Hazine ve Dıştİoaret 
Müsteşarlığının ve T.C. Ziraat Bankasının temsilcile
rinin bulunması temin edilmiştir. 

Bu düzenleme ile, Tarım Kredi Kooperatiflerinin 
yalnız kâr amacına yönelik faaliyetlerden kurtarılma
sı mümkün olacaktır. 

,<••• 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

86 NCI BİRLEŞİM 

9.7.1984 Pazartesi 

Saat : 14.00 

1, 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE VER ALACAK İŞLER 
X 1. — Beşinci Beş Yıllık (1985-1989) Kalkınma 

Planının 16.10.1962 Tarihli ve 77 Sayılı Kanunun 1 
inci Maddesine Göre Sunulduğuna Dair Başbakan
lık Tez'keresi ve Plan ve Bütiçe Komisyonu Raporu 
(3/463) (S. Sayısı : 100) (Dağıtma tarihi : 6.7.1984) 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK, İŞtLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLÎS ARAŞ-

TIRİMASI YAPILMASINA DAİR 
ÖNGÖRÜŞMELER 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, 
2874 numaralı Kanundan istifade edemeyen bazı ta
sarruf sahiplerinin mağduriyetlerinin önlenmesine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru öergesi (6/1129) '(*) 

2. •'— Bitlis Milletvekili Faik Tarırncıoğlu'nun, bir 
Türk gemisinin Irak savaş uçaklarınca bombalan
masına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru Öner
gesi (6/105) 

3. — Kars Milletvekili Ömer Kuşhan'ın, Yargı
tay ve Danıştaya üye seçimine ilişkin Adalet Baka
nından sözlü soru önergesi (6/106) 

4. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-
oğlu'nun, sınır ticaretine ilişkin Devlet Bakanı ve Baş
bakan Yardımcşsından sözlü soru önergesi (6/108) 

5. — Şanlıurfa Milletvekili Osman Döğan'ın, Tür
kiye ile Suriye arasındaki emlak müzaCkerelerine iliş
kin Dışişleri 'Bakanından sözlü soru önergesi (6/109) 

(*) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü so
ruya ç&vrilmiştir.: 

6. — Erzurum Milletvekilli Hilmi Nalbantöğlu* 
nun, merhum İsmet İnönü için yeni bir kabir yapü^ 
masına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/110) 

7. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, res
mî inşaatlarda kullanılan tuğlalara ilişkin Bayındır
lık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/111) 

8. — Balşkesir Milletvekili Davut Abacıgirin, ta
rım kredi kooperatiflerinin plasman ve gübre istekle
rine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/113) 

9. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-
oğlu'nun, Amik Ovası sulama projesine ilişkin Ener-̂  
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/114) 

10. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf 
Yücel'in, Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürü-ı 
nün Taşıt Kanununa aykırı hareket ettiği iddiasına; 
ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/116) 

11. — istanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, 
Trakya Yağlı Tohumlar Birliğinin özel teşebbüse 
ucuz fiyatla ayçiçeği sattığı iddiasına ilişkin Sanayii 
ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/117) 

12. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, se^ 
çimlerde oy kullanamamış vatandaşların affedilip af-
fedilemeyeceğine ilişkin Adalet Bakanından sözlü so-ı 
ru önergesi (6/118) 

13. — İstanbul Milletvekili Sabit ıBaturnlu'nun, 
Devlet İhale Kanunundan doğan ihale fiyat farkla
rına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/119) 

14. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, 
işlerine son verilen ve yeni alınan personel sayısına 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru öergesi! 
(6/120) 

15. — istanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun» 
işlerine son verilen ve yeni alınan personel sayısına 
ilişkin Tarım, Orman ve Köy İşleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/121) 

16. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, 
bankerlik olaylarının sonuçlarına ilişkin Başbakan-ı 
dan sözlü soru önergesi (6/122) 

(Devamı Arkada) 
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17. — istanbul Milletvekili Bilâl Şişman'ın, Zey-
tinburnu Çimento Fabrikası ile yöredeki kum depola
rının 'başka (bir yere nakline ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/123) 

18. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf 
Yücel'in, Nazilli Köytaş Tekstil Sanayi ve Ticaret 
A. Ş.'deki yolsuzluk iddialarına ilişkin Sanayi ve Ti
caret Bakanından sözlü soru önergesi (6/124) 

19. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, bazı 
meydan ve sokaklara verilen Abdi İpekçi adını de
ğiştirmek isteyen belediye meclislerinin kararlarına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/125) 

. 7 
KANUN TASARI VB TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

1. — Antalya Milletvekili Ali Dizdaroğlu'nun Türk 
Ceza Kanununun 175, 176, 177 ve 178 inci Madde
lerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Ada
let Komisyonu Raporu (2/102) (S. Sayısı : 82) (Da
ğıtma tarihi : 25.6.1984) 

ıX 2. - Cumhuriyet Üniversitesi 1976, 1977, 
1978, 1979,1980, 1981 ve 1982 Malî Yılları Kesinhesap 
Kanun Tasarıları ile Bu Yıllara Ait Genel Uygunluk 
Bitirimlerinin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı 
Tezkereleri ve Sayıştay Komisyonu Raporu (1/312, 
3/132; 1/313, 3/133; 1/314; 3/366; 1/315, 3/367; 
1/316, 3/368; 1/317, 3/369; 1/318, 3/134) (S. Sayısı : 
89) (Dağıtma tarihi: 6.7.1984) 

X 3. — Çok Dilde Nüfus Kayıt Örnekleri Ve
rilmesine Dair Sözleşmenin Tasdikinin Uygun Bulun
duğu Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Dışişleri 
komisyonları raporları (1/486) (S. Sayısı : 92) (Da
ğıtma tarihi : 6.7.1984) 

X 4. — 18 Nisan 1961 Tarihli Diplomatik Mü
nasebetler Hakkında Viyana Mukavelesine Katılma
mızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/496) (S. Sayısı : 93) 
(Dağıtma tarihi: 6.7.1984) 

X 5. — Türkiye Cumhuriyeti ile Fransa Cum
huriyeti Arasında 20 Ocak 1972 Tarihinde İmzalanan 
Sosyal Güvenlik Genel Sözleşmesinin Ek Sözleşmenin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Dışişleri ko
misyonları raporları (1/466) (S. Sayısı : 94) (Dağıtma 
tarihi : 6.7.1984) 

X 6. — Türkiye Cumhuriyeti ile Avusturya Cum
huriyeti Arasında Sosyal Güvenlik Anlaşması ve Eki 
Nihaî Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler 
ve Dışişleri komisyonları raporları (1/461) (S. Sayısı : 
95) (Dağıtma tarihi: 6.7.1984) 

7. — Muş Milletvekili Atilla Sin'in, 13.10.1983 
Tarihli ve 2918 Numaralı Karayolları Trafik Kanu
nunun 3 üncü Maddesindeki İki Tanımın Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri; Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm komisyonları raporları (2/78) 
(S. Sayısı : 96) (Dağıtma tarihi : 6.7.1984) 

8. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in 1587 sa
yılı Nüfus Yasasının 57 nci Maddesine Bir Fıkra 
Eklenmesine İlişkin Yasa Teklifi ve İçişleri Komisyonu 
Raporu (2/122) (S. Sayısı : 97) (Dağıtma tarihi : 
6.7.1984) 

9. — Ankara Milletvekili ismail Saruhan ve 9 
Arkadaşının, 26.5.1981 Tarih ve 2464 Sayılı Belediye 
Gelirleri Kanununun 19 uncu Maddesine Bir Bent 
Eklenmesine ve 20 nci Maddesinin 3 üncü Bendinin 
Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve İçişleri Ko
misyonu Raporu (2/101) (S. Sayısı : 98) (Dağıtma 
tarihi: 6J. 1984) 
. 10. — 8.6.1965 Tarihli ve 625 Sayılı özel öğretim 

Kurumları Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesi, Geçici Bir Maddesinin Kaldırılması, Bir Ek 
Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî 
Eğitim Komisyonu Raporu (1/537) <$. Sayısı : 99) 
(Dağıtma tarihi : 6.7.1984) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 



Dönem : 17 Yasama Yık : 1 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 100 

Beşinci Beş Yıllık (1985 - 1989) Kalkınma Planının 16.10.1962 
Tarihli ve 77 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesine Göre Sunuldu
ğuna Dair Başbakanlık Tezkeresi ve Plan ve Bütçe- Komisyonu 

Raporu (3/463) 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 19.6.1984 
Başkanlığı 

Sayı : K.K.T.D. 181166-80104798 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığınca hazırlanıp Yüksek Planlama Kurulunda görüşülmüş ve Ba

kanlar Kurulunun 15.6.1984 tarihli ve 84/8208 sayılı Karanyla kabul edilmiş olan «Beşinci Beş Yıllık 
(1985 - 1989) Kalkınma Planının 16.10.1962 tarihli ve 77 saydı Kanunun birinci maddesine göre, ilişik olarak 
sunulduğunu saygıyla arz ederim. 

Başbakan 
Turgut özal 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Başkanlığı 

Sayı : 84/8208 
/ BAKANLAR KURULU KARARI 

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığınca hazırlanıp Yüksek Planlama Kurulunca incelenmiş olan ilişilir 
Beşinci Beş Yıllık (1985 - 1989) Kalkınma Planının kabulü; 30.9.1960 taribli ve 91 sayılı Kanunun 14 üncü 
maddesine göre, Bakanlar Kurulunca 15.6.1984 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

Başbakan 
T. özal 

Devlet Bakamı - Başbakan Yardımcısı 
t K. Erdem 

Devlet Bakanı 
S. N. Türel 

Devlet Bakanı V. 
'/. özdağlar 

İçişleri Bakanı 
A, Tanrıyar 

Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanı 

M. V. Dinçerler 
Ulaştırma Bakanı 

V. Atasoy 
'Sanayi ve Ticaret Bakanı V. 

M. Aydın 

Devlet Bakam 
K. Oksay 

Devlet Bakanı 
A. Tenekeci 

Adalet Bakam 
M. N. Eldem 

Dışişleri Bakanı 
V. Halef oğlu 

Bayındırlık ve tskân Bakam 
l S. öiray 

Tarım, Orman ve Köy İşleri Bakam 
H. H. Doğan 

Enerji ve Tabi! Kaynaklar Bakam 
C. Büyükbaş 

Devlet Bakam 
A. M. Yılmaz 

Devlet Bakam V. 
'/. özdağlar 

MM! Savunma Bakam 
Z. Yavuztürk 

Maliye ve Gümrük Bakam 
V. Arıkan 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakam 
M. Ay dm 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakam 
M. Kalemli 

Kültür ve Turizm Bakam 
M. M. Taşçıoğlu 
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Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Plan ve Bütçe Komisyonu 

Esas No. : 3/463 5.7.1984 
Karar No. : 28 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığınca hazırlanıp Yüksek Planlama Kurulunda görüşülen ve Bakan
lar Kurulunun 15.6.1984 tarihli 84/8208 sayılı kararı ile kabul edilerek Başbakanlığın 19.6.1984 gün ve 
K.K.T.D. H8/166-80-04798 sayılı yazısı ekinde 77 sayılı «Uzun Vadeli Planın Yürürlüğe Konulması ve Bü
tünlüğünün Korunması hakkında Kanun»un 1 inci Maddesi uyarınca Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş
kanlığına sunulan ve Başkanlıkça aynı gün Komisyonumuza (havale edilen «V. Beş Yıllık (1985-1989) Kal
kınma Planı» taslağı, ıKam'isy onumuzda, aynı kanunun 2 nci maddesinde gösterilen esaslar çerçevesinde 
20.6.1984 günü saat 10.00'da Başbakan, ilgili bakanlar, DPT Müsteşarı ve diğer uzmanların iştirakleri ile gö
rüşülmeye (başlanmıştır. 

Planın tümü üzerinde görüşmelere geçilmeden önce, usul hakkında verilen «1982 Anayasasının 166/3 
maddesi, kalkınma planlarının Mecliste müzakere ve kabulüne ait usul ve esasların ayrı bir kanunla düzen
leneceğini hükme (bağlamıştır. Ancak, böyle 'bir kanun henüz Yüce Meclisimizce kabul edilmemiştir. 1961 
Anayasasının kabul ettiği Çift Meclisli sistemin gereklerine uygun şekilde yürürlüğe konan 77 sayılı Kanu
nun ise, 1982 Anayasasının öngördüğü kanunun yerine konmasına hukukî imkân yoktur. Ve bu Kanuna gö
re yürütülecek görüşmeler Anayasamıza aykırı düşecektir. Bu sebeple, uısulî bir hataya düşmemek üzere, keyfi
yetin hir kere de Anayasa Komisyonundan sorulması lazım ve zaruridir» şeklindeki önerge görüşmeye açıl
mış ve ileri sürülen gerekçeler yapılan görüşmeler sonucunda uygun görülmediğinden, önerge reddedilmiştir. 
Bunu takiben program gereği Planın tümü üzerindeki görüşmelere devam edilmiştir. 

Bilindiği gibi, Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planının süresi 1983 yılında sona ermiştir. Bunu takiben 
Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planının yürürlüğe konulması kanun gereği olmakla birlikte, gerek genel seçim
lerin 6 Kasım 1983 tarihinde yapılmasına karar verilmesi ve gerekse 91 sayılı Kanun hükümlerine ©öre büı-
çe hazırlığına esas olacak yıllık program hazırlığı için yeterli zamanın kalmaması nedenleriyle, 1984 yılı için 
bîr geçiş programı yapılmasında yarar olacağı sonucuna varılarak gerekli düzenleme yapılmış ve 1.8.1983 
tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe giren 2897 sayılı Kanun ile, Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planının 
yasama organına sunulması bir yıl ertelenmiştir. Ayrıca, 1984 yılı için hükümet programı ve izlenen politi
kalar doğrultusun'da bir «'Geçiş Programı» hazırlanarak yürürlüğe konulması hususunda Bakanlar Kuruluna 
yetki verilmiştir. 

2897 sayılı Kanunun Hükümete verdiği yetkiye dayanılarak 22.9.1983 gün ve mükerrer 18169 sayılı Resmî 
Gazetede '83/7077 sayılı Karar uyarınca «Geçiş Programı» yayınlanmış ve bunu takiben de 83/7077 sayılı 
(karara ek olarak 12.12.1983 gün ve mükerrer 18249 sayılı 'Resmî Gazetede «1984 yılı geçiş programı pro
jeleri» yayınlanmıştır. 

'1984 yılı için yukarıda ayrıntılı şekilde belirtilen geçiş dönemi uygulamasını takiben yürürlüğe konul
ması gereken Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planının 16.6.1984 gün ve mükerrer 18433 sayılı Resmî Gazete
de yayınlanan «V. Beş Yıllık Kalkınma Planının Temel Hedefleri ve Stratejisi» çerçevesinde ve Hükümet 
programı istikametinde ülke sorunlarına gerçekçi yaklaşımlar ve çözümler getiren içerikte hazırlandığı ve süre
sinin (11985-1989) olarak tespit edildiği açıklanmıştır. 

Hükümet adına (Başbakan, sunuş konuşması ile Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı üzerinde Komisyon 
üyelerine açıklayıcı bilgiler vermiş, daha sonra DPT. Müsteşarı, İktisadî ve Sosyal Planlama Daireleri yetki
lileri de teknik düzeyde açıklamalarda bulunmuşlardır. 

Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planının tümü üzerinde yapılan görüşmeler ve varılan sonuçlar genel olarak 
aşağıdaki şekilde özetlenebilir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 100) 
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Türkiye, Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı (1979 - 1983) döneminde ağır ekonomik ve toplumsal! sorunlar
la ve siyasal yaşamı da etkileyen bunalımlarla karşı karşıya kalmıştır. Bir bölümü dış, 'bir bölümü de iç 
sorunülardan kaynaklanan bu bunalımlar; Türk toplumunu ekonomik istikrar programı uygulamak zorunda bı
rakmıştır. 

Enflasyonist gidişi kontrol altına almak, dış kaynak açığını kapatmak, kıtlıkları önlemek ve ekonomiyi 
yeniden işler hale getirmek için 1980 yılından itibaren ekonomik istikrar programı uygulanmaya başlanmıştır. 
istikrar programı çerçevesinde, fiyatların idarî kararlarla tespiti esası terkedilmiş, temel mal ve hizmet kapsamı 
daraltılmış, bu kapsam dışında kalan ürün fiyatlarının serbestçe tespiti ilkesi getirilmiş, piyasada çift fiyat
ların oluşması önlenmiştir. Ekonominin gerektirdiği ithalatın yapılabilmesi sonucunda mal kıtlıkları gideril
miştir. 

istikrar programı çerçevesinde* alınan tedbirler sonucu 1977'den itibaren yavaşlayan ve daha sonra ge
rileyen GSMH'da 1981'de yüzde 4,1 ve 1982'de yüzde 4,6 oranında artış sağlanmış; 1980'de yüzde 107,2 olan 
fiyat artışları 1982'de yüzde 25,2'ye düşünülmüş, ithalattaki darlıklar giderilmiş, ihracat büyük ölçüde artmanın 
yanışına sınaî malların ağırlık kazandığı bir yapıya kavuşturulmuştur. İhracat 1980'de yüzde 28,7 1981 'de 
yüzde 61 j6 ve 1982'de yüzde 22,2 oranında artırılmış, diğer döviz gelirleri geliştirilmiş 1980'de 3,2 milyar 
dolar olan ödemeler dengesi cari işlemler açığı 1982'de 1,2 milyar dolara indirilmiştir. 

Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı uygulama sonuçları ye değerlendirilmesinin ortaya koyduğu temel 
gelişmeler aşağıda özetlenmiştir: 

+ Dördüncü Plan dönemi için yüzde 8,0 olarak öngörülen GSMH büyüme hızı yüzde 2,1 olarak ger
çekleşmiştir. 

+ Yılda ortalama yüzde 8,2 olarak hedef alınan Gayrisafi Yurt İçi Hâsılanın (GSYİH) büyüme oranı 
yüzde 2,2 olmuştur. 

+ Ortalama yüzde 5,3 oranında büyümesi öngörülen tarım sektörü katma değeri yılda ortalama yüzde 2,1 
oranında büyümüştür. 

+ Sanayi sektörünün büyüme hızı, dönem ortalaması olarak, yüzde 9,9 öngörülmüş, gerçekleşme yüzde 
1,5 olmuştur. 

+ Hizmetler sektörü katma değerinin ortalama yüzde 8,5 büyümesi öngörülmüş, gerçekleşme yüzde 
2,5 olmuştur. 

+ Dördüncü Plan döneminde, 1983 fiyatlarıyla, 19,4 milyar dolar ihracat, 40,6 milyar dolar da ithalat 
yapılmış ve 21,2 milyar dolarlık dış ticaret açığı gerçekleşmiştir. 

Beşinci Planın Birinci bölümünde ekonomik (hedefler ve dengeler ise şu şekilde öngörülmüştür: 

+ Beşinci Plan döneminde, GSYİH'nin, piyasa fiyatlarıyla, yüzde 6,3 oranında artması öngörülmüştür. 

+ 1984 yılında 248.572 TL. olan kişi başına gelirin 1989*da 303.129 TL.'na çıkması hedef alınmıştır. 
+ Beşinci Plan döneminde, tarım sektörü katma değerinin, piyasa fiyatlarıyla, yılda ortalama yüzde 3,6; 

sanayiin yüzde 7,5; hizmetler sektörünün de yüzde 6,5 oranında artması öngörülmüştür. 

+ Bu gelişmelerle, GSYİH içinde sanayiin payı, 1984'de yüzde 31,9'dan 1989'da yüzde 33,7'ye yükse
lecek, tarımın 1984'de yüzde 17,7 olan payı 1989Ma yüzde 15,5'e düşecektir. Hizmetler sektörünün payı 
ise, 1984'de yüzde 50,4 iken, 1989'da yüzde 50,8 olacaktır. 

+ İmalat sanayii içinde tüketim malları üretiminin 1984'de yüzde 45,7 olan payı 1989'da yüzde 44'e 
düşerken 1984'de yüzde 54,3 olan ara ve yatırım mallan üretiminin payı yüzde 56'ya yükselecektir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 100) 
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+ Öngörülen bu gelişmeleri sağlamak amacıyla, Beşinci Plan dönemi içinde, 1983 fiyatlarıyla 14.412,9 
milyar TL. tutarında sabit sermaye yatırımı yapılacaktır. Öngörülen sabit sermaye' yatırımlarının sektörel 
dağılımı, Dördüncü Plan dönemindeki gerçekleşmeyle karşılaştırılmalı olarak şöyledir: 

(Yüzde) 

Sektörler 

Tarım 
Madencilik 
İmalat Sanayii 
Enerji 
Ulaştırma 
Turizm 
Konut 
Eğitim 
Sağlık 
Diğer Hizmetler 

TOPLAM 

Dördüncü 
Plan Dönemi 

10,00 
5,35 

25,62 
15,25 
17,95 
0,61 

15,82 
2,36 
1,06 
5,98 

100,00 

Beşinci 
Plan Dönemi 

11,37 
6,12 

. 20,92 
14,89 
18,57 
0,86 

15,20 
2,36 
1,00 
8,71 

100,00 

•+• Toplam sabit sermaye yatırımları içinde kamu kesiminin payının yüzde 57,4 olması ve 8.278,2 milyar 
'İL. yatırımın kamu kesimince yapılması öngörülmüştür. 

+ Öngörülen yatırım düzeyini gerçekleştirmek için, 1984 yılında GfSMH'nın yüzde 17,4'ünü oluşturan yurt 
içi tasarruflar 1989'da yüzde 20,5'ini oluşturacaklardır. Bunun için de, gelecek Ibeş yılda yaratılacak ek «gelirin 
yüzde 29'unun tasarruf edilmesi öngörülmüştür. 

+ Beşinci Plan döneminin sonunda, 1984'de G'SMH'nın yüzde 2,3'ünü oluşturan dış tasarrufların payı 
yüzde 1,4'e düşürülmüş olacaktır. 

Beşinci Planda öngörülen hedeflerin gerçekleştiri meşine esas teşkil eden temel ilke ve politikalar şun
lardır : 

Beşinci Planın temel amacı; dışa açık rekabete dayalı destek piyasa ekonomisi içerisinde istikrarlı bir kal
kınmayı geliştirmektir. Bu amacı gerçekleştirirken enflasyon kontrol altında tutulacak, üretim faktörlerinin 
atıl kalmaması sağlanacaktır. Böylece hem dar ve orta gelirli halkımızın gelirlerinin erezyonu önlenecek hem 
de kalkınma için daha istikrarlı bir ortam yaratılmış olacaktır. 

Ekonomik politika olarak benimsenen rekabete dayalı, serbest piyasa ekonomisi ile stratejiye iki temel pren
sip getirilmektedir. Bunlardan biri devletin prensip olarak sanayi ve ticarî alt yapı yatırımlarını yapması (İs
tisnaî olarak, kalkınmada öncelikli yörelerde sanayi yatırımları yapabilmesi), diğeri ise, özel teşebbüs faaliyet
lerinin rekabete dayalı serbest piyasa düzeni içerisinde millî ekonominin ihtiyaçlarına uygun yürümesini, gü
venlik ve kararlılık içinde çalışmasını temin etmektir. 

Ekonominin işleyişi ekonomik kurallar içinde tanzim edilecek ekonomiye müdahalede makro politika araç
larına ve gereken hallerde kurumsal düzenlemelere ağırlık verilecektir,; 

üretimin yapısı, Türkiye'nin mevcut maddî ve beşerî kaynak birikimi, tabiî kaynakları, insan gücü potan
siyeli, coğrafî mevkii, kalkınmada öncelikli yörelerin özellikleri ve millî güvenlik gerekleri ile dış rekabet im
kânları ve dünya dış ticaretinin şartları dikkate alınarak ve mal kıtlıklarına yol açılmayacak şekilde belirlene
cektir. 

Yatırım politikası, öngörülen üretim yapısının gerçekleştirilmesini sağlayacak, kısa sürede üretime geçe
bilecek, ihracata dönük projeler ile ekonomik ve sosyal gelişmeyi destekleyici altyapı tesislerinin yapılmasına 
öncelik verecek şekilde tespit edilmiştir. Ayrıca son yıllarda gerilemiş olan özel sektör yatırımlarının pa
yının artırılması sağlanacaktır. Toplu konut fonunda biriken kaynakların, özel sektör konut yatırımlarını hız
landıracak ve konut altyapısı ile üretim girdilerinde darboğaz yaratmayacak biçimde kullanımı temin edilecektir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 100) 
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Ödemeler dengesinin durumu dikkate alınarak, ithalatta koruma oranları kademeli olarak azaltılacak, ih
racatın teşviki ye tüketicinin korunması sağlanacaktır. Yeni kurulacak sanayiler gerekli hallerde, belirli bir 
süre makul ölçülerde korunacaktır. İhracatın ekonominin ulaştığı gelişme seviyesi ve imkânlar ile uyumlu bir 
yapıya kavuşturulması temel hedeftir. Mal ve hizmet ihracatının üretim yapısı ile uyumlu olarak çeşitlendiril
mesi ve artırılması teşvik edilecektir. Yabancı sermaye yatırımlarının teşviki için gerekli hukukî ve ekonomik 
yapının geliştirilmesine özen gösterilecektir. 

Tasarruf eğiliminin artırilması ve yatırımların iç kaynaklardan temini için gerekli tedbirler alınacaktır. Ta
sarruflar bankalar yanında, ıhisse senedi ve tahvil gibi menkul değerlere kaydırılarak sermaye piyasasının ge
lişmesi ve sınaî mülkiyetin yaygınlaşması temin edilecektir. Bu çerçevede KÎTne bağlı bazı işletmelerin his
se senetleri satışı yoluyla halka açılması sağlanacaktır. 

iç kaynakların sınırlılığı sebebiyle, dış kaynak temini kalkınmayı hızlandırma ve istihdam problemini hafif
letme açısından önem taşımaktadır. Bundan dolayı bir taraftan dış ödeme gücü ihracat ve diğer döviz kazan
dırıcı işlemlerin teşviki yoluyla artırılırken diğer yandan da dış para piyasalarından ödeme gücümüzü zor
lamayacak miktar ve şartlarda kredi temini ve Avrupa-Ekonomik Topluluğu ile olan ilişkilerde ekonominin 
dışa açılma politikasına uygun olarak gözden geçirilecektir. 

Kamu gelir ve harcama politikası ekonomik ve so yal gelişmeyi destekleyici yönde uygulanacaktır. Kapıu 
harcamalarında ekonomik ve sosyal alt yapı yatırımlarına öncelik verilecektir. Kamunun yönlendirme ve teşvik 
fonksiyonu ön plana çıkarılacaktır. Kamu iktisadî Teşebbüslerinin kârlı ve verimli çalışması sağlanarak bütçe 
üzerindeki yükleri azaltılacak ve KİT'ler özel sektörün kendi gücü ile veya makûl teşvik tedbirleri ile gerçek
leştirebilecekleri yatırımlara zarurî haller dışında girmeyecektir. 

Döviz kuru politikası ise, dış rekabet gücünü idame ettirecek ve rasyonel bir teşvik sisteminin oluşturul
masına katkıda bulunacak biçimde yürütülecek ve Plan dönemi içinde tedricen serbest döviz kuru sistemine 
geçiş ortamı hazırlanacaktır. 

Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı stratejisinin önemli bir özelliği de, sosyal adalet içerisinde kalkınmayı 
esas almış olmasıdır. Nitekim bu konu ile ilgili olarak stratejide işsizliği önlemeye elverişli bir ortam yarat
mak, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek, çalışanları korumak ve çalışma barışının sağlanmasını kolaylaş
tırıcı tedbirleri almak, devletin görevleri arasına alınmıştır. Bunun gibi orta gelir grubunu teşkil eden çiftçi, me
mur, esnaf, işçi ve emeklilerin millî gelirden daha fazla pay almaları için gerekli düzenlemeleri yapmak ve bu 
kesimin tasarruf eğilimini artırmak için her türlü tedbiri almak, başta Doğu ve Güney Doğu Anadolu Bölge
leri olmak üzere, kalkınmada öncelikli yörelerin gelişmesini hızlandırmak, refahı yaygınlaştırmak, konut me
selesini önemle ele alıp bu konuda yatırımları teşvik etmek planın temel hedefleri arasına alınmıştır. 

Planın Dördüncü Bölümü, sosyal hedef ve politikalarla ilgilidir. Plan Stratejisinin ana direktiflerinden 
olan, istihdamın artırılması, Planın sosyal ve iktisadî politikalarıyla bütünleştirilmiş olarak yer almaktadır. 

Bu temel ilkenin ışığında prodüktif istihdamın aşırılması esas alınarak nitelikli ve tecrübeli elemanların 
ihtiyaç duyulan sektör ve bölgelerde istihdamı için uygun bir ücret politikasının izlenmesi ve çalışma şartla
rının iyileştirilmesine yönelik temel politikaların uygulanması öngörülmektedir. 

Sektör ve alt sektörler itibariyle, öncelikle iç piyasaya dönük hizmet ve üretimde emek yoğun teknolo
jiler teşvik edilecek, diğer taraftan, ekonominin dışa açılmasıyla ülkenin kaynak dağılımına uygun iş kol
larının gelişmesi; piyasa ile tutarlı kur ve faktör fiyat politikasıyla üretimde emek yoğunluğunun artması; 
kapasite kullanımının yükselmesi; iş barışının devamı dolayısıyla istihdam için uygun ortamın hazırlanması; 
genç işsiz nüfusa götürülen meslek kazandırma program bazıyla piyasada gelişen açık meslek dallarına iş
gücünün yönlendirilmesi; yabancı sermaye akışı ve serbest bölgeler yoluyla yeni istihdam yerlerinin açıl
ması; Konut Fonu'nun işletilmesiyle inşaat piyasasının harekete geçmesi; kamu altyapı ve imar faaliyetleri
nin artırılması; mahalli teşebbüs potansiyelini değerlendiren esnaf-sanatkâr-küçük sanayicinin desteklen
mesi yoluyla istihdamın artınlması mümkün olacaktır. 

Bu politikalarla birlikte, kalkınma hızının ortalama % 6.3'ü bulması ile işgücü piyasasına katılan yeni nü
fusun istihdamı mümkün olacaktır. Böylece, 1984'te 18 müyondan 1989'da 19.5 milyona çıkacak olan iş
gücü arzının, 1,5 milyon kişilik yeni bölümü istihdam edilebilecek, işsizliğin mutlak rakam olarak bugünkü 
seviyesini aşmaması, oran olarak ise gerilemesi sağlanacaktır. 
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Eğitim ve öğretimde ise eğitimin hayata dönük olması, kalkınmanın gerektirdiği insangücünün yetiştiril
mesi eğitim sisteminin her kademesinde niteliğin yükseltilmesi, kültür ve sanat, millî değerlerin korunması 
ve geliştirilmesi ve dolayısıyla millî bütünlük ve dayanışmanın pekiştirilmesi temel unsur olarak ele alına
caktır. 

Eğitim sistemi toplam 750 bin kişiye yaygın eğitim yolu ile meslek kazandıracaktır, ilkokullarda, başarı
sızlık oranı hariç yüzde 100 okullaşma öngörülmektedir. 1983-84 yılında ortaokullarda genel olarak yüzde 
47.4, liselerde yüzde 30,7, yükseköğretimde yüzde 8.8 olan okullaşma oranları, 1988-89 ders yılında yüzde 
75, yüzde 39.4 ve yüzde 12 olacaktır. 

Sağlık hizmetlerinden bütün vatandaşların en iyi "şekilde faydalanması esas olarak benimsenmiş bu çer
çevede Genel Sağlık Sigortası sistemi plan döneminde ele alınacak. 

Sağlık sektöründe 10 000 kişiye düşen ortalama yatak sayısı 24'ten 26'ya. çıkarılacaktır. 
Sosyal güvenliğin yaygınlaştırılmasına devam edilecek, toplam nüfus içerisinde sigortalı nüfus oranı yüz

de 45'ten de 52'ye yükselecektir. 
Beşinci Beş Yıllık Plân döneminde nüfus artışı azalmaya devam edecek ve planlı 10 yıllık dönem içinde 

yüzde 2,5 olan nüfus artışı yüzde 2,1'e düşecektir. 
Nüfusu 20 000'i aşan yerleşim alanlarında yaşayan şehirli nüfus oranı 1984te yüzde 46'dan 1989'da yüz-

Konut sektörünün 1983 yılında toplam sabit sermaye yatırımları içinde yüzde 13'e gerilemiş olan payının 
büyüyen ekonomi içinde 1989 da yüzde 16,2'ye yükseltilmesi ve yılda 160 bin civarında olan ruhsatlı ko
nut inşaatının 1989'da yılda 290 bine çıkartılarak, ruhsatsız konut inşaatının kaldınlmasıyla yıllık konut ihti
yacı temin edilmiş olacaktır. 

Yukarıda genel olarak belirtilmeye çalışılan ana hedef ve politikalar yanında görüşmeler sırasında üye
lerce ileri sürülen görüşleri de şu şekilde özetlemek mümkündür. 

— Plânın insan ve istihdam unsurlarına yeterince önem vermediği, 
— İç tasarrufların yetersizliği sebebiyle, planın realize edilemeyeceği, 
— Plânda kalkınmanın bedelinin orta ve dar gelirli vatandaşlara ödettirildiği, 
— Vergi politikasına önemli bir değişiklik getirmediği, 
— Plânın sanayileşmeyi hedef alan bir görünümden uzak olduğu, 
— Plân ile Hükümet programı arasında yer yer uyumsuzluklar bulunduğu, 
— Bu plân ile işsizlik sorununun halledilemeyeceği, 
— Plânın toplumun sorunlarına yeterince cevap vermediği, 
— Enflasyonun önlenmesinde yetersiz kaldığı, 
— Plânda, milletten beklenen' fedakârlıkların yeterince açıklanmadığı, 
— Planda emek-yoğun yatırımın hedef alınmasının ihracata dönük sanayi politikası ile bağdaşmadığı, 
— İsrafın önlenmesine dair etkili 'tedbirlerin alınmadığı, 

gibi temel eleştirilerin yanında, bu planın; 
— Gerçekçi olduğu, 

— İstihdam problemine bir bütün olarak el attığı, 
— Sosyal adalete önem verdiği, 
— İstikrar içinde büyümeyi hedef aldığı, 
— Plândaki rakamların gerçekleri ifade ettiği, 
— Hükümet programı ile uyum içinde bulunduğu, 
— İlk defa bir hükümetin kendi hazırladığı plânın uygulayıcısı durumunda olduğu, 
— Plânın ihracatı teşvik edici ve ödemeler dengesi açığının azaltılması yönünde etkili politikalar oluştur

duğu, 

—> îstihJdamın artırılması yönünde emek-yoğun sanayiye öncelik verdiği, . 
— Plânın temelde yapısal bir değişikliğe gittiği, . 

gibi lehte görüşler de belirtmişler ve hükümet adına bu görüş ve eleştirileri cevaplamak üzere söz alan hükü
met yetkilileri geniş açıklamalarda bulunmuşlardır. 
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Yukarıda geniş olarak özetlenen plan müzakerelerinden sonra değiştirge önergelerine geçilmiştir. 
Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (1985-1989) üzerinde yapılması istenilen . değişiklikler hakkında (16) 

adet değiştirge önergesi verilmiştir. Söz konusu önergelerden (12) adedi, plânın bütünlüğünü bozmayacağı 
hükümetçe belirtildiğinden oylanarak kabul edilmiş (3)'ü Planın bütünlüğünü bozucu nitelikte olmamakta bir
likte hükümetin katılmaması sebebiyle ret edilmiş, (1) önerge de önerge sahibince geri alınmıştır. 

Kabul edilen önergeler paragraf sıra numarasına göre aşağıya alınmıştır. 
1. Tarım hedefleri arasında yer alan (188) inci paragrafın (2) nci cümlesinden sonra gelmek üzere «Ta

rım Kredileri üretim takvimine uygun olarak verilecektir.» ibaresi eklenmiştir. 
Aynı hedefler arasında yer alan (194) üncü paragrafın sonuna da «Tarımsal işletme Kredileri ile des

tekleneceklerdir.» ibaresi eklenmiştir. 

2. «Madencilik Sektörü» ile ilgili verilen önerge doğrultusunda; Paragraf 246 aşağıdaki şekilde yeniden 
düzenlenmiştir. 

«246. Demir - Çelik sektöründe anahedef, taş kömürü ve demir cevheri talebinin yerli üretimle karşılan
masıdır. Yerli üretimi temin edecek etüd ve araştırmalar süratle tamamlanacak ve yatırım yapılacak rezerv 
alanları tespit edilerek cevher zenginleştirme projelerine öncelik verilecektir.» 

3. «Enerji» sektörünün ilke ve politikalarını düzenleyen paragraf (387) nin (5) inci bendinin (1) inci cüm
lesinden sonra gelmek üzere, «Her türlü yerli gelişmiş mamulün satın alınabilmesinde destek sağlanacaktır. 
Uzun vadede en büyük imkân arz eden, çevre kirlenmesine meydan vermeyen, halen nükleer güç maliyetinde 
olan, nisheten basit bir iş gücüne lüzum gösteren (Karma Güneş - Su Gücü) üzerindeki araştırma ve tatbikata 
dair dünyadaki gelişmeler Devletçe sıkı takip edilecektir.» ibaresi eklenmiştir. 

4. Ulaştırma hedeflerinden «Taşımalar» başlığı altında yer alan paragraf (393) ün sonuna Banliyö hat
ları kapasitesinin artırılması ve toplu taşımacılığın geliştirilmesi amacıyla «Banliyö hatlarının geliştirilmesi, 
kapasite artırımı ve toplu taşımacılığa yönelik raylı sistemlere geçilmesine imkânlar ölçüsünde öncelik veri
lecektir.»" ibaresi eklenmiştir, • • 

5. Türk kadınlarına seçme ve seçilme hakkının verilişinin 50 inci yılının kutlama faaliyetlerinin yapı
lacağı bu dönemde kadın işgücü mutlak miktarının sabit tutulması ile ilgili bir ifadenin planda yer alma
sının uygun olamayacağı görüşünden hareketle paragraf (463) ün (2) ndi cümlesi paragraf metninden çıkartıl
mıştır. 

6. Eğitim hedefleri ile ilgili paragraf (553) ün sonuna eğitimin kalitesi ile teftiş ve denetim mekanizması
nın geliştirilmesini temin amacıyla, «Eğitim kalitesinin, teftiş ve denetim mekanizmasının geliştirilmesi için 
gerekli düzenlemeler yapılacaktır.» ibaresi eklenmiştir. 

7. «Millî Kültür» anabaşlığı altında yer alan paragraf (582) nin (1) inci cümlesinden sonra, ucuz kitap 
üretimi ile ilgili teşvik tedbirlerinin alınmasını temin amacı ile, «Ucuz kitap üretimi, yayını ve dağıtımı için 
gereken teşvik tedbirleri alınacaktır.» ibaresi eklenmiş ve paragraf numarası 577 olarak değiştirilmiştir. 

8. Paragraf (58)6) nin sonuna, vatandaşlarımızı yurt dışı zararlı yayınların etkisinden kurtarmak için, «Va
tandaşları diğer ülkelerin yayınlarının etkisinden kurtaracak şekilde, sınır şehirlerimiz için özel yayınlar ge
liştirilecektir.» ibaresi eklenmiş ve paragraf numarası 581 olarak değiştirilmiştir. 

9. Ülkemizin geleceğinde etkin rol oynayacak olan gençlerimizi her türlü kötü alışkanlıklardan ve zararlı 
yayınlardan koruyucu tedbirlerin alınmasını temin için, paragraf (599) da yer alan «... kumar ve benzeri alış
kanlıklardan...» ibaresinden sonra gelmek üzere «ve müstehcen, açık - saçık yayınlardan» ibaresi metne eklen
miş ve paragraf numarası 594 olarak değiştirilm'iştir. 

10. Kalkınmada Öncelikli Yöreler ile ilgili «tike ve Politikalar» genel başlığını taşıyan paragraf (745) in 
son cümlesinde yer alan «... Sağlanacaktır.» kelimesindeki «tır» takısı çıkartılmış, bütçe dışı kaynaklardan 
yararlanılarak özel bir fon oluşturulmasını temin için, cümlenin devamına «her yıl bütçelerinde yeterli ölçü
de ödenek ayrılması yanında, bütçe dişi kaynaklardan da yararlanma yoluna gidilerek, konut fonuna benzer 
özel fon oluşturulacaktır.» ibaresi eklenmiş ve paragraf numarası 740 olarak değiştirilm'iştir. 

1.1. Paragraf (840) da yer alan «... ve ilgili tüzükte,» ibaresinden sonra gelmek üzere «muhasebe» kelimesi 
eklenmiş ve paragraf numarası 835 olarak değiştirilmiştir., 
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12. Planın uygulanmasının izlenmesi ve değerlendirilmesi ile ilgili paragraf (860), (değişik 855) den sonra 
gelmek üzere, yatırımcı kamu kuruluşlarındaki fizibilite ve projelendirilme faaliyetlerini geliştirmek amacıyla, 
«Paragraf (856)» olarak aşağıda belirtilen yeni bir paragraf eklenmiştir. 

«856. Yatırımın kamu kuruluşlarında fizibilite ve projelendirme faaliyetlerini etkinleştirecek tedbirler sü
ratle alınacaktır. 

özel sektörde fizibilite etüdü ve proje 'hazırlamak üzere kurulan şirket ve kuruluşlar desteklenecektir.» 
Planın Bütünlüğünü Bozmayacağı Hükümetçe Belirtilen Ancak Reddedilen Önergeler : 
Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planında «Eğitim» genel başlığını taşıyan ve Yükseköğretime ilişkin 4 üncü 

kısımda yer alan (565) inci paragrafa «Yükseköğretim Kurumları arasında bilimsel rekabeti sağlayacak ve 
hızlandıracak mevzuat düzenlemeleri yapılacaktır.», «Bu amaçla, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda ge
rekli değişiklikler en kısa zamanda gerçekleştirilecektir.» şeklinde ek yapılmasını öngören (2) önergeye Hükü
met, mevcut kanunun gerekli düzenlemeler için yeterli olduğunu belirterek katılmadığını bildirmiş ve yapılan 
oylama sonucunda önergeler reddedilmiştir. 

Planın Bütünlüğünü Bozacağı Hükümet Tarafından Belirtilerek Reddedilen önerge : 
«Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planının Temel Hedefleri ve Stratejisi ve 19 Aralık 1983 günü Türkiye Büyük 

Millet Meclisi'nde okunan hükümet programı muvacehesinde; kalkınmada öncelikli yörelerin hızla geliştiril
mesi ve bu yörelere götürülecek alt yapı hizmetlerinin yapılması ve tamamlanmasını teminen somut ve spesi
fik bir adım olabilmesi için, özel yatırım fonu olarak (1) Trilyon Türk lirasının ayrılması» amacına yönelik 
önerge gerek planın bütünlüğünü bozucu mahiyette olduğunun hükümetçe belirtilmesi ve gerekse belli bir pa
ragraf değişikliği niteliğinde olmaması yanında, genel mahiyette bir hüküm taşıması dikkate alınarak oylan
mış ve reddedilmiştir. 

Planın bütünlüğünü bozucu nitelikte olmadığı Hükümetçe belirtilen ve Komisyonca kabul edilen değişiklik
leri gösteren paragraflarla ilgili düzenleme Ek-l'de, kabul edilen redaksiyon önergesine ilave olarak, Başkan
lığın talebi üzerine Beşinci Beş Yıllık (1985 - 1989) Kalkınma Planı Taslağındaki bazı maddî hataların, düzeltil
mesi ve dil bütünlüğünün sağlanması için Komisyon Başkanlık Divanının yetkili kılınması nedeniyle, planın 
genelinde yapılan redaksiyonlar Ek-2'de gösterilmiştir. 

Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Metin Emiroğlu 

Malatya* 

Kâtip Üye 
Kadir Demir 

Konya 

Nabi Sabuncu 
Aydın 

N. Oğuzhan Artukoğlu 
Burdur 

Ünal Akkaya 
Çorum 

Türkân Turgut Arıkan 
Edirne 

BaıŞkanvekili 
Ayçan Çakıroğulları 

Denizli 

Ahmet Akgün Albayrak 
Adana 

M. Fenni tslimyeli 
Muhalefet şerhim eklidir. 

Balıkesir 

İlhan Aşkın 
Bursa 

Sururi Baykal 
Karşı oy yazım ekidir. 

Ankara 

Metin Yaman 
Erzincan 

Sözcü 
Alaattin Fırat 

Muş 

Mehmet Deliceoğlu 
Adıyaman 

Ahmet Şamil Kazokoğlu 
Bolu 

Onur al Şeref Bozkurt 
Karşı oy yazım eklidir. 

Çanakkale 

Ahmet Sarp 
Diyarbakır 

(İmzada bulumaımadı) 

İlhan Araş 
Erzurum 
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Togay Gemalmaz 
Erzurum 

Mustafa Rıfkı Yaylalı 
Erzurum 

M. Hayri Osmanltoğlu 
Karşı oy yazım eklidir. 

Gaziantep 

İbrahim Fevzi Yaman 
İsparta 

Tülay Öney 
Karşı oy yazım eklidir. 

İstanbul 

Fikret Ertan 
Karşı oy yazım ekidir. 

İzmir 

Özdemir Pehlivanoğlu 
İzmir 

Cengiz Tuncer 
Kayseri 

(İmzada bulunamadı) 

Mehmet Budak 
Kırşehir 

İsmet Ergül 
Kırşehir 

Haydar Özalp 
Niğde 

Talat Zengin 
Malatya 

(İmzada bulunamadı) 

Fehmi Memişoğlu 
Rize 

C. Tayyar Sadıklar 
Muhalefet şerhim eklidir. 

Çanakkale 

H. Barış Can 
Karşı oy yazım eklidir. 

Sinop 

Enver Özcan 
Karşı oy yazım eklidir. 

Tokat 

Fahrettin Kurt 
Trabzon 

Ferit Melen 
Muhalefet şerhim eklidir. 

Van 

MUHALEFET ŞERHİ 

V inci Planın, kaynak yaratma ve tasarruf dengesi konuları ile proje hazırlığı ve AET'ye giriş bölümle
rini yetersiz bulmaktayım. 

Çanakkale Milletvekili 
Prof. Dr. C. Tayyar Sadıklar 

MUHALEFET ŞERHİ 

V inci Beş Yıllık Kalkınma Planında tespit edilen dengelerin gerçekçi olmaması, plan tekniğinin Hükümet 
Programında yazılı vaadler manzumesine vasıta kılınması, 

Dengeler içindeki sosyal muhtevanın geçim sıkıntısı içinde bulunan* dar ve sabit gelirli vatandaşlarla işsiz
lerin sorunlarına çözüm getirmemesi, 

Enflasyonun bu Plan döneminde de devam etmesi, 
Kalkınma planlarının T.B.M.M.'sinde görüşülmesi ve kabulü ile ilgili Anayasa hükmünün (Md. 166) yerine 

getirilmemiş bulunması nedenleriyle bu Plana karşıyız. 

Fenni İslimyeli 
Balıkesir Milletvekilli 

Ferit Melen 
Van Milletvekili 
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KARŞI OY YAZISI 

V inci Beş Yıllık Planın tümüne aşağıdaki nedenlerle karşıyız : 
İ. Planın genel dengesinde aksaklık vardır. Çünkü genel dengeler kurulurken kullanılan döviz kuru tü

müyle gerçek dışıdır. Önümüzdeki 5. yıllık dönem için, doların değeri - tamamen gerçek dışı bir şekilde - 224 
lira ile 310 lira arasında alınmış ve dengeler buna oturtulmuştur. Bu durumun, Planın geçerliliği açısından 
büyük bir aksaklık noktası olduğu açıktır. 

2. Planda yer alan sayısal hedeflerle, politika ve tedbirler arasında bir uyum yoktur, örneğin gerek 
özel, gerek kamu sektörü yatırımlarında, önümüzdeki 5 yıllık dönemde çak hızlı bir artış öngörülmüş, ancak 
bunun gerçekleşmesini sağlayacak ciddî mekanizmalar getirilmemiştir. Ayrıca yatırımları büyük ölçüde olum
suz etkileyen faiz, döviz kuru ve ara malları fiyatlarının yükseltilmesine ilişkin politikaların önümüzdeki dö
nemde de aynen devam ettirileceği anlaşılmaktadır. 

3. Plandaki iç tutarlılıklar tam sağlanmamıştır. Bir yanda enerji ve imalat sektörlerinin büyük ağırlığı ol
duğu ve birinci önceliği taşıyacağı ifade edilirken, bu iki sektöre ayrılan yatırım payının, önceki döneme 
oranla azaldığı görülmektedir. 

4. V inci Beş Yıllık Planın, Hükümet Programı ite de bağdaşmadığı kanisim taşıyoruz. Hükümet Prog
ramı, sürekli özel sektör ağırlıklı bir serbest piyasa ekonomisi yaratılacağını ifade ederken, Beş Yıllık Planda 
kanun kesimine yine büyük ağırlık verilmiş; toplam yatırımların % 57'sinin kamu kesimi tarafından; % 43' 
ünün özel kesim tarafından yapılması öngörülmüştür. Bu durumda, Hükümetin kendi programını uygulamak
ta ısrarlı davranması söz konusu olacaksa, Beş Yıllık Planı uygulaması herhalde çok güç olacaktır. 

5. Bu Plan, Türkiye'nin bugünkü en önemli sorunu olan işsizlik sorununu çözmemefctedir. Bugün 2 - 3 
milyon olan sivil işsiz miktarı, 1989'da da yine 2 - 3 milyon düzeyinde kalmaktadır. —• 

6. Bu Plan, sosyal güvenlik konumuna da çözüm getirmemekte; 1989 yılında nüfusun ancak % 51'inin 
sosyal güvenlik kapsamına alınmasını hedeflemektedir. Üstelik sosyal sigorta kuruluşlarına Devlet tarafından 
sübvansiyon yapılmayacağı ilkesi getirilerek, toplumdaki yaşlı ve muhtaç kişilerin Devletçe korunması gelene
ğinden vazgeçilmektedir. 

Tülay öney 
İstanbul Milletvekili 

Enver özcan 
Tokat MMetvek* 

Barış Can 
Sînop Milletvekili 

Fikret Ertan 
îzmuk Milletvekili 

Sururi Baykal 
Ankara Milletvekili 

Onural Şeref Bozkurt 
Çanakkiaılie Milletvekilli 

M. Hayrı Osmanlioğlu 
Gaziantep Miieltvefcii 
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YAPILAN REDAKSİYONLAR 

Sayfa :, tf ' ! 

HÜKÜMETİN TBKUFİ 

İÇİNDEKİLER, DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
VI. EĞİTİM 
«1. Genel Değerlendürme» 
Paragraf (6) 
«... ve iTrikânılar ile.*.» 
Paragraf (29) 
«... 1989 yıtadla 1,4'e düilşecek.» 
Paragraf (216) 
«... ithali enerjiye ol'an 'bağıımlljıhğın en aza indMmeisi 
aimactyla...» 
TABLO (27) 
Kîaımyon/1989 Plan Hddetfi : 30,0 
Oöomdbl/1989 Plan Hedefi: 85,0 
TABLO (52) 

1978 GERÇEKLEŞME 
Sektör Toplam/ — — — — : 476.621 

Değefl 
Yüıfe Arfaş !% 

Sefk*öıt Topflaim/ — : 6.6 
1984 - 1989, 

TABLO (54) 
1983, GERÇEKLEŞME 

Emülsiyon Boyalar/*————— • 
M'ifcfcar 27736 

TABLO (67), (68) (69), (70), (71), <72) 
«Hayvan ve Bitki Artılkllan» 
TAIBİLO (87) 
«I • tşgülcüne Katılma Oran» 
«IX • 15 + Yaş Çalışma Başına Bağımlı 

Nüfus'.(Küp)» 

TABLO (88) 
«Not : Nüifuıs, işiglüidü arz ve Melbü tahm'inleri en son 
veriler ışığında ve 1983 - 2000 döneminin...» 

Ek :"• 2 

PLAN VE BÜTÇÇ KOMİSYONUNDA 
YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 

«1. Genel Ülkeler» 

«... ve iımikânllıarı Me...» 

«1989 yiında yüzlde 1,4'e düşecek» 

Paragraf metalinden çıkarıldı. — 

26,0 
65,0 

476.623. 

6,0 

27750 

«Hayvan ve B'itlki Atılkîarı» 

«I - İşgücüne Katılma Oranı (%)» 
«IX - 15 + Yaş Çalışan Başına Bağımlı Her Yaş
tan Nülfüs (Klişi)» 

«Not : Nüfus, işgücü arz ve talebi tanmlinleri en 
son verifer ışığımda ve 1923 - 2000 döneminin..,» 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 100) 
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HÜKÜMETİN TEKLİF! 

TABLO (90) 
VA/L : İşçli Başına K.D./tlçö dönüik büyüme dönemi 
1962 - 1977 ortalaması 3.94 (3.19) 
Paragraf (465) 
«... üretim hedefleri ile mal ve hizmet bazında...» 
Paragraf (467) 
«... işsizliğin azîaftıfllrniaisına...» 
Paragraf (475) 
«... işsiz boşta gezenlerle,» 
Paragraf (526) 
Başhk 
«1. Genel Değerlendirme» 
Paragraf (557), (558), (559), (560), (561) 

Paragraf (562 - 860) 
TABLO (3104) 
Başlıfc 
Paragraf (705) 
«... mekanizmaların kurulması ve mevcutlarının atkılı-
ğımın artın/İması...» 
Paragraf (817) 
«... ve sanayi arhlklliarı değerîenecekir.» 
Paragraf (818) 
«... ve aıtılk standartlar düzenlenecektir.» 
Paragraf (845) 
«... 845. T.B.M.M.'de yasama, referans....» 

Paragraf (861) 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNDA 
YAPILAN DEĞİŞİKLİLER 

3.34 (3.19) 

«... üretim hedefleri (İmal ve hizmet bazında)...^ 

«... işsizliğin azaltılllma'sında...» 

«... i§!si!z ve boşta gezenlerle»* 

«1, Genel Heder» 
Mükerrer yer a t a s ı nedeniyle metinle birilikte çı-
karı'ldı. 
Paragraf (557 - 855) olarak düzeltildi, 

«5. Eğilim Yatırımları» 
Paragraf (700) 
«... mekanizmaların kurulması ve mevcutların»n et
kenliğinin artırirnaısı...» 
Paragraf (812) 
«... ve sanayi atıkları değerlenecektir.» 
Paragraf (813) 
«... ve sanayi atıkları değerlenecektir,» 
Paragraf (840) 
«840. T.B.M.M.ldb yasama referans...» 
Paragraf (856) 
Yeni elkfendi. 
Paragraf (857) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S, Sayısı: 100) 
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HÜKÜMETİN TEKjÜtFÎ 

188. Tarımsal ürünlerin işlenmesi ve pazarlanması ıgibi konulara yönelik kooperatifçilik desteklenecektir. 
Tarım Ikredilerinin, başlıca ürünlerin durumu dikkate alınarak önceliklere göre dağılımı her yıl programlarla 
belirlenecek, aynî kredilerin, kontrollü kredilerin ve belirli proje uygulamalarına yönelen kredilerin miktarı 
artırılacaktır. Tarım (kredileri içinde orta ve uzun vadeli yatırım 'kredilerine gerekli ağırlık verilecektir. Te
minat sistemi makul esaslara bağlanacak ve kolaylastırılacaik, tarım ürünlerinin değerlendirilmesi için kredi 
ve pazarlama desteği artırılacaktır. 

194. Tohumluk, fidan, fide ve bağ çubuğu temini ile meyve ve bağ tesislerinin teşvikinde tarıma dayalı 
sanayilerin ihtiyaçları da göz önünde bulundurulacaktır. 

246. Demir - çelik sektörü üretim artışına paralel olarak taşkömürü ve demir cevheri talebi tümüyle 
yerli üretimle karşılanamayacağından, Plan döneminde demir cevheri ve taşkömürü ithalatına devam edile-
cektİTi 

387. (5) Enerji üretiminin artırılmasında güvenilir ve ucuz kaynaklara öncelik verilirken, yeni ve özel
likle yenilenebilir enerji kaynaklarından (güneş, jeotermal, biyogaz başta olmak üzere) kısa sürede yararlan
mak üzere gerekli girişimler desteklenecektir. 

393. Şehiriçi yolcu taşımalarında, mevcut altyapı ve taşıtların daha verimli kullanılmasını sağlayacak az 
maliyetli tedbirlere öncelik verilecektir. 

463. Türkiye'de emek piyasasında V. Plan Döneminde öngörülen hedefler ve istihdamda sektörel da
ğılım ise tablo 87 ve 88'de verilmektedir. Dünya çapında eğilimler de dikkate alınarak «düşük - orta» şeklinde 
belirtilebilecek işgücüne katılma eğilimi çerçevesinde, kadın işgücü arzının mutlak miktarı sabit tutulmuş, 
yalnızca erkek işgücü arzı artışı öngörülmüştür. Bu tahminlere göre 1984 yılında yaklaşık 18.0 milyon olan 
toplam işgücü arzı 1989 yılında 19.5 milyon kişiye ulaşacaktır. 

553. özel okullar teşvik edilecektir. 

582. Kütüphanelerimizin yurt sathında ihtiyaç duyulan yerlerden başlayarak, okuyucu talebine uylgun, 
planlı ve dengeli bir şekilde yeterli seviyeye ulaştırılması hedef olacaktır. Devlet arşiv malzemelerinin bugün
kü durumundan kurtarılması için gereken idarî, malî ve hukukî tedbirler alınacaktır. 

586. Türkiye dışında yaşayan vatandaş ve soydaşlarımıza erişebilecek şekilde ve onları her bakımdan 
aydınlatacak tarzda bir yayıncılık anlayışı benimsenecektir. Ortadoğu İslam ülkelerine yönelik Türkiye'yi 
tanıtıcı yayınlar geliştirilecektir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S, Sayısı : 100) 
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Ek - 1 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNCA KABUL EDİLEN METİN 

188. Tarımsal ürünlerin işlenmesi ve pazarlanması gibi konulara yönelik kooperatifçilik desteklenecek
tir. Tarım kredilerinin, başlıca ürünlerin durumu dikkate alınarak önceliklere göre dağılımı her yıl prog
ramlarla belirleneceik, aynî kredilerin, kontrollü kredilerin ve belirli proje uygulamalarına yönelen kredilerin 
miktarı artırılacaktır. Tanm kredileri üretim takvimine uygun olarak verilecektirü Tarım kredileri içinde orta 
ve uzun vadeli yatırım kredilerine gerekli ağırlık Verilecektir. Teminat sistemi makul esaslara bağlanacak ve 
kolaylaştırılacak, tarım ürünlerinin değerlendirilmesi için kredi ve pazarlama desteği artırılacaktır. 

194. Tohumluk, fidan, fide ve bağ çubuğu temini ile meyve ve bağ tesislerinin teşvikinde tarıma dayalı 
sanayilerin ihtiyaçları da göz önünde bulundurulacak, tarımsal işletme kredileri ile destekleneceklerdir. 

246H Demir - çelik sektöründe ananede! taşkömürü ve demir cevheri talebinin yerli üretimle karşılanma
sıdır. Yerli üretimi temin edecek etüt ve araştırmalar süratle tamamlanacak ve yatırım yapılacak rezerv 
alanları tespit edilerek cevher zenginleştirme projelerine öncelik verilecektir. 

387. (5) Enerji üretiminin artırılmasında güvenilir ve ucuz kaynaklara öncelik verilirken, yeni ve özel
likle yenilenebilir enerji kaynaklarından (güneş, jeotermal, biyogaz başta olmak üzere) kısa sürede yararlan
mak üzere gerekli girişimler desteklenecektir; her türlü yerli gelişmiş mamulün satın alınabilmesinde destek 
sağlanacaktır. 

Uzun vadede en büyük imkân arz eden, çevre kirlenmesine meydan vermeyen, halen nükleer güç mali
yetinde olan, nisbeten basit bir işgücüne lüzum gösteren (Karma [güneş - Su gücü) üzerindeki araştırma 
ve tatbikata dair dünyadaki gelişmeler Devletçe sıkı takip edilecektir, 

393. Şehiriçi yolcu taşımalarında, mevcut altyapı ve taşıtların daha verimli kullanılmasını sağlayacak 
az maliyetli tedbirlere öncelik verilecektir. Banliyö hatlarının geliştirilmesi, kapasite artırımı ve toplu taşı
macılığa yönelik raylı sistemlere geçilmesine imkânlar ölçüsünde öncelik verilecektir. 

463. Türkiye'de emek piyasasında V. Plan Döneminde öngörülen hedefler ve istihdamda sektörel da
ğılım ise Tablo 87 ve 88'de verilmektedir. Bu tahminlere göre 1984 yılında yaklaşık Î8.0 milyon olan top
lam işgücü arzı 1989 yılında 19.5 milyon kişiye ulaşacaktır. 

553. özel okullar teşvik edilecektir. Eğitimin kalitesinin teftiş ve denetim mekanizmasının geliştirilmesi 
için gerekli düzenlemeler yapılacaktır. 

577. Kütüphanelerimizin yurt sathında ihtiyaç duyulan yerlerden başlayarak, okuyucu talebine uygun 
planlı ve dengeli bir şekilde yeterli seviyeye ulaştırılması hedef olacaktır. Ucuz kitap üretimi, yayını ve da
ğıtımı için gereken teşvik tedbirleri alınacaktır. Devlet arşiv malzemelerinin bugünkü durumundan kurtarıl
ması için gereken idarî, malî ve hukukî tedbirler alınacaktır, 

581? Türkiye dışında yaşayan vatandaş ve soydaşlarımıza erişebilecek şekilde ve onları her bakımdan 
aydınlatacak tarzda bir yayıncılık anlayışı benimsenecektir. Ortadoğu İslam ülkelerine yönelik Türkiye'yi 
tanıtıcı yayınlar geliştirilecektir. Vatandaşları diğer ülkelerin yayınlarının etkisinden kurtaracak şekilde, sınır 
şehirlerimiz için özel yayınlar geliştirilecektir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 100) 
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(Hükümetin Tekifi) 

599. Gençleri alkol düşkünlüğünden, uyuşturucu madde, suçluluk, kumar ve benzeri alışkanlıklardan 
koruyucu tedbirler bir bütünlük içinde ele alınacaktır* 

745. Kalkınmada ömceliıkli yörelerde planlanacak olan sanayiler, önemli ölçüde, mevcut ve potansiyel 
kaynakları harekete geçireceık ve söz konusu bölgelerin gelişmesinde itici güç olabilecek sektörlerde gerçekleş
tirilecektir. Bu amaçla, söz konusu bölgelere götürüleaik yatırımlarla, bu yatırımları destekleyecek altyapı 
yatırımlarının beraberce planlanması sağlanacaktır. 

840. 903 sayüı Kanun ve ilgili tüzükte, teftiş ve denetim mekanizmasının geliştirilmesi esasları da göz 
Önüne alınarak gerekli düzenlemeler yapılacaktır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 100) 
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Plan ve Bütçe Komisyonunca Kabul Edilen Metin 

594. Gençleri alkol düşkünlüğünden, uyuşturucu madde, suçluluk, kumar ve benzeri alışkanlıklardan, 
ve müstehcen, açık - saçık yayınlardan koruyucu tedbirler bir bütünlük içinde ele alınacaktır. 

740. (Kalkınmada Öncelikli Yörelerde planlanacak olan sanayiler, önemli ölçüde, mevcut ve potansiyel 
kaynakları harekete geçirecek ve söz konusu bölgelerin gelişmesinde itici güç olabilecek sektörlerde gerçekleş
tirilecektir. Bu amaçla, söz konusu bölgelere götürülecek yatırımlarla, bu yatırımları destekleyecek altyapı 
yatırımlarının beraberce planlanması sağlanacak, her yıl bütçelerinde yeterli ölçüde ödenek ayrılması yanın
da, bütçe dışı kaynaklardan da yararlanma yoluna gidilerek, konut fonuna benzer özel fon oluşturulacaktır, 

835. 903 sayılı Kanun ve ilgili tüzükte, muhasebe, teftiş ve denetim mekanizmasının geliştirilmesi esasla-! 
rı da göz önüne alınarak gerekli düzenlemeler yapılacaktır? 

856. Yatırımın Kamu Kuruluşlarında fizibilite ve projelendirme faaliyetlerini etkinleştirecek tedbirle? 
süratle alınacaktır. 

Özel sektörde fizibilite etüdü ve proje hazırlamak üzere kurulan şirket ve kuruluşlar desteklenecektir. 

, 11 +*m • ı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 100) 





1 

İÇİNDEKİLER 

BİRİNCİ BÖLÜM 

BEŞİNCİ BEŞ YILLIK PLANIN TEMEL AMlAÇLARjI VE POLİTİKALARI 

GAYRİSAFİ MİLLÎ HÂSILA VE ÜRETİM HEDEFLERİ 

1. Gayrisafi Yurt İçi Hâsılanın Yapısı 
2. Üretimin Yapısı 

EKONOMİNİN GENEL DENGESİ 

1. Kaynaklar 

2. Harcamalar 
» 

a) Yatırım Harcamaları 
b) Tüketim Harcamaları 

YATIRIM - TASARRUF DENGESİ 

1. Yatırımlar 
2. Tasarruflar 

ÖDEMELER DENGESİ 

1. Cari İşlemler 

a) İthalat 
b) İhracat 
c) Dış Ticaret Açığı 
d) Dış Borç Faiz ödemeleri 
e) Kâr Transferleri 
f) İşçi Gelirleri 
g) Turizm ve Diğer Görünmeyen Kalemler Gelirleri 
h) Cari İşlemler Dengesi 

2. Sermaye Hareketleri 

FİNANSMAN DENGESİ 

1. Kamu Gelirleri 
2. Kamu Harcamaları 
3. Kamu Kesimi Ek Finansman Gereği 
4. Mahallî İdareler Dengesi 
5. Kamu İktisadî Teşebbüslerinin Finansmanı 



II 

İKİNCİ BÖLÜM 

I — DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER POLİTİKASI 

1. İhracat Politikası 
2. İthalat Politikası 
3. Görünmeyen işlemler 
4. Dış Kredi ve Borçlan 
5. Türkiye -• AET ilişkileri 
6. Yabancı Sermaye Politikası 

II — TEŞVİK POLİTİKASI 

III — TASARRUF VE FİNANSMAN POLİTİKALARI 

1. Para ve Kredi Politikası 
2. Maliye Politikası 
3. Kamu İktisadî Teşebbüsleri Politikası 

IV — FİYAT VE TARIMSAL DESTEKLEME POLİTİKALARI 

1. Fiyat Politikası 
2. Tarımsal Destekleme Politikası 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

I — SEKTÖREL GELİŞME HEDEFLERİ 

' a) Hedefler 
b) Sektörel İlkeler ve Politikalar 

II — TARIM 

a) Hedefler 
b) İlkeler ve Politikalar 

III — MADENCİLİK 

a) Hedefler 
b) ilkeler ve Politikalar 

IV — İMALAT SANAYİİ 

a) Hedefler 
b) İlkeler ve Politikalar 

A) GENELLİKLE TÜKETİM MALI ÜRETEN SANAYİLER 

1. GIDA SANAYİİ 

a) Hedefler 
b) tikeler ve Politikalar 
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2. İÇKİ SANAYİİ 
v 

a) Hedefler 
b) İlkeler ve Politikalar 

3. TÜTÜN VE TÜTÜN MAMULLERİ SANAYİİ 

a) Hedefler 
b) İlkeler ve Politikalar 

4. DOKUMA VE GİYİM SANAYİİ 

a) Hedefler 
b) İlkeler ve Politikalar 

GENELLİKLE ARA MALI ÜRETEN SANAYİLER 

1. ORMAN ÜRÜNLERİ SANAYİİ 

a) Hedefler 
b) İlke ve Politika 

2. KÂĞIT SANAYİİ . 

a) Hedefler 
b) İlkeler ve Politikalar 

3. BASIM SANAYİ* 

a) Hedefler 
b) İlke ve Politika 

4. DERİ VE DERİ MAMULLERİ SANAYİİ 

a) Hedefler 
b) İlkeler ve Politikalar 

5. LASTİK SANAYÜ 

a) Hedefler 
b) İlkeler ve Politikalar 

6. PLASTİK SANAYİİ 

a) Hedefler 
b) İlke ve Politika 

7. KİMYA SANAYİİ 

a) Hedefler 
b) İlkeler ve Politikalar ; 

8. PETROKIMYA SANAYİİ 

a) Hedefler 
b) İlkeler ve Politikalar 



IV 

9. PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİİ 

a) Hedefler 
b) İlkeler ve Politikalar 

10. GÜBRE SANAYİİ 

a) Hedefler 
b) İlkeler ve Politikalar 

11. ÇİMENTO SANAYİİ 

a) Hedefler 
b) İlkeler ve Politikalar 

12. PİŞMİŞ KİL VE ÇİMENTODAN GEREÇLER SANAYİİ 

a) Hedefler 
b) İlke ve Politika 

13. CAM SANAYİİ 

a) Hedefler 
b) İlkeler ve Politikalar 

14. SERAMİK SANAYİİ 

a) Hedefler 
b) İlke ve Politika 

15. DEMİR - ÇELİK SANAYİİ 

a) Hedefler 
b) ilkeler ve Politikalar 

16. DEMİRDIŞI METALLER SANAYİİ 

a) Hedefler 
b) tikeler ve Politikalar 

GENELLİKLE YATIRIM MALI ÜRETEN SANAYİİ 

1. MADENÎ EŞYA SANAYİİ 

a) Hedefler 
b) İlkeler ve Politikalar 

2. ELEKTRİKSİZ MAKİNE İMALAT SANAYİİ 

a) Hedefler 
b) İlkeler ve Politikalar 
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a) Hedefler 109 
b) İlkeler ve Politikalar 109 
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a) Hedefler 110 
b) İlke ve Politika 110 
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a) Hedefler 110 
b) İlkeler ve Politikalar 110 

6. ELEKTRONİK SANAYİİ 111 

a) Hedefler • 111 
b) ilkeler ve Politikalar 111 
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I — V. BEŞ YILLIK PLANIN TEMEL AMAÇLARI VE POLİTİKALARI 

1. «Strateji» de belirlenen esaslar çerçevesinde V. Beş Yılhk Planın temel amaçları, hür, medenî ve gü
venli bir ortamda Türk Milletinin refahının artırılması, verimlilik ve ihracat artışını teşvik eden, mevcut biri
kimi değerlendiren ve geliştiren, tarımsal gelişme potansiyelini ve millî savunma gereklerini gözeten bir yapı 
içinde sınaî üretimin payının yükseltilmesi, istihdamın artırılması, genç işsizliğinin azaltılması, gelir dağılımının 
düşük gelirli gruplar lehine değiştirilmesi, kalkınmada öncelikli yörelerde gelişmenin hızlandırılması ve ekono
mik ve sosyal altyapının geliştirilmesidir. 

2. IBüyüme istikrar içinde yürütülecek ve enflasyon kontrol altında tutulacaktır. Üretim faktörlerinin atıl 
kalmaması esastır. 

3. Ekonominin işleyişi ekonomik kurallar içinde tanzim edilecek, ekonomiye müdahalede makro politika 
araçlarına ve gereken hallerde kurumsal düzenlemelere ağırlık verilecektir. . 

4.. üretimin yapısı, Türkiye'nin mevcut maddî ve beşerî kaynak birikimi, tabiî kaynakları, insan gücü po
tansiyeli, coğrafî mevkii, kalkınmada öncelikli yörelerin özellikleri ve millî güvenlik gerekleri ile dış rekabet 
imkânları ve dünya dış ticaretinin şartları dikkate alınarak ve mal kıtlıklarına yol açılmayacak şekilde belirle
necektir. 

5. Yatırım politikası, öngörülen üretim yapısının gerçekleştirilmesini sağlayacak ve ihracatı artıracak pro
jeler ile ekonomik ve sosyal gelişmeyi destekleyici ^altyapı tesislerinin yapılmasına öncelik verilecek şekilde 
tespit edilecek, özel sektör yatırımlarının payının artırılması sağlanacaktır. Toplu Konut Fonunda biriken kay
naklar özel sektör konut yatırımlarını hızlandıracak ve konut altyapısı ile üretim girdilerinde darboğaz yarat
mayacak biçimde kullanılacaktır. 

6. ödemeler dengesinin durumu dikkate alınarak, ithalatta koruma oranları kademeli olarak azaltılacak, 
ihracatın teşviki ve tüketicinin korunması sağlanacaktır. Yeni kurulacak sanayiler gerekli hallerde, belirli bir 
süre makul ölçülerde korunacaktır. İhracatın ekonominin ulaştığı gelişme seviyesi ve imkânları ile uyumlu bir 
yapıya kavuşturulması temel hedeftir. Mal ve hizmet ihracatının üretim yapısı ile uyumlu olarak çeşitlendiril
mesi ve artırılması teşvik edilecektir. Yabancı sermaye yatırımlarının teşviki için gerekli hukukî ve ekonomik 
yapının geliştirilmesine özen gösterilecektir. 

7. Döviz kuru politikası, dış rekabet gücünü idame ettirecek ve rasyonel bir teşvik sisteminin oluşturulma
sına katkıda bulunacak biçimde yürütülecek ve plan dönemi içinde tedricen serbest döviz kuru sistemine geçiş 
ortamı hazırlanacaktır. 

8. öz kaynakların sınırlılığı sebebiyle dış sermaye ve dış kredi imkânlarının değerlendirilmesi kalkın
mayı hızlandırma açısından önem taşımaktadır. Bundan dolayı, bir yandan dış ödeme gücümüzün artırılması, 
diğer yandan da dış para piyasalarından ödeme gücümüzü zorlamayacak miktar ve şartlarda kredi temini 
hedef alınacaktır. 

9V AET ile olan ilişkiler ekonominin dışa açılma politikası ile uyumlu olarak yeniden düzenlenecek, Toplu
luk ile ekonomik bütünleşme konusunda gerekli girişimler plan dönemi içinde sürdürülecektir. 

10. Tasarruf eğiliminin artırılması ve yatırımların iç kaynaklardan temini için gerekli tedbirler alınacak
tır. Tasarruflar bankalar yanında, hisse senedi, tahvil ve kâr ortaklığı senedi gibi menkul değerlere kaydırılarak 
sermaye piyasasının gelişmesi ve sınaî mülkiyetin yaygınlaşması temin edilecektir. 

U. Kamu gelir ve harcama politikası ekonomik ve sosyal gelişmeyi destekleyici yönde uygulanacaktır. Ka
mu harcamalarında ekonomik ve sosyal alt yapı yatırımlarına öncelik verilecektir. Kamunun yönlendirme ve 
teşvik fonksiyonu ön plana çıkarılacaktır. Kamu İktisadî Teşebbüslerinin kârlı ve verimli çalışması sağlanarak 
bütçe üzerindeki yükleri azaltılacaktır. 

12. Kamu hizmetlerinde etkinlik ve sürat esastır; bu amaçla bürokratik işlemler azaltılacak, kamu idaresi 
gelişen toplumun ihtiyaçlarına ve kalkınma amaçlarına uygun şekilde teşkilatlanacaktır. 

13. Merkezî hükümetin yükünü azaltmak amacıyla mahallî idarelerin fonksiyonları artırılacaktır. 
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14. Prodüktif istihdamın artırılması esastır. Sunî yollarla istihdam yaratılmasından kaçınılacak, özellikle ka
mu sektöründe yeni işgücü ihtiyacının işgücü fazlası olan alanlardan belli oranda yapılacak kaydırmalarla 
karşılanmasına öncelik verilecektir, Prodüktif istihdam artışı, yatırım hacminin, yatırımların verimliliğinin, üre
tim sektörünün ve üretim tekniğinin fonksiyonu olarak belirlenecektir. 

15. Gelirler politikası gelir dağılımını iyileştirecek yönde yürütülecektir. 
16. Nitelikli ve tecrübeli elemanların ihtiyaç duyulan sektör ve bölgelerde istihdamı için uygun bir ücret 

politikası izlenecek ve çalışma şartları iyileştirilecektir. 
17. Eğitim ve öğretimin hayata dönük olması, kalkınmanın gerektirdiği insan gücünün yetiştirilmesi ve eği

tim sisteminin her kademesinde niteliğin yükseltilmesi esastır. Kültür ve sanat, millî değerlerin korunmasında 
ve geliştirilmesinde ve dolayısıyla millî bütünlük ve dayanışmanın pekiştirilmesinde temel unsurdur. 

18. Sağlık hizmetlerinden bütün vatandaşların en iyi şekilde faydalanması esas olacaktır. Bu sebeple sağ
lık hizmetlerini eşit, sürekli ve etkili bir şekilde herkese ulaştırmak temel ilkedir. Bu çerçevede Genel Sağlık Si
gortası sistemi plan döneminde ele alınacaktır. 

19. Sosyal Güvenliğin yaygınlaştırılması temel ilkedir. 
20. Plan dönemi içinde esnaf ve sanatkâr kesiminin üretim gücü artırılacak; küçük sanayinin, orta ve büyük 

sanayinin yan hizmetlerini görmede daha etkili bir hale gelmesi için gerekli teşvik politikaları uygulamaya ko
nacaktır, 

21. Köylü ve çiftçinin gelirinin yükseltilmesi için yeni üretim dalları teşvik edilecek, köyde üretilen mal
ların değerlendirilmesi için çiftçiye yardımcı hizmetler sağlanacaktır. 

22. Kalkınmada öncelikli Yörelerimizin gelişme potansiyeli harekete geçirilecek, bu yörelerimiz ile diğer 
yöreler" arasındaki gelişmişlik farkları azaltılacaktır. 

II. — GAYRİ SAFI MÎLLÎ HÂSILA VE ÜRETİM HEDEFLERİ 

23. Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı döneminde GSYİH'nin piyasa fiyatlarıyla yılda ortalama yüzde 
6,3'lük bir artışla 1984 yılında 12JQ09£ milyar TL.'dan 1989 yılında 16.308,9 milyar TL.'na ulaşması hedef 
alınmıştır. Böylece 1984 yılı GSYİH'si 1983 sabit fiyatlarıyla 4.300 milyar TL. artmış olacaktır. 

24. Dış borç faiz ödemeleri, işçi dövizleri ve kâr transferleri kalemlerinde beklenen gelişmelere göre net 
dış âlem faktör gelirlerinin 1984'te 41,4 milyar TL, 1989'da da 39,2 milyar TL, kadar olacağı tahmin edilmek
tedir. GSMH'da yılda ortalama yüzde 6,3'lük bir büyüme öngörülmüştür. Buna göre 1984 yılında 12.050,8 
milyar TL. olan G'SMH, 1989 yılında 16.348,1 milyar TL. seviyesine ulaşacaktır. 

25. V. Plan döneminde GS'MH'da piyasa fiyatlarıyla 4.297,3 milyar TL.'lık artış neticesinde fert başına 
gelir 1984'deki 248.572 TL. seviyesinden 1989'da 303.129 TL. seviyesine çıkacaktır, 

1. GAYRİ SAFİ YURT İÇİ HÂSILANIN YAPISI 

26. V. Plan döneminde tarım sektörü katma değerinin piyasa fiyatlarıyla yılda ortalama yüzde 3.6, sanayi
nin yüzde 7.5, hizmetlerin yüzde 6.5'lik hızla artacağı tahmin edilmektedir. Bu gelişmeler neticesinde tarım 
sektörünün 1984 yılında GSYİH içinde yüzde 17.7 olan payı 1989 yılında yüzde 15.5'e inecektir. Sanayi sektö
rünün ise 1984'de yüzde 31.9 olan payı 1989'da yüzde 33.7'ye yükselecektir. Hizmetler sektörünün 1984 yılında 
GSYİH içinde yüzde 50|,4 olan payı 1989 yılında yüzde 5*0,.8 civarında kalacaktır, 

2. ÜRETİMİN YAPISI 

27. V. Plan döneminde tarım sektörü üretiminin piyasa fiyatlarıyla yıllık ortalama artış hızının yüzde 3.6, 
sanayinin yüzde 7,5, hizmetlerin ise yüzde 6,4 olması hedef alınmıştır. Bu gelişmelere göre, tarım sektörünün 
1984 yılında toplam üretim içinde yüzde 15.8 olan payı 1989'da yüzde 13.7'ye düşecek, sanayi sektörünün payı 
işe 1984'de yüzde 47.8'den 1989'da yüzde 50'ye yükselecektir. Hizmetlerin payı ise 1984'de yüzde 36.4 iken 
1989'da yüzde 36.3 civarında kalacaktır. 
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TABLO : 1 

ANASEKTÖRLER İTİBARÎYLE KATMA DEĞER GELİŞMESİ (1) 

(1983 FİYATLARIYLA MİLYAR TL.) 

Sektörler 

I — TARIM 
II — SANAYİ 

III — HİZMETLER 
GSYİH (PF) 
Dış alım faktör gelirleri 
GSMH(PF) 

1 9 8 4 

Değer 

2120.9 
3836.5 
6052.0 

12009.4 
41.4 

12050.8 

GSYİH 
içindeki 
payı (%) 

17.7 
31.9 

. 50.4 
100.0 

0.4 
100.4 

1 9 8 9 

Değer 

2530.4 
5500.3 
8278.2 

16308.9 
39.2 

16348.1 

GSYİH 
içindeki 

payı (%) 

. 15.5 
33.7 
50.8 

100.0 
0.2 

100.2 

Yıllık 
ortalama 

artış 
hızı 

3.6 
7.5. 
6.5 
6.3 

—1.1. 
63.3 

Plan döneminde 
katma değer artışı 

değer 

409.4 
1663.8 
2226.3 
4299.5 
—2.2 

4297,3 

GSYİH 
artışına 

orant 

9.5 
38.7 
51.6 

100.0 
—0.1 
99.9 

{I) DİE'nin Millî Muhasebe Sistemine uygun olarak hesaplanan değerler 

/ 



TABLO : 2 

ANASEKTÖRLER İTİBARİYLE' ÜRETİM GELİŞMESİ 

(1983 FİYATLARIYLA MİLYAR TL.) 

-

Sektörler 

I — TARIM 
1. Bitkisel üretim 
2, Hayvancılık 
3< Ormancılık 
4. Balıkçılık 

II — SANAYİ 
1. Madencilik 
2. İmalat sanayii 
A) Tüketim malları 
B) Ara malları 
C) Yatırım mallan 
3. Enerji 

III — HİZMETLER 
1, İnşaat 
2; Ticaret 
3. Ulaştırma - Haberi. 
4. Malî müesseseler 
5. Konut sahipliği 
6. Serbest meslek Sa, 
7. • Devlet hizmetle. 

Toplam gayrisafi 
üretim 

1 9 8 4 

Üretim 
değeri 

3428.6 
2008.4 
1129.2 
245.3 
45.7 

10399.6 
419.4 

9505.0 
4347.9 
3883.7 

' 1273.4 
'475.2 

7928.6 
1066.0 
2282.2 
1846.8 
372.8 
569.4 
894.3 
897.1 

21756.8 

YÜZDE DAĞILIM 

Sektör 
içi 

100,0 
58.6 
312.9 
7.2 
1,3 

100.0 
45.7 
40.9 
13.4 

100.0 
13.4 
28.8 
23.3 
4.7 
7.2 

11.3 
11,3 

Sektörler 
arası 

15.8 

47.8 
1.9 

43.7 

2.2 

36,4 

100.0 

1 9 8 9 

Üretim — 

değeri 

4092.3 
2322,7 
1417.7 

... 285.5 
66.4 

(14901.8 
596.2 

. 13497.2 
5937.5 
5532.3 
2027.4 

808.4 

10832.6 
1608.3 
3167.1 
2508.1 

433.4 
792.7 

1185.0 
1138.0 

29826.7 

YÜZDE D 

Sektör 
içi 

100.0 
56.8 
34.6 
7.0 
1.6 

100.0 
44.0 
41.0 
15.0 

100.0 
14.9 
29.2 
23.2 
4.0 
7.3 

10.9 
10.5 

AĞILIM 

Sektörler 
arası 

13.7 

50.0 
2.0 

45.3 

2.7 

36.3 

100.0 

Yıllık 
ortalama 

yüzde 
artış 

3.6 
3.0 
4.7 
3.1 
7.7 

7.5 
7.3 
7.3 
6.4 
7.3 
9.7 

11.2 

6.4 
8.6 
6.8 
6.3 
3.1 
6.8 
5.8 
4.9 

* 

6.5 

III — EKONOMİNİN GENEL DENGESİ 

1. KAYNAKLAR 

28. V. Plan döneminde GSMH sabit fiyatlarla, yılda ortalama yüzde 6,3 oranında artarak 1984 yılındaki 
12,050,8 milyar liralık seviyesinden 1989 yılında 16.348,1 milyar liraya yükselecektir. 1984 yılında 280,0 milyar 
lira olan dış kaynakların ise 1989 yılında »226,5 milyar lira seviyesine düşürülmesi hedef alınmıştır. GS'MH ve 
dış kaynak toplamından meydana gelen toplam kaynaklar V. Plan döneminde yılda ortalama yüzde 6,1 
oranında artacaktır. 

29< 1984 yılında dış kaynakların toplam kaynaklar içindeki payı yüzde 2,3 iken 1989 yılında yüzde 1,4'e 
düşecek, GSMH'nın payı ise yüzde 97,7'den yüzde 98,6'ya yükselecektir. 
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2. HARCAMALAR 

a) Yatırım harcamaları 
30. V. Plan hedeflerini gerçekleştirebilmek için 1984 yılında 2.373,2 milyar lira olan toplam yatırım

ların yılda ortalama yüzde 8,5 civarında artarak 1989 yılında 3.575,3 milyar lira seviyesine çıkması gerek
mektedir. V. Plan döneminde yapılacak 15.123,7 milyar liralık toplam yatırımın, 14.412,9 milyar lirası sa
bit sermaye yatırımı, 710,8 milyar lirası ise stok artışlarından meydana gelmektedir. 

!b) Tüketim harcamaları 
31 < V. Plan döneminde toplam tüketim harcamaları yüda ortalama yüzde 5,5 oranında artacaktır. 1984 

yılında GSMH'nın yüzde 82,6*sını meydana getiren toplam tüketim harcamalarının 1989 yılında yüzde 
79,5 seviyesine düşürülmesi hedef alınmıştır. Aynı dönemde özel tüketimin GSMH içindeki payının yüzde 
72,8'den yüzde 70,1'e, kamu tüketimi payının ise yüzde 9,9'dan yüzde 9,4'e düşürülmesi öngörülmüştür. 

32, V. Plan döneminde özel tüketim harcamaları yılda ortalama yüzde 5,5, kamu tüketimi ise yüzde 
5,3 civarında artacaktır. 

VI — YATIRIM - TASARRUF DENGESİ 

1. YATIRIMLAR 

33. V. Plan döneminde sabit sermaye yatırımları yılda ortalama yüzde 8,5 oranında artacaktır, özel 
sabit sermaye yatırımları artış hızı yüzde 10,9, kamu sabit sermaye yatırımları artış hızı ise yüzde 6,8 ci
varında olacaktır. V. Plan döneminde 14.412,9 milyar liralık sabit sermaye yatırımının 6434,7 milyar lirası 
özel kesim, 8.278,2 milyar lirası ise kamu kesimi tarafından gerçekleştirilecektir. 

34., 1984 yılında sabit sermaye yatırımları içinde özel kesimin payı yüzde 39,9 iken 1989 yılında yüzde 
44,5 seviyesine yükselmektedir. 

35. Sabit sermaye yatırımlarının GSMH içindeki payı ise 1984 yılında yüzde 18,9 iken 1989 yılında 
yüzde 20,9 seviyesine ulaşacaktır, 

36. Toplam sabit sermaye yatırımlarının sekttörel dağılımında imalat sanayii (yüzde 20,92) ulaştırma (yüz
de 18,57), konut (yüzde 15,20), enerji (yüzde 14.89) ve tarım (yüzde 11,37) sektörleri başta gelmektedir. Bu
nun yanında IV. Plan dönemi gerçekleşmelerine nazaran turizm ve diğer hizmetler sektörlerinin payları art
maktadır. 

2. TASARRUFLAR 

37. V. Plan döneminde hedef olarak verilen yatırımların gerçekleştirilebilmesi için iç tasarrufların yılda 
ortalama yüzde 9,9 civarında artması gerekmektedir, özel tasarruf artış hızı yüzde 10,7, kamu tasarrufları 
artış hızı ise yüzde 8,2 oranında olacaktır. 

38. Tasarruf ve yatırım hedeflerine ulaşabilmek için marjinal iç tasarruf oranının V. Plan döneminde 
yüzde 29 dolayında olması gerekmektedir. t 

39,1 V. Plan döneminde özel kesim 2.557,6 milyar liralık tasarruf fazlası, kamu kesimi ise 3.791,8 milyar 
liralık tasarruf açığı verecektir. Aradaki il .234,2 milyar liralık fark, dış tasarruflarla karşılanacaktır. Dış ta
sarrufların toplam tasarruflar içindeki payı 1984 yılında yüzde 11,8 iken 1989 yılında yüzde 6,3 dolayına dü
şürülmektedir. 

40, İç tasarrufların GSMH içindeki payı ise 1984 yılında yüzde 17,4 iken 1989 yılında yüzde 20,5 ci
varına yükselecektir. 



TABLO : 3 EKONOMİNİN GENEL DENGESİ 

{1983 FİYATLARIYLA MİLYAR TL.) 

GSMH 
Dış Açık 
Toplam Kaynaklar 
Toplam Yatırımlar 
S. Sermaye Yatırımı 

— K a m u 
— özel 

Stok Değişmesi 
—• Kamu 
— Özel 

Toplam Tüketim 
Kamu Har. Geliri 
Kamu Tüketimi 
Kamu Tasarrufu 
Kamu Yatırımı 
Kamu (T-Y) Farkı 
Özel Har. Gelir 
Özel Tüketim 
özel Tasarruf 
Özel Yatınm 
Özel (T-Y) Farkı 
Özel Taş. Oranı 
T. Yurtiçi Taş. 
SSY/GSMH 
Tasarruflar/GSMH 

-
1984 

12050.80 
280.04 

12330.84 
2373.20 
2275.00 
1367.00 
908.00 

98.20 
— 14.40 

112.60 
9957.64 
1931.30 
1191.10 
740.20 

1352.60 
— 612.40 

10119.50 
8766.54 
1352.96 
1020.60 

. 332.36 
13.37 

2093.16 
18.88 
17.37 

1985 ' 

12692.70 
265.03 

12957.73 
2549.10 
2426.00 
1443.70 
982.30 
123.10 

8.80 
114.30 

10408.63 
1979.78 
1247.80 
731.98 

145250 
— 720.52 
10712.92 
9160.83 

1 1552.09 
1096.60 
455.49 

14.49 
2284.07 

19.111 

18.00 

% 
Değişme 

5.33 
- 5.36 

5.08 
7.41 
6.64 
5.61 
8.18 

25.36 

1.51' 
4153 
2.51> 
4.76 

— 1.11» 
7.39 

5.86 
4.50 

14.72 
7.45 

9.12 

1986 

13438.90 
259.65 

13698.55 
2752.40 
2614.90 
1534.00 
1080.90 
137.50 

8.50 
129.00 

10946.15 
2125.34 
1310.60 
814.74 

1542.50 
— 727.76 

11313.56 
9635.55 
1678.01 . 
1209.90 
468.11 

14.83 
2492.75 

19.46 
18.55 

ı% 
Değ. 

5.88 
— 03 

5.72 
7,98 
7.79 
6.25 v 

10.04 
11.70 

— 3.41 
12.86 
5.16 
7.35 
5.03 

11.31 
6.20 

5.6r 
5.18 
8.1 1 

10.33 

9.14 

1987 

14302.00 
250.91 -

14552.31 
2988.10 
2844.40 
1641.30 
1203.10 

143.70 
8.10 

135.60 
11564.81' 

2273.41' 
13-80.20 

893.2! 
1649.40 

— 756.19 
12028.59 
10184.61 

1843.98 
1338.70 
505.28 

15.33 
2737.19 

19.89 
19.14 

:% 
Değişme 

6.42 
- 3.37 

6.24 
8.56 
8.78 
6.99 

11.31 
4.51 

- 4.71 
5.12 
5.65 
6.97 
5.31 
9.63 
6.93 

6.32 
5.70 
9.89 

10.65 

9.81 

s 1988 

15278.90 
232.10 

15511.00 
3258.80 
3110.80 
1762.30 
1348.50 
148.00 

7.80 
140.20 

12252.20 
2446.39 
1456.70 
989.69 

îTmıo 
— 780.41 
12832.51 
10795.50 
2037.01 
1488.70 

548.31 
15.87 

3026.70 
20.36 
19.81 

% 
Değişme 

6.83 
— 7.50 

6.58 
9.06 
9.37 
7.37 

12.09 
2.99 

— 3.70 
3.39 
5.94 
7.61! 

5.54 
10.80 
7.32 

6.68 
6.00 

10.47 
11.20 

10.58 

1989 

16348.10 
226.50 -

16574.60 
3575.26 
3416.76 
1896.90 
1519.86 
"158,50 

6 3 0 
152.20 

12999.34 
2636.21 
1539.88 
1096.33 
1903.20 

— 806.87 
13711.89 
11459.46 
2252.43 
1672.06 

580.37 
16.43 

3348.76 
20.90 
20.48 

% Yıl 
Değ. % 

7.00 
— 2.41 -

6.86 
9.71' 
9.84 
7.64 

12.71 
7.09 

-49 .23 
8.56 
6.10 
7.76 
5.71 

10.78 
- 7.52 

6.85 : 

6.15 
10.58 
12.32 

10.64 

. Ort. 
Değ. 

6.29 
- 4.15 

6.09 
8.54 
8.47 
6.77 

10.85 
10.05 

6.21 
5.48 
6.42 
5.27 
8.17 
7.07 

6.26 
550 

10.73 
10.38 

9.85 



TABLO : 4. EKONOMtNtN GENEL DENGESİ 

(1983 FİYATLARIYLA GSMH İÇİNDEKİ PAYLAR) 

1984 1985 * 1986 198? 1988 * 1989 

GSMH 
Dış Açık 
Toplam Kaynaklar 
Toplam Yatırımlar 
S. Sermaye Yatınmr 

— Kamu 
— özel 

Stok Değişmesi 
^— Kamu 
— özel 

Toplam Tüketim 
Kamu Har. Geliri 
Kamu Tüketimi 
Kamu Tasarrufu 
Kamu Yatırımı 
Kamu (T-Y) Farkı 
Özel Har. Gelir 
özel Tüketim 
özel Tasarruf 
özel Yatırım 
özel (T-Y) Farkı 
T. Yurtiçi Taş. 

100.00 
2.32 

102.32 
19.69 
18.88 
11.34 
7.53 
0.81-

— 0.12 
0.93 

82.63 
16.03 
9.88 
6.14 

11.22 
— 5.08 

83.97 
72.75 
11.23 
8.47 
2.76 

17.37 • 

100.00 
2.09 

102.09 
' 20.08 

19.11 
11.37 
•7.74 
0.97 
0.07 
0.90 

82.00 
15,60 
9.83 
5.77 

11.44 
— 5.68 

84..40 
72.17 
12.23 
8.64 
3.59 

18.00 

100.00 
1.93 

101.93 
20.48 
19.46 
11.41 
8.04 
1.02 
0.06 
0.96 -

:. 81.45 
15.81 
9:75 
6.06 

11.48 
— 5.42 

84.19 
71.7a 
12.49 
9.00 
3.48 

18.55 

100.00 
1.75 

101.75 
20.89 
19.89 
11.48 
8.41 
1.00 
0.06 
0.95 

80.86 
15.90 
9.65 
6.25 

11.53 
— 5.29 

84.10 
71.21 
12.89 
9.36 
3.53 

19.14 

100.00 
1.52 

101.52 
21.33 
20.36 
11.53 
8.83 
0.97 
0.05 

"0.92 
80.19 
16.01 
9.53 
6.48 

11.59 
— 5.11 

83.99 
70.66 
13.33 
9.74 
3.59 

19.81 

100.00 
1.39 

101.39 
21.87 
20.90 
11.60 
9.30 
0.97 
0.04 
0.93 

79.52 
16.13 
9.42 
6.71 

11.64 
— 4.94 

83.87 
70.10 
13.78 
10.23 
3.55 

20.48 



TABLO : 5 KAYNAKLAR HARCAMALAR DENGESİ 
(1983 FİYATLARIYLA MİLYAR TL.) 

• ' ' ' • • • . 

ı% •% % '% % Yıl. Ort. 
1984 1985 Değişme 1986 Değişme 1987 Değ. 1988 Değişme 1989 Değ. % Değ. 

533 ; 

5.36 
5/08 
7.41 
6.64 
5.61 
8.18 

25.36 

1.51 
4.53 
4.76 
4.50 

13438.90 
259.65 

13698.55 
2752.40 
2614.90 
1534.00 
1080.90 
137.50 

8.50 
129.00 

10946.15 
1310.60 
9635.55 

5.88 
— 2.03 

5.72 
• 7.98 

7.79 
6.25 

10.04 
11.70 

— 3.411 

12.86 
5.16 
5.03 
5.18 

14302.00 
250.91 -

14552.91 
2988.10 
2844.40 
1641.30 
1203.10 

143.70 
8.10 -

135.60 
11564.81 

1380.20 
10184.61 

6.42 
- 3.37 

6.24 
8.56 
8.78 
6.99 

'.-11.31' 
4.51 

- 4.71 
5.12 
5.65 
5.31 
5.70 

15278.90 
232.10 

15511.00 
3258.80 
3110.80 
1762,30 
1348.50 

148.00 
7.80 

140.20 
12252.20 

1456.70 
10795.50 

6.83 
— 7.50 

6.58 
9.06 
9.37 
7.37 

12.09 
2.99 

— 3.70 
3.39 
5.94 
5.54 
6.00 

16348.10 
226.50 -

16574.60 
3575.26 
3416.76 
1896.90 
1519.86 

. 158.50 
6 .30-

152.20 
12999.34 

1534.88 
11459.46 

7.00 
- 2.41 -

6.86 
9.71 
9.84 
7.64 

12.71 
7,09 

-19.23 
8.56 
6.10 
5.71 
6.15 

6.29 
- 4.15 

6.09 
8.54 
8.47 
6.77 

10.85 
10.05 

6.21 
5.48 
5.27 
5.50 

GSMH 
Dış Açık 
Toplam Kaynaklar 
Toplam Yatırımlar 
S. Sermaye Yatırımı 

— Kamu 
— Özel 

Stok Değişmesi 
— Kamu 
— Özel 

Toplam Tüketim 
— Kamu 
— Özel 

12050.80 
280.04 

12330.84 
2373.20 
2275.00 
1367.00 
908.00 
98.20 

— 14.40 
112.60 

9957.64 
1191.10 
8766.54 

12692.70 
265.03 

12957.73 
2549.10 
2426.00 
1443.70 
982.30 
123.10 

-8.80 
114.30 

10408.63 
1247.80 
9160.83 



TABLO : 6. V. PLAN DÖNEMİNDE TÜKETİM HARCAMALARI 

{1983 FİYATLARIYLA, MİLYAR TL.) 

Özel Tüketim 
Kamu Tüketimi 
Toplam Tüketim 

1984 

8766.54 
1191.10 
9957.64' 

1985 

9160.83 
1247.80 

10408.63 

1986 

8635.55 
1310.60 

10946.15 

1987 

10184.61' 
13S0.20 

11564.81 

1988 

10795.50 
1456.70 

12252.20 

1989 

11459.46 
1539.88 

12999.34 

Yıl Ort. 
:% Değ. 

5.50 
5.27 
5.48 

(GSMH*YA ORANLARI) 

Özel Tüketim 
Kamu Tüketimi 
Toplam Tüketim 

72.75 
9.88 

82.63 

72.17 
9.83 

82.00 

71.70 
9.75 

81.45 

71.21 
9.65 

80.86 

70.66 
9.53 

80.19 

70.10 
9.42 

79.52 



TABLO : 7. YATIRIM - TASARRUF DENGESİ 

(1983 FİYATLARIYLA MİLYAR TL.) 

Toplam Yatırımlar 
S. Sermaye Yatırımı 

— Kamu 
— özel 

Stok Değişmesi 
— Kamu 
— Özel 

Toplam Tasarruflar 
T. Yurtiçi Taş. 

—• Kamu 
— özel 

Dış Tasarruf 

SSY/GSMH 
Özel Taş. Oranı 
Tasarruflar/GSMH 

1984 

2373.20 
2275.00 
1367.00 
908.00 
98.20 

— 14.40 
112.60 

2373.20 
2093.16 

740.20 
1352.96 
280.04 

18.88 
13.37 
17.37 

1985 

2549fl0 
2426.00 
1443.70 
982.30 
123.10 

8.80 
114.30 

2549.10 
2284.07 

731.98 
1552.09 
265.03 

19.11* 
14.49 
18.00 

% 
Değişme 

7.41 
6.64 
5.611 

• 8.18 
25.36 

— 161.11 
1.51' 

7.41 
9.12 

— ı.ı ı 
14.72 

— 5.36 

1986 

2752.40 
2614.90 
1534.00 
1080.90 

117.50 
8.50 

129.00 

2752.40 
2492.75 

814.74 
1678.01 
259.65 

19.46 
14.83 
18.55 

' % ' 
Değişme 

7.98 
7.79 
6.25 

10.04 
11.70 

— 3.41 
12.86 

7.98 
9.14 

11.31' 
8.11' 

— 2.03 

% 
1987 Değişme 

2988.10 
2844.40 
1641.30 
1203.10 

143.70 
8.10 

135.60 

2988.10 
2737.19 

893.21' 
1843.98 
250.91 

19.89 
15.35 
19.14 

8.56 
8.78 
6.99 

11.31 
4.51 

- . 4 . 7 1 
5.12 

8.56 
9.81 
9.63 
9.89 

— 3.37 

1988 

3258.80 
3110.80 
1762.30 
1348.50 
148.00 

7.80 
140.20 

3258.80 
3026.70 
989.69 

2037.01 
232.10 

20.36 
15.87 
19.81 

. '% 
Değ. 

9.06 
9.37 
7.37 

12.09 
2.99 

— 3.70 
3.39 

9.06 
10.58 
10.80 
10.47 

— 7.50 

- 1989 

3575.26 
3416.76 
1896.90 
1519.86 

158.50 
6.30-

152.20 

3575.26 
3348.76 
1096.33 
2252,43 
226.50 -

20.90 
16.43 

20.48 

!% 
Değ, 

9.71 
9.84 
7.64 

12.71 
7.09 

-19.23 
8.56 

9.71 
10.64 
10.78 
10.58 

- 2.41 -

• % 

Değ. 

8.54 
8.47 
6.77 

10.85 
10.05 

6.21 

8.54 
9.85 
8.17 

10.73 
- 4.15 

20.00 
15.45 
19.27 



TABLO : 8 — SEKTÖREL SABİT SERMAYE YATIRILARI 

(1983 Fiyatlanyla, Milyar TL.) 

Sektörler 

Tarım 
Madencilik 
İmalat 
Enerji 
Ulaştırma 
Turizm 
Konut 
Eğitim 
Sağlık 
D. Hizmetler 

Kamu 

543,3 
535,2 

1.489,8 
1.585,5 
1.172^ 

30,8 
118,7 
240,4 
101,8 
410,2 

IV. Plan Dönemi (Gerçekleşme) 

Özel 

516,0 
31,2 

1.255,0 
30,2 

729,4 
34,0 

1.557,7 
9,9 

10,3 
223,1' 

Toplam 

1.059,3 
566,4 

2.714,8 
1.615,7 
1.902,3 

64,8 
1.676,4 

250,3 
112,1 
633,3 

Yüzde 
Pay 

10.00 
5.35 

25.62 
15.25 
17.95 
0.61 

15.82 
2.36 
1.06 
5.98 

Kamu 

799,0 
811,1 

1.288,9 
2.094,8 
1.635,4 

69.1 
156,4 
326,5 
130,6 
966,4 

V. 

Özel 

840,1 
71,3 

1.726,8 
50,5 

1.041,8 
54,5 

2.034,0 
13,2 
13,7 

288,8 

Plan Dönemi (Hedef) 

Toplam 

1.639,1 
882,4 

3.015,7 
2.145,3 
2.677,2 

123,6 
2.190,4 

339,7 
• 144,3 
1.255,2 

Yüzde 
Pay 

11.37 
6.12 

20.92 
14.89 
18.57 
0.86 

15.20 
2.36 
1.00 
8.71 

Endeks 
(IV. Plan 
Dönemi 
= 100) 

154,7 
155,8 
111,1 
132,8 
140,7 
190,7 
130,7 
135,7 
128,7 
198,2 

Toplam 6.228,6 4366,8 10.595,4 100.00 8.278,2 6.134,7 14.412,9 100.00 136,0 



- 1 4 -

V. — ÖDEMELER DENGESİ • 

41. Son birkaç yıldır uygulanmakta olan ve V. Plan döneminde de sürdürülmesi öngörülen dışa dö
nük gelişme politikasının yansıdığı en önemli alan ödemeler dengesidir. Bu politika ödemeler dengesinin kal
kınmayı sınırlayıcı değil, destekleyici bir faktör durumuna getirilmesini, diğer bir ifadeyle, ekonominin ge
lişmesini artan oranda kendi gücüyle sürdürebilir bir yapıya kavuşturulmasını hedef almaktadır. Diğer ta
raftan aynı politikanın bir diğer amacı da ekonomide rekabet yoluyla etkinliğin arttırılmasıdır. 

42. Üretim yapısının ekonominin ulaştığı gelişme seviyesi ve imkanları ile orantılı bir ihracat miktarını 
gerçekleştirecek şekilde değiştirilmesi öngörülmektedir. 

43. Tedricen artan gelişme hızının yarattığı ilave ithal ihtiyacı ile daha liberal bir politikanın gerektir
diği ithalatın darboğaz yaratmaması, ihracatın ve diğer döviz kazandırıcı işlemlerin geliş'tirilmesi yoluyla müm
kün olabilecektir. 

44. Plan döneminde dış ticaret açığının ve cari işlemler açığının tamamen kapatılması öngörülmemek
tedir. Gelişen bir ekonomi olarak bu hedefin daha sonraki plan dönemlerine ertelenmesi zorunludur.. Ancak, 
V. Plan döneminin sonunda dış ticaret açığının artış hızında bir yavaşlama olacaktır. Sabit dolar fiyatları 
ile cari işlemler dengesi açığında tedrici bir azalma beklenmektedir. 

45. İç kaynakların sınırlılığı sebebiyle, dış kaynak temini kalkınmayı hızlandırma ve istihdam proble
mini hafifletme açısından önem taşımaktadır. Bundan dolayı bir taraftan dış ödeme gücü ihracat ve diğer 
döviz kazandırıcı işlemlerin teşviki yoluyla arttırılırken diğer yandan da dış para piyasalarından ödeme gü
cümüzü zorlamayacak miktar, ve şartlarda kredi temini öngörülmektedir. Aynı politikanın devamı olarak 
liberal bir yabancı sermaye politikası izlenecektir. 

1. CARÎ İŞLEMLER 

a) İthalat 

46.. Beşinci Beş Yıllık Plan Dönemi için öngörülen ithalat hedefi kalkınma hızına uygun olarak tespit 
edilmiş; sektör düzeyinde yapılan çalışmalarla düzeltilmiştir. İthalat tahminlerinde ham petrol ithalat ge
reği ayrıca dikkate alınmıştır. Petrol ithalatının ortalama olarak yüzde 8 oranında artması öngörülmüş
tür. 

47. Yatırım malları ithalatının ortalama yüzde 11,1 oranında ara malları ithalatının ise yüzde 4,6 ora
nında artması öngörülmüştür. 

48. Toplam ithalat ortalama olarak yüzde 8,2 oranında artacaktır. Böylece 1983 yılı fiyatlarıyla 1984'te 
9.750 milyon dolar olan toplam ithalat, plan dönemi sonunda 14.472 milyon dolara yükselecektir. Cari do
lar fiyatlarıyla ithalat ortalama olarak yüzde 13,4 oranında artarak 1989 yılında 18.290 milyon dolara ula
şacaktır. 
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Deri ve Kürk İşleme 
Lastik 
Plastik 
Kimya 
Petrokimya 
Petrol Ürünleri 
Gübre 
Çimento 
Pişmiş Kil 
Cam 
Seramik 
Demir Çelik 
Demirdışı Metaller 

1.50 
18.13 
5.68 

597.78 
479.62 
419.20 
402.24 

0.00 
52.20 

8.4r 
7.73 

617.28-
186.39 

0.02 
0.20 
0.06 
6.47 
5.19 
4.54 
4.36 
0.00 
0.57 
0.09 
0.08 
6.68 
2.02 

1.52 
24.93 
6.48 

649.47 
348.31 
282.00 
330.24 

0.00 
40.78 

7.88 
3.97 

700r00 
192.26 

3 - Yatırım Malları 2625.21' 28.43 2964.52 

Madeni Eşya 
Elektriksiz Makine 
Tarım Makinalan 
Meslek, bilim, ölçü 
Elektrikli Mak. 
Elektronik 
Karayolu Taşıttan 
Demiryolu Taşıtları 
Gemi İnşaa 
Uçak İmalat 
Diğerleri 

182.87 
1233.77 

66.41 
119.29 
245.39 
•ı*ı.or 
399.54 

32.56 
148.49 

3.86 
12.02 

1.98 
13.36 
0.72 
1.29 
2.66 
1.96 
4.33 
0.35 
1.61 
0.04 
0.13 

180.79 
1316.79 

75.74 
145.07 
258.26 
266.56 
417.58 

56.40 
149.59 
43.38 

9.60 

Toplam 9235.0 100.00 9750.00 

0.02 
0.26 
0.07 
6.66 
3.57 
2.89 
3.39 
0.00 
0.42 
0.08 
0.04 
7.18 
1.97 

1.33 
37.5! 
14.08 
8.65 

— 27.38 
— 32.73 
— 17.90 

0.00 
— 21.88 

— 6.30 
— 48.64 

13.40 
3.15 

2.37 
30.00 
2.60 

931.74 
358.46 
178.26 
375.25 

0.00 
56.20 

4.26 
2.36 

958.96 
283.80 

0.02 
0.21 
0.02 
6.44 
2.48 
1.23 

* 2.59 
0.00 
0.39 
0.03 
0.02 
6.63 
1.96 

9.29 
3.77 

— 16.69 
7.48 
0.58 

— 8.77 
2.59 
0.00 
6.62 

— 11.57 
— 9.88 

6.50 
8.10 

30.41 12.93 5013.53 34.64 11.08 

1.85 
13.50 
0.78 
1.49 
2.65 
2.73 
4.28 
0.58 
2.00 
0.44 
0.10 

100.00 

— 1.14 
6.71 

14.05 
21.61 

5.24 
47.26 

4.52 
73.22 
31.05 

1023.83 
— 20.13 

5 3 8 

374.50 
2250.40 

107.25 
225.00 
381.81 
530.00 
658.52 
90.00 

282.90 
102.15 

11.00 

14472.00 

2.59 
15.55 
0.74 
1.55 
2.64 
3.66 
4.55 
0.62 
1.95 
0.71 
0.08 

100.00 

15.68 
11.32 

7.20 
9.17 
8.13 

14.74 
9.54 
9.80 
7.77 

18.68 
2.76 

8.22 \ 

I 
1 

1 

1 



— ıs — 
b) ihracat (1) 

49̂  İhracat 1983 fiyatlarıyla ortalama yüzde 10,6 oranında artacaktır. Cari dolar fiyatlarıyla ise ortala-
ma yüzde 15,7 oranında artiacak olan ihracat 1984 yılında 7 000 milyon dolardan 1989 yılında 14 495 mil
yon dolara ulaşacaktır. 

50^ Yılda ortalama olarak yüzde 9,1 oranında artması beklenen tarım ürünleri ihracatının toplam ihra
cat içindeki payının 1984 yılında yüzde 15,4'ten 1989 yılında yüzde 14,4'e ineceği tahmin edilmektedir. 

51, Madencilik sektörü ihracatının ortalama olarak yüzde 8,4 oranında artması hedef alınmıştır. 

(1) V. Beş Yıllık Planla birlikte ihracat ve ithalatın uluslararası esaslara (ISIC) göre yeniden sı
nıflandırılması kabul edilmiştir. Bu durumda halenkuUanılmakta olan sınıflandırma sistemi ile karşılaştır
ma mümkün olmayacaktır. Geçmiş yıllarla bağlantıyı sağlama bakımından 1972 • 1983 dönemi ithalat ve ih
racat serileri her iki sisteme uygun olarak «V, Beş Yıllık Plan Öncesinde Gelişmeler - Ekonomik Ge
lişmeler» bölümünde verilmiştir. Her iki tasnif arasındaki başlıca farklardan biri halen «tarım» ihracatı 
içinde yer alan yarı işlenmiş bazı tarım ürünlerinin yeni sistemde <atarıma dayalı sanayiler», bölümüne dahil 
edilmiş olmasıdır* 





TABLO: 
1983 

Değer 
Sektörler Milyon $ 

I. Tarım Ürenleri 
L Bitkisel ürünler 
2. Hayvancılık 
3. Ormancılık 
4. Su ürünleri 

II. Madencilik 
5. Kömür madenciliği 
6. Hampetrol ve tabiî gaz 
7. Demir cevheri 
8. Demir <üşı metal cevherleri 
9. Metal olmayan madenler 

10. Taşocaküğı 
IH. tmalat sanayii 

A) Tarıma dayalı sanayiler 
11. Mezbaha ürünleri 

1031.70 
629.30 
361.10 
22.80 
18.50 

188.30 
0.00 
0.00 
0.00 

31.90 
122.90 
33.50 

4498.2H 
1410.70 

150.20 
12, SBB. meyve işleme sanayi ür. 231.90 
13. Nebatı ve hayvanı yağlar 
14. Değipmencilik ürünleri vb. 
15. Seker üretimi 
16. Diğer besin maddeleri 
17. Alkollü içkiler 
18. Alkolsüz içkiler 
19. Tütün işleme sanayii 
20. Çırçırlama 

B) Diğer sanayiler 
21. Dokuma sanayii 

İplik, dokuma vb. 
Örme eşya 

22. Hazır giyim sanayii 
Dokumadan giyim eşyası 
Deriden giyim eşyası 

90.30 
59.10 

İ103.40 
326.90 

6.80 
0.10 

237.80 
204.20 

3087.51i 
823.34 
747.37 
66.43 

657.36 
467.65 
189.71! 

10 SE&TÖ 

Yüzde 
Dağdım 

18.04 
11.01 
6.31 
0.40 
0.32 
3.29 
0.00 
0.00 
0.00 
0.56 
2.15 
0.59» 

78.66 
24.67 

2.63 
4.06 
1.58 
1.03 
•1.81' 
5.72 
0.12 
0.00 
4.16 
3.57 

53.99 
14.40 
13.07 

1.16 
11.50 

8.18 
3.32 

tRLBR İTtR 

Değeıt 
Milyon $ 

1078.40 
645.27 
3180.28 

30.53 
22.32 

228.28 
. 0.00 

0.00 
0.00 

37.35 
142J62 

40.31i 
5701.32 
1726.08 
201.8*3 
253.89 
62.46 
89.80 

132.50 
400.39 
•111.38 

0.30 
324.99 
248.54 

3975.24 
921.86 
832.39 

89.47 
909.18 
650.98 
258.20 

İHRACAT Yıllık 
1984! 1989 Ort % 
Yüzde Yüzde Değer Yüzde Artış 

Dağılım Artış Milyon % Dağdım 1984-1989* 

15.40 
9.22 
5.43 
0.44 
0.32 
3.15 
0.00 
0.00 
0.00 
0.53 
2.04 
0.58 

81.45 
24.66 

2.88 
3.63 
0.89 
1.28 
1.89 
5.73 
0.16 
0.00 
4.64 
3.55 

56.79 
13.117 
11.89 

1.28 
12.99 
9.30 
3.69 

4.53 
2.54 
5.3.1 

33.90 
20.65 
16.98 
0.00 
0.00 
0.00 

17.08 
16.05 
20.33 
26.76 
22.39 
34.37 
9.48 

— 30.83 
51.95 
28.14 
22.63 
67.35 

200.00 
36.67 
21.71 
28.75 
11.97 
11.38 
34.69 
38.31 
39.20 
36.10 

1669,29 
H104.45, 

456.94 
50.80 
57.10 

329.63 
0.00 
0.00 
0.00 

55.88 
210.38 

63.411! 
9601.041 
2622.33 
616.61 
429.76 
13224 
180.82 

14.15 
620.01! 
20.00 

1.00 
359.20 
248.54 

6978.71! 
(1431.87 
1279.66 

152.21! 
1991.69 
1573.07 
418.62 

14.39 
9.52 
3.94 
0.44 

" 0.49 
2.84 
0.00 
0.00 
0.00 
0.48 

. 1.81 
0.55 

82.77 
22.61 

5.32 
3.70 
1.14 
1.56 
0.12 -
5.34 
0.17 
0.01 
3.10 
2.14 

60.16 
12.34 
11.03 

1.31i 
17.17 
13.56 
3.61' 

9.13 
11.35 
3.74 

10.72 
20.67 

8.40 
0.00 
0.00 
0.00 
8.39 
8.08 
9.48 

10.98 
8.72 

25.03 
11.10 
16.19 
15.03 

- 36.07 
9.11 

11.94 
27.23 
2.02 
0.00 

11.91 
9.21 
8.98 

11.21 
16.98 
19.30 
10.15 



23, 
24, 
25, 
26, 
27, 
28. 

Deri, loiık işleme sanayii 
Ayakkabı sanayii 
Ağaç ve mantar ürünleri 
Ag. MDB. ve mefruşat sanayii 17.80 
Kâğıt ve kâğıt ürünleri 
Basın, yayın ve ciltçilik 

29. Kimyevi gübre sanayii 
Kimya sanayii 

30, Haç sanayii 
Diğer kimyasal maddeler 
Diğer petrol ve kömür ür. 
Petro-kimya sanayii 
Petrol arıtımı 
Kauçuk ve lastik ürünleri 
Plastik ürünleri 
Cam ve camdan mamul eşya 
Çimento sanayii 
Diğer taş ve top. dayalı san. 
Demir çelik ana sanayii 
Diğer metal ana sanayi 
Metal eşya sanayii 
Elektriksiz makineler san. 
Taran makine ve teçhizatı 
Elektrikli ve elektronik mk. 
Elektr&li makineler 
Elektronik 
Deniz ulaşım araçları 
Demiryolu ulaşım araçları 
Karayolu ulaşan araçları 
Uçak sanayii 
Diğer imalat sanayii 
IMeslek, bilim ölçü ve kont 
Diğer imalat sanayii ür. 

32< 
34, 
311. 
33, 
35. 
36, 
37. 
38, 
39. 
40; 
41, 
42, 
43, 
44, 
45, 

46, 
47, 
48, 
49, 
50, 

2.40 
7.50 

39.40 
i 17.80 

18.20 
5.50 

14.50 
95.14 

8.80 
8354 

2.40 
13456 
232.30 

31.10 
15.70 
81.40 
80.60 
27.70 

356.40 
64.00 
86.50 
63.10 
93.90 
74.70 
70.34 

4.32 
3.40 
0.00 

63.50 
0.00 
6.70 
1.471 
5.23 

0.04 
0.13 
0.69 
0 31 
0.32 
0.10 
0.25 
1.66 
0J15 
1.47 
0.04 
2.36 
4.06 
0.54 
0.27 
1.42 
1.42 
0.48 
6.23 
U 2 
1.51 
1.10 
1.64 
1.3İ 
123 
0.08 
0.06 
0.00 
1.11 
0.00 
0.12 
0.03 
0.09 

Toplam 571&213 100.00 

4.00 
12.80 
48.61! 
32.00 
35.77 

7.57 
29.34 

120.83.' 
12.2111 

106.121 
2.50 

160.14 
256.54 

50.00 
28.03 

110.42 
110.86 

44.07t 
430.16 

80.00 
•109.45 

85.00 
125.811 
10650 
100.00 

6.50 
2555 

0,30 
115J19 

0.00 
14.92i 
2.231 

12.69 

0.06 
0JİS 
0 6 9 
0.46 
0.51i 
0,11! 
0.42 
1.73 
0.17 
1.52 
0.04 
2.29 
3.66 
0.7H 
0.40 
1.58 
1.50 
0.63 
6.14 
1.14 
1.58 
1.21 
1.80 
1.52 
143 
0.09 

0.37! 
0.00 
1.64 
0.00 
0.21 
0.03 
0.18 

66.67 
70.67 
2338 
79.78 
96.54 
37.64 

102.34 
27.00' 
38.75 
26.42 

4.17 
18.66 
10.43 
60.77 
78.54 
35.65 
37.54 
99.10 
20.70 
25.00 
26.53 
34.71 
33.98 
42.57 
42.17 
50.60 

663.24 
(*) 

81.31 
0.00 

122.69 
51.49 

142.73 

7000.00 100.00 22.42 



TABLO : 11 — İMALAT 

1983 

Değer Yüzde Değer 
milyon $ dağdım milyon $ 

'A, Tüketim mallan 

n* 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
İ18. 
119. 
21. 

22. 

24. 
26. 

Mezbaha ürünleri 
Seb. meyve işleme san. ür. 
Nebati ve hayvani yağlar 
Değirmencilik ürünleri vb. 
Şeker üretimi 
Diğer besin maddeleri 
Alkollü içkiler 
Alkolsüz içkiler 
Tütün işleme sanayii 
Dokuma sanayii 
İplik, dokuma vb. 
örme eşya 
Hazır giyim sanayii 
Dokumada giyim eşyası 
Deriden giyim eşyası 
Ayakkabı sanayii 
Ağ. Möb. ve Mefruşat sa* 

B. Ara maiUan 
2a 
23. 
25. 
27. 
28. 
29. 

Çırçırlama 
Deri, kürk işleme sanayii 
Ağaç ve mantar ürünleri 
Kâğıt ve kâğıt ürünleri 
Basım, yayın ve ciltçilik 
Kimyevî gübre sanayii 

Kimya sanayii 
30. İlaç sanayii 
32d Diğer kimyasal mad-

2.702.96 
150.20 
231.90 
90,30 
59.10 

103.40 
326.90 

6.80 
0,10 

237.80 
823.34 
747.37 

66.43 
657.36 
467.65 
189.71 

7.50 
17.80 

1.403.50 
204.20 

2.40 
39.40 
18.20 
550 

14.50 
95-14 

8.80 
83.94 

60.09 
3.34 
5-16 
2.01 
131 
2.30 
7.27 
0.15 
0,00 
5.29 

18.30 
16.61 

1.48 
14.61 
10.40 
4.22 
0.Î7 
0.40 

31.20 
4.54 
0.05 
Q.88 
0.40 
0.12 
0.32 
2.12 
OL20 
1.87 

3.35338 
201.83 
253.89 
62.46 
89.80 

13250 
40039 

11.38 
0.30 

32459 
921.86 
832.39 

89.47 
909.18 
650.98 
25820 
Sfâ.80 
32.00 

1.764.88 
248.54 

4.00 
48.61 
35/77 

757 
2934 

120^3 

vm 
106.12 

İHRACATI 

[1984 1989 Yıfflıfc 
_ —. oft yüzde 
Yüzde Yüzde Değer Yüzde artış 
dağukm artış milyon $ dağılım 1984-1989 

58.82 
354 
4.45 
1.10 
158 
2.32 
7.02 
0.20 
0.01 
5.70 

16.17 
14.60 

1.57 
15.95 
11.42 
453 
0.22 
056 

30.96 
4.36 
0.07 
0.85 
0.63 
0.13 
051] 
2.12 
0,213 
1.86 

24.06 
34.37 

9.48 
— 30.83 

51.95 
28.14 
22.48 
6735 

200.00 
36.67 
11.97 
1138 
34.69 
3831 
39.20 
36.10 
70.67 
79.78 

25.75 
21.71 
66.67 
23.38 
96.54 
37.64 

10234 
27.00 
38.75 
26.42 

5.908.01' 
616.61 
429.76 
132.24 
180.82 

14.15 
620.01 
2aoo 

1.00 
359.20 

1:431.87 
1.27966 

152.21 
1.991.69 
1.573.07 

418.00 
25.00 
86.28 

2,48936 
24854 

:12.00 
9458 
62.87 " 
15.46 
0.00 

250.23 
22.99 

222.24 

61.54 
6.42 
4.48 
138 
1.88 
0.15 
6.46 
0.21 
o.oı! 
3.74 

14.91 
1333 
Ü.59 

20.75 
16.39 
435 
0.26 
0,90 

25.93 
259 
0.12 
0.99 
0.65 
0.16 

aoo 
2.61 
0.24 
231 

11.99 
25.03 
11.10 
16.19 
15.03 

— 36.07 
9.14 

11.94 
27.23 

2.02 
9.21 
sm 

11.21 
1658 
19.30 
10.11 
[f433 
21.94 

7.12 

24.57 
14.24 
11.94 
15.35 

0.00 
15.67 
[13.49 
15.93 



34. Diğer pet. ve köm. ür. 
3L Petro - kimya sanayii 
33. Petrol arıtımı 
35. Kauçuk ve lastik ürünleri 
36. Plastik ürünleri 
37. Cam ve camdan mamul eş. 
38. Çimento sanayii 
39. Diğ. taş. ve top. day. sah. 
40. Demir - çelik ana sanayii 
41. Diğer metal ana sanayii 

C. Yatırım malları 
42. Metal eşya sanayii 
43. Elektriksiz makineler san. 
44. Tarım makine ve teçhizatı 
45. Elektrikli ve elektronik mk. 

Elektrikli makineler 
Elektronik 

46. Deniz ulaşım araçları 
47. Demiryolu ulaşım araçları 
48. Karayolu ulaşım araçları 
49. Uçak sanayii 
5Q. Diğer imalat sanayii 

Meslek, bilim ölçü ve kont. 
Diğer imalat sanayii ür. 

2.40 
134.96 
232.30 

31.10 
15.70 
81.40 
80.60 
27.70 

356.40 
64.00 

391.76 
86.50 
63JİO 
93.90 
74.70 
70,34 
4.32 
3.40 
0.00 

63.50 
0.00 
6.70 
1.47 
5.23 

0.05 
3.00 
5.16 
0 69 
0.35 
1.81 
1.79 
0.62 
7.92 
1.42 

8.71 
1.92 
1.40 
2.09 
1.66 
1.56 
0.10 
0.08 
0,00 
1.41 
0.00 
0.15 
0.03 
0.12 

TOPLAM 4,498.21 100.00 

2.50 
160.14 
256.54 

50,00 
28.03 

110.42 
İUÖ.86 

44.07 
430.16 

80.00 

583.06 
109.45 
85.00 

125.81 
106.50 
100.00 

6.50 
25.95 

0.30 
115.13 

0.00 
14.92 
2.23 

12.69 

0-04 
2.81 
4.50 
0.88 
a49 
1.94 
1.94 
0.77 
7.54 
1.40 

10,23 
1.92 
1.49 
2.21 
1.87 
175 
0.11 
0.46 
0.01 
2.02 
0.00 
0.26 
0.04 
0.22 

4.17 
18.66 
10,43 
60.77 
78.54 
35.65 
37.54 
59-10 
20.70 
25.00 

48.83 
26.53 
34.71 
33.98 
42.57 
42.17 
50.60 

663.24 
(+) 

81.31 
0.00 

122.69 
51.49 

142.73 

5.70132 100.00 26.75 

5.00 
260.63 
293.70 

64.60 
64.49 

160.00 
148.84 
63.42 

630.00 
120.00 

1.203.05 
275.28 
165.08 
222.61 
239.67 
208.20 
31.47 
55.00 

1.00 
210.00 

0.00 
34.41 
5.80 

28.61 

0.05 
2.71 
3.06 
0.67 
0.67 
1.67 
1.55 
0.66 
6.56 
1.25 

112.53 
2.87 
1.72 
2.32 
2.50 
2.17 
0.33 
0.57 
0.01 
2.19 
0,00 
0 3 6 
0J06 

0.30 

14.87 
10.23 
2.74 
5.26 

18.13 
7.70 
6.07 
7.55 
7.93 
8.45 

15.59 
20.26 
İ421 
12.C9 
17.61! 
15.80 

1 

37.09 * 
16.21 8 
27.23 1 
12.77 

£8.19 
21.07 
17.66 

9.600.42 100.00 10.98 
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52. İmalat sanayii ürünleri ihracatının 1983 fiyatlarıyla yüzde 68,4 oranında ve ortalama olarak da yüz
de 11 oranında artması öngörülmüştür. Tarıma dayalı sanayi ürünleri ihracatının toplam ihracat içindeki pa
yının 1984 yılında yüzde 24,7 ve 1989 yılında da yüzde 22,6 olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Tarıma 
dayalı sanayi ürünleri ihracatının ortalama olarak yüzde 8,7 oranında artması öngörülmektedir. Tarım ürün
leri ve tarıma dayalı sanayi ürünleri toplamının toplam ihracat içindeki payının 1984 yılında yüzde 40,1' ve 
1989 yılında da yüzde 37,Q olacağı tamin edilmektedir. 

53. Diğer sanayi ürünleri ihracatının toplam ihracat içindeki payının 1984 yılında yüzde 56,8 olacağı ve 
1989 yılında da yüzde 60,2'ye yükseleceği tahmin edilmektedir. Diğer sanayi ürünleri ihracatının payının 
yükselmesini, hazır1 giyim ve yatırım malı üreten sektörlerin paylarının gittikçe artması sağlayacaktır. Böy
lece diğer sanayi ürünleri ihracatı plan döneminde toplam yüzde 75,6 ve yıllık ortalama olarak da yüzde i 1,9 
oranında artış göstermiş olacaktır^ 

c) Dış ticaret açığı 
54. ihracat ve ithalatta planlanan bu hedefler sonucunda 1984 yılında 2.750 milyon dolar olarak ger

çekleşeceği tahmin edilen dış ticaret açığı 1989 yılında 3.795 milyon dolara ulaşacaktır. 

d) Dış borç faiz ödemeleri 
55. İ1984 ve 1985 yıllarında yapılacak olan 1.400 milyon dolarlık dış borç faiz ödemeleri 1989 yılında 

1.575 milyon dolara yükselecektir. Böylece Beşinci Beş Yıllık Plan dönemi boyunca toplam 7.335 milyon do
lar dış borç faizi ödenecektir. 

e) "Kâr transferleri 
56< Yurt dışı müteşebbis kârlarının transferlerinin etkisiyle, '1984 yılında 35 milyon dolar olacağı tahmin 

edilen kâr transferlerinin 1989 yılında 26 milyon dolara düşmesi beklenmektedir. 

f) işçi gelirleri 
57.; Yurt dışından ödenen işçilerin transferleri ve Ortadoğu ülkelerine giden işçilerin yurda gönderecek

leri dövizlerin etkisiyle işçi dövizlerinin yılda ortalama yüzde 3,6'lık bir artış göstermesi beklenmektedir. 1984 
yılında 1.620 milyon dolar olarak tahmin edilen işçi gelirleri 1989 yılında 1.930 milyon dolara ulaşacaktır. 

g) Turizm ve diğer görünmeyen kalemler gelirleri 
58. 1984 yılında 310 milyon dolar olarak gerçekleşmesi beklenen turizm net geliri 1989 yılında 540 milyon 

dolara ulaşacaktır. 
59., Uluslararası ticaretteki gelişmelere paralel olarak bilhassa navlun ve transit taşımacılığı gelirleri ile 

liman hizmetleri gelirlerinde beklenen artışlar sonunda 1984 yılında 1.005 milyon dolar olarak tahmin edilen 
diğer görünmeyenler net geliri 1989 yılında 1.543 milyon dolara ulaşacaktır. 

h) Cari işlemler dengesi 
60, Bu gelişmeler sonucunda, 1984 yılında 1.250 milyon dolar olarak gerçekleşmesi beklenen cari işlem

ler açığı, 1989 yılında 1.383 milyon dolara yükselecektir. 

2. SERMAYE HAREKETLERİ 

-61. Beşinci Beş Yıllık Plan dönemi boyunca toplam 9.512 milyon dolarlık dış borç ödeneceği, kısa ve 
orta vadeli kredi kaynakları dışında, 1984'de 2,100 milyon dolar dolayında kredi kullanılacağı, dönemi sonun
da ise bu miktarın 2.225 milyon dolar olacağı tahmin edilmektedir. Plan dönemi boyunca program kredisi 
kullanımının giderek azalması, buna mukabil proje kredisi kullanımının artması beklenmektedir. 

62. Böylece kısa ve orta vadeli kredilerle birlikte Beşinci Beş Yıllık Plan dönemi boyunca toplam 16.270 
milyon dolarlık dış kaynağa ihtiyaç duyulacaktır. 

63.; Yabancı sermaye girişinin önemli ölçüde artacağı ve plan dönemi boyunca toplam 1,235 milyon do
larlık sermaye girişi olacağı tafarnin edilmektedir. 
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64. Beşinci Beş Yıllık Plan döneminde dikkatli bir dış borçlanma politikası izlenecek ve dış borç ödeme 
gücünün iyileştirilmesi sağlanacaktır. Böylece cari dolar fiyatları ile dış borç anapara ve faiz ödemelerinin ih
racat ve net görünmeyen gelirler toplamına oranı 1984'te yüzde 27,8 iken 1989'da yüzde 20'nin altına inecek
tir. 

TABLO : 12. ÖDEMELER DENGESİ 

(1983 DOLAR FİYATLARIYLA) 

1. İHRACAT 
2, İTHALAT 
DIŞ TİCARET DENGESİ 
NET DIŞ ALIM FAKTÖR GEL. 
CARÎ İŞLEMLER DENGESİ 

1983. 

5728 
—9235 
—3507 

76 
—2123 

1984 

7000 
—9750 
—2750 

185 
—1250 

• 

1985 

7665 
—10417 
—2752 

207 
—1183 

1986 

8452 
—11225 
—2800 

214 
—1159 

1987 

9310 
—12166 
—2856 

224 
—1120 

1988 

10350 
—13248 
—2898 

240 
—1036 

Ortalama 
yıllık % 

1989 değişme 

11600 10.63 
—14472 8.22 
—2872 0.87 

175 —1.11 
—1011 —4.16 

TABLO : 13. ÖDEMELER DENGESİ KALEMLERİNİN GSMH'YA ORANI 

(1983 FİYATLARIYLA) 

1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 

1. İHRACAT 11.17 13.01 13.53 14.04 14.58 15.18 15.90 
2. İTHALAT 18.01 18.13 18.39 18.71 19.06 19.43 19.83 
DIŞ TİCARET DENGESİ 
NET DIŞ ALEM FAK- 6.84 5.11 4.86 4.67 4,47 4.25 3.94 
TÖR GEL. 0.15 0.34 0.37 0.36 0.35 0.35 0.24 
CARİ İŞLEMLER DEN
GESİ 4.14 2.32 2.09 1.93 1.75 1.52 1.39 
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TABLO : 14. ÖDEMELER DENGESİ 

(CARİ DOLAR FİYATLARIYLA) 

1983 

I —CARİ İŞLEMLER 

A)- DIŞ TİCARET 

1. İHRACAT 
2. İTHALAT 
DıŞ TICARET DENGESI 

B) GÖRÜNMEYEN IŞLEMLER 

1. D. BORÇ FAIZ ÖDEMESI 
2. TURIZM (NET) 
3. IŞÇI GELIRLERI 
4. KAR TRANSFERLERI 
6. D. GÖRÜNMEYENLER (NET) 
GÖRÜNMEYEN 1SL. DENGESI 

CARI İŞLEMLER DENGESI 
II — SERMAYE HAREKETLERI 
1. D. BORÇ ANA PARA ÖDE. 
2? ÖZEL YABANCı SERMAYE 
3. PROJE KREDILERI 
4. PROGRAM KREDILERI 
5. BEDELSIZ ITHALAT 
6. D. SER. HAREKETLERI 
7. DIĞER KREDILER 
SERM. HAREKETLERI DENG. 

GENEL DENGE 

III — R E Z E R V HAREKETLERI 

IV — ı M F ' D E N KULLANıM 

V — K ı S A VADELI SERM. H. 

VI — N E T HATA VE NOKSAN 

1984 1985 1986 1987 1988 

Ortalama 
yıllık % 

1989 değişme 

5728 
—9235 
—3507 

—1442 
284 
1554 
—36 
1024 
1384 

—2123 

—1093 
87 
508 
609 
56 
365 
0 

532 
—1591 

—52 
193 
853 
597 

7000 
—9750 
—2750 

—1400 
310 
1620 
—35 
1005 
1500 

—1250 

—1356 
100 
775 
750 
75 
575 
0 

919 
—331 

—575 

-44 
950 
0 

7855 
—10770 
—2915 

—1400 
344 
1680 
—33 
1042 
1633 

—1282 

—1912 
135 
875 
515 
82 
560 
0 

255 
—1027 

231 
—204 

1000 

0 

8955 
—12115 
—3160 

—1420 
382 
1750 
—31 
1114 
1795 

—1365 

—1832 
190 
975 
300 
90 
600 
150 
473 

—892 

186 
—324 

1030 

0 

10370 
—13790 
—3420 

—1450 
427 
1830 
—28 
1231 
2010 

—1410 

—1918 
285 
1100 
295 
100 
635 
300 
797 

—613 

—108 

—339 

1060 

0 

12140 
—15845 
—3705 

—1490 
478 
1915 
—26 
1390 
2267 

—1438 

—2027 
300 

1180 
200 
112 
680 
400 
845 

—593 

—173 

—324 

1090 

0 

14495 
—18290 
—3795 

—1575 
540 
1930 
—26 
1543 
2412 

—1383 

—1823 
325 

1225 
150-
126 
650 
200 
853 • 

—530 

—370 • 

—200 

1100 

0 

15.67 
13.41 
6.65 

2.38 
11.74 
3.56 

—5.77 
8.95 
9.97 

2.04 

6.10 
26.58 
9.59 

-27.52 
10.93 
2.48 

—1.48 

9.87 

—8.44 

35.37 

2.98 
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VI. — FİNANSMAN DENGESİ 

1. KAMU GELİRLERİ 

65. V inci Plan döneminde toplam kamu gelirlerinin yılda ortalama yüzde 5,7 artırılması hedef alınmış
tır. Plan dönemi başında 2.929,5 milyar lira olarak tahmin edilen toplam' gelirler, Planın son yılında 3.868,6 
milyar liraya ulaşacaktır. 

66. V inci Plan döneminde vasıtasız vergilerin yılda ortalama yüzde 6,8 artırılması öngörülmüştür, öte 
yandan vasıtalı vergiler ile servet vergileri için öngörülen yıllık ortalama artış ise sırasıyla yüzde 6,2 ve yüz
de 6,3'tür. Toplam vergi gelirlerinin plan döneminde yılda ortalama yüzde 6,6 oranında artması vergi idaresi
nin daha etkin bir biçimde çalışarak vergi kayıplarını asgarî düzeye indirmesine bağlıdır^ 

67. Vasıtasız vergiler Gelir ve Kurumlar Vergisini, servet vergisi ise sadece Veraset ve intikal Vergisini 
kapsamaktadır. Servet vergisi ile vasıtasız vergi kapsamına girmeyen diğer vergiler ise vasıtalı vergiler başlığı 
altında toplanmıştır. 

68. V inci Plan döneminde Faktör Gelirlerinin yüzde 6,3 oranında artırılması hedef alınmıştır. Vergi Dı
şı Normal Gelirler ise aynı dönemde yüzde 0,7 dolayında azalacaktır. 

69. Sosyal güvenlik müesseselerinin V inci Plan döneminde kaynak açığı vereceği tahmin edilmektedir. 
Nitekim 1984 yılında 23,5 milyar lira olan Sosyal Fonlardaki açık 1989'da 43,3 milyar liraya ulaşacaktır. 

70. 1984 yılında 342,7 milyar lira olan dış borç kullanımı yılda ortalama yüzde 2,4 oranında artarak 
Plan dönemi sonunda 386,0 milyar lira olacaktır. 

71. 1984 yılında toplam kamu gelirlerinin yüzde 68,1'ini vergiler, yüzde 9,7'sini vergi dışı normal ge
lirler, yüzde 11,3'ünü faktör gelirleri, yüzde 11,7'sini dış borçlanma oluştururken 1989 yılında j/ergilerin top
lam gelirler içindeki payt yüzde 70,8'e, faktör gelirlerinin payı yüzde 11,6'ya yükselecek; vergi dışı normal 
gelirlerin payı yüzde 7,1'e, dış borçlanmanın payı ise yüzde 10,0'a düşecektir. 

2. KAMU HARCAMALARI 

72. 1984'de 3570,6 milyar lira olan toplam kamu harcamaları yılda or.talama yüzde 5,2 artarak 1989'da 
4.607,6 milyar liraya ulaşacaktır. Aynı dönemde cari harcamalar yılda ortalama yüzde 5,3 yatırım harca
maları yüzde 7,1 ve transfer harcamaları ise yüzde 2,6artacaktır. 

73. 1984 yılında toplam kamu harcamalarının yüzde 33,4'ünü cari harcamalar, yüzde 37,9'unu yatırım
lar ve yüzde 28,8'ini transfer harcamaları oluşturmaktadır. V inci Plan dönemi sonunda yatırım harcama
larının toplam kamu harcamaları içindeki payı artarken transfer harcamalarının payı düşmekte; cari har
camaların payı ise sabit kalmaktadır. Nitekim 1989 yılında toplam harcamaların yüzde 33,4'ünü cariler, yüz
de 41,3'ünü yatırım ve yüzde 25,3'ünü de transfer harcamaları oluşturacaktır. 

3. KAMU KESİMİ EK FİNANSMAN GEREĞİ 

74. 1984 yılında 156,6 milyar lira tahmin edilen ek finansman gereği yılda ortalama yüzde 5,5 azalarak 
1989'da 117,9 milyar lira olacaktır. Ek finansman gereğinin GSMH'ya oranı 1984'de yüzde 1,3 iken 1989'da 
yüzde 0,7'ye düşecektir. 

4. MAHALLÎ İDARELER DENGESİ 

75. V inci Plan döneminde mahallî idare vergi gelirleri yılda ortalama yüzde 10,5 artarak 322,8 mil
yar liraya ulaşacaktır. Aynı dönemde Mahallî idareler harcanabilir geliri yılda ortalama yüzde 9,5, tasarruf
ları ise yüzde 12,9 artacaktır. Bu dönemde yatırımlardaki yıllık ortalama yüzde artış 10,4, cari harcamalar
da ise yüzde 5,9 olacaktır. 
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TABLO : 15. TOPLAM KAMU GELİRLERİ 

(1983 FİY., MİLYAR TL.) 

1. 

2. 
3. 
4. 
5. 

6i 

VERGİLER 
A-VASITASIZ 
B-VASITALI 
C-SERVET VERGİLERİ 
VERGİ D N. GE. 
FAKTÖR GELİRLERİ 
SOSYAL FONLAR 
K. ORT. FONU 
DIŞ BORÇLANMA 

GENEL TOPLAM 

1984 

1994.39 
1057,49 
931,00 

5.90 
284,90 
331,02 

—23.54 
0.00 

342.72 

2929.49 

1985 

2087.31 
1101.29 
979.80 

6.22 
228.29 
351.50 

—26.80 
18.00 

356.17 

3014.47 

1986 

2220.24 
1176.54 
1037.10 

6.60 
232.20 
380.55 

—30.80 
30.00 

334.48 

3166.67 

1987 

2370.04 
1260.04 
1103.00 

7.00 
245.60 
402.34 

—34.82 
40.00 

366.39 

3389.55 

1988 

2545.13 
1360.13 
1177.50 

7.50 
260.10 
425.30 

—39.00 
50.00 

373.89 

3615.42 

1989 

2740.47 
1471.97 
1260.50 

8.00 
275.60 
449.88 

—43.34 
60.00 

385.99 

3868.60 

Ort. yıl. 
yüzde 

değişme 

6.56 
6.84 
6.25 
6.28 

—0.66 
6.33 

12.98 

2.41 

5.72 

TABLO : 16. TOPLAM KAMU GELİRLERİNİN GSMH'YA ORANI 

(1983 FİY., YÜZDE) 

1. 

2. 
3, 
4. 
5. 
6. 

VERGİLER 
A-VASITASIZ 
B-VASITALI 
C-SERVET VERGİLERİ 
VERGİ D. M, GE. 
FAKTÖR GELİRLERİ 
SOSYAL FONLAR 
K. ORT. FONU 
DIŞ BORÇLANMA 

1984 

16.55 
8.78 
7.73 
0.05 
2.36 
2.75 

—0.20 
0.00 
2.84 

1985 

16.44 
8.68 
7.72 
0.05 
1.80 
2.77 

—0.21 
0,14 
2.81 

1986 

16.52 
8.75 
7.72 
0.05 
1/73 
2.83 

—0.23 
0.22 
2.49 

1987 

16.57 
8.81 
7.71 
0.05 
1.72 
2.81 

—0.24 
0.28 
2.56 

1988 

16.66 
8.90 
7.71 
0.05 
1.70 
2.78 

—0.26 
0.33 
2.45 

1989 

16.76 
9.00 
7.71 
0.05 
1.69 
•2.75 

—0.27 
0.37 
2.36 

GENEL TOPLAM 24.31 23.75 23.56 23.70 23.66 23.66 
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TABLO : 17, TOPLAM KAMU GELİRLERİNİN YÜZDE DAĞILIMI 

(1983 FİY., YÜZDE) 

1984 1985 1986 1987 1988 1989 

1. 

2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

VERGİLER 
A-VAsr rAs ız 
B-VASITALI 
C-SERVET VERGİLERİ 
VERGİ D. N. GE, 
FAKTÖR GELİRLERİ 
SOSYAL FONLAR 
K. ORT. FONU 
DIŞ BORÇLANMA 

68.08 
36.10 
31.78 
0.20 
9.73 

11.30 
—0.80 

0.00 
11.70 

69.24 
36.53 
32.50 
0.21 
7.57 

11.66 
—0.89 

0.60 
11.82 

70.11 
37.15 
32.75 
0.21. 
7.33 

12.02 
—0.97 

0.95 
10.56 

69.92 
37.17 
32.54 
0.21 
7.25 

11.87 
—1.03 

1.18 
10.81 

70,40 
37.62 
32.57 
0.21 
7.19 

11.76 
—1.08 

1.38 
10.34 

70.84 
38.05 
52.58 
0.21 
7.12 

11.63 
—1.12 

1.55 
9.98 

GENEL TOPLAM 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

TABLO : 18. TOPLAM KAMU GELtRLERl 

(1983 FİY., YÜZDE DEĞİŞME) 

1985 1986 1987 1988 1989 

1. 

2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

VERGİLER 
A-VASITAŞIZ 
B-VASITALI 
C-SERVET VERGİLERİ 
VERGİ D. N. GE. 
FAKTÖR GELİRLERİ 
SOSYAL FONLAR 
K. ORT. FONU 
DIŞ BORÇLANMA 

4.66 
4.14 
5.24 

5.42 
--19.87 

6.19 
13.85 ' 

3.92 

6.37 
6.83 
5.85 

6.11 
1.71 
8.26 

14.93 
66.67 

—6.09 

6.75 
7.10 
6.35 

6.06 
5.77 
5.73 

13.05 
33.33 
9.54 

7.39 
7.94 
6.75 

7.14 
5.90 
5.71 

12.00 
25.00 

2.05 

7.68 
8.22 
7.05 

6.67 
• 5.96 
5.78 

11.13 
20.00 

3.24 

GENEL TOPLAM 2.90 5.05 7.04 6.66 7.00 
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TABLO : 19, TOPLAM KAMU HARCAMALARI 

(1983 FIY., MİLYAR TL.) 

1. 
2. 

3. 

CARİ HARCAMALAR 
YATIRIM HARCAMALARI 
A-SAB1T SERMAYE 
B-STOK DEĞİŞMESİ 
TRANSFER HARÇ. 
A-IÇ BORÇ 
B-DIŞ BORÇ 
C-DİĞERLERt 

GENEL TOPLAM 

1984 

1191.10 
1352.60 
1367.00 
—14.40 
1026.94 

52,30 
261.09 
713,55 

3570.64 

1985 

1247.80 
1452.50 
1443.70 

8.80 
1092.05 

150.00 
319.19 
622.86 

3792.35 

1986 

, 1310.60 
1542.50 
1534.00 

8.80 
1076.18 

157.00 
309.25 
609.93 

3929.28 

1987 

1380.20 
1649.40 
1641.30 

8.10 
1122.31 

166.00 
322.93 
633.38 

4151.91 

1988 

1456.70 
1770.10 
1762.30 

7.80 
1164.44 

170.00 
335.39 
659.05 

4391.24 

1989 

1539.88 
1903.20 
1896.90 

6.30 
1164.51 

174.00 
300.04 
690.47 

4607.59 

Ort. yıl. 
yüzde 

değişme 

5.27 
7.07 
6.77 

2.55 
27.18 

2.82 
—0.66 

5.23 

TABLO : 20. TOPLAM KAMU HARCAMALARININ GSMH'YA ORANI 

(1983 FIY., YÜZDE) 

1, CARİ HARCAMALAR 
2. YATIRIM HARCAMALARI 

A-SABİT SERMAYE 
B-STOK DEĞİŞMESİ 

3. TRANSFER HARCAMALARI 
A-tÇ BORÇ 
B-DIŞ BORÇ 
C-D1ĞERLER1 

1984 

9,88 
11.22 
11.34 

—0.12 
8.52 
0,43 
2.17 
5.92 

1985 

9.83 
11.44 
11.37 
.0.07 
8.60 
1.18 

• 2.51 
4.91 

1986 

9.75 
11.48 
11.41 
0.06 
8.01 
1.17 
2.30 
4.54 

1987 

9.65 
11.53 
11.48 
0.06 
7.85 
1.16 
2.26 
4.43 

1988 

9.53 
11.59 
11.53 
0.05 
7.62 
1.11 
2.20 
4.31 

1989 

9.42 
11.64 
11.60 
0.04 
7.12 
1.06 
1.84 
4.22 

GENEL TOPLAM 29.63 29.88 29.24 29,03 28.74 28.18 
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TABLO : 21. TOPLAM KAMU HARCAMALARININ YÜZDE DAĞILIMI 

(1983 FİY., YÜZDE) 

1, 
2. 

3. 

CARİ HARCAMALAR 
YATIRIM HARCAMALARI 
A-SABİT SERMAYE 
B-STOK DEĞİŞMESİ 
TRANSFER HARCAMALARI 
A-İÇ BORÇ 
B-PIŞ BORÇ 
C-D1ĞERLER1 

GENEL TOPLAM 

1984 

33.36 
37.88 
38.28 

-4J.40 
28.76 

1.46 
7.31 

19.98 

100.00 

1985 

32.90 
38.30 
38.07 
0.23 

28.80 
•3.96 

8.42 
16.42 

100.00 

1986 

33.35 
39.26 
39.04 
0.22 

27.39 
4.00 
7.87 

15.52 

100.00 

1987 

33.24 
39.73 
39.53 
0.20 

27.03 
4.00 
7.78 

15.26 

100,00 

1988 

33.17 
40.31 
40.13 
0.18 

26.52 
3.87 
7.64 

15.01 

100.00 

1989 

33.42 
41.31 
41.17 
0.14 

25.27 
3.78 
6.51 

14.99 

100.00 

TABLO : 22. TOPLAM KAMU HARCAMALARI 

(1983 FİY., YÜZDE DEĞİŞME) 

1985 1986 1987 1988 1989 

1, CARİ HARCAMALAR 
2, YATIRIM HARCAMALARI 

A-SABIT SERMAYE 
B-STOK DEĞİŞMESİ 

3, TRANSFER HARCAMALARİ 
A-İÇ BORÇ 
B-DIŞ BORÇ 
C-DİĞERLERİ 

4.76 
7.39 
5.61 

-161.11 
6.34 

186.81 
22.25 

-12.71 

5.03 
6.20 
6.25 

3.41 4.71 
—1.45 

4.67 
—3.11 
—2.08 

5.31 
6.93 
6.99 

ı —: 
4.29 
5.73 
4.42 
3.84 

5.54 5.71 
7.32 7.52 
7.37 7.64 

1,70 —1923 
3.75 0.01 
2.41 2.35 
3.86 —10.54 
4.05 4.77 

GENEL TOPLAM 6.21 3.61 5.67 5.76 4.93 
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TABLO : 23 KAMU KESİMİ GENEL DENGESİ 

<1983 FİY., MİLYAR TL.) 

•W. ' i l . ı . 

Ort % 
Yıllık 

1984 1985 1986 . 1987 1989 1988 Değişme 

1. 

2. 
3. 
4. 
5. 

1. 
2. 
3. 
4, 

1. 
2. 
3. 
4. 
5i 

Vergiler 
A) Vasıtasız 
B) Vasıtalı 
Vergi D. N. Ge. 
Faktör Gelirleri 
Sosyal Fonlar 
Cari Transfer. 

I - Kamu H. Gel. 
II - Cari giderler , -

III - Kamu Tasarrufu 
IV - Yatırımlar 

A) Sabit Ser. 
B) Stok. Değ. 

V - Tasarruf-Yat. F. 
VI - Sermaye Trans. 
Servet Vergileri 
K. Ört. Fonu Gelirleri 
Diğer Trans. 
Kamulaş. ve S. Kıy. İkt. 
VII - Kasa-Banka-Borç. 
Kasa-Banka Değ. 
Dış Borç ödemesi 
Dış Borçlanma 
İç ©orç-Alacak İi. 
Stok Değ. Fonu 
VIII - Finansman Gereği 

1988.49 
1057.49 
931.00 
284.90 
331.02 

—23.54 
—649.57 

1931.30 
-1191.10 

740.20 
-1352.60 
-1367.00 

14.40 
—612.40 
—27.36 

5.90 
0.00 

52.98 
—86.24 

483.13 
—30.72 

—261.09 
342.72 
432.22* 

0.00 
156.63 

2081.09 
1101.29 
979.80 
228.29 
351.50 

—26.80 
—654.30 

1979.78 
—1247.80! 

731.98 
—1452.50 
—1443.70 

—8.80 
—720.52 

66.31 
6.22 

18.00 
131.91 

—89.82 
495.14 

—10.65 
—319.19 

356.17 
468.81 

0.00 
159.07 

2213.64 
1176.54 

. 1037.10 
232.20 
380.55 

—30.80 
—670.25 

2125 34 
—1310.60 

814,74 
—1542.50 
—1534.00 

—8.50 
—727.76 

108.21 
6.60 

30.00 
137.56 

—65.95 
456.25 

—11.29 
—309.25 

334.48 
442.31 

0.00 
163.30 

2363.04 
1260.04 
1103.00 
245.60 
402,34 

—34.82 
—702.75 

2273.41 
—1380.20 

893.21 
—1649.40 
—1641.30 

—8.10 
—756.19 

128.42 
7.00 

40.00 
144.58 

—63.16 
486.09 

—12.05 
—322.93 

366.39 
454.68 

O.ÜO 
141.68 

2537,63 
1360.13 
1177.50 

260.10 
425.30 

—39.00 
—737.64 

2446.39 
—1456.70 

989.69 
—1770.10 
—1762.30 

—7.80 
—780.41 

148.99 
7.50 

5Q.OO 
152.18 

—6Q,69 
495.42 

—12.90 
—335.39 

373.89 
469.82 

0.00 
136.00 

2732.47 
1471.97 
1260.50 
275.60 
449.88 

—43.34 
—778.40 

2636.21 
—1539.88 

1096.33 
—1903.20 
—1896.90 

—6.30 
—806.87 

169.77 
8.00 

60.00 
161,90 

—60-13 
519.16 

—13.84 
—300.04 

385.99 
447.05 

0.00 
117.94 

6.56 
6.84 
6.25 

—0.66 
6.33 

12.98 
3.68 
6.42 
5.27 
8.17 
7.07 
6.77 

5.67 

' 6.28 

25.03 
—6.96 

1.45 
—14.74 

2.82 
2.41 
0.68 

—5.52 
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TABLO ı 24 MAHALLÎ İDARELER DENGESİ 

(1983 FİYATLARIYLA, MİLYAR TL.) 

1. 

2. 
3. 
4. 

Vergiler 
A) Vasıtasız 
B) Vasıtalı 
Vergi D. N.: Gel. 
Faktör Gel. 
Cari Transferler 

I - Harcanabilir Gelir 
II - Cari Giderler 

III - Tasarruf 
VI - Yatırım 
V - Tas-Yat Farkı 

1984 

196.06 
84.25 

111.81 
8.60 

11.70 
—10.50 

205.86 
—105.70 

10Q16 
—64.09 

36.07 

1985 

249.42 
113.58 
135.84 

8.90 
12.30 

—21.40 
249.22 

—111.30 
137.92 

—73.30 
64.62 

1986 

264.29 
120.95 
143.34 

9.20 
12.90 

—22,10 
264.29 

—117.60 
146.69 

—80.21 
66.48 

1987 

281.47 
129,46 
152.01 

9.60 
13.60 

—22.80 
281.87 

—124.60 
157.27 

—87.98 
69,29 

1988 

300.99 
139.15 
161.84 
10,10 
14.50 

—23.60 
301.99 

—132.30 
—169.69 
—96.66 

73.03 

1989 

322.75 
150.02 
172.73 
10.60 
15.50 

—24.60 
324.25 

—140.60 
183.65 

—105.06 
78,59 

Ort. Yıllık 
% 

Değişme 

10.48 
12.23 
9.09 
4.27 
5.79 

18.56 
9.51 
5.87 

12.89 
10.39 
16.86 

5. KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİNİN FİNANSMANI 

76. V. Beş Yıllık Plan dönemi KİT genel dengelerinde 2929 sayılı Kanunla tespit edilen kuruluş kapsamı 
esas alınmıştır. Sosyal Güvenlik Kuruluşlarının bu kapsamdan çıkarılması ile, IV. Beş Yıllık Plan döneminden 
farklı olarak sosyal fonlar hesabı KİT dengeleri içinde yer almamaktadır. 

77. 2983 sayılı Tasarrufların Teşviki ve Kamu Yatırımlarının Hızlandırılması Hakkında Kanun çerçevesin
de KÎT'ne ait sabit kıymet satışlarının amortisman ve kârlar üzerindeki etkileri Plan dönemi için dikkate 
alınmıştır. 

78.) 1984 yılında sabit fiyatlarla 94,5 milyar lira seviyesinde gerçekleşmesi beklenen KİT tasarruflarının 
Plan dönemi sonunda 107,1 milyar liraya ulaşması hedef alınmıştır. Tasarruflar içinde önemli bir paya sahip 
olan faktör gelirlerinin yıllık ortalama yüzde 5,12 artışla i'1984'deki 169,7 milyar liralık seviyesinden 1989'da 
218,9 milyar liraya ulaşacağı tahmin edilmektedir. 1989 yılı faktör gelirlerinin yüzde 73,4'ü işletmeci ku
ruluşlar tarafından yaratılacaktır. 

79. V. Beş Yıllık Plan Döneminde KİT yatırımlarında enerji, madencilik, ulaştırma ve 'haberleşme sek
törlerine ağırlık verilmiştir. KİT sabit sermaye yatırımlarının 1983 fiyatlarıyla 1984 yılındaki 746,7 milyar li
rahk seviyesinden yılda ortalama yüzde 5,4 artarak, 1989 da 986,7 milyar liraya ulaşması hedef alınmış
tır. Bu yatırımın yüzde 99,4'ü işletmeci kuruluşlar tarafından gerçekleştirilecektir. 

*. 
80. 1984 yılında 637,8 milyar lira olan tasarruf - yatırım farkı 1989 yılında 885,9 milyar liraya ulaşa

caktır. 
81. Tasarruf - yatırım açığının karşılanmasında Genel Bütçe transferlerinin payının V. Beş Yıllık Plan 

döneminde düşürülmesi, buna karşılık iç borçlanma dışındaki kaynaklara daha çok ağırlık verilmesi hedef 
alınmıştır. 

'82.: V. Beş Yıllık Plan döneminde KİT finansmanı için Merkez Bankası kaynaklarına başvurulmayacak-
tır. 
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TABLO : 25 ' 

v. PLAN DÖNEMI KIT GENEL DENGESI 

(1983 FİYATLARIYLA MtLYAR TL.) 

1 9 8 4 1 9 8 9 

İşlet. Tasar. Toplam İşlet. Tasar. ' Toplam 

(Kanunî ödemeler 
Faktör gelirleri 
Cari transferler 
KİT tasarrufu 
KİT yatırımları 
a) S. S. Yatırımı 
b) Stok artışı 
Tasar. Yat. farkı 
Sermaye transferleri 
a) Diğer transferler 

b) Kamulaştırma ve S. Değer 
artışı 

Kasa - Banka borçlanma 
a) Kasa - Banka değişimi 
b) Dış borç ödemesi 
c) Dış borç kullanımı 
d) İç borç alacak ilişkisi (Net) 
Finansman gereği 

—^83,8 
135,4 
21,4 
73,0 

727,9 
742,3 

—14,4 
--654,9 

316,0 
354,7 

—38,7 
338,9 

—20,6 
—138,3 

184,8 
313,0 
— 

—12,8 
34,3 
— 
21,5 
4,4 
4,4 

— 
17,1 

—33,3 
—25,4 

—7,9 
16,2 

-H10,1 

- 1,2 
7,5 

20,0 
— 

—96,6 
169,7 
21,4 
94,5 

732,3 
746,7 

—14,4 
—637,8 

282,7 
329,3 

' 
—46,6 

355,1 
—30,7 

—139,5 
,192,3 
333,0 
— ' 

—114,8 
160,6 
28,6 
74,4 

987,2 
980,9 

6,3 
—912,8 

467,1 
462,4 

4,7 
445,7 
— 

—110,3 
292,6 
263,4 
— 

—25,6 
58,3 
— 
32,7 
5,8 
5,8 

— 
26,9 

—122,6 
—112,1 

— 10,5 
95,7 

—13,8 
— 1,6 

30,5 
80,6 
— 

—140,4 
218,9 
28,6 

107,1 
993,0 
986,7 

6,3 
--885,9 

344,5 
350,3 

—5,8 
541,4 

— 13,8 
—111,9 

323,1 
344,0 
— 



İKİNCİ BÖLÜM 

MAKRO EKONOMİK POLİTİKALAR 





T. — DIŞ EKONOMtK İLİŞKİLER POLİTİKASI 

1. İHRACAT POLİTİKASI 

83. Türkiye'nin ihraç ürünlerinin, coğrafî açıdan uzak bulunan pazarlarda tanıtılmasına gayret edilecek; 
potansiyel pazarlar değerlendirilecek, bu amaçla ihracatçılara gerekli destek sağlanacaktır. 

84. Potansiyel ihracat gücü olan malların teşvik tedbirleriyle rekabet gücüne kavuşturulmasına çalışı
lacaktır. 

85.; İhracatçının uluslararası ticarette karşılaştığı engellere karşı korunması için düzenlemeler yapılacak 
ve ihracatçıya yardımcı olunacaktır. 

86. Döviz kuru politikası, dış rekabet gücünü idame ettirecek ve rasyonel bir teşvik sisteminin oluşturulma
sına katkıda bulunacak biçimde yürütülecek ve Plan dönemi içinde tedricen serbest döviz kuru sistemine geçiş 
ortamı hazırlanacaktır. 

2. İTHALAT POLİTİKASI 

87. İthalatta liberasyon politikası sürdürülecek, aşırı fiyat farkları fonlarla dengelenecektir. 
88. İç piyasada aşırı fiyat artışlarını önlemek amacıyla, liberasyon sınırları tedricen genişletilecektir. 
89. Ekonomide verimliliğin artırılması, ihracatın teşviki ve tüketicinin yararı açısından, koruma sistemi ras-

yonelleştirilecek, rekabet gücüne kavuşmuş veya kavuşabilir durumda olan sanayilerin korunma oranları, ilerde 
AET ile olacak ilişkiler de dikkate alınarak tedricen azaltılacaktır. Uzun süreden beri korunmakta * olan sa
nayi tesisleri, belirlenecek bir süre içerisinde rekabete açılacaktır. Yeni kurulacak sanayi teşebbüsleri gerekli 
hallerde belli bir süre makul oranlarda korunacaktır. 

90. Bu koruma politikası ekonominin diğer selktöljterinde de prensip olarak uygulanacak, bütün ekonomide 
verimlilik artırılacaktır. 

3. GÖRÜNMEYEN İŞLEMLER 

91. Navlun ve transit gelirlerinin artırılması amacıyh bölgenin gelişen dış ticareti imkânları değerlendirile
cektir. 

92. Turizmin döviz kazandırıcı potansiyeli geliştirilscek, bu konuda sürdürülen gayretler artırılacaktır. 
93. Yurt dışındaki işçilerimizin birikmiş malî haklarının yurda transferine gayret edilecek, işçi dövizleri

nin artırılması teşvik olunacaktır. 
- 94. Yurt dışında müteahhitlik hizmetlerinin gelişmesi desteklenecek, bu tür faaliyetlerin ihracat ve istihda

ma katkıda bulunması göz önünde tutulacaktır. 

4. DIŞ KREDİ VE BORÇLAR 

95. Öz kaynakların sınırlılığı sebebiyle, dış kredi imkânlarının değerlendirilmesi kalkınmayı hızlandırma 
açısından önem taşımaktadır. Bundan dolayı, bir yandan dış ödeme gücümüzün artırılması, diğer yandan da dış 
para piyasalarından ödeme gücümüzü zorlamayacak miktar ve şartlarda kredi temini hedef alınacaktır. 

96. Türk bankacılık sisteminin dışa açılması sağlanacaktır. 

5. TÜRKİYE-AET İLİŞKİLERİ 

97. Avrup Ekonomik Topluluğu ile ilişkilerde, ortaya çıkan gelişmeler karşısında Türkiye, Katma Protokol 
ile sağlamış olduğu avantajları büyük ölçüde kaybetmiştir. AET'nin üçüncü ülkeler ile tercihli ilişkilere gir
miş olması ve Türkiye-AET ortaklığının ayrıcalıklı niteliğinin giderek ortadan kalkması, ortaklık ilişkisinin da
yandığı dengeyi Türkiye aleyhine bozmuştur. 

98. AET ile olan ilişkiler ekonominin dışa açılma politikasına da uygun olarak yeni baştan düzenlenecek, 
AET ile ekonomik bütünleşme konusunda gerekli adımlar Plan dönemi içinde atılacaktır. AET tarafından bazı 
ihraç mallarımıza konulan kısıtlamalar ele alınarak bunların kaldırılması sağlancaktır. 
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99. Türkiye, AET'ye tam, üye olarak katılma sonucunda Roma Anlaşması'nın gümrük birliğine ilişkin 
kurallarını bütünüyle üstlenmek durumunda olacaktır. Ancak, bir ekonomik sektörde veya belli bir bölgede 
katılma ile birlikte ortaya çıkabilecek ekonomik güçlükleri gidermek için geçici nitelikte tedbirlere başvur
ma imkânı saklı tutulacaktır. 

1Ö0. Türk tarımının, Topluluğun tarım sektöründeki faaliyetlerinin tamamına yakın bir bölümünü yönlen
diren ortak piyasa düzenlerine uyum sağlama imkânları araştırılacak, bu düzenler çerçevesinde öngörülen politi
kaların tarım kesiminde yaratabileceği olumsuz etkiler için gerekli tedbirler alınacaktır. 

101. Türkiye ile AET arasındaki gelişme seviyesi farkı dolayısıyla Türkiye'nin AET'ye karşı karşılaştırma
lı üstünlüğü, çok yüksek sermaye-yoğun ve çok düşük emek-yoğun sanayi dallan arasında kalan çok geniş 
mal grubundadır. Üretimin yönlendirilmesinde bu husus dikkate alınacaktır. 

102. Türkiye AET'ye tam üye olmadan dahi* işçilerinin Toplulukta serbest dolaşımının kademeli olarak 
gerçekleştirilmesi hakkını elde etmiştir. Türkiye bu hakkından vazgeçmeyerek işçilerinin serbest dolaşımı için 
gerekli gördüğü tüm tedbirleri alacaktır. 

1CJ3. 1980 yılından bu yana bazı AET ülkeleri Türkiye ile imzalamış oldukları vize muafiyet anlaşmalarını 
yürürlükten kaldırarak Türk vatandaşlarına bazı istisnalar dışında vize mecburiyeti getirmişlerdir. Bu uygu
lamanın düzeltilmesi gereklidir. 

1014. Türkiye'nin Topluluğa katılması ile büyük ölçüde ortaya çıkabilecek olan Topluluk mevzuatını uygu
layabilecek nitelikte kalifiye personel ihtiyacının karşılanması için gerekli tedbirler Plan dönemi içinde alına
cak, kamu kuruluşlarında gerekli örgütlenme süratle yapılacaktır. 

6. YABANCI SERMAYE POLİTİKASI 

105. 6224 sayılı kanun kapsamı dışında kalan (petrol hariç) yabancı sermaye işlemleri bu Kanun kapsa
mına alınacak, yabancı sermaye uygulamalarında teşki'ât ve mevzuat yönünden gerçekleştirilen düzenlemelerin 
bahis konusu kanuna .dahil edilmesine çalışılacaktır. 

106. Oünya'daki gelişmelere paralel olarak, ticarî ve sınaî faaliyetleri Türkiye dışında bulunan şirketlerin 
(off-shore business), kuruluşuna imkân verecek tedbir ve teşvikler geliştirilecektir. 

107. Körfez ülkelerinin, ekonomimizin kalite, teknoloji ve pazar kabiliyetini geliştirecek şekilde yatırım yap
maları desteklenecektir. 

108. Yüksek finansman 've ileri teknoloji gerektiren kritik projelerin uygun yabancı sermaye yatırımlarıyla 
gerçekleştirilmesi teşvik edilecektir. 

109. «Serbest IBölgeler» in geliştirilmesi yoluyla yurt içindeki ithal mallarının stok seviyelerinin düşürül
mesine, transit ticaretin ve bu bölgelerden yapılacak ihracattan sağlanacak döviz gelirlerinin artırılmasına ça
lışılacaktır. 

II. — TEŞVİK POLİTİKASI 

110. Teşvik Politikasının amacı, müteşebbislerin tercihlerini plan hedefleri doğrultusunda yönlendirmektir. 
111. İhracatın teşvikinde anagaye ihracat hacminin artırılması; artışın süreklilik kazanması, ihraç ürünleri

nin çeşitlenmesi ve toplam içinde özellikle sınaî ürünlerin payının artırılmasıdır. 
112. Teşvik ve yönlendirme araçları, yatırımın konusuna, kapasitesine, teknolojisine, istihdam ve ödeme

ler dengesine katkısı ile yer seçimine göre etkili ölçülerde farklılaştırılmış olarak ve selektif biçimde kulla
nılacaktır. Bu çerçeve yatırımların yurt düzeyinde dengeli dağılımını yönlendirmek amacı ile, teşvik tedbirle
rinin yörelere göre uygulanmasında farklılaştırmaya devam edilecek; yurt dışında çalışan vatandaşlarımızın 
yapacakları yatırımlar ile kalkınmada öncelikli yörelerde ve organize sanayi bölgelerinde yapılacak yatırımla
ra ve ihracata dönük yatırımlara ilave teşvikler sağlanacaktır. 

113. Teşvik mevzuatı tek yasada toplanarak, birbirini tamamlayan ve değişen iç ve dış piyasa şartlarına 
uyum sağlayabilecek esneklikte bir yatırım ve ihracatı teşvik sistemi geliştirilecektir. 

114. İstihdam probleminin çözülmesinde emek yoğun yatırım projelerinin teşvikine ağırlık verilecektir. 
115. Yatırımların finansmanında özkaynak kullanımı teşvik edilecektir. 
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116. Bölge ülkelerinin ihtiyacını karşılamaya yönelik, ortak veya münferid, özellikle taşıma maliyetleri ve 
hammadde kaynaklarına yakınlık yönünden avantaja sahip sanayi, tarım ve hayvancılık yatırımlarına öncelik 
verilecektir. 

117. Yurt dışı müteahhitlik ve mühendislik hizmetleri ve taşımacılık yoluyla sağlanan döviz gelirlerini ar
tırmak için mevcut teşvik araçlarının uygulanmasına devam edilecektir. Özellikle deniz taşımacılığı ve gemi inşa 
sanayii, enerji ve tarıma dayalı entegre yatırımlar ve toplu konut yatırımları için ilave teşvik tedbirleri uygu
lanacaktır. 

118. Özellikle dayanıklı tüketim ve yatırım mallarının dışarıda pazarlanmasında, satış sonrası bakım hiz
metlerinin devamlılığını temin etmek üzere depolama, büro, acentelik, bayilik ve temsilcilik kurulması yolun
da Devletçe gerekli her türlü destek sağlanacaktır. 

119. Haberleşme araçlarının ihracatçılara öncelikle sağlanması konusunda yapılacak düzenlemelere paralel 
olarak bu konuda alt yapının finansmanı teşvik edilecektir. ^ 

III. — TASARRUF VE FİNANSMAN POLİTİKALARI 

1. PARA VE KREDİ POLİTİKASI 

120. Ekonomide reel büyümenin v_e konjonktürel değişmelerin gerektirdiği likidite ihtiyacını karşılayacak, 
enflasyonist talep baskısına neden olmayacak yeterli para arzı politikası uygulanacaktır. 

121. Merkez Bankası kaynakları, Plan ilkeleri ve program hedefleri doğrultusunda esnek bir para poli
tikasının izlenebilmesine imkâç verecek şekilde tahsis edilecektir. Merkez Bankası açık piyasa işlemleri yapma-
imkânlarını değerlendirecektir. 

122. Kamu kesiminin finansman ihtiyacı sağlıklı kaynaklardan karşılanacaktır. 
123. Faiz Politikası; ' •- " ^ 
i) Ekonomide kaynakları mobilize ederek malî tasarrufları artırıcı ve bu tasarrufları enflasyona karşı 

koruyucu, 
ii) Kaynakların etkin dağılım ve kullanımını' sağlayıcı, yönde uygulanacaktır. 
124. Kamu kesimince ihraç edilecek menkul değerlerin faizleri; 
i) Kamu kesimi borçlanma hedeflerini asgarî borç yükü ile gerçekleştirme, 
ii) Bankaların mevduat kabulünde uygulayacakları faizlere ekonomik konjonktürün gerektirdiği yönü 

verme, 
iii) Özel kesimin menkuL^değer ihraçlarında uygulayacağı faiz oranlarını yönlendirme, 
iv) Gerektiğinde ekonomideki aşırı likiditeyi kontrol etme, esasları içinde tespit edilecektir. 
125. İç tasarruf oranının yükseltilmesi için gönüllü tasarruflar teşvik edilecek, tasarruf sahiplerinin mevdu

at yanında hisse senedi ve tahvil gibi diğer malî araçlara da plasmanda bulunma imkânları genişletilecektir. 
126. Gerçekçi faiz oranlarının uygulanması, aracılık faaliyetlerinin etkinleştirilmesi, vergilendirme ve teş

vik sisteminin reorganizasyonu yoluyla mevduat ve kredi faizi arasındaki farkın. azaltılmasına çalışılacaktır. 
127. Mevduat munzam karşılığı sisteminin basitliğini koruması esastır. Bankaların mevduat munzam kar

şılıklarını zamanında ve tam olarak tesis etmeleri sağlanacaktır. Mevduat munzam karşılık ve disponibilite 
oranları, etkin bir para politikası aracı olarak kullanılacaktır. 

128. Reeskont faiz oranları, banka sistemi kaynaklarını Plan öncelikleri doğrultusunda yönlendirme ve 
ekonomide likiditeyi kontrol etme ilkeleri çerçevesinde belirlenecektir. 

129. Tercihli kredi sistemi tedricen genel sisteme entegre edilecek, bu krediler için uygulanan faiz had
lerinin istisnaî haller dışında enflasyon oranının altına düşmemesi hedef alınacaktır. 

130. Orta ve uzun vadeli kredi uygulaması yaygınlaştırılacaktır. 
131. Ziraat Bankası kontrollü ziraî .krediler ve tarıma dayalı sanayi teşebbüsleri için yeterli kaynak ayı

racaktır. 
132. T. Halk Bankası kaynaklarının kullandırılmasında kuruluş ilkelerine uygun şekilde, optimum ölçeği, 

sermayenin etkin kullanımını ve teknolojik gelişmeyi gözeten küçük sanayi işletmeleri ile esnaf ve sanatkâra 
ağırlık verilecek ve bu bankanın kredi imkânları geliştirilecektir. 
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133. Devlet Yatırım Bankası tahvil ihracı yoluyla kaynak sağlamaya ağırlık verecektir. Sermaye piyasası
nın geliştirilmesinde kalkınma ve yatırım bankalarından yararlanılacaktır. 

134. DESİYAB'ınmalî kaynaklan güçlendirilecek, banka, çok ortaklı işçi şirketlerine gerek proje hazır
lama, gerekse işletme yönetiminde teknik ve idarî katkıda bulunabilecek bir yapıya kavuşturulacaktır. 

135. Sermaye piyasasının gelişmesi orta vadeli bir program içinde hızlandırılacaktır. Sermaye piyasasının 
sınaî mülkiyeti geniş kitlelere yayarak gelir dağılımını daha adil bir hale getirme ve işletmelerin malî bünye
lerini güçlendirme fonksiyonlarından etkin şekilde yararlanılacaktır. 

136. Sigorta sistemi yeniden düzenlenecek, daha dnamik bir yapıya kavuşturulacaktır. 

2. MALÎYE POLİTİKASI 

137. iktisadî ve sosyal gelişmeyi artan oranlarda iç tasarruflara dayandırmak, tabî ve beşerî kaynakla
rımızı en etkin ve verimli bir şekilde kullanmak Plan döneminde uygulanacak Maliye Politikasının temel 
amaçlarıdır. 

138. Kalkınmanın hızlandırılmasında ana unsurlardan biri olan iç tasarrufları artırma gayretlerine kamu 
(kesiminin etkin bir şekilde katkıda bulunması gerekîdir. 

139. Enflasyonla mücadele fiyat artışları 1989'da yüzde 10 civarına inecek şekilde sürdürülecektir. 
140. Millî gelirde hedef alınan gelişme ile hizmet talebinde, personel sayısında ve diğer cari giderlerde 

ortaya çıkacak ihtiyaç dikkate alınarak belirlenen kamu tüketim miktarları aşılmayacak, verimsiz istihdam ar
tışından kaçınılacaktır. 

141. Yeni sübvansiyon harcamalarından kaçınılacak, halen mevcut olanlar ted/icen azaltılarak kaldırılacaktır. 
142. Hizmetin niteliğinin kesinlikle ayırdedilemeyişi, veya cari ödeneklerin yetersizliği gibi sebeplerle za

manla yatırım bütçeleri içinde yer alır hale gelmiş cari karakterli harcamalar tedricen cari harcama bütçesine 
intikal ettirilecektir. 

143. Gelişme ve istikrar ile yakından ilgili olan tarım, eğitim, sağlık, araştırma ve iç güvenlik hizmet
lerinde cari gider ihtiyaçlarının karşılanmasına öncelik verilecektir. 

144. »Bütçe ve Hazine genel hesap sistemleri ekonomik analiz ve uygulamayı takip açısından daha kulla
nışlı ve sade bir yapıya kavuşturulacaktır. 

145. Kamu hizmetlerinin her kademesinde israf önlenecek ve tasarrufa riayet edilecektir. 
146. Kamu gelirlerine gelişen ekonomik faaliyetleri kavrayacak bir esneklik kazandırılacaktır. 
147. Vergiler, kurumlaşmayı, tasarrufu ve yatırımları teşvik edecek bir araç olarak kullanılacaktır. 
148.. Vergi idaresi reorganize edilecek, otomasyon artırılarak mevcut personel ile daha etkili hizmet veril

mesi sağlanacaktır. 
149. Vergi sistemi sadeleştirilerek, kolay anlaşılır ve adil hale getirilecek, ihtilafların asgarî hadde indiril

mesi ve vergi kayıplarının azaltılması yönünde gerekli tedbirler alınacaktır. 
150. ödeme gücü olan fert ve sektörlerin vergi adaleti prensiplerine göre vergilendirilmeleri sağlanacaktır. 
151. Katma değer vergisi sistemine geçilecektir. 
152. Vergi sisteminde ölçü esasına göre vegilendirme yerine, vergi tekniğinin imkânları ölçüsünde değer 

esasına geçilecektir. 
153. Kamu kesiminde döner sermaye sistemi kârlı ve verimli çalışacak şekilde yeniden düzenlenecektir. 

3, KAMU İKTİSADI TEŞEBBÜSLERİ POLİTİKASI 

V5.4<- Kamu İktisadî Teşebbüsleri kârlı ve verimli çalışmaları esastır. Bu maksatla, ilgili mevzuat uygulama 
sonuçlarına göre devamlı olarak değerlendirilecek, gereken hallerde yeni tedbirlerle İslah edilecektir. Bu çer
çevede, yönetimde devamlılığı sağlayacak, tecrübeli, bilgili ve ehliyetli kadroların teşekkülüne imkân verecek, 
KİT'nin idarî ve malî açılardan bağımsız çalışabilmelerini sağlayacak düzenlemeler yapılacaktır. 

155. Kamu İktisadî Teşebbüslerine bağlı bazı işletmelerin hisse senetleri satışı yoluyla halka açılması sağ
lanacaktır, 
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156. Kamu İktisadî Teşebbüsleri yatırımlarını, Plan hedefleri doğrultusunda enerji, madencilik, ulaştırma 
haberleşme sektörleri ile rehabilitasyon ve darboğaz giderme alanlarında yoğunlaştıracaklar, özel sektörün ye
terli olduğu alanlarda yeni yatırımlardan kaçınacaklardır. 

157. Kamu iktisadî Teşebbüsleri, girdilerin zamanında tedariki ile bunların kullanımında azamî tasar
rufu sağlayacak tedbirleri alacak, kapasite kullanımını optimal seviyeye çıkararak personel başına üretim ve 
verimi artıracaklardır. 

158. Kamu İktisadî Teşebbüsleri aşırı stok birikimlerine yol açmayacak bir şekilde stok kontrol ve değer
lendirme sistemlerini geliştireceklerdir. 

159. Kamu İktisadî Teşebbüsleri ürettikleri mal ve hizmetlerin kalitesini yükseltici tedbirleri alacaklar, dış 
ticaret ünitelerini yeterli hale getirerek dış pazarlara açılma çabalarını aralıksız sürdüreceklerdir. 

160.1 Kamu İktisadî Teşebbüsleri personel rejimi, muhtelif kuruluşlarda çalışan tüm personelin aynı sta
tü altında çalışmalarına imkân sağlayacak, işletme faaliyetlerinde yaratıcılığı, bilgi ve beceriyi teşvik edecek ve 
sektörün özelliğine ve görevin önemine uygun bir ücret politikasının uygulanmasına imkân verecek şekilde 
düzenlenecek ve süratle yürürlüğe konulacaktır. 

161. Kamu İktisadî Teşebbüslerinin sermaye yapılarını faaliyet hacimlerine uygun hale getirme çalışma
ları sürdürülecek, işletme ve yatırım faaliyetlerinde işletme dışından sağlanacak kaynakların karşılanmasında 
görülen güçlükler giderilecek, Kamu İktisadî Teşebbüsleri sisteminin 'bütçe üzerindeki yükleri azaltılacaktır. 

IV — FİYAT VE TARIMSAL DESTEKLEME POLİTİKALARI 

1. FİYAT POLİTİKASI 

162. Fiyat mekanizmasının üretim ve talep yapısını belirleme, kaynak ve gelir dağılımını düzenleme fonk
siyonlarından etkin şekilde yararlanılacak, ekonominin işleyişi ekonomik kurallar içinde tanzim edilecek, eko
nomiye müdahalede makro politika araçlarına ve gereken hallerde kurumsal düzenlemelere ağırlık verile
cektir, 

163. Gelişen iç piyasa ve ihracat taleplerini karşılamak, tüketiciyi korumak,, piyasanın işleyişindeki ak
saklıkları gidererek, kaliteli, yeterli ve istikrarlı fiyatla mal ve hizmet arzını sağlamak amacıyla, özellikle ka
pasite kullanımı artırılacak ve yatırımların gecikmeksizin bitirilmesıine çalışılacaktır. Vergi, bütçe, para - kre
di, dış ticaret, kur, gelir ve KİT fiyat politikaları, enflasyonla mücadele etmek ve fiyat istikrarına ulaşmak 
amacıyla etkin bir şekilde koordine edilecektir. 

164. Fiyat ve gelir politikalarının gelir dağılımını iyileştirici yönde uygulanmasına özen gösterilecektir. 
165. Tüketicinin korunması ile ilgili olarak; 

— Hammadde, işgücü, enerji ve zaman kaybını önlemek amacı ile işletmelerde, koruyucu kalite kontrol 
(entegre kalite kontrol) tekniklerinin yaygın şekilde kullanılmasını sağlamak üzere kurulacak olan teşkilatlar 
devletçe desteklenecektir. 

— Sanayide prodüktiviteyi ve kaliteyi geliştirici tedbirler alınacaktır. 
— İhracat bakımından ve halkın can emniyeti yönünden önemli olan madde ve mamullerin standartlara 

uygunluğunun belgelendirilme işlemlerinin, uluslararası veya bölgesel kuruluşlarca belirlenen usullere uygun 
olarak yapılmasını sağlamak üzere gerekli teşkilatlanmaya gidilecek, belgelendirme ve laboratuvar onay sis
temi ile metoroloji merkezinin kurulması gerçekleştirilecektir. 

— Tüketicilerin piyasa şartlarından haberdar olmaları sağlanacaktır. 
— Üreticiler arasında rekabet teşvik edilecek ve tekelleşmeler önlenecektir. 
166., Ticarî kuruluşların aracılık maliyetlerinin düşürülmesi amacıyla, kredi, sigorta, depolama ve ulaşım 

hizmetlerinde kolaylıklar sağlanarak, bu kuruluşların optimal büyüklüğe ulaşmaları desteklenecektir. 
167, Düzenli bir pazarlama zincirinin kurulması için gerekli tedbirler alınacak, tasnif, işleme ve amba

lajlama tesislerinin geliştirilmesi teşvik edilecektir. 
168. Ekonomideki aşırı kazançların ortadan kaldırılmasında ve tüketiciye ucuz ve kaliteli mal temininde 

ithalatın piyasayı düzenleyici fonksiyonundan yararlanılacaktır. 
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2, TARIMSAL , DESTEKLEME POLİTİKASI 

169. Tarımsal destekleme politikasında; tarımsal fiyat ve gelirlerde istikrarı korumak, pazarlama kolay
lıkları sağlamak, ekilebilir arazinin özelliklerine ve iç ve dış talebe uygun bir üretim yapısı içinde verimliliğin 
artmasına yardımcı olmak esastır. 

170. Tarım sektörü bölümünde belirtildiği üzere tarımsal üretimin teşvikinde fiyat politikası yanında ucuz 
ve yeterli girdi, tarımsal eğitim, tarımsal teşkilatlanma ve teknolojik gelişme imkânlarının artırılması gibi fi
yat dışı destekleme araçlarına yer verilecektir. 

171. İhracata dönük tarımsal ürünlerin desteklenmesinde, dış rekabet imkânları göz önünde tutularak 
kaliteli ve standart ürün lehine daha etkin bir fiyat farklılaştırma politikası izlenecektir. 

172. Tabiî şartlardan doğan gelir istikrarsızlığına karşı tarım ürün sigortası kurulması için çalışmalar 
yapılacaktır. 

173. Destekleme alımlarının finansmanında ekonomide enflasyonist baskı yaratılmaması ve destekleme ile 
görevli kuruluşların öz kaynak katkısının artırılması esastır. 

174. Tarımsal destekleme fiyatlarının daha gerçekçi bir şekilde belirlenmesine yardımcı olmak amacıyla, 
rekolte tahminlerinin daha sağlıklı yapılması ve tarım istatistiklerinin geliştirilmesi için gerekli tedbirler alı
nacaktır. 

175J Üreticilerin ürünlerinin en iyi. şekilde değerlendirilmesini sağlamak ve etkinliği artırmak amacıyla Ta
rım Satış Kooperatifleri Birliklerinin kuruluş amaçları yönünde hizmet vermeleri, rasyonel »bir şekilde çalış
maları ve destekleme amacıyla tahsis olunan fonların zamanında geri dönmesi sağlanacaktır,, 

176< Destekleme ürün bedellerinin kanunlarda belirtilen istisnalar dışında T.C. Ziraat Bankasınca üretici
ye doğrudan ödenmesine devam edilecek ve ödemelerin zamanında yapılmasına özen gösterilecektir. 

/ 
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I — SEKTÖREL GELİŞME HEDEFLERİ 

a) HEDEFLER 

177. 1978 - 1983 döneminde yılda ortalama yüzde 4,1 oranında artan toplam fizikî üretimin, V. Plan 
döneminde yüzde 6,6 dolayında artması öngörülmüştür. 

178. Plan döneminde toplam mal ihracatı yılda ortalama yüzde 10,6 oranında artacağından, ihracatın üre
timdeki payının yüzde 11,3'den yüzde 13,7'ye ulaşması beklenmektedir. Bu dönemde mal ithalatı yıllık orta
lama artış oranı yüzde 8,2 olacaktır. 

179. V. Plan döneminde tarım sektörü üretimi yılda ortalama yüzde 3,6 oranında gelişecek, tarım alt sek
törlerinden bitkisel üretim, hayvancılık, su ürünleri ve orman ürünlerinde yıllık ortalama üretim artış hızı sı
rasıyla yüzde 3, yüzde 4,7, yüzde 7,7 ve yüzde 3,1 olacaktır. 

180. Tarım sektörü üretiminin toplam fizikî üretim içinde 1984'te yüzde 24,8 olan payının Plan dönemi 
sonunda yüzde 21,5'e ineceği tahmin edilmektedir. 

181 ̂  1984 yılında 241,6 milyar TL. düzeyinde gerçekleşmesi beklenen toplam tarım ihracatının yılda orta
lama yüzde 9,1 oranında artması ve Plan dönemi sonunda 374 milyar TL.na yükselmesi ve bu değerin yüz
de 66,2 sinin bitkisel üretim, yüzde 27,4'ünün hayvancılık, yüzde 3 ünün ormancılık ve yüzde 3,4 ünün su 
ürünlerinden oluşması beklenmektedir. 

182, Plan döneminde tarımsal ürün ihracatının üretimdeki payının yüzde 7,1'den yüzde 9,1'e artırılması 
hedef alınmıştır. 

183, Beşinci Plan döneminde madencilik sektörü toplam üretiminin yılda ortalama yüzde 7,3 oranında 
gelişmesi beklenmektedir. 1984 yılında 3,7 milyon ton dolayında gerçekleşeceği tahmin edilen demir ceVheri 
üretiminin Plan dönemi sonunda 5,8 milyon tona, linyit üretiminin de 22,1 milyon tondan 50,9 milyon ton 
düzeyine çıkarılması planlanmıştır. 

184, Madencilik sektörü ihracatı Beşinci Plan döneminde yılda yüzde 8,4 oranında artacak, ihracatın üre
timdeki payı yüzde 11,8'den yüzde 12,4'e çıkacaktır, önemli kısmı ham petrolden oluşan sektör ithalatının 
artış hızı yıllık ortalama yüzde 9 dolayında gerçekleşecektir. 

185, Plan döneminde imalat sanayii üretimi yüzde 7,3 oranında artacaktır. Böylece sektörün toplam fizikî 
üretimdeki payının yüzde 68,7 den yüzde 71,1 e yükselmesi beklenmektedir. Üretim artış hızına en büyük 
katkı yatırım malları üretiminden gelecektir. 

186, 1984 yılında toplam ihracatın yüzde 81,5 ini oluşturan imalat sanayii ihracatı yılda ortalama yüzde 
lıl dolayında artarak Plan dönemi sonunda yüzde 82,8 lik bir paya ulaşacaktır, 

187, 1984 de 29.800 Gwh dolayında gerçekleşecek elektrik üretiminin 1989 yılında 50.700 Gwh'a çıkarıl
ması hedef alınmıştır. Bu sebeple, Plan döneminde elektrik, gaz - su toplam üretimi yıllık yüzde 11,2 ora
nında artacaktır. 

b) SEKTÖREL İLKELER VE POLİTİKALAR 

188, Tarımsal ürünlerin işlenmesi ve pazarlanması gibi konulara yönelik kooperatifçilik desteklenecektir. 
Tarım kredilerinin 'başlıca ürünlerin durumu dikkate alınarak önceliklere göre dağılımı her yıl programlarla be
lirlenecek, aynî kredilerin, kontrollü kredilerin ve belirli proje uygulamalarına yönelen kredilerin miktarı artırı
lacaktır. Tarım kredileri içinde orta ve uzun vadeli yatırım kredilerine gerekli ağırlık verilecektir. Teminat 
sistemi makul esaslara bağlanacak ve kolaylaştırılacak, tarım ürünlerinin değerlendirilmesi için kredi ve pa
zarlama desteği artırılacaktır. 

189, Tarımda verimliliğin artırılması, bitki deseninin çeşitlendirilmesi ve ileri teknolojilerin uygulanması 
amacı ile sulama yatırımlarına verilmekte olan ağırlık sürdürülecek, tarla içi ve toprak muhafaza hizmetleri 
ile özellikle küçüksu kaynakları ve yeraltı su kaynaklarının geliştirilmesi hızlandırılacak ve bu yatırımlar ku
rak bölgelerde yoğunlaştırılacaktır. Sulama şebekelerinde tarla içi geliştirme hizmetlerine çiftçi katkısı artırı
lacak, sulama yatırım ve hizmetlerinin faydalananlar tarafından geriye ödenmesi konusu düzenlenecektir. 
Sanayinin özel haller hariç verimli tarım alanlarına özellikle sulama alanlarına yayılması önlenecektir. 

190, Güneydoğu Anadolu projesini entegre bir proje anlayışı içinde geliştirmek amacıyla ilgili kuruluş
lar arasında etkin bir işbirliği sağlanacaktır. Bunun için bir koordinasyon ünitesi kurulacaktı^ 



— 46 — 

191. Ortalama yağışın uygun olduğu bölgelerde nadas alanlarından yemeklik ve yemlik baklagiller ekimi 
yoluyla yararlanma amacını güden uygulamalar belirli proglamlar çereçevesinde sürdürülecektir. Ayrıca Gü
ney ve Batı Bölgelerimizde başlatılan, başta soya fasulyesi olmak üzere, ikinci ürün yetiştirme çalışmaları yay
gınlaştırılacaktır. özellikle ihracata dönük çiçekçilik desteklenecektir. 

192. Şeker pancarı üretimi iç talep esas alınarak düzenlenecektir. 
193. Başta ihracatı artırılacak ürünler olmak üzere tüm bitkisel ürünlerin yüksek verimli standart tür

lerinin geliştirilmesine imkan veren bir tohumluk endüstrisinin oluşturulması hedef alınacak, bu alanda yurt dı
şında geliştirilen teknolojiler ile yüksek verimli ve nitelikli tohum çeşitlerinin süratle çiftçiye ulaşması sağla
nacaktır. Tohumlukların teknik gereklere uygun süreler içinde değiştirilmesi ilkesi uygulanacaktır. 

194. Tohumluk, fidan, fide ve bağ çubuğu temini ile meyve ve bağ tesislerinin teşvikinde tarıma dayalı 
sanayilerin ihtiyaçları da göz önünde bulundurulacaktır. 

195. özellikle tohumluk yatırımlarında yabancı sermaye girişi teşvik edilecektir. 
196. Yaş meyve ve sebze konusunda haızlanmakta olan ve V. ve VI. Plan dönemini kapsayan Anaplan 

Çalışmaları Beşinci Plan döneminin ilk yılı sonunda tamamlanacak, üretim, yatırım ve ihracat bu Plan doğ
rultusunda yönlendirilecek, seracılık özellikle desteklenecektir. 

197. Yaş meyve ve sebze alt sektörünün yurt içinde ve dışında düzenli, güçlü ve güvenilir bir pazarlama 
teşkilatına kavuşturulması konusunda sürdürülen çalışmalar Plan döneminin ilk yılında tamamlanacak ve bu 
teşkilatın faaliyetleri Devletçe desteklenecektir. 

198. Hayvan varlığı içinde yüksek verimli kültür ırkı hayvan miktarının çoğaltılması et, süt, yumurta 
gibi hayvansal ürünlerin miktar ve kalitesinin artırılması hedef alınacaktır. Verimi düşük yerli ırk hayvan
ların et ve süt verimlerini artırma amacı ile uygulanan suni ve tabiî tohumlama çalışmaları geliştirilecek ve 
yaygınlaştırılacaktır. 

il 99. Hayvancılıkta çok önemli bir yer tutan salgınve bulaşıcı hastalıklar ile mücadele "belirli programlar 
çerçevesinde yürütülecektir. 

200̂  Yurt içi 'beyaz et ve yumurta talebini karşılamak ve sektörün ihracata yönelmesine imkân hazırla
mak amacıyla et ve yumurta tavukçuluğunda ekonomik büyüklükte entegre tesislerin kurulmaları teşvik edile
cektir. 

201, Özel ağaçlandırma çalışmaları ve köylüye yönelik diğer sosyo - ekonomik faaliyetler devletçe destek
lenerek, orman köylüsü kalkındırılacak ve korunacaktır. Bu meyanda her derecedeki okul öğrencilerinin ağaç
landırma faaliyetlerine katılması sağlanacaktır. 

202.; Madencilik sektöründe temel ilke yeraltı zenginliklerinin araştırılıp, işletilebilir hale getirilerek eko
nomiye kaynak sağlanmasıdır. Bu sebeple kamu - özel ve yabancı her türlü kaynaktan faydalanılması esas
tır. Kamu kaynakları öncelikle termik santrallara bağlı linyit projelerine, bor tuzlarına ve stratejik madenler 
üretimine tahsis edilecektir. 

203. Madencilikte özel sektör faaliyetleri teşvik edi lecektir. 
204. Tabiî gaz kaynaklarının geliştirilmesine öncelik verilecek, tabiî gaz kaynaklarının güvenilir işletme 

rezervleri ve tüketici sektörlerin ihtiyacı tespit edilecektir. 
205. V. Plan döneminde gelişmenin ağırlıklı sektörü imalat sanayii olacaktır. x 

206. Mevcut sanayide teknoloji seviyesinin geliştirilmesi ve kapasite kullanımının artırılması birinci ön-> 
çeliğe sahip olacaktır. Kamu kesiminde tamamlama ve darboğaz giderme yatırımları ile maliyetleri düşürücü 
ve kaliteyi yükseltici yatırımlara önem verilecektir. 

207. Ekonomik ve coğrafî avantajlarımızdan yararlanmayı ve ihracatı artırmayı hedef alan ekonomik öl
çekli yeni sanayi yatırımları teşvik edilecektir. 

208. Halen düşük kapasitelerde kurulmuş bulunan tesislerde gerek ürün gerekse yarı ürün imalatında en
tegrasyon sağlanması, üretimin ekonomik kapasitelerde uygun maliyetle ve kaliteli olarak yapılması ve kurulu 
ya da kurulacak kapasitelerin ihracata yönelmesi teşvikedilecektir. 

209; Sanayiinin bütün yurda yayılması için Devlet, altyapı ve hizmet yatırımlarına öncelik verecektir. 
210. İmalat sanayiinde özel kesime daha fazla ağırlık verilecektir. Özellikle gıda, dokuma, giyim ve orman 

ürünleri sektörlerinde özel sektör yatırımlarının hızlı bir gelişme göstermesi hedef alınmıştır. 
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• 211. Kimya ve petrokimya sektörlerinde devam etmekte olan büyük kamu yatırımları Plan dönemi 
içinde tamamlanacaktır. Dönem içinde dokuma, gübre sektörlerinde modernizasyon, demir - çelikte büyük 
tevsi yatırımlarına devam edilecektir. Savunma sanayiinin geliştirilmesine yönelik yatırımlara ağırlık verilecek
tir. 

212. Sanayide modem kalite kontrol tekniklerinin kullanılması teşvik edilecek 'VQ bu alanda kurulacak 
kalite kontrol teşkilatları ve eğitim birimleri desteklenecektir. 

213. Enerji darboğazının hafifletilmesi amacıyla birincil enerji kaynaklarının artan enerji talebini karşıla
yacak şekilde geliştirilmesi, ekonomik olarak işletilebilirliği belirlenen kaynakların süratle devreye sokulmaları 
ve bu alanda yapılacak yatırımların zamanında tamamlanmaları sağlanacaktır., 

214- Jeotermal enerji kaynaklarının geliştirilmesine öncelik verilecektir. Kalkınmada öncelikli yörelerde bu
lunan jeotermal enerji kaynaklarının kısa bir zamanda devreye girebilmeleri 'için bu bölgelere ek teşvikler uy
gulanacaktır. 

215. Enerji sektöründe anapolitika, amaçlanan ekonomik 'büyüme ve toplumsal gelişmeleri destekleyecek 
ve yönlendirecek şekilde Ülke enerji ihtiyacının zamanında, yeterli ve güvenilir olarak karşılanmasıdır. Bu
nun için mevcut enerji kaynakları geliştirilecek, yeni kaynakların aranmasına ve en kısa zamanda kullanı
ma sunulmasına önem verilecektir. Üretimden tüketime kadar her aşamada rasyonalizasyon ve tasarruf ilke
lerine uyulması, kaynakların ve çevrenin korunması ve tamamlanmış yatırımların tam kapasitede çalıştırılması 
anailkeler olacaktır. 

216. Enerji tüketiminde ekonomik olmak kaydıyla yerli kaynak kullanımına ve ithal kaynaklı primer 
enerjiye öncelik verilecektir. Elektrik enerjisi darboğazının aşılması için kısa dönemde düşük kalorili linyitlere 
dayalı termik santrallarla, uzun dönemde hidrolik kaynaklara ağırlık verilmesi sağlanacaktır. 

217. Yurt içi petrol üretiminin artırılması amacıyla ham petrol arama ve üretiminde özel sektöre ve dış kay
naklara ağırlık verilecek, bu alandaki faaliyetler teşvik olunacaktır. 

218. Kısa vadede talebin yönetimini amaçlayan enerji tasarrufu ile uzun vadede üretim verimliliğinin artı
rılması ve dağıtım kayıplarının azaltılmasını amaçlayan rasyonalizasyona gereken önem ve öncelik verilecek, 
tasarruf ve rasyonalizasyon, enerji kaynaklarının etüd proje safhasından üretimine ve nihai kullanımına ka
dar tüm aşamalarda ele alınacak, tasarruf sağlayıcı yeni teknolojilerin uygulanması desteklenecektir. Nihai kul
lanım aşamasında enerji tasarrufu, kamuoyunun bilinçlendirilmesi, eğitim ve teşvik yoluyla sağlanacaktır. 

219. Enerji hammaddelerinin arama ve üretiminde, kamu dışı kaynaklardan yararlanılmaya çalışılacak, bu 
konuda özel sektör ve yabancı sermaye girişimleri desteklenecektir^ 

220. V. Plan döneminde taşımalarda can ve mal güvenliğinin ve ulaşıla'bilirliğin artması, taşıma talep
lerinin karşılanması, taşıma maliyetlerinin, enerji tüketiminin ve tek enerji türüne bağımlılığın azaltılması; de
nizyolu, demoryolu ve 'boru hattı taşımacılığına ağırlık verilmesi, daha verimli bir işletmecilik yapılması, ulus
lararası taşımalarda döviz kazancının artması sağlanacaktır. 

22L Haberleşme hizmetleri ekonominin ihtiyaçları naili TV yayını için uydu teknilijisinden yararlanılacak-
tarzda hızla geliştirilecektir. 

222. Plan dönemi sonunda yurdun her yerinde en az iki radyonun dinlenmesi hedefi gerçekleştirilecektir. 
TV yayınları net olarak izlenir hale getirilecek, çok kanallı TV yayını için uydu teknolojisinden yararlanılacak
tır. 

223. Devlet inşaat ihaleleri tatbikatında gecikmeye ve pahalılığa yol açan engeller kaldırılacak; yatırımcı 
kuruluşların bu konudaki yetkileri genişletilecektir. 

224. Turizmde Devlet, alt yapıyı geliştirmeye ağırlık verecektir. Üst yapının geliştirilmesi, • yatak kapasi
telerinin artırılması ve özellikle işletmecilikte eğitim konuları Devletçe desteklenecek ve yabancı sermaye teşvik 
edilecektir. 

225. Kamu makine parklarının optimal kapasitede verimli ve devamlı kullanımlarını sağlamak amacıyla; 
kamu iş makinelerinin standardizasyonu gerçekleştirilecek, kuruluşlararası işbirliği ve yardımlaşmaya özellikle 
önem verilecektir. 

226. Makine, yedek parça ve malzemeler konusunda mevcut yerli kapasiteden iktisadî olma kaydıyla 
azamî ölçüde faydalanılacaktır^ 



TABLO : 26 — SEKTÖRLER İTİBARİYLE ÜRETİMDE GELİŞMELER 

1983 Fiyatianyla (Milyon Tl.) 

Sektörler 

Tarım 

Bitkisel Üretim 
Hayvancılık 
Ormancılık 

Su Ürünleri 

Sanayi 

A) 

B> 
1. 

Madencilik 

İmalat 

Tüketim Mallan 

Gıda 
İçki 
Tütün 
Dokuma 
Hazır Giyim 
Ağaç Mobilya 
Ayakkabı 

2. Ara Malları 

Çırçırlama 
Ağaç ve Mantar Ur. 
Kâğıt 
Basın 
Deri ve Kürk İşleme 

1978 
Gerçek
leşme, 

2975074 

1812247 
885475 
258164 

19188 

77C9731 

476542 

Yüzde 

27.84 

16.96 
8.29 
2.42 

0.18 

72.16 

4.46 

1983 
Gerçek 
leşme 

3318613 

1958308 
1084220 
233037 

43048 

9772456 

410083 

Yüzde 

25.35 

14.96 
8.28 
1.78 

0.33 

74.65 

3.13 

1984 

Tahmin 

3428660 

2008424 
1129227 
245301 

45708 

10399586 

419364 

Yüzde 

24.79 

1452 
8.17 
1.77 

0.33 

75.21 

3.03 

1989 
V. Plan 
hedefi 

4092240 

2322670 
1417675 
285540 

66355 

14901825 

596206 

Yüzde 

21.54 

12.23 
7.46 
1.50 

0.35 

78.46 

3.14 

Plan Dönemleri 
Yüzde Değişme 

1978-1983 

2.2 

1.6 
4.1 

-- 1.9 

17.5 

4.9 

— 2.9 

1984-: 1989 

3.6 

3 
4.7 
3.1 

7.7 

7.5 

7.3 

6891679 64.50 8928273 68.20 9504992 68.74 13497169 71.06 

3273976 30.64 4193772 32.04 4347913 31.44 5937469 31.26 

2057380 
97655 
166426 
513237 
189288 
172640 
77350 

2762103 

118750 
303983 
49409 
72330 
54820 

19.26 
0.91 
1.56 
4.80 
1.77 
1.62 
0.72 

25.85 

1.11 
2.85 
0.46 
0.68 
0.51 

2706889 
111136 
213711 
600521 
254268 
208910 
98337 

3587183 

130000 
326375 
64222 
86150 
76677 

2068 
0.85 
1.63 
4.59 
1.94 
1.60 
0.75 

27.40 

0.99 
2.49 
0.49 
0.66 
0.59 

2733441 
119004 
226770 
638582 
304873 
221650 
103593 

3883729 

126750 
346623 
68488 
89475 
89348 

19.77 
0.86 
1.64 
4.62 
2.20 
1.60 
0.75 

28.09 

0.92 
2.51 
0.50 
0.65 
0.65 

3698646 
150327 
283810 
856546 
515731 
295455 
136954 

5532261 

. 137500 
464545 
92210 
10955Ö 
128001 

19.47 
0.79 
1.49 
4.51 
2.72 
1.56 
0.72 

29.13 

0.72 
2.45 
0.49 
0.58 
0.67 

5.3 

5.1 

5.6 
2.6 
5.1 
3.2 
6.1 
3.9 
4.9 

5.4 

1.8 
1.4 
5.4 
3.6 
6.9 

7.3 

6.4 

6.2 
4.8 
4.6 
6 

11.1 
5.9 
5.7 

7.3 

1.6 
6 

6.1 
4.1 
7.5 
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TABLO : 27 - ÖNEMLİ MALLARDA ÜRETİM HEDEFLERİ 

M A L L A R 

TARIM 
. Buğday 

Arpa 
Kütlü Pamuk 
Şeker Pancarı 
Ayçiçeği 
Turunçgiller *' 
Et (Tavuk Dahil) 
Süt 
Yumurta 
Su Ürünleri 

MADENCİLİK: 
Demir Cevheri (% 52 Fe) 
Ham Petrol 
Bakır Cevheri (% 1,3 Cu) 
Taş Kömürü 
Linyit 
Bor Tuzlan (Kons. Satılabilir) 
Krom (% 48 Cr203) 
Alümina 

ENERJİ 
Elektrik 

İMALAT 
Şeker 
Bitkisel Yağ (Ham) 
Sanayi Yemi 
Pamuklu Dokuma 
Yünlü Dokuma 
Kâğıt 

•Birim 

Bin Ton 
Bin Ton 
Bin Ton 
Bin Ton 
Bin Ton 
Bin Ton 
Bin Ton 
Bin Ton 
Bin Ton 
Efcın Ton 

Bin Ton 
Bin Ton 
Bin Ton 
Bin Ton 
Bin Ton 
Bin Ton 
Bin Ton 
Bin Ton 

Gwh 

Bin Ton 
Bin Ton 
Bin Ton 
Mil. m. 
Mil. m. 
Bin Ton 

1978 
Gerçekleşme 

15 030,0 
4 750,0 
1 235,0 
& 837,0 

485,0 
1 006,0 

935,0 
4 750,0 

193,0 
246,0 

3 900,0 
1 786,8 
İ 786,8 
4 292,1 

. 15 528,0 
828,9 
400,0 

74,3 

21 726,0 

1 086,5 
322,7 

1 356,8 
833,3 

54,0 
427,0 

1983 
Gerçekleşme 

14 760,0 
5 425,0 
1 352,0 

12 770,0 
715,0 

1 216,0 
1 174,0 
5 900,0 

282,0 
551,9 

3 678,2 
2 189,9 
2 189,9 
3 537,1 

20 282,0 
749,4 
464,9 

57,4 

27 321,0 

1 680,0 
426,0 

2 287,1 
924,1 

49,4 
552,0 

1984 
Tahinin 

15 210,0 
6 000,0 
1 318,0 

11 350.0 
715,0 

1 221,0 
1 235,0 
6 100,0 

300,0 
586,0 

3 727,0 
2 202,0 
2 202,0 
3 600,0 

22 110,0 
760,0 
473,0 

60,0 

29 800,0 

1 504,1 
402,4 

2 550,0 
945,6 

51,9 
587,8 

1989 
Plan Hedefi 

17 200,0 
7 340,0 
1 430,0 

12 100,0 
865,0 

1 445,0 
1 635,0 
7 800,0 

470,0» 
850,7 

a 
5 810,0 
2 798,5 
2 798,5 
4 430,0 

50 900,0 
952,0 
615,2 

85,0 

50 700,0 

1 650,0 
525,0 

4 156,2 
1 190,0 

70,7 
783,3 
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TABLO : 28 — SEKTÖRLER İTİBARİYLE İHRACAT 

Sektörler 

Tarım 

Bitkisel üretim 
Hayvancılık 
Ormancılık 

Su ürünleri 

Sanayi 

1978 

Gerçek
leşme 

131.020 

108.556 
18.755 

1.584 

2.125 

472.691 

Yüzde 
pay 

21.70 

17.98 
3.11 
0.26 

0.35 

78.30 

1983 

Gerçek
leşme 

1 
231.123 
1140984 
80.893 
5.103 

4.142 

1.052.081 

Yüzde 
pay 

18.01 

10.99 
6.30 
0.40 

0.32 

81.99 

1984 

Tahmin 

241.594 

144560 
85.194 
6.840 

5.000 

1.326.616 

Yüzde 
pay 

15.41 

9.22 
5.43 
0.44 

0.32 

84.59 

1989 

V. Plan 
hedefleri 

373.971 

247.430 
102.368 
11.381 

12.792 

2.224.778 

Yüzde 
pay 

14.39 

9.52 
3.94 
0.44 

0.49 

85.61 

1983 fiyatlarıyla 
(Milyon TL.) 

Plan dönemleri 
yüzde değişme 

1978 - 83 

12.02 

5.37 
. 33.95 

26.36 

İ4.28 

17.35 

1984- 89 

9.13 

11.35 
3.74 

10.72 

20.67 

10.89 

A) Madencük 

B) İmalat 

1. Tüketim mallan 

Gıda 
İçki 
Tütün 
Dokuma 
Hazır giyim 
Ağaç mobilya 
Ayakkabı 

2. Ara maları 

Çırçırlama 
Ağaç ve mantar ür. 
Kâğıt 
Basım 

52510 8.70 42.189. 3.29 49.349 3.15 73.856 2.84 — 4.28 8.40 

420.181 

289.031 

132.471 . 
1.004 

59.243 
70.027 
26.227 

29 
29 

122.997 

86.025 
343 
107 
139 

69.60 

47.88 

21.94 
0.17 
9.81 

12.31 
3.63 
0.00 
0.00 

20.37 

14.25 
0.06 
0.02 
0,02 

1.009.891 

607.616 

215.468 
1.494 

53.265 
184.453 
147.268 

3.988 
1.680 

314.455 

45.738 
8.827 
4.073 
1.232 

78.70 

47.35 

16.79 
0.12 
4.15 

15.67 
10.18 
0.31 
0.13 

24.51 -

3.56 
0.69 
0.32 
aıo 

1.277.267 

751.258 

255.589 
2.617 

72.808 
206.524 
203 684 

7.169 
2868 

395.386 

55.680 
10.890 
8.014 
1.696 

81.45 

47.91 

16.30 
0.17 
4.64 

14.80 
11.35 
0.46 
0.18 

25.21 

3.55 
0.69 
0.51 
0.11 

2.150.922 

1.323.710 

446.624 
4.705 

80.472 
320.782 
446.198 

19.329 
5.601 

557.691 

55.680 
21.189 
14.085 
3.464 

82.77 

50.94 

17.19 
0.18 
3.1Q 

14.41 
15.10 
0.74 
0.22 

21.46 

2.14 
0.82 
0.54 
0.13 

19.17 

16.02 

10.22 
8.28 

— 2.10 
21.37 
41.21 

167.48 
125.02 

20.65 

— 11.87 
91.50 

107.06 
54.71 

10.99 

12.00 

11.81 
12.45 
2.02 
9.21 

16.98 
21.94 
14.33 

7.12 

0.00 
14.24 
11.94 
15.35 
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TABLO : 29 — İHRACAT/ÜRETİM ORANLARI (%) 1983 Yılı FSyotlarayla 

1978 

Sektörler Gerçekleşme 

Tarım 4.40 

Bitkisel Üretim 5.99 
Hayvancılık 2.12 
Ormancılık 0.61 

Su Ürünleri 11.07 

Sanayi 6.13 

A) Madencilik 11.02 

B) İmalat 6.10 

1. Tüketim Mallan 

Gıda 
İçki 
Tütün 
Dokuma 
Hazır Giyim 
Ağaç Mobilya 
Ayakkabı 

2. Ara Mallan 

Cırcırlama 
Ağaç ve Mantar Ür. 
Kâğıt 
Basım 
Deri ve Kürk İşleme 

8.83 

6.44 
1.03 

35.60 
13.64 
13.86 
0.02 
0.04 

4.45 

72.44 
0.11 
0.22 
0.19 
0.20 

1983 1984 1989 

Gerçekleşme Tahmin V. Plan Hedefi 

6.96 7.05 9.14 

7.20 7.20 10.65 
7.46 7.54 7.22 
2.19 2.79 3.99 

9.62 10.94 19.28 

10.77 12.76 14.93 

10.29 11.77 12.39 

11.31 13.44 15.94 

14.49 17.28 22.29 
7.96 9.35 12.08 
1.34 2.20 3.13 

24.92 32.11 28.35 
30.72 32.34 37.45 
57.92 66.81 86.52 

1.91 3.23 6.54 
1.71 2.77 4.09 

8.77 10.18 10.08 

35.18 43.93 40.49 
2.70 3.14 4.56 
6.34 11.70 15.27 
1.43 1.90 3.16 
0.70 1.00 2.10 
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TABLO: 30 — SEKTÖRLER İTİBARİYLE İTHALAT 

Sektörler 

Tarım 

Bitkisel üretim 
Hayvancılık 
Ormancılık 

Su ürünleri 

Sanayi 

A) Madencilik 

Hampetrol 
Diğerleri 

B) İmalat 

1. Tüketim malları 

Gıda 
İçki 
Tütün 
Dokuma 
Hazır giyim 
Ağaç mobilya 
Ayakkabı 

2. Ara malları 

Çırçrrlama 
Ağaç ve mantar' ürün. 

1978 

Gerçek
leşme 

13.341 

1.297 
6.228 
5.816 

0 

1,576.501 

572.177 

548.206 
23.971 

1.004.322 

22.853 

16.773 
4 
Q 

5.413 
656 

0 
7 

523.997 

0 
13 

Yüzde 
pay 

0.84 

0.08 
0.39 
0.37 

0.00 

99.16 

35.99 

34.48 
151 

63.17 

1.44 

1.06 
0.00 
0.00 
0.34 
0.04 
0.00 
0.00 

32.96 

0.00 
0.00 

1983 

Gerçek
leşme 

34.017 

10.386 
13.785 
9.846 

0 

2.034.900 

768.788 

726.357 
42.431 

1.266.112 

37.288 

26.543 
632 

0 
9.315 

789 
0 
9 

640.699 

394 
632 

Yüzde 
pay 

1.64 

0.50 
0.67 
0.48 

0.00 

98.36 

37.16 

35.11 
2.05 

61.20 

1.80 

1.28 
0.03 
0.00 
0.45 
0.04 
0.00 
0.00 

30.97 

0.02 
0.03 

1984 

Tahmin 

58.640 

33.638 
. 14.461 

10.541 

0 

2.125.653 

820.974 

774.523 
46.450 

1.304.679 

43.294 

31.850 
896 
719 

9.147 
661 

0 
20 

597.244 

101 
1.019 

Yüzde 
pay 

2.68 

1.54 
0.66 
0.48 

0.00 

97.32 

37.59 

35.46 
2.13 

59.73 

1.98 

1.46 
0.04 
0.03 
0.42 
0.03 
0.00 
aoo 

27.34 

0.00 
0.05 

1 

1989 

V. Plan 
hedefleri, 

42.727' 

9.407 
16.852 
16.468 

o 
3.199.435 

1.260.901 

1.140.008 
120.893 

1.938.534 

68.065̂  

53.767 
1.290 
1.201 

10.957 
809 

0 
40 

747.288 

0 
2.348 

Yüzde 
pay 

1.32 

0.29 
0.52 
0.51 

0.00 

98.68 

» 38.89 

35.16 
3.73 

59.79 

2.10 

1.66 
0.04 
0.04 
0.34 
0.02 
0.00 
0.00 

23.05 

0.00 
0.07 

1983 fiyatlarıyla 
(Müyon TL.) 

Plan dönemleri 
yüzde d 

1978 - 83 

20.59 

51.60 
17.22 
11.10 

aoo 
5.24 

6.09 

5.79 
12.10 

4.74 

10.29 

9.61 
175.23 

0.00 
11.47 
3.75 

aoo 
5.06 

4.10 

0.00 
117.43 

f 
1984- 89 

— 6.14 

— 22.50 
3.11 
9.33 

0.00 

852 

8.96 

8.04 
21.08 

8.24 

9.47 

11.04 
. 7.57 
10.80 
3.68 
4.12 

aoo 
14.87 

4.58 

— 100.00 
18.16 
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II. — TARIM 

a) HEDEFLER 

227. V. Plan döneminde tarım ürünleri iç talebinin, nüfus, gelir artışı ve tarıma dayalı sanayilerin geliş
mesi ile ilişkili olarak yılda ortalama yüzde 3,3 oranında artacağı tahmin edilmiştir. Tohumluk ve damızlık 
ithalatı dışında yurt içi-talep büyük ölçüde yurt içi üretimle karşılanacak, fiyat ve ihracat politikasının ge
rektirebileceği ithalat yıllık programlarda dikkate alınacaktır. Tarımsal ürünler ihracatının yılda ortalama 9,1 
oranında artırılması hedef alınmıştır. Bu hedefe ulaşılabilmesi, uygulanmakta olan ihracatı teşvik ve esnek 
ikur politikalarının sürekliliği ile; özellikle Orta Doğu Ülkelerine yönelen ihracatın artırılmasına bağlıdır. 
Bunun yanında ihracatımız açısından daha istikrarlı bir nitelik gösteren Avrupa piyasalarındaki mevsim 
boşluklarından yararlanılması da önem taşımaktadır. Canlı hayvan ihracatı et ihracatındaki gelişmelere bağ
lı olacaktır. Su ürünleri ihracatında ağırlığı genellikle yurt içinde tüketilmeyen çeşitler oluşturacaktır. 

228. V. Plan döneminde tarım üretimi yılda ortalama yüzde 3,6 oranında artacaktır. Bu seviyede 
bir gelişmenin sağlanması, tarımda teknolojik gelişme ve modernleşme gayretlerinin sürdürülmesini gerektir
mektedir. 16 ilde uygulanmak üzere dış kredi sağlanan «Tarımsal Yayım ve Uygulamalı Araştırma Projesi» 
çiftçilere teknoloji transferi yönünde yayım sistemine yeni bir yapı ve işleyiş kazandıracaktır. Bu model için
de yayım hizmetleri köy seviyesinde organize edilerek araştırma bulguları çiftçilere ve çiftçilerin sorunları 
araştırmaya aktarılacaktır. Ayrıca dış teknolojiye açık tohumculuk endüstrisinin kurulması, nadas alanlarının 
daraltılması ile ikinci ürün programlarının uygulanması önem taşımaktadır. , 

229. V. Plan döneminde toplam talebi karşılayabilmek için bitkisel üretimin yılda ortalama yüzde 3,0 ora
nında artması hedef alınmıştır. Buğday üretim hedefine, gübre ve üstün vasıflı tohumluk kullanımı, hastalık 
ve zararlılarla mücadelenin ve yeni ekim tekniklerinin yaygınlaştırılmasına bağlı olarak sağlanacak verim ar
tışları ile ulaşılacaktır/Halen yüzde 70,0 oranında gübrelenen buğday alanının 1989 yılında yüzde 85'nin 
gübrelenmesi hedef alınmıştır. 

230. Nadas alanlarının daraltılması programı çerçevesinde baklagiller üretiminin yılda ortalama yüzde 
8,5 oranında artırılması hedef alınmıştır. Yemeklik ve yemlik baklagillerin uygun ekolojilerdeki nadas 
alanlarında ekim nöbetine alınarak yaygınlaştırılması ile bu alanların her yıl ürün elde edilerek daha ekono
mik kullanımının sağlanması tarıma ayrılabilecek toprakların sınırına ulaşılması nedeniyle büyük önem ta
şımaktadır. 

231. Sürekli gelişme içinde olan yaş meyve ve sebze üretim ve ihracâtında mevcut olan altyapı eksiklik
lerinin tamamlanması ve buna paralel olarak, Bölgesel ve Merkezi Pazarlama Organizasyonlarının kurulma
sını gerçekleştirmek üzere, Dünya Bankası ile II nci Meyve - Sebze Projesi anlaşması yapılmış ve uygulan
masına başlanmıştır. Bu proje çerçevesinde kurulacak bölgesel ve merkezi pazarlama şirketleri ile dış pazar
lara sürekli mal arzı sağlanacak ve ihracatçıların kendi aralarındaki rekabetten doğan döviz kayıpları önlene
cektir. * 

232. Sanayi yemlerinin kalitesine ve fiyatına olumlu katkısı olacak mısır, soya fasulyesi ve fi^ üretim
lerinin ikinci ürün ve nadas azaltma programları çerçevesinde artırılması V. 'Plan döneminin bu alanda önem
li gelişmelerini teşkil edecektir. Ayrıca yonca ve korunga üretiminin artırılması, yüksek verimli kültür ırkı 
hayvancılığının gelişmesi için zorunludur. 

233. Hayvancılık ürünlerinde öngörülen yıllık ortalama yüzde 4,7 üretim artışına ulaşabilmek için hay
van yemi üretiminin^ artırılması ve bileşiminin düzenlenmesi, ıslah çalışmalarının ^hızlandırılarak toplam 
içinde yüzde 19,0 olan saf ve melez sığır ırkları oranının yüzde 30,0 dolayına çıkarılması, hayvan hastalık 
ve zararlıları ile mücadele çalışmalarına büyük ağırlık verilmesi, besi uygulamalarının ve tavukçuluğun teş
vik edilerek yaygınlaştırılması gerekecektir. 

234. V. Plan döneminde ormancılık faaliyetlerinde kadastro ve sınırlandırma işlerinin tamamlanmasına 
ve amenajman çalışmalarının yoğunlaştırılmasına öncelik verilmesi esas olacaktır. Ayrıca baraj havzalarında 
hidrolojik ağaçlandırmalar da dahil olmak üzere, genelde ağaçlandırma faaliyetlerinin artırılması ve koruma 
faaliyetlerinin etkinleştirilmesi gerekli bulunmaktadır. 
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235. Su ürünleri üretiminde öngörülen yüzde 7,7 oranındaki yıllık ortalama artışın sağlanabilmesi, özel
likle; bu alanda hazırlanan Ana Planda öngörülen iç sular balıkçılığının geliştirilmesini, avlanma zaman ve 
tekniklerinin düzenlenmesini, pazarlama imkânlarının geliştirilmesini, su kirlenmelerinin önlenmesini ve açık 
deniz balıkçılığına geçilmesini gerektirmektedir. 

236. Sulamaya açılmış alanlardan beklenen faydanın temin edilebilmesi bu alanlarda öngörülen bitki de
seninin oluşturulmasına ve sulama tesislerinin tam kapasite ile kullanılmasına bağlıdır. Halen sulama randı
manı ve sulama oranı yüzde 70 dolaylarına kadar çıkarılabilmiştir. Bu oranın yüzde 90 dolaylarına çıkarıl
ması önem taşımaktadır. Bu durum; sulu tarıma geçişte sulama şebekelerine ilaveten tarla içi geliştirme, dre
naj, arazi ıslahı yatırımlarının yapılmasını ve bu faaliyetlerin ziraî yayım hizmetleri ile tamamlanmasını ge
rektirmektedir. 

237. Kamu tarım yatırımlarında ağırlığı altyapı yatırımları oluşturacaktır. 
238. Toprak ve su kaynakları yatırımlarında devam eden büyüksu projelerinin kısa sürede bitirilmesi ile 

önceki yıllarda • ana yapıları tamamlanmış projelerin tarla içi hizmetlerinin tamamlanmasına ve kurak yöre
lerde küçüksu ve yeraltı su kaynaklarının geliştirilmesine ağırlık verilecektir. Ormancılık yatırımlarında ağaç
landırma, sunî gençleştirme ve orman yolları yapımı öncelik alacaktır. Özel sektör yatırımlarında ağırlığı ta
rımsal makine - ekipman oluşturacaktır. Mevcut traktör parkının tam potansiyelinde kullanılmaması, özel
likle yeterli ekipmanların bulunmamasından kaynaklanmaktadır. Tarımsal üretimin artırılması için kullanıl
ması zorunlu bulunan araçların üretimi ve dağıtımı bu alanda uygulanacak yatırım ve teşvik politikalarının 
esasını oluşturacaktır. Ayrıca özel sektör yatırımları hayvancılık, meyve plantasyonları, tohumculuk, seracılık 
ve ihracata dönük çiçekçilik alanlarına yöneltilecektir. 

b) İLKELER VE POLİTİKALAR 

239. (1) Araştırma konularının seçiminde, bu araştırmaların bulgularının uygulamaya aktarılabilir, üre
timi sürekli artırıcı ve yörelerin sorunlarına yönelik nitelikte olması dikkate alınacak, sonuçlar hakkında 
üreticilere sürekli bilgi akımını sağlamak için araştırma - yayım, çiftçi ilişkisi etkili olarak kurulacaktır. 

(2) Toprak sorunlarının Anayasa kuralları çerçevesinde çözümlenmesine yönelik tedbirler alınacak, tarım 
reformu tarımsal bünyenin temelindeki aksaklıkları gidermeye yönelmiş; tarımda teknolojik gelişme ve ikti
sadî verimliliği dikkate alan, çiftçi gelirinin aile başınaortalama millî gelir seviyesine yükseltilmesini öngören 
bir tedbirler dizisi olarak düzenlenecektir. 

(3) Tarımsal ürünlerin işlenmesi ve pazarlanması gibi konulara yönelik kooperatifçilik desteklenecektir. 
Tarım kredilerinin başlıca ürünlerin durumu dikkate alınacak önceliklere göre dağılımı her yıl programlarla 
belirlenecek, aynî kredilerin, kontrollü kredilerin ve belirli proje uygulamalarına yönelen kredilerin miktarı 
artırılacaktır. Tarım kredileri içinde orta ve uzun vadeli yatırım kredilerine gerekli ağırlık verilecektir. Te
minat sistemi makul esaslara bağlanacak ve kolaylaştırılacak, tarım ürünlerinin değerlendirilmesi için kredi 
ve pazarlama desteği artırılacaktır. 

(4) Tarımda verimliliğin artırılması, bitki deseninin çeşitlendirilmesi ve ileri teknolojilerin uygulanması 
amacı ile sulama yatırımlarına verilmekte olan ağırlık sürdürülecek, tarla içi ve toprak muhafaza hizmetleri 
ile özellikle küçüksu kaynaklan ve yeraltı su kaynaklarının geliştirilmesi hızlandırılacak ve bu yatırımlar 
kurak bölgelerde yoğunlaştırılacaktır. Sulama şebekelerinde tarla içi geliştirme hizmetlerine çiftçi katkısı ar
tırılacak, sulama yatırım ve hizmetlerinin faydalananlar tarafından geriye ödenmesi konusu düzenlenecektir. 
Sanayinin özel haller hariç verimli tarım alanlarına, özellikle sulama alanlarına yayılması önlenecektir. 

(5) Güneydoğu Anadolu projesini entegre bir proje anlayışı içinde geliştirmek amacıyla ilgili kuruluşlar 
arasında etkin bir işbirliği sağlanacaktır. Bunun için bir koordinasyon ünitesi kurulacaktır. 

(6) Tarımda gelir dalgalanmalarının olumsuz etkilerini giderici ve üretimi yönlendirici tarzda bir destek
leme fiyat politikası uygulanacaktır. Bu aracın kullanılmasında ekonominin genel dengesi, üretici maliyetleri 
ve yurt dışı fiyatlar dikkate alınacaktır. Destekleme kapsamına giren ürünlerin önceliklerinin tespitinde ta
lepteki gelişmeler dikkate alınacaktır. 
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Tarımsal destekleme politikası uygulamasında ucuz ve yeterli girdi, kredi, tarımsal eğitim, tarımsal teşki
latlanma ve teknolojik gelişme imkânlarının artırılması gibi fiyat dışı destekleme araçlarına da yer verile
cektir. 

(7) Tarımda ihtiyaç duyulabilecek tohum, damızlık gibi girdilerin yanında; fiyat istikrarı açısından ge
rekli olabilecek her çeşit malın ve yem katkı maddelerinin ithali zamanında yapılacaktır. 

(8) Tarımsal mekanizasyon araçlarında gerekli insan gücünü yetiştirecek ve üreticinin teknik bilgi seviye
sini geliştirecek etkili bir eğitim ve yayım sistemi kurulacak ve mekanizasyon eğitim merkezleri bu fonksiyon
lara yönelik biçimde güçlendirilecektir. Tarım makine ve ekipmanları üreten sanayilerin desteklenmesinde, 
üretilecek tiplerin bölgesel ihtiyaçlara ve tarımsal gelişmeye uygunluğu esas alınacaktır. 

• V 
(9) Ortalama yağışın uygun olduğu bölgelerde nadas alanlarından yemeklik ve yemlik baklagiller ekimi 

yoluyla yararlanma amacını güden uygulamalar belirli programlar çerçevesinde sürdürülecektir. Ayrıca Gü-
riey ve Batı Bölgelerimizde başlatılan, başta soya fasulyesi olmak üzere, ikinci ürün yetiştirme çalışmaları 
yaygınlaştırılacaktır. Özellikle ihracata dönük çiçekçilik desteklenecektir. 

Şeker pancarı üretimi iç talep esas alınarak düzenlenecektir. 
(10) Başta ihracatı artırılacak ürünler olmak üzere tüm bitkisel ürünlerin yüksek verimli standart tür

lerinin geliştirilmesine imkân veren bir tohumluk endüstrisinin oluşturulması hedef alınacak, bu alanda yurt 
dışında geliştirilen teknolojiler ile yüksek verimli ve nitelikli tohum çeşitlerinin süratle çiftçiye ulaşması sağ
lanacaktır. Tohumlukların teknik gereklere uygun süreler içinde değiştirilmesi ilkesi.uygulanacaktır. 

Tohumluk, fidan, fide ve bağ çubuğu temini ile meyve ve bağ tesislerinin teşvikinde tarıma dayalı sana
yilerin ihtiyaçları da göz önünde bulundurulacaktır. 

Özellikle tohumluk yatırımlarında yabancı sermaye girişi teşvik edilecektir. 

(11) Çayır ve meraların iyileştirilebilmesi için kullanımı düzenleyici tedbirler alınacak, yem bitkilerinin 
üretimi geliştirilecektir. 

(12) Yaş meyve ve sebze konusunda hazırlanmakta alan ve V. ve VI. Plan dönemini kapsayan Ana Plan 
Çalışmaları Beşinci Plan döneminin ilk yılı sonunda tamamlanacak, üretim, yatırım ve ihracat bu Plan doğ
rultusunda yönlendirilecek, seracılık özellikle desteklenecektir. 

Yaş meyve ve sebze alt sektörünün yurt içinde ve dışında düzenli, güçlü ve güvenilir bir pazarlama teş
kilatına kavuşturulması konusunda sürdürülen çalışmalar Plan döneminin ilk yılında tamamlanacak ve bu 
teşkilatın faaliyetleri Devletçe desteklenecektir. 

(13) Özellikle meyve ve sebzeciliğin yoğun olduğu alanlarda toplu mücadelenin sağlanmasına imkân ve
recek teşkilatlanmalar desteklenecek, bu alandaki uygulamaların etkinleştirilmesi ve yönlendirilmesi için ge
rekli teknik yardım yapılacaktır. 

(14) Tarım ürünlerinde kalite ıslahı, standardizasyon ve ambalajlama konularına önem verilecek, tarım 
ve tarıma dayalı sanayi ilişkileri, üretim - pazarlama zinciri içinde bir bütün olarak ele alınacaktır. 

(15) Hayvan varlığı içinde yüksek verimli kültür ırkı hayvan miktarının çoğaltılması, et, süt, yumurta 
gibi hayvansal ürünlerin miktar ve kalitesinin artırılması hedef alınacaktır. Verimi düşük yerli ırk hayvanla
rın et ve süt verimlerini artırma amacı ile uygulanan sunî ve tabiî tohumlama çalışmaları geliştirilecek ve 
yaygınlaştırılacaktır. 

(16) Hayvancılıkta çok önemli bir yer tutan salgın ve bulaşıcı hastalıklar ile mücadele belirli programlar 
çerçevesinde yürütülecektir. 

(17) Kültür ırklarının yaygın olduğu bölgelerdeki özel ünitelerden, hem yetiştirmeyi desteklemek, hem 
de talebi karşılamak için kadro fazlası genç dişi meteryalin kontrol altında tutulup ihtiyaç sahiplerine dağıtı
mı düzenlenecektir. İç kaynaklardan karşılanamayan ihtiyacın ithal yoluyla sağlanmasına devam edilecek
tir. 

. (18) Besicilik uygulaması genişletilerek sürdürülecek ve bu konuda uygulanan teşvik tedbirlerine devam 
edilecektir. Ayrıca; erken kuzu ve süt danası kesimlerinin önlenebilmesi için bunların, daha uzun süreler 
besi altında bulundurulmalarına imkân veren destekler sağlanacaktır. 
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(19) Yurt içi beyaz et ve yumurta talebini karşılamak ve sektörün ihracata yönelmesine imkân hazırla
mak amacıyla et ve yumurta tavukçuluğunda ekonomik büyüklükte entegre tesislerin kurulmaları teşvik edi
lecektir. Anaçların yurt içinden temini için gerekli tesislerin kurulması teşvik edilecektir. Bunun yanında ül
kemizdeki ıslah çalışmalarına hız verilerek yerli materyal üretimi artırılacaktır. 

(20) Hayvancılık sektörüne dayalı ihracat teşvik olunacaktır. 
(21) Ormanlar, doğal dengenin korunması, iyileştirilmesi, ülke refahına olan katkının azamileştirilmesi 

amaçlan gözetilerek planlanacak, genişletilecek ve geliştirilecektir. 

(22) Tabiî durumda muhafazası uygun görülen alanlar dışındaki ormanlar, toplumun endüstri odunu, 
enerji, gıda, toprak muhafaza, yaban hayatı ve su ürünleri, rekreasyon ve estetik değer ihtiyacını mevcut ka
pasite ve potansiyel verim gücünün müsaade ettiği seviyelerde karşılama yönünden işletilecek ve değerlendi
rilecektir. 

(23) Yakacak odun sıkıntısını gidermek için alternatif enerji kaynakları araştırılacaktır. 
(24) Orman Genel Müdürlüğü döner sermaye sistemi, daha fazla kaynak yaratma amacıyla yeniden dü

zenlenecektir. 

(25) Orman koruma programları, yangın, erozyon, böcek, hastalık, kaçak kesim, açma, plansız yerleşme 
ve otlatma ile gereğince mücadele yönünden geliştirilecektir. 

(26) Özel ağaçlandırma çalışmaları ve köylüye yönelik diğer sosyo - ekonomik faaliyetler devletçe des
teklenerek, orman köylüsü kalkındırılacak ve korunacaktır. Bu meyanda her derecedeki okul öğrencilerinin 
ağaçlandırma faaliyetlerine katılması sağlanacaktır. 

(27) 6831 sayılı Kanunun 2896 sayılı Kanunla değiştirilen 2 nci maddesinin A ve B bentlerinde yer alan: 
«A) Orman olarak muhafazasında bilim ve fen bakımından hiç bir yarar görülmeyen, aksine tarım 

alanlarına dönüştürülmesinde kesin yarar olduğu tespit edilen yerler; 
B) 31.12.1981 tarihinden önce bilim ve fen bakımından orman niteliğini tam olarak kaybetmiş yerlerden; 

su ve toprak rejimine zarar vermeyen, orman bütünlüğünü bozmayan tarla, bağ, bahçe, meyvelik, zeytinlik, 
fındıklık, fıstıklık (Antep fıstığı) gibi çeşitli tarım alanları veya otlak, kışlak yaylak gibi hayvancılıkta kul
lanılmasında yarar olduğu tespit edilen araziler ile şehir, kasaba ve köy yapılarının toplu olarak bulunduğu 
yerlerin sahaları» Devlet eliyle ihya edilerek kısmen veya tamamen orman içi köyler halkının yerleştirilme
si veya bu amaçla değerlendirilmesi maksadıyla orman sınırları dışına çıkarılır, hükümleri yer almıştır. 

Bu yöndeki uygulamalar süratlendirilerek mümkün olan en kısa sürede sonuçlandırılacaktır. 

(28) Tabiî stoklar, içsu ve deniz ürünleri yetiştiriciliği ve açık deniz balıkçılığı geliştirilecek, avcılık sü
re ve yöntemleri ile koruma ve kontrol hizmetleri etkinleştirilecek, üreticilerin örgütlenmeleri teşvik edile
cektir. 

(29) Su ürünleri stoklarının kirlenme, hastalık ve parazitlerden korunması için kontroller titizlikle uygu
lanacak, gerekli önlemler alınacaktır. 

(30) Balıkçı barınakları ile yanaşma yerleri gibi alt yapı tesisleri, değerlendirme ve pazarlama için gerekli 
üst yapı tesisleri ile entegre edilecek, bunların balıkçı birlik ve kooperatiflerince belirli esaslara göre işletil
meleri desteklenecektir. 



TABLO : 31 — TARIM SEKTÖRÜ GENEL DURUMU 

MALLAR 
1978 GERÇEKLEŞME 1983 GERÇEKLEŞME 

Miktar Değer Miktar Değer 

ÜRETİM 
Bitkisel Ürünler 
Hayvancılık Ürünleri 
Orman Ürünleri 
Su Ürünleri 

TOPLAM 

İHRACAT 
Bitkisel Ürünler 
Hayvancılık Ürünleri 
Orman Ürünleri 
Su Ürünleri^ 

TOPLAM 

İÇ TÜKETİM 
Bitkisel Ürünler 
Hayvancılık Ürünleri 
Orman Ürünleri 
Su Ürünleri, 

TOPLAM 

1812247 
885475 
258164 

19188 

2975074 

131020 

1958308 
1084220 
233937 
43048 

3319513 

108556 
18755 
1584 
2125 

— 
— 
—• 
— 

140984 
80893 
5103 
4142 

231122 

1697169 
877294 
247173 
18806 

— 
— 
— 
— 

1824795 
1049785 
254323 
42299 

2840442 3171202 

İTHALAT 
Bitkisel Ürünler 
Hayvancılık Ürünleri 
Orman Ürünleri 

1297 
6228 
5816 

— 
__ 
— 

10386 
13785 
9846 

TOPLAM 13341 34017 

M : 
D : MİLYON TL. 
1983 Yılı Fiyatlarıyla 

TAHMİN 1989 PLAN HEDEFİ YILLIK ARTIŞ % 
Değer Miktar Değer 1978 - 83 1984 - 89 

2008424 — 2322670 1,6 3,0 
1129227 — 1417675 4,1 4,7 
245301 — 285540 —2,0 3,1 
45708 — 66355 17,5 7,7 

3428660 4092240 2,2 3,6 

144560 — 247430 5,4 11,3 
85194 — 102368 34,0 3,7 
6840 — 11381 26,4 8,9 
5000 — 12792 14,3 20,7 

241594 — 373971 12,0 9,1 

1871205 — 2101530 1,5 2,3 
1092638 — 1380004 3,7 4,8 
256758 — 291827 0,5 2,6 
44803 — 64038 17,6 7,4 

3265404 3837399 2,2 3,3 

33638 — 9407 51,6 —22,5 
14461 — 16852 17,2 3,1 
10541! — 16468 11,1 9,3 

58640 42727 20,6 —6,1 
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TABLO, .: 32 — KİŞİ BAŞINA TARIMSAL ÜRÜNLER TÜKETİMİ 
(Yılda Kg.) 

A) HUBABAT 
Buğday 
Pirinç 
Diğer Hububat 

B) BAKLİYAT 
C) DİĞER TARLA ÜRÜNLERİ 
D) MEYVE - SEBZE 

Narenciye 
üzüm (a) 
Diğer Meyveler 
Sebzeler 

E) TOPLAM ET 
F) ,SÜT 
G) YUMURTA 
H) BALIK 

1983 

200,0 
3,6 

14,8 
7,9 

134,5 
236,8 

18,4 
25,1 
61,0 

132,0 
21,8 

123,4 
5,4 
8,8 

1989 

200,0 
4,5 

16,6 
8,0 

136,8 
239,8 

18,2 
25,3 
60,5 

135,8 
24,5 

143,6 
7,0 

11,6 

(a) İçki sanayiinde işlenen üzüm hariç sanayide işlenenlerin eşdeğerle
rini kapsamaktadır. ^ 

\ 



TABLO : 33 — 

MALLAR 

Hububat 
Bakliyat 

• 

BİTKİSEL ÜRÜNLER ÜRETİMİ 

Sanayi, yumru bitkâ ve 
Yağlı Tohumlar 
Meyveler 
Sebzeler 
Yan ürünler 

TOPLAM 

1978 
Miktar 

22682 
724 

-
14682 
13181 
6924 

42731 

— 

GERÇEKLEŞME 1983 
'Değer ] 

597970 
40360 

380712 
477717 
96936 

218552 

1812247 

Miktar 

22852 
1364 

19397 
14340 
8030 

44725 

— 

GERÇEKLEŞME 1984 TAHMİN 
Değer 

• 603142 
73243 

420922 
512391 
112420 
236190 

1958308 

Miktar 

23902 
1384 

17938 
14949 
8220 

46035 

— 

Değer 

. 628476 
74488 

410115 
534006 
115080 
246259 

ı 
2008424 

M 
D 

1983 

: 1000 Ton 
: Milyon TL. 
Yılı Fiyatlarıyla 

1989 PLAN HEDEFİ YILLIK ARTIŞ % 
Miktar 

27826 
2089 

20078 
20111 
9550 

52268 

— 

Değer 

733266 
112122 

478824 
* 57201.8 

133700 
292740 

2322670 

1978 - 83 

0,2 
12,7 

2,0 
1,4 
3,0 
1,6 

1,6 

1984 - 89 

3,1 
8,5 

3,1 
1,4 
3,0 
3,5 

3,0 

2 

f . . 



TABLO : 34 — TARIM SEKTÖRÜNDE VERİM ARTIRICI GİRDİLERDE GELİŞMELER 

Birim 

Kimyasal Gübreler 
Tohumluk 
Sokana 
Traıfctör Parkı 
Biçerdöğer Parkı 
Mibzer Parkı 

1978 1984 (1) 1989 

1000 Ton 
1000 Ton 
1000 Ha 

Adet 
Adet 
Adet 

7.474 
161 

2.581 
398.000 

8.103 
138.897 

8.680 
200 

3.225 
457.700 

8.300 
200.000 

11.870 
400 

4.025 
475.000 

8.300 
260.000 

(1) Gerçekleşme Tahmini. 

TABLO : 35 — TARIMSAL1 GİRDİ KULLANIMININ GELİŞİMİ VE HEDEFLERİ 
9\ 

TARIMSAL; GİRDİLER 

1. 

2. 
3. 

Kimyasal Gübreler (1) 
(Saf Madde) 
a) Azotlu Gübreler 
b) Fosforlu Gübreler 
Traktör (2) 
Sulanan Alanların Toplam 
Tarım Arazisi içinde Payı 

1 9 7 2 
Birim 

KgylHa 
Kg/Ha 
Kg/Ha 
Adet/100 Ha 

Miktar 

34,5 
19,0 
15,0 
0,48 

Endeks 

100,0 
100,0 
100,0 
100,0 

Yüzde 

(1) Çayır, Mera ve Nadas Arazisi Hariçtir.-
(2) Nadas Arazisi Dahil, Çayır Mera Arazisi Hariç. 

7,2 100,0 

1 9 7 7 1984 Tahmin 1989 Hedefi 
Mikfcar Endöks Miktar Endeks Miktar Endeks 

9,3 

65,0 
33,0 
31,7 
11,7 

188,4 
737,7 
211,3 
243,8 

76,7 
44,3 
32,4 
1,68 

222,3 
233,2 
216,0 
350,0 

96,3 
54,1 
42,2 
1,75 

279,1 
284,7 
281,3 
364,6 

129,2 11,9 165,3 14,8 205,6 
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111. — MADENCİLİK 

a) HEDEFLER 

240. V. Plan döneminde madencilik sektöründe toplam talep ortalama yüzde 8,3 oranında artacaktır. Me
tal madenlerde (demir cevheri dahil) talep artış hızının yüzde 10,1, metal dışı madenlerde yüzde 15,8, taş
ocakçılığında yüzde 5,3, birincil enerji hammaddelerinde yüzde 8,3 oranında olması beklenmektedir. 

241. Enerji talebinin mümkün olduğu kadar yurt içinden temini ve yerli kaynakların harekete geçirilme
si bu Plan döneminde de esas alınacaktır. Bu sebeple madencilikte arama ve üretim yatırımlarında birincil 
enerji hammaddelerine öncelik verilecektir. Metal madenler üretiminde özellikle imalat sanayii talebinin yurt 
içinden karşılanmasına çalışılacaktır. 

2*42. Plan döneminde madencilik sektöründe üretim artış hedefi ortalama yüzde 7,3 olarak 'belirlenmiş
tir. Sektörler itibariyle üretim artışlarının kömür madenciliğinde yüzde 9,4, ham petrol üretiminde yüzde 5,3, 
demir madenciliğinde yüzde 9,3 metal madenlerde yüzde 6,9, metal dışı madenlerde yüzde 7,8 ve taşocakçılığın
da ise yüzde 5,6 oranında olması beklenmektediir. Metal madenler üretim artışı, demir dışı metaller sanayiinin 
talebini karşılamak, metal dışı madenlerde ihracat potansiyelini değerlendirmek, taşocakçılığında ise inşaat 
sektörünün canlanması sonucu doğacak talep artışını karşılamak için özellikle yüksek tutulmuştur. 

243. Metal dışı madenlerde ihracat potansiyelinin 'değerlendirilmesi ve pazarlamada karşılaşılan darboğaz
ların çözüme kavuşturulması hedeflenmiştir. 

244. Hammadde fiyatlarının giderek düşmesi, buna karşılık zenginleştirilmiş cevher ve mamul madde 
fiyatlarının artması sebebiyle zenginleştirilmiş cevher ihracatına ağırlık verilmesi öngörülmüş'tür. Plan döne
minde ihracatın ortalama yüzde 8,4 oranında artması beklenmektedir. 

245. 1984 yılında 15,2 milyon ton olması beklenen ham petrol ithalatının 1989'da 22,4 milyon tona ula
şacağı tahmin edilmektedir. 

246. Demir-çelik sektörü üretim artışına paralel olarak taşkömürü ve demir cevheri talebi tümüyle yer
li üretimle karşılanamayacağından, Plan döneminde demir cevheri ve taşkömürü ithalatına devam edilecek
tir. 

247. Gübre hammaddelerinden fosfat ve kükürt ithali bu Plan döneminde de devam edecektir. 
248. V. Plan döneminde birincil enerji hammaddelerinden kömür, ham petrol ve tabiî gaz yatırımlarına 

ağırlık verilecek, yatırımlardaki gecikmeler önlenecektir. 

•b) İLKELER VE POLİTİKALAR 

249. (1) Madencilik sektöründe temel ilke yeraltı zenginliklerinin araştırılıp, işletilebilir hale getirilerek 
ekonomiye kaynak sağlanmasıdır. Bu sebeple kamu - özel ve yabancı her türlü kaynaktan faydalanılması 
esastır." Kamu kaynakları öncelikle termik santrallara bağlı linyit projelerine, bor tuzlarına ve stratejik ma
denler üretimine tahsis edilecektir. 

Madencilikte özel sektör faaliyetleri teşvik edilecektir. 
(2) V. Plan döneminde sektörde ihracat ön planda tutulacak ham maden yerine işlenmiş maden ihra

cına önem verilecektir. Geçmiş yıllarda yetersiz pazarlama sonucu ihracatlarında durgunluk görülen krom, 
barit, lületaşı, perlit, mermer gibi önemli ihraç ürünlerimizin pazar meseleleri çözülerek, ihracatları artırıla
caktır. 

(3) Önemli ithal mallarından kükürt ve fosfat kayasının ekonomik ölçüler içinde yurt içi kaynaklardan 
karşılanmasına çalışılacaktır. 

(4) Enerji darboğazının hafifletilmesi amacıyla birincil enerji kaynaklarının artan enerji talebini karşıla
yacak şekilde geliştirilmesi, ekonomik olarak işletilebilirliği belirlenen kaynakların süratle devreye sokul
maları ve bu alanda yapılacak yatırımların zamanında tamamlanmakn sağlanacaktır. 

(5) Jeotermal enerji kaynaklarının geliştirilmesine öncelik verilerek, bu kaynakların teknik yardımlar ve 
yabancı sermaye ile inkişafı sağlanacaktır, Jeotermal enerjinin elektrik üretiminde, sanayii ve tarım sek-
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törlerinde 'kullanılması teşvik edilecektir. Kalkınmada öncelikli yörelerde bulunan jeotermal enerji kaynak
larının kısa bir zamanda devreye girebilmeleri için bu bölgelere ek teşvikler uygulanacaktır. 

(6) Tabiî gaz kaynaklarının geliştirilmesine öncelik verilecek, tabiî gaz kaynaklarının güvenilir işletme 
rezervleri ve tüketici sektörlerin ihtiyacı tespit edilecektir. 

(7) Yurt içi petrol üretiminin artırılması gayesiyle ham petrol arama ve üretiminde kamu sektörü yanın
da özel sektör ve yabancı sermayeye ağırlık verilerek bu alandaki faaliyetler teşvik olunacaktır. 

(8) Mevcut mevzuat gözden geçirilecek, arama, üretim ve işletme faaliyetlerini kolaylaştıracak, sürekli ve 
kalıcı yatırımlara gidilmesini mümkün kılacak hukukî düzenlemeler yapılacaktır. 

(9) Nükleer enerji tesislerine gerekli hammadde nin yurt içi kaynaklardan sağlanabilmesi için arama ça
lışmaları artırılacak, mevcut rezervlerin kes'in potans'i yelleri nitelikleriyle birlikte tespit edilecektir. 

(10) Milletlerarası seviyede ekonomik rezerve sahip olan Çayırhan trona yataklarının işletilmesi V. 
Plan döneminde sağlanacaktır. 

(11) Bilinen kömür sahalarında üretim'in optimal düzeye ulaştırılması için bunların teknik işletme pro
jeleri tamamlanacak bu projelerle uyumlu olarak gerekli idame, modernizasyon ve tevs'iata yönelik yatı
rımlara öncelik verilecektir. Taşkömürü üretimi bir anaplan uyarınca geliştirilecektir. 

(12) Sektörde mevcut teknolojinin modernleştirilmesi, ürün kalitesinin yükseltilmesi ve işgücü verimli-
liğin'in artırılması hedef alınacak; özellikle bor, krom, manyezit gibi ürünlerde dünya pazarları ÜQ rekabet 
edebilecek kalite ve maliyette üretim yapılabilmesi için teknolojik çalışmalar 'desteklenecektir. Düşülk tenörlü 
cevherlerin değerlendirilmesi 'için gerekli olan teknolojinin Ülkemizde kurulması sağlanacaktır. 



TABLO : 36 MADENCİLİK TALEBİ (ÖZET) 
M : BİN TON 
D : MİLYON TL. 
1983 FİYATLARIYLA 

Sektör 

08 Metal Madenler 
Cevher 
Zenginleştiril. Cevherler (1) 

1978 Gerçekleşme 1983 Gerçekleşme 1984 Tahmin 1989 Plan Hedefi Yıllık Artış % 

No Adı 

Madencilik Genel Toplamı 

05 Kömür Üretimi 
Asfaltit 
Linyit 
Taşkömürü 

06 Ham Petrol ve Tabiî 
Gaz Üretimi 

Ham Petrol 
Tabiî Gaz (BİN m3) 

07 Demir Cevheri 

Miktar 

20728.8 
296.8 
15503 
4929 

13498 
22000 

4073 

Değer 

1135499 

146828.2 
910.1 

61392.6 
84525.5 

838688.0 

838453 
234.96 

13788 

Miktar 

25744 
750 

20555 
4439 

16463 
7532.4 

5008 

Değer 

1291063 

159823.8 
2300 

81398.8 
76125 

1022679 

1022599 
80.4 

16953 

Miktar 

27469 
760 

22110 
4599 

17405 
8000 

4947 

Değer 

1361431 

168755.6 
2330.62 
87555.6 
78869.4 

1081197 

1081112 
85.4 

16747.6 

Miktar 

59555 
985 

50900 
7670 

25125 
710000 

8310 

Değer : 

2031909 

292860.1 
3020.6 
158299 

131540.5 

1568222 

1560639 
7582.8 

28132.7 

1978-83 

2.60 

1.71 
20.37 

5.80 
-2.07 

4.05 

4.05 
-19.30 

4.22 

1984-89 

8.34 

11.66 
5.32 

12.57 
10.77 

7.72 

7.62 
145.29 

10.93 

f 
oc 
* 

09 Metal Dışı Madenler 
(Sanayi Hammaddeleri) 

3390 16653.8 3031 
3390 . 16653.8 3750.8 
1600 35114.3 3683 

8772 3025 8393.6--' 3983 12528.7 -12.03 8.74 
8772 3025 8393.6 3983 12528.7 -12.03 8.34 

46068 3826 48781.2 5437 75374.7 5.58 9.09 

3773 19079 4544 24002 4715 23155.2 8169 48194.7 4.70 15.79 

10 Taşocakçılığı ve İnşaat Malz. 202387 100461.8 141073 58832.4 142598 63181.8 187410 81970.8 -10.15 5.34 

(1) : Toplama dahil değildir. 



TABLO : 37 MADENCİLİK ÜRETİMİ (ÖZET) 
M : BİN TON 
D : MİLYON TL. 
1983 FİYATLARIYLA 

Sektör 

No Adı 

1978 Gerçekleşme 1983 Gerçekleşme 1984 Tahmin 1989 Plan Hedefi Yıllık Artış % 

Miktar Değer Miktar Değer Miktar Değer Miktar Değer 1978-83 1984-89 

05 

06 

Madencilik Genel 

Kömür Üretimi 
Asfaltit 
Linyit 
Taşkömürü 

Toplamı 

Ham Petrol ve Tabiî 
Gaz Üretimi 
Ham Petrol 
Tabiî Gaz (BİN m t3) 

20116.9 
296.8 
15528 

4292.1 

2736.3 
22000 

476541.7 

136010.5 
910.1 

61490.9 
73609.5 

170200.3 

169965.3 
234.96 

24569.1 
750 

20282 
3537.1 

2204 
7532.4 

410083.4 

143278 
2300 

80316.7 
60661.3 

136981.4 

136901 
80.4 

26470 
760 

22110 
3600 

2200 

2200 
8000 

419363.7 

151626.2 
2330.62 
87555.6 

61740 

136738.4 

136653 
85.4 

56315 
985 

50900 
4430 

2725 
710000 

596206 

237294.1 
3020.6 
158299 

75974.5 

176846.2 

169263.4 
7582 

-2.96 

1.05 
20.37 

5.49 
-3.80 

-4.25 

-4.23 
-19.30 

7.29 

9.37 
5.32 

12.57 
4.24 

5.28 

4.37 
145.29 

07 Demir Cevheri 3900 13203 3678.2 12452 3727 12617.39 5816 17667.17 -1.6 9.29 

08 Metal Madenler 3745 19629 
Cevher 3745 19629 
Zengilleştiril. Cevherler (1) 1579.1 34702 

3750.8 14356 3793 14598.61 5050 20384.83 -6.07 6.91 
3750.8 14356 3793 14598.61 5050 20384.83 -6.07 6.91 
3701.8 45940.7 3834.5 47672.25 5281.3 65629.82 5.77 6.60 

09 Metal Dışı Madenler 
(Sanayi Hammaddeleri) 

3779.7 35980.89 4155 38092 4210 38417.86 6300.8 55995.8 1.15 7.83 

10 Taşocakhğı ve İnşaat Malz. 202477 101518 142319 64924 142721.6 65365.2 187702.6 86015.9 -8.55 5.64 

(7) : Toplama dahil değildir. 



TABLO : 38 MADENCİLİK İHRACATI 

Sektör 1978 Gerçekleşme 1983 Gerçekleşme 1984 Tahmin 

M : BİN TON 
D : MİLYON TL. 
1983 YILI FİYATLARIYLA 
1989 Plan Hedefi Yıllık Artış % 

No Adı 

Madencilik Genel Toplamı 

08 Metal Madenler 
Krom Konsantre 
Krom Cevheri 
Boksit 
Çinkon Konsantre 
Antimuan 
Civa 
Diğer 

09 Metal Dışı Madenler 
Tuz 
Lüle Taşı 
Barit 
Zımpara Taşı 
Alçı Taşı 
Bor Tuzları 
Stronsiyum Karbonat 
Asfaltit (Tatfîî) 
Diğer 

10 Taşocakçılığı ve İnşaat Malz. 
Kuvars 
Bentonit 
Kaolen 
Mermer (Oniks) 

TDiğer) 
Kireçtaşı 
Manyezit 
Feldispat 
Diğer 

Miktar 

1318.37 

314.71 
105.7 
178.9 
28.7 

1.4 

01 

910.22 

, 01 
124.1 
46.35 

5 
690.2 

44 
2 

36 

92.92 
02 

3.4 
05 

1.12 
15.84 

1.2 
69 

2.29 

Değer Miktar 

52510.91 İ498.92 

4975.01 
1441.85 
3185.3 
154.31 

187.24 

6.31 

43314.17 

3.92 
2319.2 
467.06 

54.08 
39485.53 

967.03 
6.85 
10.5 

424.95 
32.9 

329.73 
57.33 

1.2 
33 
24 

3.22 

858.13 
5.68 

162.5 
22.9 
2.65 

622.53 
40.22 

1.65 
1.65 

4212.37 215.84 
1.12 

42.93 
59 

41.1 
686.4 
36.75 

3366.86 

36.62 

16 
5.47 
7.03 

2.1 
35.45 

3.06 
92.06 
5.04 

65.47i 

Değer 

42189.32 

7466.71 
449.33 

5870.81 
308.25 
56.23 
44.13 
440.8 

297.16 

27532.93 
202.5 

3036.8 
160.63 
28.66 

23171.91 
883.96 
48.47 
48.47 

7189.68 
8.96 

69.06 
82.33 
77.06 

1616.1 
93.71 

4785.97 
55.95 

400.54 

Miktar 

1665.31 

482.16 
- 37 

375 
65 
1.1 

5 
3 

3.26 

939.1 
7 

2.5 
169 
25 

3 
688.8 

41 
8 
2 

244.05 
2 
6 

7.3 
2.5 
40 

6 
112 
3.1 

66.95 

Değer 

49349.32 

8368.87 
504.71 

6678.13 
349.49 
51.54 
66.87 

551 
167.13 

31950.8 
278 
980 

3550.72 
282.27 

32.45 
25850.04 

901 
17.62 

58.7 

9029.65 
11.2 

75.75 
85.49 
91.74 

1411.6 
183.7 

6347.5 
34.41 

788.26 

Miktar 

2306.92 

695.95 
70.99 
424.3 

187.96 
4 

1.2 

6.3 

1216.34 
12.74 

10.4 
310 
50 
7 

,765 
49.31 

5.19 
6.7 

394.63 
1.5 

13 
24.33 

9 
92.2 

11 
154.5 

16 
73.1 

Değer 

73856.06 

12519.03 
968.49 
7556.1 

1010.64 
187.4 
160.4 
22.04 

432 

47130.61 
506 

4078.73 
57.93 
574.5 
75.7 

34780 
1083.8 
114.41 
124.47 

14206.42 
84 

164.1 
285 

330.3 
3255.7. 

336.9 
8757.8 
177.62 

815 

1978-83 

-4.28 

8.46 
-20.80 
13.01 
14.84 

-25.10 

116.07 

-8.66 

5.54 
-19.22 
-11.93 
-10.11 , 

-1.78 

35.79 

11.28 
51.57 

9.97 
168.50 

13.40 
18.68 
20.59 
7.29 

61.36 

1984-89 

8.40 

8.39 
13.92 
2.50 

23.66 
29.46 
19.12 
31.95 
20.92 

8.08 
12.73 
33.00 
10.29 
15.27 
18.46 

6.11 
3.76 

45.38 
16.22 

9.49 
49.63 
16.72 
27.23 
29.20 
18.19 
12.90 
6.65 

38.85 
0.67 

1 

1 
•*1 

o 
1 



TABLO : 39 MADENCİLİK İTHALATI 

Sektör 

M : BİN TON 
D : MİLYON TL. 
1983 FİYATLARIYLA 

1978 Gerçekleşme 1983 Gerçekleşme 1984 Tahmin 1989 Plan Hedefi Yıllık Artış % 

No Adı 

Madencilik Genel Toplamı 

06 

07 

08 

09 

10 

Kömür Üretim 
Linyit 
Taşkömürü 

Ham Petrol 

Demir Cevheri 

Metal Madenler 
Manganez 
Bakır Konsantre 
Titanyum 
Diğerleri 

Metal Dışı Madenler 
Tuz 
Pirit 
Kükürt 
Grafit (Tabiî) 
Fosfat 
Asbest (Amyant) 
Stransiyum Karbonat 
Talk 
Diğerleri 

Taşocakçılığı ve İnş. Malz. 
Kaolen 
Diğerleri 

V 
Miktar 

12414.85 

661.32 
24.82 
636.5 

10762.1 

172.8 

2.69 
1.9 

7 
09 

814.57 
132.3 

11 
61.1 

4 
591.45 

17.1 
1.29 

01 
10.81 

1.37 
7 

67 

Değer 

572177.49 

10592.07 
273.22 

10318.85 

548205.46 

1179.16 

193.89 
127.58 

62.29 
4.02 

11920.7 
198.36 

1.07 
1844.1 
87.72 

6251.62 
2637.59 

141.21 
1.78 

757.25 

86.21 
43.44 
42.77 

Miktar Değer 

17630.2 768788.05 

901.67 

901.67 

14259 

1329.49 

23.03 
1.91 
16.2 
3.72 

1.2 

1112.43 

89.99 
76.85 

922.63 
20.57 

2.01 

38 

4.58 
3.74 

84 

14749.5 

14749.5 

726357.5 

9072.21 

1866.99 
128.25 

1312.65 
331.09 

95 

16431.27 

820.95 
2349.09 

9741.12 
3173.69 
220.02 

126.4 

310.58 
232.48 

78.1 

Miktar Değer 

18734.26 820973.58 

998.76 

998.76 

16191.75 

16191.75 

15205 774523.54 

1220 

33.5 
2.3 
23 

7 
1.2 

1272.7 
15 

101 
83 

3 
1046.38 

21.3 
2.5 
12 
4 

4.3 
4.3 

8325.07 

2699.00 
154.43 

1863.63 
622.93 

58 

18967.37 
22.50 

. 981.6& 
2586.20 

657.93 
11047.73 
3285.42 

273.66 
21.35 
90.90 

266.84 
266.84 

Miktar Değer, 1978-83 

30524.8 1260901.16 

3240 

3240 

55566 

55566.00 

223801140009.00 

2500 17059.58 

184.7 14783.3209 
2.5 
165 

13 
4.2 

2209.4 
37 

285 
224 

5 
1620 

27 
5 

1.4 
5 

10.7 
5.7 

5 

167.86 
13369.58 

1156.88 
89 

33106.75 
55.50 

v 2770.00 
6977.60 
1096.55 

17132.23 
4164.62 

547.32 
248.92 
114.00 

376.51 
353.71 
22.80 

6.09 

6.85 

7,41 

5.79 

50.39 

57.30 
0.10 

39.67 
88.23 

6.63 

277.56 
4.96 

9.28 
3.77 
9.27 

-30.10 

29.22 
39.86 
12.80 

1984-89 

8.96 

27.97 

27.97 

8.04 

15.43 

40.51 
1.68 

48.30 
13.18 

8.94 

11.78 
19.79 
23.06 
21.96 
10.76 
9.17 
4.86 

14.87 
63.43 

4.63 

713 
5.80 
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IV — İMALAT SANAYİİ 

a) HEDEFLER 

250. Ülkemizde sanayileşme gerek planlı dönem öncesinde gerekse planlı dönemde kalkınmanın temel un
suru olarak kabul edilmiş ve bu sektöre ağırlık verilmiştir. 

251. Uygulanan kalkınma politikasının sonucu olarak bugün imalat sanayiinin hemen her sektöründe 
önemli kapasiteler oluşmuş ve sanayileşmede büyük bi rikimler elde edilmiştir. 

252. Dışa açılma politikasıyla beraber, bu birikimden yararlanılarak sınaî ihracatın büyük ölçüde artırıl
ması mümkün olmuştur. Ancak aynı politika, genellikle iç pazara dönük olarak kurulmuş sanayiin önemli bir 
bölümünde maliyet, kalite ve standart sorunlarının da belirginleşmesine sebep olmuştur. 

253. Bu tip problemler karşısında bir kısım sanayi modernizasyon yatırımları, öz kaynak takviyesi ve iş
letme usullerinin ıslahı yoluyla yeni şartlara uyum konusunda başarılı olmuşlardır. Diğer bir kısım sanayi 
için ise yapısal bir nitelik taşıyan bu değişimi nispeten kısa sayılabilecek bir sürede gerçekleştirmek mümkün 
olamamıştır. Plan dışa açılma ve ihracatı artırma politikasının sürdürülmesini esas almakta ve rekabet edebilir 
bir sınaî yapıya ulaşmayı öngörmekte olduğundan bu sanayilerin yeni şartlara uyma süreçleri Plan döneminde 
devam edecektir. 

254. İmalat sanayi toplam üretimi V. Plan döneminde yılda ortalama yüzde 7,3 oranında artarak 
9.505,0 milyar TL.'dan 13.497,2 milyar TL.'na ulaşacaktır. 1984 yılı imalat sanayii üretiminin yüzde 45.7'sini 
oluşturan tüketim malları sanayilerinin payı Plan dönemi sonunda yüzde 44'e düşecek, ara mallarının yüzde 40 
dolayında olan payı değişmeyecek, yatırım mallarının payı ise 1984'de yüzde 13'4 iken 1989 yılında yüzde 15 
olacaktır, v 

255. Tüketim mallarında üretim artış hazır giyim sanayii dışındaki sektörlerde grup ortalaması dola-
ymde gerçekleşecek ,ara mallarında çimento, demir - çelik, seramik, petrokimya sanayileri gelişme hızları 
ara malları ortalamasının üzerinde olacaktır. 

256. Bu Plan döneminde yatırım mallan yılda ortalama yüzde 9,7 oranında gelişecektir. Elektronik, de
miryolu taşıtları imalat sanayii ile uçak imalat ve tarım makineleri sanayilerinin sektör ortalamasının üzerinde 
gelişme göstermesi beklenmektedir. • • -

257. İmalat sanayii toplam ihracatı Plan döneminde yılda ortalama yüzde 11 dolayında artarak 1.277,3 
milyar TL.'dan 2.150,9 milyar TL.'na ulaşacaktır. 1984 yılı imalat sanayii ihracatının yüzde 58,8'ini oluşturan 
tüketim malları sanayilerinin payının Plan dönemi sonunda yüzde 61,5'e yükselmesine karşılık, ara mallarının 
payı yüzde 31'den yüzde 26'ya gerileyecek, yatırım mallarının payı ise yüzde 10,2'den yüzde 12,5'e yükselecektir. 

258. Tüketim malları sanayiinde ağaç mobilya, hazır giyim ve ayakkabı sektörlerinde tüketim malları or
talama artış hızının üzerinde bir gelişme planlanmıştır. 

259. Ara malları ihracat artışında demir - çelik ve kimya sanayii mamulleri etkili olcaktır. 
260. Yatırım malları ihracat artışı ise madenî eşya, elektrikli makine, elektronik ve gemi inşa sanayii 

sektörlerinden kaynaklanacaktır. 

261. İmalat sanayii üretiminde ihracatın payı 1984 yılında yüzde 13,4 iken, Plan dönemi sonunda yüzde 
15,9'a ulaşacaktır. 

262. Plan dönemi başlangıcında ihracatın üretim içindeki payı tüketim mallarında yüzde 17,3, aramal-
larında yüzde 10,2 ve yatırım mallarında yüzde 10,3 iken, bu oranlar 1989 yılında sırasıyla yüzde 22,3, yüzde 
10,1 ve yüzde 13,3 olacaktır. 

263. 1984 yılında 1.304,7 milyar TL. olarak tahmin edilen imalât sanayii mamulleri ithalatının, Plan dö
neminde ortalama yüzde 8,2 oranında artarak 1989'da 1.938,5 milyar TL.'na ulaşması öngörülmüştür. 
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b) İLKELER VE POLİTİKALAR 

264. (1) Nüfus artışı, kentleşme, sanayileşme ve gelir artışına bağlı olarak kapalı aile ekonomisi içinde 
ve ev üretimi ile karşılanan talebin pazara yönelmesi sonucunda artmakta olan gıda sanayii ürünleri talebi
nin, standart ve dış pazarda rekabet edebilecek kalitede, sağlığa uygun, yeterli ve dengeli beslenmeye imkân 
veren bir üretimle sağlanması anapolitika olacaktır, 

(2) Sigara - tütün ve çay tekeli kaldırılacak, iyi kaliteli tütüncülüğümüzün ekonomik ölçüler içinde ko
runması yanında yeni tip tütünlerin üretimi hazırlanacak bir program çerçevesinde ele alınacaktır. 

(3) Gıda üretim ve pazarlama süreci içinde kayıpların önlenmesi, kalitenin yükseltilmesi ve dış pazarda 
rekabet şansının artırılması amaçlarıyla, soğuk zincir, ambalajlama, depolama gibi altyapının geliştirilmesine 
ve tamamlanmasına yönelik yatırımlar teşvik edilecektir. 

(4) Gıda sanayiinde uygun kalite ve miktarda hammadde teminini garanti altına almak üzere üretici -
sanayici işbirliği teşvik edilecektir. 

(5) Sigara kalitesini yükseltebilmek için gerekli düzenlemeler yapılacak ve Tokat Sigara Fabrikasının işlet
meye alınmasıyla doğacak talep fazlası filtreli sigaranın ihraç imkânları araştırılacaktır. 

(6) AET'nin ihracatımıza koyduğu kısıtlamaların bertaraf edilmesi için gerekli tedbirler alınacaktır. 
İhracatta AET ve Ortadoğu ülkelerindeki piyasa etkinliğimizi koruma yanında yeni pazarlara girebilme çabaları 
desteklenecektir. 

(7) V. Plan döneminde kâğıt sanayiinin sahip olacağı üretim kapasitesi ihracata yönelmeyi gerektirdiğin
den öncelikle kaliteyi yükseltici, maliyetleri düşürücü tedbirler alınarak bu sanayi dalı rekabet edebilir bir 
üretim yapısına kavuşturulacaktır. 

(8) Ham deri kalitesinin geliştirilmesi için yapılacak çalışmalar teşvik edilecek, hayvancılık ıslah ve 
yetiştirme çalışmalarında verim artırıcı husus olan derinin de dikkate alınması sağlanacaktır. 

(9) Kimya sanayiinde değişik ölçekli ekonomik kapasitede tesisler kurmak mümkün olabilmektedir. Bu 
sebeple özellikle küçük yatırımlarla gerçekleştirilebilecek kimya sanayii tesislerinin kurulmasıyla yurt dışındaki 
işçilerin tasarrufları bu yönde değerlendirilecektir. 

(10) Petrokimya sanayiinin teknolojik yönden dışa olan bağımlılığının zaman içinde giderek azaltılması 
amacıyla, hızla gelişen teknoloji yakından izlenerek, yenilikler mevcut tesislere uygulanacak, petrokimya sanayiin
de kullanılan hammadde, ara ürün, katalizör, polimlerizasyon ve son ürünlerin teknik, malî ve iktisadî değer
lendirmeleri yapılacak, araştırma ve geliştirme çalışmalarına önem verilecektir. 

(11) Petrol ürünleri yurt içi talebinin, kurulu ve kurulmakta olan rafinerilerden karşılanması esas alına
cak, proses anlaşmaları yoluyla dış ülkelerle bağlantılar yapılarak artan rafineri kapasitelerinden tam olarak 
yararlanması sağlanacaktır. 

(12) Gübre sanayiinde mevcut tesislerin darboğazlarını giderecek rehabilitasyon projelerine gerekli önem 
verilecek ve projelerin zamanında tamamlanması sağlanarak, tesislerde enerji tasarrufu ile birlikte düşük maliyette 
üretim yapılması temin edilecektir. 

(13) Gübre dağıtım sistemi ekonomik etkinliği artırma amacıyla yeni esaslara bağlanacaktır. 

(14) Toplam çimento talebinin karşılanabilmesi için yeni çimento fabrikası yerine tevsi ve iyileştirme ya
tırımlarına öncelik verilecek, gerektiğinde yeni çimento fabrikalarının hammaddenin yanında ve ekonomik 
ölçekte kurulması esas olacaktır. 

(15) Demir - çelik sanayiinin ekonomik gelişmedeki önemi nedeniyle dış rekabete açık, dünyadaki gelişme
lere uyum sağlayabilecek şekilde geliştirilmesi esastır. Bu amaçla V. Plan döneminde mevcut entegre tesisleri 
kendi içlerinde dengeli bir hale getirici, sektörde verimliliği ve ürün kalitesini artırıcı, enerji tasarrufu sağlayıcı 
yatırımların desteklenmesi temel politika olacaktır. 
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(16) Demir - çelik sanayiinin uygun fiyat, kalite ve miktarda üretim yapabilmesi, yatırım malları sektör
lerinin ihracatının gelişimini sürdürebilmesi yönünden büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle, gerektiğinde 
demir - çelik hammadde, yarı ürün veya ürünlerinin ithalatı yapılacaktır. Bu kapsamda hammaddeler itha
latında kalite ve fiyat unsurları ile alternatif kaynakları değerlendiren bir stok ve tedarik politikası geliştirile
cektir. 

(17) V. Plan döneminde demir dışı metaller ve ürünleri talebinin mümkün olduğu ölçüde yurt içi 
üretimle karşılanması hedef alınacaktır. Sektör hammaddesi olan metal madenlerin yeterince sağlanması, 
yürütülen yatırımların zamanında bitirilmeleri ve darboğaz giderici yatırımların geciktirilmeden gerçekleştiril
meleri esastır. 

(18) Enerjinin yetersiz ve yüksek fiyatlı olduğu dikkate alınarak demirdışı metallar sanayiinde zorunlu 
olmadıkça yoğun enerji gerektiren yatırımlara girişilmeyecektir. 

(19) Genelikle yatırım malı üreten sanayilerde yapılan yatırımlarda enerji tasarrufu, optimum kapasite, 
kalitenin iyileştirilmesi ve uluslararası rekabet imkânı gibi faktörler dikkate alınacak, yerli mühendislik ve imalat 
payının artırılması desteklenecektir. 

(20) Makine imalat sanayii, Planda öncelik verilen diğer sektörlerin makine - teçhizat taleplerini uygun 
kalite ve fiyatta sağlayacak bir yapıya kavuşturulacaktır. 

(21) Tarımda mekanizasyonun geliştirilmesi amcıylâ traktör dışı tarım makineleri kullanımının artırılması 
ve yaygınlaştırılması sağlanacak; küçük işletmelerin de tarım makinelerinden yararlanmasını sağlayacak düzen
lemeler yapılacaktır. 

(22) Elektrik enerjisi yatırımlarının temel girdilerinden biri olan büyük güçlü türbin ve jeneratör yatırımına 
başlanacaktır. 

(23) Elektronik sanayiinde araştırma ve geliştirmeye önem verilerek sanayiin kendi dizaynını yapıp geliştire
cek ve teknolojisini yaratacak bir yapıya ulaşması sağlanacaktır. Bu amaçla üniversiteler, araştırma merkezleri 
ve sanayi arasında işbirliğinin artırılmasına çalışılacaktır. 

(24) Otomotiv ana ve yan sanayileri dış rekabete açık, ekonomik ölçekte faaliyet gösteren, modern tekno
loji kullanan, gerek fiyat gerekse kalite yönünden uluslararası standartlarda üretim yapan bir yapıya ka
vuşturulacaktır. 

(25) Demiryollarında mevcut ve programlanan altyapı kapasitesiyle uyumlu bir şekilde çeken ve çekilen araç 
üretim ve onarımı esas alınacaktır. Çağdaş teknoloji de göz önünde tutularak imkânlar ölçüsünde standardi-
zasyona gidilerek, yüksek kapasiteli, darası hafif vagon üretimine geçilecektir. 

(26) Ülke ihtiyaçlarına uygun tip ve tonajdaki gemilerin üretimi ve gemi inşa sanayiinin ihracata dönük 
olarka gelişmesi teşvik edilecektir. 

(27) Tüm imalat sanayiinde kapasite kullanımının artırılmasına öncelik verilecektir. 

(28) Yatırım mallarının üretimini teşvik amacıyla uygun şartlı bir imalatçı kredisi sistemi geliştirilecektir. 
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3, Yatırım matiarı 

Madeni eşya 
Elektriksiz makine 
Taıron makineleri 
Meslek, bilim, ölçü 
Elektrikli mak. 
Elektronik 
Karayolu taşatüan 
Demiryolu taşıtları 
Gemi inşa 
Uçak imalat 

855.600 

206.043 
121.786 
48.410 

6.310 
133.774 
56.232 

235.144 
23.327 
22.913 

1.661 

12.41 

2.99 
1.77 
0.70 
0.09 
1.94 
0.82 
3.41i 
0.34 
0.33 
0.02 

1.147.318 

274.416 
180.000 
96.448 

7.870 
172.830 
78.650 

285,419 
23.0İ10 
26.789 

1.886 

12.85 

3,07 
2.02 
1.08 
0.09 
1.94 
0.88 
3,20 
0.26 
0.30 
0.02 

1.273.350 

291.500 
196.000 
107.919 

8.660 
185.948 
85.524 

326.700 
35.536 
33.267 

2.296 

13.40 

3.07 
2.06 
1.14 
0.09 
1.96 
0.90 
3.44 
0.37 
0.35 
0.02 

2.027.439 

409.000 
298.000 
176.990 

13.350 
295.163 
153.500 
563.020 

60.991 
53.575 

3.850 

15.02 

3,03 
2.21 
1.31 
0.10 
2.1.9 
1.14 
4.17 
0.45 
0.40 
0.03 

6 

5.9 
8.1 

14.8 
4.5 
5.3 
6.9 

4 
— 2 

3.2 
2.6 

9.7 

7 
8.7 

10.4 
9 

9.7 
12.4 
11.5 ' 
11.4 

10 
10.9 

İmalat Sanayi Top. 6.891.679 100r00 8.928.273 100.00 9.504.99Z 100.00 13,497.169 100.00 53 73 
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3, Yatırım mallan 

Madeni eşya 
Elektriksiz makine 
Tarım makineleri 
Meslek, bilim, ölçü 
Elektrikli mak. 
Elektronik 
Kaıraydlu taşıtları 
Dema-yölu taşıtları 
Gemi inşa 
Uçak imalat 
Diğerleri 

8,153 

2.406 
791: 
175 

1 
1.901 

547 
2.157 

0 
150 
25 
0 

1.94 

29.51 
9.70 
2.15 
0.01 

23.32 
6.71 

26.46 
0.00 
1.84 
0.31 
0.00 

87.820 

19.388 
14.134 
21.036 

329 
15.758 

968 
14.226 

4 
757 

0 
1.219 

8.70 

22.08 
16.09 
23,95 
0.38 

17.94 
1,10 

16.20 
0.01 
0.86 
0.00 
1.39 

130.623 

24.520 
19.043 
28.185 

500 
22.403 

1.456 
25.793 

67 
5.814 

0 
2.843 

10.23 

18.77 
14.58 
21.58 
0.38 

17.15 
1.11 

19.75 
0.05 
4.45 
0.00 
2.18 

269.52 

61.67 
36.98 
49.87 

1.30 
46.64 

7.05 
47.04 

22 
12.32 

6.40 

tmtdat sanayii top. 420.181 100.00 1.009.891 100,00 1.277.267 100.00 2.150.92 



— 80 — 

TABLO 42 — İMALAT SANAYİİNDE tCRACAT/ÜRETİM ORANLARI (•%) 
1983 yılı fiyatlarıyla 

1978 1983' 1984 1989 

V. Fkn 
Sektörler Cferçekleşme Gerçekleşme Tahmin hedefi 

l1. Tüketim mallan 
Gıda 
İçki 
Tütün 
Dokuma 
Hazır giyim 
Ağaç mobilya 
Ayakkabı 

2. Ara mallan 

Çırçırlama 
Ağaç ve mantar ür. ̂  
Kâğıt 
Basım 
Deri ve kürk işleme 
Lastik 
Plastik 
Kimya 
Petrokimya 
Petrol ürünleri 
Gübre 
Çimento 
Pişmiş kil 
Cam 
Seramik 
Demir - çelik 
Demir dışı metaller 

3. Yatırım mallan 

Madeni eşya 
Elektriksiz makine 
Tarım makineleri 
Meslek, bilim, ölçü 
Elektrikli mak. 
Elektronik 
Karayolu taşıtları 
Demiryolu taşıtları 
Gemi inşa 
Uçak imalat 

8.83 
6.44 
1.03 

35.60 
13.64 
13.86 
0.02 
0.04 

4.45 

72.44 
0,11 
0.22 
q.i9 
0.20 
0.37 
0,66 
2.23 
1.84 
0.40 
0.00 
7.01 
0.17 

12.44 
1.32 
1.47 
3.11 

0.95 

1.17 
0,65 
0.36 
0.02 
1.42 
0.97 
0,92 
0,00 
0.65 
1.51! 

14.49 
7.96 
1.34 

24.92 
30.72 
57.92 

1.91 
1.71 

8.77 

35,18 
2.70 
6.34 
1.43 
0.70 
7.47 
3.57 
6.38 

17.33 
4.73 
2.27 

14.84 
3.24 

24.68 
10.01 
17.08 
9.10 

7.65 

7,07 
7.85 

21.81 
4.18 
9.12 
1.23 
4.98 
0.02 
2.83 
0.00 

17.28 
9.35 
2.20 

32.1li 
32.34 
66.81 
3.23 
2.77 

10.18 

43.93 
3.14 

11.70 
1.90 
1.00 

10.80 
5,66 
7.46 

17.35 
4.99 
4.51 

[17.69 
5.23 

29.91 
12.29 
17.99 
10.40 

10.26 

8.41 
9.72 

26.12 
5,77 

12.05 
1.70 
7.89 
0.19 

17.48 
0.00 

22.29 
12.08 
3.13 

28.35 
37.45 
86,52 
6.54 
4.09 

10.08 

40.49 
4.56 

15.27 
3.16 
2.10 

10.04 
9,29 

10.73 
18.91 
3.98 
0.00 

14,84, 
5.84 

31.31 
11.79 
16.81 
3C1.17 

13.29 

15.08 
12.41 
28JÎ8 m 
15.80 
4.59 
8.36 
0.37 

23.00 
0.00 

TOPLAM 6M 11,31 13,44 15^4 
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A) GENELLİKLE TÜKETJM MM) ÜRETEN SANAYİLER 

1. GIDA SANAYİİ 

a) HEDEFLER 
265. Bitkisel ve hayvansal üretimi değerlendirerek mamul halde iç ve dış pazara sunan gıda sanayiinde. 

üretimin nüfus artışı, kentleşme, sanayileşme ve gelir artışına bağlı olarak artan iç talebi karşılamak ve 
ihracat hedefini gerçekleştirmek üzere yılda ortalama yüzde 6,2 oranında artış göstermesi öngörülmüştür. 

266- "Üretimde en büyük artış hızları mezbaha ürünleri, süt mamulleri, yem ve su ürünleri mamulleri alt 
sektörlerinde beklenmektedir. 

267. Şeker sanayiinde oluşan aşırı stok birikimleri de dikkate alınarak üretim artış hızının yüzde 1,9 olması 
öngörülmüştür. 

268. Çay sanayiinde yurt içi talebi karşılayabilecek üretim artışı için «Çay Tarımını Geliştirme ve Yeni 
Çaylık Tesisi» projesinin uygulamaya alınması gerekmektedir. 

269. Gıda sanayii ürünleri yurt içi talebinin ortalama artış hızı yüzde 5,1 olarak tahmin edilmiştir. 
270. Mezbaha "ürünleri, süt mamulleri ve su ürünleri mamulleri sanayilerinde talebin gelir esnekliği dik

kate alınarak yüksek artış hızları öngörülmüş ve protein kaynakları tüketiminde sanayiden geçen üretimin payı
nın artırılması hedef alınmıştır. 

271. Gıda sanayiinde, arz yetersizliğine bağlı spekülatif fiyat hareketlerini önlemek ihracat amacıyla ge
rekli hammadde girdisi sağlamak ve yurt içinde üretilemeyen ürünlere olan talebi karşılamak üzere ham deri, 
don yağı, bitkisel ham yağlar, pirinç, kahve, kakao, baharat ve diğer gıda maddeleri ithali öngörülmüş olup 
ithalatın ortalama yüzde 11,0 oranında artacağı tahmin edilmiştir. 

272. Gıda sanayii ürünleri ihracatının V. Plan döneminde miktar ve çeşit yönünden artarak ve yeni 
pazarlara açılarak gelişmesi ve ortalama artış hızının yüzde 11,8 olması hedef alınmıştır. 

273. 1989 yılında gerçekleşmesi öngörülen toplam gıda sanayii ürünleri ihracatının yüzde 38,3'ünü karşı
laması beklenen meyve - sebze işleme sanayii ürünlerinde ihracat artışının yüzde 7.7 olacağı ve toplam üretim 
değerinin yüzde 43,rinin ihraç edileceği tahmin edilmiştir. 

b) İLKELER VE POLİTİKALAR 

274. (1) Nüfus artışı, kentleşme, sanayileşme ve gelir artışına bağlı olarak artmakta olan gıda sanayi 
ürünleri talebinin standart ve dış pazarda rekabet edebilecek kalitede, sağlığa uygun, yeterli ve dengeli beslen
meye imkân veren bir üretimle sağlanması anapolitika olacaktır. 

(2) Gıda üretim ve pazarlama süreci içinde kayıpların önlenmesi, kalitenin yükseltilmesi ve dış pazarda 
rekabet şansının artırılması amaçlarıyla, soğuk zincir, ambalajlama, depolama gibi altyapının geliştirilmesine 
ve tamamlanmasına yönelik yatırımlar teşvik edilecektir. 

(3) Gıda sanayiinde uygun kalite ve miktarda hammadde teminini garanti altına almak üzere üretici -
sanayici işbirliği teşvik edilecektir. 

(4) Gıda sanayiinde iç ve dış pazarlama zinciriyle entegrasyon sağlanarak kurulu kapasiteden daha bü
yük oranda yararlanılacak ve sağlanacak üretim artışı ihracata yöneltilecektir. 

(5) Gıda: sanayiinin gelişmesine özel sektör yatırımlarına ağırlık verilecek, kamu kesiminin ise üretim faali
yetinden çok hammadde arzının düzenlenmesi, piyasa istikrarının sağlanması, denetim, eğitim, araştırma ve 
sanayii yönlendirme faaliyetlerine ağırlık vermesi sağlanacaktır. 

(6) Toplum sağlığının korunması ve dış pazar şartlarında rekabet edebilir bir üretim gerçekleştirmek 
amacıyla gıda sanayiinde işletme düzeyinde kalite kontrol sisteminin kurulması sağlanacak ve devletçe yapılan 
denetim etkin hale getirilecektir. 

(7) Et mamulleri, süt mamulleri, zeytinyağı, sofralık zeytin işleme sanayileri gibi ilkel koşullarda üretimde 
bulunan tesislerin çoğunlukta olduğu alt sektörlerde yeni ve modern kapasitelerin kurulması gerekmektedir. 

Un, domates salçası, meyvesuyu ve konsantreleri, meyve ve sebze konserveleri, kurutulmuş sebze ve 
bitkisel yağ sanayilerinde darboğaz giderme ve modernizasyon dışında yeni yatırımların özendirilmesi ve kurulu 
kapasiteden ihracata dönük olarak daha büyük oranda yararlanılması gerekmektedir. 



TABLO : 44 — GIDA SANAYÜ TALEBÎ (ÖZET) 
D : Milyon TL 

1983 Yılı Fiyatlarıyla 

Mallar 

I — Mezbaha ürünleri 
Sanayii toplamı 

II — Süt ve mamulleri 
Sanayii toplamı 

III — Su ürünleri mamulleri 
Sanayii toplamı 

I V — U n ve unlu mamuller 
Sanayii toplamı 

V — Meyve sebze işleme 
Sanayii toplamı 

VI — Bitkisel yağ ve mamulleri 
Sanayii toplamı 

VII — Şeker sanayii 
Mamulleri toplamı 

V m — Şekerli ve Kakaolu 
Mamuller sanayii toplamı 

DC — Diğer gıda sanayii 
Mamulleri toplamı 

X — Yem sanayii mamulleri 
Toplamı 

1978 1983 
Gerçekleşme Gerçekleşme 

Miktar Değer Miktar Değer 

1984 1989 
Tahmin Plan Hedefi 

Miktar Değer Miktar Değer 

241593,0 

242865,0 

3762,3 

873378,0 

164753,0 

120381,5 

99137,5 

105650,0 

53140,0 

47614,2 

411925,0 

309332,0 

6820,7 

1001334,5 

208025,3 

144183,0 

112899,3 

123754,0 

71223,6 

75389,1 

443300,0 

321548,0 

7305,8 

1026743,0 

185805,4 

144119,6 

117282,5 

126547,0 

74202,4 

856193 

658101,0 

500308,0 

10322,8 

1145272,0 

240121,6 

179780,0 

141928,8 

141070,0 

87977,0 

144078,5 

Yıllık Artış' % 
1978-83 1984-89 

11,2 

5,0 

12,6 

2,7 

4,8 

3,7 

2,5 

3,3 

6,0 

9,6 

8,2 

9,2 

7,2 

2,2 

• 5,3 

4,5 

3,8 

2,2 

3,4 

11,0 

o» 
O* 

Toplam 1951683,5 2464886,0 2532473,0 3248960,0 4,8 b,I 



TABLO : 45 — GIDA SANAYİİ ÜRETİMİ (ÖZET) 
D : Milyon TL. 

1983 Yılı Fiyatlarıyla 

Mallar 

I — Mezbaha ürünleri 
Sanayii toplamı 

II — Süt ve mamulleri 
Sanayii toplamı 

IH — Su ürünleri 
Sanayii toplamı 

IV — Un ve unhı mamuller 
Sanayii toplamı 

V — Meyve sebze işleme 
Sanayii toplamı 

VI — Bitkisel yağ ve mamulleri 
Sanayii toplamı 

VII — Şeker sanayii 
Mamulleri toplamı 

y m — Şekerli ve kakaolu 
Mamuller sanayii toplamı 

IX — Diğer gıda sanayii 
Mamulleri toplamı 

X — Yem sanayii mamulleri 
Toplamı 

1978 
Gerçekleşme 

Miktar Değer 

* 

246194,5 

242513,0 

6982^ 

874698,5 

247516,2 

116750,5 

101182,4 

105195,0 

65733,1 

50614,2 

1983 
Gerçekleşme 
Miktar Değer 

440832,0 

309387,0 

151163,0 

1017709,5 

321845,0 

165410,0 

157391,8 

125172,0 

77836,9 

76141,8 

1984 
Talimin 

Miktar Değer 

474427,0 

323110,0 

16326,0 

1045764,0 

292585,0 

147038,0 

139897,2 

128408,0 

79509,0 

86376,7 

1989 
Plan Hedefi 

Miktar Değer 

782637,0 

509860,0 

32184,8 

1219253,0 

396884,5 

210795,0 

152690,0 

146555,0 

101064,4 

146722,3 

Yıllık Artış % 
1978-83 

123 

5,0 

16,8 

3,0 

5,4 

7,2 

9,2 

3,5 

3,4 

8,5 

1984-89 

10,5 

9f 

14,6 

3,1 

6,3 

7,5 

1,8 

2,7 

4,9 

11,2 

Toplam 2057380,0 2706889,0 2733441,0 3698646,0 5,6 60, 



TABLO : 46 — GIDA SANAYBÎ İHRACATI (ÖZET) D : Milyon TL. 
1983 Yılı Fiyatlarıyla 

Mallar 

I — Mezbaha ürünleri 
Sanayii toplamı 

H — Süt ve mamulleri 
Sanayii toplamı 

m — Su ürünleri mamulleri 
Sanayii toplamı 

IV — Un ve unlu mamuller 
Sanayii toplamı 

V — Meyve sebze işleme 
Sanayii toplamı 

VI — Bitkisel yağ ve mamulleri 
Sanayii toplamı 

VH — Şeker sanayii 
Mamul toplam 

VIH — Şekerli ve kakaolu 
Mamuller sanayii toplamı 

IX — Diğer gıda sanayii 
Mamul toplam 

X — Yem sanayii mamulleri 
Toplamı 

1978 1983 
Gerçekleşme Gerçekleşme 

Miktar Değer Miktar Değer 

1984 1989 
Tahmin Plan Hedefi 

Miktar Değer Miktar Değer 

4743,7 

15,8 

2444,4 

4860,2 

104471,7 

11380,6 

V 4 6 4 » 9 

435,4 

2653,7 

— 

33607,3 

957,6 

6186,8 

16675,6 

109210,8 

20228,8 

23159,4 

837,4 

4101,6 

502,3 

45216,0 

1166,0 

6688,5 

23620,0 

118259,0 

13993,0 

29685,0 

1049,9 

15276,Q 

635,6 

138139,0 

7537,0 

16292,1 

49979,0 

171210,2 

29626,0 

3170,7 

3923,2 

24542,3 

2204,5 

Yıllık Artış % 
1978-83 1984-89 

50,0 

— 

20,4 

27,9 

0,9 

12,2 

73,6 — 

14,0 

9,1 

14,0 

25,0 

45,2 

19,5 

16,1 

7,7 • 

16,2 

36,0 

30,5 

9,9 

28*5 

i 
00 

1 

Toplam 132471,0 215467,6 255589,0 446624,0 10,2 11,8 



JABLO : 47 — GIDA SANAYtt İTHALATI (ÖZET) 

Mallar 

I — Mezbaha ürünleri 
sanayii toplamı 

II — Süt ve mamulleri 
Sanayii toplamı 

HI — Su ürünleri mamulleri 
Sanayii toplamı 

IV — Un ye umu mamulleri 
Sanayii toplamı 

V — Meyve sebze işleme 
Sanayii toplamı 

VI — Bitkisel yağ ve mamulleri 
Sanayii toplamı 

VII — Şeker sanayii 
Mamulleri toplamı 

Vin — Şekerli ve kakaolu mam. 
Sanayii toplamı 

DC — Diğer gıda sanayii 
mamulleri toplamı 

X — Yem sanayii mamulleri 
Toplamı 

Toplam 

1978 1983 
Gerçekleşme Gerçekleşme 

Miktar Değer Miktar Değer 

1260.4 6510,7 

6315.5 435,2 

67,2 24,6 

4036.0 1077,7 

300,0 5833 

4439.1 17129,5 

4,8 9,4 

171,9 104,2 

91,3; 314,5 

86,9 354,3 

16773*4 26543,0 

D : Milyon TL. 
1983 Yılı Fiyatlarıyla 

1984 1989 
Tahmin Plan Hedefi 

Miktar Değer Miktar Değer 

8589,0 21017,0 

843,2 

25,(3 

2156,0 

600,0 

16075,0 

10,4 

67,2 

3035,6 

448,5 

2189,6 

150,0 

2806,6 

750,0 

18514,7 

14,9 

— 

7600,4 

724,4 

Yıllık Artış % 
1978-83 

38,8 

- 41,4 

- 18,2 

- 23,2 

14,2 

31,0 

14,4 

- 9,5 

28,0 

32,5 

1984-89 

19,6 

21,0 

43,0 

5,4 

4,5 

2,8 

7,4 

— 

20,1 

10,6 

; i 

1 

31850,2 53767,0 9,6 11,0 



2, İÇKİ SANAYİİ 

a) HEDEFLER 

275. V. Plan döneminde • bira üretiminin yılda yüzde 6,5 ve düşük alkollü içki üretiminin de 5,9 ora-
nında artacağı tahmin edilmektedir. 

276, Alkollü içkiler içindeki payı 1978'de yüzde 53'e 1983'te yüzde 48'e düşen rakı üretiminin, Beşinci 
Plan döneminde yılda ortalama yüzde 3,5 oranındaartması beklenmektedir. 

277* Sektör ihracatındaki payı yüzde 67 dolayında olan malt ihracatının 1989'da 50 bin ton düzeyine 
çıkarılması öngörülmektedir. 

b) İLKELER VE POLİTİKALAR 

278. (1) Yüksek alkollü içkilerde tekel kaldırılacak, Özel sektör imalat izni alarak bu konuda yatıran ya
pabilecektir. 

(2) Şarap ihracatında dökime yerine ambalajı ihracata yonelinecektir. 
(3) Yüksek alkollü içki ihracatı İçin mamul kalite ye ambalajı dış talebe uygun hale getirilecektir. 

TABLO : 48 — İÇKİ SANAYÜ ÜRETİMİ 1983 Yık Fiyatlarıyla 
D : Milyon TL. 
M : Milyar LT. 

Mallar 

1978 1983 
Gerçekleşme Gerçekleşme 

Miktar Değer (Miktar Değer 

1984 1989 
Tahmin Plan Hedefi 

Miktar Değer Miktar Değer 

Düşük Alk. İçkiler 
Yüksek Alk. İçkiler 
Toplam Alk. İçkiler 
Alkolsüz İçki ve Malt. 

29672 
50293 
79965 
17690 

36719 
48512 
85231 
25905 

39591 
51796 
91387 
27617 

52828 
63324 
116152 
34175 

Yıllık Artış % 
1978-83 1984-89 

4,4 
- 0,7 

1,3 
7,9 

5,9 
4,1 
4,9 
4,4 

Toplam 97655 111136 119004 150327 2,6 4,8 



3, TÜTÜN VE TÜTtÜN MAMULLERİ SANAYM 

a) HEDEFLER 
279- Plan döneminde filtresiz sigara üretiminin azalacağı, filtreli sigara üretiminin yılda ortalama yüz

de 5,7 ve toplam sigara üretmıinin de yüzde 5,1 oranında artacağı tahmin edilmektedir. 1984'te filtreli sigara 
üretiminin toplam sigara üretimindeki payının yüzde 84,1 olarak gerçekleşmesi ve 1989'da bu paym yüzde 
88,6 düzeyine ulaşması beklenmektedir. 

280. 1984 yılında üretime başlayacak on bin ton/yıl kapasiteli Tokat Sigara Fabrikası ile toplam sigara 
kapasitesi 145 bin ton/yd'a ulaşacak ve yurt içi talebin Ücarşılanması ile birlikte ihracata imkân veren bir üre
tim kapasitesine ulaşılacaktır. 

b) İLKELER VE İ*ÖIJİTİKALAR • * 
281, (1) Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi tütünü, harmanlama ihtiyaçlarını karşılayabilecek şe

kilde yönlendirilecektir. 
(2) Plan döneminde sigara kalitesinin iyleştirilmesine yönelik yatırımlara ağırlık verilecektir. 

TABLO : 49 — TÜTÜN VE TÜTÜN MAMULLERİ SANAYÎÎ ÜRETİMİ 

M a l l a r 

M : B8n Tonı 
D : Mayon TLL, 
1983 Yık FiyaiÖarıyfa 

1978 Gerçekleşme 1983 Gerçekleşme 1984 Tahmin 1989 Plan: Hedefi Yıllık Artış % 

Sigara: 
Filtreli 
Filtresiz 

Müh. tütün 
Mamul Top« 
işlenmiş yaprak tütün 
Filtreli sigara/toplam sigara yüzdesi 

Miktar Değer MflfcCar Değer Miktar Değer Miktar Değer 1978-83 1984-89 

50,1 
28jQ 
22,1 
3,1 

53,2 
773 
55,9 

133005,0 
92120,0 
40885,0 
10540,0 

143545J0 
22880,8 

, 

61,5 
51,1 
10,4 
a,7 

63£ 
69,5 
83,1 

187359,0 
168119,0 
19240,0 
5780,0 

193319,0 
20572,0 

63,0 
53,0 
10,0 
1,7 

64,7 
95,0 
84,1 

192870,0 
174370,0 
18500,0 
5780,0 

198650,0 
28120,0 

79,0 
70,0 
9,0 
.1,7 

80,7 
105,0 
88,6 

246950,0 
230300,0 

16650J0 
578ÖJQ 

252730/) 
31080,0 

1 

7$. 
nş 

—14,0 
—41,3 

6,1! 
—2,1 

5,1 
5,7 

—2,1 
0,0 
4,9 
2,0 

I 

TOPLAM 166425,8 213711,0 226770,0 283810,0 54 M 
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4. DOKUMA VE GİYİM SANAYÜ (1) 

a) HEDEFLERİ ^ 

282. Beşinci Plan dÖneminSde sektörün toplam yurt içi talebi ortalama yüzde 4,3 artacaktır. 

283. Pamuk dışında dokuma ve giyim sanayii ihracatının yılda ortalama yûzide 13,8 artması hedef alın
mıştır. 

284. İç talepte ve ihracatta öngörülen gelişmeleri karşılayabilmek İçin dokuma ve giyim sanayii top
lam üretiminin yılda ortalama yüzde 6,9 artması öngörülmüştür. 

!285. Planlı dönemde başlıca mallarda yurtiçi talep üretimle karşılanır duruma geldiğinden Plan dönemin
de önemli bir ithalat beklenmemektedir, 

to) İLKELER VE POLİTİKALAR 

286. (1) Dokuma ve giyim sanayii ihracata dönük olarak geliştirilecek ve rekabet gücü artırılacaktır^ 

<2) Sektörtün uzun dönemli gelişmesi istikrarlı bir dış pazara ihtiyaç göstermektedir. İhracatta AET 
ve Orta Doğu Ülkelerindeki piyasa etkinliğimizi koruma yanında yeni pazarlara girme çabaları desteklene
cektir. 

^3) AET'nin bu sektördeki ihracatımıza koyduğu kısıtlamaların bertaraf edilmesi için gerekli tedbirler 
alınacaktır. 

(1) Genel tablolarda ayrı ayrı gösterilen «dokuma ve «çırçırlama» sanayileri bütünüyle,: «hazır giyim» 
sanayii kısmen bu sektörde birlikte ele alınmaktadır. 



TABLO : 50 — DOKUMA VE GİYİM SANAYİİ ÜRETİMİ (1) 
D : Milyon TL5 

1983 Yılı Fiyatlarıyla 

1978 Gerçekleşme 1983 Gerçekleşme 1984 Tahmin 1989 Plan Hedefi Yıllık Artış % 

M a l l a r ! Miktar Değer MÜktar Değer Miktar Değer Miktar Değer 1978-83 1984-89 

Pamuk (İt) (1) 
Pamuk ipliği (t) 
Pamuklu dokuma (bin m) 
Yünlü dokuma (bin m) 
Halı ^bin m2) 
Diğerleri 
.Toplam 
Hazır giyim, hazır(l) 
Eşya (t) 
İhraç edilen iplik üretici fiyatı ile 

475000 
335000 
833330 
54000 

6594 

1!1875Ö 
192592 
130832 
128412 
63421 

110133 
(551548) 

192703 

49524 

520000 
343200 
924080 
49400 

7723 

130000 
197305 
145080 
1117473 
74280 

14079S 
(607626) 
249242 

83301 

507000 
346910 
945639 

51870 
8030 

126750 
199438 
148465 
123347 
77232 

153412 
(629206) 

288878 

91635 

550000 
44000CI 

1189756 
70733 
15461 

137500 
252956 
186792 
168203 
148704 
180925 

(822124) 
478454 

109819 

1.8 
0.5 
2.1; 

—1.8 
3.2 
5,0 
2.0 
5.9 

1.6 
4.8 
4.7 
6,4 

14.0 
5.5 
5.5 

10.6 

GENEL TOPLAM 793775) 940169 1009719 1410397 3.4 6;9 

(1) Çtrçırlama ve dokuma sanayilerinin tamamı ile hazır giyim ve konfeksiyon sanayiinin bir kısmı dahil
dir, 



TABLO : 51 — DOKUMA VE GÎYtİM SANAYİİ İHRACATI (1) 
D : Milyon TLş 
1983 Yılı Fiyatlarıyla 

M a l l a r 

Pamuk (t) (1) 
Pamuk ipliği (to) 
Pamuk dokuma (bin m) 
Halı (bin m2> 
Diğerleri 
Toplam 
Hazır giyim, hazır (1) 
Eşya (t) 

GENEL TOPLAM 

1978 Gerçekleşme 
• 

Miktar 

309000 
80057 
16850 

815 

Değer 

- «6026 
50584 

4391 
7867 
5170 

1(1540318) 
19265 

173303 

1983 Gerçekleşme 

Miktar 

164269 
90294 
189502 

903 

Değer 

45739 
56484 
23321 
35944 
51840 

ı(213328) 
İİ21614 

334942 

1984 Tahmin 

Miktar 

200000 
91000 
95000 

1000 

Değer 

55680 
56930 
24757 
39805 
64988 

(242160) 
165772 

407932 

1989 Plan Hedefi 

Miktar 

200000 
94230 

1161528 
2162 

Değer 

55680 
58950 
42094 
86047 
99592 

1(342363) 
386653 

729016 

Yıllık Artış % 

1978-83 

—M. 9 
2.2 
7.0 

35.5 
5.8 
6.7 

44^6 

14.1 

1984-89 

— 
0.7 

1.1.2 
16.7 
8.9 
7,2 

18.5 

1 2 3 • 

1 
(1) Çıfçırlama ve dokuma sanayilerinin tamamı ile hazır giyim ve konfeksiyon sanayinin bir kısmı dahildir. 

B) GENELLİKLE ARA MALI ÜRETEN SANAYİLER 

1. ORMAN ÜRÜNLERİ SANAYİİ (1) 

a) HEDEFLER 

287. Plan döneminde hammadde - sanayi ilişkisinin düzenlenmesi, mevcut tesislerin kapasite, entegras
yon, teknoloji eksiklerinin tamamlanması ile sektörün maliyet, kalite ve Standard problemleri çözüme ka
vuşturulacaktır. Mevcut ürünlerde kalitenin iyüeştirilrnesi ile beraber, kullanıldığı sahalarda önemli üstün
lük sağlayacak yeni mallar üretimine de geçilecektir. 

(1) Genel tablolarda ayrı ayrı gösterilen «.ağaç ve mantar ürünleri» ile «ağaç mobilya» sanayileri bu 
sektörde birlikte ele alınmaktadır. 



b) İLKE VE POLİTİKA 

288. Plan döneminde orman sanayii sektörünün daha ziyade yapı bozukluklarım giderici bir yaklaşım
la ele alınması gerekmektedSrg Üretimin rasyonel çalışan optimum kapasiteli enttegre tesislerde toplanması, 
kaliteli, standart, düşük maliyetli üretimi hedef alan bir politika itakip edilmesi zarureti vardır. Bu hedefe 
ulaşmada, zarurî hailler dışında, ağırlık yeni tesis kurmalktam ziyade mevcutlar dikkate alınarak hazırlanacak 
bar üretim programlamasına dayandırılacaktır. Sektörde yapı IbozuMuğunun giderilmesinde sanayii-hammadde 
ilişkilerinin düzenlenmesi önem taşımaktadır. 

TABLO : 52 — ORMAN SANAYİİ ÜRETİMİ (1) 
D : Milyon TL. 
1983 Ydı Fiyatlarıyla 

M a l l a n 

Bıçkı Sanayii (m8) 
Levha Sanayii (Ton) 
Mobilya Sanayii (Ad.) 
Diğerleri <ÇTL,) 
Sektör toplam 

1978 Gerçekleşme 

Miktar 

4.385 
380 

6.640 
— 
— 

Değer 

241.175 
26.600 

172.640 
36£Ö8 

476.623 

1983 Gerçekleşme 

Miktar 

4.335 
525 

8J035 
— 
— 

Değer 

238.425 
36.750 

208.910 
51.200 

'535 285 

1984 Tahmin 

Miktar 

4508 
573 

8525 
— 
— 

Değer 

247.940 
40,110 

221.650 
58.573 

568.273 

1989 Plan Hedefi 

Müktair 

5.485 
83Q 

11.462 
— 
— 

Değer 

296.675 
56.100 

295.455 
l!lıl£770 

760 000 

Yıühk Arfas. % 

1978-83 

— 02 
6,7 
3,9 
7,2 
2,4 

1984-89 

3,7 
6$ 
5,9 

13,9 
6,0 

(1) Ağaç ve mantar ürünleri ile ağaç mobilya sanayii kapsanmaktadır. 

2. KÂĞIT SANAYİİ 

a) HEDEFLER 

289. Beşinci Plan döneminde yurt içi kâğıt ve karfon talebinin yılda ortalama yüzde 53 dolayında art
ması (beklenmektedir. 

290. Plan döneminde kapasite artışına paralel olarak yurt içi talep fazlası üretim ihracata yöneltilece
ğinden sektör ihracatının yılda ortalama 11,9 dolayında artacağı tahmin edilmektedir. 

291. SEKA Akdeniz ve Kastamonu tesislerinin üretime geçip tam kapasiteye ulaşmaları ve Aksu ve 
Çaycuma tesislerinde rehabilitasyon projesinin uygulanması sonucunda kamu kesiminin üretimi önemli ölçü
de artacaktır. Dördüncü Planın son yıllarında başlanan yeni ve tevsi yatırımlarının işletmeye alınması ile özel 
kesim üretiminde büyük ölçüde artış beklenmektedir. Kamu ve özel kesimin üretimlerindeki bu artışlar ne-



deni He Beşinci Plan döneminde kâğıt sanayii anamalları üretiminin yılda ortalama yüzde 6,1 dolayında ar
tış göstermesi hedef aiınmıştuy 

292. Talebin büyük ölçüde yurt içinden karşılanacağı tahmin edilmekle beraber kaliteli yazı tabı, gaze
te kâğıdı ile kaliteli ve düşük gramajlı sargdıklardan ve artan üretime paralel olarak uzun eSLyafh selüloz
dan oluşan ithalatın devam etmesi beklenmektedir. 

b) İLKELER VE POLİTİKALAR 

293. (1) V. Planı döneminde kâğıt sanayiinin üretim kapasitesi ihracata yönelmeyi gerektirdiğinden ön
celikle kaliteyi yükseltici, maliyetleri düşürücü tedbirler alınarak hu sanayi dalı rekabet edebilir bîr üretim 
yapısına kavüştunılacaktır. 

(2) (Beşinci Plan Döneminde kâğrt hammadde durumu, özelikle kâğıtlık odun potansiyeli tespit edil
medikçe kamu kesimi için yeni hür yatırım veya kapasite artışı öngöriilememektedir. 

ı(3) Bugün kâğıt sanayinin (başlıca talep açığı uzun elyaflı beyazlatılmış selülozdan kaynaklanmaktadır. 
SEKA Aksu Tesisinde beklenen üretim artışı ile özel kesim tarafından kurulmakta olan kaliteli kâğıt ve 
karton tesisleri uzun elyaflı selüloz açığının daha da büyümesine neden olacağından hammadde durumuna 
bağh olarak 150 000 ton/yıl beyaz ve yarı beyaz uzun elyaflı selüloz tesisi öngörülmüştür. 

TABLO : 53 — KÂĞIT SANAYİİ ANAMALLARI ÜRETÜMÎ, 

( M a l l a r 

Yazı talbı ka^ 
Gazete ka. 
Sargılılar 
Kraft to. ka. 
Oluklu mu. ka. 
Kartonlan 
Sigara ve ince özel kâğıt 

TOPLAM 

1978 Gerçekleşme 

Miktar 

ı64745 
77624 
54221 
46059 
88763 
93203 
2363 

426978 

Değer 

10359 
8927 
6778 
5066 
7889 
8854 
1536 

49409 

1983 Gerçekleşme 

Miktar 

88500 
146989 
58291! 
40531 

115000 
98500 

2175' 

552001 

Değer 

14160 
16904 
7286 
4458 

10350 
9358 . 
1414 

64222 

1984 Tahinin 

Miktar 

92000 
150000 
60000 
63000 

120000 
100000 

2750 

587750 

Değer 

14720 
,17250 

7500 
6930 

10800 
9500 
1788 

68488 

M 
D 

: Ton 
: Milyon TL. 

1983 Yılı Fiyatlanylai 

1989 Plan Hedefi 

Miktar 

120000 
180000, 
83000 
84000 

170000 
140000 

6300 

783300 

Değer 

19200 
20700 
10375 
9240 

15300 
13300 
4095 

92210 

ve 

1 

Yıllık Artış % 

1978-83 

6,4 
13,6 
1,4 

- 2 , 5 
5fi 
1,1 

-A\fi 

SA 

1984-89 

5.4 
3,7 
6,7 
5,9 
7,2 
7,0 

18,0 

64 
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3. BlAlSIM SANAYİİ 

a) HEDEFLER 
294. V. Plan döneminde kamu kesiminde mevcut t̂esislerin kapasite kuUannmını artırmak amacı ile yeni 

yatırımlar yapılmaması, ancalk mevcut tesislerde ida'me-yenileme yatırımlarının yapılması öngörülmektedir. 

b) İLKE VE POLÜltİKA 

295. iBasım sanayiinin gelişmesi ve verimliliğinin artması için 'kâğıt ve kaplıklarda milletlerarası matbaa
cılıkta kullanılan gramaj, parlaklık, ebat, su dengesi, ambalaj yapısına uyulmasına ve (kalite kontrol siste
minin geliştirilmesine çalışılacaktır^ 

4. DERt VE DERlt MAMULLERİ SANAYİİ (1) 

a) HEDEFLER 

296. Deri ve deri mamulleri sanayimde 1984 yılında 192,8 milyar TL. olan iç talebin yılda ortalama 
yüzde 6,5 oranında artarak 19891da 263,5 milyar TL. na ulaşacağı tahmin edilmektedir. 

297. Deri ve kürk işleme ve ayakkabı sanayii ile hazır iğiyim sanayiinin bir kısmını kapsayan bu sek
törde ihracatın yılda ortalama yüzde 10,6 oranında artması ömgörülmüştür. 

298. Plan döneminde sektörün toplam üretimi yılda ortalama yüzde 7,5 oranında artarak 253,4 milyar 
Türk Lirasından 1989*da 364,3 milyar TL. na ulaşacaktır,, 

b) İLKELER VE FOILMKIALIAR 

299. (1) Ham deri kalitesinin geliştirilmesi için yapılacak çalışmalar teşvik edilecek, hayvancılık İslah 
ve yetiştirme çalışmalarında verim artırıcı husus olan derinin de dikkalte alınması sağlanacaktır. 

(2) Ham, pikle, yarı mamul, mamul deri ve av hayvanları deri ve postları, yurt içinde kullanım im
kânları olduğu ve talep fazlası olmadığı sürece işlenerek ihraç edilecek, ıfiyat artışlarını önlemek ve deri ka
litesini geliştirmek amacıyla gerektiğinde ham deri ithalatında kolaylıklar sağlanacaktır. 

(3) Dericilik Araştırma ve Eğitim Enstitüsünün, sanayiin eğitim, araştırma ve danışmanlık ihtiyaçlarına 
cevap verecek ve kalite konltrol konusundaki sorunlarını çözümleyecek şekilde yeniden Iteşkilatlanması sağla
nacaktır., 

5. LASTİK. SAMAYH 

a) HEDEFLER 
300. Plan döneminde lastik sanayiinde talebin yılda ortalama yüzde 6,8 dolayında artacağı tahmin edil

mektedir. 
301. V. Plan döneminde yılda ortalama yüzde '6,ı8 oranında artacak (üretimin yurt içi talepten fazla ol

ması beiklenmektedir. Üretim fazlasının ihracat yoluyla değerlendirilmesi için bu dönemde yılda ortalama 
yüzde 5,3 dolayında ihracat artışı hedef alınmıştır^ 

302. PEITLAS (tarafından yürütülen lastik projesinin 1986 yılında üretime geçmesi beklenmektedir. 

fb) İLKELER VE POLÎTtKALİAR 
303. (1) Yurt içi talep fazlası üretimin ihracat yolu ile değerlendirilmesine çalışılacaktır. 
(2) Mevcut ve Plan döneminde kurulacak tesislerin tam kapasitede çalışmaları sağlanacaktır. 

6/PLASTİK SANAYİİ 
a) HEDEFLER 
304. Plan döneminde toplam işlenmiş plastik ürünlere olan talebin yılda yüzde 6,0 oranında artacağı tah

min edilmişıtir. 

(1) Genel tablolarda ayrı ayrı gösterilen «deri ve kürk işleme» ve «ayakkabı» sanayileri bütünüyle, «ha* 
zır giyim» sanayii kısmen bu sektörde birlikte ele alınmaktadır.^ 
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305. Tamamına yakın kısmı özel sektör firmalarına ait olan tesislerde şekillendirilecek olan plastik ürün
lerin Plan döneminde ihracat artış hızının yılda ortalama yüzde 18jl oranında olacağı tahmin edilmektedir. 

b) İLKE VE POLİTİKA 

306. Plastik sanayii için özel sektörce yapılması beklenilen yeni yatırımların ihracata yönelik ve dış 
pazarlarda fiyat ve kalite açısından rekabet şansına sahip malları üretecek nitelikte olması gerekmektedir. 
öncelikle mevcut işletmelerin kurulu kapasitelerinden tam olarak yararlanılması, verimliliklerinin artırılması 
ve modernizasyonları için çaba harcanacaktır. Sektörde faaliyette bulunan öncü kuruluşların yeni ürün tip
lerine geçmeleri teşvik edilecektir. 

7. KİMYA SANAYlî 

a) HEDEFLER 

307. Endüstride genellikle ara malı olarak kullanılan kimyasal maddeler üretimi, yeni tesislerin dev
reye girmesi ve kapasite kullanım oranlarının iyileştirilmesiyle yılda yüzde 7,6 oranında artacak ve 1989 
yılında 522,4 milyar TL. na ulaşacaktır. 

308. özellikle boraks, perborat, borik asit, karpit, sodyum bikromat, sınai yağ asitleri, alkoloid, sabunlar, 
deterjanlar, soda, meyan balı, gül yağı ve ilaçların önemli kısmını oluşturacağı toplam sektör ihracatı, yıllık or
talama yüzde 15,7 oranında artacak ve 1989'da 56.1 milyar TL, düzeyinde gerçekleşecektir. 

309. Kimya sanayii ürünleri ithalatı ilişkili sektörlerin gelişmesine uygun olarak yüzde 7,5 artacak ve 
1989'da 208.7 milyar TL. na yükselecektir. Plan dönemi sonunda yurt içi talebin yüzde 31,2'si ithalatla 
karşılanacak ve üretimin yüzde 10.7'inin ihracatı gerçekleştirilecektir. 

b) İLKELER VE POLİTİKALAR 

310. (II) Yerli hammadde kaynaklarını kullanacak kimyasal maddelerin üretimlerine öncelik verilecek ve 
kurulacak yeni tesislerin dış rekabete açık olması esas alınacaktır. 

(2) PETKİM - UNIDO işbirliği ile hazırlanan «Kimya Sanayiinde Uzun Vadeli Gelişmeler» projesi 
(değerlendirilerek, ilk aşamada 200 tür kimyasal maddenin üretilebilme imkânları üniversiteler ve diğer araş
tırmacı kuruluşların işbirliği ile araştırılacaktır. 

(3) Trona (tabiî soda) yataklarının geliştirilmesi ve entegre sanayii tesisleriyle değerlendirilmesi Plan dö
neminde gerçekleştirilecektir. 

(4) Bor bileşiklerinin ihracatının artırılması için yeni pazar alanları araştırılacak, yurt dışı dağıtım ve 
pazarlamada gerekli düzenlemeler yapılacak ve ayrıca kurulacak Bor Arştırma Merkezinde ürün çeşitlemesi 
çlışmaları yürütülecektir. 

(5) Kimya sanayiinde değişik ölçekli ekonomik kapasitede tesisler kurmak mümkün olabilmektedir. Bu 
sebeple özellikle küçük yatırımlarla gerçekleştirilebilecek kimya sanayii tesislerinin kurulmasıyla yurt dışın
daki işçilerin tasarrufları bu yönde değerlendirilecektir. 



TABLO : 54 SEÇİLMİŞ BAZI KİMYASAL ÜRÜNLERİN ÜRETİMLERİ 
M : Ton 
D : Milyon TL. 
1983 Yılı Fiyatlarıyla 

1978 Gerçekleşme 1983 Gerçekleşme 1984 Tahmin 1989 Plan Hedefi Yıllık Artış % 

Mallar Miktar Değer Miktar Değer Miktar Değer Miktar Değer 1978-1983 1984-1989 

Soda 
Sudkostik 
Boraks Dekahidrat 
Boraks Pentahidrat 
Sodyum Perborat 
Borik Asit 
Sent. ve Yağ. Boy. 
Emülsiyon Boyalar 
Sabunlar 
Deterjanlar 
Tıbbî İlaçlar 
Tarım İlaçlan 
Diğerleri 

80943 
53364 
21120 
4293 
4968 
17419 
27750 
19470 

105513 
105767 

34527 

4607 
5470 
1168 
283 
754 
2050 
15072 
5236 

24674 
30777 
53410 
11022 
83211 

204855 
56695 
32055 
1470 
13343 
20316 
36250 
22750 

125000 
142000 

48100 

11660 
5812 
1773 
97 

2026 
2391 
19688 
7462 

29231 
41320 
73000 
15355 
124727 

210000 
6300O 
42200 
4500 
17500 
22700 
40000 
30000 
129000 
155000 

49850 

11384 
6458 
2334 
297 
2657 
2672 
21725 
8067 
30167 
45103 
78302 
159 

137560 

500000 
ıoocoo 
64000 
72500 
26500 
63500 
60000 
40000 
160000 
200000 

62500 

20628 
10251 
3890 
5438 
4023 
7474 
32588 
10756 
37416 
58180 
100800 
19952 

210984 

20,5 
1,3 
8,8 

— 19,2 
21,9 
3,2 
5,5 
7,4 
3,5 
6,1 
6,5 
6,9 
8,4 

12,6 
9,2 
10,8 
78,9 
8,7 
22,9 
M 
6,0 
4,4 
5,2 
5,2 
4,7 
8,9 

Toplam 237734 334542 362640 522380 7,1 7,6 

8. PETROKİMYA SANAYİİ 
a) HEDEFLER 
311. Petrokimyasal ürünlerin kullanma alanlarının genişlemesi ve özellikle bazı plastik türlerinin birçok 

sanayi kollarında temel girdi olma niteliğini kazanması sonucunda talepteki hızlı artışın devam etmesi beklen
mektedir. 

312. Aliağa Petrokimya Kompleksi Ünitelerinin 1984 yriının Ekim ayından itibaren peyderpey üretime 
geçirilmesi nedeniyle petrokimya sektöründe yurt içi talep büyük ölçüde karşılanacaktır. Yerli üretimi olmayan 
ürünler ile kapasitesi yeterli olmayanların ithalatına devam edilmesi öngörülmektedir. 

313. Plan döneminde toplam petrokimyasal mallara olan talebin yüzde 5,8 artacağı tahmin edilmiştir. 
314. Plan döneminde üretimin yılda ortalama yüzde 8.3 oranında artması hedef alınmıştır. Bu dönemde 

ihracatta yılda ortalama yüzde 10.2 oranında artış olacağı tahmin edilmektedir. 



b) İLKELER VE POLİTİKALAR 

315. (1) Aliağa Petrokimya Kompleksinin devreye girmesinden sonra tesislerin rasyonel bir biçimde 
çalışmasına imkân verecek şartlann yerine getirilmesi esas alınacaktır. Yurt içi talep fazlası ürünlerin ihracata 
yöneltilmesi gerçekleştirilecek; bu amaçla, dış pazar imkânlarının geliştirilmesine ve üretimde kalite ve maliye
tin rekabet edebilir seviyede tutulmasına önem verilecektir. 

(2) Petrokimya sanayiinin teknolojik yönden dışa olan bağımlılığının zaman içinde giderek azaltılması 
amacıyla hızla gelişen teknoloji yakından izlenerek, yenilikler mevcut tesislere uygulanacak, petrokimya sana
yiinde kullanılan hammadde, ara ürün, katalizör, poUmerizasyon ve son ürünlerin teknik, malî ve iktisadî 
değerlendirmeleri yapılacak, araştırma ve geliştirme çalışmalarına önem verilecektir. 

TABLO 55 : SEÇİLMİŞ BAZI PETROKİMYA SANAYİİ ÜRÜNLERİNİN ÜRETİMİ 

1978 Gerçekleşme 

Miktar 

6G0 
36543 
20249 

' — 
3000 

13217 
36700 
40C00 
21800 

9900 
• 16600 

Değer 

75,0 
9366,0 
6117,3 

— 
975,0 

6451,7 
7810,1 

19989,2 
9097,4 
9652,5 

13935,7 

1983 Gerçekleşme 

Miktar 

208 
41502 
30268 

— 
ıoooo 
8250 

59650 
69000 
44000 
14471 
32700 

Değer 

26,0 
10637,0 
9144,1 

— 
3250,0 
4515,3 

12694,1 
31031,4 
18361,6 
14109,2 
27451,7 

1984 Tahmin 

Miktar 

3300O 
63000 
5500O 
10000 
21500 
20000 
65O0Ö 
69CÖÖ 
36400 
14850 
30000 

Değer 

4125,0 
16146,9 
16651,7 
3000,0 
6987,5 
9762,8 

13832,6 
31031,4 
15190,0 
14478,7 
25184,7 

M : Ton 
D : Milyon TL. 
1983 Yılı 

1989 Plan Hedefi 

Miktar 

105000 
100000 
130000 
39000 
31000 
25000 
65000 
75000 
50000 
18000 
26000 

Değer 

13125,0 
25630,0 
39273,1 
11700,0 
10075,0 
12203,5 
13832,6 
33729,8 
20865,5 
17550,0 
21827,0 

Fiyatlarıyla 

Yıllık Artış % 1 
ve 

19784983 1984-1989 | 

— 19,1 
2,6 
8,4 

— 
27,2 

— 6,9 
10,2 
9,2 

15,0 
7,9 

14,5 

26,0 
9,7 

18,7 
31,3 

7,6 
4,5 

— 
1,7 
6,6 
3,9 

- 2,8 

Mallar 

Ksilen 
Polivinil Klorur 
Polietilen 
Polipropilen 
Ftalik Anhidrit 
Kaprolaktam 
Dimetil Tefertalat 
Akrilik Elyaf 
Poliester Elyaf 
Poliamid İplik 
Poliester İplik 
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9. PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİİ 

a) HEDEFLER 

316. Plan döneminde, İzmir - Aliağa rafinerisi tevsi projesi ile Orta Anadolu rafinerisinin tamamlana
cağı varsayımı ile toplam rafinaj kapasitesi 33,5 milyon ton/yıla ulaşacaktır. Bu durumda yurt içi petrol 
ürünleri talebinin ötesinde önemli miktarda kapasite fazlası olacaktır. Bu nedenle, Plan döneminde yeni ra
finerilere gerek görülmemektedir; ancak, bazı tamamlayıcı yatırımlarla rafinerilerin daha ekonomik çalış
malarını sağlamak gerekecektir. 

317. Plan döneminde toplam petrol ürünleri talebinin yılda ortalama yüzde 7,1, üretimin de yüzde 7,5 
oranında artacağı tahmin edilmiştir. 

TABLO 56 : Beşinci Plan Döneminde Rafinerilerin Kurulu Kapasite Durumları 
, (Bin Ton) 

İzmir Orta 
Yıllar Batman Ipraş Aliağa Ataş Anadolu Toplam 

1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 

1.1001 
1.100 
1.100ı 
ı.ıco-
1.100 
1.100 

13.000 
13.000 
13.0001 
13.000 
13.000 
13.000 

6.000 
9.000 
9.0001 
9.00Ö 

10.000 
ıaooo 

4.400 
4.400 
4.400 
4.400 
4.400 
4.40O 

— 
— 
2.000 
5.000 
5.000 
5.000 

24.500 
27.500 
29.500 
32.500 
33.500 
33.500 

b) İLKELER VE POLİTİKALAR 

318. (1) Toplam hampetrol işleme kapasitesinin petrol ürünleri ihtiyacını karşılayacak düzeyin üzerine 
çıkması nedeniyle, rafinerilerin kapasiteleri ve bölgelerin petrol ürünleri ihtiyacı dikkate alınarak, bu sektörde 
dinamik bir planlama uygulamasına gidilmesi gerekecektir. Bu arada, artan rafineri kapasitelerinden tam 
olarak yararlanılması için proses anlaşmaları yoluyla dış ülkelerle bağlantı yapılacaktır. 

(2) Petrol ürünleri depolama kapasitelerinin taşıma maliyetlerini asgariye indirecek ve gerek stok gerekse 
dağıtımda darboğaz yaratmayacak bir biçimde planlanması ve kurulması esas olacaktır. 



TABLO - 57 : SEÇİLMİŞ BA£I PETROL ÜRÜNLERİNİN ÜRETİMİ 
M : Bin Ton 
D : Milyon TL. 
1983 Yılı Fiyatlarıyla 

1978 Gerçekleşme 1983 Gerçekleşme 1984 Tahmin 1989 Plan Hedefi Yıllık Artış % 

Mallar 

LPG 
Benzin 
Nafta 
Motorin 
Fuel Oil 

Miktar 

389,9 
2067,1 
394,8 

2670,2 
5797,3 

Değer 

26853,6 
275858,6 
25409,3 

199370,5 
278855,9 

Miktar 

419,4 
1994,8 
895,2 

4581,5 
63893 

Değer 

28885,3 
266210,0 
57615,1 

342077,7 
307331,7 

Miktar 

416 
2081 
930 

4900 
6458 

Değer 

28651,2 
277713,6 
59854,8 

365858,5 
310636,3 

Miktar 

1025 
2840 
1930 
6555 
8808 

Değer 

70594,8 
379003,7 
124214,8 
489429,1 
423673,6 

1978-1983 

1,4 
— 0,7 

17,8 
11,4 
2,0 

1984-1989 

19,7 
6,4 

15,7 
6,0 
6,4 

10. GÜBRE SANAYİİ 

a) HEDEFLER 

319. Beşinci Plan dönemi ile ilgili büyüklüklerin ve hedeflerin tesbitinde ekilebilir tarım alanlarının yak
laşık^ yüzde 79'unun gûbrelenmesi, öngörülen gübre sanayii yatırımlarının gerçekleştirilmesi halinde toplam 
gübre ihtiyacının yüzde 84,5'inin yurt içi üretimle karşılanması, tüketicinin bitki besin değeri yüksek gübre 
çeşitleri kullanımına yönlendirilmesi ve yurt içi hammadde ve ara madde kaynaklannm gübre sanayiinde 
değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 

320. Doğrudan tarımda ve kompoze üretiminde kullanılan gübre talebi ortalama yüzde 6,5 artarak 
plan dönemi sonunda 12,2 milyon tona ulaşacaktır. 

321. Mevcut tesislerde rehabilitasyon projeleri ile yeni projelerin tamamlanması halinde gübre üretimi 
yıllık ortalama yüzde 6,4 artarak Plan dönemi sonunda 10,3 milyon tona çıkacak, ancak yurt içi üretimin ta
lebin tamamım karşılayamaması nedeniyle plan dönemi boyunca özellikle azotlu gübre ithalatı devam ede
cektir. 

322. Gübrenin temel ara ürünleri olan amonyak, sülfürik asit ve fosforik asit ithalatı, sülfürik asit dı
şında yurt içi üretim kapasitelerinin yeterli olmaması nedeniyle, plan dönemi boyunca devam edecektir. 



b) İLKELER VE POLİTİKALAR 

323. (1) Üretimin artırılması amacıyla mevcut tesislerde enerji tasarrufu sağlayacak ve darboğazlan gi
dererek kapasite kullanımını artıracak olan rehabilitasyon projeleri ile yeni gübre ve gübre ara madde proje
lerinin zamanında gerçekleştirilmesi sağlanacaktır. 

(2) Gübre sanayii ana hammaddelerinin (pirit, fosfat kayası, kükürt, doğal gaz ve kömür) ayrıntılı şekilde 
incelenmesini öngören «Gübre Hammadde Kaynaklan Etüdü» Plan döneminde tamamlanacaktır. Bu etüdün 
sonuçlan dikkate alınarak, hammaddelerin ekonomik ölçülerde yurt içi üretimle karşılanmasına çalışıla
caktır. 

(3) Gübre dağıtım sistemi ekonomik etkinliği artırma amacıyla yeni esaslara bağlanacaktır. 

TABLO : 58 — GÜBRE SANAYİİ ÜRETİMİ 

Mallar 

Amonyak 
Sülfürik Asit 
Fosforik Asit 
Gübre Sanayii Ara 
Ürünleri Toplamı 
Azotlu Gübreler 
(21 N.) 
Fosfatlı Gübreler 
(17 P205) 
Posatlı Gübreler 
(50 C20) 
Nihai Ürünler Toplamı 

1978 Gerçekleşme 
Miktar 

198968 
224373 
118455 

1289683 

1251626 

4822! 

(2546131) 

Değer 

11938,1 
4263,1 

12200,4 

(28401,6) 
29230,0 

21523,9 

286,0 

(51039,9) 

1983 
Miktar 

339033 
551868 
104496 

3581154 

3456990 

37064 

(7075208) 

Gerçekleşme 
Değer 

20342,1 
10485,5 
10762,5 

(41590,1) 
81271,8 

59827,3 

2194,7 

(143293,8) 

1984 
Miktar 

365000 
570000 
160000 

3637000 

3577000 

45000 

(7259000) 

Tahmin 
Değer 

21900,0 
10830,0 
16480,0 

(49210,0) 
82677,3 

60526,4 

2669,2 

1989 
Miktar 

800000 
1400000 

360000 

5260000 

5010000 

50000 

(145872,9) (10320000) 

Plan Hedefi 
Değer 

48000,0 
26600,0 
37080,0 

(111680,0) 
114720,1 

81214,2 

2965,7 

(198900,0) 

M : Ton 
D : Milyon TL. 

1983 Yılı Fiyatlanyla 

Yıllık Artış % 
1978-83 

11,2 
19,7 

— 2,5 

<7,9) 
22,7 

22,7 

50,3 

(22,9) 

1984-89 

17,0 
19,7 
17,6 

(17,8) 
6,8 

6,1 

2,1 

(6,4) 

Toplam 79441,5 184883,9 195082,9 310580,0 İ M 9,7 
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İL ÇİMENTO SANAYÎt 
A) HEDEFLER 
324. Plan döneminde yurt içi çimento talebinin yıllık ortalama yüzde 10,8 dolayında artacağı tahmin 

edilmektedir. 
325. 1989 yılında 4,3 milyon tonluk çimento ve klinker ihracatının gerçekleştirilmesi hedef alınmış 

olup torbalı çimento yerine dökme çimento ihracatı desteklenecektir. 
326. Diyarbakır ve Siirt çimento fabrikalarının 1984'de, Urfa'nın 1985'te ve Denizli ile Edirne fab

rikalarının 1986*da işletmeye alınması ile klinker üretim kapasitesi 1989'da 22775 bin tona ve çimento üretim 
kapasitesi 25465 ıbin tona ulaşacaktır. Plan döneminde iç ve dış. çimento talebi mevcut ve kurulmakta olan 
kapasitelerle karşılanabilecektir. 

B) İLKELER VE POLİTİKALAR 
327. (1) Toplam çimento talebinin karşılanabilmesi için yeni çimento fabrikası yerine tevsi ve iyileş

tirme yatırımlarına öncelik verilecek, gerektiğinde kurulacak yeni çimento fabrikalarının hammaddenin ya
nında bulunması ve ekonomik ölçekte olması esas alınacaktır. 

(2) Mevcut ve yatırım safhasında olan çimento fabrikaları yakıt seçiminde, ekonomik şartlarda yeterli 
linyit arzının sağlanmış olması kaydıyla linyit kullanımına öncelik vereceklerdir. 

TABLO: :59 ÇİMENTO SANAYİİ ÜRETİMİ 
M : Bin Ton 

D : Milyon TL. 
1983 Yılı Fiyatlarıyla 

1978 Gerçekleşme 1983 Gerçekleşme 1984 Tahmin 1989 Plan Hedefi Yıllık Artış % 
Mallar Miktar Değer Miktar Değer Miktar Değer Miktar Değer 1978-83 1984-89 
ı . ı I ı * ı 

Çimento üretimi 15312,8 137049,613594,9 121674,4 15685,0 140380,8 25110,0 224748,0 — 2,3 9,9 

12, PİŞMİŞ KİL VE ÇİMENTODAN GEREÇLER SANAYİİ 

A) HEDEFLER 

328. Plan döneminde ilişkili olduğu sektörlerdeki üretim ve yatırım gelişmelerine paralel olarak, refrak-
ter malzeme talebinin yıllık ortalama yüzde 5,5 oramnda artması beklenmektedir. Sektörün toplam talebi or
talama yüzde 4,8 oranında artacaktır. 

329; 'İhracatın (başlıca kalemlerini refrakter malzemeleri, tuğla - kiremit, asbestli ürünler ve yapı eleman 
lan oluşturacaktır. 

330. Plan döneminde miktar ve kalite yönünden yurt içinde üretilemeyen refrakter tuğla ithalatı sürdü
rülecektir, 

331. Pişmiş kil ve çimentodan gereçler sektörü toplam üretiminin Plan döneminde yüda ortalama yüz
de 4,7 oramnda aftması hedef alınmıştır. 

fi) İLKE VE POLİTİKA 

332, Hammadde probleminin çözümü ve ortak «bir ihracat politikası amacı ile bu sanayii dalında 
faaliyet gösteren kamu ve özel kuruluşların bir birlik oluşturma çalışmaları sonuçlandırılacaktır. 

13. CAM SANAYİİ 

A) HEDEFLER 
333, Plan döneminde cam mamulleri talebinin ilişkili olduğu inşaat ve diğer sektörlerdeki gelişmelere 

paralel olarak yılda ortalama yüzde 7,2 oramnda artacağı tahmin edilmektedir. 



334. Plan döneminde toplam cam sanayii üretiminin yılda ortalama yüzde 6,7 oranında artması hedef 
alınmıştır. Düz cam üretiminde yıllık yüzde 5,3 oramnda üretim artışı sağlanacak, 1984'de 305 bin ton dü
zeyinde gerçekleşeceği tahmin edilen pencere camı üretimi 1989'da 395,3 bin tona ulaşacaktır. 

B) İLKELER VE POLİTİKALAR 

335. (1) Yurt içi talebin üretimle karşılanması ve ihracatın artırılması için yapılacak yatırımlarda ener
ji tasarrufu, optimum kapasite, kalitenin iyiliştirilmesi gibi hususlar dikkate alınacak ve tduslararası rekabet 
imkânı yüksek emek yoğun malların yatırımları teşvik edilecektir. 

'(2) Verimliliği artırabilmek, ürün kalitesini yükseltebilmek ve maliyetleri uluslararası düzeyde tütebilmek 
İçin teknolojik gelişmelerin izlenmesine ve uygulanmasına gerekli özen gösterilecek; girdi kompozisyonu ve 
ürün dizaynı gibi başlıca unsurlar pazarın ihtiyaçlarına uygun hale getirilecektir. 

TABLO : 60 CAM SANAYİ ÜRETİMİ 

• 
Mallar 

Düz ve Emprime cam 
Sınai Kaplar 
Ev Eşyası 
Diğerleri 

1978 Gerçekleşme 
Miktar 

177500 
1149000 

56650 
24255 

Değer 

18159,5 
16002,6 
9891,0 
7750,1 

1983 Gerçekleşme 
Miktar Değer 

293142 
168400 
62100 
45441 

30125,6 
18086,1 
10842,6 
14850,7 

1984 
Miktar 

339800 
182600 
68800 
49305 

Tahmin 
Değer 

34915,2 
19611,2 
12012,4 
16176,2 

M 
D : 

: Ton 
Milyon TL. 

1983 Yılı Fiyatlarıyla 

1989 Plan Hedefi 
Miktar 

445300 
231150 
94800 
82981 

Değer 

45723,5 
24825,2 
16552,0 
273293 

Yıllık Artış % 
1978-83 

10,7 
2,5 
1,9 

13,8 

1984-89 

5,8 
4,8 
6,6 

12,7 

1 104 

1 

Toplam 407405 51801,2 569083 73905,0 640505 82715,0 854231 114480,0 7,4 6,7 
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14, SERAMİK SANAYtt 

A) HEDEFLER 

336. Plan döneminde konut, ticarî ve sınaî bina inşaatıyla Mgilii olarak yer ve duvar döşemeleri yurt içj 
talebinin ve ihracatın yılda ortalama yüzde 7,8 oranında artacağı tahmin edilmektedir. Plan döneminde do
ğacak talebin mevcut üretim kapasitesiyle karşılanabilmesi için toplam karofayans ve karoseramik üretiminin 
yıllık ortalama yüzde 7,8 oranında artması öngörülmüştür» 

337. Plan döneminde sağlık gereçleri talebinin yılda ortalama yüzde 17,7 oranında artması ve yüzde 
16,9 oranında artırılacak üretim ile iç ve dış talebin karşılanması beklenmektedir. 

338. Elektrifikasyon ve ulaştırma yatırımlarına bağlı olarak elektroporselen yurt içi talebi yılda orta
lama yüzde 7,6 oranında artabilecek, genellikle yurt içinde üretilemeyen izolatör türlerini kapsayan elek
troporselen ithalatı yapılacaktır. 

B) ÜLKE VE POLİTİKA 

339. Sofra ve süs eşyası, yer ve duvar döşemeleri ve sağlık gereçleri üretim kapasitesinin yurt içi tale
bi karşılaması ve ihracata da imkân sağlaması sebebiyle, bu ürün türlerinde mevcut kapasiteyi rasyonalize 
edici ve kaliteyi yükseltici darboğaz giderme, yenileme ve tevsi yatırımları ve elektroporselende iç tüketimi 
karşılamayı amaçlayan yatırımlar teşvik edilecektir. 

15. DEMÎR VE ÇELİK SANAYİÜ 

A) HEDEFLER 

340. Toplam demir ve çelik mamulleri talebinin plan dönemi sonunda 7088 bin tona yükselmesi bek
lenmektedir. Böylece, fert başına demir çelik mamulleri tüketiminin 1983 yılındaki 90 kg/kişi seviyesinden 
1989 yılında 140 kg/kişpye yükseltilmesi hedef alınmıştır. 

' 341. Son yıllarda demir ve çelik mamulleri ihracatında önemli artışlar gerçekleşmiş olup bu gelişme
nin 1984 yılında da devam etmesi beklenmektedir. Ancak Plan dönem" inde öngörülen yurt içi talep artışı ne
deni ile ihracat artış hızının yılda ortalama yüzde 7,9 oranında gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Öngö
rülen demir çelik mamulleri -ihracat hedefinin gerçekleştirilebilmesi, Ülkemizin sektördeki mukayeseli üstün
lüğünün iyi değerlendirilmesi ile mümkün olacaktır. 

342. Plan döneminde toplam talebin karşılanabilmesi amacıyla 1984 1989 yılları arasında üretimin yıl
da ortalama yüzde 9,4 oranında artırılması planlanmıştır. 'Böylece dönem sonunda entegre tesislerde 5,2 mil
yon ton/yıl, ark ocaklı tesislerde de 2 milyon ton üreflim seviyesine ulaşılması hedef alınmıştır. 

343. V. Plan döneminde, özellikle yarı mamul ithalatının artırılarak, boş hadde kapasitelerinin değer
lendirilmesi hedeflenmiştir. 

B) İLKELER VE POLİTİKALAR 

344. ((1) Ekonomik gdişmedeki önemli yeri nedeniyle dış rekabete açık, dünyadaki gelişmelere uyum 
sağlayabilecek, uygun fiyat, kalite ve miktarda üretim yapabilen bir demir ve çelik sektörünün geliştirilmesi 
femel politika olacaktır. Bu amaçla, mevcut entegre tesisler kendi içlerinde dengeli bir yapıya kavuşturula
cak, sektörde verimliliği ve ürün kalitesini artırıcı, enerji tasarrufu sağlayıcı yatırımlar desteklenecektir. 

(2) Demir - Çelıik sanayiinin uygun fiyat, kalite ve miktarda üretim yapabilmesi, yatırım malları sektör
lerinin ihracatınım gelişimini sürdürebilmesi yönünden büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle, gerektiğinde 
demir çelik hammadde, yarı ürün veya ürünlerinin ithalatı yapılacaktır. Bu kapsamda hammaddeler ithala
tında kalite ve fiyat unsurları ile alternatif kaynakları değerlendiren bir stok ve tedarik politikası geliştirile
cektir. 

(3) Demir - çelik yatırımlarında yerM mühendislik ve imalat payının artırılması desteklenecektir. 
<4) Döküm sanayiinin temel girdisi olan pik ürününün yeterlli miktarda ve kalitede teminine öncelik 

verilecek ve bu sanayide verimliliği ve kaliteyi yükselten, ergföme ve döküm kapasitelerinde uyumluluğu artı
ran yatırımlar teşvik edüecektir. 
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TABLO : 61; SIVI ÇELİK ÜRETİMİNİN GELİŞİM PROGRAMI (1984 1989) 
(Bin Ton/Yıl) 

Yıllar 

1984 

1989 

Tesisler 

Erdemin? 
Isdemir 
Karabük 
/MKEK (1) 
özel sektör 

Toplam 

Erdemir 
Isdemir 
Karabük 
MKEK 
özel sektör 

Toplam 

Sıcak Sıvı 
Maden Üretimli Çelik Üretimi 

1.471,0 
1.000,0 

510,0 
— 
— 

3.031,0 

2.044,0 
2.450,0 

900,0 
— 
— 

5.394,0 

1.575,0 
900,0 
510,0 
160,0 

1.400,0 

4.545,0 

2.200,0 
. 2.300,0 

700,0 
300,0 

2.000,0 

7.500,0 

TABLO : 62 SIVI ÇELİK ÜRETİMİNİN METODLARA GÖRE DAĞILIMI 
(Bin Ton) 

Elektrik çeliği 
Oksijen çeliği 
Siemens martin 

Toplam 

çeliği 

1984 

1560 
2475 
510 

4545 

% 

34,3 
54,4 
11,3 

100,0 

1989 

2300 
4500 

700 

7500 

% 

30,6 
60,0 
9,4 

100,0 

(1) MKE, Kırıkkale ve Asilçelik tesisleri üretimleri toplamı olarak verilmiştir. 

16, DEMİRDIŞT METALLER SANAYİİ 

A) HEDEFLER 
345. Beşinci Plan döneminde demirdışı metaller talebimin yarı ürünlerde yüzde 8,8, niha'i ürünlerde de 

yüzde 5,6 olmak üzere sektör topilamında yılda ortalama yüzde 6,9 dolayında artacağı tahmin edilmektedir. 
En yüksek talep artışı çinko ürünleri, kadmiyum, blister bakır ve ham alüminyumda olacaktır. 

346. Sektör üretiminin Plan dönemkide ortalama yüzde 6,9, ihracatının yüzde 8,4 ve ithalatının da 
yüzde 8,1 oranında artması öngörülmüştür, 

B) İLKELER VE POLİTİKALAR 

347. (1) V. Plan döneminde demirdışı metaller ve ürünleri talebinin mümkün olduğu ölçüde yurt dçi 
üretimle karşılanması hedef alınacaktır. Sektör hammaddesi olan metal madenlerin yetenince sağlanması, yü
rütülen yatırımların zamanında bitirilmeleri esastır. 

1(2) Plan döneminde demirdışı metaller sanayiinde öncelikle mevcut tesislerin optimal kapasite ve mali
yetlere ulaştırılabilmeleri amacıyla tevsi, idame ve darboğaz giderici yatırımlar gecikmeden gerçekleştiri-
rilecek, tesislerin işletime sorunları çözülecektir. 



(3) Mevcut çinko izabe tesislerinin sülfürlü çinko cevherlerini de işlemesi konusu etüd edilecektir. ÇtN-
Kur'un işletme ve finansman meseleleri üzerinde önemle durulacak, kuruluşun tam kapasitede ye dış pazar
larla rekabet edebilecek maliyetlerde üretim yapabilmesi sağlanacaktır. 

(4) Nihaî metal ürünleri yurt içi kapasitesini ihracata dönük olarak kullanabilmek ve üretim maliyetleri
ni düşürerek dış pazarlarda ürünlere rekabet şansı yaratabilmek için gerektiğinde yarı ürün metal ithaline 
gidilecektir. 

(5) Zorunlu olmadıkça yoğun enerji gerektiren yatırımlara girişilmeyecektir. 

TABLO : 63 İDEMİRDIŞH METALLER SANAYİİ ÜRETİMİ M : Bin Ton 
D : Milyon TL. 
1983 Yılı Fiyatlarıyla 

1978 Gerçekleşme 1983 Gerçekleşme 1984 Tahmin 1989 Plan Hedefi Yıllık Artış % 
Mallar 

Toplam 
Yan ürünler 
Ham alüminyum 
Blister bakır 
Diğerleri 
Ürünler 
Alüminyum ürünleri 
Bakır ürünleri 
Çinko ürünleri 
Kurşun ürünleri 

Miktar 

193,2 
(79,8) 
32,3 
26,2 
213 

(113,4) 
54,0 
28,0 
19,4 
12,0 

Değer 

113477,4 
(38560,4) 
16150,0 
"15720,0 

6690,4 
(74917,0) 
30793,0 
30905,0 
8710,3 
4508,7 

Miktar 

255,9 
(75,5) 
30,4 
17,9 
27,2 

(180,4) 
101,0 
50,0 
15,7 
13,7 

Değer 

157429,3 
(33907,1) 
15200,0 
10740,0 
7967,1 

123522,2) 
56362,0 
54999,1 
6994,6 
5166,5 

Miktar 

277,6 
(83,7) 
30,0 
25,0 
28,7 

(193,9) 
108,7 
54,6 
16,3 
14,3 

Değer 

172253,0 
(38359,8) 
15000,0 
15000,0 
8359,8 

(133893,2) 
61063,6 
60154,9 

72683 
5406,4 

Miktar 

395,8 
(126,8) 

46,0 
38,0 
42,8 

(269,0) 
148,2 
72,5 
30,4 
17,9 

Değer 

240594,0 
(57962,4) 
23000,0 
22800,0 
12162,4 

(182631,6) 
83763,8 
79138,8 
12988,4 
6740,6 

1978-83 

6,8 
( - 2,5) 
— 1,2 
— 7,3 

3,6 
(10,6) 
12,9 
12,2 

- 4 , 3 
23 

1984-89 

6,9 
(8,6) 
8,9 
8,7 
7,8 
(6,4) 
6^ 
5,6 

12,3 
4,5 

C) GENELLİKLE YATIRIM MALI ÜRETEN SANAYİLER 

1. MADENİ EŞYA SANAYİİ 

A) HEDEFLER 
348. Yurt içi tüketimin yüzde 90'dan fazlasının yerli üretimle karşılandığı sektörde üretim, çoğunluğu 

küçük işyerlerinden oluşan dağınık üretim birimlerince gerçekleştirilmektedir. 
349. Beşinci Plan döneminde sektör toplam talebinin ortalama yüzde 7 oranında artacağı tahmin edil

mekte olup, 1989 yılında yaklaşık 62 milyar TL. lık ihracatın gerçekleştirilmesi öngörülmüştür. Plan döne
minde yurt içi talep ve ihracatın karşılanabilmesi için, üretimin yılda yüzde 7 oranında artarak 1989 yılında 
409 milyar TL. sına ulaşması hedef alınmıştır. 



BJ İLKELER VE POLİTİKALAR 
350. (1) Sektörde kalite iyiliştirici ve kapasite kullanımını artırıcı yatırımlara öncelik verilecek, kali

teli mamul üretimi teşvik edilecektir. •y 

(2) Yeni kurulacak tesislerde standart, kalite ve maliyete önem verilerek, dünya pazarlarında rekabet 
edebilir mamullerin üretilmesi teşvik edilecektir. 

(3) Standard ve kalite kontrolünün üretim safhasında yapılmasını sağlayacak düzenlemeler gerçekleşti
rilecektir. 

(4) Kaliteli üretimin temel darboğazlarından birisini oluşturan uygun hammeddenin temini gayesiyle, 
bu tür mamullerden ekonomik olanların yurt içinden teminine çalışılacaktır. 

2. ELEKTRİKSİZ MAKİNE İMALAT SANAYİİ 
A) HEDEFLER 
351. Diğer sektörlerin (tanım, madencilik, enerji,ulaşım ve hizmet) teknolojik düzeylerini büyük ölçü

de belirleyen makine imalat sanayii yurt içi talebi plan döneminde yüzde 10,1 oranında artacaktır. Bu talebin 
karşılanmasında ithalatm payının dönem başmda yüzde 62,5'dan 1989'da yüzde 65,9'a yükselmesi beklen
mektedir. 

352. Toplam sektör ihracatının plan döneminde yılda ortalama yüzde 14,2 oranmda artması (beklenmek
tedir. 

353. ıBu dönemde sektörün toplam üretiminin yılda ortalama yüzde 8,7 oranmda artması öngörülmüş
tür. İthal edilen takım tezgâhlarının bir bölümü ile türbinlerin üretimi bu dönemde gerçekleştirilecektir. 

B) İLKELER VE POLİTİKALAR 
354. (1) üretimin uygun fiyat ve kalitede yapılması ve sektör ihracatınm gehstirilmesi esastır. 
(2) Tesislerin verimlilik ilkelerine göre çalışmalarına ağırlık verilecektir. 

TABLO : 64 ELEKTRİKSİZ MAKİNE İMALAT SANAYİ ÜRETİMİ (Milyon TL.) 

Mal Grupları 

Kuvvet Makineleri 
Metal ve Ağaç İşleyen Makineler 
Belirli Sanayi Makineleri 
Büro ve Hesap^Makinelerfi 
Diğer Makineler 

Toplam 

1978 
Gerçekleşme 

11.512,0 
12.473,6 
19.299,5 
7.141,9 

71.359,0 

121.786 

1983 
Gerçekleşme 

22.500 
14.300 
51.000 

2.840 
89.360 

180.000 

1984 
Tahmin 

25.000 
15.800 
55.000 

3.200 
97.000 

196.000 

1989 
Hedef 

38.000 
30.000 
82.500 
5.000 

142.500 

298.000 

Yıllı 
1978 -1983 

14,3 
2,8 

21,5 
— 16,8 

4,6 

8,1 

k / 

i" 

irhş % 
1984 -1989 

8,7 
13,7 
8,4 
9,3 
8,0 

8,7 



(3) İhracata dönük yatırım yapan tesislerin entegrasyonuna yönelik yatırımlar teşvik edilecektir. 
(4) Sektörde araştırma - geliştirme faaliyetleri teşvik edilerek bilgi - yoğun ürünlerin imalatı desteklene

cektir. 

3. TARIM ALET VE MAKİNELERİ İMALAT SANAYİİ 
A) HEDEFLER 
355. Beşinci Plan döneminde, tanm makineleri parkı ile traktör parkı arasındaki dengesizliğin giderek 

azaltılması hedeflenmiştir. Üniversal makinelerin yanısıra, tanmsal gelişmelere bağlı olarak yeni tip makine
lere de talep olacaktır. Tanımsal ürünlerde kurutma sorununu çözmek amacıyla seyyar ve sabit kurutma 
makinelerine ihtiyaç duyulacaktır. 

356. Üretimin Beşinci Plan döneminde yılda ortalama yüzde 10,4 oranında artması öngörülmüştür. Ar
tan ıiç ve dış talebin etkisiyle traktör üretiminde kapasite kullanım oram da yükselecektir. 

357. Dördüncü Plan döneminin son yılarında giderek gelişen ihracat, Beşinci Plan döneminde yılda 
ortalama yüzde 12,1 oranında artacaktır. Özellikle tarım traktörü ve aksam ve parça ihracatında önemli 
gelişmeler beklenmektedir. 

B) İLKELER VE POLİTİKALAR 
358.' <1) Traktör dışında kalan tarım makinelerinde ekonomik ölçeklerde ve kaliteli üretim yapabilecek, 

dünya fiyatianyla rekabet edebilecek, büyük ölçüde ihracata yönelik tesislerin kurutması teşvik edilecektir. 
(2) Tarımda mekanizasyonun geliştirilmesi amacıyla traktör dışı tanm makineleri kullanımının artırılması 

ve yaygınlaştınlması sağlanacak; ıbu amaçla küçük işletmeleri de tanm makinelerinden yararlandıracak dü
zenlemeler yapılacaktır. 

(3) Traktör üretimindeki dağınıklığın giderilmesi ve uygun kalite, kapasite ve maliyetli bir üretim yapısı
nın oluşturulması amaçlarıyla bu alanda entegrasyona yönelme girişimleri teşvik edlflecefctir. 

M : Adet 
TABLO : 65 TARIM ALET VE MAKİNELERİ İMALAT - SANAYİİ ÜRETİMİ D : Milyon TL. 

1983 Yılı Fiyatianyla 

• 
Mallar 

Tanm 
Traktörleri 
Diğerleri 

1978 
Gerçekleşme 

Miktar Değer 

18202 33674,0 
14736,0 

1983 
Gerçekleşme 

Miktar 

41799 

Değer 

77328,0 
19120,0 

1984 Tahmin 
Miktar 

46300 

Değer 

85655,0 
22264,0 

1989 Plan Hedefi 
Miktar 

75500 

Değer 

139675,0 
37315,0 

Yıllık Artış % 
1978-83 

18,1 
53 

1984-89 

10,3 
10,9 

Sektör Toplamı 48410,0 96448,0 107919,0 176990,0 14,8 10,4 
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4. MESLEK, KİLİM, ÖLÇÜ, KONTROL ' VE OPTİK DONATIMI İMALAT SANAYİİ 

A) HEDEFLER 
359. Plan döneminde yurt içi talebin yılda ortalama yüzde 9 artacağı tahmin edilmiştir. Elektrik sayaç

ları, otomotiv sektörü için ölçü aletleri, elektrikli ölçü aletleri ve optik mallarına olan talebin artması beklen
mektedir. Plan dönemi içinde, elektrik sayaçları üretimi toplam sektör üretimi içindeki önemini sürdürecektir. 

B) İLKE VE POLİTİKA 

360. Sektörde ekonomik ölçeklerde, fiyat ve kalite yönünden dış piyasalarda rekabet şansı olan, büyük 
ölçüde ihracata yönelik tesislerin kurulması, mevcut kapasitelerin verimli ve etkin şekilde çalıştırılmaları, 
teknolojilerinin iyileştirilmesi özendirilecektir. 

5. ELEKTRİKLİ MAKİNELER JMALAT SANAYİİ 

A) HEDEFLER 

361. Toplam sektör talebi plan döneminde yılda ortalama yüzde 8,6 artacaktır. Bu talebin karşılanma-
sında ithalatın payının aynı seviyede kalması ve plan dönemi içinde gerçekleştirilecek önemli enerji yatırım
larına paralel olarak elektrik makineleri ve salt cihazlarına ithalat içindeki ağırlığını koruması beklenmekte
dir. 

362. Toplam sektör ihracatının plan döneminde yılda ortalama yüzde 15,8 oranında artması beklenmek
tedir. Yatırım malı niteliğindeki ürünlerin ihracat içindeki ağırlığını koruması ve üretim içindeki ihracat pa
yının yaklaşık yüzde 16'ya yükselmesi öngörülmüştür. 

363. Yurt içi talep ile ihracattaki gelişmeleri karşılayabilmek için sektör üretimi plan döneminde yılda 
ortalama yüzde 9,7 artacaktır. Halen ithal edilen büyük güçlü yüksek gerilim güç transformatörleri, yüksek 
gerilim kesici ve ayırıcıları ile jeneratörlerin yurt içinde üretimine başlanacaktır. 

B) İLKELER VE POLİTİKALAR 

364. ı(l) Mevcut üretim tesislerindeki yapısal bozukluklar girerilerek, sektördeki kuruluşların kali
teli ve uygun maliyetle üretim yapan ve ihracata yönelik bir yapıya kavuşmaları teşvik edilecektir. 

1(2) 'Bu sektörde yatırım malı üreten kuruluşların üretimlerini «dizayan - adaptasyon - imalat» faaliyet
lerini de kapsayacak şekilde düzenleyerek ileri düzeydeki teknoloji transferini gerçekleştirmeleri ve teknolojik 
olarak daha kompleks ürünlerle ilgili araştırma - geliştirme ve imalat faaliyetlerine yönelmeleri desteklene 
çektir. 

(3) Büyük güçlü türbin - jeneratör üretimi için gerekli yatırımlara Öncelik verilecektir. 

TABLO : 66 — ELEKTRİKLİ MAKİNELER İMALAT SANAYİİ ÜRETİMİ 
Milyon TL. 

1983 Yılı Fiyatlarıyla 

1978 1983 1984 1989 Yıllık Artış % 
Gerçekleşme Gerçekleşme Tahmin Plan Hedefi 1978-83 1984-89 

Yatırım malları . 57050 79970 85220 - 132962 7,0 9,3 
Ara malları 19364 25280 30777 47169 5,5 8,9 
Tüketim malları 57360 67580 69951' 115032 3,3 10,5 

Toplam 133774 172830 185948 295163 5,3 9,7 
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6. ELEKTRONİK SANAYÜ 

A) HEDEFLER 
365. Elektronik sanayii dünyada çok hızlı bir teknolojik gelişme göstermekte ve kullanım alanı yaygınlaş

maktadır. 
366. (Bu plan döneminde, haberleşme sektörüne önem verilmesine renkli TV yayınlarına geçilmesi gibi 

nedenlerle hızlı bir talep artışı beklenmektedir. Araştırma - geliştirme laboratuvarları ile teknik linsan gücü 
açısından sağlanan birikim üretimde ve ihracatta önemli artışlar sağlayacaktır. 

B) (İLKELER VE POLİTİKALAR 
367. (1) Bu sanayi kolunda üretimin iktisadî kapasitelerde yapılması ve fiyat ve kalite yönünden reka

bet edebilir bir düzeyde olması esastır. 
ı(2) Araştırma ve geliştirmeye önem verilerek, sanayiin kendi dizaynım yapıp geliştirecek ve teknolojisi

ni yaratacak bir yapıya ulaşması sağlanacaktır. Bu amaçla üniversiteler, araştırma merkezleri ve sanayi arasında 
işbirliğinin artırılması sağlanacaktır. 

7, KARAYOLU TAŞITLARI UM AL AT SANAYİİ 
A) HEDEFLER 
3ı68. Plan döneminde ortalama yıllık talep artışının yüzde 10,9 olması beklenmektedir. Yan sanayi 

ürünleri ve yolcu taşıtları ihracatında beklenen gelişmelerle sektör ihracatının yıllık ortalama yüzde 12,8 ora
nında artacağı tahmin edilmektedir. Toplam üretim ortalama yüzde 11,5 oranında artacaktır. IBüyük öîçü-
de aksam ve parçadan oluşan ithalat, üretime paralel olarak yılda ortalama yüzde 9,5 oranında artacaktır. 

B) İLKE VE POLİTİKA 
369. Sektördeki ana ve yan sanayiler dış rekabete açık ekonomik ölçekte faaliyet gösteren, modern tek

noloji kullanan, fiyat ve kalite yönünden uluslararası standartlarda üretim yapan bir yapıya kavuşturulacak
tır. 

(8, DEMİRYOLU TAŞITLARI İMALAT SANAYİİ 
A) HEDEFLER 
370. Plan döneminde, toplam 275 adet dizel anahat lokomotifi, 75 adet manevra lokomotifi, 100 adet 

elektrik anahat lokomotifi, 59 adet elektrikli dizi (otomotris) ile 240 adet yolcu ve 9600 adet çeşitli tip ve 
tonajda yük vagonu üretimi planlanmıştır. 

B) İLKELER VE POLİTİKALAR 
371. (1) İmalat ve onarım faaliyetlerinde mevcut sistemin iyfleştirilmeske ağırlık verilecek, üretim ve 

onaran birbirinden ayrılacak, mevcut ünitelerin yalnız İmalata dönük faaliyetlerde bulunmasıyla daha ras
yonel bir çalışma imkânı yaratılacak Ve ihtisaslaşma sağlanacaktır. 

(2) Demiryollarında mevcut ve programlanan altyapı kapasitesiyle uyumlu bir şekilde çeken ve çekilen 
araç üretim ve onarımı esas alınacaktır. Çağdaş teknoloji de göz önünde tutularak imkânlar ölçüsünde stan-
dard'izasyona gidilerek, yüksek kapasiteli, darası hafif vagon üretimine geçilecektir. 

9. GEMİ İNŞA SANAYİİ 
A) HEDEFLER 
'372* Ekonomik gelişme ve dışa açılma gayretleri ile, gelişmiş sanayi ülkeleri ve petrol üreticisi ülkeler 

arasındaki uygun coğrafi konumumuz deniz taşımacılığının önemini artırmakta ve deniz ticaret filomuzun 
geliştirilmesi zaruretini ortaya çıkarmaktadır. Bu sebeple deniz ticaret filosunun ihtiyaçlarımızı göz önünde 
bulundurularak süratle geliştirilmesi ve halen 4,4 milyon DVVT okn kapasitenin V. Plan dönemi sonunda 6,2 
DWT'a çıkarılması hedef alınmıştır. . 

B) İLKELER VE POLİTİKALAR 
373. (1) Gemi inşa sanayiinde bakım-onarını potansiyelinin ülke ihtiyaçlarını karşılıyabilir duruma ge

tirilmesi ve yabancı bayraklı gemilere verilen bakım - onarım hizmeflerinin artırılması için gerekli düzenle
meler yapılacaktır. . 
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1(2) Ülke ihtiyaçlarına uygun tip ve tonajdaki gemilerin üretimi ve gemi inşa sanayiinin ihracata yöne
lik olarak gelişmesi teşvik edilecektir. 

ıo. UÇAK İMALAT SANAYII 

a) HEDEFLER 

374. Uçak imalat sanayinin uzun dönemde, yan sanayi de dahil olmak üzere belirli tiplerde ulaştırma 
uçakları, ziraî mücadele ve benzeri uçaklar ile helikopter üretecek şekilde kurulması ve geliştirilmesi önem ta
şımaktadır. 

b) İLKE VE POLİTİKA 

375. V. Plan döneminde yapılacak yatırımlarla THY bakım ve onarım tesislerinin tamamlanması ve 
bakım üssünün tam kapasitede işler hale getirilmesi sağlanacak, böylece THY filosundaki uçakların yanı sıra 
yabancı uçaklara da hizmet verebilecek duruma getirilecektir. • 

V. ENERJİ 

a) HEDEFLER 

376. Enerji sektörünün ekonomik gelişmeyi destekleyici bir yapıya kavuşturulması, V. Beş Yıllık Kalkınma 
Planının en önemli hedeflerinden biri olacaktır. Plan döneminde gerek genel enerji, gerekse elektrik enerjisi 
tüketiminin hızla artması beklenmektedir. 

377. Birincil enerji ve elektrik enerjisi taleplerinin yeterli ve güvenilir bir şekilde karşılanabilmesi ama
cıyla, enerji amaçlı yatırımlara ağırlık verilmeye devam edilecektir. Enerji hammaddelerinin arama ve üretimin
de kamu dışı kaynaklardan yararlanılmaya çalışılacak, bu konuda özel sektör ve yabancı sermaye girişimleri 
desteklenecektir. 

378. Üretimin artırılmasında güvenilir ve ucuz kaynaklar öncelik taşıyacak, yerli kaynakların üretim ve 
kullanımına ağırlık verilecektir. 

379. V. Plan döneminde birincil enerji tüketiminin yılda ortalama yüzde 7,2 oranında artması beklenmek
tedir. Birincil enerji kaynaklan tüketimi içerisinde V. Plan dönemi başında, yüzde 44,6 ile en büyük paya sa- • 
hip olan petrolün, dönem sonunda da bu payını yüzde 44,1 ile muhafaza edeceği tahmin edilmektedir. Ticarî 
olmayan kaynakların payının ise dönem başındaki yüzde 22,2 değerinden dönem sonunda yü/de 15'e düşmesi 
beklenmektedir. Taşkömürü ve linyitin tüketimdeki payının ise yüzde 24'den dönem sonunda yüzde 29'a yük
seleceği tahmin edilmektedir. 

380ı. Ülkede enerji kaynakları rezervi içinde önemli bir paya sahip olan linyit, enerji açığının kapatılma
sında öncelikle değerlendirilmekte ve büyük bir bölümünün santrallarda kullanılması planlanmaktadır. Orta 
ve uzun dönemde hidrolik enerji potansiyelinden en yüksek düzeyde yararlanılması hedef alınmıştır. 

381. V. Plan döneminde birincil enerji üretiminin yılda ortalama yüzde 7,7 artması öngörülmektedir. Ge
nel enerji üretimindeki bu gelişmede en önemli katkıyı yılda ortalama yüzde 17,8 ile linyit sağlayacaktır. Bun
ların dışında henüz düşük oranda değerlendirilmekte olan doğal gazın Plan dönemi sonunda üretiminin 710 
milyon m3'e ulaşacağı tahmin edilmektedir. 

382. Toplam birincil enerji üretiminde kaynakların payları incelendiğinde, V. Plan dönemi başında payı 
yüzde 29,8 olan linyit üretiminin dönem sonunda yüzde 38'e yaklaşacağı, hidrolik enerji payının yüzde 20'ye 
yükseleceği ve hampetrol payının ise düşme göstereceği tahmin edilmektedir. Sonuç olarak ticarî enerji 
kaynaklarının üretimdeki payının yüzde 69,8'den yüzde 79,3'e yükselmesi beklenmektedir. 

383. Plan döneminde ikincil enerji kaynaklarından kok ve havagazı üretimlerinde sırasıyla yüzde 4,6 ve 
14,9 oranlarında artış beklenmektedir. Demir çelik sektöründe tüketilmekte olan metalurjik kok için sektör üre
timine paralel bir kok üretimi öngörülmüştür. 
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384. IV. Plan döneminde ortalama yüzde 7,3 oranında artan elektrik enerjisi kurulu gücünün V. Plan 
döneminde yüzde 11,5 oranında artması, üretimdeki yüzde 4,7 artış hızının ise yüzde 11,2'lik bir seviyeye yük
selmesi öngörülmektedir. Talepde Dördüncü Plan dönemindeki yüzde 5,2'lik artışa karşı, Beşinci Plan döne
minde yüzde 9,7 oranında artış tahmin edilmiştir. V. Plan dönemi sonunda, inşaatları devam eden santralla-
rın zamanında devreye girmesi halinde; elektrik enerjisi kurulu gücü 13.000 MW'a, ortalama üretim kapasitesi 
60.000 Gwh'a ulaşabilecektir. Bu üretim artışına geçmiş plan dönemlerinde başlayan, termik ve hidrolik sant-
ralların V. Plan döneminde tamamlanması ile erişilecek ve Plan dönemi sonunda elektrik enerjisi bir darboğaz 
olmaktan çıkacaktır. -

385. Köy elektrifikasyonunda yerel, enerji kaynaklarından, özellikle küçük hidrolik kaynaklardan yararla
nılması hedef alınmıştır. Beşinci Plan dönemi sonunda bütün köylerin elektriğe kavuşturulması amaçlanmak
tadır. 

386. Enerji sektörü yatırımlarında en büyük pay üretim tesislerine ayrılacak, ayrıca iletim ve dağıtım 
tesislerinin üretilen enerjiyi teknolojinin gereği olan kayıp sınırları içinde tüketim noktalarına eriştirecek bir 
seviyeye getirilmesi sağlanacaktır. Beşinci Han döneminde ülkemizin en büyük hidroelektrik tesisi olan Atatürk 
Barajı yapımı .sürdürülecek, Karakaya ve Altınkaya Hidroelektrik ve Afşin-Elbistan Termik Santrallan bü
tün üniteleriyle işletmeye alınacaktır. 

b) İLKELER VE POLITIKALAR 

387. (1) Enerji sektöründe ana politika, amaçlanan ekonomik büyüme ve toplumsal gelişmeleri destek
leyecek ve yönlendirecek şekilde ülke enerji ihtiyacının zamanında, yeterli ve güvenilir olarak karşılanmasıdır. 
Bunun için mevcut birincil enerji kaynakları geliştirilecek, yeni kaynakların aranmasına ve en kısa zamanda 
kullanıma sunulmasına önem verilecektir. Üretimden tüketime kadar iher aşamada rasyonalizasyon ve tasarruf 
ilkelerine uyulması, kaynakların ve çevrenin korunması ve tamamlanmış yatırımların-tam kapasitede çalıştırıl
ması ana ilkeler olacaktır. 

(2) Enerji kaynaklarının kesin varlıklarının ve karakteristiklerinin ortaya konulabilmesi amacıyla uzun vadeli 
arama programları hazırlanacak, belirlenecek önceliklere göre arama ve değerlendirme faaliyetlerine hız veri
lecek, ekoromik işletilebilirliği kesinleşen kaynaklar için projeler geliştirilecektir. 

(3) Ererji tüketiminde ekonomik olmak kaydıyla yerli kaynak kullanımına ve ithal kaynaklı ucuz primer 
enerjiye öncelik verilecektir Elektrik enerjisi darboğazının aşılması için kısa dönemde düşük kalorili linyitlere 
dayalı tenpik santrallarla, uzun dönemde hidrolik kaynaklara ağırlık verilmesi sağlanacaktır. 

Yıirt (4) 
kaynaklara 

(5) 
nilenebiliır 
gerekli giri 

Enerj 

(6) 
rimli ve 
programlat 

içi petrol üretiminin artırılması amacıyla ham petrol arama ve üretiminde özel sektöre ve dış 
ağırlık verilecek, bu alandaki faaliyetler teşvik olunacaktır. 
ji üretiminin artırılmasında güvenilir ve ucuz kaynaklara öncelik verilirken, yeni ve özellikle ye-

eherji kaynaklarından (güneş, jeotermal, biyogaz başta olmak üzere) kısa sürede yararlanmak üzere 
fimler desteklenecektir. 

Enerji ji kaynaklarının, bölgesel üretim-tüketim dengeleri de göz önüne alınarak, tüketici sektörlerde en ve-
eklonomik şekilde kullanılabilmelerini amaçlayan dağıtım programları hazırlanacak ve uygulamanın bu 

çerçevesinde yapılması sağlanacaktır. -

çözümlerle ve gerektiğinde yeni (7) Eliktrik enerjisi üretim, dağıtım ve tüketimindeki kayıplar, optimum 
teknolojiler uygulanarak 'azaltılacaktır. 

(8) Yürütülmekte olan projelerde doğabilecek gecikmeler ve mevsim şartlarında olabilecek olumsuz geliş
meler sonucu ortaya çıkabilecek elektrik enerjisi açığının karşılanabilmesi amacıyla acil durumlarda kullanıl
mak üzere ithal yakıtlı santrallar kurulması konusu etüd edilecektir. 
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(9) Doğal gaz alanında, Trakya ve Çamurlu sahalarındaki arama ve değerlendirme çalışmaları hızlandı
rılacak, ayrıca komşu ülkelerden doğal gaz temini projelerinin gerçekleştirilmesine çalışılacaktır 

(10) Kısa vadede talebin yönetimini amaçlayan enerji tasarrufu ile uzun vadede üretim verimliliğinin artırıl
ması ve dağıtım kayıplarının azaltılmasını amaçlayan rasyonalizasyona gereken önem ve öncelik verilecek, 
tasarruf ve rasyonalizasyon, enerji kaynaklarının etüd proje safhasından üretimine ve nihaî kullanımına kadar 
tüm aşamalarda ele alınacak, tasarruf sağlayıcı yeni teknolojilerin uygulanması desteklenecektir. Nihaî kullanım 
aşamasında enerji tasarrufu, bilinçlendirilmesi, eğitim ve teşvik yoluyla sağlanacaktır. 

(11) Yerleşme merkezlerine yakın projelerde mümkün olması halinde merkezî ısıtma sistemine gidilmesi 
için termik santrallar ve tabiî gaz türb;nli santralların çok maksatlı olarak kurulmasına ilişkin etüd ve çalış
malara başlanacak ve uzun vadeli uygulama programları hazırlanacaktır. 

(12) Ülkemizde enerji alanında çeşitli kuruluşlar ve üniversiteler tarafından belirli bir plan ve programa 
bağlı olmaksızın dağınık ve koordinasyonsuz olarak yürütülen enerji araştırma-geliştirme çalışmalarının belli bir 
disipline bağlanması zorunludur. Gelecekte kullanıma sokulabilecek, ülke şartlarına uygun enerji kaynak ve 
teknolojileri belirlenecek, teknoloji geliştirme faaliyetleri belli bir esasa bağlanacaktır. 

(13) Enerji Ana Planı süratle tamamlanacaktır. 

(14) Komşu ülkelerle elektrik enerjisi bağlantıları sağlanacaktır. 

(15) Elektrik enerjisinde kaliteyi iyileştirmek amacıyla gerekli tedbirler alınacaktır. 

TABLO .: 67. BİRİNCİL ENERJÎ TÜKETİMİNDE IV. PLAN GERÇEKLEŞME VE V. PLAN HEDEF
LERİ 

(Orijinal Birimler) 

Taşkömürü (Bin ton) 
Linyit (Bin ton) 
Petrol Ürünleri (Bin ton) 
Doğal Gaz (Milyon m8) 
Hidrolik Enerji (Gwh) 
Jeotermal Enerji (Gwh) 
Elektrik Enerjisi İthali (Gwh) 
Odun (Bin Ton) (1) 
Hayvan ve Bitki Altıkları (Bin ton) (1) 
Güneş Enerjisi (Bin TEP) 

TOPLAM (Bin TEP) 

IV; Plan Gerçekleşme 

1978 

4634 
13522 
16070 

22 
9365 

— 
621 

15248 
12620 

• • — 

33992 

1983 

5259 
20730 
15788 

8 
11354 

— 
2223 

17086 
15541 

— 

37721 

Yıllık 
ortalama -
% artış 

2,6 
8,9 

—0,3 
—18,3 

3,9 
— 

28,9 
2,3 
4,3 
' — 

2,1 

V. Plan Hedefi 

1984 

5400 
22870 
16160 

8 
12185 

57 
2190 

17256 
14766 

1 

38563 

1989 

8300 
51885 
22600 

710 
22400 

90 
— 

17815 
13730 

. 2 

54571 

Yıllık 
ortalama 
% artış 

9,0 
17,8 
6,9 

245,3 
12,9 
9,6 
— 
0,6 

—1,4 
14,9 

7,2 

(I) Yeterli ve tutarlı istatistikler olmaması dolayısıyla, özellikle gayri - ticarî enerji kaynakları tüketim rakam
ları, farklı tahmin yöntemleri kullanılarak çıkarıldığından sektörler arasında farklılıklar gösterebilmektedir. 



TABLO : 68. BtRtNClL ENERJİ TÜKETİMİ VE KAYNAKLARIN ORANLARI : IV. PLAN GERÇEK
LEŞME VE V. PLAN HEDEFLERİ , 

Miktar : Bin ton 
Petrol eşdeğeri 

1978 1983. 1984 1989 
, \ ; ] 

Toplam Gruplar Toplam Gruplar Toplam Gruplar Toplam Gruplar 
yüzde _ yüzde yüzde yüzde yüzde yüzde ' yüzde yüzde 

Miktar dağılımı dağılımı Miktar dağılımı dağılımı Miktar dağılımı dağılımı Miktar dağılımı dağılımı 

Taşkömürü 
Linyit 
Petrol Ürünleri 
Doğal Gaz 
Hidrolik Enerji 
Jeotermal Enerji 
Elektrik Enerjisi ithalatı 
Güneş Enerjisi 
TOPLAM TİCARÎ ENERJİ 
Odun 
Hayvan ve Bitişi Atıkları 
TOPLAM GAYRİ -
TİCARÎ ENERJİ 

2827 
4056 

17115 
20 

2341 
— 

156 
• . — 

26515 
4574 
2903 

7477 

83 
11,9 
50,4 

— 
6,9 
— 
0,5 
— 

78,0 
13,5 
8,5 

22,0 

10,7 
15,3 
64,5 
0,1 
8,8 
— 
0,6 
— 

100,0 
61,2 
38,8 

100,0 

3208 
5597 

16814 
7 

2839 
— 

556 
— 

29021 
5126 
3574 

8700 

8,5 
14,8 
44,6 

— 
7,5 
— 
1,5 
— 

76,9 
13,6 
9,5 

23,1 

11,1 
19,3 
57,9 

— 
9,8 
— 
1,9 
— 

100,0 
58,9 
41,1 

100,0 

3294 
5870 

17210 
7 

3046 
14 

548 
1 

29990 
5177 
3396 

8573 

8,6 
15,2 
44,6 

— 
7,9 
— 
1,4 
— 

77,8 
13,4 
8,8 

22,2 

11,0 
19,6 
57,4 

— 
10,2 

— 
1,8 
— 

100,0 
60,4 
39,6 

100,0 

5063 
10680 
24069 

632 
5600 

23 
— 

2 
46069 

5344 
3158 

8502 

9,3 
19,6 
44,1 

1,2 
10,2 

— 
— 
— 

84,4 
9,8 
5,8 

15,6 

11,0 
23,2 
52,2 

1,4 
12,2 

— 
— 
— 

100,0 
62,9 
37,1 

100,0 

GENEL TOPLAM * 33992 100,0 37721 100,0 38563 100,0 54571 100,0 
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TABLO : 69. 1983 YILI BİRİNCİL ENERJİ TÜKETİMİNİN SEKTÖREL DAĞILIMI 
Miktar : Bin Ton 
Petrol Eşdeğeri 

Taşkömürü 
Linyit 
Petrol Ürünleri 
Doğal Gaz 
Hidrolik Enerji 
Elektrik ithali 
Odun 
Hayvan ve Bitki 
Atıkları 

TOPLAM 

Sanayi 

2591 
1332 
4275 

7 
— 
— 
— 

— 

8205 

İsınma Ulaştırma 

40 
2097 
1814 

— 
— 
— 

5126 

3574 

12651 

146 
40 

5868 
— 
— 
— 
— 

— 

6054 

Tarım 

— 
—. 

1360 
— 
— 
— 
— 

— 

1360 

Santral-
1ar 

273 
2128 
1990 

— 
2839 
556 
— 

'— 

7786 

Havagazı 

158 
— 
11 
— 
— 
— 
— 

— 

169 

Enerji 
dışı 

.— 
— 

517 
— 
— 
— 
— 

— 

517 

Rafineri 
ve diğer 

— 
— 

979 
— 
— 
— 
— 

• — 

979 

Toplam 

3208 
5597 

16814 
7 

2839 
556 

5126 

3574 

37721 

TABLO : 70. 1989 YILI BİRİNCİL ENERJİ TALEBİNİN SEKTÖREL DAĞILIMI 
Miktar : Bin Ton 
Petrol Eşdeğeri 

Taşkömürü 
Linyit 
Petrol Ürünleri 
Doğal Gaz 
Hidrolik Enerji 
Jeotermal Enerji 
Güneş Enerjisi 
Odun 
Hayvan ve Bitki 
Atıkları 

TOPLAM 

Sanayi 

4518 
2306 
6560 
632 
— 
— 
— 

— 

— 

14016 

İsınma Ulaştırma 

— 
2740 
2540 

— 
— 
— 

2 
5344 

3158 

13784 

30 
50 

8320 
— 
— 
— 
— 

— 

— 

8400 

Tarım 

— 
— 

1574 
— 
— 
— 

._._ — 
—. 

—' 

1574 

Santral-
1ar Havagazı 

430 85 
5504 — 
2020 75 

— — 
5600 — 

23 • — 
— — 
— — ' 

— — 

13657 160 

Enerji 
dışı 

— 
— 

1780 
— 
— 
— 
— 

. — 

— 

1780 

Rafineri 
ve diğer 

— 
— 

1200 
— 
— 

• * — 

— 
— 

— 

1200 

Toplam 

5063 
10680 
24069 

632 
5600 

23 
2 

5344 
-

3158 

54571 



TABLO : 71. BİRİNCİL ENERJİ ÜRETİMİNDE IV ÜNCÜ PLAN GERÇEKLEŞME VE V İNCİ PLAN 
HEDEFLERİ 

(Orijinal Birimler) 

Taşkömürü (Bin ton) 
Linyit (Bin ton) (1) 
Hampetrol (Bin ton) 
Doğal Gaz (Milyon m8) 
Hidrolik Enerji (Gwh) 
Jeotermal Enerji (Gwh) 
Güneş Enerjisi (Bin TEP) 
Odun (Bin ton) 
Hayvan ve Bitki Atıkları (Bin ton) 

TOPLAM (Bin TEP) 

IV. Plan Gerçekleşme 

1978 

4295 
15825 
2736 

22 
9365 

— 
- • 

7709-
12620 

17889 

. — 
1983 

3537 
21032 
2204 

7,5 
11354 

— 
— 

8370 
15541 

19082 

Yıllık 
ortalama -
% artış 

—3,8 
5,9 

- 4 , 3 
—19,4 

3,9 
— 
— 
1,7 
4,3 

1,3 

V. Plan Hedefi 

1984 

3600 
22870 
2200 

8 
12185 

57 
1 

8505 
14766 

19697 

1989 

4430 
51885 
2725 

710 
24200 

90 
2 

9200 
13730 

28582 

Yıllık 
ortalama 
% artış 

4,2 
17,8 
4,4 

245,3 
14,7 
9,6 

14,9 
1,6 

—1,4 

7,7 

(1) Asfalt Dahil. 



TABLO : 72 — BİRİNCİL ENERJİ ÜRETİMİ VE KAYNAKLARIN ORAINLARI : IV. PLAN 
GERÇEKLEŞME VE V. PLAN HEDEFLERİ 

Miktar : Bin Ton 
Petrol Eşdeğeri 

1 9 7 8 1 9 8 3 1 9 8 4 1 9 8 9 

Toplam Gruplar Toplam Gruplar Toplam Gruplar Toplam Gruplar 
Yüzde Yüzde Yüzde Yüzde Yüzde Yüzde Yüzde Yüzde 

Miktar Dağılımı Dağılımı Miktar Dağılımı Dağılımı Miktar Dağılımı Dağılımı MiJkitar Dağılımı Dağılımı 

Taşkömürü 
Linyit 
Hampetrot 
Doğal gaz 
Hidrolik enerji 
Jeotermal enerji 
Güneş enerjisi 
Toplam ticarî enerji 
Odun 
Hayvan ve bitki atıkları 
Toplam gayrî ticarî enerji 

2620 
4819 
2873 

20 
2341 

— 
— , 

12673 
2313 
2903 
5216 

14,6 
26,9 
16,1 
0,1 

13,2 
— 
— 

70,9 
12£ 
16,2 
294 

20,6 
318,0 
22,6 
0,2 

18,5 
— 

. — 
100,0 
44,3 
55,7 

100,0 

2158 
5679 
2314 

7 
2839 

—' 
— 

12997 
2511 
3574 
6085 

113 
29,8 
12Jİ 

— 
14,9 

— 
— 

68,1 
13,2 
18,7 
31,9 

16,6 
43,7 
17,8 
0,1' 

21,8 
— 

• — 

100,0 
41,3 
58,7 

100,0 

2501 
5870 
2310 

7 
3046 

14 
1 

13749 
2552 
3396 
5948 

12,7 
29,8 
11,7 

— 
15,5 
0,1 
— 

69,8 
13,0 
17,2 
30j2 

18,2 
42,7 
16,8 

— 
22,2 
0,1 
— 

100,0 
42£ 
57,1 

100,0 

2867 
10680 
2861 
632 

5600 
23 
2 

22665 
2760 
3158 
5918 

10,0 
37,4 
10,0 
2,2 

19,6 
0,1 
— 

793 
9,7 

11,0 
20,7 

12,7 
47,1 
12,6 
2,8 

24,7 
0,1 
— 

100,0 
46,6 
53,4 

100,0 

GENEL TOPLAM 17889 100,0 19082 100,0 19697 100,0 28583 100,0 
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TABLO : 73 
KOK VE HAVAGAZI ÜRETİMİ IV. PLAN GERÇEKLEŞME VE V. PLAN HEDEFLERİ 

Kdk 
Havagazı 

Bin Ton 
Milyon M3 

Metalurjik kok 
Teshin koku 
Toplam kok 
Havagazı 

IV. PLAN 
GERÇEKLEŞME 

1978 1983 

1761,0 2490,0 
235,1 230,0 

1996,1 2720,0 
143,4 124,0 

Yıllık; 
Ortalama 
% Artış 

7,2 
- 0 , 4 

6,4 
- 2 , 9 

V. PLAN HEDEFİ 

1984 

2700,0 
230,0 

2930,0 
130,0 

1989 

3500,0 
170,0 

3670,0 
260,0 

Yıllık 
Ortalama 
% Artış 

5,3 
- 5 , 9 

4,6 
14,9 

TABLO : 74 
ELEKTRİK ENERJİSİ KURULU GÜÇ, ÜRETİM VE TALEBİNDE IV. PLAN GERÇEKLEŞME 

VE V. PLAN HEDEFLERİ 

IV. PLAN 
GERÇEKLEŞME 

1978 1983 

TOPLAM KURULU GÜÇ (MW) (1) 4868,7 6935,1 
Termik 
Hidrolik 

TALEP (GWh) 
ÜRETİM (Gwih) 

Termik 
Hidrolik 

İTHALAT (GWh) 
ARZ (Gwh) 

(Kısıntı - Kesimdi (Gwh) 

2987,9 3695,8 
1880,8 3239,3 

23670,0 30470,6 
217264 27320,5 
12361,3 15988,4 
9364,8 11332,1 

621,0 2223,1 
22347,1 29543,6 

1322,9 927,0 

Yıllık 

% Artış 

7,3 
4,3 

Hf5 
5,2 
4,7 
5,3 
3,9 

29,1 
5,7 

—6,9 

V. PLAN HEDEFİ 

1984 

,7557,1 
3669,2 
3887,9 

31990,0 
29800,0 
17615,0 
12185,0 
2190,0 

31990,0 
— 

1989 

13000,0 
6110,0 
6890,0 

50700,0 
50700,0 
28300,0 
22400,0 

— 
50700,0 

— 

Yıllık 
Ortalama 
% Artış 

11,5 
10,7 
12,1 
9,7 

11,2 
10,0 
12,9 
— 
9.7 

— 

(1) 1978 ve 1983 yılları için fiilî, 1984 ve 1989 yılları için yürümekte olan projelerin zamanında tamamlan
ması durumunda ulaşılacak kurulu güç rakamları alınmıştır. 
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TABLO : 75 
YATIRIM PROGRAMINDA YER ALAN ÖNEMLÎ ELEKTRİK ÜRETİM TESİSLERİ 

TERMİK SANTRALLAR 

Afşin - Elbistan A—1,2,3,4 
Soma B—3,4 
Yatağan — 3 
Y. Çatalağzı B 
Kangal — 1,2 
Çayırhan — 1,2 
Yeniköy — 1,2 
Seyitömer — 4 
Orhaneli — 1 
Kemerköy — 1,2 
Nükleer — 1 
HİDROLİK SANTRALLAR 
Köklüce — 1,2 
Karacaören — 1,3 
Kapulukaya — 1,3 
Menzelet — 1,4 
Adıgüzel — 1,2 
Çatalan — 1,3 
Gezende — 1,3 
Altınkaya — 1,4 
Derbent 
Kıhçkaya — 1,2 
Karakaya — 1,6 
Peri - özlüce 
Kralkızı 
Atatürk — 1,8 

Termik 

-

1986 
1986 
1986 
1987 
1987 
1988 
1988, 
1988 
1989 
1990 

1993 

1986 
1986 
1987 
1987 
1987 
1988 
1988 
1988 
1989 
1989 
1989 
1991 
1991 
1995 

Kurulu 
Gücü(MW) 

4x340 
2x165 

210 
150 

2x150 
2x150 
2x210 

150 
200 

2x210 
1000 

2x45 
3x10,5 
3x17 
4x30 
2x30 
3x51,6 
3x50 
4x175 
2x28 
2x60 
6x300 
4x40 
3x30 
8x300 

Ortalama 
Üretimi (Gwh) 

4x1950 
2x990 

1260 
900 

2x900 
2x900 
2xJ260 

900 
1200 

2x1260 
6000 

588 
142 
190 
334 
280 
509. 
528 

1-632 
1257 
332 

7354 
413! 
146 

8900 

VI — HİZMETLER 

1. ULAŞTIRMA 
a) HEDEFLER 
388. V. Plan döneminde, ulaştırma sektörünün sağlıklı bir yapıya kavuşması, sektörde verimliliğin artması, 

mevcut kapasitelerin en etkin biçimde kullanımı ve hizmet düzeyinin yükseltilerek devamı, altyapının güvenli 
ve ekonomik bir hizmeti eksiksiz olarak yerine getirmesi esas alınmıştır. 

(1) Taşımalar 
389. Diğer sektörlerde ve millî gelirde beklenen gelişmelerle uyumlu olarak, V. Plan dönemi sonunda 

yolcu ve yük taşımalarında alt sektörlerde ulaşılması gerekli paylar Tablo (73) ve (74) de verilmiştir. 
390. Bu çerçeve içinde, Yurt içi yolcu taşımasında, birim taşıma maliyeti diğer alt sektörlerden düşük 

olan karayolu sisteminin yüzde 95,1 pay ile ağırlığını sürdürmesi, yurt dışı yolcu taşımasında ise havayolu
nun önemini koruması beklenmektedir. 
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391. Demiryolunda ise, nüfus başına düşen yolcu tabıma oranının korunması hedef alınmıştır. Denizyolu 
yolcu taşımasında daha verimli işletme yapılabilmesi için gerekli tedbirler dikkate alınmıştır. 

392. Yurt dışı yolcu taşımasında havayolu alt sektörünün düzenli ve etkin bir işletme ile ağırlığını sür
dürmesi •beklenmektedir. 

393. Şehiriçi yolcu taşımalarında, mevcut altyapı ve taşıtların daha verimli kullanılmasını sağlayacak az 
maliyetli tedbirlere öncelik verilecektir. 

394.1 Şehirlerarası yük taşımasında ağırlığın karayollarından birim taşıma maliyeti daha düşük olan demir
yolları, denizyolları ve boru hatlarına doğru kaydırılması hedef alınmıştır. V. Plan dönemi sonunda, halen 
yüzde 80,9 olan karayolları payının yüzde 65,7'ye düşmesi, buna karşılık demiryolu, denizyolu ve boruhat-
larının paylarının sırasıyla yüzde 18,3, 11,5 ve 4,4'e yükselmesi beklenmektedir. 

395. Yurt dışı yük taşımalarında, denizyolunun diğer alt sektörlere oranla daha büyük payı alması sağ
lanacaktır. 

(2) Altyapı 
396. Karayolu altyapısında, devlet yollan ağına ait bitümlü sıcak karışım (beton asfalt) kaplı yolların uzun

luğunun artması, sathi kaplama (asfalt) uzunluğunun değişmemesi, buna karşıhk stabilize, toprak ve geçit ver^ 
meyen yol uzunluğunun azalması öngörülmüştür, ti yollarında ağırlık sathi kaplamaya verilecektir. V. Plan 
Dönemi sonunda, köy yollarından köy merkezerine ait yolların tesviye yapımı büyük oranda tamamlanmış 
olacaktır. 

397. V. Plan dönemi sonunda demiryolu alt yapısında elektrikli hatlarda ve 2., 3. hatlarda artış olacak
tır. Aynca mevcut ağın standartlarının yükseltilmesi için yol yenileme çalışmalarına öncelik verilecektir. 
Sinyalizasyon, telekomünikasyon yatırımları da hız kazanacak, çağdaş işletmecilik yaklaşımına önem verile-: 
cektir< 

398. V. Plan döneminde dış ticaret ve transit taşımalar yönünden önem taşıyan Samsun, Trabzon, îz« 
m mir, Mersin, İskenderun limanlarında yapılmakta olan yatırımlar tamamlanacak, ayrıca araç - gereç noksan

lıkları giderilerek kapasiteleri artırılacaktır. Bu limanların konteyner faaliyetlerine elverişli hale getirilmesi için 
gerekli düzenlemeler, terminal inşaatları ve araç gereç temini gerçekleştirilecektir. 

399. Havayolu yolcu taşımasında, yurt içinde hizmet verilen şehir sayısı talebe paralel olarak artırılacak-* 
tır. 

(3) Taşıtlar 
400. Demiryollannda çeken ve çekilen araç noksanlıklarının V. Plan döneminde hızla giderilmesine ön

celik verilecektir. Dönem içinde 200 - 250 adet dizel anahat lokomotifi imal edilmesi, ayrıca paket olarak di-s 
zel anahat, dizel manevra ve elektrikli anahat lokomotifleri satın alınması, 9000 dolayında yük vagonu imal 
edilmesi hedef alınmıştır. 

401. V. Plan dönemi sonunda Türk Deniz Ticaret filosu tonajının 6,2 milyon dw tona ulaşması hedef 
alınmıştır. Filonun, uluslararası deniz taşımacılığına ve çağdaş işletmecilik anlayışına uygun bir yapıya kavuş* 
ması da sağlanacaktır. 

(4) Önemli Yatırımlar 
402. Devlet ve 11 yollarının büyük bir bölümü kaplamalı duruma getirilecektir. 
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TABLO : 76 
ŞEHİRLERARASI YOLCU TAŞIMALARI 

Milyon Yolcır - Km. 

YURT İÇİ 
Karayolu (1) 
Demiryolu 
Denizyolu (2) 
Havayolu (2) 

TOPLAM 

YURT DIŞI 
Denizyolu (2) 
Havayolu (2) 

TOPLAM 

1978 
Gerçekleşme 

71393 
2870 

198 
808 

.75269 

58 
1963 

2021 

1983 
Gerçekleşme 

76864 
3024 

98 
; 650 

80636 

46 
2022 

2068 

Yıllık 
Ortalama 

Yüzde 
Değişme 

1,5 
1,1 

-13,1 
.— 4,4 

1,4 

—4,5 
0,6 

0,5 

1989 
V. Plan Hedefi 

95755 
4150 
250 
814 

100969 

55 
2531 

2586 

Yıllık 
Ortalama 

Yüzde 
Değişme 

4,5 
5,4 

16,8 
4,6 

4,6 

3,0 
4,6 

4,6 

(1) Yalnız devlet yollarındaki taşımalar 
(2) Yalnız kamu sektörünce yapılan taşımalar. 
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TABLO : 77 
ŞEHİRLERARASI YÜK TAŞIMALARI 

Milyon Ton - Km. 
-

. 

YURT İçi 
Karayolu (1) 
Demiryolu 
Denizyolu (2) 
Havayolu (2) 
Borühattı 

TOPLAM 

YURT DIŞI 
Denizyolu (2) 
Havayolu (2) 
Borühattı 

TOPLAM 

1978 
Gerçekleşme 

34974 
5679 
3434 

63 
906 

45056 

39548 
180 

13009 

52737 

1983 
Gerçekleşme 

41812 
6123 
2930 

57 
750 

51672 

31030 
237 

32373 

63640 

Yıllık 
Ortalama 
Yüzde 
Değişme 

3,7 
1,5 

-3 .1 
—2.0 
- 5 , 5 

2,7 

- 4 . 7 
5i6 

20J0 

3,8 

1989 
V. Plan Hedefi 

43000 
12000 
7500 

69 
2887 

65456 

53500 
317 

44145 

97962 

Yıllık 
Ortalama 

Yüzde 
Değişme 

0,6 
11,9 
17.7 
3,9 

31,0 

*,8 

9,5 
6,0 
6,4 

9,0 

(1) Yalnız devlet yollarındaki taşımalar 
(2) Yalnız kamu sektörünce yapılan taşımalar. 

TABLO : 78 
DEMİRYOLU TAŞITLARI PARKINDA GELİŞMELER 

Buharlı Lokomotifler 
Dizel Lokomotifler 

Anahat 
Manevra 

Elektrikli Anahat Lok. 
Elektrikli Dizeller 
Motorlu Dizeller 
Yolcu Vagonu 
Yük Vagonu 

1983 

351 
467 
389 
78 
18 
70 
13 

1.052 
21.137 

1989 

240 
745 
605 
140 
68 

120 
— 

1.165 
29.000 

Yıllık 
OrtaÜaımıa 
Yüzde 
Değişme 

— 6,5 
8,1 
7,6 

10,2 
24,5 
9,4 

— 
1.6 
5,4 

(Birim : Adet) 
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TABLO : 79 
TÜRK DENİZ TİCARET FİLOSUNDA GELİŞMELER 

(Birim : DW Ton) 

Yük 
Tanker 
Ro/Ro 
Yolcu Gemisi 

TOPLAM 

1983 

2.095.098 
2.325.176 

12,197 
15.968 

4.448.439 

1989 

3.400.000 
'2.770.000 

30.000 
22.500 

6.222.500 

Yıllık 
Ortalama 
Yüzde 
Değişme 

8,4 
3,0 

16,'2 
5,9 

5,8 

403 v (Köy yollarının köy merkezlerine ait 'bölümünün tesviyesi ve 'bunların kaplamalarının yapımı büyük 
oranda tamamlanacaktır. 

404. Demiryolları yapımında Tecer - Kangal, Arifiye - Sincan, Aliağa - Menemen gibi önemli projelere 
devam edilecektir. Hanlı - Bedirli - Bostankaya bağlantısının yapımına ve cevher taşımacılığı yönünden önem 
taşıyan ve mevcut hattın darboğaz olan kesiminin düzeltilmesini amaçlayan Narlı - Toprakkale demiryolunun 
yapımına başlanacaktır. Ayrıca, transit taşımalar ve ülke taşımaları yönünden önemli bazı yeni demiryolu bağ
lantılarının yapımı dönem içinde dikkate alınacaktır. 

405. TCDD Genel Müdürlüğünün çeken - çekilen araç kapasitesinin hızla artırılmasına yönelik yatırım
ları ile mevcut demiryolu alt yapısının standaratlarını yükseltecek yol yenilemeleri ve kapasiteyi artıracak 
elektrifikasyon, sinyalizasyon yatırımları mevcut demiryolu sisteminin belirlenecek özelliklerine göre ele alına
caktır. 

406. Devam etmekte olan liman tevsi yatırımları dönem içinde tamamlanacaktır. Marmara Bölgesinde 
yeni bir liman gereğini karşılayacak yatırımlara da dönem içinde başlanacaktır. Ayrıca uluslararası taşımacı
lık yönünden önemli bazı limanlarımızda konteyner terminalleri yapımını sağlayacak projeler de kısa sürede 
ele alınarak bu limanların ülke ekonomisine katkıları artırılacaktır. 

407. Limanların iyileştirilmesi, araç - gereç eksikliğinin giderilmesi ve modernizasyonuna yönelik birinci 
proje 1984 yılında tamamlanmış olacak ve projenin ikinci kısmına da 1985 yılında başlanacaktır. Böylelikle li
man kapasitelerinin artırılması ve hizmet düzeyinin yükseltilmesi sağlanmış olacaktır. 

408. Kamu ve özel kesimce yapılacak yatırımlarla Türk Deniz Ticaret Filosu V. Plan dönemi sonunda 6,2 
milyon tona ulaşabilecektir. Gemi İnşa Sanayiinin kurulu kapasitelerinin ve oluşmuş deneyiminin de en iyi 
şekilde değerlendirilmesine öncelik verilecek, ayrıca dünya piyasasının elverişliliğinden yararlanarak filo için ge
rekli nitelikte ucuz gemi ithalatı yapılacaktır. 

409. Filonun, dünya deniz ticaretinin gelişen yapısı ile uyumlu gemilerle donatılmasına özen gösterilecek 
ve çok amaçlı gemiler ve konteynerler öncelik alacaktır. 

410. Turistik amaçlı ve şehiriçi yolcu taşıması için gerekli yolcu gemilerinin taleble uyumlu şekilde ge
liştirilmesine önem verilecektir. 

411. Türk Hava Yollarının uçak filosu, talep tahminleri izlenerek, gelişmelere paralel olarak büyütülecektir. 
İşletmenin daha düzenli ve etkin bir biçimde yapılması İçin gerekli bilgisayar sistemi plan içinde hizmete ve-
rilecektir,, 
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412. Havaalanlarımızın, sivil hava trafiğinin çağdaş standartlarda kontrol edilmesini sağlayacak gereçlerle 
donatılması sürdürülecektir. 

413. "Havaalanı inşaatlarından Yeşilköy ve Cumaovasının ilk aşaması V. Plan döneminin ilk yıllarında ta
mamlanacak, Esenboğa Havaalanının geliştirilmesi belirli bir plan içinde ele alınarak yatırımlara başlanacak
tır. Besleyici havaalanlan geliştirilecektir. 

414. Havaalanlarındaki yer hizmetlerinin ve meteorolojik destek hizmetlerinin uluslararası düzeyde sürdü
rülmesi sağlanacaktır. 

415. Yumurtalık - Orta Anadolu Rafinerisi (Kırıkkale) hampetrol boru hattı ile tpraş - Haramidere ve 
Aliağa - İzmir ürün boru hatları V. Plan Dönemi içinde tamamlanacaktır. 

b) İLKELER VE POLİTİKALAR 

416. (1) V. Plan döneminde taşımalarda can ve mal güvenliğinin ve ulaşılabilirliğin artması; taşıma ta
leplerinin karşılanması; taşıma maliyetlerinin, enerji tüketiminin ve tek enerji türüne bağımlılığın azaltılması; 
denizyolu, demiryolu ve böruhattı taşımacılığına ağırlık verilmesi; daha verimli bir işletmecilik yapılması, 
uluslararası taşımalarda döviz kazancının artması sağlanacaktır. 

(2) Ulaştırma sektöründe, verimliliğin artırılması, mevcut kapasitelerin en etkin şekilde kullanımı ve hiz
met düzeyinin yükseltilmesi, alt yapının güvenli ve ekonomik bir hizmeti gerçekleştirecek şekilde düzenlenmesi 
sağlanacaktır. 

(3) Orta Doğu, Basra Körfezi ve diğer komşu ülkelere ihraç mallarımızın kolaylıkla ulaşmasını gerçek
leştirmek amacı ile gerekli ulaşım bağlantılarının yapımı ve entegrasyonu, hizmetin devamlılığı, güvenliliği ve 
etkinliği sağlanacaktır, 

(4) Ülkemiz üzerinden karayolu ile yapılan transit taşımaların ülkemizin daha avantajlı olduğu demir
yolu ve limanlara kaydırılması için gerekli imkânlar hazırlanacaktır. 

(5) Türk Deniz ticaret filosu, ülkenin dış taşımalarında gerekli payı alacak ve Türk denizciliğinin dı
şarıya açılmasını sağlayacak ve dış sularda yabancı bayraklı gemilerle rekabet edecek güce ve yapıya ulaştırıla
caktır, bu amaçla gerekli düzenlemeler yapılacaktır. 

(6) Limanlarımızın verimli ve çağdaş bir işletmecilik anlayışına ve yapısına ulaşmasını sağlayacak yatı
rımlar, hukukî ve idarî düzenlemeler gerçekleştirilecektir. 

(7) Demiryolu taşımacılığında demiryolu altyapı kapasitelerini en üst düzeyde kullanacak cer gücünün sağ
lanmasına ve elektrifikasyon, sinyalizasyon ve haberleşme sistemlerinin yaygınlaştırılmasına öncelik, verilecek
tir. 

(8) Karayolu ulaştırmasında taşımalar lisans sistemine bağlanarak denetim altına alınacak, sigorta siste
mi günün şartlarına uygun hale getirilecek, yeni yapım, bakım, onarım giderlerinin karşılanmasında kanunun 
yapacağı paralı yollardan elde edilecek gelirler ve benzeri gelirlerden yararlanılacaktır. 

(9) Hava ulaşımında kullanılan her türlü tesis, tesisat ve yardımcı sistemlerin her an kullanılabilir sevi
yede faal tutulması için bakım, onarım ve restorasyon hizmetlerine birinci öncelik verilecek, meydanlarda 
Türk ve yabancı uçaklara verilecek bütün hizmetlerin dünya standartları seviyesine çıkarılmasına çalışılacak
tır. 

CIO) Şehirlerde ulaşım planları, imar planları ile bütünleştirilerek ele alınacak, ulaşımın mevcut altyapı plan
laması ve uygulaması ile ulaşım işletme ve denetleme konularından sorumlu kuruluşlar arasında koordinas
yon sağlanacaktır. 

(11) Mevcut kapasitelerin en etkin şekilde kullanımını sağlamak için bakım, onarım ve iyileştirme çalış
malarına öncelik verilecektir. 

(12) Tüm sistemlerde seyrüsefer ve trafik emniyetini artırıcı projelere öncelik verilecektir. 

2. HABERLEŞME 

a) HEDEFLER 

41 li Haberleşmenin zamanında, kesintisiz ve güven verici bir şekilde sağlanması, bütün yurt sathına yayıl
ması ve uluslararası bağlantıların artırılması hedef alınmıştır. 
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418. Plan dönemi sonunda, 1983 te 1,9 milyon hat olan, telefon santral kapasitesi 3,7 milyona çıkarılacak 
ve böylece muhtemel potansiyele göre telefon bekleyen sayısı 950 OOO'e inecektir. Eskiyen şehir şebekelerinin, 
ilerki yıllarda talepleri de dikkate alınarak hızla yenileştirme ve geliştirilmeleri sağlanacaktır. 

419. ikinci uydu haberleşme yer istasyonu Plan dönemi içinde işletmeye açılacak ve 'böylece uluslar ve 
kıtalararası haberleşme imkânları artırılacaktır. 

420. Yurt içi ve yurt dışı posta hizmetlerinin süratle ve emniyetli bir şekilde sağlanabilmesi için büyük 
merkezlerde posta işleme merkezleri oluşturulacak, mekanizasyona geçmek için gerekli ön şartlar hazırlana
caktır. 

421. Köylerin telefonla haberleşme imkânları geliştirilecektir. 

b) İLKE VE POLİTİKA 
422. Haberleşme hizmetleri, ekonominin ihtiyaçları zamanında, kesintisiz ve güvenli olarak karşılanacak 

tarzda hızla geliştirilecektir. 

TABLO : 80 HABERLEŞME HİZMET KAPASİTE LERtNDEKl GELİŞMELER 

1978 

Telefon Santral Kapasitesi (Hat) 
— Otomatik 
— Manuel 
Telefon Abone Sayısı (Adet) 
— Otomatik 
— Manuel 
Telefon Bekleyen Sayısı (Adet) 
— Otomatik 
— Manuel 
Teleks Santral Kapasitesi (Hat) 
Teleks Abone Sayısı (Adet) 
Teleks Bekleyen Abone Sayısı (Adet) 
Şehir İçi Telefon Dağıtım Şebekesi (Hat) 

1124227 
879960 
244267 
986844 
792609 
194235 

1489686 
1287152 
202534 

4000 
3936 
9615 

— Prinsipal Şebeke 1741837 
— Lokal Şebeke 2449496 

3. RADYO - TELEVİZYON 

a) HEDEFLER 

423. Plan döneminde daha evvel başlanan radyo ve TV vericileri en kısa zamanda bitirilecek, Yurdun 
tamamının en az iki radyo istasyonunu dinlemesi sağlanacaktır. TV yayınları çok kanalda net olarak izlenir 
hale getirilecektir. 

424. 5 adet verici ile 1750 Kw gücünde faaliyette bulunan kısa dalga vericilerinin sayısı 9'a ve gücü 
3750 Kw'a çıkarılacak, dış yayınların kapsama alanları, yayın kalitesi ve süresi artırılacaktır. 

425. Orta ve uzun dalga verici istasyonlarının sayısı 19'a, güçleri 7978 Kw'a çıkarılacaktır. FM radyo
larının sayısı 29'dan 60,'a, güçleri 1020 Kw'tan 2500' Kw'a çıkarılacak, nüfusun yüzde 98'ine bu yayınları 
dinleme imkânı sağlanacaktır. 1983 yılında başlanan 2. kanal FM yayınları öncelikle TRT yayınlarının iyi 
alamayan bölgelerde yoğunlaştırılacak, net dinlenemeyen TRT-1 veya TRT-2'nin yayınları bu kanaldan 
verilecektir. 

1983 1984 1989 
(Gerçekleşme) (Tahmin) (Plan Hedefi) 

1902702 
1571000 
331702 

1673227 
1394041 
279186 

1825291 
1545824 
279467 

8380 
8048 
8471 

2166702 
1822000 
346702 

1911727 
1619041 
292686 

1585000 
1307000 
278000 

14380 
13748 
5500 

3684000 
3384000 
300000 

3250000 
3000000 
250000 
950000 
900000 
50000 
30500 
24100 

— 

3035400 3340400 5678000 
4325540 4950540 8415000 
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b) İLKELER VE POLİTİKALAR 

426. (1) Plan dönemi sonunda yurdun her yerinde en az iki radyonun dinlenmesi hedefi gerçekleştiri
lecektir. 

(2) TV yayınları net olarak izlenir hale getirilecek, çok kanallı TV yayını için uydu teknolojisinden ya
rarlanılacaktır. 

(3) PTT tarafından yeni kurulacak uydu haberleşme yer indirme istasyonu uluslararası TV program 
nakline de imkân verecek şekilde gerçekleştirilecektir. 

(3) Halen TRT'nin ve diğer kamu kuruluşlannın kendi imkânları ile kurduğu radyo - link hatları PTT'ye 
devredilecek, bu tesislerin diğer haberleşme ihtiyaçlarında da kullanılması sağlanarak sistemin etkinliği artı
rılacaktır. 

(4) TRT hizmet birimlerinin dağınıklığının önlenmesine çalışılacaktır. 

TABLO : 81 RADYO TELEVİZYON ŞEBEKESİ GELİŞİM TABLOSU 

1983 1984 1989 
1978 (Gerçekleşme) (Tahmin) (Plan Hedefi) 

14 
4578 

653000 
472000 

36403000 
273230GO 

14 
4578 

653000 
472000 

36403000 
27323C<$ 

•15 
5578 

653000 
705000 

36403000 
360000ÖÖ 

19 
7978 

776000 
7760001 

54300000 
5430OÖ0O 

1. Orta ve Uzun Dalga Radyo vericileri (yurt içi) 
a) Verici adedi 
b) Toplam güç (Kw) 
c) Kap. Alan (km2) 

TRT - I 
TRT - II 

d) Kapsanan nüfus 
TRT - I 
TRT-II 

2. K. D. Vericileri 
a) Verici adedi 
b) Topl. Güç (Kw) 

3. FM Vericileri 
a) Verici adedi 
b) Topl. güç (Kw) 

4. TV Ana Verici 
a) Ana Ver. sayısı 
b) Yrd. Ver. sayısı 
c) Kap. Alan (Km3) 
d) Kap. Nüfus 
e) ERP Topl. (Kw) 

4 5 6 9 
750 1750 2750 3750 

14 27 29 60 
570 960 1020 2500 

30 34 36 37 
31 165 185 350 

503000 615000 630000 700000 
33780OO0 ,40800000 41100000 52100000 

1708 1935.2 1995.2 2150 
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4. İNŞAAT SEKTÖRÜ 

İLKELER VE POLİTİKALAR 

427. (1) Yüksek evsaf ve standardta ekonomik inşaat malzemesi imalatı yönlendirilecektir. Yapı malze
mesinde yurt içi imkânlardan daha geniş şekilde istifade edilecektir. 

(2) Yapı malzemesi ve inşaat teknolojisi üzerinde araştırmalara daha fazla kaynak ayrılacaktır. 
(3) Müteahhitlik müşavirlik hizmetleri ile inşaat malzemesinde ihracat imkânları geliştirilecektir. 
(4) Kamu inşaat proje ve yatırımlarının gerçekleştirilmesinde özel sektörün teknik gücünden en geniş 

şekilde istifade edilecek; Devletin inşaat faaliyeti daha çok bakım ve işletme sahasına inhisar ettirilecektir. 
İnşaat hizmetlerinin güvenilir müteahhitler eliyle yürütülmesini temin edici düzenlemeler yapılacaktır. 

(5) Devlet inşaat ihaleleri tatbikatında gecikmeye ve pahalılığa yol açan engeller kaldırılacak; yatırımcı 
kuruluşların bu konudaki selahiyetlefi genişletilecektir. 

(6) İnşaat yatırımlarının kontrolünde ehil teknik personel istihdamı esas alınacaktır. Bu maksatla teknik 
eğitim, hizmet içi eğitim, ücret ve sair hususlarda iyileştirici tedbirler alınacak; hizmet verimliliğini azamiye 
çıkarmak üzere teknik personel pramidi ıslah edilecektir. 

5. TURİZM 

a) HEDEFLER 
428. Dış turizm gelirlerinde yılda ortalama yüzde 14.2 giderlerinde ise yüzde 18.9 artışla V. plan dönemi 

sonunda, 540 milyon dolarlık net döviz geliri sağlanması hedef alınmıştır. 
429. Dönem sonunda Türkiye'ye gelecek turist veziyaretçi sayısı yılda yüzde 10.8 artışla 3 milyon kişi, 

yurt dışına gidecek vatandaş sayısının ise yılda ortalama yüzde 3.5 "artışla 2 milyon 500 bin kişi dolayında ola
cağı tahmin edilmektedir. 

430. Belgeli konaklama tesisleri kapasitesinin, inşaa halindeki tesislerin yaratacağı ilave 38.000 yatak ile 
V. plan dönemi sonunda 100.000 yatağa ulaşması beklenmektedir. 

b) İLKELER VE POLİTİKALAR 
431. (1) Türkiye'nin tabiî, tarihî, arkeolojik ve kültürel varlığı, kış, av ve su sporları, festival, sağlık 

ve gençlik turizmi ile mevcut diğer turizm potansiyeli, ekolojik dengeyi koruma çevreyi temiz ve sağlıklı tut
ma ve güzelleştirme ilkeleri doğrultusunda değerlendirilecektir. 

(2) Türkiye, OECD ve OPEC ülkelerinin yanısıra Balkan ve Üçüncü Dünya Ülkeleri ile turistik ilişki
lerini geliştirecektir. 

(3) Kitle turizmine öncelik verilecek ancak bireysel turizm de ihmal edilmeyecektir. Çalışanların en uy
gun şartlarda tatil yapmaları ve dinlenmeleri sağlanacaktır. 

(4) Turizm hareketleri ile ilgili istatistik verilerin yetersizliği dikkate alınarak, yurda gelen yabancılar 
ve işçi aileleri ile yurt dışına çıkan vatandaşlar konusunda ayrıntılı ve güncel bilgilerin toplanmasında modern 
teknik imkânlardan yararlanılacak, iç turizm hareketleriyle ilgili bilgiler de sağlanmaya çalışılacaktır. 

(5) Doğal ve kültürel çevre değerlerinin turizm amaçlı kullanımında koruma stratejileri ile turizm ge
liştirme stratejilerinin entegrasyonu sağlanacaktır. Turizm kaynakları envanteri ile fiziksel planlama çalış
malarında ilgili kamu kuruluşları, bilim kurumları, gönüllü kuruluşlar ve özel sektör kurumları arasında iş
birliği sağlanacaktır. 

(6) Turizm Bankasının doğrudan yatırım yapması yerine fonların kredi olarak kullandırılması tercih 
olunacaktır. 
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TABLO : 82 — V. PLAN DÖNEMİ TURİZM GELİR - GİDERLERİ YURDA GELEN YABANCI 
SAYISI, YURT DIŞINA ÇİKAN VATANDAŞ SAYISI VE-DENGE 

(Cari Dolar Fiyatları) 

Yıllar 

1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 

Yurda Gelen 
Yabancı Sayısı 

1.800.000 
2.000.000 
2.200,000 
2.400.000 
2.700.000 
3.00Q.0Q0 

Turizm 
Gelirleri 
(000 $) 

452.400 
510.000 
579.200 
661.600 
759.400 
878.000 

Yurt Dışına 
Çıkan 

Vatandaş 
Sayısı 

2100.000 
2.150.000 
2.250.000 
2.350,000 
2.450.000 
2.500.000 

Turizm 
Giderleri 

(000$) 

142.400 
166.300 
197,100 
235,000 
281.400 
338.000 

i 

Denge 
(000$) 

310.000 
343.700 
382.100 
42(6.600 
478.000 
540,000 

Yurda 
Gelen Yabancı 

Başına 
Döviz 

Harcaması 

251,3 
255,0 
263,3 
275,7 
281,3 
292,7 

Yurt 
Dışına Çıkan 

Vatandaş 
Başına 
Döviz 

Harcaması 

67,8 
77,3 
87,6 

* 100,0 
114,9 
135,2 

TABLO : 83 — AMAÇLARINA GÖRE ÜLKEMİZE GELEN YABANCILAR 

Yıllar 

1978 
1983 
1984 
1989 

Turistler 

1.167.853 
1.138.255 
1.298,250 
2.163.1750 

Günübirlikçiler 

394,114 
405.589 
411.750 
686.250 

Diğerleri 

82.210 
81.255 
90.000 

150.000 

Toplam 

1.644.177 
1.625.099 
1.8OQ.O0O 
3.O0O.OOO 

TABLO : 84 — AMAÇLARINA GÖRE YURT DIŞINA ÇİKAN VATANDAŞ SAYILARI 

Yılar Turister Hac Çalışma Diğer Toplattı 

1978 
1983 
1984 
1989 

644.412 
1.021,892 
1.088.000 
1.200.000 

47.680 
35/797 
40.000 
50,000 

645.150 
685.000 
700,000 
950.000 

161.103 
255.473 
272.000 
300.000 

1.498.345 
1.998.162 
2.100.000 
2.500.000 

VII — KAMU HİZMETLERİ 

1. GÜVENLİK HİZMETLERİ 
a) HEDEFLER 
432. Güvenlik hizmetlerinde başarının temelini etkili ıbir yönetim, hizmetin gerektirdiği şartlara uygun 

eğitilmiş personel ile yeterli teknik donatım ve araç oluşturmaktadır. Personelin sayısından ziyade niteliği 
önemlidir. Bu nedenle güvenlik örgütlerimde ve özellikle Emniyet Genel Müdürlüğünde personelin hizmet ön
cesi, hizmet içi ve hizmet sırasında eğitim yoluyla hizmete yakınlığının artırılmasına önem verilecektir. 

433. Emniyet Genel Müdürlüğünün teknik donatım ve taşıt alımlarında prensip olarak personel ağırlıklı 
teşkilatlanmanın ıgerdklerine uyulacaktır. 
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434. Polisin etkili ve- kolaylaştırıcı 'bir hizmet görmesini ve halkın polise daha fazla yardımcı olmasını 
sağlamalk amacıyla eğitim programlarında sosyal ve psikolojik konulara yeterli ölçüde yer verilecek, polisin 
toplumla geniş kapsamlı ve yakınlaştırıcı bir diyaloga girmesi için gerekli (tedbirler alınacaktır. 

Ib) ÜLKELER VE POLİTİKALAR 

435. (1) Güvenlik güçleri arasında geniş kapsamlı bir koordinasyonun sağlanması için gerekli düzenle
meler yapılacaktır. 

(2) Emniyet Genel Müdürlüğünün, kısa, orta ve uzun vadeli problemlerine en uygun çözümlerin tes
piti ve yatırımların planlanmasında alternatiflerin en uygun şekilde değerlendirilmesi amacııyla yönetim, teş
kilatlanma, personel, eğitim ve donatım konularını da içine alan geniş kapsamlı bir araştırma yapılacaktır. 

(3) Polisin toplumla olumlu diyalogunun daha da artırılması içtin ıgerekli düzenlemeler yapılacaktır. 
(4) Emniyet Genel Müdürlüğünün personel ağırlıklı teşkilatlanması için gerekli tedbirler alınacak, ancak 

teknoloji yoğun yürütülecek hizmet alanları da tespit edilecektir^ 
(5) Emm'yet Genel,Müdürlüğü hizmetlerinde karakol sistemi ile birlikte uygulanacak alternatif çözümler 

konusu incelenerek yararlı görülenler uygun bir sistem içinde uygulamaya konulacaktır. 

(6) Emniyet Genel Müdürlüğünün teknik donatım, elektronik donatım ve taşıt ihtiyaçlarının karşılanma
sına yönelik 'bir yatırım planlaması yapılacak, 'bu planlamada personel ağırlılklı çalışacak birimlerin ihtiyaç
ları bu ilkeye göre ıtespit edilecektir. 

(7) Emniyet Genel Müdürlüğü personelinin sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak tesislerin yapımı bir prog
rama bağlanacaktır. 

(8) Görevi esnasında suç işleyen polislerin tutuklanma, yangılanma ve cezalarının infazında ortaya çı
kan sorunları çözmek amacıyla gerekli düzenlemeler yapılacaktır. 

2. HARİTA - TAPU - KADASTRO 

a) HEDEFLER 

436. Harita, tapu ve kadastro hizmetlerinin amaçlanan düzeyde yürütülmesinde önemli darboğaz olan; 
makine - teçhizat, taşıt ve yeterli eleman temini için gerekli tedbirler alınacaktır^ 

437. özellikle harita ve kadastro yapmakla görevli kamu kuruluşlarında, teknik personel istihdamını ve 
bunların, hizmetin bilfiil yapıldığı alanlarda çalışmalarını özendirici ekonomik ve sosyal tedbirler alınacak
tır, 

438. Bu alanda, dalha önce başlatılan yasal çalışmaların sonuçlandırılması için gerekli çalba gösterile
cektir. 

439. Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı döneminde; 35 bin km2, köy kadastrosunun, 375 bin parsel 
şehir kadastrosunun, 45 Ibin kim2 standart topografik haritanın ve 150 bin hektar şehir - kasaba haritasının 
yapılması amaçlanmâkltadır. 

b) İLKELER VE POLİTİKALAR 

440. (1) Harita, tapu ve kadastro hizmetlerine etkinlik ve açıklık kazandırmak amacıyla, daha önce 
başlatılan yasal çalışmalar kısa zamanda sonuçlandırılacaktın 

(2) Bu konuda faaliyet gösteren kamu kuruluşları makine - teçhizat, taşıt ve eleman ihtiyaçlarının; ye
terli düzeyde karşılanmasına özen gösterilecektir. -

(3) Harita ve kadastro yapım hizmetleri; Kalkınmada öncelikli İllerden başlamak üzere, il düzeyinde pro
jelendirilerek sürdürülecektir. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

I — NÜFUS 

a) İLKE VE POLİTİKALAR 

441. Sosyal ve ekonomik alandaki değişmeler ile nüfus artışı ve nüfusun hareketliliği, birbirlerini karşı
lıklı olarak etkileyen unsurlardır. Refah artışına paralel olarak nüfus artış hızı düşmektedir. Beşinci Planda 
da hu düşme eğiliminin devam etmesi beklenmektedir. 

442. Kalkınmanın en önemli unsuru beşerî kaynağımızdır. Nüfusun niteliklerinin ve özelliklerinin geliş
tirilmesi temel ilkedir. 

443. Nüfusun sağlık, eğitim, barınma ve beslenme imkânları artırılacak; sosyal güvenlik ve sosyal yar
dım hizmetlerinin yaygınlaştırılması ve özellikle göç veren ve doğurganlığın yüksek olduğu illerde yaşayan nü
fusun bu hizmetlerden faydalanması sağlanacaktır. 

444. Nüfusun yapıcı, yaratıcı, müteşebbis, sorumluluk duygusuna sahip ve ekip çalışmasına yatkın olma 
nitelikleri geliştirilecektir. 

445. Ferdin topluma kazandırılmasında birinci derecede önemli olan ailenin, maddî ve manevî bakım
dan sağlıklı bir kurum olarak korunması eğitilmesi ve geliştirilmesi yönünde tedbirler alınacaktır. 

446. özellikle aile ve ana - çocuk sağlığının korunması amacıyla aile planlaması diğer sağlık hizmetleri 
ile bütünleştirilecek, bu alanda eğitim ve uygulama için gerekli tedbirler alınacak ve yeterli teşkilatlanmaya gi
dilecektir. 

447. Bebek ölüm hızının azaltılması, çocukların sağlık ve sosyal durumlarının iyileştirilmesi için doğum 
öncesi safhadan başlamak üzere ilgili kamu kuruluşları ve özel kuruluşların desteğiyle yeni teknolojik geliş
melere uygun ana - çocuk sağlığı hizmetlerinin temel sağlık hizmetleriyle birlikte götürülmesine önem veri
lecektir. 

448. Orta büyüklükteki şehirlerin kendi kendilerine yeterli hale getirilmesi suretiyle, nüfusun büyük şe
hirlere göçünün azaltılması ve dengeli dağılımı, yatırımların göçü yönlendirici etkisinden faydalanarak sağ
lanacaktır. 

449. Sosyal ve ekonomik alanlardaki ihtiyaçların tespitinde ve sorunların çözümünde daha etkili karar
ların alınabilmesi bakımından ülkemizin insan potansiyelinin gelecek yıllarda hangi boyutlara ulaşacağının 
önceden tahmini büyük önem arzetmektedir. 

450. Nüfus tahminleri, 1980 Genel Nüfus Sayımı % 1 örnekleme sonuçları esas alınmak suretiyle yapıl
mıştır. Yurt dışına göç, daha çok göç alan ülkelerin kararlarına ve Dünya kojonktürüne göre yönlendiği için 
tahminlerde dikkate alınamamıştır. Dolayısıyla tahminler gelecekte yurt dışına vaki olacak göçleri ihtiva et
memektedir. 

451. 1995 - 2000 döneminde doğurganlık hızının Batı bölgesinin halen sahip olduğu 2,89 değerine düşe
ceği, bebek ölüm hızlarının geçmiş dönemlerde görülen oranlarda azalacağı, yetişkin ölüm hızlarında ise iyi
leşmenin azalan bir hızla devam edeceği varsayımlarına göre yapılan, nüfus tahminleri Beşinci Plan çalışma
larında esas alınmıştır. 

452. Beşinci Plan dönemi başında doğal nüfus artış hızının binde 21.6, kaba doğum hızının binde 30.6, 
kaba ölüm hızının ise binde 9,0 olacağı tahmin edilmektedir. Bu hızların Plan dönemi sonunda sırasıyla bin
de 21,2,^29,1 ve 7,9'a düşmesi beklenmektedir. 
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TABLO 85 : DEMOGRAFİK HIZLAR 

1980-1985 1985-1990 

Doğal nüfus artış hızı 
Kaba doğum hızı 
Kaba ölüm hızı 
Bebek Ölüm hızı 
Doğuşta hayat ümidi 

Toplam doğurganlık oranı 

(Binde) 
(Binde) 
(Binde) 
(Binde) 
(Yıl) 
(Toplam) 
Erkek 
Kadın 

21,6 
30,6 
9,0 

83,2 

63,0 
60,6 
65,5 
3,97 

21,2 
29,1 
7,9 

65,3 

65,3 
62,8 
67,8 
3,61 

Kaynak : DPT. 

453. Demografik hızların yukarıda tabloda belirtilen değerlerde seyretmesi halinde, 1984 yılında 48.825 
bin olacağı hesaplanan toplam nüfusun, 1989 yılında 54.327 bine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 

454. Beşinci Plan döneminde kaba ölüm hızının binde 9,0 dan binde 7,9'a indirilmesi ve özellikle bebek 
ölüm hızının da binde 83 den binde 65 dolaylarına düşürülmesi halinde, doğuşta hayat ümidi süresinde artış
lar olabilecek ve Beşinci Plan dönemi başında erkekler için 60,6, kadınlar için 65,5 yıl olan doğuşta orta
lama hayat ümidi süresi, dönem sonunda yaklaşık iki yıl artarak sırasıyla 62,8 ve 67,8 yıla yükselecektir. 

455. Doğurganlığın düşmesinin bir sonucu olarak, 0 - 14 yaş grubunun toplam nüfus içindeki payında 
azalmalar gelecekte de devam edecektir. 1984 yılında bu nüfus grubunun payı yüzde 37,1 iken, Beşinci Plan 
dönemi sonunda yüzde 35,5'e inecektir. 

456. İlk ve Ortaöğretim çağ nüfusunun 7-11, 12-17 yaş grupları payları Beşinci Plan döneminde de 
azalmaya devam edecektir. Ancak, yüksekokul çağı nüfus grubu (18-21 yaş grubu) payının, planlı dönem 
başlarndaki yüksek doğurganlığın etkisinin bir sonucu olarak Beşinci Plan dönemi ortalarına kadar artacağı, 
daha sonraki yıllarda azalmaya başlayacağı tahmin edilmektedir. 

457. Toplam nüfus içindeki payı 1970'li yılların başında artmaya başlayan 15-64 yaş grubunun gele
cek yıllarda da bu eğilimi sürdüreceği, Beşinci Plan dönemi başında nüfusun yüzde 58,8'inin 15-64 yaş 
grubunda bulunacağı, plan dönemi sonunda ise bu nüfus grubunun payının yüzde 60,4'e yükseleceği tahmin 
edilmektedir. 



TABLO : 86 NÜFUSUN OKUL ÇAĞI, ÜÇ ANA- YAŞ GRUBUNA DAĞILIMI VE BAĞIMLILIK ORANLARI TAHMİNLERİ 

Yaş Grupları 

Çağ Nüfus 
Grubu 

0-6 
7-11 

12-14 
15-17 
18-21' 

Üç-Ana Yaş 
Grubu 

(Sayım Tarihi İtibariyle Nüfus/Mfilyon Kişi) 

Nüfus 

1978 

Nüfus 

1983 

:% 

1978-83 
Ortalama 

Yıllık Artış 
Hızı (;%) Nüfus 

1984 

i% Nüfus 

1989 

:% 

1984-89 
Ortalama 

Yıllık Artış 
Hızı (:%) 

8.2 ' 
5.6 
3.1 
2.9 
3.5 

19,1 
13,1 
7,2 
6,8 
8,2 

8.8 
5.7 
3.4 
3.2 
3.9 

18,4 
11,9 
7,1 
6,7 
8,4 

1,4. 
/ 0,4 

1,9 
2,0 
2,7 

8.9 
5.8 
3.4 
3.3 
4.1 

18,2 
11.9 
7,0 
6,8 
8,4 

9.7 
,6.1 
3.5 
3.4 
4.4 

17,9 
11,2 
6,5 
6,3 
8,1 

1,7 

ı,o 
0,6 
0,6 
1,4 

0-14 
15-64 
65+ 

17.0 
23,9 
2.0 

39,6 
55,7 
4.7 

17.9 
27,8 
2.1 

37,4 
58,2 
4,4 

1,0 
3,0 
1,0 

18.1 
28.7 

2.0 

37,1 
58,8 

4,1 

19.3 
32.8 

2.2 

35,5 
60,4 

4,1 

1,3 
2,7 
1,9 

Toplam 42.9 100,0 47.8 100,0 2,2 48.8 100,0 543 100,0 2,1 

Bağımlılık Oranı 
(Binde) 795 719 700 655 

Kaynak : D.İ.E. Genel Nüfus Sayımlarından faydalanılarak tahmin edilmiştir. 
Not : Yaşı bilinmeyen nüfus yaş gruplarına dağıtılmıştır. 

t 
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458. Beşinci Plan döneminde yaşlı nüfusun payında önemli bir değişikliğin olmayacağı, toplam nüfusun 
yüzde 4 ünden biraz fazlasının bu yaş grubunu teşkil edeceği tahmin edilmektedir. 

459. Toplam nüfus içinde 0-14 ve 65 ve daha yukarı yaş gruplarının paylarının azalması, buna karşılık 
15-64 yaş grubunun payının artması çalışma çağındaki nüfusun istihdam edilebildiği takdirde yükünü azal
tacak, 1980 yılında bin kişi kendisi dışında 762 kişiye bakmak durumunda iken, 1984 yılında 700 ve 1989 

.yılında 655 kişiye bakmak durumunda olacaktır. 

460. Bu durumda, eğitim çağındaki nüfusun talep ettiği hizmetlerin artma hızı düşerken, kalitenin yük
seltilmesi imkânları artacak ve kalkınma seviyesinin talebini karşılamak üzere nüfusun şimdiden hızla ha
zırlanması gerekecektir. Ancak, V. Plan döneminden itibaren Türkiyen'in üzerine eğilmesi gereken konu, 
15-64 yaş grubuna daha fazla sayıda istihdam yeri açılması ve yaygın eğitim, hizmet-öncesi eğitim, hizmet-içi 
eğitim yolları ile bu kesimin işe yerleşmesinin sağlanmasıdır. 

II — İSTİHDAM 

a) HEDEFLER 

461. Planda öngörülen kalkınma hızının gerçekleşmesi ve buna ilave olarak uygulanacak ekonomik ve 
sosyal politika tedbirleri sonucunda, Plan döneminde mevcut işgücü fazlasının mutlak sayı olarak bugünkü 
düzeyini aşmaması ve işsizlik oranının gerilemesi mümkün olacaktır. 

462. V. Beş Yıllık Plan ile getirilen çeşitli politikalar sonucunda ; 

— Ekonominin dışa açılmasıyla, ülkenin kaynak dağılımına uygun düşen iş kollarının gelişmesi, 
— Gerçekçi faktör fiyat politikası ile daha emek yoğun teknolojilerin kullanımına yönelinmesi, 
— Kapasite kullanımının yükselmesi, 
— İş barışının sürdürülmesi, 
— Okul içi ve yaygın eğitim programlarının fonksiyonel hale getirilmesi ve işe dönük ve hizmet içi eği

timin teşvik edilmesi yoluyla vasıfsız işgücünün vasıf kazanarak istihdamının kolaylaştırılması, 

"— Yabancı Sermaye akışının hızlandırılması ve serbest bölgelerin geliştirilmesi yoluyla istihdam imkân
larının artırılması, 

— Konut yapımı ve özellikle işsizliğin yoğun olduğu bölgelerde kamu altyapı ve bayındırlık projeleri uy
gulamalarıyla bölgesel işsizliğin massedilmesi, 

— Mahalli teşebbüs potansiyelini değerlendiren, istihdam ve üretime olumlu etkisi bulunan sanatkâr ve 
küçük seviyedeki sanayiin büyümesi ve yaygınlaşması. 

sağlanacaktır. 

463. Türkiye'de emek piyasasında V. Plan Döneminde öngörülen hedefler ve 'istihdam sektörel da
ğılım ise tablo ve 4'de verilmektedir. Dünya çapında eğilimler de dikkate alınarak «düşük-orta» şeklinde 
belirtilebilecek işgücüne katılma eğilimi çerçevesinde, kadın işgücü arzının mutlak miktarı sabit tutulmuş, 
yalnızca erkek işgücü arzı artışı öngörülmüştür. Bu tahminlere göre 1984 yılında yaklaşık 18.0 milyon olan 
toplam işgücü arzı 1989 yılında 19.5 milyon kişiye ulaşacaktır. 

464. 1984 yılında 15.7 milyon olan toplam sivil işgücü talebi V. Plan Dönemi sonunda 17.2 milyon 
kişiye ulaşacak yüzde 12.8 olan tarım dışı işgücü fazlası oranı ise % 11.7'ye düşecektir. Bu oranın % 5.5' 
ini açık işsizler, geriye kalanını ise iş aramayan potansiyel işgücünün teşkil etmesi beklenmektedir. 
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TABLO : 87 — TÜRKİYE'DE EMEK PİYASASINDA GELİŞMELER 
(1979 - 1983) (1984 - 1989) 

I — İşgücüne katılma oranı % 
II — Toplam sivil işgücü arzı 

III — Toplam sivil işgücü tal. 
IV — Tarım dışı işgücü fazlası 
V — Tarım dışı işgücü fazlası oram % 

VI — Tarımdaki işgücü fazlası 
VII — Toplam işgücü fazlası 

VIII — Toplam işgücü fazlası oranı,% 
IX — 15+yaş çalışan başına bağımlı her yaştan 

nüfus (Kişi) 

19) 

1979 

64.15 
16^827,0 
15.238.6 
1.588,4 

9.44 
700.0 

2.288,4 
13.6 

1983 

60,78 
17.773.0 
15.S77J0I 
2.196.0 

12.40 
665.0 

2.861.0 
16.1 

(K+E) (1B 

1984 

60.03 
H8.016.0 
15.706,0 
2.3Iİ0.Û 

12.81 
665.0 

2.975,0 
16.5 

in Kişi) 

1989 

56,92 
19.457,0 
17.174,0 
2.283.0 

-IÎ.73. 
414,0 

2,697,0 
13,9 

1.87 2.07 2,13 2.18 

Kaynak : DPT* 

TABLO : 88 — TÜRKİYE'DE SEKTÖREL İSTİHDAM (1979 - 1989) 

Sektörler 

Tarırn 
Sanayi 
Tüm hizmetler 
(lînşaalt dahil+Bm) 

TOPLAJM 

1979 

9.5 
1.8 

3.9 

12.2 

• • % 

62.5 
11.8 

25,7 

100.0 

1983 

9.4 
1.9 

4.3 

15.6 

% 

60.3 

12.2 
27.6 

100.0 

1984 

9,4 

2.0 
4.3 

15.7 

% 

59.9 

12.7 
27.4 

100.0 

(IMilyon Kişi) 

1989 

9,4 

2.4 
5.4 • 

17.2 

% 

54,7 

13,9 
3İA 

100/) 

Kaynak : DPT 
Not : Nüfus, işgücü arz ve talebi tahminleri en son veriler ışığında ve 1923 - 2000 döneminin bütününü 

kapsayacak şekilde yapılmış. oluph V. B. YfK.P.'dan itibaren ileriye ve geriye doğru bu yeni dizi 
esas alınmıştır, 

TABLO : 89 — SEKTÖREL GELİR DAĞILIMI GELİŞMELERİ, 1962 - 89 
(GÖRELİ SEKTÖREL VA/L DEĞERLERİ) 

İşçi başına nispî (katma değerler 
Türkiye Ortalaması : 1,00 

Sektörler 

Tarım 
Sanayi 
İnşaat H-Hizmetler 

TOPLAM 

1962 

Q,54 
2,06 
2,81 

1,00 

1967 

0,47 
2,11 
2,60 

1,00 

1972 

om 
1,92 
2,36 

1,00 

1977 

0,46 
1,74 
2,02 

1,00 

1983 • 

0,33 
2,44 
1,85 

1,00 

1984 

0,33 
2,43 
1,82 

1,00 

1989 

031] 
2,31] 
1.62 

1,00 

Kaynak ; DPT 
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TABLO : 90 — KATMA DEĞER, İŞGÜCÜ PRODÜKTİVİTESİ VE İSTİHDAM ARTIŞ HIZLARI (%) 

GELİŞMELERİ, 1962 - 84 - 1984 - 1989 

SEKTÖRLER 

TARIM 

VA : Katma Değer 
VA/L : İşçi Başına K.D. 
L ; İstihdam 

SANAYİ 

VA : 
VA/L : 
L : 

(Elas) (*) 

HİZMET 
VA : 
VA/L : 
L : 

(Elas) (*) 

TOPLAM 
VA :' 
VA/L : 
L : 

(Elas) (*) 

? 

İçe dönük büyüme 
dönemli 1962 - 77 

ortalaması 
(D 

3.20 
3.34 (3.19) 

—0.12 

9.79 

5-9 
3.68 

(0.38) 

7.99 
2.90 
4.95 

(0.62) 

7.15 
5.83 (5.64) 
1.21 (1.41) 

(0.17) 

Ekonomik kriz ve 
istikrar 

Programı 
1977 - 1983 

(2) 

2.76 
2.93 (2.8) 

—0.2 

'2.32 
1.12 
1.19 

(0.513) 

3.93 
1.66 
2.23 
(0.57) 

3.2 
2.59 (2.45) 
0.60 
(0.19) 

Baz yılı V. 
1984 
(3) 

2.82 
3.14 

—0.32 

6.28 
3.46 
2.72 

(0.43) 

4.63* 
2.03 
2.55 

(0.55) 

4.77 
3.90 
0.83 

(0.17) 

BYP Dönemi 
1984 - 89 

(4) 

3.556 
3.556 
0 

7.55 
3.33 
4.08 
(0.54) 

6.45 
1.98 
4.38 
(0.68) 

6.26 
4.37 
1.80 
(0.29) 

(*) Millî gelir artışının istihdam elastikiyeti (%) 
KAYNAK : DPT 
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TABLO : 91 TÜRKİYE'NİN EMEK PİYASASI DENGESİ, 1970 - 1989 

(Erkek + Kadın) 

(15 + Yaş) 

1. İşgücüne katılma oranı, 
ÎKO (%) 

2. Sivil işgücü arzı 
3. Sivil işgücü talebi 
4. Tarım dışı işgücü fazlası 
5. Tarım dışı işgücü fazlası 

oram (%) 
6. Tarımda gizli işsizler 
7. Toplam işgücü fazlası 
8. Toplarri işgücü fazlası 

oranı (%) 
9. 15. + yaş çalışan başına 

bağımlı nüfus 
Sivil işgücü} Erkek 
Arzı j Kadın — 

12,5 

1,60 
8911 
5 464 

1970 

71,76 
14 375 
13 682 

692 

4,8 
1 100 
1792 

1975 

68,46 
15 916 
14 696 
1220 

7,7 
900 

2 120 

1980 

63,10 
17 063 
15 231 
1 832 

10,7 
700 

2 532 

1984 

60,03 
18 016 
15 706 
2 310 

12,8 
665 

2 975 

1989 

56,92 
19 457 
17174 
2 283 

11,7 
414 

2 697 

(Ekim Ayında Durum) 
(Bin Kişi) 

5 Yıllık 
Mutlak 
Farklar 
1984 -1989 

3,11. 
1 441 
1468 

— 27, 

— 1,1 
— 251 
— 278 

13,3 14,8 16,5 13,9 

1,72 1,94 2,12 2,18 
10 421 11363 12 313 13 753 
5 495 5 700 5 703, 5 704 

— 2,6 

+ 0,06 
1440 
1 

Kaynak : DPT. 



b) İLKE VE POLİTİKALAR 

465. İstihdam politikasının sanayileşmeye ve sektör politikalarına entegre edilmesi gereklidir,; Bu sebep
le, sektör ve alt sektörlerin teknoloji seçimleri, teşvik politikaları, yatırımların yurit - sathında dağılımları, 
sektörel üretim hedefleri imal ve hizmet bazında (4) faktör tercihleri, iç ve dış piyasa şartları, ekonominin 
genel dengeleri içinde istihdama etkileri açısından dikkate alınacak; böylece ekonomik ve sosyal politikalarda 
istihdam > artırma amacı öncelikle değerlendirilecektir. 

466. İstihdam arltışı, yatırım hacminin, yatırımların verimliliğinin, üretim sektörünün ve üretim tekniği
nin fonksiyonu 'olarak belirlenecektir. Emek ile sermajye faktörlerinim kullanım oranı, ülkenin kaynak dağı
lımına uyigun ıbir yönde geliştirilecektir. Ayrıca, emek yoğunluğu 'daha yüksek olan (Tarıma dayalı sanayi 
gîbi) iktisadî faaliyet dallarının, sahip oldukları potansiyelden azamî ölçüde yararlanılacaktır. 

467. Halen kullanılmakta olan kaynakların işsizliğin azaltılmasında daha rasyonel yollarla değerlendiril
mesi için araştırma ve geliştirme faaliyetlerine hız verilecek, işgücü arz ve talep piyasalarında istihdamı artı
rıcı yeni düzenlemelere gidilecektir. 

468. İşçi başına yatırım açısından ele alındığında, bazı alt sektörlerde daha çok istihdam açıldığı görül
mektedir. Nitekim, ilkokul mezunu işsizleri % 70 ile en yüksek oranda kullanan alt sektörler, ağaç işleme, 
mobilya, giyim, elektrik makineleri, taşııt araçları imalatı ve 'bakımı alt sektörlerinde ortalama sermaye yatı
rımı 1983 yılı fiyatları ile 0,9 milyon TL/dır. Buna karşılık, petrol arama, enerji üretimi alt sektörlerde 
ise ilkokul mezunu işgücü kullanım oranı % 20'nin altında olup, sermaye yatırımı ise milyonlarca lira 
olmaktadır. Bu durumda, liç ve dış talep, enerji, dış döviz gereği gibi kısıtlamalar çerçevesinde aynı top
lam milî gelir artışı l e daha çok istihdam sağlayacak yatırımlara öncelik verilecektir. 

469. İşgücü talebi yönlünden, Kalkınma Planının genel hedefleri çerçevesinde olmak kaydıyla, 1 milyon 
TL. katma değer elde edilirken daha çok istihdam yeri sağlayan alt sektörlere öncelik tanınması önem ka
zanmaktadır. iMesela, gıda imalatında 13.9, hayvancılık ve ormancılıkta, 4.9, dokuma ve çırçırlamada 3.8, 
ayakkabı imalatında 3.7, deri imalaltında 3^1, giyimde 3 otel ve lokantacılıkta 2.9, bina inşaaitmda 2.4, ağaç 
ve mobilyada 2.1 kişinin istihdamını 1983 fiyatlarıyla, 1 milyon TL.lık bir katma değer artışı ile sağlamak 
mümkündür. 

470. 15 - 19 yaş grubunda bulunan her 100 genÇJÜen Türkiye ortalaması olarak, 10.5'i açık işsiz du
rumunda bulunmaktadır. Ancak il ve ilçe merkezleri olarak ele alındığında aynı yaş grubunda toplam iş
gücü fazlası oranı ise % 28,5'e ulaşmakta, yalmzca kadınlarda bu oran % 39,3 olmaktadır. Bu durum 
işsizler içinde genç işsizlerin önemini ortaya koymalljtadır. Plan döneminde yıllık programlarla genç işsizlere 
yönelik istihdam artırıcı projeler hazırlanarak yürürlüğe konulacaktırk 

471. Belli alt sektörler, belli nitelikteki işgücünü kullanmaktadır. 15 - 19, 20 - 24 yaş grubu ve ilkokul, 
ortaokul, lise mezunu ve benzeri eğitim grubundaki ^gücüne talep yaratan alt sektörler tespit edilmiş bulun
maktadır. Meselâ; giyim, molbilya, basım madeni eşya, elektrik makineleri ve taşıt araçları imalatı sektörleri 
% 25 - 35 kadar 15 - 19 yaş grubu işgücünü istihdam etmektedir. Buna karşılık petrol madenciliği, enerji 
üretimi, toptan ticaret bankacılık gibi alt sektörler, 15 - 19 yaş gençleri sadece % 1 - 5 oranında istihdam 
etmektedir. 

472. V. Beş Yıllık Plan döneminden itibaren, işgîtfcü yoğunluğu yüksek alt sektörlere ağırlık verilmesi ve 
en çok göç veren vilayetlere, (bu sektör yatırımlarının görütülmesi esası uygulamaya konulacaktır. 

473s Kırsal gelirin yükseltilmesi ve kırsal alt yapının geliştirilmesi amacıyla işsizlik açısından özellik 
gösteren bölgelerde mevsimlik işsizlere ek iş sağlamak üzere özel projeler ilâve bir tedbir olarak uygulanacak
tır. ;., 

474. GSMH'nın binde 2 ilâ 6.5'u kaciar bir kaytak kullanarak önemli bir miktar işsize ek gelir ve is
tihdam sağlanması ve bu arada Türkiye'nin altyapı açığının kapatılmasına katkıda bulunulması mümkün 
olacaktır, 
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475. Özel projelerle, ekonomik açıdan verimliliği devletçe onaylanan, gerçek kaynaklarla finanse edilip 
enflasyona meydan vermeyen, Ikır ve kentteki mahallî işsiz ve boşta gezenlerle, öncelikle sosyal açıdan zaruret 
içindeki işsizlere ıhitaıp eden asgarî ücret mukabili, mevsimlik olarak, geçici statüde istihdam imkânı sağlaya
cak nitelikte, özel amaçlı kamu projelerini uygulamaya konması sağlanacaktır. 

476. Türkiye'nin bir yandan yurt içinde işsizlikle mücadele ederken, diğer taraftan da yurt dışı istih
dam imkânlarını değerlendirmeye devam etmesi zaruridir. 

477. Tarımda kırsal hane halkına, ilave tedbirlerle tarım - dışı ek gelir temini gerekmektedir. Diğer bir 
ifadeyle tarıma dayah sanayi, el sanatları, küçük sanayi ve hizmetler, ve yukarıda değinilen özel projeler çer
çevesinde, kırsal alana tarım dışı gelir sağlanacaktır. 

4'78.H Sanayideki halihazır kapasite kullanım seviyesinin yükseltilmesi, bu amaçla ilâve vardiya sayısının 
artırılması teşvik edilecektir. Böylece kapasite kullanım oranı yükseltilerek istihdam artışı sağlanacaktır. Be
şinci Beş Yıllılk Plan döneminde istihdamm en az yüzde 15, üretimin iste yüzde 25 kadar artırılması hedef 
alınmıştır. 

479. Özellikle genç işsizliğini azaltmak amacıyla, gençlere istihdam sağlayan işverenlerin vergi ve diğer 
yollarla teşvik edilmesi, gençlerin istihdam edilebilir ihale getirilmesini mümkün kılacak nitelikte beceri eği
timiyle donatılmasına yardımcı olan işverenlere vergi iadesi uygulaması başlatılacaktır. 

480. Ortaöğretimden başlanarak okula devam eden ve etmeyen her kademe gençlere mesleğe yöneltme 
hizmetleri verilmesi sağlanacaktır. 

481. İnşaat - konut sektöründe, orta 'büyüklükte şehir merkezlerine yönelinmesi, emek faktörünün daha 
fazla kullanılmasını sağlayacaktır* 

48:2. Teşebbüs gücünün geliştirilmesi ve kullanılması teşvik edilecektir. Kendi işini kuracaklara yardım 
hizmetleri geliştirilecektir. 

483. Orta ve alt seviyeli meslekî ve teknik insangücünün yerinde 'istihdam ağırlık taşıyacaktır. Bu sevi
ye insangücünün çalışma hayatında görev, yetki, unvan, sorumluluk, ücret kademeleri ve kıstasları gibi sorun
ları çözülecek, hizmet - içi eğitimin ilerlemelerine temel teşkil etmesi esas alınacaktır. 

III — ÇALIŞMA HAYATI 

a) İLKE VE POLİTİKALAR 

484. IV. Beş Yıllık Plan döneminde yavaşlamakla beraber, planlı dönem boyunca artış eğilimi içinde 
olan toplam çalışanlar içindeki ücretliler oramnın, V. Plan döneminde de bu eğilimini muhafaza edeceği, 
ekonomik yapıda sağlanacak düzelmeler ve istihdam kapasitesini geliştirmeye yönelik tedbirler çerçevesinde, 
daha yüksek bir artış trendi takip edeceği tahmin edilmektedir. 

485. Toplam çalışanlar içindeki ücretliler oranının ulaştığı nokta, çalışma hayatının âdil ve istikrarlı bir 
ortam içinde yürütülmesi gereğine bugüne kadar verilen önemi artırmaktadır. Toplumun sosyal ve ekonomik 
gelişmesinin teminatı olan istikrarlı çalışma hayatı, tarafların karşılıklı hak ve çıkarlarının dengelenebi
leceği bir toplu sözleşme düzeni ile desteklenmiş; 'birden çoik sendikaya üyeliğe ve işyeri sendikacılığına son 
verilerek, işkolu sendikacılığı sistemi getirilmiştir. Bu yapı içinde, V. Plan Döneminde aşağıdaki plitikalar 
takip edilecektir:. 

486. Yeni mevzuat çervevesinde halen 1 300 000 civarında işçiyi kapsayan sendikaların, işkolları itibariy
le ibütün işçileri kavrayacak şekilde yaygınlaştırılması desteklenecektir. 

487. Sendikaların, işçilerin ekonomik ve sosyal meseleleri ile daha yakından ilgilenmeleri temin edile
cek, !bu maksatla işikolu seviyesinde güçlü sendikacılığın gelişmesi için gerekli tedbirlerin alınmasına devam 
edilecektir. 
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488< Toplu pazarlık düzeniriin, yeni mevzuatta yer alan esaslar çerçevesinde gedilkimelere yol açılmak-
SIZMI işletilmesine özen gösterilecektir. 

489. Ücretlerde adaleltin sağlanması yanında, işgücünün verimliliğinin ve niteliğinin geliştirilmesi ve üre
timi geliştirici rekalbet şartlarının yaratılması açısından da, iş değerlendirmesine önem verilecek ve Üretimin 
arttığı ölçüde çalışanların primlendirilmeleri esas olajtaıktır. 

- 490. Toplu iş sözleşmelerinde yer alan ücret sistemlerinin, verimlilik, iş ve liyakat değerlendirmesi tek
nikleri üzerine kurulmasının temini için gerekli tedbirler alınacaktır, Ibu maksatla «Eşit işe eşit ücret» ilkesi, 
verimlilik ve liyakat değerlendirmelerini de kapsayan «eşit prodüktif emeğe eşit ücret» ilkesi ile birlikte uy
gulanacaktır, 

491. Sektörel ve genel verimlilik ile, başta emek verimliliği olmak üzere, kısmî faktör verimiiliğindeki 
gelişmelerin sıhhatli Ibir şekilde takip edilememesi, ücretlerin verimlilik 'ilkeleri çerçevesinde tespitine yönelik 
çalışmaları sınırlandırmaktadır. Bu konuda karşılaşılan güçlüklerin giderilmesi maksadıyla, verimlilikle ilgili 
çalışmaları yürütmekle sorumlu olan «Millî Prodüktivite Merkezi» söz konusu çalışmaları daha fonksiyo
nel bir şekilde yürütmeye ve neticelerini politika geliştiren kuruluşların istifadesine sunmaya imkân verecek 
bir düzenlemeye ta'bi tutulacaktır. 

492. Kamu kesiminde işçi işveren ilişkilerini ahenkli ve düzenli bir şekilde yürütmek üzere, «Kamu Ke
simi işveren Sendikaları» kurulacaktır. 

493. Ücret ve gelirler politikası, âdil bir gelir dağılımının sağlanması yanında, istihdam imkânlarının 
geliştirilmesinde de, araç olarak kullanılacaktırj; 

494. Çalışanların reel ücretlerinin gerilememesi esastır. Reel ücret seviyesinin korunması ve geliştirilme
si hususunda son yıllarda ücreleri aşınmış bulunan kesimlere öncelik verilecektir. 

495. Emeğin verimliliği ve seyyaliyetünin artırılması için işbaşında eğitime ve teknik eğitime önem verile
cek, her derecede meslekî ve teknik eğitimin, ülke ihtiyaçlarına cevap verir bir nitelikte olmasına özen gös
terilerek, bu konuda Devlet desteği yanında, özel sektörün de katkıda bulunmasını ıtemin maksadıyla gerek
li düzenlemelere gidilecektir. 

496. tşyeri yöneticileri tarafından; çalışanların meslekî ve teknik eğitimleri yanında, toplum yapımıza da 
uygun düşen, karşılıklı sevgi ve saygının, işyerine mensubiyet şuurunun, Devletin ülkesi ve milleti ile bölün
mez bütünlüğüne ve hukuk devleti ilkelerine olan inancın pekiştirilmesi maksadı ile, millî ve manevî değer
lere yer veren ve sosyal faaliyetlerle de desteklenen Ibir hizmet içi eğitim politikası çerçevesinde «işyerinde 
toplu eğitim» uygulamasına yönelik tedbirler alınacaktır. 

497. Kıdem Tazminatı Fonunun kuruluşuna ilişkin çalışmalar, kazanılmış haklar ve ülke gerçekleri de 
göz önünde bulundurularak sonuçlandırılacaktır,; 

498. İşçi - memur ayırımının çözümüne yönelik hukukî düzenlemeler yanında, memur ve işçi ücretleri 
arasında bir denge kurulmasına da önem verilecektir. 

499. Son 10) yıldır hızlı bir düşme eğilimi içinde olan ve halen !% 6,2 civarında seyreden İş kazalarının, 
endüstrileşmiş ülkelerde olduğu giibi % 3 - 4 seviyesine inmesi 'için öngörülen tedbirlerin uygulanması sıkı bir 
denetime talbi tutulacaktır. 

500. Çalışma hayatı ile ilgili istatistiklerin ihtiyaçlara cevap verecek bir biçimde derlenmesi ve kuruluş
lar arası kopukluğun giderilmesi için, D.t.E. koordinatörlüğünde başlatılan çalşmalar sonuçlandırılacaktır. 
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IV — YURT DIŞI (tŞÇt SORUNLARI 

501. Yurt dışındaki işçilerin ekonomik ve sosyal problemlerinin çözümü, sosyal güvenlik hakları dahil 
her çeşit hak ve menfaatlerinin korunması, millî bağlarının ve kültür değerlerinin muhafazası ve geliştMl-
mesiiçin.gerekli tedbirler alınacaktır. 

502. Beşinci Beş Yıllık Plan dönemi süresince yurt dışıma gönderilecek işçilerin, dönem aktif 
işçilerin sayısından fazla olması, yurt 'içi istihdam sorununun hafifletilmesi bakımından gereklidir. 

503,; Bu istihdam esals itibariyle Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkelerine gidecek işçilerle sağlanacaktır. 

504. Yurt dışında» dönen ikinci neslin topluma intibakını sağlayacak ve eğitim sistemine girişlerde zor
lukları giderecek tedbirler alınacaktır. 

505. Yurt dışında çalışan işçilerin sosyal güvenlik haklarının sağlanması ve ıgünün şartlarına uygun ola
rak değiştirilmesi için yapılan teşebbüslerin olumlu şekilde sonuçlandırılması esastır. 

. • • 

V — İNSANGÜCÜ 

a) HEDEFLER 

506. Türkiye'nin önümüzdeki Beş Yıllık Plan dönemindeki kalkınmasını yönlendirecek sayısal hedefler 
bir makro model çerçevesinde çözümlenmektedir. Bu iktisadî hedeflerin gerçekleştirilmesi sırasında açılacak 
yeni istihdam, makro modele ıgöre ortaya çıkmaktadır. Insanıgücü planlaması; ek olarak istihdam edileceklerin 
gerekli üretimi yapabilmek için meslekî seviye ve vasıflarını Ibelirleyen bir çözümlemedir. Makro model ve 
istihdamın dağılımı ile tutarlıdır. Mevcut insangücü yetersizlikleri, fazlalıkları ve önümüzdeki Beş Yıllık 
Plan dönemindeki insangücü ihtiyacını (belirler. Ayrıca toplumun diğer önemli hizmet dalları (eğitim, sağlık) 
içün hedefler belirler. Eğitim modeli ise insangücü hedeflerini karşılamak üzere şekillenmiş; buna göre he
defler verilmiş, ayrıca toplumun ve eğitimin genel amaçlarına cevap verecek marjlar konulmuştur^ 

507. Eğitim kurumlarının kapasitesi, genel olarak, ekonomik ve sosyal gelişme hedeflerine göre hesaplanan 
insangücü ihtiyaçlarını karşılamaya yeterli bulunmaktadır. Ancak eczacılar dışındaki sağlık personeli; elekîtrik, 
elektıjbnik, bilgisayar mühendis ve teknisyenleri ile öğretmen ve öğretim üyesi sayılarında yetersizlikler görül
mektedir. Ayrıca, meslekî - teknik öğretimin, teknisyen ve vasıflı işçi 'İhtiyacını karşılayacak şekilde yeniden 
düzenlenmesi gerekmektedir. 

508. Yükseköğrenimli insangüdü arz tahminleri yükseköğrenim kurumlarının bugünkü kapasiteleri dik
kate alınarak yapılmıştır. İMevcut kapasitelerin ihtiyacı karşılamakta yetersiz kalacağı meslek dallarıyla ilgili 
arz ve'ihtiyaç tahminleri Tablo 92, 93 ve 94'te gösterilmektedir. 

509< Öğretmen ihtiyaçları, öngörülen okullaşma oranları ve öğrenci - öğretmen oranlarına göre tahmin 
edilmiştir. 

510. Teknisyen ve vasıflı işçiler ile ilgili hedefler, eridüstri meslek liselerimin teknisyen yetiştiren lise
lere ve yaygın eğitim kurumlarına dönüştürüleceği varsayımı ile belirlenmiştir. (Tablo 95, 96) 
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TABLO : 92 YÜKSEK ÖĞRENİMLİ İNSANGÜCÜ 
ARZI (1) 

(Bin kişi) 

Öğrenim Dalı 1984 1989 

Mimarlık, Şehir Planlama 15.6 18.7 
Mühendislik 117.5 159.8 

İnşaat Müh. 29.3 32.5 
Makine, Endüstri Müh. 26.6 38.3 
Elektrik, Elektronik, 
Bilgisayar Müh. 
Kimy* Müh. 
Maden Müh. 
Metalürji Müh. 
Jeoloji Müh. 
Jeodezi Müh. 
Ziraat Müh. 
Orman Müh. 
Diğer Müh. 

Veterinerlik 
Tıp 
Diş Hekimliği 
Eczacılık 
Hukuk 
Tabiî Bilimler, Matematik 
Beşerî Bilimler 
Sosyal Bilimler 
Güzel Sanatlar 
İlkokul Öğretmenliği (2) 
Ortaokul, Lise öğretmenliği 

13.7 
13.1 
3.4 
1.4 
3.4 
2.7 

12.8 
4.5 
3.0 
3.8 

33.6 ' 
7.8 

12.9 
27.3 
33.1 
38.3 

152.2 
7.8 

226.0 
150.0 

20.8 
17.0 
5.0 
2.6 
7.4 
4.0 

20.8 
5.5 
5.9 
5.8 

43.9 
10.2 
14.7 
34.9 
48.2 
55.4 

261.0 
9.9 

230.0 
169.0 

(7) 1983 yılı kontenjanlarının değişmeyeceği varsa
yımı ile hesaplanmıştır, 

(2) Öğretmen okulu mezunları dahil. 
Kaynak : DPT. 
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TABLO : 93 ARZ YETERSİZLİĞİ GÖRÜLEN 
MESLEK DALLARI İÇİN HEDEFLER 

(Bipr kişi) 

1984 1989 

Meslek Dalları Mevcut ihtiyaç Hedef 

Elektrik, Elektronik, Bilgisayar 
Mühendisi 13.7 14.6 24.0 
Hekim ' 33.6 37.8 56.2 
Diş Helkimi 7.8 8.7 12.9 
Sağlık Teknisyeni 15.0 15.9 26.6 
Hemşire, Ebe 62.0 75.5 112.0 

Kaynak : DPT + YÖK 

TABLO : 94 PLAN DÖNEMİNDE ULAŞILMASI 
GEREKEN ÖĞRETMEN HEDEFİ 

(Bin kişi) 

\ 1984 1989 

Kademe Mevcut İhtiyaç Hedef 

ilkokul öğretmeni 226.0 225.0 237.0 
Ortaokul Lise öğretmeni 150.0 131.0 170.0 
Yükseköğretim öğretmeni 20.2 22.0 45.0 

Kaynak : DPT + YÖK 



TABLO : 95. TEKNİSYEN MEVCUT VE HEDEFİ 

(Bin kişi) 

înşaat 
Makine, Motor 
Elektrik, Elektronik, Bilgi Sayar 
Maden, Metalürji 
Teknik Resim 
Kimya 
Tarım, Hayvancılık 
Diğer 

Beşinci Plan Döneminde devreye 

Meslek 
Lise 

(Mevcut) 

. 
—. 
— 
3.3 

14.8 
12.5 
14.4 
9.0 

girecek ilave 

1984 
Teknik (2) 

Lise 
(Mevcut) 

3.5 
16.2 

5.9 
-— 
•— 

0.9 
— 
— 

insahgücü 

M.Y.O. 
(Mevcut) 

4.2 
5.0 
5.1 
1.4 
1.0 
0.1 
2.4 
1.1 

Teknisyen 
İhtiyacı 

18.2 
29.4 
26.3 

5.3 
15.4 
10.9 
16.0 
9.5 

Teknisyen (1) 
Yetiştirecek 

Lise 

11.6 
16.1 
19.1 
5.4 

19.2 
13.5 
17.9 
11.7 

60.5 

1989 

Teknik 
Lise 

4.6 
21.6 

8.4 
— 
— 

1.0 
— 
— 

9.1 

M.Y.O. 

11.5 
8.8 

13.4 
2.7 
2.8 
0.9 
2.4 
3.4 

25.6 

Teknisyen 
İhtiyacı 

27.6 
46.5 
40.8 

8.0 
21.9 
14.4 
20.2 
15.0 

95.2(3) 

(1) Mezunların % 801nin üniversiteye devam ettiği tahmin edildiğinden teknisyen stoku bu rakamın altındadır. 
(2) Meslek liselerinin bir kısmının teknisyen yetiştiren liselere dönüştürüleceği kabul edilmiştir. 
(3) Beşinci Plan Döneminde yetiştirilecek toplam teknisyen sayısını göstermektedir. 

Kaynak : DPT 
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TABLO : 96 VASIFLI İŞÇİ HEDEFLERİ 

(Bin kişi) 

İnşaat 
Makine, Motor 
Elektrik, Elektronik 
Diğer 

1984 
Endüstri 
Meslek 
Lisesi 
mezun 

mevcudu 

34.8 
93.0 
43.1 
15.0 

Beşinci Plân Döneminde devreye 
girecek ilâve insangücü sayısı 

1989 
Endüstri 
Meslek 
Lisesi 
mezun 
hedefi 

(kümülatif) 

43.P 
130.0 
50.0 
22.0 

59.1 

1985 — 
1989 

Yaygın (1) 
Eğitim 
(hedef) 

20.0 
70.0 
40.0 
20.0 

150.0 

Kaynak : DPT 
(1) Endüstri Meslek Liselerinin ağırlıkla yaygın eğitime yöneleceği, lise 

mezunları ve yaygın eğitim mezunlarına verilecek meslek eğitimi 
ve meslek belgelerinde eşitlik sağlanacağı kabulü ile hesabedilmiştir. 

b) İLKE VE POLİTİKALAR 
* 

511. Beşinci Plân döneminde orta seviyeli teknik insangücünün yetiştirilmesine öncelik verilecektir. Mes
lekî ve teknik lise ve ̂ meslek yüksekokulu çıkışlı teknisyenlerin hedeflere uygun şekilde yetiştirilmesi için bu 
okulların programlarında gerekli düzenlemeler yapılacaktır. 

512. Kalifiye işçi yetiştirmek için oldukça pahalı bir yol olan endüstri meslek liselerinin yaygınlaştırıl
ması yerine, bu liselerden imkânları uygun olanlar teknisyen yetiştiren üç yıllık liselere dönüştürülecektir. 

513. Kalifiye işçi yetiştirme konusunda temel tercih yaygın eğitim ve hizmet-içi eğitim olacaktır. 

514. Meslekî ve teknik elemanların yaygın eğitim yoluyla yetiştirilmesi uygulaması başlatılacaktır. 150 
bini endüstri ile ilgili alanlarda olmak üzere, 650 bin kişiye V. Plan döneminde orta seviyeli meslek kazan-
dırıcı yaygın eğitim; 20 bini teknik dallarda olmak üzere 100 bin kişiye meslek yüksekokulları kanalı ile mes
lek kazandırıcı yaygın eğitim sağlanacak, ve gerekli sertifikalar belli bir standarda bağlanarak verilecektir. 

515. Orta seviyede meslekî-teknik eğitim veren okullar ve meslek yüksekokulları insangücü ihtiyaçla
rı ve istihdam imkânlarına uyum sağlayacak duruma getirilecektir. Yetersiz imkânlarla veya ihtiyaç bulun
mayan alanlarda yeni okullar açılmayacak ve kontenjan artırımına gidilmeyecek, mevcut okulların eksiklik
lerinin giderilmesi esas olacaktır. 

516. V. Plân döneminde, yüksek eğitimli insangücünde nitelik boyutunun önem kazanacak olması se
bebiyle arz yetersizliği bulunmayan alanlarda yeni yükseköğretim kurumu açılmayacaktır. 

517. Her kademede eğitimin niteliğinin yükseltilmesi ve uyum kabiliyetinin artırılması için, eğitim 
programları muhteva ve yöntemler bakımından gözden geçirilecektir. Ayrıca hizmet içi eğitimde niteliğin yük
seltilmesi için kamu sektöründen ve özel sektörden faydalanılacaktır. 
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518. Eğitim sisteminin her kademesinde, insangücünün teknolojik, ekonomik ve sosyal değişmelere 
uyum sağlayacak temel bilgi ve kültürü kazanacak şekilde yetiştirilmesi esas alınacaktır. 

519. V. Beş Yıllık Plan döneminde eczacılar dışındaki sağlık personeli; elektrik, elektronik, bilgisayar 
mühendis ve teknisyenleri ile öğretmen yetiştirilmesine ağırlık verilecek, bu alanlardaki insangücü açıklarının 
kapatılmasına çalışılacaktır. Meslekî ve teknik orta öğretime öğretmen yetiştirilmesi öncelik taşıyacaktır. Sayı
sal gelişme yanında, kalitenin yüksetlimesi çalışmaları da sürdürülecektir. 

520. ©ku'l-içi ve yaygın eğitim yoluyla yüksek nitelikli sevk ve idareci yetiştirilmesine önem verilecek
tir. 

521. Nitelikli ve tecrübeli elemanların ihtiyaç duyulan sektör ve bölgelerde istihdamı ücret politikası 
ve çalışma şartlarında iyileştirmeler yoluyla sağlanacaktır. 

VI. — EĞİTİM 

522. En değerli millî varlığımız ve kalkınmanın sürükleyici faktörlerinden en önemlisi beşerî kaynağımız
dır. Bu potansiyelimizin eğitim yoluyla en geniş ölçüde değerlendirilerek kalkınmanın hizmetine verilmesi esas
tır. 

523. Eğitilenlerin gerekli meslekî ve teknik bilgilerin yanında, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı iyi 
vatandaşlar olarak yetiştirilmeleri, Türkiye'nin yüce menfaatlerinin şuurunda olan ve bunları müdafaa eden 
nesillerin aynı zamanda millî manevî ve ahlakî değerler ile donatılmaları eğitimin temelidir. 

524. Ülkemiz için özel bir önem taşıyan gençlik kesiminin eğitim, beslenme, sağlık, barınma ve istih
damının bir politikalar bütünü olarak ele alınmasına ve gençlerde teşebbüs kaabiliyeti yapıcılık, hoşgörü
lü olma, çalışmayı sevme, birlikte çalışma ve sorumluluk yüklenme gibi karakter vasıflarının geliştirilme
sine dikkat edilecektir. 

525. Türk millî eğitiminin, temel ilkeleri çerçevesinde Plan Döneminde aşağıdaki politikalar uygulana
caktır : 

J. GENEL İLKELER 

526. 'Bütün eğitim kademelerinde niteliğin yükseltilmesi esastır. 

527. Eğitim-öğretim kurumlarının her seviyesinde öğrencilere kazandırılacak bilgi ve becerilerin hayata 
dönük olması saflanacaktır. 

528. Örgün eğitim sisteminin belli kademesinde daha ileri gitmeyerek hayata atılacak olan gençlere, 
örgün eğitim imkanlarından da faydalanılarak düzenlenecek yaygın eğitim programları yoluyla meslek ka
zandırma uygulaması başlatılacaktır. 

529. 'Meslekî ve Teknik alanda iş-öncesi ve hizmet-içi eğitim programları, kamu ve özel bütün işlem
lerinde, verimliliği artırıcı ilkeler gözetilerek yürütülecek; özel sektör iş-öncesi ve işbaşı eğitim uygulamala
rında teşvik edilecektir. 

530. Çeşitli alanlarda kalkınmanın gerektirdiği ara insangücünün yetiştirilebilmesi için, teknisyen eğitimi
ne uygun programların geliştirilmesi ve teknisyen eğitimine hızla başlanması sağlanacaktır. 

531. Yüksköğretim Kurulu (YÖK) teknisyen liselerine öğretmen hazırlama programını hızla başlata
caktır. 

532. örgün eğitimin her kademesinde yabancı dil eğitimine seçmeli ve kademeli olarak ağırlık kazan
dırılacak ve bunun için gerekli olan programların hazırlanması ve öğretmen ihtiyacının karşılanması için 
gereken tedbirler alınacaktır. 

533. Eğitimin temel taşı olan öğretmenlerin işbaşında yetiştirilmesine dönük programlara ağırlık veri
lecek ve eğitim programları günün şartlarına uygun hale getirilecek, öğretmenlerin eğitimi için TV. den 
faydalanılacaktır. 
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534. Eğitim beşikten mezara kadar sürekli bir vetire olarak kabul edilecektir. 

535. Yaygın ve örgün eğitim kurumları arasında geçiş ve denklik durumları yeniden gözden geçirilerek 
bir esasa bağlanacaktır. 

536. Çocukların yetişmesinde en etkili araç olan aile terbiye sistemi, ailenin çocuğun eğitimi üzerin
deki sorumlulukları hakkında şuurlandırılması ve bilgilendirilmesi yolu ile daha müessir hale getirilecektir. 
Bu açıdan, ailenin eğitilmesi toplumun ve eğitim sisteminin en önemli görevidir. 

537. Eğitimde fizikî alt yapının çevre okullarındaki öğrenciler tarafından ortaklaşa kullanılması sağla
nacaktır. 

538. Bütünyle radyo ve televizyon hizmetlerinin kalitesi yükseltilecek; eğitime ve millî kültür değer
lerinin paylaşılmasına dönük program süreleri artırılacak ve daha etkili olacakları zaman dilimlerinde yayın
lanacaklardır. 

2. İLKÖĞRETİM 

539. İlköğretim anasınıfını, ilkokulu ve ortaokulu kapsayan eğitim kademesidir. Öğrenciyi tanıma, yö
neltme, üst öğrenime ve mesleğe hazırlama; diğer eğitim basamaklarıyla ve çevreyle bütünleşme ilköğreti
min temel özellikleridir. 

540. Çalışan annelerin yoğun olduğu şehir merkezleri ile sosyo-ekonomik durumu elverişsiz ailelerin 
yaşadığı gecekondu bölgelerinde ve kalkınmada öncelikli yörelerde anasınıflarının hızla yaygınlaştırılması 
sağlanacaktır. 

541. İlkokullarda okulsuzluk sorunu çözümlenmiş olduğundan, hedef ikili eğitimin oranını azaltmak 
olacaktır. 

A) OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ 

542. Beşinci Plan Dönemi sonunda ilkokul öncesi (5-6 yaş nüfusunun) okullaşma oranı % 10'a çıkarı
lacaktır. Bu hedefin gerçekleştirilmesi ve anaokuUa rıyla anasınıflarının yaygınlaştırılması için kamu ve 
özel kuruluş imkânlarından azamî derecede yararlanılacaktır. 

TABLO : 97. — V. BEŞ YILLIK PLAN DÖNEMİNDE OKUL ÖNCESt EĞİTİMDE HEDEFLER 

(Bin Kişi) 

Çağ Nüfusu Hedef Alınan Hedef Alınan 
Yıllar (5-6 Yaşlar) öğrenci Sayısı Okullaşma Oranı 

1983-84 2.374 70 % 3.0 

1984-85 2.402 84 3.5 
1985-86 2.425 97 4.0 
1986-87 2.442 146 6.0 
1987-88 2.500 200 8.0 
1988-89 2.562 256 10.0 

Kaynak : DPT 
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b) İLKOKUL VE ORTAOKULLAR 

543. Özel eğitim gerektiren geri ve üstün zekâlılarla, işitme, konuşma ve ortopedik özürlüler; uyum
suzlar ve sürekli hastalığı olan çocukların eğitimine gereken önem verilecektir. Bu amaçla; özel eğitim ala
nında görev alacak 'öğretmen ve personelin yetiştirilmesi için gerekli tedbirler alınacaktır. 

544. İnsangücü ihtiyaçları açısından, üstün zekâlı ve özel yetenekli çocuklara özel eğitim hizmetlerinin 
götürülmesi bir programa bağlanacaktır. 

545. Ortaokullarda mesleğe yöneltme ve çevre şartlarına göre geçerli beceriler kazandırma uygulama
sına başlanacaktır. 

TABLO : 98 — İKOKUULARLA İLGİLİ HEDEFLER 
(Bin Kişi) 

Yıllar 
Çağ Nüfusu Okullaşma 
(7 -11 Yaş) Toplam Öğrend Oranı (b) 

1983-84 <a) 

1984-85 
1985-86 
1986-87 
1987-88 
1988-89 

5.746 

5.790 
5.840 
5.889 
5.946 
6.029 

6.160 

5.790 
5.840 
5.889 
5.946 
6.029 

107.2 

100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 

Kaynak : Devlet Planlama Teşkilatı. 
(a) : 1984,yılı geçiş programı hedefidir. 
(b) : Okullaşma oranında görülen % 100'ün üzerindeki rakamlar başarısızlık oranıyla ilgili olupfı 

bu seviyedeki başarısızlığın % 5'e çekilmesi hedef olacaktır, 

TABLO : 99 — V. PLAN DÖNEMİNDE ORTAOKULLARDA HEDEF ALINAN GENEL VE MES
LEKÎ - TEKNİK ÖĞRENCİ SAYILARI VE OKUJLAŞ/MA ORANLARI. 

(Bin Kişi) 

Yıllar (12-14 Yaş) 

Genel Ortaokullar 
•i . 

Öğrendi Ofcuiaşma 
Sayısı Oramı 

Meslekî - Teknik Örgün ve 
Yaygın Ortaokullar Toplam 

1983-84 3,357 1.390 % 41,4 

Öğrenci 
Sayısı 

201 

Okullaşma 
Oranı 

% 6.0 

Öğrenci OkulHaışima 
Sayısı Oranı 

1.591 % 47.4 

1984-85 
1985-86 
1986-87 

. 1987,88 
1988n89 

3.377 
3.396 
3.417 
3.439 
3.464 

1.480 
1*590 
1.680 
1.790 
1.900 

43.8 
46.8 
49.2 
52.0 
55.0 

236 
305 
410 
550 
693 

7.0 
9.0 

12.0 
16.0 
20,0 

1.716 
1.895 
2.090 
2,340 
2,583 

50,8 
55.8 
61.2 
68.0 
75.0 

Kaynak : DPTS 
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3. GENEL, MESLEKÎ VE TEKNİK LİSELER 

546, V. Plan dönemlinde örgün ve yaygın meslekî ve teknik liseler, yükseköğretim önünde yığılmayı ön
lemek, (ihtiyaç duyulan insangüdünü yetiştirmek, çalışma hayatına kısa yoldan atılmayı sağlamak için genel 
liselere tercih edilen öğretim türü olacaktır. Bu sebeple, Beşinci Plan döneminde liselerde amaç kalkınmamn 
gerektirdiği sayı ve nitelikteki ara msangücünü, diğer'bir ifadeyle, nitelikli işçi, usta ve teknisyeni yetiştir
mek, gençleri hayata ve yükseköğretime hazırlamak için gerekli program ve yapı değişikliğini gerçekleştir
mektir. Nitelikli işçi eğitiminin yaygın eğitime dönüştürülmesi, teknisyen eğitiminin ise üç yıllık teknisyen 
liselerinde başlatılması Plan dönemi başında gerçekleştirilecektir. 

547. (Beşinci Plan döneminde liselerde gerçekleştirilmesi öngörülen sayısal hedefler aşağıda verilmiştir : 

TABLO : 10Q — V. PLAN DÖNEMİNDE LİSELERDE SAYISAL HEDEFLER 

(Bin Kişi) 

Yıllar 

1983-84 
1984-85 
1985-86 
1986-87 
1987-88 
1988-89 

Çağ Nüfusu 
<[15-

Kaynak : DPT, 

•17 Yaş) 

3.230 
3.284 
3.321 
3,346 
3.367 
3.3S7 

Genel Lise 

Öğrenci 

560 
575 

i 590 
610 
625 
636 

Okullaşma 

% 17.3 
17.5 
17.7 
18.2 
18,5 
18.8 

, Mes. T e ^ Liseler 

Öğrenci 

433 
473 
521 
579 
646 
698 

Okullaşma 

13.4 
14.4 
15.7 
17.3 
19.2 
20.6 

Toplam 

öğrenci 

993 
1.048 
1.11li; 
1.189 
1.271i 
1.334 

Okullaşma 

% 30.7 
31.9 
33.4 
35.5 
37.3 
39.4 

Not : Mesleklere göre dağılım için planın «insangücü» bölümündeki dağılım ve yapı esas alınacaktır. Ay
rıca, beden eğitimi ve spor meslek liseleri açılacaktır. 

548. Ara insangüoünün plan hedeflerine uygun yetiştirilmesi için endüstri meslek liselerinde gerekli dü
zenlemeler, planın ilk yılında programlanıp, ikinci yılında başlatılacaktır. 

549. Yaygın ve örgün eğitim, aynı eğitim kurumları tarafından paralel ve içice programlarla yürütüle
cektir. Yaygın ve örjgün eğitim, piyasanın gerektirdiği yeni iş sahalarına göre eşit meslekî muhteveda plan
lanacak ve yürütülecektir. Yaygın ve örgün eğitimde meslekî konularda eşit müfredat uygulanarak, yaygın 
ve örgün eğitimin aynı seviyesinde mezun olanlar eşdeğer «meslek sertifikalarına» hak kazanacaklardır* 

550. Çoğunluğu .12 - 25 yaş grubunda bulunduğu nalde okula devam etmeyen ilkokul, ortaokul veya lise 
mezunu olup da iktisaden faal olmayan kişilerden, 150 bini endüstüi l e İ g i i dallarda olmak üzere, 650 bisnine^ 
iş bulma imkânlarını artıracak meslekler kazandırılacaktır. 

551. IDevlet - işçi - işverenin katılacağı hem yaygın eğitim, hem hizmet - içi eğitim maksadıyla meslekî 
yaygın eğitim fonu kurulacaktır. 

552. Eğitim sisteminde, döner sermaye ıslah edilecek, fiilî üretim içinde eğitimin yapılmasına plan döne
mi başında başlanacaktır. 

553. özel okullar teşvik edilecektir. 
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554. Eğitim hizmetlerinin maliyetine katılma uygulamasına bayîaımcaktır. 

izce ve yurt dışı işçi çocuklarının eğitimi için Almanca e$îtim yapan Anadolu 555, Teknik 
İmam - Hatip liseleri açılacakürj 

556. Mesleklere göre dağılım için planın «insangücü» bölümündeki dağılım ve yapı esas alınacaktır. 
Ayrıca, beden eğitimi ve spor meslek liseleri açılacaktır. 

T A B L O : 101 — 12-25 Y A Ş G R U B U N A M E S L E K K A Z A N D ı R ı C ı Y A Y G ı N E Ğ I T I M I N V. PL AN 
DÖNEMINDEKI YILLIK HEDEFLERI 

(Bin Kişi) 

Yıllar 

1984 - 1985 
1985 - 1986 
1986-1987 
1987-1988 
1988 -1989 

Toplam 

öğrenci 
Sayısı 

80 
120 
150 
150 
150 

650 

Kaynak : DPT 

NOT : Mesleklere göre dağılım için Planın «tnsangücü» bölümündeki dağılım hedef alınacaktır. 

557. Tarımdaki gizli işsizlere bulundukları çevrede istihdam imkânı yaratmak amacıyla, kırsal alanda 150 
bin kişiye kısa süreli kurslar yoluyla o çevrede geçerli »meslekî bilgi ve beceri kazandırılacaktır. 

558< Kamu hizmetlerinde ve idaresinde verimliliği artırmak amacı ile her kademede kamu görevlileri 
için eğitim programları düzenlenecek ve plan döneminde 800 bin kamu görevlisi kısa süreli halkla ilişkiler 
eğitiminden geçirilecektir. 
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TABLO : .102 — HALKLA İLİŞKİLER EĞİTİMİ 
V. PLAN DÖNEMİ HEDEFLERİ 

(Hizmet - İçi Eğitim) 
(Bin kişi) 

Eğitilecek 
Personel 

Yıllar Sayısı 

1984-1985 100 
1985-1986 150 
1986 - 1987 150 
1987-1988 200 
1988 • 1989 200 

Toplam 800 

559. Hizmet içi eğitim programları özel işyerlerinde, verimliliği artırmak ve yapılan işin manasını kavra
mak bakımından, iş öncesi ve işbaşı eğitim şeklinde teşvik edilecektir. 

4. YÜKSEKÖĞRETİM 

560. Beşjnci Plan döneminde üniversitelerimizin, gerçeklerin devamlı araştırıcısı, toplum değerlerinin ko
ruyucusu, millî birliğin teminatı, gençliğin yönlendiricisi ve toplumun gerektirdiği liderliğin sağlayıcısı olma 
niteliklerini korumalarına yönelik tedbirlerin alınmasına devam edilecektir, üniversitelerin bilimsel araştır
malarla ve işhayatı ile yakın ilişkiler içerisinde, bilgi üretme ve ilmî bulguları toplumun sosyal ve ekonomik 
geleceğinin meydana getirilmesinde başarıyla kullanacak olan toplum liderlerini yetiştirme gibi fonksiyonları
na eşit şekilde ağırlık verilecektir. Ayrıca; yükseköğretimdeki mevcut kapasitenin, kalkınmanın insangücü ih
tiyaçları ve istihdam imkânları doğrultusunda düzenlenmesi ve kullanılmasına, yükseköğretime geçişte fırsat 
eşitliğinin sağlanmasına itina gösterilmesi, başarılı elemanların üniversiteye çekilebilmesi için öğretim üyeliği
nin cazip hale getirilmesi Plan Döneminde yükseköğretim politikasının temelini teşkil edecektir. 

561. Beşinci Plan Dönemi sonunda yükseköğretimde yüzde 12'lik okullaşma oranına erişilmesi hedef alın
mıştır, ayrıca; meslek yüksekokullarında yaygın eğitim yolu ile, Beşinci Plan dönemi içinde 20.00ö'i teknik 
dallarda olmak üzere, en az 100.000 kişiye meslek kazandırıcı nitelikte eğitim imkânı sağlanacaktır. 

562. Uygulamalı derslerin işyerleri ve üretim içinde yapılması sağlanacak, ayrıca döner sermaye işlet
mesi yoluyla öğrencilerin üretimle ilişki içinde yetişmeleri teşvik edilecektir. 
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TABLO : 103 V. PLAN DÖNEMİNDE YÜKSEK ÖĞRETİMDE SAYİSAL HEDEFLER 

Yıllar 

1983 - 84 
1984 - 85 
1985 - 86 
1986 - 87 
1987-88 
1988 - 89 

(18-21 Yaş) 

3.950 
4.052 
4.151 
4.242 
4.319 
4.380 

Toplam 
Öğrenci 

(D 

348 
365 
394 
425 
475 
526 

Toplam Öğretim 
Elemanları 

(2) 

20.2 
24.3 
28.1 
32.7 
39.5 
45.0 

Okullaşma 
Oranı 

% 8.8 (3) 
9.0 
9.5 

10.0 
11.0 
12.0 

(1) Açıkoğretim dahil. 
(2) Uzman, Araştırma Görevlisi, Öğretim Görevlisi, Okutman, Yardımcı Doçent, Doçent, Profesör. 
(3) 1984 program dönemi gerçekleşme oranıdır. 

563. Yükseköğretim ile ortaöğretim arasında bir tutarlılık, program ve geçiş uygunluğu sağlanacaktır. 
Yükseköğretime geçişte fırsat eşitliği ilkesi dikkate alınacak, ortaöğretimde edinilen meslek alanında yüksek
öğretimle de devamı sağlayabilmek için teşvik sistemi uygulanacaktır. 

564. Yükseköğretimdeki akademik eleman sayısı plan dönemi sonunda 45 bine çıkarılmış olacaktır. Bu 
hedefe ulaşabilmek için; 1416 ve 4489 sayılı kanunlardan faydalanılarak, öğretim üyesi yetiştirmek amacıyla, 
bir yandan yurt dışı dolktora bursları yeterli sayı ve duruma ulaştırılacak; öte yandan gelişmiş üniversitelere 
bağlı enstitülerdeki uzmanlık ve doktora programlarıyla eleman yetiştirilmesine hız verilecektir. Ayrıca; yük
seköğretimdeki boş öğretim üyesi kadrolarının doldurulması için gerekli teşviklerle desteklenmiş tedbirler alı
nacaktır. 

565. Üniversiteler yalnızca örgün yükseköğretimin değil, yaygın ve sürekli eğitim programlarıyla toplum 
kalkınmasının merkezî durumuna getirileceklerdir. 

« 
566. Belirli alanlarda, ya'bancı dilde öğretimvyapılması teşvik edilecek; akademik personelin yabancı dili 

daha iyi öğrenebilmeleri için, uygun üniversitelerde gerekli imkânlar geliştirilerek, buraların bu amacın ger
çekleştirilebileceği merkezler haline getirilmesi sağlanacaktır. 

567. Öğrenci kapasitelerine ve gerekli niteliğe zamanında kavuşabilmeleri ve bütçe imkânlarını azamî 
tasarrufla değerlendirebilmeleri için, üniversiteler için ayrı ayrı gelişme planları yapılacak, yatırımlar buna 
göre yönlendirilecektir. 
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5. EĞİTİM YATIRIMLARI 

TABLO : 104. V. PLAN DÖNEMİNDE KG İTİ M YATIRIMLARININ ALT SEKTÖRLERE GÖRE 
DAĞILIMI 

(1983 fiyatlarıyla milyon TL.) 

" 
Alt Sektörler, 

1 

Okul Öncesi Eğitim 
İlkokul 

inşaat 
Donatım 

Ortaokul (Genel, Meslekî - Teknik) 
Ortaöğretim 

Meslekî - Teknik Lise 
Genel Lise 

Yükseköğretim (Sağlık Sektörü Payı Hariç) 
Köy Öğretmen Evleri 
Spor (Spor - Toto Gelirleri Hariç) 
Kültür 

TOPLAM 

Kaynak : DPT. 

61 440 
6.560 

26.500 
15,000 

Yatırım 
TL. 

20.000 
68.000 

70.000 
41.500 

87.500 
15.000 
7.500 

17.000. 

326.500 

Yüzde 

6.1 
20.8 

21.4 
12.7 

26.8 
4.6 
2.3 
5.3 

100.0 

568. Beşinci plan döneminde; Belediye, Valilik, Özel idareler, Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığına 
öncelikle şehirlerin uygun yerlerinde olmak üzere hızla okul arsası sağlanmasında yardımcı olacaklar; Bakan
lık ile işbirliği yaparak eğitim .yatırımlarına daha geniş ölçüde katkıda bulunacaklardır. 

569. Bayındırlık ve İskân Bakanlığı okul inşaatlarının ucuzlaması için projelerde düzenleme yapacak ve 
inşaatlardan hızlı sonuç alınması için tedbir alacaktır. 

VII — MİLLÎ KÜLTÜR 

570. Kültür alanında, millî ve manevî varlığımızı yaşatma ve tanıtma, kültür hizmetlerinden az yararlan
mış bölgelere öncelik verme ve hizmeti bölgelerin potansiyeline uygun olarak ve bu potansiyeli geliştirecek 
şekilde götürme esas olacaktır. 

571. Kültürümüzün yaşatılması ve değerlerimizin canlı tutulması için kültür eserlerinin bugünkü hayatın 
bir parçası halinde değerlendirilmesi ile ilgili tedbirler alınacaktır. 

572< Türkçenin zenginliği ve yapısının korunması, aşırı zorlamalara gidilmeksizin kendi tabiî seyri içinde 
gelişmesi yolunda ilmî çalışmalar sürdürülecektir. 

573. Eski eser niteliğindeki yapıların onarım ve koruma amacıyla özel şahıslar tarafından alınıp değer
lendirmesini kolaylaştırıcı bir teşvik sistemi geliştirilecektir. 

574. Yeni mimarî, abide ve benzeri sanat eserlerinin hazırlanmasında, plan ve projelerinin yaptırılma
sında millî kültürümüzün sanat estetik üslûbunun aksettirilmesine yardımcı olacak teşvik ve yönlendirme şe
killeri uygulanacaktır. 

575. Tarihî ve mimarî çevre, eski eser ve kazılar konusunda tespit, tescil, onarım ve koruma faaliyetle
rini yürüten kamu ve özel kuruluşlar genel bir millî kültür politikası çerçevesinde tespit edilecek öncelikle
re göre çalışmalarını sürdüreceklerdir. 
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576. Müzeler sadece sergileme ve tanıtma faaliyetleri ile sınırlı (kalmayarak, halkın ve yetişen genç ne
sillerin eğitimi için gerekli olan konferans, sergi ve seminer gi»bi eğitim çalışmalarına ağırlık vereceklerdir. 

577. Kütüphanelerimizin yurt sathında ihtiyaç duyulan yerlerden başlayarak, o'kuyucu talebine uygun, 
planlı ve dengeli bir şekilde yeterli seviyeye ulaştırılması hedef olacaktır. Devlet arşiv malzemelerinin bugün
kü durumundan kurtarılması için gereken idarî, malî ve hukukî tedbirler alınacaktır. 

578. Millî kültürümüze ait olan, eski Türkçe ve diğer dillerde yazılmış eserlerin bugün konuşulan Türk-
çeye yeni harflerle kazandırılmasına, bunun için gerekli idarî ve malî ihtiyaçların karşılanmasına çalışılacak
tır, 

579. Devlet, Türk kültürünün ve batı kültürünün temel eserlerini aydınlara ve özellikle gençlere tanıt
mak için tedbirler alacak ve bu hizmeti devamlı bir müessese halinde teşkilatlandıracaktır. 

580. Türkiye radyo ve televizyonun millî kültürü ve bütünlüğü güçlendiren bir niteliğe ve ülkenin her 
tarafında ilgiyle seyredilebilir ve dinlenebilir bir seviyeye ulaştırılmasına çalışılacaktır. 

581. Türkiye dışında yaşayan vatandaş ve soydaşlarımıza erişebilecek şeSkilde ve onları her bakımdan 
aydınlatacak tarzda bir yayıncılık anlayışı benimsenecektir. Ortadoğu islâm ülkelerine yönelik Türkiye'yi ta
nıtıcı yayınlar geliştirilecektir. 

582. Kaybolmaya yüz tutulmuş el sanatlarının ihyası, hem istihdam politikasına olumlu etkisi hem de 
büyük bir ihraç potansiyeli taşıması bakımından önemli bir kültürel faaliyet olarak değerlendirilecektir. 

583. Bugüne kadar ihmal edilmiş olan Türk musikisinin araştırılması, geliştirilmesi ve tanıtılması V. Plan 
döneminde anailke olarak benimsenecektir. 

584. Öğretimin çeşitli kademelerinde verilen musiki eğitimi, Türk musikisinin gençlere tanıtüması ve sev
dirilmesi amaçları ile yeniden düzenlenecektir. Bölge potansiyelleri göz önüne alınarak Türk musikisi eğiti
mi veren kuruluşların yurt seviyesine yaygınlaştırılması hedef alınacaktır. 

585. Millî kültürün yurt içinde ve dışında araştırılmasına, geliştirilmesine ve tanıtılmasına önem verile
cektir.: 

586. Kültür hayatımızda önemli yeri olan edebiyat, resim, tiyatro ve sinema sanat dallarının geliştiril
mesi ve yaygınlaştırılmasına ağırlık verilecektir. 

VIII — GENÇLİK 

a) İlke ve Politikalar 
587. Nüfusun gençlik kesimini oluşturan 12-24 yaş grubunun toplam nüfus içindeki oranının 1989 yı

lma kadar ufak bir oranda düşme eğilimi göstereceği tahmin edilmektedir. 

TABLO : 105. 12-24 YAŞ GRUBU GENÇLERİN YİLLARA GÖRE DAĞILIMI 
(Milyon) 

Yıllar 

1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 

Toplam 
Nüfus 

48.8 
49.8 
50.9 
52.1 
53.2 
54.3 

12 - 24 Yaş 
Grubu Nüfus 

13.5 
13.7 
13.9 
14.1 
14.3 
14.5 

Genç Nüfus 
Yüzdesi 

27.7 
27.5 
27.3 
27.1 
26.9 
26.7 

Kaynak : DPT, Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Nüfus Tahminleri, tahminler yurt dışına göç eden nü
fusu da kapsamaktadır 
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588. 'Gençlik kesimine bütün sosyal sektörler tarafından sunulacak hizmetlerde niteliğe ağırlık verilecek
tir. 

589. Geleceğin teminatı olan gençlerin, millî, manevî ve kültürel değerler ile teçhizatlandınlmış olarak 
yetiştirilmesi ve eğitilmesi en önemli hedeflerden birisi olarak ele alınacaktır. 

590< Gençlik kesimine eğitim, sağlık, barınma, sosyal güvenlik ve çalışma konularında verilecek tüm hiz
metlerde fırsat eşitliği sağlanacaktır. 

591. Toplumun çeşitli sosyal gruplarına mensup okul dışındaki gençliğin sorunları üzerinde önemle du
rulacaktır. 

592. Gençlere götürülecek hizmetlerin ve tesislerin yaygınlaştırılması için gerekli tedbirler alınacak, bu 
konuda kalkınmada öncelikli yöreler ile ihtiyacın fazla olduğu şehirlere öncelik verilecektir. 

593. Gençlerin ruh, fikir ve beden yönünden mükemmel şekilde gelişmesini sağlamak amacı ile okul içi 
eğitim ve öğretime ek olarak okul dışında fikir, kültür, sanat, spor ve folklor faaliyetleri teşvik edilecektir. 

594. Gençleri alkol düşkünlüğünden, uyuşturucu madde, suçluluk, kumar ve benzeri alışkanlıklardan* 
koruyucu tedbirler bir bütünlük içinde ele alınacaktır. 

595. Gençlerin katılma, gelişme ve hoşgörü ilkeleri çerçevesinde toplum hayatı ile bütünleştirilmesi sağ
lanacaktır. 

IX — BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR 

a) İLKE VE POLİTİKALAR 
596. Bedenen ve ruhen sağlıklı bir toplumun gelişmesinde, beden eğitimi ve spor faaliyetleri mühim bir 

unsurdur. 

597. V. Plan döneminde beden eğitimi ve sporun yaygınlaştırılması ve amatör sporun teşviki esastır. 
598. Amatör sporda istenilen seviyeye ulaşılabilmesi için, geleneksel spor dallarının daha da geliştirilme

sine ve milletlerarası seviyede basan gösterecek sporcuların yetiştirilmesine ağırlık verilecek; Türk güreşinin 
geliştirilmesi için özel tedbirler alınacak, bu husustaki teşebbüsler desteklenecektir. 

599. Sporun semtlere ve köylere yayılabilmesi için basit, ekonomik tesisler, özel idare ve belediyelerin iş
birliği ve katkılarıyla gerçekleştirilecektir. 

600. Kamunun yanında, özel sektör tarafından da spor tesislerinin yapılması teşvik edilecektir, 
601. Kitle sporuna ehemmiyet verilecek ve bunun için gerekli şartlar hazırlanacaktır. 
602. Beden eğitimi ve spor alanında gerekli insangücünün yetiştirilmesine ağırlık verilecek; üniversitele

rin beden eğitimi ve spor bölümlerinden mezun olanların, beden eğitimi öğretmeni olarak vazife yapmaları 
sağlanacak; her spor dalında antrenör yetiştirilmesine ehemmiyet verilecektir^ 

603. Şehir imar planlarının hazırlanışında spor alanlarına ve yeşil sahalara ağırlık verilecek; mevcut 
planlarda bu maksatla tahsis edilmiş yerlerden süratle istifade edilöbilmesi için gerekli çalışmalar yapılacak 
ve uygulanacaktır. — 

604. Spor malzemelerinin imalatı teşvik edilecek; yurt içinde imal edilemeyen veya imali ekonomik ol
mayan spor malzemelerinin ithali kolaylaştırılacak ve muafiyet imkânları sağlanacaktır. 

605. Okullarda spor ve spor eğitimine ağırlık verilecektir. 
606. İşyerlerinde beden eğitiminin yapılması sağlanacaktır. 
607. Spor tesisleri süratle tamamlanacak ve yaygınlaştırılacaktır. 
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X — SAĞLIK 

a) HEDEFLER 

608. 1984 yılı itibariyle bütün illeri kapsamına alan sosyalleştirme uygulamasında verimlilik artırılacak 
ve buna ait mevzuat günün şartlarına göre yeniden düzenlenecektir. 

609. 1978 yılında ülkemizde sosyalleştirme kapsamında bulunan 40 ilde 1 556 sağlık ocağı, 6 241 sağlık 
evi faaliyette bulunurken, 1983 yılında 49 ilde 2 031 sağlık ocağı ile 7 402 sağlık evinde hizmet sürdürül
müştür. 1984 yılı mart ayı itibariyle sosyalleştirme kapsamında olan 67 ilde 2 754 sağlık ocağı, (2 227 sinin 
binası var), 7 452 sağlık evi (2 241 inin binası var) faaliyetini sürdürmektedir. Sosyalleştirme gereğince 1989 
yılına kadar 720 sağlık ocağı ile 4 215 sağlık evinin yapımı planlanmıştır. 

TABLO : 106. PLAN DÖNEMİNDE YAPILACAK SAĞLIK OCAKLARI VE SAĞLIK EVLERİ 

Yıllar 

1984 (mevcut) 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 

Sağlık Ocağı 
Sayısı 

2 754 
658 (21 il) 
62 (29 il) 

— 
— 
— 

Sağlık Evi 
Sayısı 

7 452 
613 (38 il) 
948 (58 il) 
949 (58 il) 
955 (59 il) 
750 (67 il) 

Ortalama 10 000 kişiye 26 yatak hedeftir. 

b) İLKE VE POLİTİKALAR-

610. Sağlık hizmetlerinden bütün vatandaşların en iyi şekilde faydalanmasının sağlanması esastır. 
611. Genel sağlık seviyesini yükseltmek amacıyla sağlık hizmetlerini eşit, sürekli ve etkili bir şekilde her

kese ve yere ulaştırarak halkın beden ve ruh sağlığını korumak ve tıbbî bakım görmesini sağlamak temel il
kedir. 

612< Bu çerçevede; 
Şağlıik hizmetlerinin koordineli bir şekilde tek elden yürütülmesi, 
Koruyucu ve temel sağlık hizmetlerinin bütün > yurt sathında yeterli ve etkili şekilde yaygınlaştırılması, 
Çevre sağlığı hizmetlerinin geliştirilerek çevrenin iyileştirilmesi, 
Halkın yeterli, sağlıklı ve kaliteli gıdalarla beslenmesinin sağlanması, 
İşçilerin, çalışma ortamının şartları nedeniyle sağlığının bozulmasının önlenmesi ve işçilerin çalışma orta

mının tehlikelerinden korunması, 

Ailelere, kendi sosyo - ekonomik düzeylerine göre istedikleri sayıda çocuğa sahip olmalarını sağlayacak 
uygun ve etkili aile planlaması hizmetlerinin sunulması, 

Çocuk ölümlerinin azaltılması, 
Tıbbi bakım hizmetlerinde mevcut yataklı tedavi kurumları arasında bütünleşmenin sağlanarak hizmetlerin 

verimli ve etkili hale getirilmesi, 
Ülkenin kan ihtiyacının karşılanması, insan kanı temini ve kullanımı konularındaki darboğazların gide

rilmesi, 
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Sağlık hizmetlerinin her kademesi için yeterli sayı ve nitelikte insangücü yetiştirilmesi ve istihdam edil
mesi,, 

Sağlık personelinin eğitimi yanında halkın genel sağlık eğitiminin sağlanması ve geliştirilmesi, 
Yeterli miktarda ve nitelikte ilacın üretiminin ve israf edilmeyecek şekilde tüketiminin sağlanması, hayatî 

ilaçların her an bulundurulması, 
Sağlık yapılarına ilişkin olarak inşaat ve maliyet standartlarının geliştirilmesi ve günün değişen şartlarına 

göre yönlendirilmesi, 

Tıbbi cihazların seçimi, alımı, muhafazası, balkımı, onarımı ve kalibrasyon hizmetlerinin yeni esaslara 
bağlanarak geliştirilmesi ve bu konuda koordinasyon ve işbirliği sağlanması, gerekli personelin yetiştirilme
si, v * 

Millî sağlık politikasının temel ilkeleridir. 
Bu amaçlarla plan döneminde; 

613. Sağlık hizmetleri etkili, güvenilir, kolay erişilebilir, formaliteden uzak bir niteliğe kavuşturulacak 
ve ülke sathında dengeli bir şekilde yaygınlaştırılacaktır. 

614. Hizmetin sunulmasında tedavi edici sağlık hizmetinden tedricen koruyucu sağlık hizmetlerine yöne-
linecektir. Hizmetler koruyucu hizmet anlayışı ile kademelendirilecek ve hizmetlerin büyük şehirlerde biri
kimi önlenecektir. 

615. Koruyucu sağlık hizmetlerinin yeterli ve dengeli şekilde yurt sathında yaygınlaştırılmasına çalışı
lacak bunun için gerekli yapı, personel ve araç - gereç eksiklikleri giderilecektir. 

616. Yataklı tedavi kurumlarında mevcut kapasitenin daha rasyonel, etkili ve verimli kullanımı sağlana
caktır. Buna göre, onbin kişiye 26 yatak kapasitesi sağlanması plan hedefi olmakla birlikte, mevcut boş ya
tak kapasitesi kullanılmayan illerde yeni yatak ilavesine gidilmeyecektir. 

617. Çocuk ölümlerinin azaltılması için ilgili kuruluşların katıldığı yüksek seviyeli bir kurul kurulacak 
işbirliği ve dayanışma sağlanarak bebek ölüm oranı gelişmiş olan ülkeler düzeyine düşürülecektir. 

618. Sağlık kuruluşları, hizmet verimliliğinin artırılması için, işletmecilik yönünden ele alınacak; Devlet, 
Üniversite ve SSK hastaneleri arasında işbirliği İmkânlarının geliştirilmesi ve kuruluşların karşılıklı dayanış
ma anlayışı içinde çalışmalarının sağlanması için gerekli politikalar uygulanacaktır. Kullanılmayan imkânla
rın ihtiyaç duyulan yerlere aktarılmaları sağlanacaktır. 

619. Hastane işletmeciliği açısından rasyonel ve verimli olmayan çok büyük yatak kapasiteli eğitim ve uy
gulama hastanelerinin inşaa edilmesi önleneceik, hastane işletmeciliği, poliklinik hizmetlerin düzenlenmesi belli 
kriterlere bağlanacak, poliklinik ve idarî hizmet birimlerinin hasta servislerinden ayrılmaları sağlanacaktır. 

620. Büyük şehirlere hasta akımının önlenmesi için sağlık müracaat zinciri sağlık ocaklarından başlayarak 
uygulamaya sokulacaktır. Bölge hastaneleri uygulaması başlatılacaktır. 

621. Tedavi sonrası rehabilite edici mevcut sağlık hizmetleri kapasite ve nitelik yönünden geliştirilecek
tir. 

622. Tıbbî cihaz israfının önlenmesi, bakım - onarım hizmetlerinin geliştirilmesi ve gerekli personelin ye
tiştirilmesi sağlanacaktır. Bu personelin çeşitli dallarda yetişmesi için, orta kademe teknik okullar ile YÖK, 
programlar başlatacaklardır. 

623. Hizmet üretiminde temel faktör olan ve bütün sağlık hizmetlerinde her kademede 'ihtiyaç duyulan 
jnsangücünün yeterli sayıda ve nitelikte yetiştirilmesi ve teşvik unsurları ile yerinde istihdamı sağlanacaktır. 
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624. Özel sağlık müesseseleri ve hastaneler teşvik edilecektir. Bu müesseselerin sağladıkları hizmetler kar
şılığı ücretler serbest bırakılacaktır. Diğer taraftan serbest çalışan hekimlerle anlaşmalar yapılarak kamunun 
hizmet satınalması yoluyla sağlık hizmetleri geliştirilecektir. 

625. Kamu kurumlarının ve sigorta kurumlarının kendilerinin sağlık hizmeti vermek üzere teşkilatlan
malarından kaçınılacak; mevcut sağlık kurumlarından faydalanılması esas olacak; bu yöçjde gerekli düzenle
meler yapılacaktır. 

626. Sağlık sigortasına geçiş, dönem içinde ele alınacaktır. 

XI — SOSYAL GÜVENLİK 

a) HEDEFLER 

627. 1983 yılı sonu itibariyle aktif sigortalı (iştirakçi) sayısı toplamı 5.160.600 kişi olmuştur. Bu grubun 
bakmak mükellefiyetinde bulunduğu kişiler, emekli, dul, malul ve yetimler ile birlikte 23.194.700'e ulaş
mıştır. 

628. Plan döneminde Bağ - Kur ve Sosyal Sigortalar Kurumuna kayıtlı iştirakçi sayısının artması bek
lenmektedir. T. C. Emekli Sandığı ve Özel Sandıklarda ise aktif sigortalılar açısından büyük bir artış olacağı 
tahmin edilmemektedir. 

629.1 1983 yılında yürürlüğe giren 2926 sayılı «Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu» ve «Tarımda 
Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu» ile tarım işlerinde hizmet akdiyle süreksiz 
olarak çalışanların Sosyal Sigortalar Kurumu, kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanların ise Bağ-Kur 
iştirakçisi olmaları beklenmektedir. Böylece aktif sigortalılarda ve onların bakmak mükellefiyetinde bulundu
ğu kitlede gelecek on yıllık dönemde artış olacaktır. 

630. Sosyal Güvenliğin kitleye yaygınlaştırılması esastır. Beşinci Beş Yıllık Plan dönemi sonuna kadar 
organize sosyal sigorta programları ile kapsanan nüfus toplam nüfusun yüzde 50'sini aşacaktır. 

TABLO : 107 SOSYAL SİGORTALARIN KAPSAMINA GİRECEĞt TAHMİN EDİLEN NÜFUS 

(000) 

Yıllar 

1978 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 

Toplam Aktif 
Sigortalı 
Sayısı 

4.346 
5.161 
5.312 
5.557 
5.818 
6.097 
6.396 
6.716 

Yıllık 
Artış Hızı 

1.8 
4.6 
4.5 
4.6 
4.7 
4.8 
4.9 
5.0 

İstihdam 
Edilmiş 

Nüfusa Oranı 

28.5 
33.1 
39.1 
40.4 
41.6 

• 42.9 
44.1 
45.4 

Sigorta 
Bağımlılar 

Oranı 

3.42 
3.49 
3.40 
3.35 
3.30 
3.25 
3.20 
3.15 

Bağımlı 
Sayısı 

14.860 
18.034 
18.062 
18.615 
19.199 
19.816 
20.467 
21.154 

Toplam 
Sigortalı 
Nüfus 

19.207 
23.195 
23.374 
24.172 
25.017 
25.913 
26.863 
27.900 

Toplam 
Nüfus 

İçersinde 
Sig. Oranı 

44.74 
' 48.52 

48.26 
48.85 
49.49 
50ı 14 
50.861 
51.68 

Kaynak : DPT 
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631. Sosyal sigorta kuruluşlarının prim oranları sürekli olarak artmıştır. Halen Bağ-Kur için % 20, 
Emekli Sandığı için % 28 ve Sosyal Sigortalar Kurumu için asgarî % 34,5 seviyesine ulaşılmıştır. Kuruluşla
rın prim gelirlerinin artırılması üretim maliyetleri üzerinde meydana gelecek olumsuz etkiler dolayısıyla, be
lirli sınırları aşmayacak şekilde ayarlanması gereklidir. 

632. Plan döneminde Sosyal Sigortalar Kurumunun finansman sorununun büyük boyutlara ulaşması bek
lenmekte; prim geliri tahsilatının yüzde 80 seviyesinde kalmaması için tedbir alınması gerekmektedir. 

633. T.C. Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur halen kapitalizasyon finansman sistemi 
ile çalışması gerekli olan kuruluşlar olduğu halde, ayrılması gereken hukukî matematik karşılıkları yatırılma
dığından, V. Beş Yıllık Plan dönemi sonunda söz konusu kurumların yaklaşık olarak 1983 fiyatlarıyla 400 mil
yar civarında, giderlerinin gelirlerinden farklı olması beklenmektedir. 

634. Türkiye'de ortalama yaşama süresi 1980-1985 yılları arasında 63 yıl olduğu halde ortalama yaşlılık 
aylığı alma süresi 20 yıl; Avrupa'da ortalama yaşama süresi 70 ve daha yukarı yaş iken; yaşlılık aylığı alma 
süreleri isviçre'de 9 yıl, Almanya'da 13 yıl, İngiltere'de 12 yıldır. Türkiye'nin erken emeklilik vo emeklilik anın
da emeklilik aylığına hak kazanma uygulaması bu yönden gelecekte bir finansman sıkıntısı doğuracaktır. 

b) İLKE VE POLİTİKALAR 
. ~ v 

635. Sosyal refahın ve güvenliğin yaygınlaştırılmasında, sosyal.transfer harcamaları şeklindeki sosyal öde
meler ile erken ve genç yaşta emeklilik uygulamasına son verilmesi, bu yolla elde edilecek kaynakların bü
tün kesimlere yaygınlaştırılmasında kullanılması ve sosyal güvenlik kuruluşlarının aktüeryal dengelerini sağla
yacak bir düzen içinde çalışmaları esas olacaktır. 

636. Sosyal güvenliğin ve sosyal güvenlikte iktisadiyat ilkesinin belli bir işgörmezlik haline karşı prim 
ödeme yolu ile sigortalanmış olan kişilere kendi tasarruflarının karşılığı olarak, toplumda kabul gören asgarî 
hayat standartlarının sağlanması olduğu göz önünde tutulacaktır. 

637. Sosyal sigorta kuruluşlarının sigorta hizmetlerini nimet-külfet dengesi içinde kendi yapısı dahilinde 
karşılaması esas olacaktır. 

638. Sosyal güvenlik genç yaşlarda aylıklı emeklilik sağlayarak çalışmamaya teşvik edici olmayacak; 
yararlananların korunmalarına, çalışmalarına, gelişmeleine ve sağlıklı bir hayat sürmelerine yönelik olacaktır. 

639. Emekli aylıklarının miktarı, sosyal güvenlik kuruluşunun kendi imkânları içinde tayin edilecektir. 
Sosyal sigorta kuruluşları karşılığı ödenmemiş sigorta hizmeti vermeyecektir. 

640. Emeklilik yaşı bütün sosyal sigorta kurumlarında erkekler için 55, kadınlar için 50 olarak yüksel
tilecektir. 

6414 Sosyal sigorta kuruluşlarına Devlet tarafından sübvansiyon yapılmayacaktır. Bu kurumların süratle 
reorganizasyonu sağlanacaktır. 

642. Primin zamanında tahsili azamiye çıkarılacaktır. Prim ödeme durumları aylık takip edilecek şekilde 
tam otomasyona geçilecektir. 

643. Sosyal sigorta kuruluşlarına, karşılığı olmaksızın, sosyal yardım niteliğinde ödemeler getirilmeyecektir. 

644. Sosyal sigorta fonlarının verimli ve kârlı alanlarda değerlendirilmesi için gerekli mevzuat düzenleme
leri yapılacaktır. 

645. Sosyal sigorta normlarında eşitlik sağlama ilkesine uygun olarak, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-
Kur'da prime esas teşkil eden tavanlar kademelendirilerek yükseltilecek, imkânlar nispetinde sigortalının terci
hine göre prim ödemesi sağlanacaktır. 

646. Sosyal Sigortalar Kurumunun sağlık kuruluşları, teşkilâtları ile birlikte Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığına devredilecektir. Sigortalının ödenen sağlık primi karşılığı, hizmeti satın alması genel ilke olarak 
uygulanacaktır. 
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XII. — SOSYAL HİZMETLER, YARDIMLAR VE SOSYAL REFAH 

a) İLKE VE POLİTİKALAR 

647. Sosyal hizmetlerin ve yardımların, sosyal ve ekonomik gelişme ile orantılı, toplumun imkânları ve 
yapısıyla uyumlu olarak artırılması esastır. 

648. Sosyal hizmetler Devletin denetim ve gözetiminde halkın gönüllü katkısı da sağlanarak bir bütünlük 
içinde yürütülecektir. 

649. Sosyal hizmet programlan korunmaya, bakıma veya yardıma muhtaç aile, çocuk, sakat, yaşlı ve 
diğer kişilerin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde düzenlenerek yaygınlaştırılacaktır. 

650. Sosyal hizmetlerin götürülmesinde kişi ve ailelerin maddî, manevî ve sosyal güçlüklerinin giderilmesi 
ve ihtiyaçlarının karşılanması, sosyal sorunlarının önlenmesi ve çözümlenmesine yardımcı olunması, hayat stan
dartlarının iyileştirilmesi ve yüksetilmesi esastır. 

651. Sosyal hizmetlerde muhtaç olana çeşitli imkânların yönlendirilmesinde rehberlik esastır. 
652. Sosyal hizmet programlarının uygulanmasında korunmaya muhtaç çocuk, muhtaç sakat ve muhtaç 

yaşlıya öncelik tanınır. 

653. Korunmaya muhtaç çocukların sosyal, psikolojik ve kültürel gelişmelerinin sağlanması için çocuk yu
valarının ve yetiştirme yurtlarının niteliklerinin yükseltilmesi ve sayıca artırılması hususunda gerekli çalışma
lar yapılacaktır. 

654. Bakıma muhtaç çocuklar için koruyucu aile programı ve evlat edinmenin şartları konusunda gerekli 
çalışmalar yapılacaktır. 

655. Körler, sağırlar, ortopedik özürlüler ve uyumsuz çocuklar için özel eğitim hizmeti veren eğitim kuru
luşları sayıca ve nitelikleri itibariyle ihtiyaca cevap verebilecek seviyeye çıkarılacaktır. 

656. Muhtaç ve yaşlı kişileri huzurlu bir ortamda korumak ve bakmak, sosyal ve psikolojik ihtiyaçlarını 
karşılamak amacıyla kurulan huzurevlerinin gittikçe artan ihtiyaçlar karşısında sayıca ve nitelikleri itibariyle 
yeterli seviyeye çıkarılmasına çalışılacaktır. 

657. Sosyal hizmetler alanında faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşları ile gönüllü kuruluşlar arasında 
koordinasyon tesis edilerek mevcut kaynakların en verimli şekilde kullanılmasına çalışılacaktır. 

658. Sosyal yardımlar, gönüllülük ilkesine göre işlediğinden, azamî seviyeye çıkarılacak şekilde teşvik edi
lecek, çeşitli yollarla sağlanan yardım ve hizmetler yerine ulaştırıldığında halka duyurulacaktır, 

659. Bir millî müessese olarak Türk toplumunda sosyal hizmet ve yardım açısından önemli bir yeri olan 
vakıfların bu hususiyetlerinden saptırılmadan vakıf kukuku ve kültürüne uygun olarak teşviki sağlanacaktır. 

660. Kamuya yararlı vakıfların kuruluş ve gelişmesini teşvik amacıyla uygulanan vergi muafiyeti imkâ
nından yararlanma sınır ve esasları belirlenecek ve bu konuda etkili bir denetim sağlanacaktır. 

661. Geleneksel sosyal yardım müesseselerinden azamî yardımı sağlamak üzere enformasyon, yönlendirme, 
ve teşvik sistemleri devreye sokulacaktır. , , 

662. Büyük şehirlerde ve gecekondu bölgelerinde ihtiyaç duyulan rehberlik ve yaygın eğitim çalışmaları 
sosyal hizmet ilkeleriyle bütünleştirilerek götürülecektir. 

663. Malullerin, sakatların istihdamı, ekonomik, sosyal ve psikolojik durumlarının iyileştirilmesi için ilgili 
kuruluşlar arasında ortak çalışmalar yeniden gözden geçirilecek ve etkili bir hale getirilecektir. 

664. Kapalı, yarı açık ve açık cezaevleri ile çocuk ıslahevleri bünyesinde kurulan ve kişilere yeni iş alan
ları açması, meşguliyet tedavisi yapması açısından önem kazanmış olan iş yurtlarında elde edilen üretimin verim
liliğinin artırılması için yol gösterici ve düzenleyici programlar geliştirilecektir. 

665.1 Tutuklu ve hükümlülerle mahkûmiyeti biten kişilerin yeniden hayata, topluma kazandırılmalarını sağ
lamaya dönük hizmetler sistemli bir şekilde düzenlenecektir. 
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666. Sosyal hizmet ve yardımların sadece muhtaçlara götürülen faaliyetler olmayıp, artan refahın dağılı
mında bir araç olarak kullanılabilmesi amacıyla mevzuat ve planlama çalışmaları plan döneminde tamamla
nacaktır. 

667. Hızla artan ihtiyaç karşısında kreş, gündüz bakımevi, huzurevi ve benzeri sosyal tesislerin açıl
masına özel sektör teşvik edilecektir. 

668. Sanayileşme ile beraber ekonomik ve toplumsal gelişmeler sonucu kadınların aktif çalışma hayatına 
katılmaları, özellikle büyük şehirlerde, okul öncesi çocukların emniyet içinde bakımları ve yetiştirilmeleri için 
kreş ve gündüz bakımevlerine olan ihtiyacı büyük ölçüde artırmıştır. Günümüzde bu konudaki ihtiyaç gittikçe 
artma eğilimi göstermektedir. Plan döneminde kreş ve gündüz bakımevlerinin mevcut kapasitelerinin ve hiz
met veriminin artırılmasına; sayıca ve mteikleri itibariyle ihtiyaca cevap verebilecek seviyeye çıkarılmasına ça
lışılacaktır. 

XIII — ESNAF, SANATKÂR, KÜÇÜK SANAYİCİ 

a) İLKE VE POLİTİKALAR 

669. Esnaf ve sanatkâr, hizmet, küçük imalat ve sanayi sektörlerinde önemli bir üretim, sosyal açıdan 
ise güvenilir bir istikrar unsurudur. Kısıtlı sermaye kullanılarak, insan yeteneği ve çalışma gücünün en verimli 
şekilde üretime geçirildiği bu kesimin, toplumda istikrarın teminatı olmaya devam etmesini destekleyici sosyal 
politika tedbirleri alınacaktır. 

670. 507 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Kanununu yeniden düzenleyen 62 sayılı Kanun Hükmündeki Karar
name uyarınca «Esnaf ve Sanatkâr Tanımı» belirlenecektir. 

671. Ülkemizde, önemli bir toölümü 'küçük teşebbüs özelliklerini taşıyan bu tarım dışı sektörlerde, istih
damın yaklaşık yüzde 38'ini meydana getiren esnaf, sanatkâr, küçük sanayici ile bunların yanlarında çalışan
ların toplam, istihdam içerisindeki payını artırıcı yönden tedbirler alınacaktır. 

672. Esnaf, sanatkâr ve küçük sanayi kesiminin ülkemizde mülkiyetin yaygınlaştırılması konusundaki 
önemli rolü de dikkate alınarak, üretim gücünün artırılmasına ve üretimin yurt içinde ve yurt dışında pazar-
lanmaşına yardımcı olacak malî ve teknik destek sağlanmasıyla ilgili tedbirlere öncelik verilecektir. İç ve dış 
pazarlama organizasyonu içerisinde, özellikle organize olmamış küçük işletmelerin piyasayla irtibat kurmaları 
amacıyla teknik danışmanlık hizmetleri sağlanacak ve ihracat için özel teşvik sistemi geliştirilecektir. 

673. Küçük sanayii geliştirme çalışmaları çerçevesinde, öncelikle ele alınacak iş kolları belirlenecektir. 
674. Bütün esnaf ve sanatkârların, ülke düzeyinde başlatılmış olan «Esnaf ve Sanatkâr Sicili» kapsamına 

dahil edilmesi için gerekli tedbirler alınacaktır. 

675. Küçük sanayinin, orta ve büyük sanayinin yan hizmetlerini görmede daha etkili bir hale gelmesi için 
gerekli teşvik politikaları uygulamaya konacaktır. 

676. Küçük sanayide kalite kontrolün yapılması amacıyla gerekli organizasyon sağlanacaktır. 

677. Aile tasarruflarının yatırıma dönüşmesinde önemli rolü olan küçük sanayi sitelerinin, küçük sanayi po
tansiyelinin geliştirilmesinde etkili bir araç olarak kullanılması amacıyla, bu sitelerin yaygın bir şekilde yapıl
masına ağırlık verilecektir. 

678. Küçük sanayi sitelerinde yaygın teknik eğitim ile işbaşı eğitiminin bir arada yürütüleceği bir eğitim 
sistemi oluşturulacaktır. 

679. Ferdî mülkiyet sistemi içinde önemli bir yere sahip olan küçük işletmelerin birlikler halinde teşki
latlanarak üretim güçlerini artırmaları sağlanacaktır. 

680. Küçük işletmelerde ihtiyaç duyulan yetişmiş insan gücünün eğitilmesine ve teknik yayım hizmetleri
nin yapılmasına önem verilecektir. 
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681. El sanatlarının sosyal ve ekonomik fonksiyonlarını uyum içinde ele alan 'bir eğitim ve üretim plan
laması sağlanarak pazarlama imkânları geliştirilecektir. 

682. Türk el sanatlarının tanıtılmasına ortaöğretim müfredat programlarında yer verilecek, meslekî ve 
teknik eğitim programlarında ise, bölgesel el sanatlarımız araştırılarak yeni meslek dallarının açılması sağla
nacaktır. 

683. Bu sektörü ilgilendiren kamu politikaların çizilmesinde gerek' duyulan istatistiklerin zamanında 
ve sağlıklı olarak sağlanması için başlatılan çatışmalar sürdürülecek ve DİE tarafından her yıl işyerleri sayımı 
yapılacaktır. 

684. Esnaf, sanatkâr ve küçük sanayicilere Devlet desteği ile sağlanan ucuz tesis ve işletme kredisi im
kânları artırılacaktır. 

XIV — KÖYE GÖTÜRÜLEN HİZMETLER 

a) HEDEFLER 

685. Köylere götürülmekte olan hizmetler başta yol, içmesuyu, elektrik, haberleşme, sağlık ve eğitim ol
mak üzere köy ve şehir arasındaki altyapı ve hayat standartları arasındaki farklılıklarını giderici şekilde 
artırılacaktır. 

Bu maksatla; 
— Her yıl 8.600 km. tesviyeii, 10.000 km. stabilize, 2.000 'km. asfalt köy yolu yapımı ile 4.000 km. onarımı 

sağlanacaktır. 
— V. Plan döneminde, yılda 3.544 ünite yeni yapım; ve 1.000 ünite yenileme olmak üzere, 17.720 üniteye 

içmesuyu sağlanacak, 5İ000 üniteninde yenilemesi yapılacaktır. 
— Köylerin tamamı V. Plan döneminde elektriğe kavuşturulacaktır. 
—• Sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılmasını sağlamak üzere, V. Plan döneminde köylerimizde 720 sağlık 

ocağı ve 4.215 sağlık evi yapılacaktır. 
— Kırsal kesimde haberleşme hizmetinin etkinliğini artırmak üzere, V. Plan döneminde 12.900 köye da

ha telefon irtibatı sağlanacaktır. 
— Türkiye'de okulsuz köy kalmadığı 'için, ilkokul'arda kalitenin yükseltilmesi ve dağınık yerlerin birim

lerine ilköğretim 'hizmeti veren yatılı bölge okullarının geliştirilmesine yönelinecektir, 

b) ÎLKE VE POLİTİKALAR 

686., Kamu kuruluşlarının, kırsal kesime hizmet götürürken yeterli koordinasyonu temin edememiş ol
maları, köyde yaşayanlara giden hizmetlerin verimliliğinin düşmesine sebep olmuştur. Köylünün refah sevi
yesini yükseltmek, bulundukları yerde kalkınmalarını sağlamak üzere kırsal kesime götürülen sosyal ve ikti
sadî hizmetler arasında entegrasyon sağlanacaktır. 

687. Köylü nüfusun büyük çoğunluğu çiftçi olduğuna göre, köylüye,- geçim esasına dayanan çiftçilik et
rafında gelişmiş köy hayat tarzının tamamlayıcısı veya destekleyicisi tür ve nitelikteki hizmetlerin götürül
mesi sağlanacaktır. 

688. Köylünün anafaaliyet dalı olan tarıma hizmet edecek tabiî kaynakların mevcut envanterinin yani ve
rilerle takviye edilmesi sağlanacak, bu kaynaklar alan kullanım çalışmalarında değerlendirmek üzere, toprak 
ve iklim haritalarına ülke, bölge ve yöre seviyesinde koruma öncelikleri ve sınırları ile birlikte ele alınarak işle
necektir. 

689. Koruma alanları, tarıma ayrılan alanlar, orman alanları, endüstri, şehir ve kırsal yerleşmeler için 
alternatif alanlar turizm ve rekor amaçlı alanlar hakkında doğru kararların verilebilmesi için, arazinin 
gerçek potansiyeli ile şimdiki ve gelecekteki sosyo ekonomik şartların birlikte çözümlenmesi ve bu kaynağın 
her kullanım açısından ayrı ayrı değerlendirilmesi sağlanacaktır. 

690. Kırsal alanda 35.057'si köy seviyesinde olmak üzere, mevcut 86.149 yerleşme ünitesine götürülecek 
temel altyapı ve iktisadî hizmetlerin yaygınlaştırılması ve hizmet verimliliğini temin için merkez köylerin 
araç olarak kullanılması sağlanacaktır. 
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691. Hizmt bütünlüğünü gerçekleştirerek kırsal alanda yaşayanların gelirini artırmak, sosyal ve kültürel 
gelişmelerine katkıda bulunarak, kalkınmalarına hız kazandırmak üzere «Entegre Kırsal Kalkınma Projeleri» 
uygulanacaktır. 

692. Köylünün, kalkınmaya şuurlu bir şekilde katılmasını temin ile refah seviyelerinin yükseltilmesinde, 
sosyal ve meslekî işbirliğini (sağlamaya yönelik gayretleri desteklenecektir. 

693. Köylünün, anafaaliyeti olan tarımı, bünyesinden doğan boş zamanların değerlendirilmesi maksa
dıyla geleneksel köy el sanatlarının geliştirilmesi sağlanacaktır. 

694. Köylü ve çiftçi gelirinin çeşitlenmesi için yeai üretim dalları teşvik edilecek, köyde üretilen inalın 
değerlendirilmesii için köylüye yardımcı hizmetler sağlanacaktır. 

695. Kırsal kesimde, altyapının düzenlenmesi köylünün geçim kaynağı olan toprağın verim kabiliyetleri
ne göre en iyi şekilde kullanılması, üretimden azamî ekonomik verimin alınması, miras hukukunda yapıla
cak değişiklikler ile mülkiyet rejiminde görülen bozuklukların giderilmesi, işletmelerin miras vb. yollarla kü
çülmesinin önlenmesi sağlanacaktır. 

XV — 1. BİLİM - ARAŞTIRMA - TEKNOLOJİ 

a) ÎLKE VE POLİTİKALAR : 

696. Araştırma, geliştirme ve teknolojik gelişme ekonomik ve sosyal yönden değişmenin yön gösterici 
ve itici gücüdür. Araştırma ve geliştirme faaliyetlerini önceden belirlenmiş hedeflere yöneltmek ve dinamik 
bir yapıya kavuşturmak esas olacaktır. 

697. Ülkenin ekonomik, sosyal ve endüstriyel sorunlarının çözümüne dönük araştırma Ve geliştirme ça
lışmalarına öncelik verilecektir. Ülkenin sınırlı kaynakları ve gelişme hamleleri dikkate alınarak, araştırma, 
geliştirme, adaptasyon ve ileri teknolojilerih kullanılması açısından öncelikli sektörler, alt sektörler ve alanlar 
tespit edilip mevcut imkânlar bunlar üzerinde yoğunlaştırılacaktır. Hedef sektörler belirlenecektir. 

698. Bu ilkeler ışığında uygun teknoloji transferi için, teknoloji seçimi ve adaptasyonu çalışmalarına ağır
lık verilecektir. 

699. Tjekonolji üretiminde yeni ve ileri teknolojilerin ülke şartlarına uyarlanmasında, özel sektör kuru
luşlarının teknoloji adaptasyonuna teşvik edilmesine üişkin politika ve tedbirler hızla uygulamaya konula
caktır. ! 

700. Bilim ve teknolojideki gelişmelerin gerisinde kalmamak ve dünyada meydana gelen hızlı değişme
lere ayak Uydurabilmek için bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından izleyecek ve sonuçlarını en uygun 
zamanda ilgililerin hizmetine sunacak mekanizmaların kurulması ve mevcutlarının etkinliğinin artırılması önem
le üzerinde- durulması gereken bir konudur TÜBİTAK'ın koordinasyon ve duyurma görevleri düzenlenerek 
geliştirilecejctir. Üniversiteler bu çalışmaların tamamlayıcı parçası olacak; YÖK'ün dokümantasyon ve araş
tırma çalışmaları bu politikalar istikametinde geliştirilecektir, 

701. Bfiyük proje veya bölge planlan sırasında Türkiye'ye has uygulama, işletme ve teçhizatın geliştirilme
sine teşvik (edilecektir. 

702. Üızun dönemli plan hedef ve stratejilerine ve ülkenin ekonomik, endüstriyel ve sosyal kalkınma 
amaçlarına uygun bir bilim ve teknoloji anaplanı hazırlanacaktır. Bahis konusu anaplanın hazırlanmasında 
1983 yılında sonuçlandırılan «Türk Bilim Politikası 1983 - 2003» konulu çalışma bir hareket noktası olarak 
kabul edilecektir.. 

703. Gerek temel araştırmalar ve gerekse uygulamalı araştırmalar açısından bilimsel araştırma ve geliş
tirmeye tahsis edilecek kaynaklar altyapı imkânları elverişli olan araştırma kuruluşlarında yoğunlaştırılacak; 
bu yolla çeşitli alan ve sektörlerde her yönüyle gelişmiş cazibe merkezleri yaratılacak, özellikle, üniversitelerin 
kuvvetli oklukları belli alanlarda ihtisaslaşmaları ve ayrıca üniversite - sanayi işbirliğinin etkin bir duruma 
getirilmesi teşvik edilecektir. 
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704-4 Hammadde, işgücü, enerji ve zaman kaybını önlemek, kaliteli mal ve hizmet üretimini sağlamak 
üzere kuruluşlarda kalite kontrol tekniklerinin kullanılmasının yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi üzerinde 
önemle durulacaktır. Bu amaçla halen yürürlükte olan mevzuatın günün şartlarına uydurularak uygulama 
zorunluluğu olan standartların denetimini yapacak teşkilatlanmasının tamamlanması; modern kalite kontrol 
bilincinin oluşmasına ve gelişmesine yardımcı olacak yönde denetimin etkisinin artırılması, kalite belgelen
dirme işlemlerinin tüketicinin korunmasını sağlayacak şekilde ve aynı ilkelere göre yapılması ve etkin bir ulusal 
kalitekontrol sistemi kurulması çalışmaları tamamlanacaktır. 

xv — 2. BÎLGI İŞLEME 

705. Enformasyon teknolojisinin ürünlerinden (bilgisayar donanımı + yazılımı) gereğince yararlanmama *• 
sonucunda doğabilecek verim kaybının, bu teknolojinin kullanılması için tahsis edilmesi gereken kaynakları 
aşacağı görüşünden hareketle, bu teknolojiden en rasyonel şekilde yararlanma ve kullanımının yurt çapında 
dengeli olarak yaygınlaştırılması hedeftir. 

706. Ekonomik ve sosyal kalkınmayı hızlandırmak amacıyla tarım, sanayi ve hizmet kesimlerinde verim
liliği artırmak üzere bilgi işleme teknolojisinin geliştirilmesini, bu konuda gerekli insan gücünü yetiştirme ve 
çalıştırma şartlarının hazırlanmasını sağlayıcı her türlü tedbirin alınmasına önem verilmesi ve bu amaçla ge
rekli kurumlaşmanın desteklenmesi esastır. 

707. Memleketimizde sağlıklı bir bilgi akım sisteminin geliştirilmesinde bilgisayar sahibi ya da bilgisayar 
edinmeleri söz konusu kuruluşların ellerindeki bu imkânları kuruluşları faaliyetleri ile ilişkili birer «bilgi 
bankası» oluşturarak değerlendirmeleri ve bu tür merkezler arasında bilgi alışverişini sağlayacak bağlantıla
rın kurularak bir bilgisayar ağının kurulmasına başlanması; bu amaçla öncelikle telekomünikasyon altyapısı
nın nicelik ve nitelik bakımından geliştirilmesi ilke olarak benimsenmektedir. 

708. Kamu kuruluşlarının mevcut bilgisayar merkezlerinin verimli ve koordinasyon içinde tam kapasite 
ile çalıştırılabilmesi için, söz konusu merkezlerin bütün uygulamalarının merkezî bir yönetim altında toplulaş-
tırılması yöntemi, sorunları çözümleyici bir yaklaşım olarak görülmemektedir. Verimli kullanımı zorlaştıran 
sebepler yapısal olup, kuruluşların kendine özel ve yaygınlaşmış bilgisayar hizmetlerinin tek elden yönetilme 
gayretleri verimsiz kullanımı daha da artıracaktır. 

709. Bilgisayarların amaçlanan hizmeti yerine getirebilmeleri için amaca uygun şekilde programlanmaları 
hayatî önem taşımaktadır. Bilgisayardan beklenen verimin elde edilmesinde birinci derecede önem taşıyan 
sistem çözümleyicilerin, bilgisayar bakım ve onarım personelinin yeterli sayı ve nitelikte yetiştirilmesi hedef 
olacaktır. Bilgisayarların edinilebilmesi için öncelikle makineleri kullanacak personelin istihdam edilmesi şar
tı aranacaktır. 

710. Memleketimiizdeki yetişmiş insangüoü ve bilgi birikiminin, bilgisayar yazılımının' (software) itha
linden çok, giderek yurt içinde üretilmesini, geliştirilmesini ve daha ileride ise bölge ülkelerine ihracını müm
kün kılacak bir düzeye eriştiği göz önünde tutularak bilgisayar yazılımı geliştirme şirketleri teşvik edilecek
tir, 

711. Bilgisayar kullanımında verimlüik ilkesi paralelinde kuruluşlara bilgisayar hizmeti sağlayan şirketler 
desteklenecektir^ 

XV — 3, ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ VE TEKNİK YARDIM 

a) İLKE VE POLİTİKALAR 

712. Plan döneminde uluslararası işbirliği ve teknik yardım ile ilgili uygulamalarda aşağıdaki ilkeler 
göz önünde bulundurulacaktır. 

713. Uluslararası işbirliği ve teknik yardım bilgi - beceri ve teknoloji transferi ve üretiminde önemli 
bir araçtır,. 

714. Teknii'k yardımların kullanımında, ekonomik ve sosyal alanlarda somut amaç ve sonuçlara yönelen, 
mevcut kuruluşların güçlendirilmesini öngören, kendi içinde bir bütün olan ve uzun dönemde kendi kendine 
yeterli bir duruma gelmeyi amaçlayan proje ve programların desteklenmesi esastır. 



— 167 — 

715. Belli bir gelişmişlik seviyesine ulaşmış bulunan ülkemizin, milletlerarası teknik işbirliğine katkıda 
bulunma aşamasına geldiği bilinci ile özellikle gelişme yolundaki ülkelere teknik yardım sağlanacak, bu ül
kelerle çeşitli alanlardaki münasebetlerin geliştirilmesine önem verilecektir, 

716. Uluslararası kuruluşlarda ve bu kuruluşların teknik yardımları ile gelişmekte olan ülkelerde yürü
tülen projelerde daha fazla Türk uzmanın çalışmasını sağlamak, dışa açılma gayretleri bakımından destek
lenecektir. 

XVI — 1. BÖLGE PLANLAMASI 

a) ÎLKE VE POLİTİKALAR 

717. iktisadî açıdan gelişmekte olan bölgelerle, belirli sektörler açısından potansiyel gösteren bölgelerde, 
gelişmenin hızlandırılması, kaynakların etkili kullanımının sağlanması amacıyla bölge planları yapılacaktır. 

718. Bölge planları, gelişmenin hızlandırılması amaçlanan bölgelerde bölge kaynaklarının iktisadî faa
liyet kollarının gelişme eğilimleri ile uyum ve denge içinde ele alınmasını sağlayarak, söz konusu bölgelerin, 
gelişmesi için gerekli tedbir ve araçları belirleyecektir. 

719. Yerleşme düzenini etkileyecek büyük projelerin çevre ve bölgeye olabilecek etkilerinin irdelenmesi 
ve potansiyel faaliyet alanları için gerekli olan hizmet ve altyapının önceden ele alınması bölge düzeyinde 
yapılacak planlama çalışmaları ile gerçekleştirilecektir. 

720. Belirtilen bölgelerde yapılacak bölge planlama çalışmalarının yürütücülüğü çalışma sonucu belirle
necek yatırım ihtiyaçlarına yönelik yatırım programlaması Devlet Planlama Teşkilatı tarafından yapılacaktır^ 

721. Bölgelerin potansiyel kaynaklarım, mevcut yapıda sorun alanlarını belirlemek üzere envanter ça
lışmalarına ağırlık verilecek, bu envanter çalışmalarına dayalı olarak çeşitli sektörler için uygun gelişme alan
ları «Bölge gelişme şema» larında belirtilecektir. 

722. Bölge planlarının yapılacağı bölgelerin seçimi, bölgenin iktisadî durumu, çeşitli sektörler açısından 
gösterdiği potansiyel ve büyük ölçekli projelerin yer alması gibi faktörlere bağlı olarak yapılacak, yukarıda 
belirtilen özellikleri sebebiyle bu bölgelerin tanımında esneklik sağlanarak, idarî sınırlara bağlı olmayan böl
geler tespit edilebilecektir, 

723. Yerleşme birimlerinin karşılıklı mal, hizmet, insan ve haber akımları esas alınarak belirlenen fonk
siyonel bölgeler, bölgesel gelişmenin yönlendirilmesi için mevcuttur. Özel amaçlı bölgelerin tespitinin gerek
mediği durumlarda «Türkiye'de yerleşme merkezlerinin kademelenmesi» çalışmasına dayalı olarak belirlenen 
16 bölge ayırımı kullanılacaktır, 

724. Fonksiyonel bölgelerin mevcut kaynaklarını ve bu bölgelerdeki gelişmelerin nasıl bir uyum ve denge 
içinde sağlanabileceği, belirli setkörler için uygun gelişme alanları, öngörülen üretim hedeflerinin bölgenin şe
hir düzenini ne şekilde etkileyebileceği ve gelişmenin hızlandırılması için üretim sektörlerinin mekânda sağ
lamaları gerekli uyum konusunda alternatif çözümleri ortaya koymak amacı ile «Bölge gelişme şemaları» ha
zırlanacaktır, 

725. Bölgelerarası nüfus hareketlerinin fazla göç veren bölgelerde istihdam imkânları sağlayarak ön
lenmesi, bölge içi nüfus hareketlerinin ise «Bölge gelişme şemaları» nda öngörülen yerleşme düzenine uygun 
bir şekilde yönlendirilmesi amacına uygun bir yatırım politikası izlenecektir. 

726. Ülke yerleşme düzeni bölgelerin gelişme potansiyelini değerlendirmeyi sağlayacak şekilde yönlen
dirilecek, bu çerçeve içinde bölgesel yerleşme kademelenmesinin geliştirilmesi sağlanacaktır. Bu amaçla; 

a.) ı Az gelişmiş bölgelerde yer alan bölge merkezleri belirli hizmet ve üretken yatırımlarla desteklenerek 
temel fonksiyonlarına ulaştırılacak, bu odaklar geliştirilirken bölgede yer alan ikinci derece merkezlerin hiz
met ve donatım tesislerindeki eksiklikler giderilecek, böylelikle bu merkezlerin potansiyel hizmet odakları 
olması sağlanacaktır. .» 
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b) Gelişmiş bölgelerde yer alan metropoliten merkezlerindeki fazla yığılmayı önlemek amacı belirlene
cek desentralizasyon politikalarına uyumlu olarak hizmet ve donatım fonksiyonlarının geliştirilmesi sağlana
caktır. 

c) İstanbul ve izmir'in merkez olduğu kazandığı bölgelerde, doğal kaynak ve hizmet fonksiyonlarına da
yalı olarak alt bölgeler belirlenecek ve alt bölge merkezleri tanımlanacaktır, 

727. Bölgesel farklılıkların azaltılması için zorunlu olan sanayiin yaygınlaştırılması politikası, bölgesel 
talep şartlarına duyarlı sektörlerin her bölgede, millî karakterdeki sektörlerin sanayi potansiyeli olan bölge
lerde gelişmelerinin desteklenmesi şeklinde ele alınacak; bölgelere göre sektörlerin teşviki için gerekli ilke ve 
kıstaslar belirlenecektir. 

728* Kamu hizmetlerinin dağılımında, bu hizmetlerden geniş şekilde yararlanmayı sağlayacak bir uygu
lamaya gidilmesi ve yalnız nicelik olarak değil, nitelik olarak da dengeli bir dağılımın gerçekleştirilmesi temel 
yaklaşım olarak benimsenecektir, 

729. Bölgelerin tabiî tarım potansiyelinin etkili bir şekilde değerlendirilmesi için tarım altyapısının geliş
tirilmesi, girdi kullanımının iyileştirilmesi ve tarım üretiminin çeşitlendirilmesi sağlanacaktır. Kırsal kalkınma 
projeleri bölgesel gelişmenin hızlandırılması amacına yönelik olarak ele alınacaktır. 

730. Tarım topraklarının koruyucu tarım dışı amaçlara tahsisini düzene bağlayan tedbirler, fizik planlama 
kararları yanısıra uygulama araçlarının ele alınması ile geliştirilecektir. Şehirlerin gelişmesinin destekleneceği 
odakların seçiminde tarım topraklarının kullanımı bir faktör olarak gözetilecek, tarıma uygun alanlarda sana 
yi tesislerinin kurulmasında dikkatli davranılacaktır. 

731. Azgelişmiş bölgelerde yer alacak imalat sanayii birimlerine işletme kredisi sağlanacak, bu kredilere 
vergi - resim - harç istisnası uygulaması getirilerek, ucuz maliyetli kredilendirmeye tabi tutulacaktır, 

732. Bölge merkezlerinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bağlı olarak bir «Proje Ofisi» kurulacak, bu bi
rim yatırım konularının seçiminde ve fizibilite projelerinin hazırlanmasında girişimciye yardımcı olacaktır. 

733. Gelişmekte olan bölgelerde desteklenmesi gerekli sanayi kollarında kurulacak çok ortaklı şirketler 
ve işçi kuruluşlarının teşviki amacı ile «Kâr Ortaklığı Belgesi» uygulamasına geçilecek, böylelikle bu yatırım
lara devlet güvencesi sağlanacaktır. 

734. Kamulaştırma aşaması olan büyük projelerde kamulaştırma bedellerinin sanayiye aktarılmasını sağla
mak amacı ile «Kâr Ortaklığı Belgesi» uygulaması yanısıra yatırımın tamamlanıp üretime geçmesi aşamasına 
kadar belirli bir ödeme yapılmasını sağlayacak bir düzenleme yapılacaktır. 

73 5i Altyapı ve sosyal hizmet yatırımlarını gerçekleştirecek sanayi yatırımcısına, vergilendirmede belirli 
ölçüde kolaylık sağlanacaktır. 

736. Organize Sanayi Bölgelerinin yerseçiminde, bölgeler için hazırlanan «Bölgesel Gelişme Şema»ları 
esas alınacak, Organize Sanayi Bölgelerinde yer alacak sanayi sektörleri bölgelerin özellik ve potansiyeline ba
ğımlı olarak tanımlanacak, gerektiğinde ihtisaslaşmış Organize Sanayi Bölgelerinin gerçekleştirilmesi sağlana
caktır. 

737. Gelişmekte olan bölgelerde yer alan Organize Sanayi Bölgelerinde konut alanlarının ayrılması ve 
bu alanlarda lojman yapımı teşvik edilecektir. 

738. Kamu kuruluşlarının yatırım projelerinde ve çevresel etkisi söz konusu olabilecek özel sektör yatırım
larının projelendirme çalışmalarında «Çevresel Etki irdelemesi» raporu hazırlanacaktır. 
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XVI — 2. KALKINMADA ÖNCELİKLİ YÖRELER 

a) İLKE VE POLİTİKALAR 

739. Başta Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri olmak üzere Kalkınmada Öncelikli Yörelerin kalkın
dırılması ve böylece bu bölgeler ile diğer bölgeler arasındaki gelişmişlik farkının zaman içinde azaltılarak 
giderilmesi temel hedeftir. 

740. Kalkınmada öncelikli Yörelerde planlanacak olan sanayiler, önemli ölçüde, mevcut ve potansiyel 
kaynaklan harekete geçirecek ve söz konusu bölgelerin gelişmesinde itici güç olabilecek sektörlerde gerçek
leştirilecektir. Bu amaçla, söz konusu bölgelere götürülecek yatırımlarla, bu yaıtırmları destekleyecek altyapı 
yatırımlarının beraberce planlanması sağlanacaktır. 

741. Kalkınmada öncelikli Yörelerdeki mevcut potansiyelin değerlendirilmesinde büyük ölçekli ya
tırımların yanısıra küçük ölçekli ve emek yoğun sanayi projeleri de teşvik edilecektir. 

742. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde, özellikle Ortadoğu pazarına yönelik, taşıma maliyet
lerine duyarlı mal üreten işletmelerin (hafif yapı elemanları, hayvancılığa dayalı mamuller vb.) kurulmaları sağ
lanacak ve teşvik-edilecektir. 

743. Bu bölgelerdeki kamu yatırım projelerinde görevlendirilecek personel için lojman temini ve ücret 
farklılaştırmaları gibi cazip imkânlar sağlamaktadır. Böylece yatırımları yönlendirecek nitelikte eleman temi
nindeki darboğazların giderilmesi sağlanacaktır. 

744. Gittikçe yaygınlaşan çok ortaklı işçi şirketleri, mahallî tasarrufların değerlendirilmesi amacına ulaş
mada bir araç durumundadır. Bu şirketlerin yatırımlarının başlangıcından itibaren devlet desteği ve yönlendiril
mesi altına alınması sağlanacaktır, iyileştirme operasyonunda Kalkınmada • Öncelikli Yörelerdeki çok ortaklı 
şirketler ve mahallî idare ve IDT iştiraklerinin olduğu yatırımlara Kalkınmada öncelikle Yöreler için tahsis 
edilen fonlardan destek sağlanmasına devam edilecektir. 

745. Teşvik tedbirleri, sektörler ve öncelikli il grupları itibariyle, farklı nispet ve kapsamda uygulanacaktır. 
Bu bölgelerde teşvik tedbirlerinden beklenen sonucun alınabilmesi için her türlü yatırım faaliyetinde ihtiyaç 
duyulan enerji ve diğer altyapının Devlet tarafından yeterli ölçülerde ve zamanında geliştirilmesi sağlanacak
tır. 

XVI — 3. YERLEŞME - ŞEHİRLEŞME 

a) İLKE VE POLİTİKALAR 

746. Ekonomik ve sosyal yapıdaki gelişmeler ve nüfıs artışı dolayısıyla 1965 - 1975 dönemine kıyasla daha 
yavaş bir hızla da olsa, şehirleşmenin ve kırsal yapıdan şehirli yapıya geçişin devam edeceği beklenmektedir. 

747. 1983 yılında şehirlerde yaşayan nüfusun 21,6 milyona, şehirli nüfus oranının % 45.2'ye 1984 yılında 
ise şehirli nüfusun 22,6 milyona ve şehirli nüfus oranının ise % 46,3'e ulaştığı tahmin edilmektedir. 

748. V. Plan dönemindeki şehirleşme hızının 1975 - 1980 dönemindeki temposunu koruyarak yılda ortalama 
yüzde 4.6 dolaylarında gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Plan dönemi içinde şehir ve kır nüfusunun eşitlen
mesi ve Plan dönemi sonunda toplam nüfusun yüzde 52'sinin şehirlerde (nüfusu 20.000'den fazla olan yerleşme
lerde) yaşıyor olması beklenmektedir. Yapılan tahminlere göre 1989 yılında Türkiye'nin nüfusu 54 milyonu, şehir
li nüfus 28 milyonu, kır nüfusu ise 26 milyonu bulacaktır. Plan dönemi sonuna kadar nüfusunun 20.000'i aş 
ması beklenen 40 yerleşme yerinin şehirli nüfusa ilavesil milyon civarında olacaktır. Kır nüfusundaki artışın 
1985 yılından itibaren mutlak rakam olarak hafif bir düşme göstermesi beklenmektedir. Kır nüfusunun toplam 
nüfus içindeki yüzde payı olan döneminde azalmaya devam edecektir. V. Plan döneminde gelişmenin orta 
büyüklükteki şehirlerde olması beklenmektedir. 



TABLO : 108 

IV. VE V. PLAN YILLARINDA ŞEHİR, KIR VE TOPLAM NÜFUS SAYI VE ORANLARI 

1978 1983 1984 1985 1986 Iİ987 1988 1989 

(000 000 Kişi) 

1978 — 1983 1984 —1989 
Ortalaması Ortalaması 

Toplam nüfus 
Şehir nüfusu 
Kır nüfusu 
Şehirleşme oram (%) 
Şehirleşme hızı (%) 

42,9 
17,2 
25,7 
40,0 
— 

47,8 
21,6 
26,2 
45,2 
— 

48,8 
22,6 
26,3 
46,3 
— 

49,8 
23,6 
26,2 
47,4 
— 

50,9 
24,7 
26,2 
48,5 
— 

52,1 
•25,9 
26,2 
49,7 
— 

53,2 
27,0 
26,2 
50,8 
— 

54,4 
28,3 
26,0 
52,0 
— 

45,4 
19,4 
26,0 
42,7 
4,5 

51,5 
25,4 
26,2 
49,3 
4,6 

Kaynak : D.P.T, 
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749. Ekonomik faaliyetlerin mekânda dağılımı, ekonomik faydalarının yanısıra yerleşmelerin dağılımını be
lirlediği için yatırımlarda yer seçimi kıstaslarına uyulmasına önem verilecektir. 

750. Sanayileşme potansiyeli olan ve geliştirilmesi istenilen yerleşme merkezlerinde bütün sektörler göz 
önünde bulundurularak sanayi yerleşmesine uygun alanlar tespit ve ilan edilecektir. 

751. Kalkınma ve sanayileşmenin tabiî ve kaçınılmaz sonucu olan şehirleşme boyutunun mümkün olan 
en olumlu şekilde yönlendirilmesi ve gerek sosyal yapı, gerekse ekonomik gelişmeye katkısının artırılması 
amacıyla; 

752. Şehirlerde hizmet standardım yükseltecek yatırım ve politikalara daha fazla ağırlık verilecektir. 
753. Şehirlerde konut, arsa üretimi, ulaşım ve altyapı sorunlarının şehirlerin büyüme hızının önünde gi

decek şekilde planlanması bir düzene bağlanacaktır. Bu amaçla şehirli nüfusun temel. ihtiyaçları olan sosyal 
ve teknik altyapı imkânları geliştirilecektir. 

754. Şehirleşmenin mekânda dengeli dağılımını sağlamak amacıyla ekonomik potansiyele sahip orta büyük
lükteki şehirlere ekonomik faaliyetlerin yöneltilmesi desteklenecek, bunu temin için; malî ve fizikî teşvik ted
birleri nüfusu 50.000 - 500.000 arasında bulunan şehirlere yöneltilerek buraların ekonomik faaliyetler açısın
dan canlandırılmaları sağlanacaktır, büyük şehirlerde ise caydırıcı tedbirler yoluyla ekonomik faaliyetlerin 
mümkün olduğu kadar küçük illere yayılmaları temin edilecektir. 

755. Şehirlerin mevcut potansiyeline göre turizm, sanayi, eğitim gibi belli fonksiyonlarına ağırlık verile
cek, böylece şehirler arasında bir ihtisaslaşma sağlanacaktır. 

756., Kalkınmada Öncelikli Yöreler başta olmak üzere, gelişmekte olan bölgelerde yer alan şehirlerde yan 
sanayii fazla olan imâlat sanayilerinin kunılması desteklenecektin 

757. Şehir İmar Planları modern şehircilik icaplarına uygun olarak hızla tamamlanacaktır. Hızlı gelişme 
bölgelerinde genel fonksiyon tahsislerinin derhal belirlenerek ilan edilmesi, imar planlarının bu esaslara göre 
sonradan tamamlanması ve disiplinli bir şekilde uygulanması sağlanacaktır. 

758. İmar Planı değişikliklerini sınırlandırıcı düzenlemeler yapılacaktır. 

759.. Şehir yerleşme alanlarının gelişmesi, sanayi ve turizm amaçlı yapılaşma tarım topraklarına doğru ol
duğundan, farım dışına çıkarılacak bölgelerin sınırları ve fonksiyon tahsisleri il ölçeğindeki ilgili Kamu kuru
luşlarınca belirlenecek ve bu bölgeler konut, sanayi ve turizm alanı olarak tespit ve ilan edilecektir. Yapılaş
manın tespit edilen bu bölgelere yönlendirilmesi sağlanacak, tarım arazisi olarak bırakılan yerlerde dağınık 
yapılaşmaya izin verilmeyecektir. 

760. Şehirlerde paket proje yaklaşımı desteklenecektir. 

761. Organize Sanayi Bölgeleri sanayi potansiyeli ve önemli ulaştırma imkânları bulunan yerleşme mer
kezlerinde kurulacaktır. 

762. Gelişmiş bölgelerde ihtisaslaşmış Organize Sanayi Bölgeleri kurulacaktır. 
763. Organize Sanayi Bölgelerinin çevreye çekmesi muhtemel yan sanayi ve konut alanları da Organize 

Sanayi Bölgesinin planlama ve kamulaştırma aşamalarında göz önünde bulundurularak bütüncül bir yaklaşımla 
ele alınacaktır^ 

764< Organize Sanayi Bölgesi bulunan yerlerde tamamlayıcı faaliyetlerin yer aldığı Küçük Sanayi Siteleri
nin de kurulması teşvik edilecektir. \ 
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XVI — 4. KONUT 

a) HEDEFLER 

765. Plan döneminde nüfusu 20.000'i aşan yerleşme merkezlerinde demografik gelişmelerden ve yenileme 
ihtiyacından doğan toplam yeni konut ihtiyacının her yıl ortalama yüzde 3.17 oranında artarak, 1989 da yıl
da 318.000 birim seviyesine çıkacağı tahmin edilmiştir, 

766. Son yıllarda düşük seviyelerde kalan yeni konut inşaatlarının ise, Plan döneminde yıllık ortalama 
yüzde 12,0 oranında bir büyüme ile, dönem sonunda yılda 291.000 birime ulaşabileceği tahmin edilmekte
dir. 

767< Konut inşaatlarında öngörülen artışların gerçekleşmesinde temel unsur, konut yatırımlarına yönele
cek özel tasarrufların düzenli bir büyüme göstermesidir. Plan dönemi boyunca Toplu Konut Fonu kredilerinin, 
özel konut tasarruflarının genişlemesinde önemli doğrudan ve dolaylı katkılarının olması beklenmektedir. 

768. Ayrıca, Toplu Konut Fonu kredilerinin, düşük ve orta gelirli ailelere güven verecek avantajlı şartlarla 
verilmesi ile, tüketimden ve konut dışı verimsiz yatırımlardan konut yatırımına yeni kaynakların kayması sağ
lanabilecektir. özel kaynakların bu şekilde hareketlendirilmesi Fon uygulamasının dolaylı etkisi ile olacaktır. 
Bu etkinin, özel konut yatırımlarının Plan dönemi boyunca yüksek ve giderek artan "bir hızla büyümesine yol 
açması beklenmektedir.; 



TABLO : 109 — V. BEŞ YILLIK PLAN DÖNBMÎ KONUT SEKTÖRÜ 
TAHMİNLERİ 

İHTİYAÇ VE YATIRIM 

(1983 Fiyatlarıyla) 

özel Konutları 

İnşaat (1000 Adet) 

Yıllar 

1984 
1985 
1986 
198H 
1988 
1983 

Plan Dönemi Toplana 

İhtiyaç 
(1000 Ad.) 

272 
280 
290 
298 
305 
318 

1 491 

Özel Kay
naklardan 
(1000 Ad.) 

115 
119 
123 
128 
134 
143 

647 

T K F 
naklaı 

»Kay
ından 

(1000 Ad.) 

38 
51 
67 
86 

107 
131 

442 

Toplam 
(1000 Aid.) 

153 
170 
190 
214 
241 
274 

1 089 

Yatırım 
{Milyon TL.) 

285,7 
316.8 
354,6 
399,0 
4513 
5123 

2 034,0 

Kamu Konudan 

inşaal t • 
(1000 Ad.) \ 

12 
13 
13 
14 
15 
17 

72 

Yatırım 
(MüyonTL.) 

25,6 
27,3 
29,0 
31,0 
33,0 
35,8 

156,4 

Toı 

İnşaat 
(1000 Add 

165 
183 
203 
228 
256 
291 

1 161 

Mam 

Yatarım 
(Milyon TL.) 

3113 
344,1 
383,6 
430,0 
484,6 
548,1 

2 190,4 

(*) T. Konut Fonundan, sadece konut üstyapısı için ayrılacak miktarlara tekabül etmektedir. 
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769. Özel konut yatırımlarının Plan döneminde yılda ortalama yüzde 12,4'lülk 'bir hızla büyüyeceği, bu 
hızın 1985rte 10,9'dan, 1989\Ia 13.5*e doğru giderek artacağı öngöııülmüştür,, 

770. Plan döneminde ekonomide toplam 1 161 000 birim konut inşa edilmesi öngörülmektedir. Konut inşa ka-
kapasitesinin her yıl artarak, 1989'da yıllık yeni konut ihtiyacını büyük ölçüde karşılayacak seviyeye ulaşması bek
lenmektedir. Böylece konut ihtiyacının düşük nitelikli veya ruhsatsız konut inşaası yoluyla karşılanması eği
limi düşecektir. 

b) ÎLKE VE POLİTİKALAR 

771. Konut piyasasında potansiyel arz eden bütün unsurların değerlendirilmesi yanında konut sektörünün 
ekonomiyi canlandırıcı ve istihdam yaratıcı özeliğinden de azamî faydamn temin edilebilmesi için ihtiyaç 
sahipleri bankalar sistemi aracılığıyla tasarrufa yönlendirilecektir. Bu amaçla kooperatif, toplu konut, müte
ahhit ve ferdî inşaat sistemlerine göre farklı kredilendirme şartları geliştirilerek, bu şartlar yapıcı ve alıcı
ların durumlarına uygun şekilde çeşitlendirilecektir^ 

772. Toplu Konut Fonu; banka sistemi yoluyla konuta yönlendirilecek kaynakların desteklenmesi ve 
kredilerin faiz, vade ve miktar bakımından alıcılar için malkul seviyelerde tutulmasını temin edecek tarzda 
kullanılacaktır. 

773. Özellikle IV. Plan döneminde konut sektöründe kamunun etkisinin fazla olmaması ve piyasada efeik-
tif talebin genellikle üdt gelir grubuna mensup ailelerden gelmesi sebebiyle büyüyen konut ortalama alanla
rının; Türk aile yapısına ve hayat tarzına uygun, fonksiyonellik ve iktisadîyet prensiplerini bağdaştıran ma
kul seviyelere düşürülmesi teşvik edilecektir^ 

774. Kamu kaynaklarının planlama, altyapı götürme ve arsa temininde kullanılması sağlanacaktır. 
775. Yeni toplu konut projelerinde altyapı, üstyapı, ve çevre tanziminde (bütünlük, uyum ve tasarruf sağ

lama ilkeleri gözetilecektir. 

776. Toplu konut alanlarının eğitim, güvenlik gibi sosyal altyapılarının teknik altyapı ve üstyapı inşaat
larıyla birlikte bitirilmesine önem verilecektir. 

777. Konutların inşaat ve kullanımında tasarruf sağlamak maksadıyla, mahallî malzemeleri değerlendi
ren, iklim şartlarını dikkate alan, israfı azaltan proje ve teknolojiler (teşvik edilecektir. 

778. İmar ve gecekondu mevzuatına aykırı yapılara uygulanacak işlemleri düzenleyen 2931 sayılı Ka
nunun uygulama prensipleri de dikkate alınarak, mevcut ruhsatsız yapılara ve gecekondulara altyapı götü
rülmesine ve bunların İslahına öncelik verilecektir. 

779. Birinci derecede âfete maruz bölgelerde yer alan köylere öncelik verilerek, köy^ konutlarının ısla
hına yönelik eğitim, uygulama ve teşvik faaliyetleri hızlandırılarak yürütülecektir. Köy hayat tarzına uygun 
ve gelişmelere açık köy konutu tipleri geliştirilecektir. 

780. Kamu inşaatlarında maliyeti azaltıcı uygulamalar geliştirilerek, «Kamu Lojmanı Planı» inşaatları 
on yıl içinde tamamlanacaktır. 

781. Toplu Konut Fonun'dan arsa ve altyapı için ayrılacak pay ile yeni yerleşme alanlarının açılması, 
bu alanlarda kredili arsa tahsisi yapılması, ruhsatsız konut inşaatını ruhsatlı hale çevirebilmek için tedbir
ler alınacaktır. 

XVI. — 5. MAHALLÎ İDARELER 

a) HEDEFLER 

782.1 Belediye idarelerinin sayısı 1989 yılında 1 774'e ulaşacaktır. Aynı yıl belediye sınırları içerisinde ya
şayan nüfusun toplam nüfusa oranı ise % 63,2 olacaltır. 
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TABLO : 110 — TÜRKİYE'DE BELEDİYE SAYILARI VE NÜFÖSLARI 

—^ 
Yıllar Yıllık Artışlar % 

Belediye saiyısı 
Belediye nüfusu (Milyon Kişi) 
Belediye nüfusunun toplam nüfus içindeki 
Payı % 

Kaynak DPTi 

1978 

1.710 
23.9 

55.7 

1983 

1.676 
28.1ı 

58.8 

1984 

L7Ö2 
29.1 

59.6 

1989 

1.774 
34.3 

63.2 

1978-83 

— 0.4 
33 

— 

1984-89 

0.8 
3.3 

— 

b) İLKE VE POLİTİKALAR „ 

783. Mahallî idarelerin kuruluş, görev, yetki sorumlulukları ve merkezî idare ile koordinasyonu Anaya
sanın 127 nci maddesinde yer alan çerçevede düzenlenecektir. 

784. Belediye ve il özel idaresinin görevleri günün şartlarına uygun hale getirilecektir. 
785. Belediye teşkilatı kurma alt sının olan 2 000 nüfus ölçeği yükseltilecektir. 
786. Mahallî idarelerle ilgili kuruluşlar arasında etkili (bir işbirliği ve koordinasyon sağlanacaktır. 
787. Belediyeler şehircilik hizmetlerinin ifasında analkuruluşlar olarak kabul edilmektedir^ Devletin yü

rütmekte olduğu bazı belediye görevleri, belediyelere devredilecektir. 

788. Malî Tevzin Kanununa göre belediyelere dağıtılan gelirlerin sarf şekli belirlenecektir^ Belediye hiz
metlerinin öncelikleri tespit edilip ilan edilecek, öncelik sırası takip edilecektir. 

7894 Belli sınırlar üzerindeki belediye harcamaları için proje şartı aranacak, DPT'nin onayı ile harcama 
yapılacaktır. 

790. Belediyelerin yatırım programları belli dönemler itibariyle tespit edilecek, bu yatırımların finansma
nının belediye kaynaklarından yapılması «sas olacaktır. Gereken hallerde büyük projeler için ayrı bir finans
man modeli geliştirilecektir, 

791. Belediyeleşmede esas, çok sayıda belediye kurulmasına imkân verilerek, sonradan bunların birleştirli-
mesi değil; tabiî sınırlar içerisinde giderek büyüyen merkez ıbelediyenin şubelesmesi yoluyla hizmetlerin da
ha verimli hale getirilmesi olacaktır. 

792. Mahallî idare işletme ve birlikleri nitelikli personel istihdam edilmesini sağlayan bir yapıya ka
vuşturulacaktır. 

793. Belediyelerin tek başlarına başaramayacakları veya birlikte daha verimli ve ucuza maledebilecekleri 
mahallî nitelikteki sorunları çözecek birlikler kurmaları teşvik edilecektir, 

794. Belediye işletmeleri kârlılık ve verimlilik esasına göre çalışacak şekilde düzenlenecektir. 

795. Belediye hizmetlerinden rantabl çalışmayanlar ihale yolu ile firmalara yaptırılacak ve gelir sağlanma
sı yolları teşvik edilecektir. 
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XVI. — 6< İÇMESUYU (KANALİZASYON 

a) HEDEFLER 

796. Içmesuyu ve kanalizasyon yatırımları; Uluslararası içmesuyu ve Hıfzıssıhha On Yılı münasebetiy
le hazırlanmış bulunan Ana plana göre yürütülecektir, İçmesuyu ve Kanalizasyon Ana Banında 1993 yılı 
sonuna kadar bütün yerleşmelere yeterli ve sağlıklı içmesuyu temin edilmesi öngörülmüştür. 

797. Kullanım alanlarına göre Türkiye'nin önümüzdeki yıllarda toplam su ihtiyacı tahmlinleri aşağıda 
verilmiştir. 

TABLO : 111 TÜRKİYE'NİN SU İHTİYACI TAHMİNİ (MtLYAR m3) 

Kullanım Birimi 

İçme ve 
Sulama 
Sanayi 
Toplam 

Kullanma 

1985 

4.73' 
31.80 
4.00 

40.53 

1990 

5.95 
42.00 
5.10 

53.05 

1995 

7.38 
54.10 
6.20 

67.6& 

2000 

9.07 
57.60 
7.30 

73.97 

„ Kaynak : DSİ Genel Müdürlüğü 

798. Nüfusu 100 binden az olan 1672 belediyeden 766 sının V. Plan Dönemi içindeki ıçmesuyu ihtiyaç
ları karşılanmıştır. 322 belediyenin içmesuyu projesi, 1984 yılı yatırım programında olup, V. Plan dönemi 
sonuna kadar hizmete açılacaktır. İçmesuyu projesi hiç ele alınmamış olan 71 belediye ile içmesuyu tesisinin 
yeniden ele alınması gereken 403 belediyeden 229 unun içmesuyu tesisi V. Plan döneminde ele alınacaktır. 

799. Nüfusu 1Ü0 binin üzerinde bulunan 30 adet şehirden içmesuyu projeleri tamamlanmış bulunan 4 
adedinin, V. Plan Döneminde işmesuyu ihtiyacı toulunmaımaktadiir. . 

800. Bu şehirlerden 4 adedinin içmesuyu projeleri müstaklen DSI'nin, 4 adedinin müşıtereken DSİ ve 
İller Bankasının, 11 adedinin içmesuyu projeleri müstakilen ÎUer Bankasının programında olup inşaatları de
vam etmektedir. Bu şehirlerin içmesuyu projeleri V. Plan Döneminde de devam edecektir. 

801. 7 Şehrimizinde içmesuyu projelerinin acil işleri İller Bankası tarafından yürütülmekte olup, bu 
şehirlerin tamamı V. Plan döneminde DSİ tarafından ele alınacaktır. 

802< İller Bankası ve İSKİ Genel Müdürlüğünün 1984 Yilı Programlarından V. Plan döneminde devam 
edecek olan 111 kanalizasyon tesisinin, şebeke, arıtma ve deniz deşarjlarıyla birlikte 'inşaatları sürdürülecek^ 
tir. 

803. Kanalizasyon atıkları sebebiyle içmesuyu kaynaklarının kirletildiği yerleşmderin kanalizasyon şebe
ke ve arıtma tesisleri ile, turistik önem arzeden beldelerin, sosyalizasyon bölgelerinde bulunan di merkezle
rinden sağlık açısından hassas bölgedeki yerleşmelerin ve bazı önemli il merkezlerinin kanalizasyon projeleri 
V. Plan döneminde ele alınacaktır; 

804. V. Plan dönemi içerisinde gerek devam eden gerekse yeni iş olarak ele alınması planlanan (içmesuyu 
ve kanalizasyon tesislerinin ısayısı aşağıda verilmiştir. / 
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TABLO : 112 V. PLAN DÖNEMİNDE YAPIMI SÜRDÜRÜLECEK VE YENİ PROJE OLARAK 

PROGRAMA ALINACAK İÇMESUYU KANALİZASYON TESİSLERİ. 

Plan Dönemi 

1984 Programından devreden 
1985 Yılında ele alınması planlanan 
1986 Yılında* ele alınması planlanan 
1987 Yüındaı ele alınması planlanan 
1988 Yılında* ele alınması planlanan 
1989 Yılında/ ele alınması planlanan 

Toplam: 

tçme-
suyu 
İş 

Adedi 

252 
62 
62 
62 
62 
60 

Kanali
zasyon 
h 

Adedi 

111 
14 
10 
12 
14 
12 

560 173 

Kaynak ; DPT 

b) İLKE VE POLİTİKALAR 

805. Şehirlerin gerekli su ihtiyacının yerüstü su kaynaklarından karşılanma zarureti dikkate alınarak; 

a) Bu kaynakların kirlenmeye karşı korunması ve denetlenmesi konularındaki kanunî ve idarî boşluk
lar doldurulacaktır. 

(b) Bu kaynaklardan sağlanacak suyun arıtıiknasında, seçilecek teknoloji ve ithalinde gerek işletme bakım 
ve onarım yönlerinden gerekse (hammadde girdileri, işçilik ve kullanılabilirlik: yönlerinden ülke gerçeklerine 
uygun olması sağlanacaktır. 

c) Arııtma tesisleri için gerekli cihaz ve mekanik aksamın ithali yerine yurt içi üretimleri gerçekleşti
rilecektir. 

806. İçmesuyu hizmetinin yerine getirilmesi için Devletçe Belediyelere sağlanan imkân ve kaynaklar, 
şehir nüfusunun 3.000'in altında, 3.000 ile 50.000 ve 50.000 ile 100.000 arasında ve 100.000'in üstünde bu
lunması halinde birbirinden farklıdır. Böyle bir uygulamanın ihtiyaçlarına uygun düşmemesi sebebiyle hiz
metin özelliğine dayanan bir sisteme gidilecektir. 
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XVII. — ÇEVRE SORUNLARI 

a) ÎLKE VE POLİTİKALAR 

807. Ülkemizde şehirleşme, erozyon ve talbiî afetlerin sonucu olan çevre kirlenmeleri ile hızlı sanayileş
menin ve tarımda modernleşmenin 'getirdiği çevre sorunları ile karşı karşıyadır. 

808. Çevre konusunda temel yaklaşım; sadece mevcut kirliliğin ortadan kaldırılması muhtemel bir 
'kirliliğin engellenmesi değil, kaynakların geleceik nesillerin de yararlanabileceği en iyi şekilde kullanılması 
muhafazası ve geliştirilmesidir. 

809. Bu itibarla ülkemizde tabiî kaynakların kullanımında ekolojik denge gözetilerek, bu kaynakların 
gelecek nesillerin de kullanabileceği şekilde muhafaza edilmesi ve geliştirilmesine önem verilecektir. 

810. Arazi kullanımı ve yatırım kararlarında çevre sorunları Planlama aşamasında teşhis edilecek ve 
ilgili mevzuatın gerektirdiği tedbirler alınacaktır. Havza boyutunda su kalitesinin değerlendirilmesine ve su 
kaynaklarının kullanımında rasyonel bir düzenlemeye önem verilecektir. 

811. Marmara denizi, Haliç, İzmit ve İzmir Körfezleri gibi su kirlenmesinin aşırı olduğu yerlerde mev
cut sanayiler tasfiye işlemlerinde gerekli tedbirleri alacaklardır. 

812- Yatırımların projelendirme, ön izni, tesis izni, proje değerlendirme, üretim aşamalarında çevre fak
törü sistematik olarak değerlendirilecek ve sanayi atıkları denetlenecektir. 

813. İçme ve kullanma suyunda insan sağlığının gerektirdiği şartların yerine getirilmesi sağlanacak, su 
kaynaklarının değişik kullanımı amaçlarını göz önünde bulunduran alıcı ortam ve atık standartları düzenlene
cektir. 

814. Başta Ankara olmak üzere hava kirliliğinin sağlık yönünden ciddî tehlike teşkil ettiği şehirlerde 
aail tedbirler alınacak, bu amaçla hava kirliliği kontrol istasyonları ağı geliştirilecek, iyi kalitede ve yeterli 
miktarda yakıt temin edilerek soruna köklü çözümler bulmak için yeni yakıt türleriyle ısınma proje çalışma
ları yapılacaktır. 

815. Çevre alanında sürdürülmesi gerekli olan araştırma ve geliştirme faaliyetlerine öncelik tanınarak 
ilgili ünıVersiıte ve kuruluşlar desteklenecektir. 
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BEŞİNCİ BÖLÜM 

I. — ADALET HİZMETLERİ 

İLKELER VE POLİTİKALAR 

816. Yargıtayın ağır işyükünün hafifletilmesi ve içtihat mahkemesi olarak görev yapmasını sağlamak 
amacıyla ilgili yasalarda değişiklikler yapılacak ve üst mahkemeler kurulması gerçekleştirilecektir. 

817. Adlî Yargı Mahkemeleri Kuruluş Kanunu hazırlanarak yasama organına sunulacaktır. 

818. Hâkim ve Cumhuriyet Savcıları ile Avukatların meslek öncesi ve meslek içi eğitimlerinin en iyi bi
çimde sağlanabilmesi için «Eğitim Merkezi» kurulacaktır. 

819. Mahkeme binaları ile bunların teftiş ve stândardizasy onunun yargı görevine yaraşır bir düzeye ge
tirilmesi sağlanacaktır. 

820. «Medenî Kanun Komisyonu» çalışmaları en kısa sürede sonuçlandırılıp değerlendirilerek gerekli 
yasal düzenlemeler yapılacaktır. 

821. Nizaısız yargı işlerini dava konusu olmaktan çıkaran, bu konularda basit ve hızlı kararlar vermeyi 
mümkün kılan «Nizasız Yargılama Usulü Kanunu» çıkarılması üzerinde çalışmalar yapılacaktır. 

822. Yargı organlarının uyguladığı gecikme ve temerrüt faizi oranları alacaklıyı mağdur etmeyecek yeni 
bir düzene kavuşturulacaktır. 

823. İyi halli hükümlülerin daha serbest şartlar içinde çalışmaları ve ıslah edilmeleri amacına yönelik 
olarak, iş esası üzerine kurulu ceza infaz kurumları artırılacak, mevcut iş yurdu çalışmaları genişletilecek, 
hükümlü ve tutukluların işgüçleri değerlendirilecektir. 

II. — KAMU YÖNETİMİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ 

İLKELER VE POLİTİKALAR 

824< Kamu yönetiminin yeniden düzenlenmesinde, kamu hizmetlerinin kuruluşlar arasında, hizmette bir
lik ilkesine uygun, dengeli, etkin ve kaynak israfını önleyecek bir şekilde dağıtılması esas alınacaktır. 

825. Bu düzenlemede, yetki devri esasına önem verilecek, plan ve program uygulaması açısından merkez 
ile taşra teşkilatı arasında etkin bir ilişki kurulacaktır. 

826. Organizasyon ve yönetim araştırmaları yapılarak, bürokratik işlemler basitleştirilecek, hizmetlerin 
ekonomik, kaliteli ve hızlı bir şekilde götürülmesini sağlayıcı ve tasarruf ilkelerine uygun ve gerektiği hallerde 
vatandaşın beyanını esas alan yönetim usulleri geliştirilerek uygulamaya konulacaktır. 

827. Personel ve ücret sistemi; günün şartlarına uyum gösteren, kuruluşlararasında dengeli, kalifiye persof 
nelin istihdamına imkân veren bir yapıya kavuşturulacaktır. 

828. Kuruluşların fonksiyonları ile uyumlu insan gücü planlaması yapılacak ve buna göre kadro ve unvan 
standardizasyonu gerçekleştirilecektir. 

829. Kuruluşlarda her kademedeki görev, yetki ve sorumluluklar kesin sınırları ile tespit edilecek, so-; 
rumluluktan kaçmanın, müeyyidesinin belirlenmesine özellikle önem verilecektir. 

830. . Merkezî yönetim ile yerel yönetimler arasındaki ilişkilerin esasları belirlenerek uygulamaya konu
lacaktır. 

831. Bakanlıklar, Katma Bütçeli Kuruluşlar ve Kamu İktisadî Teşebbüsleri faaliyetleri, azamî tasarruf 
tedbirlerine uygun olarak yürütülecek ve teşkilatlanmalarında bu hususa özellikle önem verilecektir. 
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832. Araştırma, Planlama ve Koordinasyon birimleri kuruluş amaçla ile uyumlu bir etkinliğe kavuştu
rulacaktır. 

. 833. Vali ve Jl Koordinasyon Kurullarında, Plan ve Program Uygulamasını etkin bir şekilde izleme ve 
değerlendirmelerine ye kaynakların rasyonel kullanımını sağlayıcı işbirliği ve koordinasyon görevlerini yerine 
getirmelerine imkân veren düzenlemeler yapılacaktır. 

III. — VAKIF KURULUŞLARI 

İLKELER VE POLİTİKALAR 

834. Bir millî müessese olarak vakıflar, millî niteliklerinden saptırılmadan, vakıf hukuku ve kültürüne 
uygun olarak teşvik edilecek ve yaşatılması için gerekli tedbirler alınacaktır. 

835. 903 sayılı Kanun ve ilgili tüzükte, teftiş ve denetim mekanizmasının geliştirilmesi esasları da göz-
önüne alınarak gerekli düzenlemeler yapılacaktır. 

836. Vakıflara 903 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde vergi muafiyeti tanınmasında; kalkınma plan 
ve program ilkeleri dikkate alınacaktır. 

837. Vakıf emlakine gerek şahıs, gerekse kamu idareleri müdahalelerinin önlenmesi için gerekl tedbirler 
alınacaktır. 

838. Yurt içi ve yurt dışı vakıf eski eserlerinin korunması ve yaşatılması için gerekli tedbirler alına
caktır. 

IV. — HUKUK V.E PLANLI KALKINMA 

İLKELER VE POLİTİKALAR 

839. Mevzuatla ilgili planlama, koordinasyon, uygulama, denetim hizmetleriyle birlikte mevzuatın hazır
lanması, ayıklanması, derlenmesi, basım ve dağıtım hizmetlerinin düzenlenmesine gerekli ağırlık verilecektir. 

840. TBMM'de yasama referans ve danışmanlık hizmeti için bir birim kurulması üzerinde durulacaktır. 
841. Türk hukuk sistemindeki mevzuat sorunlarının giderilmesini sağlamak amacıyla yapılan çalışmalara 

hızla devam edilecektir. 

842< Kural koyma, Kanun hazırlama ve mevzuat konularının hukuk öğreniminde bağımsız bir konu 
olarak ele alınması için çalışmalar yapılacaktır. 

843. Ekonomik, sosyal ve kültürel politika ve tedbirleri içeren kanun tasarılarına nihaî şekli verilmeden 
önce Devlet Planlama Teşkilatının görüşünün alınmasına özen gösterilecektir. 

V. — TANITMA VE KAMUOYUNU AYDINLATMA 

İLKELER VE POLİTİKALAR 

844. V. Plan döneminde yurt içi ve yurt dışı tanıtma; toplumun yapısı, kültürü, gelenekleri, ekonomisi, 
çağdaş nitelikleri ile bir bütün olarak ele alınacaktır. 

845. Yurt içi tanıtma faaliyetleri, vatandaşları millî ilke ve hedefler çerçevesinde bütünleştiren, asgarî or
tak noktalarda birleştiren, serbest ve doğru bilgi dolaşımına dayalı bir yapıda olacaktır. 

846., Devlet - Vatandaş ilişkilerinin sağlıklı biçimde oluşmasını sağlamak amacıyla vatandaşla devlet 
arasında karşılıklı bilgi akımını sağlayacak organizasyona ilişkin tedbirler alınacaktır. 

847. Yurt dışı tanıtmada amaç, Türkiye'nin dünyadaki yerini, Türk toplumunun amaçlarını, iç ve dış so
runlarını dünya kamuoyuna anlatmak, yanlış ve olumsuz izlenimleri düzeltmek olacaktır. 
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VI — PLAN UYGULAMASININ İZLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ 

İLKELER VE POLİTİKALAR 

848. Sektörler, alt sektörler ve kuruluşlar bazında, işletme ve yatırım faaliyetleri ile politika ve tedbir
lerin uygulanması etkin bir şekilde izlenecek, darboğazları giderici tedbirler süratle alınacaktır. 

849. Plan ve programların hazırlanması ve uygulanmasında, karar merkezleri ve uygulayıcılar arasında 
direktif ve bilgi akımının hızlandırılması ve güvenilirlik ölçüsünün artırılması için gerekli tedbirler alınacaktır. 

850. Plan ve program uygulamalarının izleme ve değerlendirilmesi, kuruluşların Araştırma, Planlama ve 
Koordinasyon birimleri tarafından sürekli olarak etkin bir şekilde yapılacak ve bu birimler Devlet Planlama 
Teşkilatı ile sıkı bir işbirliği içinde bulunacaklardır. 

851. Yıllık programlarda öngörülen yatırımlar kuruluşlarca «Yıllık İş Programları» yapılarak yürütüle
cektir. 

852. Çeşitli kuruluşlarca yürütülmesi gereken stratejik nitelikteki büyük projeler için Devlet Planlama 
Teşkilatının koordinasyonunda ilgili kuruluşların işbirliği ile «Koordineli Uygulama Programı» hazırlanacaktır. 
Kuruluşlar ayrıca, Planda belirtilen hedef ve öncelikleri temel alan «Beş Yıllık Çalışma Programı» düzenleye
ceklerdir. 

853. işbirliği ve koordinasyon sorunlarının öncelikle uygulamadan sorumlu kademeler düzeyinde çözümüne 
çalışılacaktır. Bu amaçla işbirliği ve koordinasyon ile görevli birim ve temsilcilere gerekli yetkiler devredile
cektir. 

854. Devlet istatistik Enstitüsü çalışmalarında temel verilerin ıslahına ağırlık verecek, bu Enstitü bünyesinde 
en kısa sürede bir bilgi bankası kurulması sağlanacaktır. 

855. Bütün kuruluşlarca Plan hedeflerine uygun yatırım alanlarının, çok yönlü araştırmalara dayalı 
olarak belirlenmesi üzerinde önemle durulacaktır. Buna göre, özellikle maliyet tahminleri, termin planlaması, 
iç ve dış finansman gereği konularını kapsayacak şekilde hazırlanacak projeler, yıllık programlarda öngörülen 
dönemlerde Devlet Planlama Teşkilatına gönderilecektir. 

856. Valiler yasal denetim ve gözetim görevlerini yerine getirirken Plan ve Program uygulamalarını da 
izleyecek ve değerlendirecektir. Valiler bu konuda 11 Koordinasyon Kurullarından yararlanacaktır. 




