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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Anayasa Komisyonu Başkanı Orhan Aldıkaçtı, 
14 Arahk 198'1 tarihli 17 mci iBirleşimıdie Mehmet Ha-
zer'in «Anayasa Komisyonu 'Başkanlığı itezkeresli» halk-
kında yapmış olduğu 'konuşma ile 'ilgili açıklaımaJda 
ibuluındu. 

Salih inal, orman addedilen Mtki örtüsünün bu
lunduğu yerlerim ilcimde veya buna civar olan köyler
de yaşayan çiftçi ailelerimin Orman Teşkilatı ve Ha
zine ile olan 'ihtilafları; 

Mustafa Alpdündar, işçi ücretleri ve emekli olan 
»işçilerin krtem tazminatlarının ödeniş şekli; 

(Halil Gelendoist, ruhsatsız yapılar ve bazı kuruluş
lara inşaat yapma yükümlülüğünün getirilmesii konu-
Üarında gündem dışı söz aldılar. 

Mehmet Hazer, bu Birleşimde Aanyasa Komisyo
nu Başkanı Orhan Aldı'kaçtı'nın 14 Aralık 1981 ta
rihli 17 nci Birleşimdeki 'konuşmasını yanlış akset
tirdiğini ileri sürerek, içtüzüğün '67 nci maddesi gere
ğince açıklamada bulundu. 

16 Aralık 1981 Çarşamba günü saat 14.00'te top
lanmak üzere Birleşime saat 14.50'de som verildi. 

Fenni İSLİMYELÎ 
Başkan 

Başkanvekili 

Evliya PARLAK 
Kâtip Üye 

İmren AYKUT 
Kâtip Üye 

t>9« 

BÎRİNİCİ OTURUM 
Açıimıa iSaktf : 14,00 

(BAŞKAN <: Bagkanveklffi M. Vıefflk KlTAPÇIGÎL 
İKÂTİP ÜYELER : Metanet PAMAK, Evlâya PARLAK 

(BAŞKAN — Sayım üyeler; 
Danışma Meclisimizin 19 ncu Birleşimini açıyorum. 

II.—YOKLAMA 

'BAŞKAN — Şükndlii, ad okunıairajk oylama; yalpıüa-
calktır. 

(Yoklama yapıldı.) 

IBAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere 
başlıyoruz. 

HI. — BAŞKANLIK OÎİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Ertuğrul Zekai Ökte'nin, Yunanistan'ın 
NATO içerisinde girişmiş bulunduğu siyasi hareket
ler ve bunun sonuçlarına dair gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Gündem dışı konuşma isteği vardır 
Sayın Ökte'nin, okutuyorum efendim : 

Danışma Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Uluslararası ilişkilerde önemi siyasi olaylar ce-< 

reyan etmektedir. Özellikle, geçen hafta içerisinde 

NATO içerisinde müttefikimiz ve komşumuz olan 
Yunanistan'ın ittifak içimde girişmiş bulunduğu siyasi 
hareketler ve 'bunun sonuçlan Türk Milletini ve Da
nışma Meclisimizi yakından büyük bir hassasiyetle 
ilgilendirmektedir. 

Bu konular üzerinde Yüksek Meclise bilgi sunmak 
ve değerlendirmelerde Ibulu'nmak üzere 16 Aralık 

— 454 — 
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1981 Genel Kurul çalışmalariından önce gündem dışı 
söz verilmesini saygılarımla arz ederim. 

Ertuğrul Zekal ÖKTE 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ökte. 
ERTUĞRUL ZBKAt ÖKTE — Yüce Meclisin 

Sayın Başkanı ve saygıdeğer üyeler, 
Gündem dışı görüşme düzeni, önemli meseleleri

mizin huzurunuza getirilmesini sağlamaktadır. 
Yüce Meclisimizin hemen her konuda 'göstermek -

ıte olduğu büyük ve anlamlı hassasiyet milletimiz için 
onur ve 'güven kaynağıdır. (Meclisimizin iç meseleler
de olduğu kadar, igelişen dünya şartları içerisinde dış 
meselelerimiz ve ilişkilerimiz karşısında aynı katkılı 
hassasiyeti 'göstermektedir. Bu 'husus, hükümetimize 
ve özellikle Dış İşlerimizin fedakâr, çalışkan, sırasın
da hayatları pahasına görev yapan mensuplarına bü
yük destek sağlamaktadır; sağolün. 

Benim bugün yüksek huzurunuza getirdiğim ko
nu, dış mesele ve İlişkilerimizin ancak bir bölümüne 
aittir. Özellikle bir hafta önce Yunanistan tarafın
dan başlatılan ve Igünümüzde geliştirilen olayların kı
sa değerlendirmesini kapsamaktadır. 

'Aziz üyeler; 
Uluslararası ilişkiler sıon altı ay içerisinde önemli 

gelişmeler göstermiştir. Uluslararası siyasi konjonk
tür 'her ıgün (giderek artan bir hızla 'dinamizmini koru
maktadır. Uluslararası arenada ıhir olayın değerlen-
.dirilmesi yaipılırken, aynı olay diğer bir oüayın se-
babini, hatta sonucunu teşkil etmektedir. 

Bazen 24 saat içerisinde değişen siyasi ortam ve 
hava dünyamızı beklenmedik durumlarla karşı kar
şıya bırakmaktadır. Devletlerarası ilişkilerde (başlatı
lan olup 'bittiler yaygın bir durum almak ternayüllün-
dedir ve bu dünyamız için fevkalade bir 'gidişin baş
langıç taşlarıdır. 

Kısaca dünya, İkinci Dünya Savaşının sonuçla
rında ve 'birikintilerinde toplanan ağır meseleleri çö
zümle yememen in buhranını yaşamaktadır. 

Denebilir ki, 'bu birikmiş ve çözülememiş mese
ldi erin meydana getirdiği meyvelerin bazı devletlerce 
devşiriHme zamanı bşlamıştır. Tam 'bir cadı kazanı 
haline gelmiş olan küremizde barış, adalet, özgürlük, 
dostluk, sükûnet ve refah .beklentileri yerini hiç bit
meyen, derece derece artan; her coğrafi alanda ve 
her toplum üzerinde başka 'başka uygulanan, insanı-
r.iarın kafadarına hâkim olmayı amaçlayan yeni bir 
tür s'aVaşın, psikolojik savaşın etkilerine ve ellerine 
terkedilmiştir, I 

Uluslararası politikada yeni (bir ilişkiler ve hâki
miyetler boyutu 'olarak görünen bu savaş türü bütün 
devletleri tehdit altında tutabilmektedir. Psikolojik 
savaş yoluyla başka ülkelerin insanlarını ve yönetici
lerinin kafalarını hâkimiyet altın'a alrnak isteyen ül
keler, kendilerinden tek darrila kan akıtmadan, ucuz 
faturalarla 'amaçlarına ve milli hedeflerine ulaşmak 
istemektedirler. 

Bugün psikolojik savaş, artık milli politikaların 
da bir aracı haline 'gdkniştir. İnsanlık ve insanlık 
ailesi ciddi' tehlikeler ve 'tehditler altındadır. Yapıla
bilmiş en güçlü silahlardan daha etkili ve yaygın olan 
bu savaş türünü uygulayanlar için cazibesinden artık 
kurtulmaya imkân yoktur. 

Bugün, psikolojik harekât, bütün devletleri kar
şılıklı olarak- sonuçlan doğrultusunda manevi baskı 
altında tutabilmektedir. 

Saygıdeğer üyeler; 
Milletimiz, Ülkemiz ve Cumhuriyetimiz son yıl

larda bu tür bir savaşın safha safha bütün aşamala
rını yaşamıştır. Büyük insan kayıplarına uğramış, te
lafisi imkânsız zaman ve kaynaklarını yitirmiştir. Mil
li gücümüzün tek temsilcisi Türk Silahlı Kuvvetleri
nin müdahalesiyle yurt içinde psikolojik savaşın ted
hiş, , terör ve anarşiye dönük safhalarına sön verile
bilmiş, yurt barışa ve sükûnete ulaştırılmıştır. 

Ancak, bu kere savaş ve psikolojik harekât yurt 
dışına kaymış ve Türkiye'mizi dışarıdan tehdit eder 
boyutlara ulaşmıştır. 

Zavallı, parçalanmış, bölünmüş ve sırasında so
kaklarında milyonlarca insanın devletine ve rejimine 
karşı harekâtını durduramayan Avrupa, üzülerek be
lirtelim ki, içerisinde bulunduğu psikolojik savaşı 
üzerimize yansıtan bir durum, bir ayna vazifesi gör
mektedir. 

Bu ihtiyar Avrupa, bu binlerce yılın kültürünü 
taşıyan Avrupa meselelerini çözememekte, gerçek 
tehlikeyi görememektedir. 

Muhterem efendiler; 
Geçen hafta içerisinde komşumuz ve NATO içe

risinde müttefikimiz olan Yunanistan'ın yeni yöne
timinin NAjTO camiasının da dikkatini çeken hare
ketlerini izlediniz. Bu, başlatılan hareketler devam 
etmektedir. 

Yunanistan'ın hasmane tutum ve davranışlarını 
dikkatle izliyorsunuz. Bizim için bu tutum ve davra
nışlar yadırganacak konular değildir. Pan Helenik 
Sosyalist Partisinin fanatik ve koyu bir Türk düşma
nı aileden gelen başının başka türlü davranmasına da 
esasen imkân yoktur. 
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NATO ittifakı içerisinde dahi Türkiye'yi kabul 
edemeyen, Türkiye'ye tahammülü olmayan; Türkiye' 
ye karşı çeşitli taarruz istekleri bulunan ve nihayet 
«Megalo tdea» sı ile ortaya çıkan bu yönetimin ger
çek amaçlarını biz çok iyi biliriz. 

Yunanistan'ın bugün bir yandan Batı ittifakının 
bir üyesi olması, diğer yandan da sosyalist iktidarın, 
sosyalist dünya iiişkilerinldeki ağırlığı, avantajlara 
sahip bulunduğunu zanneden idare, bunun yanında 
20 yıldan fazladır gençlerini Türle düşmanlığı ile 
yetiştiren bir toplum ve nihayet Türk düşmanlığım 
fanatik bir şekilde kalplerinde taşıyan ve 1974 yılın
daki Kıbrıs Harekâtı ile kendi ulusu içerisinde pres
tijini kaybeden Yunan Ordusunu yeni idare elinde 
tutmak istemektedir ve bu elinde tutmak istediği si
lah da Türk düşmanlığıdır. Bu suretle Yunanistan'ın 
yeni idaresi, yeni politikası içte ve dışta serbest ka
lacaktır. 

Yunanistan'ın gerçek amacı ne NATO'dan çık
maktır, ne NATO'yu parçalamaktır. Gerçek amaç, 
Türkiye'nin üzerinde 150 yıldır oynanan bir oyunu 
tekrar, yeniden sahneye koymaktır. Bunun somut he
defi Kıbrıs'ı bir olup bitti ile ilhak etmektir. Nite
kim, Yunanistan'ın yönetiminin başı daha seçim ko
nuşmalarında aynen şunları söylemekte idi, «Kuzey 
Kıbrıs'taki Yunan topraklarının Türkler tarafından 
işgal edildiği açıktır. Orası Yunan toprağıdır, geri 
alınacaktır.» Aynı şahıs, Başbakanlığa geldikten he
men sonra, bütün elçilerine şu talimatı vermiştir. 
«•Kuzey Kıbrıs'ın Türkler tarafından işgal edildiği 
tezini bulunduğunuz bütün ülkelerde yayacaksınız.» 
Bunlar, bizim için hiç de yeni şeyler değildir. 

Girit Adası meselesini bilenler, Venizelos'un 1918' 
de başlattığı hareketleri anlayanlar Yunanistan'ın bu
günkü tutumunu yadırgamayacaklardır. Bütün bun
lar, Türkiye Cumhuriyetinin karşılaştığı ve karşılaş
mak durumunda olduğu psikolojik harekât ve ulus
lararası saldırı türlerinin arkasında kimlerin bulun
duğunu açıkça göstermektedir. 

Saygıdeğer üyeler; 
Yüksek huzurunuzda kısaca değerlendirmesini 

yaptığımız Yunanistan'ın bu tutumu, bugün Adadaki 
Kıbrıs Mİlli Muhafız Kuvvetlerinin hava ve deniz 
kuvveti ile de güçlendirilerek ve merkezi Atina'da 
bulunan bir komuta birliğine sahip tutularak somut 
örneğini vermiştir. Hedef bellidir. Yunanistan'ın bu 
tutumundan vazgeçeğini zannetmek ne tarihin şart

larına, ne bugünün koşullarına uymamaktadır. Bu 
sebeple, böyle bir zan ancak safdillik olur. 

Aziz efendilerim; 
Bu kısa görüş ve değerlendirmeden sonra, aziz 

milletimin ve sizin huzurunuzda bütün dünyaya ses
lenmek istiyorum. 

Komşularımız, dostlarımız, müttefiklerimiz, düş
manlarımız ve açık gizli amaçlarını ülkemizin üze
rinde yaymak isteyenler, Türk tarihini çok iyi ince
leyin, geçmiş olayları çok iyi değerlendirin. Cumhu
riyet Türkiyesi kuruluşundan hemen sonra izlemiş 
olduğu barışçı, dostluk ve adalet politikasından bir 
an vazgeçmemiştir. Her ülkenin topraklarına ve halk
larına saygı bizim dış politikamızın ve uluslararası 
ilişkilerdeki esas ilkemizdir. Bizim, kimsenin topra
ğında gözümüz yoktur. Kimsenin haklarında gözü
müz yoktur. Ancak, kendi haklarımızı, kendi top
raklarımızı, kendi huzurumuzu korumak isteriz. Çün
kü bunlar, milyonlarca Türk evladının kanı ile sağ
lanmış hususlardır, kanı ile sağlanmış değerlerdir. 

Bütün dünya bilsin ki, nasıl yurtta barışı istedi
ğimiz zaman ve istediğimiz sürede kurabiliyorsak, 
sağlayabiliyorsak, bölgemizde ve dünyada gerektiği 
zaman, gerektiği anda tesis edebilir ve yayabiliriz ve 
bu güce sahibiz. 

BAŞKAN — Sayın Ökte, lütfen. 
ERTUĞRUL ZEKAt ÖKTE — Bitiyor efen

dim. 
Bizim milli politikalarımız ve milli hedeflerimiz 

vardır; fakat biz, bu milli politika ve hedeflerimizi 
hiçbir zaman insanlık uğrunun dışında kullanmamı-
şızdır; ama Yunanın kalkar da Megalo îdea'sı orta
ya çıkarsa; falan, feşmekan devletin topraklarımız 
üzerinde birtakım hakları ortaya çıkarırlar ve bun
lara sloganlar söylerlerse unutulmasın ki, bizim de 
Misakı Millimiz vardır. Sayın üyeler, bu Misakı Milli 
bizim ilk hedefimizdir; asgari milli politikamızdır. 

Bu nedenle bütün dünya şunu iyi bilsin. Dün
yanın barışı, dünyanın adaleti yalnız ve yalnız ^Tür
kiye'nin güçlü olmasına sağduyusuna bağlıdır; ama 
bunun da bir tahammülü vardır. 

Saygılar sunarım efendim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ökte. 
2. — Bekir Tünay'ın, Yunanistan'ın Kıbrıs'ın 

Baf bölgesine silah ve asker çıkarmasına dair gün
dem dışı demeci. 

BAŞKAN — Sayın Tünay'ın gündem dışı bir 
konuşma isteği vardır; okutuyorum. 

— 456 — 
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(Başkanlığa 
Yunanistan'ın Kıbrıs'a asker çıkarması konusun

da 16.12.1981 tarihli Birleşimde gündem dışı konuş
ma yapmak istiyorum. 

Gereğini arz ederim. 
Bekir Tünay 

BALKAN — Buyurun Sayın Tünay. 
BEİKİR TÜNAY — Sayın Başkan, değerli arka

daşlarım; 

Yunanistan'ın Kıbrıs'a silah ve asker çıkardığını 
basından öğrenmiş bulunuyoruz. Baf Bölgesine çı
karılan bu silahların NATO silahlarından olduğu 
söylenmektedir. Daha birkaç gün önce NATO top
lantılarında birtakım maceralara yöl açan girişimler
de bulunan Yunan sorumlu ve yetkilileri, gerçek bu 
ise, ne ile oynadıklarının galiba farkında değiller. 
Yunan kamuoyunun kendi macerası istikametinde 
oluşturmak çabası içine girdiğini sandığımız Yunan 
yetkili ve sorumluları bir dünya düzeni içerisinde 
bulunduklarının herhalde farkında olmamaktadırlar. 
Yoksa, 12 adayı silahlandırdıklarını Türklerin unut
tuklarını sanarak, yeni bir hamle mi yapmak ister
ler?.. Her ne hal ise, şunu unutmamak gerekir fci, 
bu hareket hem mevcut antlaşmalara, hem uluslar
arası hukuk düzenine aykırıdır. 

Böyle bir girişim, sadece Türkiye ile Yunanistan 
arasında bir mesele olmaktan çok uzaktır. Hele dün
yada yarım yüzyılı aşan bir süreden beri yegâne yü
rürlükte olan Lozan Antlaşması gibi bir Antlaşma 
dünya devletleri karşısında bilinirken, bunu Yunanis
tan'ın bilmemesi gerçekten esef verici bir durumdur. 
Altını çizerek söylüyorum, dünyada belki de bilebil
diğim kadarı ile yegâne yürürlükte bulunan antlaş
ma Lozan Antlaşmasıdır. Türk Devleti bağımsız 
ve haysiyetli bir devlet olarak kendisini, komşuları
nı ve dünya devletlerini ilgilendiren meselelerde son 
derece hassastır. Bu noktayı özellikle Yunanlı kom
şularımızın bilmesinde büyük yarar vardır. 

Her zaman ve her yerde serinkanlılık, dünya ba
rışı inanç ve arzuları yolunda Büyük Atatürk'ün; 
«Yurtta sulh, cihanda sulh» görüşü ışığından ayrıl
mayan Türkiye, elbette başta NATO müttefikleri
miz olmak üzere, dünya devletlerinin bu çirkin olaya 
karşı dikkatlerini çekmekte yarar görür. 

Dünyanın her gün yeni bir krize itildiği gerçek
tir. Bunu fırsat sayarak akıl ve bilim ölçüleri dışına 
çıkmak ölçüsüz bir hareket olur. Unutmamalıdır ki, 
çağımız akıl çağıdır, bilim çağıdır, mantık çağıdır, 
hak, hukuk ve insanlık, insan sevgisi çağıdır. 

Dünyanın herhangi bir yanındaki bir hareketin, 
bir kıvılcımın bütün dünyayı ne hale sokacağını bil
mek, anlamak, bu dünya üzerinde yaşayan her dev
let için zaruri bir vecibedir. 

Türkiye Cumhuriyeti daima haktan, hakikatten 
yana olmuştur. Hakikatleri çiğneninceye, haklar zor-
lanıncaya kadar da bu yolda devam edecektir. An
cak devletlerarası ilişkilerde milli menfaatler esas 
olduğu kadar, hak ve haysiyetler de esastır. Ümit ede
riz ki, komşumuz Yunanlı devlet adamları bunun id
raki ve bilinci içine kısa zamanda dönmüş olacak
lardır. 

Saygılarımla. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tünay. 
3. — Ayhan Fırat'ın, tarım sektöründe kullanı

lan gübrenin üretim, dağıtım ve ihracındaki darboğaz 
konusunda gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Sayım Fırat'ın gündem dışı bir ko
nuşma isteği vardır, okutuyorum. 

Sayım Başkanlığa 
Ekonomimizde ıbüyük bir yer İşgal eden tarım 

sektöründe kullanılan gübre üretim, dağıtım ve ihra
cında teşhis etmüş olduğum dariboğazlıar hakikında 
gündem dışı söz almak istiyorum. 

Arz ederim, saygılarımla. 
Ayhan Fırat 

BAŞKAN — Buyurum Sayım Fırat, 

AYHAN FIRAT — Sayım Başkan, Yüce Mecli
slin sayın üyeleri; 

Türk ekonomisinin itici güçlerimden biri olan ta
rım sektöründe bulgun darboğaz 'gibi gözüken bir ko
nuyu huzurunuza getirmek istedim. 

Türkiye'de nüfusun 1% 65 - 70V köylerde yaşar 
ve Türkiye dünyada 500 milyon kifayetsiz beslenen 
insanım 'bulunduğu ve ICO rrüilylom civarında da aç in
sanım yaşadığı 'bir devirde, dünya yüzünde kendi ken
dine yeter ülkelerden bir tanesidir, 

Ayrıca, dış ticaretimizde bu seneye kadar tarım 
ürünlerinim yüzde oranı 50'mim üzerinde seyretmiş, bu 
sene 50 civarında veya '% 50'nin bir mıiktar altıma 
düşmüştür. Bu, Cumhuriyetin ilanımdan bugüne ka
dar Türkiye'de mevcut tarım selktörüne hitap edem 
özel ve bilhassa kamu kuruluşlarının yaptığı çalışma
larım etken, olduğunum da bir örmeği ve neticesidir. 

Tarımda teknolojinin yeri çok büyüktür. Türk ta
rımına teknoloji girmiştir. Türk tarımında kifayetsiz 
gübreleme durumu teşhis edilince, suni gübreyle bi
rim alanda üretimin artırılması çabalanma başlanmış
tır. Buıgüm Avrupa ülkeleriyle kıyas edilemeyecek du-
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ramda olmamıza rağmen, 'her yıl birim alandan alı
nan verim artmaktadır. Bu suni gübre kullanımının 
da bu artışta büyük etkisi olduğu bir gerçektir. 

1981 yılı sonbahar dönemi sunıi gübre ihtiyacı 
1 milyon 621 bin ton olarak programlanmıştır. 
4.12.1981 tarihine kadar 1 milyon 79 Ibin ton suni' 
gübre satılmıştır. Bu miktarın yıl sonuna kadar 1 mil
yon 200 bin ton veya 1 milyon '220 bin ton olacağı 
tahmin edilmektedir. Bu aşağı yukarı :% 70 - 75 ci
varında bir kullanım demektir, programa göre. 

Geçmiş senelerde programa göre gübre kullanımı
nın zaman zaman programın üzerine çıktığı gözük
mektedir. Şu anlam çıkabilir : Sonbahar gübresi kâ
fi miktarda atiilamamıştır. Bu durumda acaba sebep 
nedir? Türkiye'de 4.12.1981 tarihli itibariyle 3 mil
yon 679 bin ton stok gübre mevcuttur. Bu miktar 
1980 yılında <2 milyon 916 bin ton idi. Yine 4.12.1981 
tarihi itibariyle 1981 yılında üretilen gübre miktarı 
4 milyon '626 bin ton, ithal edilen gübre miktarı da 
1 milyon 268 bin tondur. Toplam 5 milyon 895 bin 
tondur. Bu stok gübrenin haricindedir, stok gübreyi 
de buna ilave etmek 'gerekir. 

1980 yılında üretim bunun yarısı kadardı; yani 
üretimde takriben |% 80 - 90 oranında bir artış var
dır, İthal edilen ıgübre miktarı da 1980 yılına göre 
<fc 25 oranına düşmüştür; yani 1980 yılının total it
hal edilen ve yerli gübre toplamı da 7,5 milyon ton
dur. (Bunun 2,8 milyon tonu yerli üretilen gübredir. 

Hal böyleyken, 1981 yılında programa göre satışı 
öngörülen gübre miktarının 7 milyon 200 bin ton ed
varında olacağı tahmin edilmiştir. Ancak 4.12.1981 
tarihi itibariyle bu miktar 5 milyon 642 bin tondur; 
yani ı% 78 - 80 oranlarına gelmiştir. 

Ejliimizde 3,5 milyon ton eşdeğer gülbre mevcut
tur. Bu gübrenin en kusa zamanda tevzii, üreticiye, 
ihtiyaç sahibine intikal ettirilmesi gerekir. 'Bulgun para 
politikası dolayısıyla zor durumda olan üretici, üret
ken köylüyü düşünüp; kredi, 'borç ne yol bulunacaik-
sa ilgililerin 'bu konu üzerine eğilip gübrenin ihtiyaç 
olan miktarını bilhassa ilkbahar gübresini de düşü
nerek köylüye intikal ettirmek gerekir. Aksi halde ta
rımdaki üretimden beklediğimiz artışı kaybedebiliriz. 

1982 programına şöyle bir 'göz atalım: 
Stok 3 milyon 679 bin ton. 1981 yılında üretil

diği kadar, kamu ve özel sektör fabrikalarının üre
tim yapacağım düşünürsek:, yekûn 8 milyon 300 bin 
ton civarına gelmdktedir. 

Yine 1982 yılında tüketilecek gübreyi, 1981 yılın-
de öngörülen ıgübre miktarının biraz üzerine çıkarsak 

7,5 milyon ton eder. Yani 1982 yılında dışarıdan güb
re ithal etmemize gerek olmadığı açıktır. 

'BAŞKAN — Sayın Fırat, rica edeyim efendim. 
AYHAN FIRAT — Toparlıyorum efendim. 
(Bu arada, yine Zirai Donatım 'Kurumunun elinde 

452 bin ton triple süper fosfat ıgübre mevcuttur. Bu 
gübre üç senede 'bir kullanılmaktadır. 1981 yılı tüke
timi 273 bin tondur. Yani 1982 yılında kâfi TSP, sü
per foislfat gübre mevcuttur. Ancak 'görüyoruz ki, 
gübre fabrikalarının programında 1982 yılında 440 
bin ton triple süper fosfat gübre üretimi öngörülmüş 
ve bunun dağıtımı da şöyle yapılmıştır: 

313 bin tonu ihraç, 48 bin tonu Şeker Şirketine, 
279 bin tonu da Zirai Donatım Kurumuna. 

Zirai Donatım Kurumunun elinde 1982 yılına kâ
fi gelecek gübrenin fazlası vardır. 'Bunun için de 1CI5 
milyon dolarlık hammadde ithalatı öngörülmektedir. 
Bu para eğer sarf edilirse, ihraç edilmeyen kısmı atıl 
kapasite olarak bir sene bekleyecektir. 

'Kaldı ki, Sayın Aysan'ın da dün belirttiği gibi, 
imalatta üretim maliyeti çok 'yüksektir. Gübre dağı
tımı Zirai Donatım Kurumunca yapılmaktadır. Güb
re üretildikten sonra üzerine bir kâr konarak Zirai 
Donatım Kurumuna verilmektedir. 

Zirai Donatım Kurumunun bütün depoları dolu
dur. 300 bin ton dışarıdan ıgübre stoklama durumun
da kalınmıştır ve bunun için de 150 milyon lira para 
harcanmıştır. Uzman arkadaşlarımız ço'k iyi bilirler 
ki, ı(İBen iki sene IBa'şbakanhk Yüksek Denetleme 
Kurulu Üyeliği yaptım, ancak uzman arkadaşlarım 
daha iyi biirler) dışarıda depolanan gübrenin yüzde 
10 ila 15'i atmosfer şartları dolayısıyla rutubet aldı
ğı için ertesi sene kullanılamayacak hale gelmekte
dir. Bu kayıp tahminen 500 milyon lira civarında 
otluyor. 150 milyon da biz bunu depolamak için sarf 
etmişiz. 

O hâlde yapılacak şey, sayın ilgililerin, en kısa za
manda konu üzerine eğilerek, Türk köylüsünün ihti
yacı olan gübrenin kredi ille borçla kendilerine inti
kal ettirmeleri, depoların mümkün mertebe boşaltil-
nraısı ve ihraç edemeyeceksek, maliyet yüksekliğinden 
dolayı 19'82 imalat programınım reivize edilmesi ge
rektiği hususunda en kısa ızamanda karar verilerek 
fuzuli harcamalardan Devleti alıkoymak: gerekeceği 
kanısındayım. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Fırat. 
4. — Görev ile yurt dışına gidecek olan Devlet 

Bakanı \ve Başbakan Yardımcısı Turgut Özal'a Mali-
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ye Bakanı Kaya Erdem'in vekillik etmesinin uygun 
görülmüş olduğuna dair Devlet Başkanlığı tezkeresi. 
(3/50) 

(BAŞKAN — Sayın üyeler; sunuşlara geçiyoruz, 
Devlet Başkanlığımızın tezkeresi var, okutuyo

rum. 
Danışma Meclisi Başkanlığına 

îıktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) 
çerçevesinde faaliyet gösteren 2 No. lu Çalışma Gru
bu (W!P2) nun 6 - 8 Aralık 1981 tarıMeri arasında 
Paris'te yapılacak toplantısına katılmak üzere Fran
sa'ya gidecek olan Devlet 'Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısı Turgut Özal'ın dönüşüne kadar; Devlet Ba
lkanı ve Barbakan Yardımcılığına, Maliye Bakanı Ka
ya Erdem'in vekilik etmesinin, Başbakanın teklifi 
üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize suna
rım. 

Kenan Evren 
Orgeneral 
Devlet Başkanı 

IBAŞKAN — Billgilerinize arz ©derim. 
5. — 21 Aralık 1981 günü saat 14.00'te Hükümet 

faaliyetleri hakkında Yüce Meclise gerekli bilgilerin 
takdim edileceğine dair Başbakanlık tezkeresi. (3/51) 

••»• ^>»«c 

'BAŞKAN — Başbakanlığımızın bir tezkeresi var, 
okutuyorum. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Danışma Meclisi (Başkanlığının 8 Aralık 

1981 gün ve 944 sayılı yazısı. 

Danışma Meclisi üyelerinin, Hükümet çalışma
ları üzerinde ve memlekeltin sosyal, ekonomik, 
poiiüik iç ve dış durumu 'hakkında bilgi sahibi olma
larını sağlaımalk maksadıyla Meclis Genel Kurulunda 
tarafımdan bilgi verilmesiyle ilgili davetiniz büyük 
bir memnuniyetle karşılanmıştır. 

Bu maksatla 21 Aralık 1981 ıgünü saat 14.00'tte 
Hükümetin faaliyetleri hakkında Yüce Meclisine ge
rekli 'bilgilerin takdim edileceğini arz ederim. 

IBülend Ulusu 
(Başbakan 

iBAŞKAN — Billgilerinize arz edenim. (Alkışlar) 

Sayın üyeler; 
Gündemde görüşecek başka Ibir konumuz yok

tur. Yarın saat 14.00'te toplanmak üzere Birleşimi 
kapatıyorum. 

Kapanma Saati: 14.45 

...... 
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DANIŞMA MECLİSİ 
GÜNDEMİ 

19 NCU BİRLEŞİM 

16 Aralık 1981 Çarşamba 

Saat : 14.00 

1, — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SU
NUŞLARI 

ı(l) İktisadi îşlbirliğji ve Kalkınma Teşkilatı 
(OECD) çerçevesinde faaliyet gösteren 2 No. du Ça
lışma Grubu (WP2)'nun 6 - 8 Aralık 1981 tarilhleri 
arasında Paris'te yapılacak toplantısınla katılmak: üze
re Fransa'ya 'gidecek olan Deivlet Bakanı ve Başba
kan Yardımcısı' Turgut Özal'ın dönüşüne kadar; 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığına, Maliye 
Bakanı Kaya Erdem'İn vekillik etmesinin uygun gö
rüldüğüne dair Devlet Başkanlığı Tezkeresi. (3/50) 

2, — SEÇİM 

3. — OYLAMASI YAPILACAK ÎŞLER 

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


