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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

(Kültür Bakanı Gihad Balbaın'm 'istifası ile boşa
lan ve 1 Ocak 1982 tarihinde Turizm ve Tanıtıma Ba
kanlığı d'le birleşıtiriecek olian KfüJıtüır BakianHığına 
15 Aralık 1981 tarihinden 1 Ocaık 1982 tarihîme ka
dar, Turizm ve Tanıtma Bakanı ilhan Evlliyabğlu'-
nun vekillik etaesiiniin uygun görüldüğüne dair Döv-
lıet Başkanlığı tezkeresi Genel Kurulun bügisıinıe su-
ısunufldıu. 

M. Tallât Saraçoğlu'nun hastalığı nedenliyle 20 
gün müddeti© izlinli sayılmasına dair Başkanliik tez
keresi onaylandı. 

,1462 Sayılı Harp Okullian Kanonunun Değişlik 
4 ncü Maddesıinlin Değiştirilmesi Hakkındaki Kanun 
Tasarısının, Gelen Kâğıtlardan Gündeme atanması 
onaylandı, maddeleri ve tümü kabul edildi. 

21 Aralık 1981 Pazartesi günü saait 14.00'te top
lanılmak üzere BiıHıeşüme saat 14.25'te son verildi. 

Fenni ISLlıMYELl 
/Başkan; 

.Başkanivekülıi 

llmren AYKUT 
Kâtip Üye 

Evliya PARLAK 
Kâtip Üye 

H. — GELEN KÂĞITLAR 

Tezkereler 
1. — Aihımet Erhan HakkındaM Ölüm Cezasının 

Yerime Getiritoesıine Dair Başbakanlık Tezkeresi. 
(3/56) (Başkanhğa geliiş tarihli : 18.12.1981) (Adalet 
Komisyonuna) (18.12.1981) 

2. — Fatiih Laçiragil Hakkındaki Ölüm Cezasının 
Yerine Getirilmesine Dair Başbakanlık Tezkeresi 
(3/56) (Başkanlığa geliiş tarihli : 18.12.1981) (Adalet 
Komisyonuna) (18.12J.981) 

Raporlar 
'3. — Uluslararası Bir Aile Cüzdanı ihdasına tüiş-

ikin Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulundu

ğuna Dair Kanun Tasarısı ve Milli Savunma, İçişleri 
ve Dışiişlıeri Komlisyonu Raporu. (1/55) (Raporun 
Başkanlığa geliiş tarihii : 16.1:2.1981) (S. Sayısı : 3.7) 
(Dağııtma tarihi : 17.13.1981) 

4. — 5659 Sayılı Atatürk Orman Ciltliği Müdür
lüğü Kuruluş Kanununun 3 ncü Maddesinin Değiş-
üirilmesıi Hakkında Kanun Tasarısı ve Tarım ve Or-
ımaın, Köy İşleri ve Kooperatifler Komisyonu rapo
ru. (1/106). (Raporun (Başkanlığa geliiş tarihli : 
17 . 12 . 1981) (S. Sayısı : 38) (Dağıtaa tarihi : 
18 . 12 . 1981) 

»m<* 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 14.00 

BAŞKAN : BaşkanveMII M. Vefik KİTAPÇIGİL 
KÂTİP ÜYELER : Evliya PARLAK - Kamer GENÇ 

BAŞKAN — Sayın» üyeler, Danışma Meclisinin 21 nci Birleşimini açıyorum. 
Çoğunluğumuz vardır. 

IH — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Başbakan Bülend Ulusu'nun, memleketimi
zin iç ve dış genel durumu ve hükümet çalışmaları 
hakkında demeci. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, Ulusu Hükümetinin 
Sayın Başbakanı ile değerli Bakanlarının ilk defa 
toplu ollarak Danışma 'Meclisimizde bulunmaların-
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dan dolayı duyduğumuz memnuniyeti bilhassa belirt
mek listenin, 

Ayrıca, (Başkanlık Divanı olarak siz sayın üyeler 
adına Sayın Ulusu Hükümetine, Memleketimize ve 
Milletimize yapmakta oldukları değerli ve başarıilı 
hizmetlerden dolayı takdir ve güVen duygularımızı 
arz ederim. 

Sayın üyeler, memleketimizin iç ve dış genel du
rumu ve hükümet çalışmaları hakkında Sayın Baş
bakanımıza, Meclisimize bilgi sunmaları hususunda 
yaptığımız ricayı kabull etmiş bulunmalarından dolayı 
sizler adına teş'ekkürllıerimi arz ederim. Konuşmala 
rint yapmak üzere Sayın Başbakanı kürsüye davet 
ediyorum. 

Buyurun Sayın Başbakan. (Sürekli alkışlar) 

BAŞBAKAN BÜLEMD ULUSU — Saym Baş
kan, sayın üyeler; 

Ülkede barış ve güveni sağlamak ve gerçek an
lamda parlamenter demokratik düzemi kurmak ama
cıyla Türk Silahlı Kuvvetleri 'tarafından gerçekleş
tirilen 12 Eylül Harekâtından sonra memleketimizde 
huzur ve güven sağlanmış ve özgürlükçü demokrasi
nin kurulması yolunda önemJıi adımlar atılmış 'bulun
maktadır. 

Ülkemizde demokrasinin kurulması yolunda ula
şılan en önemli aşamalardan biri de, 23 Bkim 1981 
tarihinde Yüce Meclisinizin çalışmalarına 'başlamış 
bulunmasıdır, 

Türkiye'de sağlıklı ve İnsan hak ve hürriyetini 
tam anlamıyla koruyan bir parlamenter demokratik 
sistemin kurulması konuşumda 'büyük görev ve so
rumluluklar üstlenmiş hulunan Danışma Meclisinin 
değerli üyelerini saygılarla selamlarım. 

Sayın Başkan, Danışma Meclisinin sayın üyeleri, 
21 Eylül 1980 tarihinde göreve başlamış olan Hü

kümetimizin çalışmaları, memleketimizin ekonomik 
ve sosyal durumu, dış politika alanımdafci gelişmeler 
ve 1982 yılında üzerinde duracağımız hususlar hak
kında bilgi vermek üzere huzurunuza gelmiş bulunu
yorum. 

Ülkemiz 12 Eylül öncesinde çok igüç günler yaşa
mıştır. Dışarıdan des'teklenen ihanet şebekeleri Tür
kiye Cumhuriyeti Devletini parçalamak ve yıkmak 
için her türlü haince tertibe 'başvurmuşlardır. Bu ha

ince tertipler sonunda bir kısım Türk gençleri, âdeta 
birbirine düşman kamplar haline getirilmiş ve karşı
lıklı olarak silahlı çatışma gafleti içine düşmüşlerdir. 

Siyasi istikrarsızlıktan, sorumsuz kurumsal dav
ranışlardan yararlanılarak ve hatta kamu kuruluşla

rına sıziarak Devlet 'Otoritesi zaafa uğratılmıştır. 
Kalkınmakta olan bir ülkede mevcut olan ekonomik 
ve sosyal prdbleml'er vesile edilerek, hatta bazı hal
lerde, esasında mevcut olmayan suni problemler ya
ratılarak yıllar süren kesif propaganda faaliyetlerine 
girişilmiştir. Böylece vatandaşlar arasında düşmanlık 
ve kuşaklar arasında yabancılaşma yaratılmak için 
her türlü haince plan uygulamaya konulmuştur. 

t Bu ortamda dış kaynaklarca silah, malzeme ve 
eğitim imkânıyla desteklenen ve yine dış mali kay
naklar tarafından beslenen yıkıcı ve bölücü örgütler 
memleketi her geçen gün biraz daha artan bir hızla 
tam bir anarşi ortamına sürüklemişler, toplumda gü-
venslizlic, endîşe ve ümliıtsizlk psikolojisini yaygın-
laşltırmışlardır. 

Bütün bunların sonucu olarak Devlet otoritesi 
zayıflamış, hükümetler vatandaşların can ve mal gü
venliğini sağlayamaz hale gelmiş, güzel yurdumuz 
parçalanmanın eşiğine gelmiştir. 

işte bu şartlar içinde, altalarımızın canları ve kanı
ları pahasına bizlere armağan etmiş olduğu Türkiye 
Cumhuriyeti Devletini ve O'nıun bütünlüğünü koru
manın idraki içinde olan miletim'iz, bekasına yönelen 
tehdide karşı direncini ve hayatiyetini bir defa daha 
göstermiştir. Milletin öz varlığı olan Türk Silahlı 
Kuvvetleri, Aziz Milletinin isteği doğrultusunda 
Cumhuriyeti korumak ve kollamak görevini yerine 
getirerek 12 Eylül 1980 tarihinde ülke yönetimine el 
koymuş ve memleketimizi! bugünkü huzur ve güven 
ortamına kavuşturmuştur. 

İDevletÜn ciddî ve tarafsız tutumu sonucu olarak 
tesis edileni güven ortamında vatandaşlarımızın deste
ğinden de yararlanan Silahlı Kuvvetlerimizin ve gü
venlik kuvvetlerimizin çalışmaları neticesinde 12 Ey
lül 1980'den önce, günde ortalama olarak 22 olan 
anarşi ve terör olayları kurbanlarının sayısı 12 Ey
lül 1980'den sonraki dönemde, günde l%ı altona düş
müş bulunmaktadır. 

"12 Eylül 1980 tarihinden 20 Aralık 1981 tarihi
ne kadarki dönemde ayrıca, toplam olarak 85 422 
tülfek, 704 060 taibanca ve makinali tabanca, 2 havan 
topu, 33 roket atair, 77 roket atar mermisi, 5 uçaksa
var silahlı, 5 242 865 mermi ve 84 adet telsiz cihazı 
ele geçirilmiş veya halik tarafından güvenlik kuvvet
lerine teslim edilmiş bulunmaktadır. 

Yine 'bu dönem içinde askeri mahkemelere inti
kal eden 26 860 dava dosyasından 17 671 adedi ka
rara bağlanmış ölüp, halen 24 625 kişi tutuklu, 
1997 kişi gözaltında ve 3849 kıişi de hükümlü bulun
maktadır. 
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Bu dönem içinde işkence iddialarıyla 'ilgili oîarak 
370 dosya açılmıştır. Bunlardan 110'u hakkında ko
vuşturmaya gerek görülımıemıiış, 43 tanesi mahkemeye 
intikal ettirilmiştir.! Diğerleri üzerindeki tahkikat de
vam ettirillmek'tledir.1 Mahkemeye intikal eden olay
larla Siğili davalarda 28 kişi hakkında tutuklu olarak, 
69 kişi hakkında ise tutuksuz olarak işlem yürütül
mektedir. Bu davalarda bir emniyet görevlisi hakfcnv 
da, sanıklara işkence yaptığı liddiasıyla 14 yıl hapis 
cezası verilmiştir, 

Sıkıyönetim mahkemelerince verilen 70 ölüm ce
zasından 27'sij halen Askerî Yargıtay'da incelenmek
tedir. Bu cezalardan 18*1 Askeri Yargıtay'ca 'bozul
muş, 25'i ise onaylanmıştır. Onaylanan ölüm ceza
larından 17'si Milli Güvenlik Konseyine intikal et
miş ölüp, bunlardan T4'ü onaylanmıştır. Onaylanan 
ölüm cezalarından 4'ünün firarda olması nedeniyle, 
10'u infaz edilmiştir. 

Karşılaştığımız tehdit ile her alanda yapılan mü
cadele milletimizin desteğiyle 'sürdürülmekte ve ge
lecekte memleketlin aynı noktaya gelmesini önleyecek 
kalıcı çözümler üzerinde ısirarla çalışılmaktadır. Bu 
konuda Yüksek Heyetinizin de önemli hizmetler ifa 
edeceği şüphesizdir. 

'Şimdi, genısl ekonomik gelişmeler ile ilgili duru
mu arz edeceğim., 

Sayın üyeler; 
Ekonomik meselelerin ele alınmasında gözden uzak 

tutulmaması gereken temel nokta, ekonomik gdişmemi-
zin asırlık gecikmelerden sonra, Cumhuriyetle 'birlik
te hemen hemen sıfırdan başlamış olmasıdır. Geçen 
zaman içinde büyük mesafeler atamıştır. 1923'te 
fert başına gelirimiz 50 doların altında iken, bugün, 
1 300 dolarım üstüne çıkmıştır. 1923'ün nüfus başına 
6 Kw/saat olan elektrik üretimi1, bugün, 500! Kw/!sa;a-
tı geçmiştir. 1'940'da 400 milyon, Kw/saat olan üre
tim, 25 milyarı aşmıştır. Ancak, henüz arzuladığıma; 
seviyeye ulaşmış değiliz. 

Gelişmekte olan ülkelere has çeşitli problemi eni
miz vardır. Bu problemler son yılarda dış etkiler 
ve içeride izlenen polMiıkalar sebebivfe dalha da yo
ğunluk kazanmıştık. Dışarıda enflasyon, petrol kri
zli ve buna bağlı olarak oırtaya çıkan ekonomik dur
gunluk, içeride de tüketimi üretimin önüne geçiren, 
kolaya kaçan, kısa ömürlü olmaya mahkûm çözüm
lere itibar olunması, gayretsiz kazanılmış gelir im
kânları yaıratılmasıı, dış ekonomik şartlardaki geliş
meleri telafi edici tedbirlerin yeterince ve zama
nında alınmayışı, siyasî istikrarsızlık ve anarşi sebe

biyle ekonomik gelişmenin ikinci plana düşmesi ve 
düşürülmesi, Kanun dışı yollarla üretimin engellen
mesi; 1977'den sonra enflasyonun çok büyük boyut
lara varmasına, yatırımların gecikmesine, 1977 ve 
1978'de üretim artıştı hızının düşmesine ve nihayet 
1979 ve 1'980'de ise üretimin düşmesine yol açmış
tır. 

İBiır yandan enflasyonum şiddetini artırması, diğer 
taraftan ödemeler dengesinde oluşan kritik döviz 
darboğazı sebebiyle normal ekonomik faaliyetler 
durmuş, yeni yatırımlar için gerekli olanlar bir tara
fa, mevcut kapasitelerin gerektirdiği cari ithalâtın 
yapılması için dahi döviz bulunamaz olmuş, akar
yakıt yokluğundan hasat tam olarak yapılamamış, 
ulaşım felce uğramış, spekülasyon ve karaborsaya 
bağlı olarak haksız kazanç ortamı alabildiğine geliş
miş, toplum; «yarın bulamam» veya «fiyatı nasıl olsa 
artacaktır» düşüncesiyle tüketim hummasına kapamış
tır. Daha sonra, ithalatın bir nebze ferahladığı nok
tada da kanun dışı yollarla üretimin engellendiği gö
rülmüştür, 

İBu sebeple; göreve başladığımız noktada, bu alan
da karşılaştığımız en önemli meselle, ekonominin 
yenliden yatırım yapan ve üreten bir yapıya kavuştu-
rulmasıydı. Bunun içim, gerçekten, ürettiğimiz kadar 
harcama yapmamız, tasarruf etme alışkanlığımızı ye
niden hatırlamamız, dışarıda oluşan ve kontrolümüz 
dışındaki fiyatların ekonomiye yüklediği kaybı tüke
timde tasarrufla azaltmaya çalışmamız, bu yolla gi
deremediğimiz ilâve yükü, toplum içinde adil bir şe
kilde dağıitmamıız, gayretlerimizi döviz darboğazını 
aşmaya yöneltmemiz, üretim ve gdiriimiizıi öncelikle bu 
yolla artırmaya çalışmamız gerekiyordu. 

Ekonomik sahada takip etmekte olduğumuz is
tikrar ve gelişme polÜtükasınını ana prensıiplıerli budur. 
istikrar, gelişmenin alternatifi olarak değil, gelişme
yi sağlayacak temelim oluşıturullması olarak düşünül-
müştürı 

Ana hedefi gerçe'kleştirmelk üzere, iç enflasyon 
kaynaklarının kurutulmasına önem verilmiş, para, 
kredi, faiz, kur, dış ticaret, fiyat, tarımsal destek
leme, bütçe ve Kamu İktisadi Teşebbüsü politikasıy
la ilgili konularda çeşitli düzenlemeler yapılmış, Ser
maye Piyasası Kanunu çıkarılmıştır. Bu meyanda, 
kamu maliyesi alanında yapılan yasal düzenlemeleri 
özellikle belirtmek isterim. 

©aşta Gelir VergM, Kurumlar Vergisi ve Vergi 
Usul Kanunu gibi ana vergi kanunları olmak üzere, 
büıtüin vergi kanunlarımda uzun zamandan beri zorum-
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îu bale gelmiş bulunan değişiklikleri yapmak için 
12 Eylül 1980 tarihinden sonra 29 adet yasa çıkarıl
mıştır. Böylece, vergi sistemi elkonomıik, mali ve sos
yal amaçlı ve gen'iş kapsamlı bir düzenlemeye tabı 
tutulmuştur. Yapılan bu düzenlemelerle vergi yükü 
'daha adil bir şekilde dağıtılmış ve kamu gelirlerinde 
önemli artışlar sağlanmıştır. 

Mahalli idarelerin içinde bulundukları mali sıkın
tıları gidermek ve bu idarelerin vatandaşlarımıza ek
siksiz hizmet edebilmesini sağlamak amacıyla Beledi
ye Gelirleri Kanunu ile belediyelere ve özel idarele
re Genel Bütçe Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkın
da Kanun çıkarılmıştır. 

Birikmiş vergi ihtilaflarını asgariye indirmek ve 
gizli kalmış servetleri ortaya çıkarmak için, Tahsila
tın Hızlandırılması Hakkında Kanun çıkarılmıştır. 

Bugün, izlediğimiz politikaların ilk sonuçlarım de
ğerlendirebilecek durumdayız. 1981'in sonunda, eko
nomik alanda hemen göze çarpan en önemli iki hu
sus, üretimin yeniden artmaya başlaması ve 1977' 
den beri hızlanan enflasyonun bu yıl geriletilmesidir. 

Üretimde görülen gerileme trendi, 1980'in son 
aylarından itibaren, özellikle iş barışının tesis olun
ması ve ihracatı teşvik eden diğer politikaların etki
sini göstermeye başlamasıyla olumlu yöne yönelmiş
tir. 

1979 ve 1980'de üst üste iki yıl gerileyen milli ge
lirin, yapılan tahminlere göre, bu yıl programlanan 
miktarı aşarak % 4,4 oranında bir artış göstermesi 
beklenmektedir. Bu artış, büyük ölçüde sanayi sek
töründeki gelişmeden kaynaklanmaktadır. 12 Eylül 
1980 sonrasında alınan tedbirler ile sanayi sektörün
deki olumsuz gelişme durdurulmuş ve % 7,6'lık bir 
büyüme hızı sağlanmış bulunmaktadır. 

Üretimimizdeki gelişmeyi çeşitli mallar itibariyle 
de kısaca belirtmek istiyorum. 

12 Eylül sonunda linyit ve taşkömürü üretimi % 13 
ve 12, elektrik enerjisi üretimi % '6, kâğıt üretimi 
% 22, gübre üretimi % 79, çimento üretimi % 17, 
filtreli sigara üretimi % 61 ve sıvı çelik üretimi de 
% 30 artış göstermiştir. 

TopHaım sanayi kesiminin üçte birini temsil eden 
10 kalem anamalda Ocak - Eylül dönemi üretimi, 
1980 yılına oranla % 15,3 oranında artmıştır. 

Bu gelişmelerin sonucu olarak gayri safi yurt içi 
hâsıla içinde sanayi sektörünün payı yeniden yüksel
miş* ve % 22,6 seviyesine ulaşmıştır. Sanayi sektörün
de, alınan tedbirlere bağlı olarak sağlanan yeniden 
büyüme eğilimi, olumlu sonuçlarını Türkiye'nin dış 
ticaretinde de göstermiştir. 

Olumsuz hava şartlarına rağmen tarım sektörün
deki üretim artışı geçen yılın üzerinds olarak gerçek
leşmiştir. 

Üretimde 1981 yılı içinde görülen olumlu geliş
menin 1982 yılında da sürmesini beklemekteyiz. Üre
timin önündeki en büyük engellerden ithalat darbo
ğazı aşılmış, işgünü kayıpları giderilmiştir. Halen 
üretim açısından en büyük darboğaz elektrik enerji
sidir. Bu alandaki yatırımlara özel bir önem veril
mekte ve yeni kapasitelerin bir an evvel üretim dev
resine sokulmasına çalışılmaktadır. 

1982 yılında da milli gelirin % 4,4 oranında art
ması hedef alınmıştır. Son yıllarda milli gelir artış 
hızının nüfus artış oranının da gerisinde kalmasından 
ve kalkınmanın duraklamasından sonra, tekrar bu 
büyüme hızına erişilmiş olması, işsizliğin azaltılma
sı, ekonominin durgunluktan çıkmaya yönelmesi ve 
refah seviyesinin yeniden yükselmeye başlaması ba
kımından önem taşımaktadır. 

Biraz evvel ifade ettiğim gibi, 1981 yılında uy
gulanan ekonomi politikalarının en somut sonuçları
nı fiyatların genel seviyesine ilişkin rakamlarda gör
mek mümkündür. 1981 yılının 11 aylık döneminde, 
Toptan Eşya Fiyatları Genel Endeksindeki kümüla-
tif artış % 23,6'dır. 1980 yılının aynı dönemindeki 
artış hızının % 88,9 olduğunu gözönüne alırsak, bu 
konuda önemli bir başarı kazanıldığı anlaşılacaktır. 

Genel fiyat seviyesinde kaydedilen olumlu geliş
menin tüketici fiyatlarında da benzer biçimde ger
çekleştiğini görmek mümkündür. Ankara Geçinme 
Endeksinde 11 ayda % 25,4; İstanbul'da ise % 27,1 
oranında artış olmuştur. 1980 yılının aynı döneminde 
bu artışlar; Ankara'da % 81,7, istanbul'da % 68,4 
idi. 

1981 yılı için başlangıçta hedef olarak alınan 
% 40'lık enflasyon sınırının aşılmadığını ve hatta 
bunun altında bile kalındığını bugün artık söylemek 
mümkündür. 

Yıl içinde program disiplinine bağlı kalınarak uy
gulanan; para - kredi - faiz, Kamu İktisadi Teşeb
büsleri, bütçe, tarımsal destekleme ve vergi politika
ları, bu sonucun alınmasında etkili olmuştur. Kamu 
harcamalarının sağlam kaynaklara dayandırılmasında 
ve enflasyonun kontrol altına alınmasında çıkarılmış 
olan vergi kanunlarının büyük payı vardır. 

1981 yılında enflasyonu artırmayacak ve tarım
sal ürün yapısını rasyonelliştirecek bir destekleme ve 
ürün politikası uygulanmıştır. Destekleme alımları 
kapsamı belirlenirken birincil ürünlerin desteklenme-
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si esas alınmış, yan ve ikincil ürünlerle ülke ölçeğin
de üretimi önemli olmayan ürünler destekleme kap
samından çıkarılmıştır. 

Şu hususu da önemle belirtmek isterim ki, fiyat
lar genel seviyesindeki artış hızı, ekonomi durgunluk 
içinde iken değil, aksine yeniden hareket kazanırken 
geriletilmiştir. 

1982'de bu hızı daha da yavaşlatarak % 25'e in
dirmeyi hedef alıyoruz. Ancak, enflasyonun talep 
yönünden gelen bariz kaynakları kurutuldukça dış 
enflasyonist faktörlerin ve maliyet yönünden gelen, 
ekonomik verimlilikle ilgili faktörlerin nispi önemi 
artmaktadır. Dolayısıyla, enflasyonla mücadele daha 
da zorlaşmaktadır. Gelecek yıllarda, ekonomik açı
dan gereksizliği belirlenen himaye şemsiyelerinin bes
lediği verimsizliklerin giderilmesine daha büyük önem 
vermemiz gerekecektir. 

İstikrar programının önemli bir parçası olan pa
ra - kredi, faiz politikası ile 1981 yılında paradan 
kaçış durmuş, tasarruflar, artan oranda banka siste
mine yönelmiştir. 

Bir ekonominin sürekli olarak Merkez Bankası 
kaynaklarına dayalı açık finansman yoluyla işlerli
ğini sürdürmesi mümkün değildir. Bu nedenle, 1981 
yılı içinde ekonominin reel kaynaklarla çalışmasına 
büyük özen gösterilmiştir. Yeni vergi kanunlarının 
sağladığı kaynaklar bütçe politikasının para - kredi 
politikasını destekleyici yönde kullanılmasına imkân 
vermiştir. Böylece, Merkez Bankası kaynaklarına as
gari düzeyde başvurulmuştur. 

Banknot emisyonu, Merkez Bankası kredileri, pa
ra arzı ve toplam kredi - mevduat rakamlarının 1981 
yılı içinde izlediği gelişme, ekonominin reel kaynak
larla çalışması yönünde alınan tedbirlerin başarılı 
olduğunu göstermektedir. 1980'in ilk 10 aylık döne
minde emisyon hacmindeki büyüme % 53,4 iken, bu 
yıl aynı dönemde artış % 32,3'e inmiştir. 

1980 yılının 10 aylık döneminde % 58,6 oranında 
artış gösteren Merkez Bankası kredilerinin, 1981 yı
lının aynı dönemindeki gelişmesi % 25,4 düzeyinde 
kalmıştır. 

Öte yandan, banka kredileri Ekim ayı sonu itiba
riyle 1 trilyon 158 milyar 700 milyon lira düzeyin
dedir. Banka kredileri 1981 yılının 10 ayında mev
duat artış hızının altında kalarak % 46,8 oranında 
artış göstermiştir. Net banka kredilerindeki artış ise 
% 39,8'dir. 

Para - kredi alanında 1981 yılının 10 aylık döne
mindeki en önemli gelişmelerden bir diğeri de, top

lam mevduatta görülen artıştır. 1 Temmuz 1980 ta
rihinde toplam 481'9 milyar lira olan mevduat hac
mi 1981 yılı Ekim ayı sonunda 1,161,5 milyar liraya 
ulaşmıştır. 

Ayrıca, ekonomiye kaynak yaratma açısından 
önemli bir fonksiyonu olan vadeli mevduat, ilk ola
rak 1981 yılı içinde gösterdiği önemli artış ile vade
siz mevduatın önüne geçmiştir. 

1982*de para ve kredi politikası aynı dikkatle uy
gulanacak, tasarruf, enflasyona karşı korunarak teş
vik edilecektir. 

Ekonomi politikamızın başarılı olduğu diğer bir 
saha da, ödemeler dengesidir. Ekonomi hızla dışa 
açılmaktadır. Döviz durumumuz çok olumlu bir ge
lişme içinde bulunmaktadır. Döviz transferlerinde 
bekleme ve gecikme yoktur. 

Daha önce dış ödemelerde büyük güçlük çeken 
Merkez Bankamız, bugün ödemelerini süratle yapar 
hale gelmiştir. Yurt dışındaki itibarı bakımından Tür
kiye ekonomik açıdan güçlenen, borcunu muntazam 
ödeyen, kredi verilebilir bir ülke olma özelliğini ye
niden kazanmaktadır. 

ithalat normal olarak sürdürülmektedir, 1981 
Ocak - Ekim dönemi ithalatı geçen yıla göre % 14,4 
oranında artarak 7,1 milyar doları bulmuştur. Yıl 
başında 9 milyar dolar olarak programlanan ithala
tın yıl sonu itibariyle 8,8 milyar dolar civarında ger
çekleşmesi beklenmektedir. Bu miktar ile, ekonominin 
gerek petrol, gerek petrol dışı mal ihtiyacı yeterli 
ölçüde karşılanmaktadır. 1982 yılı için İ0 milyar do
larlık bir ithalat hacmi öngörülmüştür. 

Dış ödemelerimizi ithalatı kısarak, ekonomik 
faaliyeti sekteye uğratarak dengelemeyi düşünmüyo
ruz. Ekonomik geçerliliği artık kalmamış, uzun yıl
lardan beri devam eden, atalete, haksız rantların oluş
masına yol açan himaye tedbirlerinin tedricen azal
tılmasını ve kaldırılmasını düşünmekteyiz. Doğru se
çilmiş alanlarda yapılacak ithalatın sağlayacağı reka
beti, ekonomide dinamizmi ve verimliliği artırıcı bir 
unsur olarak görüyoruz. Gerek bu açıdan gerek kıt 
döviz faktörünün keyfiliğe kaçma ihtimali taşıyan 
idari kararlarla tevziini önlemek amacıyla ithalatta 
tedrici bir serbestleşmeyi hedef alıyoruz. 1981 'de bu 
yönde bir adım atılarak kotaların kaldırılması yolu
na gidilmiştir. 1982'de mahdut bazı malların itha
linde daha serbest bir politika izlenecek, koruma ted
ricen artan oranda kur ve gümrük politikasıyla ger
çekleştirilecektir. 

Dışarıdaki resesyona bağlı olarak dünya ticaret 
hacminin daralmasına ve korumacılık eğilimlerinin 

472 — 



Danışma Meclisi B : 21 

artmasına rağmen, ihracatımız gerek miktar, gerek 
yapı olarak tahminleri aşan bir gelişme göstermekte, 
Türkiye kendi bölgesinde yeni pazarlara hızla gir
mektedir. Bu yıl 3,5 milyar dolarlık hedefi büyük 
ölçüde aşarak ve geçen yıla göre % 55 oranında ar
tış sağlayarak 4,5 milyar dolara ulaşacağımız anla-
şıimktadır. 

îhrcatın kompozisyonu kayda değer bir şekilde 
değişmeye başlamıştır. Sanayi ürünleri ihracatının pa
yı, Ocak - Ekim dönemi itibariyle 1981 yılında bir 
önceki yıla göre % 36,4'ten % 47,8'e yükselmiştir. 
Diğer bir önemli husus da ülke ağırlıklarının Orta - Do
ğu lehine değişmesidir. Ocak - Ekim dönemi itiba
riyle ihracatın OEOD ülkelerine artış oranı % 38,3 
iken, Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerine artış ora
nı % 195 olmuştur. 

Gelecek yıl ihracatta ihtiyatlı bir tahminle 5 mil
yar 850 milyon doları hedef alıyoruz. Dış pazarlar
da engellenmediğimiz ve mevcut politikaları daha 
dikkatli bir biçimde sürdürebildiğimiz takdirde bu
nun da aşılabileceğini ifade etmek isterim. 

1981 'de ihracatı rekabete açan, formaliteleri azal
tan, lisansa taibi maları sınırlayanı ve tescil sistemin© 
son veren bazı düzenlemeler yapılmıştır. 1982'de 
mevcut politikallara ilaveten ihracatı daha da kolay
laştırıcı ıbazı tedbirler alınacaktır. 

Döviz kazandırıcı işlemlerde mal ihracı yanında, 
dış müteahhitlik, turizm, navlun, transit taşıma gibi 
hizmet ihracı da hızlı 'bir gelişme göstermektedir. İşçi 
dövizlerimizin de yıl sonunda 2,5 milyar doları aşa
cağını umuyoruz. Döviz prdblernini kendi gücümüz
le kalıcı bir şekilde aşmamız şarttır. Gelecekte, geç
miş yıllardaki gibi 'büyük tutarlarda devletten/ devlete 
tavizli program 'kredisi alınabilmesi ihtimali azal
maktadır. O sebepledir ki, döviz kazancımızı artıra
cak politikaların fasılasız sürdürülmesi büyük önem 
taşımaktadır.' 

iBu vesileyle, büyük Ibir dinamizm ve vatansever
likle döviz gelirlerimizin artırılmasına katkıda bulu
nan ihracatçılarımız, işçilerimiz, müteşelbbislerıimiz ve 
üreticilerimiz ile 'bu konuda tamamen yeni bir anlayış 
içinde, memleketimize yeni pazarlar ve imkânlar sağ
lamak için üstün gayret sarf eden yurt içimdeki ve 
yurt dışındaki kamu görevlilerine huzurlarınızda te
şekkür etmek istiyorum. 

Buradan Ibütçe ile ilgili maruzatıma geçiyourn : 
Danışma Meclisinin: Sayın Başkanı ve değerli 

üyeleri; 
Ekonominin yönlendirilmesinde ve diğer ekono

mik politikaların olumlu sonuçlar vermesinde büyük 
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etkisi olan bütçede, uzun bir süredir ihmal edüllen te-> 
mel prensipHerin geçen yıl 'ihyası cihetine gidıillmıiştir. 
Başlangıç ödenekleriyle yıl sonu harcamaları arasında 
'bütçeyi bütçe olmaktan çikaraın büyük farkların gide-' 
rilmesi hem ödenek artışlarının disiplin altına alına
rak enflasyonist baskıların kontrol edilmesini, hem 
de millet parasının mahalline harcanmasını temıin 
'bakımından büyük önem taşımaktadır. Bu yönde 
büyük mesafe alınmıştır. 

>1 trilyon 559 milyar lira ile bağlanan 1981 Büt
çesinin Ekim ayı sonundaki'ödenek toplamı % 5,1 
artışla 1 trilyon 638 milyar Iradır. Bu oranın geçmiş 
yıllarda çok daha 'büyük olduğunu, sadece 1980'tie 
% 52,7'ye ulaştığını hatırlamakta yarar görmekte
yim. 

1981 yılı Konsolide Devlet Bütçesi harcamaları, 
31 Ekim itibariyle 813,5 milyar Türk Lirasıdır. Bu 
rakam 1980 yılının aynı dönemine ait harcama top
lamı olan 551,6 milyar Türk Lirasıyla karşılaştırıldı
ğında, % 47,5 'îuk 'bir artış görülmektedir. Söz ko
nusu artış 1980, yılında ise, aynı dönem itibariyle bir 
önceki yıla oranla %ı 79,9 olarak gerçekleşmişti. 

(Bir başka deyişle, sekiz aylık dönem içinde 1981 
yılı Konsolide Devlet (Bütçesi harcamaları; hir önceki 
yıla göre, 1980, yılının 1979'un aynı dönemine oranla 
gösterdiği artıştan % 40,6 daha yavaş bir hızla büyü
müş bulunmaktadır. 

Ekim; sonu verilerine göre 1981 yılı sonunda har
camaların 1 trilyon 630 milyar lira olacağı tahmin 
edilmektedir. 

1981 yılı Bütçesinin gelirleri, yine Ekim sonu M-
bariylö 894,1 milyar lira olmuştur. Mart - Ekim dö
nemi konsolide gelir toplamı, 1979 ve 1980 yıllarının1 

aksine harcama düzeyini aşmış bulunmaktadır. Bir 
önceki yılın söz konusu dönemine göre 1980 yılında 
Ekim sonu harcamalarının büyüme hızı, aynı dönem 
için gelirlerde görülen artış hızının üzerinde iken, 
bu durum 19811 yılında tersine dönmüş ve yıine Ekim 
sonu verilerine göre gelirler Ibir önceki yıla nazaran 
% 76,8 artarken, harcamalarda kaydedilen büyüme 
hızı % 47,5 oranında olmuştur. 

Gelirlerde kaydedilen artışlar sonucu 1981 Ekim 
ayı sonunda bütçe uygulaması 80,6 milyar Türk Li
ralık geffiır tfazflaısı vermliişjüir. Bu denge 1979 yılının 
isöz konufsu dönemlinde - 4,8, 1980 yılırida da - 45,9 
ımiiHyar Türk Lirası (idi. 

ilstfilbrarın sağlanmasında itemd. aıraç loftaıralk gör
düğümüz foültçe, dMplihlii tviır harcama polMkaısı iz
lenerek ve bütçe gelMeri rödl olaralk aultırılLaıralk; maılli 
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yılbaşında açılkladığımız (ülkeler çerçevesinde dengeli 
ıbir biçimde uyguılanmalktadur. 

1981 Bütçesine esas ıdlan temel prensipler çerçe-
vestade 10 aylık olarak Ihazınlanımıış ottan 1982 Büt
çesi 1 (trilyon 815 miyar flliıradır. 'Bu miMarm 490 
milyar Türk O raisi personeli giderlerine, 352 ımlMyar 
lirası diğer carii giderlere, 381,7 tmlilyar lirası yatı
rım harcamalarına ve 591,3 milyar İrası da transfer 
Iharcamalarına ayrılmıştır. 

1981 yıllının 10 aya irca edilmiş büyüklfülklenine 
göre bu Bütçe; personeli giderllerine % 35,1, diğer ca
nilerde % 32, yaltırım ödeneklerinde % 36,7 ve trans
ferlerde de % 31,4 oranlarında artış öngörmakltedir. 

1982 iyili KonlsoHide IBütçe gelMeninin 1 (trilyon 
815 miyar Hira olması Ihdktenlrnıekftedir. Bu miktarın 
1 (trilyon 726 miyar liralık bölümünü Genıel Bütçe 
gelinleri, 23 ,9 ımiiyar İnattık kısmını Katma Bütçe 
gelinleri, 65 milyar liralık (bölümünü de dç liısltükıraz 
gdlirferi dluşiüuracakltır. Bu noktada 1982 Biitçesfine 
Ihâkim ottan anafiilkirder ve Bütçenin ağırlık verdiği 
konular üzerinde kısaca durmak istiyorum. 

Bütçe enflasyonu yüzde 25'e dindirme ve mil'lli 
geliri % 4,4 oranında arttırma hedefine göre hazır-
lanımıştır. Bunun için, t>ir yandan harcamalara aşırı 
hız vermeme, enflasyonlar mücadelede ve ödemefer 
dengesinde sağlanan ibaşıaoyı koruma, 'düğer yandan 
da henüz harekete geçmiş olan ekonomfiyi durgunlu
ğa sdkmama gibi değtişlilk hedeflerin 'denıgölenmesine 
gayret ediilrriiştir. Teklif edilen şekliyle Bütçe, ilsftlik-
rar programını ve gelişme hedefiinli destekleyecek 
Ibir büyüklüğü (temsil ettmıdklbedir. 

1982 Bütçeslinde toüır yandan cari harcama gerek
leri, diğer yandan Bütçenin 'tasarruf güdünün ko
runması amacı uygun bir şekilde ıtdlif ediımliştdr. 

Kamu sektörümün başlıca tasarruf kaynağı büt
çedir. Bu tasarruf Bütçe cari gelinlerinin yüksekliği, 
cari] haroamaılarıın ve earii (transferlerin kontrol al
tlında. (tutulması oranında aritmakta ve yatırımlar ve 
diğer sermaye transferleri (içlin ikaynafk (teşkil etmek
tedir. Geçiriliş yılllarda iBütçıe gdlrlerinin ydtadnce 
artırıiaimayışı, Ibuna mukabil cari Ikareteerlii 'harcama
ların ıhızfla genlişttetimesli sebdbliyle Bütçenin .tasarruf 
gücü glİtltiilkçe zayıflamış gerek Bütçenin, gerekse foü-
Itîün kamu ısdktönünün yaltırım gerdktterii entayonist 
finansmanla karşılanır olmuştu. Bumun olumsuz so
nuçlarını (hepimiz ıbiılliıyoıruz. Böyle Ibir durumda ya-
(tınmlardan vazgeçilmesinin de, memlıeketiilrnlİEİn eto-
noım/lk gdlişmıeısd açısından, geçeni ve uzun vadeli 
(bir çare olmadığı açıkltır. Bu isdbaplHedir kd, 1981 yı-

I lında dalha önce îbelrittiğiım gM, vergi kanunlarında 
önemlii düzenlemeler yapıılımış ve bu yolla Bütçe ge-

I dıirileri ve dottaıyıisuyl'a bütçe (tasarrufları büyük ölçüde 
artnrıdmıştır. Bunldan sonra bu gücün /korunması ve 
artırılması, ıbir yandan da cari karekterilli ıharcaima-
Harıın kontrolüne, diğer yandan da vergi idaresinin 

I dalha i'yü çalışır (halie getirilmesine 've vergi kayıpları-
I nın asgariye fedidlmesline ıbağlı ottacalkltır. 

ıSon yıllarda geçirdiğimiz ışMddtli enflasyonun 
olumsuz 'ötiküfsünli en ağır şekilde Ihiısseden Devlet me
murlarının dkonomdk durumları ınıispü olanak gerile-
miştlir. Hem sosyal adaldt gereği olarak, hem de 

I Devfldt ımekanizmaısmın daha liıyıi işler hale getiril
mesi Ibakımından memurilaomıza, 1982 Bütçesiyle 
Ikaynakların dlverdliği oranda (ilâve bir limlkân sağ
lanmasına çalışıllmışjtır. 1982 Bütçeslinde carii harca
ma artışlarında en önemi faktör (bu husus olmuş
tur. 

I ' 
I Bütçenin yatırımlar açısından önemlii bir özelliği, 

kamu yatırımlarında geçten yıl Ibaşttalttığımız Deıvleltlin 
asili fonksiyonlarına ağırlık verime pol'Mkaısınıh kuv-
vetlendfiriilerefc sürdürülmesidir. San yılarda eko
nomik (büyük sıkıntısı çekilen alltyapı dksikllkierinin 
giderilmesine önem 'vermekteyiz. Yialtırımlların sek
töre! önceflliklerindekd ağırlık kaydırması, bu »tip ya
tırımlar genel ve (katma Ibütçali kuruluşlar Itarafın'dan 
gerçekleşt'iriilmeklte lolduğundan, Bütçe yatırımları-

I nm KİT yaftırımlarına göre daha fazla arthrnaisını 
gerdkftlirmîştir- dediğimiz fbu yaltırım politülkasının 
durgunllulk gösîteren inşaalt sektörünü de Ihareke'te ge-

I çürici Ibir düki yapacağını ibeHirtmek isterini. 
I Bütçeyle ülişk'M (yönünden özellıikleriıni Ikısaoa be-

lirtöiğim kamu 'yaltırımları üzeninde biraz daha dur-
I m'ak istiyorum. 

Göreve bıaşladığımızda yaltırım programlarının 
I ıtemel dkonomilk pollitikalar ve Ihedefiler doğrulituısun-
I «da rasyonöleştıiırillmesii' ve lyönılendirlmesli en önerrii 

ısloruınlaırdan Ibirdınli teşM dtmdkteıydli. Zira, devamlı 
I iantan proje sltoku ısoınucu, yatırım programında kay-
I nalk imkânıyla ödenek ihtiyacı arasındaki denge 'bo-
I zullmıuş; sınıaiı ottan ıkaynalklar çok sayıda projeye 
I yayıldığından öncelikler kaybedlimîiş; proje paketi 

devamlı kaynak tüke/teın; (fakait ekonomiye makul 
sürede dönüş vermeyen tbttr hale gelrnıiştıi. Bu du-

I rum da enflasyonun önemlii sebeplerinden 'birlini teş
kil eftmdklteydıi. Diğer taraftan kamu gdMeriındn ye-

I tensiziiği ısdbebiylıe lenıfllasıyonlisıt ıfihanismıanıın azaıKtıl-
I ması hallinde, yaltırımların dalha da geriılemesli ıkaçı-
I nıllmıaz oluyordu. NıiteÖdim, 'bu yüzden son yıîlarda 
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'kamu yatırım harcamalarında ıredl olaıralk önemli Ibir 
gelişime kaydedilmemişti. Blddki proje stokunu mevcut 
ve yemi sağlanabilecek reel kaynaklaria alksalfimadan 
yürütmek mümkün görüllmemdkteydi. 

iBu sdbeple 1981 ve 1982 Proıgraımilaırıında yatıınım 
harcamalarında verimliliğin artırılması hedef olarak 
alınımış ve Ibu ımaıksafüla bütün projeler yeniden göz
den geçMlîlmlişItıir. 

(Böylece sdklfcorel ağırlıklar ve proje öncelikleri 
genel ekonomik politika lije uyumlu Ibir ışeikilde belir-
lenmliş ve sınırlı kaynağın çok sayıda proje yerine, 
beli hedeflere yömıelk projelere tahsisi yoluna gi
dilmiştir. 

Sdktördl ıseviyede enerji ve ımadencilk; tarım, 
ulaştırana ve 'haberleşme ille dkonoimıik ve sosyal ge
lişmeyi sağlayacak diğer altyapı 'yatırımlarına önce-
0lik verilmiştir. 

IProje bazında da devam eden projelerin ttamam-
ılarımasına, ihracat potansiyeli bulunan projelerim 
darboğaz giderici ollan ve dkomıomilk büyüme bakı
mından önem taşıyan projeler ile mevcut altyapı ve 
tesislerin balkım, onarım ve âdaıme projelerine ağırlık 
veriılmıiştir, 

ıBuna mukabil öncelliğü olmayan, şliımdiye kadar 
önemli 'bir yatırım yapılrnıaımış bukunan, kısa sürede 
ürötifme geçemıeyeedk olan ve finansman problemli 
ıbulkınan projeler lise yavaşjatıflmakta veya ertelen-
mdkltedk. 

tŞimdü de sektöre! geliişmelıere değinmek 'iıstiyto-
ırum. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Ana seklbörl'erddki durumumıuz ve hedef aldığı

mız gelişmeler şöyledir: 

Tarım : 
Sahip olduğu ıgeniş potansiyel nedeniyle kalkın-

ımaımıza büyük katkıda bulunmasını lbdkledi!ği/miz ıta-
ırım sdktör<ünün önemi ve san yıllarda iç ve dış dko-
nomilk şartlarda ortaya çılkan değişiiikllıilkller sebebi ile 
daha da artmış bulunmaktadır. 

Tarımsal ürdtlimdıe elde edilen çolk önemli gelliş-
mdlere rağmen, Türkiye Ibu allandalkü avantajlarını 
henüz itam olarak değedendirdblimiiş değildir. 

IHükümet Pırogratmındaı tarımın gdliştirilmesi, ifca-
ınım&al girdilerin zamanında temünü, Ikredü siteminin 
projeye dayalı olarak getirilmesi ve yaygınlaş'tırıl-
ıması, araışltırma ve yayım hfamıdtlleriniın )kiöye etkin 
bir şekilde ulaştırılması hedef atanmıştır. 

Yatırım, fiyat, deslhekleme ve ı&ülbvanısiiyon podi-
ıtükallarıyla ve kurumsal düzenlemelerle tarıımisal üre-

ittimi ve ihracatı artırımla yönünde önemli adımlar 
atılmıştır. 

Tarımsal girdilerin temini ve çiftçilere ulaişltırıll-
ımaısında daırlboğazllar giderilmiştir. Tohumculuğun 
geliştirilmesi ve hayvancılığın desitdkHenımesi yönün
de yeni politikalar üzerinde çalnşıilmaktadur. 

Zirai Ikıredılerde projeye dayalı ve 'konlfcrolü kre-
dileme sistemli 'daha da ıgeli'Ştiritoıdklfce, tarım sektö
rüne ayrıüao kaynaklar içinde orita ve uzun vadeli 
kredilerin oranı gittikçe ariirıilmak/badır. 

Ormancıllılk sektöründe fee; 45 (bin lhdktar alanda 
ağaçlandırmaya, 4 'bin hektar allanda erozyon kont
rolü gerçdkleştiriiıecdktir. 

1982 yılında (tarım sektörüne 'boplaım Ikaırau yaltı-
'rımlarının yiüzde İH'i 'ayrılacaktır. IBu yatırımların 
da yüzde 66,5'u altyapıya yönelik olup, toprak ve 
ısu kaynaklarının geliştirilmıesline tahsis ediimişıtir. 
Altyapı yatırımlarıyla 118 bin bdklbar alanda yemi 
sulama şebekesinin teslisi, 35 ıbin hektar alanda tarlaı 
içi hizmetlerinin tamamlanması hedef alınmıştır. 1982 
yılında 11 adet Ibüyülk sulama projesi tamaımlana-
oalkltır. 

Enerji ve madencilik : 
Enerji yetersizliği, ülkemizin en başta gelen so

runlarından 'biridir. Memleketimizin gelişmesi bakı
mından, 'büyük önem arz eden enerji üretimimin ar
tırılması, üzerinde dikkatle durulan ve yatırımlarda 
en büyük ağırlık verilen konu olmuştur. 

1981 yılında 165 megavatlık Soma B-l ve li80 me
gavatlık Keban 5 nci üniteleri deneme işletmesine 
alınmıştır. 

1981'de 1 40O köyümüze daha elektrik götürüle
rek yıl sonunda 19 744 köyümüz elektriğe kavuştu
rulmuş olacaktır. 

1982 programında toplam kamu yatırımlarının 
% 23,7'sıi enerji sektörüne tahsis edilmiştir. Bu yatı
rımların da % 60,7'si üretim tesislerine, ı% 27,8'i ile
tim ve dağıtım tesislerine ayrılmıştır. 

1982 yılında Soma B-2, Tunçbilek B-l ve 2, Ya
tağan 1 ve 2, Aliağa Gaz Tribünü, jeotermal santral, 
Suat Uğurlu ve 'Keban 2'nin üç ünitesi devreye gire
cek, 'böylece 1549 megavat ilave 'güç elde edilmiş ola
caktır. 

Afşin - Elbistan A Termik Santralının inşaatı 
sürmektedir. Bu yatırımda herhangi bir darboğaz 
meydana gelmemesine itina gösterilmektedir. Ülke
mizin en büyük hidroelektrik santralını teşkil ede
cek olan Atatürk Barajının altyapı hizmetlerini ger-
çeklieştirmdk üzere, Uıtfa Tüneli ve Baraj derivasyon 
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tünelinle yeterli tahsis yapılmıştır. Baraj gövdesinin ' 
ve hidroelektrik tesislerinin ihalesi için nazarlıklar 
sürdürülmektedir. 

Taşkömürü üretiminde son yıllarda izlenen üretim 
düşmesi durdurulmuş ve 1981'in ilk 9 ayında ı% 12 
üretim artışı sağlanmıştır. 

Madencilik sektöründe yatırımların ağırlığı birin-
cıi'l enerji kaynaklarındadır. Bu yatırımlarda en büyük 
pay kömüre, petrol aramalarına, bakır ve demire ve
rilmiştir. 

1982 yılında Afşin - Elbistan A Linyit Projesi gibi 
termik santralılara bağlı kömür projelerine ve Batı 
Raman Projesine ağırlık verilecektir. 

Sanayi : 
Sanayileşmede temel politikamız, yerli ve yaban

cı ıkaynaklardan ve teşebbüs gücünden azami ölçüde 
yararlanarak sanayiimizi avantajlı olduğumuz alanla
ra yönlendirmek, sağlıklı bir bünyeye kavuşturarak 
sanayiin ekonomik gelişmeye artan oranda katkıda 
bulunmasını sağlamaktır. 

İmalat sanayiinde devam eden projeler ile kapa
site kullanımını artırıcı, modernizasyona ve darbo
ğaz gidermeye yönelik yatırımlara ağırlık vermekte
yiz. 1982 yılında bu alandaki yatırımların en büyük 
kısmı ara mallan sanayi dalımda yapılacaktır. 

Gıda sanayiinde şeker fabrikalarına öncelik veril
miştir. 1982 yılında 38 bin ton kapasiteli Muş Şeker 
Fabrikasının inşası ile Burdur ve Malatya Fabri
kaları tevsii çalışmaları tamamlanacak ve böylece 118 
bin tonluk ilave kapasite yaratılacaktır. 

Sigara sanayiinde Tokat Fabrikası 1982 yılında 
tamamlanmış olacaktır. 

'Kâğıt sanayiinde Balıkesir Gazete Kâğıdı ve Ke
reste Fabrikaları entegre tesisi 1981 yılında tamam
lanmıştır. 170 bin metreküp kapasiteli Akdeniz te
slisi ise, 1982 yılında hizmete girecektir. 

1982 yılında gübre sanayii rasyonel'izasyonu ve 
bu sanayi dalında enerji tasarrufu projelerine ağırlık 
verilecektir. 

Petrokiımya sanayiinde izmir Aliağa Kompleksi
nin^ 1983 yılından itibaren peyderpey işletmeye alın
ması pragramlanmışitır.ı 

Kimya sanayiinde ise önemli bazı projeler 19'82 
ve 1983 yılında bitirilecek şekilde programlanmıştır. 
Bunlar : Eıtibankın Bor Türevleri tesisi ile Hidrojen 
Peroksit tesisi; Tekelin Rafine Tuz tesisi ile Çamaltı 
Tuzlasının modernizasyonudur. 

Çimento sanayiinde Adıyaman ve Samsun Çimen
to Fabrikaları 1982'de işletmeye alınacaktır. 
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• Demir - Çelik sanayiinde İskenderun'un tevsiatı-
nâ ağırlık 'verilmiştir. 1,1 milyon ıton sıvı çelik kapa
sitesini 2,2 milyon tona çıkaracak tevsi projesi 1984'te 
tamamlanacaktır. Demir çelik sanayiinin modernizas
yonu; hammadde, ulaştırma ve enerji sorunları bir 
master plan çerçevesinde ele alınmıştır. 

Altyapı, ulaştırma, haberleşme : 
Devletin esas fonksiyonu olan altyapının- gelişti

rilmesi temel politikamızdır. Son yıllarda, özellikle 
ihracatın ve transit ticaretin gelişmesi ile ulaştırma 
sektöründe darboğazlar ortaya çıkmaya başlamıştır. 

Demiryolu ulaştırmasında 25 adet dizel anahat 
lokomotifi, 20 adet yolcu vagonu, 800 adet yük va
gonu ve ;1K) adet elektrikli dizi imali gerçekleştirilmek
tedir. '26 adet lokomotifin büyük onarımı tamamlan
mıştır. Yine ıbu yıl hava ulaştırmasında Dalaman 
Havaalanının pist yapımı, Adana Havaalanı pistinin 
büyük onarımı ve Türk Hava Yollan, Yeşilköy Bil
gisayar Merkezi tamamlanmaktadır. 

Denizyolu ulaştırmasında Türk Deniz Ticaret Fi
losuna 1981 yılında 950 bin DWT,luk kapasite eklen
miştir. 

1982 yılında ulaştırma ve haberleşme sektörüne 
171 milyar Türk liralık yatırım yapılacaktır. 

E - 5 'güzergâhındaki duble yol hizmetlerine ve 
Türkiye ıtransit karayolları ile transit taşımacılıkta 
kullanılan limanlan hudut kapıllarına bağlayan yol 
projelerine ağırlık verilmiştir, 

Haydarpaşa - izmit otoyolunun İzmit'ten itiba
ren 19 kilometrelik kısmı 1982 yılında trafiğe açıla
caktır. 

'Ülkemizin coğrafi durumu bakımımdan büyük 
önem taşıyan ekspres yolların yapımının hızlandırıl
ması, böylece kıtalararası geçiş tıkanıklığının gideril
mesi ve bu yatırımlar için kendi kendini finanse ede
cek kaynaklar yaratılması üzerinde durulmaktadır. 

Nakliye kapasitesinıin artırılması amacıyla Ocak -
Kasım 1981 arasında 1 429 TIR ithaline müsaade 
verilmiş olup, 597 TIR fiilen ithal edilmiş, 120 TIR 
ise, yabancı sermaye aracılığı ile gelmiştir. 

Demiryolu ulaştırmasında yapımı sürmekte olan 
Sivas - Divriği, Aliağa - Menemen, Samsun Bakır 
Kompleksi ve Suni Gübre tesisleri demiryolu bağlan
tılarıyla izmit Şehir Geçişi projelerine hız verilmiştir. 

Ayrıca, özellikle yük taşımaları yönünden/ önem 
taşıyan bazı hatlarda yeni demiryolu yapımına esas 
olacak teknik ve ekonomik yapılabilirlik etütllieri ça
lışmalarına ağırlık 'verilmektedir. 

1982'de 129 kilometrelik demiryolunun elektrifi
kasyonu gerçekleştirilecektir. 
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Denizyolu ulaştırmasında Hopa, Trabzon, Sam
sun, Haydarpaşa, Derince, İzmir, Antalya, Mersin ve 
iskenderun Limanlarında kapasite artırıcı yatırımlara 
hızla devam edilecektir. 

Haberleşme sektöründe 1982 yılında 195 Ibin hat
lık telefon ilavesi ile telefon santral kapasitesi 1 mil
yon '640 (bine çıkarılacak, 10 bin hatlık teleks projesi 
hızlandırılacaktır. 

Körfez .ülkeleriyle haberleşmeyi geliştirilecek 15 
milyar Türk Liralık maliyetli yeni bir proje programa 
alınmış ve 1982 için 2 milyar Türk Lirası ödenek ay
rılmıştır. 

Simidi de sosyal yapıdaki gelişmeler hakkında ma
ruzatta bulüımmak is^oram : 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Hükümet Programımızda yer alan temel prensip

ler ve öngörülen hedefler doğrultusunda, sosyal ve 
kültürel yapının ıslahına ve getoştirilmesine yönelik 
çalışmalar devam etmektedir. 

Çalışma hayatını düzenlemeye ve çalışma barışının 
yenilden tesisine yönelik gayretler olumlu yönde sür
dürülmektedir. Memleketin içinde bulunduğu istik
rarsız ortam yüzünden önceki yıllarda öngörülen iş
gücü kayıpları sona ermiş, buna dayalı olarak üretim 
ve istihdamda olumlu gelişmeler kaydedilmiştir. 

Toplu tş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu, 
Sendikalar Kanunu ve İş Kanunu tasarıları hazırlan
mıştır. Bu tasarıların kanunlaşmasına önem vermek
teyiz. 

Çıraklık, Kalfalık ve Ustalık Kanununun ise, çı
rakların ekonomik ve sosyal haklarını düzerileyecek 
ve eğitim imkânlarını sağlayacak biçimde değiştiril
mesi çalışmalarına başlanmıştır. 

Memleketin içinde bulunduğu ekonomik ve sosyal 
şartlar nedeniyle toplu iş sözleşmelerininı yapılması 
geçici olarak ertelenmiştir. Ancak, işçilerimizin top
lu iş sözleşme 'düzeninin getirdiği menfaatlerden yok
sun kalmalarını önlemek ve süresi sona eren toplu üş 
sözleşmelerinde gerekli ücret artışlarını sağlamak 
üzere, özel bir kanun' çıkarılmış ve bu kanun hük
müne dayanılarak Yüksök Hakem Kurulu kuırulmuş-
tUTj 

Yüksek Hakem Kurulu Yaırgıtayda d'ş davalarına 
bakan dairenin başkanının riyasetinde, Hükümet, işçi 
ve iş/veren temsilcilerinden oluşmaktadır. 

Kurul, Ocak 1981 ayında faaliyetine başlamış, 
resmi verileri ve çeşitli kuruluşların önerilerini değer
lendirerek genel prensiplerini tespit etmiştir. 

Nisan 1981 ayından itibaren sürekli ve yoğun bir 
şekilde çalışan Yüksek Hakem Kurulu, 20| Aralık 1981 

tarihi itibariyle 4773 işyerinde çalışan 523 bin 639 iş
çiyi kapsayan toplu iş sözleşmesini yenıilemiştir. 

1979 yılında 5 400 Türk Lirası oUarak tespit edi
len kanuni asgari ücret 1981 yılında % 85,2 oranında 
artırılarak 10 Ibin Türk Lirasına çıkarılmıştır. 

Avrupa ülkelerine 1974'ten 'beri gittikçe azalarak 
süren işçi göndermeleri 1980 yılından itibaren tama
men durmuş bulunmaktadır. Ortadoğu ülkelerine işçi 
göndermeleri ise, devam etmektedir. 1980 yılında 
tş ve İşçi Bulma Kurumu kanalıyla yurt dışına gön
derilen 28 5ı03 işçinin 24 063'ü, 1981 yılı Ekim sonu 
itibariyle de 46 690 işçimin 43 93 8'i Ortadoğu ülke
lerine gitmiştir. Bu gelişme, Ortadoğu ülkeleriyle sür
dürülen iyi ilişkilerin ve söz konusu ülkelerde faaliyet 
gösteren müteahhitllerimizjin elde ettikleri başarının 
bir 'neticesidir. 

Sosyal güvenlik alanında ise, Gelir Vergisi Kanu
nunda yapılan bir değişiklikle sakatlara vergi indirimi: 
sağlanmış, Sosyal Hizmetler Kurumu Kanun tasarısı 
korunmaya muhtaç çocukları da kapsayacak biçimde 
hazırlanmıştır. 

Sosyal Sigortalar Kanununda yapılan bir değişik
likle 1 Şubat 1982 tarihinden itibaren geçerli olmak 
üzere, işçi emeklilerinin maaşlarında % 25 net orta
lama artış sağlanmış, emeklilik mevzuatında emekli
ler (Lehine bazı düzenletmeler gerçekleştirilmiştir. 

2422 ve 1479 sayılı Kanunlarla Sosyal1 Sigortalar 
Kurumu ve Bağ - Kur'un mali yapıtları kuvvetlendi-
rilmiş, 2362 sayılı Kanunla Emeklıi Sandığı dul ve 
yetimlerimin maaşları yükseltilmiş, 2330 sayılı Nakdi 
Tazminat ve Aylık'Bağlanması Hakkınıdaki Kanun ile 
de şehit güvenlik mensupilarnnın eş ve çocuklarının ge
lecekleri teminat altına alıinımııştır, 

Eylül 1980 tarihinden bu yana bazı Avrupa ülke
leri, Kıbrıs Türk Federe Devleti ve Avustralya ile ya
pılan anlaşmalarla, bu Ülkelerde çalışan 1'85 bin ci
varında işçimize ve ailelerine yemi imkânlar sağlan
mıştır. Ortadoğu ülkelerindeki işlilerimizin sosyal gü
venlik haklarıyla ilgili diplomatik çalışmalar sürdürül
mektedir. 

Milli eğitimi ve öğretimde gençlerimizin Atatürk 
ilkeleriyle Atatürk milliyetçiliğinin bilinci içinde ye
tişmeleri için gerekli tedbirler alınmıştır. 

Okul kitaplarıyla yardımcı ders kitaplarının bir ko
misyon taralfından .gözden geçirilerek Atatürk ilkele
ri çerçevesinde yeniden düzenlenmesi ve Milli Eğitim 
Bakanlığı tarafından basılarak yayınlanması planlan
mıştır. Ortaokul, lise ve yüksekokullar için inkılâp 
tarihi kitapları hazırlanmaktadır. 



Danışma Meclisi B : 21 21 . 12 . 1981 O : 1 

1981 - 1982 Programlarımda teknik öğretime ağır
lık verilmiş ve 'bu alandaki yatırımların 'bitirilmesine 
çalışılmıştır. ©u arada, yeni öğretim yılında 23 en
düstri meslek lisesi öğretime açılmıştır. 

Yıl içerisinde başlatılan okuma - yazma seferber
liği 1 milyon 200 Ibin kişiyi kapsamıştır. 

(Gerek mesleki 've teknik eğitim, gerek 'okuma -
yazma aılanında Kanun tasarısı hazırlıkları son saf
haya gelmiştir, 

Yurt diışundaki çocuklarımızın eğitimi konusuna 
önem verm ekteyiz. 198ı2 Programında bu alanda ye
ni tedbirler alınacaktur. 

Yaşayan ve konuşulan Türkçenin korunmasına 
ve geliştirilmesine gayret etmekteyiz. Ders kitaplarının 
'dili üzerinde çalışmalara 'başlanmıştır. öğretmenlerin' 
ve yöneticilerin okullarda aşırılıktan kaçınarak yaşa
yan Türkçeyi ıkullanmailarına itina edilmektedir. 

(Milli 'eğilimimizi sistem ve teşkilat olarak Atatürk 
İnkılapları ve tikeleri doğrultusunda belirlenen sağ
lıklı yapıya kavuşturmak amacıyla başlatılan «Milli 
Eğitim Teşkilat Kanunu» ve «Milli Eğitim Temel 
Kanunu» hazırlıkları bitirilmek üzeredir. 

Yükseköğretimi yeni esaslara 'bağlayan, Yükiselk-
öğretim Kanunu bu yıl fca'bul edilmiştir. 2457 sayılı 
Yükseköğretim Kanunu lile yükseköğretimin bütün .ke
simleri, yanıi üniversiteler, akademiler ve yüfcsekokul-
lar yeni bir yapıya kavuşturulacaktır. Bu (Kanonla, 
yükseköğretim alanında 'bütün kaynakların planlı, 
programlı ve ©tikin ibtir şekilde kullanılması sağlana
caktır. Yükseköğretimin yurt sathımda dengeli hiır şe
kilde yayılmasına da ayrı bir 'özen gösteriilecektir. 

Yükseköğretim Kanunu, 'bir taraftan özerklik kav
ramını korurken, diğer yandan da yükseköğretim ala
nında Devletin 'gözetim ve denetimini sağlamayı ön-
görmekte'dür. Bu Kanun, yükseköğretim kurumları
mızda bilimsel araştırma, çalışma ve yayın konu
sunda yeni imkânlar getirmektedir. 

Yükseköğret'im yapmakta olan gençlerimizi bir ta
raftan modern bilıimin (bütün gerekleriyle teçlhiz eder
ken, diğer taraftan da onları Atatürk milldyetçiliğinlin 
'bilinçli bekçileri olarak yetiştirmeye her zamankinden 
dana Ifazla özen gösterilecektlr. (Alkışlar). 

Milli kültürümüz Devletimizin ülkesi ve 'milletliyle 
'bölünmez bütünlüğünün, •bir kelimeyle milli varlı
ğımızın temelini Ve tükenmez kaynağını teşkil etmek
tedir. iBu kaynağın geliştirilmesine en ,az maddi refahı
mız kadar 'önem vermekteyiz. 

ıBüyük Atatürk'ün (100 ncü doğum yıldönümü mü-
maselbetiyle ve bu yıldönümünü onun yüceliği sevi

yesinde kutlamak amacıyla 198İ1 yılı Atatürk Yılı ola
rak Man edilmiş ve geniş bir program uygulanmıştı. 
Bu arada, Atatürk'ün anısına armağan olmak üzere 
Atatürk Kültür Merkezinin inşaatına Ankara'da baş-
lanmuştıır. 

ıDin 'görevlilerinin her türlü siyasi çekişmelerin ve 
etkilerim dışında kalması sağlanmıştır. Huzur ye sü
kûnun tesisinde din görevlilerine de büyük sorumlu
luklar ıdüşfüğü açıktır, ©u amaçla, din adamlarının hiz
met içi eğitimileri hızlandırılmış, din adamı yetiştiren 
Miılli Eğitim Bakanlığına bağlı öğretim kurumlarında 
bazı düzenlemeler yapılmıştır, 

Eğitimde birliği sağlamak üzere, 'Kur'an kursları 
Diyanet 'İşleri ©aşkanlığına bağlanmış, Atatürk milîi-
yetçil'iği 've laiklik çerçevesi üçinde vatandaşlarımız 
arasımda inanç ve mezhep aynılıklarınım istismarı ön
lenerek lyurttaşlarımızın mili ülkülere bağlılığını ko
ruyucu tedbirler alınmıştır, 

Gençlerimizin, yüksek vatan sevgisiyle ve milli 
duygularla dolu olarak yetişmeleri gelecek için en 'bü
yük teminatım izidir. İBu alanda hiç bir fedakârlıktan 
kaçınmıyoruz. 

Öğrenci yurtları ve 'öğretim kurumları her türlü 
aşın cereyanlardan arındırılmış ve verimli çalışıma için 
müsait 'bir ortam oluşturulmuştur. 

Sağlık hizmetlerini herkesin yararlanabileceği bir 
seviyeye ulaştırma gayretleri sürdürülmektedir. 'Sağ
lık personelinim tam gün çalışması ile 'İlgili kanun, gö
rülen önemlıi aksaklıklar yüzünden iptal edilmiş, yü
rürlüğe giren '23Ö8 sayılı yeni (Kanun ile evvelce ko
nulmuş olan serbest tababet yasağı kaldirılmıştıır. 

Yürürlüğe giren, ©azı Sağlık Personelinin Devlet 
Hizmeti Yükümlülüğüne Dair 'Kanun ile esasen sayı
ca yetersiz olan sağlık personelinin ülke çapındaki 
dengesiz dağılımının halledilmesi yönünde önemli bir 
adlım atılmıştır. 

Memleket sağlığını emanet etmiş olduğumuz kıy-< 
metli hekimlerimizin çalışma ve gayretlerinin karşılı
ğı olan 'haklarını alabilmeleri için kendilerine mali 
imkânlarımızın elverdiği ölçüde yeni maddi olanak
lar sağlanacaktır. 

Devlet memurlarının özlük hakları ile ilgili çalış-
malanmız çok yönlü düzenlemeleri kapsamaktadır. 
Bunları ana hatları 'itibariyle şöyle toplayabiliriz : 

İL Hazırlanan ve Milli Güvenlik Konseyine su
nulmuş bulunan Devlet Memurları Kanunu değişik
lik tasarısında gösterge tablosu 300 - 1 200'den, 
3'50 - 1 4Ö0'e yükseltilmiştıir. Ek göstergeler, bilhassa 

, sağlık (personeli ve teknik personel bakımından hem1 
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genişletilmiş, hem de yükseltilmiştir, özelikle 
sağlık personelli ve teknik personel dikkate alınarak 
yan ödemelerin yükseltilmesi hususunda Bakanlar 
(Kuruluna yetki veren değişiklikler yapılmıştır., 

,2. iBüıtçe Kanunu tasarısı ile aylık 'katsayısı 25' 
ten 30'a yükseltilmiştir. 

İ3, Yan ödeme kararnamesi 1 Mart 1982 tarihine 
kadar hazırlan ip yürürlüğe konulacaktır. Yan öde
meler için uygulanan katsayı altıdan sekize yüksel-
Uilecektir, Aynıca, yukarıda da 'belirttiğim gibi sağlık 
personeline, teknik personele, üst yönetici ve dene
tim personeline genel artışlar dışında ayrıca ilave iyi-
leştirmelef getirilmektedir. 

4; IBütün bu değişiklikler sonucunda (Devlet me
murlarının aylıklarında ortalama* % 25 civarında bir 
artış olacaktır. 

Ancak, Devletin sağlık ve teknik personel ihti
yacının karşılanmaisı ve mevcudun korunması içlin 'ge
rekli tedbirler de ayrıca alınmaktadır. Bilhassa Tam 
Gün Yasasının kaldırılması dolayısıyla sağlık perso
nellinin ücretlerinin yeniden tespiti zorunlu (hale gel-
rnıiştir. Devletin sağlık kurumlarında yeterli sayı ve 
kalitede sağlık personeli bulundurmak hedefimlizıdir. 

!Bu maksatlarla ve \19'8İ2 Martından başlamak üze
re sağlık .personelinin ve tefcnıik personelin durumları
nı düzeltecek şekilde yat}; ödemelerinin yükseltilmesi 
ile ıilg>iıK yasal düzenlemeler bu mali yıl sonuna kadar 
tamamlanacaktır, 

Sosyal hizmetler alanındaki dağınıklığı giderme 
ve bu hizmetleri tek elde toplamak amacı ile bir ka
nun tasarısı hazırlanmış bulunmaktadır. 

Geçmişte görülen ilaç sıkıntısı, hammadde itbali-
na getirilen kolaylıklar ve alınan düzenleyici tedbir
ler sayesinde ortadan kaldırılmıştır. 

Çevre sorunları, özelikle büyük şehirlerde, sana
yi bölgelerinde 've civarlarında önem kazanmıştır.. Bu 
sorunların çözümü oldukça pahalı ve uzun süreli ya
tırımları gerektirmektedir. Şehirleşme ve sanayileşme 
neticesinde ortaya çıkan hava, su, toprak kirlenmesi
ni belirli bir program çerçevesinde asgariye indirme 
yolunda çalışılmaktadır. Bu maksatla İzmir Körfezi 
kirlliğilnıe çözüm getirmesi beklenen «İzmir Büyük 
Kanal Projesi» 19812 yılı Yatırım Programına alınmış
tır. «İstanbul (Kanalizasyon Projesi» ise dış kuruluş
ların da katkısı dle yürütülmektedir. 

(Konut problemini hafifletmek amacı ile Toplu 
Konut Kanunu kabul edilımiştıir. Sağlıklı ve ucuz konut 
temini için gerekli unsurları organize eden bu Ka
nunun uygulanmasını sağlayacak yönetmelikler hazır-
danmaktadır. 

Arsa Ofisi Kanunu, İmar Kanunu ve 775 sayılı 
Gecekondu Kanununda yapılması düşünülen bazı de
ğişiklikler dçin tasarılar hazırlanmıştır. 

Köylü nüfusumuz, şehirleşme hızı sebebiyle nispi 
olarak sürekli bir düşme gösterirken, mutlak rakamı 
olarak artmaya devam .etmektedir. Bu kesime kamu 
hizmetlerinin azamıi ölçüde götürülmesi çalışmaları 
hızlaırMırılımıştır. 

.Bu meyanda köylerimizin elektrik, yol, içme su
yu ve kullanma suyuna ilişkin ihtiyaçlarının karşılan
masına öncelik tanınmıştır. 

Halen köy yollarının uzunluğu 172 103 kilometre
ye, yeterli içme suyu olan yerleşim birimlerinin sayı
sı da 54 659'a ulaşmıştır, 

'1363 sayılı Kooperatifler Kanunu ile Köy Kanu
nuna ıjlüşkin tasarılar hazırlanmıştır-

Diğer taraftan Toprak Ve Tarım Reformu Ka
nunu yeniden dle alınarak hazırlanmıştır. 

Kalkınmada öncelikli yörelerimizin desteklenme-' 
sine 'özel bir dikkat gösterilmektedir. /Bu yörelerimiz
de uluslararası kuruluşların da katkısı ile 'özel kalkın
ma programlan uygulanmaktadır. 

Sayın Başkan, Danışma Meclisinin Sayın üyele
ri; 

Şimdi de müsaademizle dış politikamız hakkında 
bilgi sunacağım. 

Türkiyenin 12 Eylül 1980 öncesinin istikrarsız ve 
huzurdan yoksun ortamından kurtularak ülkede hu
zur ve istikrarın tam anlamı ile tesis edilmiş olması, 
sadece iç politika bakımından değil, memleketimizin 
dış politikası açısından da önemli ve olumlu gelişme
lere neden olmuştur. 

Kendi iç bünyesinde huzur ve İstikrarın hakim ol
duğu Türkiye, içinde bulunduğumuz bölgenin güven
liği açısından bir teminat Unsuru telakki edilmektedir. 
(Bu bakımdan ülkemizin siyasi açıdan önemi ve say
gınlığı her geçen gün biraz daha artmaktadır. 

Komşularımız ve dostlarımızla geliştirdiğimiz iliş
kiler hem siyasi alanda, hem de ekonomik alanda 
meyvelerini vermeye başlamıştır. Orta - Doğu ve Ku
zey Afrika'daki tüm İslâm ülkeleriyle karşılıklı 'güven 
ve saygı Iduygu'suna dayalı dostluk ilişkilerinin yarattı
ğı müsait ortamda ekonomik işbirliğimiz tabminleri-
m'izi aşan boyutlara ulaşmıştır. Bu ülkelerde Türk 
müteahhitlik firmalarınm başarı ile yürüttükleri in
şaat projelerinin 'tutarı 7,5 milyar doları geçmiştir. 
'Söz konusu ülkelerde çalışan Türk işçisiinin sayısı 
şimdiden yüzhini aşmıştır. 
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İhracatımız ise çok önemli bir gelişme kaydede- ı 
rdk Eylül sonu itibariyle 'bir milyar •dolarım üstüne I 
çıkmıştır. , 

Tüm ülkelerle bağımsızlık, egemenlik, toprak bü
tünlüğüne saygı, içimlerine karışmama ve (hak eşitli
ğine dayanan 'İlişkilerin sürdürülmesi ve gelişitirilme-
sine ayrı bir özen gösteren Hiikümetimlz, şimdiye ka
dar olduğu gibi, 'bundan böyle de uluslararası iliş'ki-
terini bu prensiplere dayandırarak geliştirmeye ve 
tüm sorunlar karşısında barışçı yaklaşımını muhafa
za etmeye devam ddecakîir. 

Hükümetimiz, Batı ittifakına ve NATO dayanış
ma ve işbirliğine büyük bir önem vermektedir. Ulu
sal savunma gücümüzün artırılmasının NATO savun
ması bakımından taşıdığı önem dost ve müttefikle
rimize anlatılmış, Türkiye'nin askeri ve ekonomik 
ihtiyaçların karşılanması yolundaki yardımların öne
mi üzerinde durulmuştur. Başta AİBD olmak üzere 
Türkiye'nin durumuna ve ihtiyaçlarına yakın ilgi ve 
anlayış gösteren Batılı dost ve müttefiklerimizin bu 
yoldaki gayretlerini memnunlukla karşıladığımızı be
lirtmek isterim. 

Hükümetimiz Batı ile organik bağlarını artır
mak ve gerekli siyasi ve ekonomik ortam hazırlan
dıktan sonra Avrupa Ekonomik Topluluğuna tam 
üye olarak katılma kararını almış bulunmaktadır. 

Hükümetimiz, Avrupa Kon'seyi ve Avrupa Par
lamentosu ile ilişkilerine daima ayrı bir özen gös
termiştir. 

Bu ilişkilerin herhangi bir şekilde zedelenmeden 
sürdürülmesi ve güçlendirilmesinin Batı demokrasile
ri bakımından taşıdığı önemin idraki içinde hareket 
edilmesi gerektiği inancındayız. Batılı dostlarımızın 
ülkemizdeki siyasi gelişmelere karşı gösterdiği ilgiyi 
anlayışla karşılıyoruz. Ancak, önemli olan, ülkede 
sağlıklı bir demokrasinin kurulmasıdır. 

Türk milletinin arzusuna uygun olarak başlatılan 
12 Eylül Harekâtı, Kurucu Meclisin çalışmaya baş
lamasıyla demokrasiyi kurma sürecine girmiş bulun
maktadır. Bu sürecin geçireceği aşamalar genel hat
larıyla kamuoyuna açıklanmıştır. Dostlarımızın, bu 
konulardaki takdirin Türk Milletine ait olduğunu 
gözönünde bulundurmaları gerektiğine inanıyoruz. 

Geçen bir yıl zarfında, îslam ülkeleri ile olan iliş
kilerimizde kaydedilen gelişmelerin, bu ülkelerle ara
mızdaki mevcut bağların güçlendirilmesi ve verimli 
bir işbirliğinin her alanda gerçekleştirilmesi yanında, 
bölgede istikrar ve barışa da katkıda bulunduğuna 
in'iimaktayız. Bu nedenle Hükümetimiz, çok yönlü 
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olarak geliştirilen bu ilişkilerin yüksek seviyeye çı
karılmasına ayrı bir önem vermektedir. Sayın Dev
let Başkanımızın Pakistan'a yaptıkları ziyaret bu çer
çevede çok başarılı ve olumlu olmuştur. Dost ve kar
deş îslam ülkelerinin kendi aralarındaki uyuşmazlık
ları gidererek, aralarındaki işbirliğini geliştirmeleri
nin bütün ülkelerin ortak yararına olacağına inanıyo
ruz. 

Türkiye, öteden beri Ortadoğu sorununa kap
samlı ve adil bir çözüm bulunmadıkça bölgede istik
rarın temininde başarı kaydedilmeyeceğine ve barışı 
tehlikeye düşüren tek taraflı hareketlerden kaçınıl
ması gerektiğine inanmış ve sorunun kısa zamanda 
barışçı yollarla çözümlenmesini içtenlikle arzula-
mıştır. Hükümetimiz, Ortadoğu sorununa tüm ilgili 
tarafların üzerinde mutabık kalacakları kapsamlı, 
adil ve devamlı bir çözüm bulunmasına yönelik gi
rişimleri memnunlukla karşılamaktadır. 

Bütün komşuları ile barış içinde ve dostça ya
şamayı başlıca prensip edinen Türkiye, sosyalist ül
kelerle olan ilişkilerini de bu prensibin ışığında geliş
tirmeyi amaçlamaktadır. 

Uluslararası barış ve istikran global bir çerçeve
de mütalaa eden Hükümetimiz, son yıllarda vukubu-
lan gelişmeleri ve bu arada Pölonya'daki son duru
mu endişe ile izlemektedir. Tarihi bağlarımız olan 
bu ülkenin ekonomik ve sosyal sorunlarının, herhan
gi bir dış müdahale olmadan bizzat Polönya'lılar 
tarafından çözümlenmesinin gerektiği görüşündeyiz. 
Bu konudaki gelişmelerin Avrupa'daki istikrarı bo
zacak bir nitelik almamasını ve Doğu - Batı ilişki
lerini olumsuz yönde etkilememesini içtenlikle te
menni ediyoruz. 

israil Hükümetinin Golan Tepeleri ile ilgili ola
rak aldığı kararın, bölge ve dünya barışı bakımından 
ciddi tehlikeler doğurabileceği endişesindeyiz. 

ABD ile Sovyetler Birliği arasında 30 Kasımda 
Cenevre'de başlayan ve orta menzilli silahları konu 
alan görüşmeleri memnuniyetle karşılamaktayız. Bu
nun, stratejik nükleer ve konvansiyonel silahlarda in
dirim ve kısıtlamaya da imkân sağlayacak olumlu 
bir ortamın yaratılmasında yardımcı olacağı ümidini 
taşıyoruz. 

Komşumuz Yunanistan ile olan ilişkilerimize ge
lince, ikili dış ilişkilerin pürüzsüz yürütülmesinde iki 
temel faktör olan karşılıklı iyi niyet ve müsamaha
nın, Yunanistan'la olan ilişkilerimizde de geçerli ol
duğu kuşkusuzdur. Bu anlayış ve yaklaşımla, biz, Yu
nanistan'ın yeni Başkanı Sayın Papandreou'nun se-
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çim kampanyası sırasında kullandığı Türkiye'ye yö
nelik hasmane sloganları, iç politikanın kendine mah
sus icap ve ölçüleri içinde açıklamış görüşler olarak 
değerlendirmeyi tercih ettik. Bu görüşlerin, Hükü
met sorumluluğunun devralınmasını müteakip de
ğişeceği ümidini sonuna kadar korumak istedik. 
Programın takdiminden önce, Türkiye ile iyi geçin
mek ve Türkiye ile olan sorunlarını barışçı yoldan 
çözümlemek istediğini bize iletmiş olmasını memnu
niyetle karşıladık. En olumsuz muhtevalı program
ların dahi basiretli liderlerin elinde barış yolunda en
gel teşkil etmeyeceği düşüncesinden hareketle, yeni 
Yunan Hükümetinin programının açıklanmasını mü
teakip bizde uyanan hayal kırıklığının, ümitsizliğe 
dönüşmemesine gayret gösterdik. 

Sayın Papandreou'nun Savunma Bakanı sıfatıyla 
bizzat katıldığı NATO Savunma Planlama Komitesi 
toplantılarında ve bu toplantılardan sonra yapmış 
olduğu beyanlar, Türkiye İle olan meseleleri müza
kereler yoluyla çözümlemek niyet ve iradesinden 
maalesef yoksun bulunduğunu açıklıkla ve kesinlikle 
ortaya koymuştur. (Alkışlar) Yunanistan Başbakanı
nın seçimlerden önce Yunanistan'ın NATO ve Ortak 
Pazar'la olan ilişkileri hakkında açıkladığı görüşler 
bilinmektedir. Sayın Papandreou bu konulardaki gö
rüşleri ile, dünya gerçekleri arasındaki çelişkiyi, Tür
kiye tarafından sanki Yunanistan'a karşı bir tehdit 
varmış havasını yaratarak gizlemeye çalışmaktadır. 
Kendisinin, NATO Savunma Bakanları toplantısında 
ileri sürdüğü «Türk tehdidi» yalnız bizler tarafından 
değil, Batı kamuoyu tarafından da hayretle karşılan
mıştır. Yunanistan Başbakanı NATO'nun temel fel
sefesine ve siyasal yaklaşımına yabancı kişiliğini çıp
laklıkla ortaya koyarak, aynı ittifak camiası içinde 
yer alan' ülkelerden ikisini birbirinin düşmanı imiş 
gibi göstermek ve bunu NATO Savunma Bakanları 
bildirisine de sokmak istemiştir. Bu «Tehdit» iddia
ları karşısında Sayın Papandreou'nun NATO'da uğ
radığı yalnızlık kendi için düşündürücü olmalıdır. 
Kendisinin bu tutumunun hayret verici akisleri en 
açık bir şekilde Batı basınına da yansımış bulunmak
tadır. 

Yunanistan Başbakanının uzlaşmaz tutumunda İs
rar etmesi nedeniyle, tarihinde ilk defa NATO itti
fakının Savunma Bakanları Komitesi ortak bir bil
diri yayımlayamadan dağılmış bulunmaktadır. Bu 
gibi tutumların devamının Batı güvenliği açısından 
doğurabileceği endişe verici sonuçlar üzerinde NATO 
ittifakının bütün üyelerinin dikkatle durmaları ge
rekmektedir. 
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tki ülke arasındaki anlaşmaların tek taraflı bir 
iradeyle yok farzedilmesi, uluslararası anlaşmaların 
keyfi bir şekilde yorumlanması, FIR hattını Yunanis
tan'ın sınırı saymak gibi tek taraflı iddialar ileri sü
rülmesi, peşin hükümlerle, yanlış hareket noktaları
na dayanılarak ve emrivakiler yaratılması yoluyla 
ikili sorunların çözümünde bir sonuç alınamayacağı
nı her sorumlu ve tecrübeli hükümetin bilmesi ge
rekir. Yunan Hükümetinin bugün takındığı uzlaş
maz tutum gerginlikleri kaçınılmaz kılar ve Yunanis
tan'ı ancak hüsrana götürür. Biz Türkiye olarak, so
runların müzakereler yoluyla iki ülke arasında mev
cut anlaşmalar ve mutabakatlar çerçevesinde ve 
adalet ve hakkaniyete uygun bir menfaat dengesi sağ
layacak şekilde çözümlenmesini temenni ettiğimizi 
her zaman açıkladık. Bu görüşümüz değişmiş değil
dir. Buna karşılık Yunanistan, «sadece benim hakla
rım vardır, sizinkiler, hudutlarını benim tayin etti
ğim haklarımın bittiği yerde başlar» gibi akılcı ol
mayan ölçüsüz bir tutum izlemektedir. Bu davranı
şın Ege bakımından sonucu, Ege'nin tümüyle Yu
nanistan'ın egemenlik alanına dahil edilmesi olur ki, 
hiçbir haklı nedene dayanmayan ve uluslararası hu
kuk ve teamüle aykırı olan, bu nedenle de tarafımız
dan kabulü mümkün olmayan böyle bir tutumun 
doğuracağı sonuçlardan tabiatıyla sadece Yunanis
tan sorumlu olacaktır. (Alkışlar) 

Yunan Hükümeti, Ege sorunlarında olduğu gibi, 
Kıbrıs sorununda da son derece sakıncalı ve olum
suz bir tutum içine girmiştir. 

Toplumlararası görüşmelerin anlamlı ve muhte
valı bir istikamet aldığı bir dönemde, Yunan Hükü
meti, maalesef bu müzakereleri baltalamak ve hatta 
tamamen geçersiz hale getirmek gayretine girmiştir. 
Uzun süre «Kıbrıs Türk tarafı ortaya somut teklif
ler ve özellikle harita koymadığı için görüşmelerde 
ilerleme sağlanamıyor» propagandasını yürüten Kıb
rıs Rum Toplumunun ve Yunanistan'ın, Kıbrıs Türk 
Toplumunun, harita dahil, kapsamlı ve somut teklif
ler sunduğu 'bir dönemde müzakere sürecine karşı 
böyle menfi bir tutum takınmış olması düşündürücü
dür. Bu olumsuz tutumun anlamının Uluslararası 
çevrelerce layıkıyla değerlendirileceğini tahmin et
mekteyiz. Burada bir hususu hatırlatmakta yarar gör
mekteyim. Kıbrıs sorunu için tespit edilmiş olan ve 
uluslararası yaygın bir kabul ve destek görmüş bu
lunan müzakere yönteminin değiştirilmesi, Yunan 
Hükümetinin arzu ve iradesine bağlı olamaz. Mev
cut yöntemle müzakereler, BM Genel Sekreterinin 
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gözetiminde ve iki toplum arasında eşit düzeyde yü
rütülmektedir. Türkiye bu müzakere sürecini teşvik 
edip desteklemeye devam edecektir. 

Yunan Hükümeti, programında, kendisinin garan
tör sıfatını haiz olduğunu belirtmektedir. Bunu ha
tırlamakta çok geç kalmıştır. 

Kıbrıs konusunda Yunanistan'ın dünya kamuoyu
nu kendi lehine oluşturmak için «Haçlı Seferi» ola
rak tanımladığı bir mücadele açmak yolundaki niyetine 
gelince, Biz, Yunan Hükümetinin böyle bir müca
dele ile Kıbrıs sorununu temelinden değiştirebilece
ğini düşünecek kadar gerçekçilikten uzak olmadığı 
ümidini muhafaza etmek istiyoruz. (Alkışlar) 

Yunanistan Başbakanı Kıbrıs konusunda bir tah
kikat açma niyetinde bulunduğunu açıklamış bulu
nuyor. Türkiye, Kıbrıs konusunda tahkikat açılma
sından büyük bir memnuniyet duyacaktır. Kıbrıs ko
nusunda açılacak bir tahkikat, tarihi gerçeklerin bü
tün açıklığı ile ortaya çıkmasına imkân verecektir. 

Son zamanlarda Türk ve Yunan basınını meşgul 
eden önemli bir konu üzerinde de durmak istiyorum. 
Yunanistan'daki iktidar değişikliğini müteakip Kıb
rıs Rum kesiminde aıslkeri konular 'yeniden ön plana 
çikmıştır. Kılbrıis Rum Toplumunun, Rum Milli Mu
hafız Kuvvetlerinin ateş gücünü savunma ihtiyacının 
üstünde artıcı faaliyetlerine dair elimizde somut de
liller mevcuttur. Kıbrıs Rum Yönetiminin, Yunanis
tan'ın teşvik ve desteğiyle giriştiği bu faaliyetlerin sa
kıncalarına ve tehlikelerine Birleşmiş Milletlerin dik
katini çekmiş bulunuyoruz. 

1963 sonundan 1974 ortalarına kadar uzanan dö
nem, Kıbrıs için acı olaylara sahne olmuştur. Bu
nun sebebi, Kıbrıs'ta yaşayan iki toplumdan birinin 
yeterli güvenlik imkânlarına sahip olmaması ve bu 
durumun diğer toplum tarafından acımasızca istis
mar edilmiş bulunmasıdır.' 

1974'ten itibaren Kıbrıs'ta istikrarlı bir sükûnet 
hüküm sürmeye başlamıştır. Bu olumlu gelişmenin 
sebepleri bilinmektedir. 1974'ten sonraki gelişmeler, 
Kıbrıs Rum Toplumu için bir güvenlik ve onunla 
irtibatlı bir savunma meselesinin mevcut olmadığını 
açıklıkla ve kesinlikle ortaya koymuştur. Bu itibarla, 
Sayın Papandreou'nun iktidara gelmesinden sonra, 
savunma ihtiyacının çok üstünde, çok üstünde silah
lanma gayretlerine girişilmesinin gerçek ve sinsi ama
cını anlamakta güçlük çekmiyoruz. Türkiye, Kıbrıs 
Türk Toplumuna olan tarihi ve ahdi sorumlulukla
rının bilinci içindedir. Hükümetimiz yaratılan suni 
güçlüklere rağmen, Kıbrıs'a barış getirme gayretle
rini teşvik edip destekleme kararındadır. (Alkışlar) 

— 482 

Sayın Başkan; Danışma Meclisinin sayın üyeleri; 
Konuşmamı bitirirken, Türkiye'de tam anlamıyla 

özgürlükçü parlamenter demokrasinin kurulmasının 
çalışmalarında Yüce Heyetinize başarılar diler, say
gılar sunarım. (Sürekli alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Sayın Başbakana verdikleri değerli bilgilerden ve 

yaptıkları geniş açıklamalardan dolayı Meclisimiz adı
na teşekkürlerimi arz öderim. 

2. — 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 6 - b 
maddesi gereğince teşkil olunan Yükseköğretim Ku
ruluna seçilen üyelere dair Devlet Başkanlığı tezkere
si. (3/57) 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Gündemimizdeki Başkanlığa sunuşlar maddesi ile 

görüşmemize devam ediyoruz. 
Sunuşlarda Sayın Devlet Başkanımızın bir tezke

resi vardır, okutuyorum. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Karar sayısı 81 /l Q. 
1. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 6 - b 

maddesi gereğince teşkil edilecek Yükseköğretim Ku
rulunun aşağıda isimleri yazılı üyelerden oluşması 
uygun görülmüştür. 

a) Devlet Başkanı tarafından seçilen üyeler : 
(1) Prof. Dr. Gürol Ataman : Hacettepe Üni

versitesi Öğretim Üyesi. 
(2) Prof. Dr. Neşet Bilâloğlu : A. Î.T. t.A. Tıp 

Fakültesi Dekanı. 
(3) Prof. Dr. Servet Bilir : Anadolu Üniversi

tesi eski Rektörü. 
(4) Prof. Dr. Neşet Çağatay : Selçuk Üniversi

tesi Rektörü. 
(5) Prof. Dr. İhsan Doğramacı : Hacettepe Üni-

versıitesi Eski Rektörü. 
(6) Prof. Dr. Doğan Karan : Hacettepe Üniver

sitesi Eski Rektörü. 
(7) Prof. Kemal Karhan : Ege Üniversitesi Ma

kine Fakültesi Eski Dekanı. 
(8) Prof. Dr. Melih Koçer : A. D. M. M. A. 

Başkanı. 
b) Bakanlar Kurulunca seçilen üyeler : 
(1) Vahap Aşiroğlu : Emekli Büyükelçi. 
(2) Şefik Erensü : Emekli Korgeneral O.D.T.Ü. 

Eski Rektörü. 
(3) Müsün Fer : Başbakanlık Eski Müsteşarı, 

Eski Devlet Bakanı. 
(4) Vecdi Gönül : Merkez Valisi. 
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<5) Ziya Kayla : Maliye Bakanlığı Eslki Müs
teşarı, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Eski 
Başkanı. 

(6) Mustafa Yuluğ : Maliye Balkanlığı Müşavi
ri. 

c) Genelkurmay Başkanlığınca kendi bünyesin
den seçilen üye : 

Korgeneral Tevhit Kural : Milli Savunma Ba
kanlığı Harita Genel Müdürü. 

d) Milli Eğitim Bakanlığınca kendi 'bünyesinden 
seçilen üyeler : 

(1) Aydoğah Ataünal : Milli Eğitim Bakanlığı 
YAY - KUR Plan, Program Daire Başkanı ve Yük
sek Danışma Kurulu Genel Sekreteri. 

(2) Hayrettin Utkanlar : Milli Eğitim Bakanlığı 
Müsteşar Yardımcısı. 

c) Üniversitelerarası kumulca seçilen üyeler : 
(1) Prof. Dr. Mahir Büyükpamukçu : Ankara 

Üniversitesi Öğretim Üyesi. 
(2) Prof. Haldun Gürman : Boğaziçi Üniversi

tesi Öğretim Üyesi. 
(3) Prof. Dr. Selâhattin Gürtürk : Ankara Üni

versitesi Öğretim Üyesi. 
(4) Prof. Dr. Eyüp Hizalan : Ankara Üniversi

tesi Öğretim Üyesi. 
(5) Prof. Yaşar Önen : Hacettepe Üniversitesi 

Öğretim Üyesi. 
(6) Prof. Dr. Tahsin Özgüç : Ankara Üniversi

tesi Eski Rektörü ve Öğretim Üyesi. 
(7) Prof. Dr. Rauf Saygın : istanbul, Üniversi

tesi Öğretim Üyesi. 
<8) Prof. Dr. Besim Tanyel : Ege Üniversitesi 

Öğretim Üyesi. 

2. Aynı Kanunun 6/c maddesi gereğince Yük
sek Öğretim Kurulu Başkanlığına 4 yıl süreyle Prof. 
Dr. ihsan Doğramacı seçilmiştir. 

3. Bu karar 21 Aralık 1981 tarihinde yürürlü
ğe girer. 

Kenan Evren 
Orgeneral 
Devlet Başkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize arz ederim. 

3. — Yükseköğretim Kuruluna seçilmesi sebebiy^ 
le Kemal Karahanın Danışma Meclisi üyeliğinden 
çekildiğine dair önergesi. (4/20) 

4. — Yükseköğretim Kuruluna seçilmesi sebebiy
le Doğan Karan'ın Danışma Meclisi üyeliğinden çe
kildiğine dair önergesi. (4J21) 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
2 sayın üyemiz Yükseköğretim Kuruluna seçilme

leri dolayısıyla Meclisimizden, Danışma Meclisi üye
liğinden istifa etmişlerdir. Dilekçelerini okutuyorum. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Danışma Meclisi üyeliğinden affıma müsaadeleri

nizi saygıyla arz ederim. 
Prof. Dr. Kemal Karhan 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Danışma Meclisi üyeliğinden affıma müsaadeleri

nizi saygıyla arz ederim. 
Prof. Dr. Doğan Karan 

BAŞKAN — Bu iki ayrılmayı bingilerinize arz 
ederken, şüphesiz arkadaşlarımızın bizlerden ayrıl
masından dolayı üzüntülerimizi belirtir, Ibundan son
ra ifa edecekleri yine çok önemli bir görev dolayı
sıyla kendilerine başarılar dileriz. (Alkışlar) 

IV — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

X /. — Uluslararası Bir Aile Cüzdanı İhdasına İliş
kin Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu
na Dair Kanun Tasarısı ve Milli Savunma, İçişleri ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu. (1/55) (Raporun Baş
kanlığa geliş tarihi : 16.12.1981) (S. Sayısı : 37) (Da
ğıtma tarihi : 17.12.1981) 

(BAŞKAN — Sayın üyeler; 

Gündemimizde bir kanun tasarısı vardır; «Ulus
lararası Bir Aile Cüzdanı ihdasına ilişkin Sözleşme
nin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı.» 

Hükümet temsilcimiz 'burada mı? Yok. 
Komisyon? («Oturuma ara verelim» sesleri) 
O halde, Birleşime yarım saat ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 15.45 

»>-••« 
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İKİNCt OTURUM 
Açılma Saati : 16.10ı 

BAŞKAN : BaşkanvekiM M. Vefîk KİTAPÇIGtL 
KÂTÎP ÜYELER ; Mehmet PAMAK, Kamer GENÇ 

BAŞKAN — Sayın üyeler; ikinci oturumu açıyorum. 

IV — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam) 

X 1. — Uluslararası \Bir Aile Cüzdanı İhdasına 
İlişkin Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulun
duğuna Dair Kanun Tasarısı ve Milli Savunma, İçiş
leri ve Dışişleri Komisyonu Raporu. (1/55) (Rapo
run Başkanlığa geliş tarihi : 16.12.1981) (S. Sayısı : 
37) {Dağıtma tarihi : 17.12.1981) 

'BAŞKAN — Birinci oturumda arz ettiğim, Ulus
lararası Bir Aile Cüzdanı İhdasına tlişfoin Sözleşme
nin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısının müzakeresi için Hükümet temsilcisi
nin ve Komisyonun hazır bulunması gerekiyor. Ko
misyon hazır; fakat Hükümet temsilcisi yoktur. Bu 
(itibarla Ibu tasarının görüşülmesini yarınki birleşimi
mize bırakıyoruz. 

2. — 5659 sayılı Atatürk Orman Çiftliği Müdür
lüğü Kuruluş Kanununun 3 ncü Maddesinin Değişti
rilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman, 
Köy İşleri ve Kooperatifler Komisyonu Raporu. 
(1/106) (Raporun Başkanlığa geliş tarihi : 17.12.1981) 
(S. Sayısı : 38) (Dağıtma tarihi : 18.12.1981) (1) 

BAŞKAN — Hükümet Temsilcisi ve Tarım Ko
misyonu yerlerini almış bulunmaktadırlar. Tasarının 
müzakeresine geçiyoruz. 

Sayın üyeler; 
Bu tasarıya ait raporun okunup okunmaması hu

susunu oylatacağım. Okunmasını kaibul edenler... Ka-
!bul etmeyenler... Kaibul edilmiştir. 

(Tarım ve Orman, Köy işleri ve Kooperatifler 
Komisyonu Raporu okundu) 

IBAŞKAN — Tasarının tümü üzerinde müzakere 
açıyorum. Söz almak isteyen sayın üye? Yok'tur. Sa
yın Komisyon ve Sayın Hükümet Sözcüsünün söz 
talebi var mı? Yoktur., 

Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

'1 noi maddeyi okutuyorum. 

38 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonuna eklidir. 

5659 Sayılı Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü Ku
ruluş Kanununun 3 ncü Maddesinin Değiştirilmesi 

Hakkında Kanun Tasarısı 
MADDE 1. — 24.3.195Û tarihli ve 5659 saydı 

Kanunun 3 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

«Madde 3. — Atatürk Orman Çiftliği Müdürlü
ğünün sermayesi 500 000 000 (Beş yüz milyon) lira
dır. 

Sermayeyi ihtiyaca ve günün koşullarına göre 
artırmaya Bakanlar Kurulu yetkili dir.» 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz almak iste
yen sayın üye? Yok'tur. Komisyonumuzun ve Sayın 
Hükümet Sözcüsünün söz taldbi var mı? Yoıktur. O 
halde maddeyi oyunuza sunuyorum. Kalbul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum,. 
MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz isteyen? Yok. 

Komisyon ve Hükümet Tems'ilcisinin söz talebi var 
mı? Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. (Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş tür. 

3 ncü maddeyi okutuyorum. 
MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yürütür. 
'BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen? Yok. 

O halde maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kalbul etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 

Değerli üyeler; 
Kanunun tümü üzerinde leh'te ve aleyhte söz al

mak isteyen sayın üyeler? Yaktur. Kanunun tümünü 
oyunuza sunuyorum. Kalbul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir,. 

Sayın üyeler; 
Gündemde görüşülecek başka bir konumuz bu

lunmadığından, yarın saat .14.010te toplanmak üzere 
Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati: 16.15 



Danışma Meclisi 
G Ü N D E M İ 

21 NCİ BİRLEŞİM 

21 Arfafck 1981 Paaartöfi 

Saat : 14.00 

İl. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SU
NUŞLARI 

2. — SEÇİM. 

3. — OYLAMASI YAPILACAK ÜSLER. 

4. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN İŞLER. 

X T. — Uluslararası Bir Alile Cüzdanı İhdasına 
İlişkin Sözleşmenin Onaylanmasının Uygum Bulun
duğuna Dair Kanım Tasamı ve Mili Savunma, İçiş
leri ve Dışişleri Komisyonu Raporu. (1/55) (Rapo
run Başkanlığa geliş tarihi : 16.12.1981) (S. Sayısı : 
37) (Dağıtma tattM : 17.12.1981) 

2. — 5659 saydı Atatürk Orman ÇJfiÛiği Müdür
lüğü Kuruluş Kanununum 3 ncü Maddesinün Değiş-
tirilmesii Hakkında Kanun Tasarısı ve Tarım, Or
man, Koy İşleri ve Kooperatifler Komisyonu Ra
poru. (1/106) (Raporun Başkanlığa geliş tarihli : 
17.12.19811) (S. Sayısı : 38) (Dağıtma terJfcfcl8.12Jl981) 





DANİŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 38 

5659 Sayılı Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü Kuruluş Kanu
nunun 3 ncü Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı 
ve Tarım ve Orman, Köy İşleri ve Kooperatifler Komisyonu 

Raporu. (1 /106) 

T.C. 
Başbakanlık Ankara, 30 Kasım 1981 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Başkanlığı 

Sayı : KKTD1101-1007106746 

DANIŞMA MECLÎSÎ BAŞKANLIĞINA 

Taran ve Orman Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza ara Bakanlar Kurulunca 16 . 11 . 1981 tarihin* 
•de karariaşnrılan «5659 sayılı Atatürk Onnan Çiftliği Müdürlüğü Kuruluş Kanununun 3 ncü Maddesinin De-
ğjsUrianesi Hakkında Kanun Tasarısı» Ue gerekçesi ekli olarak gönderikmştir. 

Gereğini arz ederim.. 
Bülend Ulusu 

Başbakan 

G E R E K Ç E 

195tQ yılında çıkarılmış olan 5659 sayılı Yasa ile kurulmuş olan Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğünün ser
mayesi yedi milyon liradır. 

Günün ekonomik değer ve koşulları, kuruluşun çalışma hacmi, kapasitesi ve yatırımları dikkate alındığında 
yedi milyon liranın yetersizliği, adeta sembolik ıbir rakam olarak kaldığı açıktır. Nitekim 1980 yılı bütçemiz 
yaklaşık bir milyar lira olarak bağlanmıştır. 

Başbakanlık Yüksek (Denetleme Kurulunun yıllık raporlarında da kurumun daha rantaıbl çalışması için ser
maye artınlmasının zorunlu olduğu ifade edilmiştir. 

3 ncü maddenin değiştirilerek sermayenin ileride (Bakanlar Kurulu kararıyla ihtiyaç ve günün koşullarına 
göre artırılabilmesi koşuluyla, beşyüz milyon liraya çıkartılması Müdürlüğün rantabl çalışmasını, yatırımla^ 
nnı yapması ve daha çok hizmet vermesini sağlayacaktır. 

Tanım ve Orman, Köy İsteri ve Kooperatifler Komisyonu Raporu 

T.C. 
Danışma Meclisi 17 Aralık 1981 

Tarım ve Orman, Köy İşleri 
ve Kooperatifler Komisyonu 

Esas No : 1/106 
Karar No : 3 

DANIŞMA MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Danışma Meclisi Başkanlığınca 3 . 12 . 1981 tarihinde Komisyonumuza havale edilen «5659 sayılı Atatürk 
Orman Çiftliği Müdürlüğü Kuruluş Kanununun 3 ncü Maddesinin Değiştirilmesi Hakkınıda Kanun Tasarlısı' 

Komisyonumuzun 17 . 12 . 1981 tarihli toplantısında Tarım ve Orman 'Bakanlığı temsücisimin de katılmasıyla 
tetkik ve müzakere edilerek sonuçlandırılmıştır. 
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Komisyonumuz Tasarıyı Bakanlar Kurulundan gelen şekliyle aynen kabul etmiştir. 
Yüksek Başkanlığa saygıyla sunulur. 

R. Adli ONMUŞ 
Başkan 

Mahmut AKKILIÇ 
Üye 

Recai DİNÇER 
Üye 

Hayati GÜRTAN 
Başıkanvefcili 

Erdoğan BAYIK 
Üye 

Salih İNAL 
Üye 

/. Doğan GÜRBÜZ 
Sözcü 

Zeki ÖZKAYA 
Kâtip 

Vehbi Muhlis DABAKOĞLU Ali DİKMEN 
Üye 

Mehmet Velid KORAN 
Üye 

Üye 
(Toplantıda bulunamadı) 

Salih Necdet ÖZDOĞAN 
Üye 

M. Talât SARAÇOĞLU M. Ali Öztürk TEKELİ Turgut YEĞEN AĞA 
Üye Üye Üye 

(Toplantida bulunamadı) 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 38) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

5659 Sayıh Atatürk Onnan ÇiftKgi Müdürlüğü Ku-
nuhış Kanununun 3 noü Maddesiriin Değiştirilmesi 

Hakkında Kanun Tasana 

MADDE 1. — 24.3.11950 tarihi ve 5659 sayılı Ka
nunun 3 noü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«iMad.de 3. — Altaitürk Orman Çiftliği Müdürlü
ğünün sermayesi 500 000 000,— (Beşyüzmlilyon) lira
dır. 

ıSermayeyi ihtiyaca ve günün koşullarına göre 
artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.» 

MADDE 2. — Bu Kanun yayam tarihinde yü
rürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kamun hükümlerini Bakan
lar Kurulu yürütür. 

TARIM VE ORMAN, KÖY İŞLERİ VE KOOPE-
RlATtFLER KOMt&YOTSUNUN KABUL ETTİĞİ 

METİN 

5099 Say* Atatürk Orman Çüfffigi Müdürlüğü Kn-
n&ag [Kanununun 3 ndi Maddesinin DeğMMfaıesİ 

Hattkmcla Kanun Tatsatası 

MADDE 1. — Tasarının 1 nci Maddesi Komisyo
numuzca aynen kalbul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 ndi Maddesi Komisyo
numuzca aynen kalbul edümilştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 noü Maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Başbakan 
B. Ulusu 

Devlet Bak. - Başbakan Yrd. 
Z. Baykara 

Devlet Bakanı V. 
/.: Evliyaoğht 

Dışişleri Bakanı 
/. Türkmen 

Ticaret Bakanı 
K. Cantürk 

Tarım ve Orman Bakanı V. 
M. R. Güney 

Turizm ve Tanıtma Bakam 
K Evliyaoğiu 

Dev. Baık.-Başbakaa Yrd., V. 
K* Erdem 

Adalet Bakanı 
C. Menteş 

Maliye Bakanı 
K. Erdem 

Sağlık ve Sos. Yrd. Bakanı 
Prof. Dr. N. Ayanoğlu 

Çalışma Bakanı 
Prof. Dr. T. Esener 

imar ve İskân Bakanı 
Dr. Ş< Tüten 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
S. Side 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. L Öztrak 

Milli Savunma Bakanı 
Ü. H. Bay ülken 

Mitti Eğitim Bakanı 
H. Sağlam 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
R* Baturtdn 

Sanayi ve Tek. Bakam 
Ş* Kocatopçu 

Köy. İş. ve Koop, Bakanı 
Af., R. Güney 

Küttür Bakanı 
C« Baban 

1&M.1981 

Devlet Bakanı 
M. Özgüneş 

İçişleri Bakanı 
S. Çetiner 

Bayındırlık Bakanı 
Dr. T. Önalp 

Ulaştırma Bakanı 
N., özgür 

Enerji ve Tabu Kay. Bakanı 
S. Bingöl 

Gençlik ve Spor Bakam 
V. özgül 
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