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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bu Birleşim iki dtüırum yapan Gendi Kurulda : 
T982 Mal Yılı Bütçe Kanunu Tasarlısı üzerindeki 

görüşmelere devam olunarak; 
Köy îşileri ve Kooperatifler Bakanlığı, 
Topraik ve İskân İşleri Genel Müdürlüğü, 
Gençlik ve Spor Bakanlığı bütçeleri (kabul e/dildi. 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1982 Mali Yı

lı 'Bütçe Kanunu Tasarısının bölüm ve maddeleri' 
onaylandı, 'tümü açık oya sunuldu, oyların ayrımı so
nucunda kabull edildiği bildirildi. 

27 Ocak 1982 Çarşamba günü saat 10.00'da top
lanmak üzere Birleşime saait 16,'30'da sotn verildi. 

Sadi IRMAK M. Vefik KÎTAPÇIGİL 
Başkan Başkan 

Başkanvdkili 

Kamer GENÇ 
Kâtip Üye 

İmren AYKUT 
Kââp Üye 

Mehmet PÂMAK 
Kâtip Üyö 

»•<t 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 101.00 

BAŞKAN ; Ba^araveM Fenni İSLİMYELİ 

KÂTİP ÜYELER : M«Bımet PAMAK, EvOfya PARLAK 

'BAŞKAN — Danışma Meclisimin değerli üyeleri, 
46 ncı 'Birleşimi açıyortum. 

Çoğunhığumuz varadır, görüşmelere ^başlıyoruz. 

III. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 1982 Mali Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve 
Bütçe - Plan-Komisyonu Raporu. (1174) (S. Sayısı : 
4) (Dağıtma tarihi: 11.1.1982 (1) 

A) SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 
BÜTÇESİ 

BAŞKAN — Sayın 'Bakan ve Kornisyoın burada
lar. 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bütçesi üzerinde 
söz alan arkadaşlarımızın isimilerini okuyorum. 

Orhan Civelek, S. Feridun Güray, Eşref Akıncı, 
Nurj Özgüken Beşir Haımiltöğulları, A. Avni Şahin, 
Dündar Soyer, Tevfik Fikret Alpaslan, Muzaffer Sa-
ğısjmian, Yavuz Alltop. 

BAŞKAN — Sayın CJvelek, buyurun efendim.' 

(1) 4 S. Sayılı Basmayazı 14.1.1982 tarihli 33 ncu 
Birleşim Tutanağına eklidir. 

ORHAN CİVELEK — Sayın Başkan, Yüce Mec
lisin 'değerli üyeleri, Sayın Sanayi Balkanı ve Balkanlı-
ğm kıymetli mensupları; 

Buıgün Sanayi ve Teknoloji Ba'kanlığı denildiği 
zaman, .hiç şüphe yolk ki, KİT'lerin önemli bir bö
lümü akla gelmektedir. 

Cumhuriyetin ilk yıllarında yurdumuzda sanayi ya
tırımları yok denecek kadar azdı. Henüz o yıllarda 
özel kesıimin elinde sanayi yatırımlarını gerçekleştire
cek seviyede sermaye 'birikimi olmayışı, bu yatırımla
rı Devletin yerine getirmesi zaruretini ortaya çıkar
mıştır. 

Büyük Atatürk ve O'nun etrafında'ki bir aıvuç, 
memile'ketini ve yundunu seven aydın insan, büyük bir 
şev'k ve üstün vazife anlayışı içerisinde KİT'lerin te
melini atmışlar ve pek çdk sahada değerli hizmet
ler veren sanayi 'kuruluşlarını birer birer devreye sok
muşlardır. \ 

Son derece sınırlı mali imlkânl'ar ve çok: yetersiz 
pesonel kadrolarına rağmen KİT'ler çok partili de-
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mokratik ihayata geçinceye kadar kendilerine verilen 
görevleri 'büyük ıbir 'başarı ile yürütmüşlerdir. Şayet 
'bugün Türkiye'de ıbir sanayi varsa, yetişmiş işgücü ve 
personel (mevcutsa, bunda en 'büyüik pay KİT'lerindir. 

1950'lerden itibaren Türkiye büyük bir gelişme 
hamilesine girmiştir. Buna paralel, KİT'lerin de büyü
meleri hızlanmış ve zamanla Türkiye'nin en büyük 
ve güçlü kuruluşları 'haline gelmişlerdir. Ancak ne var 
ki, büyüyen ve güçlenen bu kuruluşlara 'her geçen 
gün politik etkiler de çoğalmışitır. Zamanla politika
nın 'baskıları ve müdahaleler* fazlalaşmasıyla bu ku
ruluşların yönetimleri 'bozulmuş, verimlilikleri azalmış 
ve neticede kaynak yaratan kuruluş olma vasıflarını 
'kaybederek, bütçelere külfet getirir ihale gelmişlerdir. 
Bu 'durum o kadar iteri safhaya varmıştır ki, KİT zarar
ları Türkiye'yi enflasyona iten birkaç faktörden biri du
rumuna girmiş ve her dönemde en çok konuşulan 
ve en çok tenkit edilen 'bir konu haline gelmiştir. Bu 
ka!dar çok konuşulan ve bu kadar tenkit edilen KİT'
ler halk nazarında haksız yere suçlu duruma düşürül-
rmüş ve Ibu kuruluşların devamının ülke için zararlı ve 
tehlikeli olduğu imajı yerleştirilmeye çalışılmışıtır. Bu 
görüş ve tenkitlerin arkasında, sanki suç KİT'lerin 
kuruluşlarında ve mevcudiyetlerindeyımiş gi'bi, bunla
rın satılması ve özel sektöre devredilmesi gibi netice
lere 'varılmıştır. 

Hiç şüphe yok ki, KİT'lerin 'bugünkü durumuna 
gelmesinde kabahat ne KİT'lerdedir, ne de KİT'lerin 
kurulması gerekliliğini ortaya koyan ve gerçekleşti
ren düşünce tarzındadır. Şayet ortada bir kabahat var
sa, o da 'bu kuruluşlara iktisadi görüş ve tedbir açısı 
yerine politik ve menfaat açısından bakan zihniyette
dir, 

'Muhafalette 'bulunan her parti, o dönemdeki ikti
darın 'KİT'leri partizan görüşlerle yönettiği, zararla
rının bu tutum ve zihniyet neticesi doğduğu görüşü
nü ısrarla tekrarlamış ve tenkit etmiş, ancak kendi
leri iktidara geldikleri zaman, hemen bunların dert
leri ve problemleri üzerine eğilip gereken köklü ted
birleri almaları gerektiği halde, ilk iş olarak bu ku
ruluşlarda 'bulunan idare meclisi üyelikleriyle mura
kıplarının miktarını ve yerini sormak olmuş ve süratle 
buralara kendi yakınlarını doldurmuştur., 

'Buıgün hâlâ KİT'lerin ana meseleleri ve sorunları 
bütün ağırlığı ve ciddiyetiyle devam etmektedir. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Vaktin yeterliliği nispetinde sizlere bu sorunları kı-

'saca arz etmeye çalışacağım. 

Yönetim sorunu : 
KİT kuruluşları gibi büyük müesseselerin başı

na getirilen genel mü'dür ve yardımcılarının muhak
kak ki iyi yetişmiş olmaları, özel bilgiler ve tecrübe
lerle teçhiz edilmiş olmaları gerektiği halde, çok kere 
bu lazımeye riayet edilmemiş, atamalarda zamanın 
iktidarına yakınlık- ve sıhriyet gibi sübjektif görüşler 
önplanda tutulmuştur. Bu büyük ve güçlü müessese
lerin yönetimindeki zorluk ve yüklenilen sorumlulu
ğun ağırlığı düşünülerek, yönetimi güçlendirmek ama
cıyla KİT'lerin başına bir yönetim kurulu getirilmiş
tir. Buraya tayin edilecek kişiler gerek bilgi, gerekse 
bu sahadaki geniş tecrübeleriyle genel müdüre, alaca
ğı kararlarda maddi ve manevi yönden destek olarak 
kararlarını en iyi, en isabetli bir tarzda verebilme
sini sağlayacak nitelikte olması gerekirken, bugün pek 
çok KİT'lerin yönetim kurulları, ya eski politikacı 
veya emek© asker ve sivillerle doldurulmuştur. Bu 
tarz bir davranışla da KİT'lerin iyi bir şekilde yö
netilmesi yerine, kişilere iş bulmak durumu önplana 
alınmıştır. 

Ne yazık ki, ülkemizde çok defa, bu müessesele
rin başına, müesseseyi tanımayan kişiler getirilmekte, 
ancak bu şahıs henüz meseleleri kavrayamadan ve ya
rarlı bir işlem yapma fırsatı bulamadan görevden alın
makta ve KİT'ler de devamlı bir çalkantı içerisinde . 
bocalayıp durmaktadır. 

Bu sebeple, müesseselere atanacak kişilerin iyi bir 
seçimden geçirilmesi ve çok büyük bir kabahati olma
dıkça da kolay kolay yerinden alınmaması gerekir. 

iSermaıye durumu : 
Bugün KİT'lerin hemen hemen hepsi büyüik bir 

para sıkıntısı içerisinde bulunmaktadır. Zamanında 
küçük sermayelerle kurulan ve o günlerde kendileri
ne verilen görevleri ve yatırımları yapabilecek güçte 
olan kuruluşlar, gerek enflasyonun çok büyük boyut
lara ulaşması ve gere'kse kendilerine verilen görevlerin 
çoğalmış bulunması neticesinde, fonksiyonlarını yapa
maz ve yatırımlarını istenilen düzeyde gerçekleştire
mez hale gelmişlerdir. 

KİT yöneticileri, zamanlarının pek çoğunu ya Ma
liye .Bakanlığı kapılarında beklemek veya bankalardan 
kredi temin etmek çabası içerisinde geçirmektedirler. 
Bunu önlemek için, KİT'lere verilen görevlerle, ya
pacakları yatırımlar da nazarı itibara alınarak, ya 
gerekli sermaye artırımına gidilmeli veya sermaye ar
tışı yapanların bu paralarının Maliye Bakanlığınca 
bir an önce kendi emirlerine verilmesi sağlanmalıdır. 
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Sayın üyeler, 
'Burada Maliye Bakanının tutumuna da biraz de

ğinmek istiyorum. Başında bulunduğum bir kurulu
şun geçen yıl sermaye artırımı yapıldı. Maliyeden 
500 milyon 'lira alacağımız vardı. Bu arada Maliyeye 
'bizim de 30 milyon kadar borcumuz vardı. Bu ser
maye artışıyla ilgili parayı bize vermedi; mahsup et
medi borcumuza. Borcu için >% 20 gecikme cezası, 
her ay ı% 2 faiz aldı. Kendi borcu için de bir tek 
kuruş vermedi bize ve birçok müessesede şimdi ha
len durum bu safhadadır. 

IFilya't politikası : 
KİT kuruluşlarına bir taraftan «Müdebbir bir 

tüccar gibi hareket edeceği» emredilmekte, diğer ta
ralftan da fiyatlarını kendilerinin tespit ve tayin e'tme 
yetkisi verilmemektedir. Son yıllarda KİT mamulle
rinin maiyet girdilerine yıl içerisinde üç-beş defa zam 
geldiği düşünülürse, bu 'kuruluşlara gelen bu zamları 
Ikendi satış fiyatlarına hemen yanısıtamamaları, zarar 
etmelerinin ana sebeplerini teşkil etmektedir. 

Elbette Iher devletin ve her hükümetin bir yatırım 
politikası, iktisadi ve sosyal politikası vardır. Bu po
litika gereği bazı KİT mamul fiyatlarının yukarıda 
belirtilen politikalar gereğince düşük tutulması, za
rarlarının Devlet bütçesıind'en karşılanması düşünüle
bilir. Bu gilbi hallerde, Devlet tarafından sübvanse edi
len kuruluş mamullerinin doğrudan doğruya tüketi
ciye intikal etmesi gerekir. Bugün bunun iyi düzen-
lenemediğini, bazı KİT kuruluşlarında Devletin yük
lendiği bu külfet, bazı aracıların cebine farklı ve 
Ihak'sız kazanç olarak girmektedir. 

'Personel sorunu : 
KİT'ler, özel teşebbüsle aynı konularda, aynı pi

yasada görev yapan kuruluşlardır. Özel teşebbüs, ve
rimliliğini, üretimim' ve kârlılığını çoğaltabilmek için, 
kendisi için gerekli elemanın ihem niteliğine ve hem 
de sayısına büyük özen göstermekte ve faaliyetleri için 
gereken asgari miktardaki elemana yüksek ve tatmin
kâr ücretler ödeyebilmektedir. Çok kere bu eleman
ları da KİT'lerin bünyesinden koparıp almaktadır. 

KİT'ler ise kendisi için gerekli olan elemanları, 
ıgerek nitelik ve gerekse sayı bakımından kendisine 
empoze edilen tarzda almak zorunda bırakılmakta-

dır. Ayrıca, bu personele ödenen ücretler de kanun
larla sınırlandırılmış (olduğundan, özellikle son yıllar
da büyük bir geçim sıkıntısı içerisinde olan personel, 
bu kuruluşlardan özel sektöre kaymış ve KİT'ler, 
büyük bir personel erozyonuna uğramıştır. 

'Bugün KİT'lere ait fabrika, santral, şantiye gibi 
işyerlerinde çalışan personel, çok kere günün 24 saa
tinde görevleriyle ilgilenmek zorundadırlar ve çok 
zor, riskli işlerde çalışmaktadırlar. Bu gibi personeli, 
saat beşte görevi biten herhangi bir memurla aynı 
seviyede tutmak yanlış olacaktır. Bu tarz işyerlerinde 
çalışanları, muhakkak surette ayrı bir statüye almak 
ve ayrı 'bir ücret politikası içerisinde mütalaa etmek 
gerekmektedir. 

Kuruluş yeri : 
Devlet Planlama Teşkilatının bulunduğu bugünkü 

Türkiye'de KİT'lere ait fabrikaların kuruluş yerlerinin 
tayin ve tespitinin, fizibilite raporları neticesine göre 
seçilmesi ve gerekli yatırımların da buna göre yapıl
ması gerektiği halde, bu gibi yatırımların bir kısmı 
politik tercJMere bırakılmış, bunun neticesi olarak da, 
bu kuruluşlar devamlı zarara mahkûm edilmişlerdir. 
Türkiye bunun uzun yıllar acısını çekmiş ve halen de 
çekmektedir. Yurdumuzu büyük ölçüde kaynak israfı
na maruz bırakan bu durum kesin olarak önlenme
lidir. 

KİT'lerin yeniden düzenlenmesi : 
KİT kuruluşları iştigal mevzularına göre tasnif 

edilerek, bünyelerinde bulunan sanayi kuruluşlarının 
yeni bir düzenlemeye tabi tutulması, iştigal mevzuları 
dışındaki kuruluşların, kendi konusunda faaliyeti bu
lunan KİT'lere devredilmesi gerekir. 

Mesela Sümerbank. Bugün Sümerbank'ın anagöre-
vi, iplikle dokumadır; fakat bunun bünyesinde porse
len, kiremit, boru sanayii, dleri sanayii gibi hiçde iş
tigal mevzuu ile ilgili olmayan kuruluşlar vardır. Ta
bi ki, böyle kuruluşlar da bu gibi müesseselerde daima 
üvey evlat muamelesi görmekte ve gerekli ilgiyi göre
memektedirler. Nitekim, çimento da vardır. Çimento 
bugün, Çimento Sanayiine devredilmiştir; harap olmuş 
vaziyette bulunan fabrika, uzun çabalardan sonra ye
ni yeni düzene girebilmiştir. 

)tihalelıerde firma seçiimıi : 
Bazı fabrikaların ihaleleri, bu konuda ihtisas yap

mamış firmalara veya ilk defa tecrübe edilen bir tek
nolojiyi uygulayanı firmaya verilmekte ve neticede, 
kurulan bu fabrikalar çalıştırılamamaktadır. 

iBenim memleketimde (Afyon'da) iki tane fabrika 
var. Bir SEKA, bir de alkoloit fabrikası. SEKA fab
rikası seneler önce devreye girdi; fakat bugün hâlâ 
üiddi üretime geçememiştik. Sebebi sorulduğunda ve
rilen bilgi: Bir konsorsiyuma verlmliş. Bu konsorsi
yum, ülk defa uygulamakta olduğu bir teknolojiyi 
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Afyon SEKA Fabrikasına uygulamış. Fabrika hâlâ 
ciddi sekilide üretim yapamamakta. Alkoloiıt falbrika-
sı da aynıdır. İki seme önce fabrika üretime açıldı; 
bugün hâliâ bir gram mal üretmiş değil. Tabii diğer 
yerlerdekiler ayrı, onları bilemiyorum. 

Yalkıt tasarrufu : 
)Bugün Türkiye'nin ıen büyük sorunu döviz yeter

sizliğidir. Yıllık ithalatımızın en 'yüksek kalemlini 
petrol teşkil etmektedir. Her geçen gün, fiyatı artan 
petrolü en iktisadi şekilde kullanmamız gerektiği hal
de, bugün hâlâ KİT'lere ait pek çok fabrika ve sant
ral fuel - oi! ile çalışmaktadır. Her yıl hükümetlerin 
gerekli tedbirleri alacaklarını ifade etmelerine rağ
men, bugün hâlâ ciddi tedbirlerin allamadığı müşa
hede edilmektedir. 

Mesele, kuruluşlara enerji tasarrufu ile ilgili ta
mimler göndermekle çözümlienemez. Her kuruluş, 
bünyesindeki yakıt kullanan ünitelıere belli termimüıer 
vermek ve bu kuruluşlara imkânlar tanımak suretiyle 
bir an önce kömür kullanılır hale getirilmesine çalıs* 
ımalıdır. 

Enerji Sorunu : 
KİT'lerin istihsallerinin düşük olmasına ve zarar

larımın büyümıesine tesir eden en önemli faktörlerden 
birisi de enerjidir. Bugün enerji, Türkiye'de hem çok 
pahalı, hem de yetersizdir. Fek çok kuruluş bu sdbep-
ıle ya 'istihsalini azaltmış veya bir kısım ünitelerini 
devre dışı bırakmak zorunda kalmıştır. Dalgalanma
yan, kesintisiz, yeterli enerjinin temini bütün mem
leketin olduğu gibi, KİT'lerim de en önemli sorunla
rımdan birini teşkil etmektedir. Bir an önce bu mese
lenin çözüme kavuşması en büyük temennimizdir. 

Enerji ile ilgili bugün ters bir tutum da mevcuttur. 
Hepinizin de bildiği gibi, enerji TEK'çe verilmekte
dir. Ancak, bazı kuruluş ve fabrikalara belediiyeHer 
enerji vermektedir. Aynı sahada faaliyette buluman 
iki fabrikadan birisi TEK'ten, birisi belediyeden enerji 
almaktadır. Belediye ayrıca bunun üzerinden kendisi 
(bir hisse aldığından, mer fabrika için milyonları tutan 
farklar meydana gelmekte ve böylece bazı fabrikala
rın zarar etmesine neden olmaktadır. Bunun da çö
züm© bağlanmasının, bütün kuruluşların TEK'ten 
enerji almasının gerekli olduğu görüşündeyiz. 

lYakıt Temini : 
Fuel - oil 'ile çalışan telsilerde pekçoğu kömüre 

geçme çalışmaları içerisindedir; fakat geniş kömür 
imkânları olmasına rağmen gerek bu konuda takip 
edilen politika, gerekse (kömür tahsisüenindeki isabet

siz dağılımlar, kömüre geçen ve geçmeye çalışan ku
ruluşları da zor duruma 'şakımaktadır. 

Bugün, birbirini tamamlayan iki bakanlık duru
munda olan Sanayi Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kay
naklar Başkanlıklarının gerek ıenerji, gerekse yakıt ko
nusunda çok sıkı bir işbirliği ve koordinasyon içeri
rine girmeleri kaçınılmaz bir zaruret olarak görülmek
tedir. 

İhracat Sorunu : 
Türkiye, dış ticaret açığını kapayalbilmıek için bir 

ilhracat seferberliğine girmiş bulunmaktadır. İhracatı 
artırmanın iki yolu vardır : Çok üretim ve dışarıya 
çok mal satabilmek; dışarıya satılan malı dış piyasa
nın alabileceği en yüksek fiyatla pazarlayabilimek. 
Maalesef, son günlerde yanlış ve zararlı bir ihracat 
politikası içerisine girilmiiştıir. Şöyle ki : Aynı konu
da ihracat yapan hem özel sektör ve hem de KİT'ler 
vardır. Bunlar aynı malı aynı pazarlarda sattıkları 
için birbirleriyle rekabet halline girmekte ve mevcut 
fiyatı kırmaktadırlar. 

(Bunun için fiyat birliğini temin etmek gereklidir. 
Birliklere gidilmesi gerektiği halde, bugün çimento 
konusunda bir Çimento Müstahsilleri Biriliği vardır. 
Bu Birlik, Türkiye'den ihraç edilen çimentoları, tek 
elden 'pazarlamaktaydı geçen yıla kadar; fakat bu Bir
liğin yetkisi son zamanlarda, özel sektöre de verilimıek 
suretiyle çimento fiyatları aşağıya inmiştir. Başlan
gıçta 3 8 - 4 0 dolar olan çimento fiyatları, kısa bir 
süre sonra 40 doların çok üzerine çıktığı halde, bu se
ne 38 dolarda kalmıştır. Bu yetkinin tekrar Birliğe 
verilımesiinin zaruri olduğu görüşündeyiz. 

BAŞKAN — Toplarlamanızı rica ediyorum Sa
yın Civelek. 

ORHAN CİVELEK — Toparlıyorum Sayın Bas 
kanım. 

Bakanlık bazı konuları düzenleyen emir ve tebliğ 
ler yayınlıamakta; ancak kısa zaman sonra bunlard; 
değişiklik yaparak hem kuruluşları ve hem de piy 
sayı da piyasayı rahatsız etmektedir. Yayın'lanacai 
tebliğler konusunda iyi düşünülmesinin ve bu tebliğ 
ler yayınlandıktan sonra da kolay kolay değiştirilme 
ımesi gereğini burada belirtmeyi faydalı görüyorum. 

KİT'leri bugünkü hale getiren sebeplerin tannan 
elbette ki, bu kadar değildir. Bunun dışında dah 
çok nedenler vardır. Ancak, bize burada tanınan k 
ısa 'süre İçerisinde sİ2Üıere bazı anasorunları suınma^ 
çalıştım. 

Şayet, burada size aktardığım bu konular dahi y 
rine getirilebilirse, inanın ki, bu kuruluşların yapaca 

— 237 — 



Danışma Meclisi B : 46 27 . 1 . 1982 O : 1 

büyük atılımlar ve yaratacakılıarı büyük çaptaki yeni 
kaynaklarla Türkiye'nin pekçok sorununa çare bul
mak mümkün olacaktır. 

Sayın Bakan; 
/ZatıâJliiniz daha önce ide Sanayi Bakanlığı ille 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı gibi, bünyesin
de Türkiye'nin en büyük KİTllerini barındıran ba
kanlığın başında görev yaptınız. Bu sebeple, İktisadi 
Devlet Teşekküllerinin sorunlarını ve bu teşebbüsler 
üzerindeki politikanın kötü etkilerini yakından bil
mektesiniz. Bugün politikadan ayrılmış bir kişi ola
rak, bu kuruluşların politik etkenlerden kurtularak 
kendilerine iktisadi açıdan bakılmasını ve bu kuruluş
ların kendi kendilerini yönetir hale gelebilmesini te
min edecek tedbirleri lütfen alarak Meclise getiriniz. 
Göreceksiniz ki, size en büyük destek ve yardım bu 
Meclisten gelecektir. Senelerden beri gerçekleştirile
meyen bu tarihi fırsat (hepimizin ayağına gelmiştir. 
Lütfen bu fırsatı kaçırmayalım. 

Hepinize saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ©diyorum Sayın Civelek. 
iSayın Güray, buyurunuz efendimi 

ıS. FERİDUN GÜRAY — Sayın Başkan, değerli 
üyeler; 

Tenkitlerini, göreve yeni başlayan Sayın Bakana 
değil, Bakanlığa matuftur. Temennilerimin ise, başa
rılı olacağına inandığım Sayın Bakan tarafından dik
kate alınacağına inanifyorum. 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı genelde başarılı gö
rünmekle birlikte, yapısındaki bazı çelişkiler dikkati 
çekmektedir. 1957 yılında çıkarılan 6973 sayılı Ku
ruluş Yasası, Bakanlığın gelişmesine ve günün koşul
larına cevap verecek nitelikte değildir, 

/Beş yıllık kalkınma planlarında Bakanlık, sanayi
leşme için tedbir alma görevini de yüklenmiştir. Türk 
sanayi hamlesinin itici gücü olan Bakanlık, rasyonel 
3İr düzen içinde görüimemefctedir. Görev bölümü, 
/etki ve sorumllu'lulk işleri balledilemıem iştir. Organi
zasyon bozuiklıuğundan, her ünite kendine göre çalllış-
na gayret ve alışkanlığı içindedir. 

ıMerkez üniteleri 20 gibi bir sayıya ulaşmıştır. Bir
çoğu bakan oluruyla genel müdürlük payesine ka-
aışturulmuştur. 

Teşkilat şemasında daire başkanı görülen üniteler 
itap metninde genel kurul olarak tavsif edilmektedir-
3T. Bunlar, siyasi dönemlerin keyfi tasarrufları olsa 
lerektir. Altısı dolu 10 müsteşar yardımcısı kadrosu-
ja aoalba neden gerek görülmüştür?.. 

'Bakanlık, bazı kendini ilgilendirmeyen alanlarda uğ
raş vermek suretiyle hem zaman kaybetmekte ve 
hem 'de başka bakanllıklan iljgilendiren işlerle uğraş
maktadır. Böylece, sanayiin itici gücü olacağı yerde 
kırtasiyecilikte ilgilenen bir bakanlık görünümü ver
mektedir. îtlahat müsaadesi, döviz tahsisine vize, bir 
malın tevzii ve tahsisi bunlara örnek olarak gösterile
bilir. 

(Bakanlık hâlâ Montaj Sanayii Talimatı ile işleri 
tedvir etmektedir. Montaj dönemi çoktan geçildiğine 
göre, bu talimatın tezelden değişmesi gerekir kanısın
dayız. 

Türkiye'de mevcut sanayiin ciddi bir envanteri 
yapılmamıştır. Bu görev Bakanlığa ait olduğuna göre, 
envantersiz tahsis ve yatırım nasıl yapılabilir?.. Türk 
sanayii envanteri yapılmalı, araştırmaya önem veril
meli, halk yatırım yapmaya özendirilmelidir. Yur
dun her bölgesinde neler 'yapılabileceği halka iletil
melidir. Kapkaççı şirketlerden, bankerlerden ağzı ya-
roan vatandaşlarımızın atili sermayeleri bu sah'alara 
çekilmelidir. Keza, yurt dışındalki işçilerimize güvenli 
yatırım alanları açılmalı ve ürkeklikleri giderilmeli
dir. 

ıBir yandan üretim teşvik edilirken, diğer yandan, 
çok önem arz eden kalite kontrolüne özen. gösterilme
lidir. 

Yurdun her tarafında kurulan, başarılı örnekler 
veren küçük sanayi yatırımları teşvik edilmelidir. 
Böylece, orta halli esnafın düzenli, birlikte ve daha 
sıhhatli koşullarda çalışmaları sağlanmalıdır. 

;Bu arada, payı tabana yayma amacını güden kü
çük sanayi siteleri yerine, organize sanayi siteleri ku
rulmasını amaçlayan ve ödeneklerin o kesime akta
rılmasını öngören Bütçe Raportörü Sayın Soyer'in 
görüşüne katılmadığımızı da belirtmek isterim» Ya
pılmakta olan 22 organize sanayii bölgesine başka 
kaynakları aktarmak, en azından haksızlıik olur kanı
sındayım. 49 yerdeki küçük sanayi sitesi inşaatları de
vam etmektedir. 300 kadarı hazırlık safhasında olup 
gerçekleşmek üzeredir, 

Küçük esnafa gösterilen bu ilgiden dolayı Bakan
lık mensuplarına teşekkürü iborç bilirim. Bu maksat
la konulan 14 milyar liranın az olduğunu da ifade et
mek isterim. 

Sanayi sitelerinin yer seçimi, ilçe ve il, seçimi, ön
celik verilmesi, yakınmalara yol açmaktadır. Bunun 
objektif esaslara bağlanması, sınanmaların gideril
mesi bakımından gereklidir. 
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İzmit Sanayi Sitesinin deniz seviyesi altında, ba
taklık bir alana kurulmasının tespiti sonrasında, dar 
(bütçe! esnaflar yılarca dolgu işleri için büyük meb
lağlara varan paralar ödediler; ama buna rağmen, 
ıbüyük bir azim ve Bakanlığın da yalkın ilgisiyle in
şaatları bitirilebildi ve kısa bir süre sonra teslimine 
başlanacağını ümit etmekteyiz. Bakanlığın bu ilgisine 
İzmitli esnaflar adına teşekkür ©derim. 

,Sayın üyeler; 
67 limîzde sanayi müdürlükleri olduğunu yeni 

öğrendim. Yıllardır müfettiş olarak ülkeyi dolaşırım, 
varlıklarından pek haberdar olamadım. Bunların di
namik bir yapıya kavuşturulması elzemidir. Vatan
daş taşrada YSE ve Bayındırlık Müdürlüğü gibi üni
teleri bilir; fakat bu Bakanlığa bağlı olanı hiç bilmez. 
Acalba bu teşkilatımız hep göligede mi oturuyor? 

Yanılmıyorsam, Bakanlığa bağlı KİT'ler, Süıraer-
banlk, SEKA, Türkiye Demir - Çelik, Şeker Sanayi, 
Çimento, Azot Sanayi, Uçak Sanayi, DESİYAB 'il© 
birilikte «San»'lı olanları da TBSTAŞ, TBMSAN, 
TÜMOSAN, TAKSAN, DERKONSAN'dan mlüteşek-
Icildir. 

İsmi Olup cismi olmayan yan kuruluşlar olduğu 
gibi, çok başarılı KİT'ler de mevcuttur; ancak, perso
nel politikası hâlâ düzene sokülamamıştır. Toplam 
23 bin memur, 130 bin işçi Bakanlık bümyesindedir. 
Miktarım çokluğunu anlamak için fazlıaca hesap bil
mek gerekmez. İskenderun Demir - Çelîk'te 16 bin 
ikisi kadar çalışan vardır. Bu sayı ilıe maliyet nasıl dü
şer? Fazla alınan personel, neden başka sahalara kay
dırılmıyor? Atatürkçü çizgiden çıktığı bilinen görev
liler hakkında acaba neler yapılıyor? Bu fazla ele-
manlar ile yatırımlar yapılabilir, müteahhide verilen 
işler bizzat yürütülebilir. 

1981 yılında, bütün kuruluşların planlanan hedef
lere vardıkları müşalhade edilmektedir. Bunu takdirle-
ikarsıhyoruz; fakat maliyetler dünya fiyatlarının üs-
ıtünde olduğundan ıdış pazarlara açılmak güçlıülk arz 
etmektedir. Bu sorunun öncelikle halli gerekir kanı
sındayım, 

1981 yıtoda üretim artıtıikça stokların da arttığı 
gözlenmektedir. Eylül ayı itibarı ile KİT'lerin din
ide 180 milyar liralık stok bulunmaktadır. Ancak bek
leyen stok, parayı ambarda tutma, faizle para temin 
etme anlamına gelir. İşçilerine kıdem tazminatı ye
rine demir ve çimento vermeye kalkışmanın ardında 
yatan da bu espri olsa gerektir. 

lözkaynakları artırıcı tedbirler alınmalı, alacaklar 
ıtalhsil lediknıeli, stoklar eritilmelidir. 

Bu arada mıemnuniyetlıe görüyoruz ki, Bakanlık ge
nelde kâr etmiş durumdadır. Ayrıca, KİT'lerin 70 «mil-
yar lira olarak planlanan yatırımları 45 miyar lira ci
varında, yani % 65 oranında gerçekleşmiş bulunmak
tadır. Bu durumu makûl karşiayamıyoruz. Bunun ya
nında bu oranı aşan KİT'ler de mevcuttur. Benlim böl
gemdeki her ailenin en az bir ferdinin ekmeğini temin 
«den SEKA'nın, yatırımlarda % 90'ı aşmasını şükran
la karşılıyorum, yetkililerini ibu başarılarından dolayı 
bölgem adına kutluyorum. 

«San»'lı 'Şirketlerden bazılarına hiç yatırım görevi 
verilmemiş, bir kısmı da çok az nispette ilerleme kay
detmiştir. Siyasi dönemlerde gelişigüzel yürütülen bu 
şirketlere el atılması zamanı çoktan gelmiştir. El atnV 
madığına göre, aynı görüş ve hastalıklar devam edi
yor dermektir. TUSAŞ gilbi önemli bir kuruluş neden 
atı! bırakılmıştır, bu konuda neler düşünülüyor? 

jSayım üyeler; 
(Son olarak, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yurt 

dışında çalışan Türk işçilerime dönük özendirici yatı
rımlar yapması, onlara güven verecek ortamı sağlama
sı ve yurt dışında kalan dövizlerin bu kanalla yurda 
çekilmesi, gerektiğinde kendilerine kâr garantisi, kur 
garantisi gibi imkânların tanınması zamanının gelip 
de geçmekte olduğunu hatırlatarak konuşmamı bitir
mek istiyorum. 

Personel politikası bir yana, genelde başarılı çalış
maları rnüşahade edilen Sanayi ve Teknoloji Bakanlı
ğınım 1982 Bütçesinin hayırlı olımaısımı diler, saygılar 
sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ©derim Sayın Güray. 
Sayın Akıncı, buyurunuz efendim. 
EŞREF AKINCI — Sayın Başkanım, sayın arka

daşlarım, Sayın Bakan ve Bakanlığın seçkin mensup
ları; 

Benden evvel konuşan arkadaşlarım Sanayi ve Tek
noloji Bakanlığının bazı problemlerini dile getirdiler 
ve bunlara temas ettiler. Ben sadece, Sanayi Bakanlı
ğınca 1981 yılı içindeki çalışmalarda yanlış olarak uy
gulandığıma inandığım bir hususu dile getirmeye ve bu 
konuda bizzat şahidi olduğum birkaç önemli hususu 
arz etmek üzere huzurunuza gelmiş bulunuyorum:. 

Muhterem arkadaşlarım; 
(Malumunuz olduğu üzere, Sanayi ve Teknoloji Ba

kanlığı, KİT'lerim ve özel teşebbüsün sanayi alanımda 
Jhtliyacı bulunan hammaddelerin yurt içinden ve dı
şından temininde, bunlar mamul hale getirildikten son
ra da yurt içinde tüketiminde ve İlgili bakanlık ve ku-
ıraluşlarla koordime edilerek yurt dışıma satışımda ro-
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fllü olan ve memleketimizin muhtaç bulunduğu dövizi I 
sağlayan bakanlıklarımızdan biri butaımaktadır. I 

Bugünkü yönetim tarafından bu göreve gelmeden 
önce dokuz ay kadar Maliliye Bakanlığı Temslilöiısi ola- I 
rak Etibank Yönetim Kurulunda idim. Bu görevde 
liken rastladığı/m bazı bakanlıkların, özellikle Sanayi, 
Enerji ve Maliye bakanlıklarının koordinasyonu ile I 
yapılması mümkün ve gerekli ve fakat nedense yapıla- I 
mayan birkaç hususa temas etmek istiyorum. I 

Sayın arkadaşlarım; I 
Etibank, memleket çapında madenilerimizi çıkaran ve I 

(bunların bir kısmını ıhamcevher olarak, bir kısmını da 
işleyerek iç ve dış piyasaya arz eden bir kamu kuru- I 
luşumuzdur. I 

Arz edeceğim müşahhas örnekler sırası ilıe şunlar- I 
dır : 

Etibank tarafından üretilen ve yurt içindeki diğer I 
KİT'lere ve özel teşebbüse alit fabrika!arım 123da hamı- I 
madde olarak kullanılan kükürt, Banka elinde halen I 
böl miktarda bulunmaktadır. Son olarak öğrendiğime 
göre, bugün sıtok seviyesi 23 bin ton kadarmış. Hal I 
böyle iken, Sanayi Bakanlığı izini ile, bazı KÎT'ferce ! 
'bu maden, dışarı dam döviz karşılığı 1981 yılında satın I 
alınmıştır. Misal olarak FETKİM'i gösıterdbilıinim. I 
Muhtemeldir ki, başka fabrika ve KlT'lerce de satın I 
alınmış olabilir; bunu bilimiyorum. I 

Bunum sebebini öğrenmeye çalıştığımda fiyatın, Eti- I 
bank'a nazaran daha ucuz olduğu ilerli sürüldü; aoıa 
unutmayalım ki, bu döviz karşılığı satın alınmıştır. I 

İkinci bir örnek : Bilindiği üzere yine Etibank Sey
dişehir Alİmünyum Tesislerinde mamul alimünyum I 
üretmekte ve piyasaya arz etmektedir. Yine yakın za- I 
manda öğrendiğime göre, ellerinde halıen stok olarak I 
6 bin ton mamul aiminyum bulunmaktadır. Buna mu- I 
kabil, bugünkü mevzuaJt müsait bulunduğundaın, özeli I 
teşebbüs dışarıdan mamul olarak bu maddeyi gümırük I 
resmi ödemeden (bunun altını bilhassa çiziyorum, güm- I 
rük resmi ödemeden) döviz karşılığı ithal edebilmıek- I 
tedk. 

Buna mukabil yine mevzuat gereği Etibank, üre
tim sırasında ihtiyacı olan ve bu maddeyi üretmek 
üzere ihtiyacı bulunan bazı hammaddeleri % 15 - 20 
gümrük resmi ödemek sureti ile memlekete ithal ede- I 
bilmektedir. Garip bir şey bu, olmayacak bir şey. I 
Mesela alüminyum imali için Etibank dışarıdan sıvı I 
ısudkostik ve (bir de kriyolit maddesi ithal etmekte 
ve buna % 15 ile % 20 arasında gümrük ödemekte
dir. Dolayısıyla, özel teşebbüsün ürettiği alüminyum j 
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fiyatına rekabet edememekte ve fiyat ayrılığı meyda
na gelmektedir. Bu suretle elinde stok birikmektedir. 

Üçüncü örnek olarak da Çin - Kur Genel Müdür
lüğünün ürettiği çinkoyu gösterebiliriz. Bu Genel Mü
dürlüğün elinde de halen mühim miktarda stok çin
ko bulunmaktadır, 

Dördüncü olarak da biraz olsun bakırdan bahset
mek isterim. Malumlarıdır ki, kamu kuruluşlarımız
dan gerek Etibank ve gerekse Karadeniz Bakır İşlet
mesi blister bakır imal etmekte ve piyasaya arz et
mektedir. Eylül ayı içerisinde Karadeniz Bakır İşlet
mesi Yönetim Kurulu Başkanı ile yaptığım bir gö
rüşmede, «Ellerinde 5 bin ton kadar blister bakırın 
mevcut olduğunu» beyan ettiler ve «Buna karşılık 
Sanayi Bakanlığının nedense tüccarın baskısına da
yanamayarak dışarıdan döviz karşılığı bakır satın 
alınmasına müsaade ettiğini» bana yakınarak anlattı. 
Bu da bir misal olarak ileri sürülebilir. 

Fosfatta da durum böyledir. Gene malumlarınız
dır ki, Etibank tarafından Mazıdağ'da fosfat üretil
mektedir. Gerçi, bugün bazı ameliyelerden geçirilmek 
suretiyle bu fosfatın tenoru 25 - 26tya kadar çıkarıl
mıştır. Memleketimizdeki gerek Azot Sanayiine ait 
gerekse özel teşebbüse ait gübre fabrikalarımızda bu 
fosfat işlenebildiği halde, nedense gerek özel teşeb
büse ve gerekse Azot Sanayiine ait fabrikalar fosfatı 
dışarıdan döviz karşılığında satın almayı tercih etmek
tedirler. Sebebini1 bilemiyorum. 

Yukarıda açıklanan müşahede ve örnekler muva
cehesinde, Sanayi Bakanlığınca aşağıdaki tedbirlerin 
alınmasının uygun olduğu kanısındayım. 

Çeşitli teşekküllerce yurt içinde üretilen ve ham
madde niteliğindeki madenlerimizin vasıfları düşük 
olsa dahi memleket içinde kullanılmaya mecbur tu
tulmalı, yetmediği takdirde ithaline müsaade edilme
lidir. Bunun için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 
KİT'ler tarafından sağlanacak koordinasyonla bu hu
sus yerine getirilmelidir. Hatta, bunu öneren bir ta
mim Milli Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliğince 
hazırlanarak 1981 yılı içerisinde bütün bakanlıklara 
yayınlanmıştır. Umarım ki, Sanayi ve Teknoloji Ba
kanlığında da bu tamim mevcut bulunmaktadır. 

Alüminyum gibi mamul olarak gümrüksüz itha
line izin verilen maddelerin ithal müsaadelerinin Eti-
bank'a verilmesi ve bu suretle bankanın kendi ima
latı ile gümrüksüz ithal edilenlerin karıştırılması su
retiyle orta bir fiyat oluşturulup, Btibank'ın stokları 
eritilmiş olur. 
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Malum olduğu üzere ticarette eşit şartlar altında 
rekabet esastır. Aksi takdirde Etibank, hiçbir surette 
dışarıdaki alüminyum işleyen sanayiciye rekabet ede
mez. 

Alüminyum üretiminde (bir özellik- vardır. Malum 
olduğu üzere alüminyum üretiminde en büyük girdi 
elektriktir. Öğrenebildiğim 'kadarı ile 1 ton alümin
yum üretilebilmek için 17 bin kilovat elektriğe ihti
yaç bulunmaktadır ve .bu maksatladır ki, Seydişehir 
Alüminyum Fabrikası kurulurken aynı zamanda onun 
elektriğini temin etmek üzere Oymapınar Hidroelek
trik Santralinin inşasına başlanmıştır; fakat 'birçok 
nedenle ibu santralın üretime geçmesi henüz daha 
mümkün olamamıştır. Çünkü, inşaatı henüz bitme
miştir. 1983 veya 1984 yılları içerisinde faaiyete ge
çerse Seydişehir'in elektriği sağlanmış olur. 

Yalnız, dışarıdaki alüminyumun 'bizim ürettiğimi
ze nazaran ucuz olmasının (bir nedeni de dış piyasaya 
alüminyum satan memleketlerin alüminyum üretici
sine ucuz ele'ktrik vermeleridir. Yok pahasına ve ucuz 
ele'ktrik vermektedirler. Bu suretle alüminyumu dı
şarıya ihraç eden diğer memleketler; ürettiğimizden 
daha ucuz olara'k bize alüminyum satmaktadırlar. 

O itibarla Oymapınar Hidroelektrik Santralının 
bir an evvel devreye girmesi ve bu tesisimize ele'ktrik 
vermeye başlaması önem taşımaktadır. Yine, bilin
mektedir ki, bu tesis bugün yılda 60 bin ton 
alüminyum üretmektedir. Verilen bir kararla ve Sov
yetler Birliği ile yapılan bir anlaşma ile bunun 60 bin 
ton daha artırılması suretiyle 120 bin tona çıkarılma
sı planlanmıştır. Bu itibarla Seydişehir'deki bu mües
sesemize elektrik vermek bir kat daha önem kazan
maktadır.. 

Sayın Bakanımızın göreve başlamasından kısa bir 
süre önce yürürlüğe giren ithalat rejimiyle ilgili libe
rasyon listesi de yürürlükten kaldırılmalıdır. 

Özet olarak, binbir güçlükle kazandığımız dövizi 
ancak zaruri ahvalde ve hayati maddeleri satın al
mada kullanalım. Bu ve buna benzer tedbirlere baş
vurmak suretiyle ekonomik darboğazdan kısa zaman
da kurtulabiliriz. 

Muruzatıma burada son verirken beni dinlemek 
lütfunda bulunduğunuz için siz kıymetli arkadaşları
ma teşekkür eder, saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Akıncı. 
Sayın Özgöker, buyurunuz efendim. 
t. NURJİ ÖZGÖKER — Sayın Başkan, Danışma 

Meclisinin sayın üyeleri, Sayın Bakan ve Bakanlığın 
sayın yetkilileri; 
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 1982 Mali Yılı 
Bütçesi görüşülürken, yalnız önemli saydığım birkaç 
nokta üzerinde görüş belirtmekte yarar görüyorum. 

Ele almayı düşündüğüm konular şunlardır : 
1. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kuruluş ka

nunu ve teşkilatı., 
2. Patent' Kanunu. 
3. Sanayiin belli başlı unsurları. 
4. Özel sektörle kamu sektörünün işbirliği. Li

berasyon ithal ihtiyaçlarının koordinasyonu, özel sek
tör - kamu ortak dış ticaret kurumu. 

5. Spesi'fikasyon, standardizasyon ve spesializas-
yon konuları. 

6. Kodifikasyon. 
7. İhalelerin koordinasyon ve kontrolü. 
8. Yedek parça durumu, 
9. Reorganizasyon problemi. 
Son olarak da birkaç öneri üzerinde duracağım. 

Böylece bu konularda bir iyileştirme ve gelişme sağ
lanabileceğini göstermeye çalışacağım. 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Bütçesini, şimdi 
yapmakta olduğu ve önümüzdeki yıl yapmayı plan
ladığı işlerin perspektifinde incelemek yerinde olur 
kanısındayım. Yukarıda sıralanan konuları daha zi
yade imalat sanayiine ağırlık vererek inceliyorum. 

1. Sanayi Bakanlığı, benden önce konuşan bir 
sayın üyenin belirttiği gibi 1957 yılında 6973 sayılı 
Kanunla kuruldu. Kanunun adı Sanayi Vekâleti Ku
ruluş ve Vazifeleri Hakkında Kanun. Bir de sanayi 
mamullerinin maliyet ve toptan satış fiyatlarının tes
pit ve kontrolü (hakkında 3003 sayılı Kanun vardır 
ki, bunun uygulanması bugün durdurulmuştur. 

Kontrol ile ilgili bir de 1705 sayılı Kanun vardır, 
bu da Ticarette Tağşişin Meni, İhracatın Murakabesi 
ve Korunması Hakkındadır. Bu görev 1930 yılında 
o zamanki İktisat Vekâletine verilmişti. Bu Bakanlık 
sonradan ikiye ayrılmış, bir kısım faaliyetleri Ticaret 
Bakanlığına, bir kısmı da Sanayi Bakanlığına devre
dilmiş. İhracatta kalite 'kontrolü Ticaret Bakanlığına, 
iç piyasada ise sanayi mamullerinin kontrolü Sanayi 
Bakanlığına verilmiştir. Sanayi Bakanlığı sonradan 
Enerji Bakanlığını doğurmuş ve bir kısım dairelerini 
de fonksiyonları ile birlikte ona devretmiştir. 

Görülüyor ki, bugün sadece Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığının görevlerinin ne olduğunu birkaç söz
cükle belirten bir Kuruluş Kanunu vardır; fakat bu 
görevleri nasıl ve ne şekilde, nasıl bir teşkilatlanma 
ile yürüteceğine ait bir teşkilat kanunu yoktur. Bu 
yüzden bakanlar lüzum ve ihtiyaca göre bir kısım teş-
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kilat elemanları, daireler ve genel müdürlükler kur
makta ve böylece 'kendi düşüncelerine göre bazı fonk
siyonları yürütmektedirler. Teşkilat kanunu olmayan 
bir kuruluşun sık sık değişebilen bir politik kadronun 
elinde ne oranda verimli yönetilebileceğini açıklama
ya gerek yoktur. Bir kuruluşu incelemeye gittiğiniz
de ilk yapılan iş, elinize bir teşkilat şeması vererek, 
görev talimatında yazılı fonksiyonları size belirtmek 
olur. 1957 yılında kurulan bir Bakanlığın bugün bile 
bir teşkilat kanunu olmayışı bizim devlet faaliyetleri
nin yönetimi anlayışımızın ötesinde bir husustur. 

2. Patent Kanunu. Müsaadenizle meri Kanunun 
sadece iki maddesini okuyacağıımj 

«ihtira Beratı Kanunu .11 Rebiülâhir 1297, 23 
Mart 1879 (vurguluyorum 1879) Birinci Bap. Ahkâ
mı1 umumiye. 

Madde 1. — Hiref ve sanayie dair her nevi ihti-
raat ve keşfiyat ve ıslahattan istifade hakkı mucit 
ve kâşif ve muslinlere aittir ve bu haktan istifade me-
vaddı atiyede tayin olunan müddetler ile meşrut ol
mak üzere tarafı devletten berat itası ile tasdik olu
nur. 

Madde 2. — Sanayice yeniden bir netice ve eser 
vücuda getirmek ve bunların husulü için vesaiti cedi
de ihdas veyahut malum olan vesaiti bir sureti cedi-
dede istimal eylemek muhteriattan addolunur. 

Bu kanunda yazılı harçlar 25 Mart 1321 tarihli 
irade ile bir ımisli tezyid edilmiştir.» 

4 ncü maddede de kaç altın resmi olduğu yazıyor. 
1961 yılında Kurucu Mecliste de bu Kanun bir 

süre ele alınmış. Bu Kanun, John Ahmet'in devridaim 
makinesi için ihtira beratı istemesine de yaramıştır. 

Teknolojiye nasıl ayak uydurmakta olduğumuz bu 
Kanunun tarihinden anlaşılır. Atatürk'ün doğumunun 
100 ncü yılında artık bu konuda bir Cumhuriyet Ka
nununun çıkarılmasının zamanı gelmiştir. 1950 yılın
da bir komisyonda bu Kanunun yeni şekli üzerinde 
tesadüfen çalışmıştım; tasarıyı tamamlamıştık. Bugü
ne kadar neden çıkarılmadığını hâlâ anlayamıyorum. 

Üçüncü konu, sanayiin belli başlı unsurları. Sa
nayi veya sınai faaliyetler deyince akla ıkabaca şun
lar gelir. İmalat tesislerinin kurulması, fizibilite ra
porların hazırlanması, yerleşme planı, teknoloji, yö
netim, kalifiye personel, imalat kontrolü, spesifikas-
yon hazırlanması, ıstandardizasyon, kalite kontrolü, 
pazarlama, paketleme, ulaştırma vesaire. Bunlar, ta
bii malumu ilam kabilinden şeylerdir; fakat aşağıda 
bazı fonksiyonları açıklarken, bunların gözönünde bu
lundurulmasında yarar görülmüştür. 

Bilindiği gibi endüstrinin kuralları araştırma, bilgi 
ve tecrübeye dayanır, ister kamu, ister Özel sektör 
için olsun Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ışık tu
tucu, kolaylıklar sağlayıcı, teşvik edici, destekleyici 
ve işbirliği sağlayıcı rolleri vardır. 

Dördüncü husus : Özel sektör, kamu sektörü iş
birliği. 

Özel sektörün sermaye ve riziko bakımından göze 
alamayacağı, çabuk kâr sağlamayacak ve yatırımı 
uzun sürebilecek olan temel sanayi dallarına kamu 
öncülük eder ve bu görevi üzerine alır. Bakanlık itha
latta her sene yayınlanan ithalat rejimine göre liberas
yon 2'deki sanayi ile ilgili malları, özel sektörün ih
tiyacına göre tanzim eder. Bu amaçla değerlendirme 
toplantıları yapar, yurt içi üretim ve ihtiyaç sapta
nır. Yerli imalin yeterli olup olmadığına bakılır ve 
yerli imalatla Türkiye'nin ihtiyacının karşılanmadığı 
hallerde bu mallar dikkate almır. 

Bakanlık ayrıca sanayi sicilli tutar. Sainayi odala
rından alınan kapasite raporlarına göre sınai sicil 
düzenlenir, 

Kamu sektöründen de stok ve üretim bilgileri alır. 
Liberasyon - 2 cetvel çalışmalarının dışında, ka

mu sektörünün ihtiyaçlarının karşılanmasında yurt 
içi özel söktör kapasitesinden tam yararlanmak ve ge
reksiz ithalata yönelmemek için, kamu - özel sektör 
işbirliği şarttır. Bu amaçla daha Mali Yıl Bütçesinin 
hazırlanmasına başlarken, yıllık programlar onayla
nınca, programları ve program içerisindeki projeleri 
belirlenmiş bulunan kamu sektörü yetkilileri genel 
müdürler seviyesinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
nın başkanlığında, Sanayi Odaları temsilcilerinin de 
katılması ile toplantılar yaparak mali yıl içinde satın 
alınması ve ithal edilmesi gereken anamalları sap
layarak bunlar üzerinde bilgi alışverişi yaparlarsa, 
böylece yurt içi kurulu kapasitenin en geniş şekilde 
'kullanılması mümkün olur. 

'Mali Yıl Bütçesi kabul edilir edilmez aynı grup 
tekrar toplanarak, yaptıkları hazırlıklar uyarınca en 
'kısa bir zamanda ihaleye çıkarak ihtiyaç duyulan 
mallan satın alma veya ithalatta bu işe rehberlik ede
bilirler. 

Pazarlamaya gelince. Bu fonksiyonu, özel sektö
rün kamuya nazaran çok daha iyi başardığı açıktır. 
Kamu sektörü imalattaki başarısın! satışta göstüreme-
mektedir. Pazarlamayı becerememekte ve çok ağır dav
ranmaktadır. Bu yüzden ya stoklar meydana gelmek
te veya kapasiteden tam olarak yararlanamamakta
dır. Son ihracat seferberliği atılımları nedeniyle özel 
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sektör de bu konuda henüz organize bir tutuma gire
memiştir. Sadece bazı bireysel teşebbüsler göze çarp
maktadır. 

Bilindiği üzere sosyalist ülkeler imalatta rasyonel 
ve hızlı çalışmamakla beraber, dışsatımla, kurmuş ol
dukları dış 'ticaret şirketleriyle Ibaşarıh olmaktadırlar. 
Bu dış ticaret kurumlarını Çekoslovak'larda, Macar
'larda, Polonyalılarda, Sovyetlerde, diğerlerinde görü
yoruz. Bu ülkeler mallarını bu şirketleri vasıtasıyla 
Türkiye'ye de satmaktadırlar. Uygulamada iyi olan 
bazı metotları geliştirerek benimsemekte yarar var
dır. 

Bu nedenle özel sektörle karma ve ortak olarak ka
munun da iştirak edeceği ortak bir dış ticaret kuru
munun teşkili, ihraç mallarımızın çok daha iyi pazar-
lanmasını mümkün kılacak, kalite ve ihracat kontro
lünü daha iyi sağlayacak ve uluslararası piyasada re
kabet imkânını artıracaktır. 

5. Standardizasyon ve spesifiıkasyon : 
Bilindiği üzere standartları, Türk Standartlar Ens

titüsü hazırlamaktadır. iBuna ait ıKanun, 1960'dan 
sonra çıkmıştır, 1705 sayılı İKanuna dayalı Murakabe 
Tüzükleri de vardır. 600 civarında Bakanlar Kurulu 
kararı olan standartlar mevcuttur. Kalite 'kontrolü 
için standart lazımdır, standart yoksa spesifikasyon 
hazırlanır. 

Kalite kontrolü kamu sektörünün daha ziyade la-
boratuvarlarından yararlanılarak yapılmaktadır. Özel
likle gıda maddelerinde, kimyasal analizlerde ve bir 
de patlayıcı maddelerde kamu laboratuvarlarına iş 
düşmektedir. 

Bugün, bir tesis kurulurken sadece çevre sağlığı 
ve işçi sağlığı yönlerinden müsaade alınıyor. Burada 
kaliteyle ilgili herhangi bir sorumluluk yoktur. Kali
te kontrolü için bir kanun çıkması çok lüzumludur. 
Danışma Meclisimize böyle bir kanun tasarısı yeni 
gelmiştir. 

6. Kodifikasyon : 
Bu sistem, NATO ülkelerinde uygulanmaktadır. 

NATO kanalıyla bize gelmiştir. NATO devletlerinin 
imalatçı kodları vardır, bunlar mikrofilme alınmış
tır, bantlarda hangi devletten ne malzeme aldığımız 
bellidir. Mikrofişler bizde de muhafaza ediliyor, 
IBM kartlarına da geçirilmiştir. 

Milli Kodlandırma Bürosu, Milli Savunma Ba-
kanlığındadır. ikinci büro Karayollarındadır. Kara
yolları, Milli Savunma Bakanlığı dışındaki kodlan
dırma işlerini üstlenmiştir. Hem imalatçıya hem de 
mamulüne kod numarası verilmektedir. 
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinatörlüğün
de yapılacak işbirliği toplantılarında ve ithali gereken 
sanayi ile ilgili malların değerlendirilmesinde kodlan
dırmadan yararlanmak gerekir. 

7. İhalelerin koordinasyon ve kontrolü : 
Resmi Gazetede yayımlanan devlet ihalelerine 'bir 

göz atıldığında, 'bunların bir kısmının zamanlama 
bakımından çok uygunsuz olduğu, ithali gereken mal
lar için bazan 15 gün gibi çok kısa teklif verme sü
resi istenildiği görülmektedir. Bu davranışın dürüst
lüğünden bazan şüpheye düşülmekte ve şartnamele
rin belli firmaların mallarının spesifikasyonlarına uy
gun olarak hazırlandığı; hatta bir kısım malın daha 
önceden çeşitli şekillerde ithal edilmiş olarak elde 
bulundurulduğu kanısı ortaya çıkmaktadır. 

Çoğunlukla, satıcı firmalarla ihalelere 'katılan ya
bancı imalatçıların isimleri ve mallarının kalitesi az 
çok bellidir, Türkiye'de denenmiştir. Kalite ve fiyat 
bakımından en uygun olan malzemeyi i'tlhal edebil
mek için, açıklanacak ihaleleri, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığının incelemeleri sonunda Başbakanlıkça dü
zenlenecek bir Bakanlıklararası Kurulda ihaleye za
manında çıkılması ve firmalara eşit imkânlar sağla
narak teklif vermelerine fırsat verilmesi yararlı ve 
lüzumlu görülmektedir. 

Böylece, istenilen malzeme hem daha ucuz sağla
nır hem ide biraz kullandıktan sonra işlemez hale ge
len makine ve cihazlara döviz harcanmamış olur. 

8; Yedekparça sorunu : 
Son 2 yılın yedekparça ithalat istatistiklerine ba

kacak olursak, 800 milyon dolar civarında yedekpar
ça ithal etmiş olduğumuzu görüyoruz. Bunların bir 
kısmı otomotiv endüstrisinin girdisi olan parçaları 
teşkil etmekte ise de büyük kısmı makine ve teçhiza
ta aittir. Bu nedenle özel sektörle ortak olarak bir 
yedek parça ajansı kurularak, birçok parçaların, yurt 
içinde mevcut kapasitelerden yararlanarak sağlanması 
hem döviz kaybını önleyecek hem kurulu kapasite
lerden büyük ölçüde yararlanmayı ve verim artışını 
sağlayacak hem de istihdama yardımcı olacaktır. 

9. Reorganizasyon : 
Burada kuşkusuz Sanayi ve [Teknoloji 'Bakanlığı

nın reorganizasyonunu kasdetmiyorum; kanunen or
ganizasyonu olmayan bir kuruluşun reorganizasyonu 
söz konusu olamaz. 

Burada, Kamu İktisadi Teşebbüslerinin reorgani-
zasyonuna bir iki cümleyle ben de değinmek istiyo
rum. 'Belki 10 yıla yakın bir zamandan beri, o za
manki adı İktisadi Devlet Teşekküllerinin Yeniden 
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Düzenlenmesi olan ve şimdi «KİT'lerin Reorgani-
zasyonu» denilen Komisyon, çalışmalarını sürdür
mektedir. Kanımca bu sorun, Kristof Kolomb'un yu
murtası gibi çok basit bir şekilde çözülecek bir ko
nudur. Yönetimden politikayı at, özel sektörün nasıl 
çalıştığına bak. 

Özel sektör, kârlılık için kurulmuş bir müessese
dir. Sonucu gerçekleştirecek şekilde organize edilir 
ve yönetilir. Teknolojik yenilikler kadar iyi bir yö
netim şarttır. İşin değerlendirilmesi, işe göre yeteri 
sayıda personel, yapılan işin değerine göre personele 
uygulanacak adil bir ücret sistemi, etkin bir imalat 
ve kalite kontrolü ve gerçek ibir maliyet muhasebe-
siyle dinamik bir pazarlama. 

Politikayı uzaklaştırmadıkça, değişen kişi ve po
litikalarla dışarıdan müdahaleye devam edildiği müd
detçe, KİT problemini hiçbir gelişmiş sistem, metot, 
teknikler veya tedbirler demetinin çözebileceğine ke
sinlikle inanmıyorum. 

Bütçenin uygulanması aşamasında dikkate alın
masında yarar görülen bazı hususları belirttikten son
ra, birkaç basit öneriyi sizlere sunmak istiyorum. 

1. Bakanlığın Teşkilat Kanununun en kısa za
manda çıkarılması. 

2> Sınai mamul ithal ve yurt içi alımlarında, 
standart ihale şartnamelerinin Bakanlığın kontrolün
de düzenlenmesi. Alınacak malzemede kodifikasyon, 
özel sektör sınai sicil ve kapasitelerin gözönünde bu
lundurulması. 

3. İhalelerin, ibir bakanlıklararası kurul tarafın
dan program ve bütçelere uygun olarak planlı bir şe
kilde yapılacak periyodik toplantılarla zamanında ve 
koordineli biçimde yapılması. 

4i Özel sektörle ortak bir yedek parça ajansı ku
rulması. 

5. Özel sektörle ortak bir dış ticaret , kurumu 
kurularak, ihracatın kaliteli ve kontrollü yapılması
nın sağlanması, iyi bir pazarlama mekanizmasının ge
liştirilmesi. 

6. Ülkemizin büyük ve zaruri bir ihtiyacını kar
şılamak üzere, özel sektörün Kızılay ile ortaklaşa bir 
röntgen filmi tesisi kurmaJarının teşviki . 

7. En çok ihtiyaç duyulan ve bugün Makine 
Kimya Endüstrisi Kurumu tarafından imal edilmek
te olan 2 kalem malzemeye ait tesislerin tevsii. Bun-
lardan birisi ingiliz firmasının oyununa gelen ve ih
tilafının henüz çözülüp çözülmediğini bilmediğimiz, 
Çelik Çekme Boru Fabrikası, gerekirse yabancı or
taklarla işbirliği yaparak bu kapasiteyi artırmak, böy

lece Türkiye Petrollerinin sondaj için muhtaç olduğu 
dikişsiz çelik çekme boruları büyük çapta karşılama 
ya çalışmak. 

İkincisi de altın gibi değerini kaybetmeyen ve is
tihsal projesinde de zaten biraz altın bile elde edilen 
elektrolitik bakır tesislerinin tevsii. 

Sözlerime burada son verir, bu Bütçenin başarılı 
bir şekilde uygulanmasını ve hayırlı olmasını diler, 
saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Özgöker. 
Sayın Hamitoğulları, buyurun efendim. 

BEŞİR HAMİTOĞULLARI — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; 

Bu konuşmamda sayısal verilerle yeterince açık
lığa kavuşturulması mümkün olmayan bir konuya 
değinmek ihtiyacını duyuyorum. 

Değerli arkadaşlarım, sanayimizin ne denli yeter
siz olduğunu, vukufla belirtmek imkânını ve kudre
tini gösterdikleri değerli örneklerle huzurunuzda ser
gilediler. Gerçekten bugün sanayimizin binbir çeşit 
sorunu vardır; ama izninizle ben bunları hepsini kü
çük sorun olarak görüyorum ve bu sorunları hem bü
tün halinde hem tek tek yaratan bir başka sorun var
dır. O da şudur. 

Bugün Türkiye'miz, gösterdiği büyük gayretlere 
rağmen, üstelik (Biraz sonra yine geleceğim) Önderi
miz Büyük Atatürk'ün özellikle Cumhuriyetin ku
ruluşundan 1940'lara kadar önümüze serdiği ilham 
verici yönlendirici değerli modele ve düşünce bilin
cine rağmen, bugün yeterli bir sanayileşme oluştura
mamıştır. Oluşturulan şey bazı sanayi tesisleri ve ba
zı fabrikalardır. Bunlar Türkiye'yi sanayileştirecek 
süreçleri oluşturabilecek güçte olamamıştır. Onun 
için şimdi huzurunuzda şu soruyu soruyor ve buna 
büyük milletim huzurunda yanıt bekliyorum. 

Türkiye'miz bugün sanayileştirmeyen bir sanayi 
modeli içindedir. Sorunlar bunun sonucudur. Yoksa 
küçük problemler sebep değildir. Türkiye'miz sana
yileştirmeyen sanayiden, sanayileştiren sanayie geçe
meyecek midir? 

Aslında kendisinden çok şey beklediğim, Sayın ve 
Yeni Sanayi Bakanımıza ibu soruyu yöneltiyor ve bu
nu gerçekleştirmeleri umuduyla sözlerime devam edi
yorum. 

Bugün Türkiye'nin sanayileştirmeyen sanayi mo
deli içinde olduğunu söyledim. Bunu gösteren anlam
lı bazı kesitlere değinecek ve gayet tabii 15 dakika
lık süre içinde (ki, 1 - 2 dakikası geçti) sanayileşti
ren sanayiin ne olduğunu elbette ki anlatmak müm-
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kün değil; ama yüce takdirlerinize ve saygı duydu- ı 
ğıım dikkatlerinize ve büyük milletime sadece bunu 
vurgulamak bile, zannediyorum ki insana küçük bir 
zevk verebilecek anlam taşımaktadır. 

Üç boyutlu bir konuyu aydınlatmaya çalışaca
ğım : 

1 nci boyutta bugünkü sanayi, sanayileştirmeyen 
sanayidir. Niçin?.. 

2 nci nokta da sanayileştirmeyen sanayi modeli 
nasıl oluştu? 

3 ncü boyutta sanayileştken sanayi nedir? 'İmkân 
bulduğuma ölçüde tabii... I 

Şimdi sanayileştirmeyen sanayimizi elle veren öl
çütlere kısaca değineyim : I 

!Bir süreç »olan sanayileşme, her şeyden önce mu
hayyilede büyük üretim üniteleri, hacimde geniş, çe
kimde ağır ve değerde de çok pahalı olan donatım 
komplekslerini canlandırmaktadır. Bu 'büyük, ağır ve 
pahalı tesisler, oluştukları ortamda çevrelerden başla- j 
mak üiere, ürdtiim sürecinin tümünü sarsacak tarzda I 
ileriye ve 'geriye yenileştirme, değiştirme, taklit etme, I 
hazırlama ve sürükleme gibi geliştirici etkileri yay- I 
gınlaşltırtmaktadır. Yüksek seviyede uzmanlaşmış ele-
manlar ile nitelikli işçilere 'ihtiyaç göstermektedir; ya
ni İster istemez onları da yetiştirerek, bu üretim süre
cine ithal etmektedir. 

[Kentleşmeyi besleyen nitelikleriyle, bu oluşumu 
hızlandırarak ülke düzeylinde yaygınlaştırmakta; bir
birinden ayrılmış tarzda bulunan ekonomik sektörleri 
'olduğu gibi, değişik bölgeleri de bütünleştirerek ikti
sadi bakımdan ülkeyi bütünleştirmekte ve sosyal den- I 
geleri de yaşatacak bir biçimde kurabilmektedir. Çe
şitli ekonomik sektörlerin, bölgelerin bir diğeriyle J 
bütünleşmesini kölaylaştırmayan bir sanayileşme, sa
nayileştirmeyen sanayiin somut örneklerini yansıtmak
tadır; çünkü biraz önce 1-2 yanına değindiğim konu
lan, bir diğeriyle bağlamlı bir tarzda ele almadığı 
gibi, bunları da harcayacak tarzda üretim vetiresinin 
dışımda bırakmaktadır. 

Sanayileşme, insanın doğa 'üzerindeki egemen gü
cünü sürekli çoğaltıp, beşeri zahmeti azaltan, makine- I 
ler komlbinezasyonunu kullanmak suretiyle bir sosyal I 
bütünün yeniden ve daha olumlu dengeler üretecek | 
biçimde yapısallaşmasına olanak vermektedir. Bizim 
sanayileşme miodelimiain bunu yapmadığını, son ge
çirdiğimiz bunalım haykırıcı bir şekilde ve memleke
ti dünya haritasından silecek boyutlarda yansıtmakta
dır. Bu nedenle sanayileşme, bazı sanayi tesisleri ve- I 
ya koraveksiyonuyle ısınırlanamayacak dinamik ve su- | 
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rekli bir süreçcir. Yani bir kez oluştuktan sonra, bi
ten bir süreç değildir. 

Sanayileşmenin değişik aşamaları vardır. Nitekim, 
güriümüzün geîişmüş ülkeleri 3 ncü sanayi devrimini 
yaşamaktadırlar. Bizim gibi ülkeler daha sanayi devri
minin birinci aşamasına bile maalesef girebilmiş değilj 

lerdlir. 
iDeğişik aşamalardan kurulan bu sanayileşme, ge

nel anlamda düşüncenin sanayileşmesini, ekonomik ha
yatın sanayileşmesini, üretimin sanayileşmesini sağla
yacak bir süreçler bütünüdür. Bu dinamik ve güçlü 
süreç, doğal, zihinsel, ekonomik ve sosyal gibi tüm 
yapıların bir diğerini izleyen, bir diğerine bağımlı olan 
-transformasyonundan geçen bir oluşumu göstermekte
dir. Gerçekten, gelişme yönündeki yapısal değişme ve 
dönüşümler yapmadan sanayileşmenin de gerçekleş-
meyeceği; bu nedenle kolaylıkla anlaşılır hale gelmek
tedir. Çünkü sanayi tesisleriyle, sanayileşme, ortak bir 
takım yanlarına rağmen bir diğerinden ayrılan feno
menlerdir. 

Bir sanayi tesisi veya fabrikalar, bir ülkenin sa
nayileşmesine yetseydi, bugün yeryüzünde sanayileş-
memiş bir tek ülke kalmayacaktı. Sadece bu gerçek, 
bazı sanayilerin sanayileştiridi özelliklere sahip oldu
ğunu, diğerlerinin ise bundan yoksun bulunduğunu 
bu örnek açıklıkla insancı toplumlara anlatabilmeli-
dir. Çünkü, sanayileştirici yöndeki ıtesisler, fabrikalar 
ve süreçler, oluştukları ortamdan itibaren bazı etki
ler yaymakta ve biraz önce arz ettiğim değişik dö
nüşümler dolayısıyla oluşturulan diğer süreçler, bu 
«itkileri sindirecek şekilde gelişmekte ve sanayileştirici 
etkiler ülkede ve arz ettiğim odaklarda kökleşme im
kânını bularak, kendilerini yeniden; ancak bu koşul
larda ürdtdbilmekt'ddirler. 

Türkiye'de sanayiin egemen çizgisi, bir üretim sa-
nayi'inden çok bir tüketim sanayii niteliğinde oluşu
dur ki, bu da sanayileştirmeyen sanayiin bir başka 
haykırıcı örneğini yansıtmaktadır; Çünkü sanayileşti-
ren sanayilerin temelinde genellikle üretim sanayileri 
temelleri dokumakta ve biraz önce ara ettiğim 'diğer 
üretici süreçleri devreye sokmaktadır. 

Şimdi, sanayileştirmeyen sanayimizin durumunu 
aydınlatan diğer örneklere geçiyorum : 

1 nci örnek sanayi kesiminde görülmektedir ve 
'sanayi kesimi bir diğeriyle entegre olamayacak, yani 
bütünleşemeyecek durumdadır. Büyük sanayiler ara
sında birbirini destekleyecek kanallar kurulmamıştır, 
küçük sanayi ile büyük sanayi arasında, bir diğerini 
destekleyecek, besleyecek entegrasyonlar oluşturula-
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ımaımıışltiT. Biraz önce, benden önce konuşan değerli ar» 
•kaıdaşıım, bu 'konuda yararlı olabilecek örgütlenme ti
pine örnekler sergilemişti Bu konu üzerinde sadece 
Satırbaşlarıyla durmakla ancak ydtiniyoruım. 

Sanayi yine ticaret ve tarımsal kesimler1!©, sanayi 
kesimi arasındaki bütünleşmeyi sağlayamamıştır. Özel
likle, tarımsal kesim ile sanayi kesimi arasındaki ko
pukluk, Türkiye'nin 'sanayileşmesini büyük ölçüde, ya
ni sanayileştiren sanayie geçmesini engelleyen bir sevk-
oluişu yansıitimaikltadır, 

Değerli arkadaşlarım; 
ıBaltı ülkeleri ilk önce tanımsal keşlimde yaraititıkla-

n devrimlerden sonra sanayii devrimlerini oluşturmuş
lardır; ama Türkiye gibi ülkelerin bundan çok daha 
farklı süreçler oluşturmak mecburiyetleri vardır; ya
ni ikisini birlikte almak giibi. 

Çünkü tarımsal kesim, sanayi kesimine sadece müş-
'teri veya sadece sanayi kesiminin ihtiyaç duyduğu gir
dilerin büyük bir kısmını sağlayan 'bir kesim, değildir. 
Bunun ötesinde ayrıntılı bir tarzda analiz etmek im
kânını bulamıyorum, ama sermayeden »işgücüne, dış 
'ticarettin dengelenmesine, hayatın pahalilanmamaisı 
için, (çünkü bu (maliyetlere yansıyan bir öğedir) gı
da maddelerinin lüırdtimıine varan çok geniş bir zinciri 
içeren tanımışa!! 'keşlimin sanayileşememesi ve sanayi ke
simi ile göbek bağlarının kurulamamıış olması, sa-
nayileşltiren sanayinin kurulmasını engelleyen bir ol
gu oluşturmaktadır. 

Eğitim sistemimiz, '(geçen gün kısaca belirttim) 
oahilleştiren eğitim sistemimiz ile sanayi ve araştırma 
arasında kurulması gereken dengeler maalesef kurula
mamıştır. Bunun en hazin yansıması ülkemizin üre
tebilmesi mümkün olan teknolojilerin bile üretileme
miş olmasında, bırakın üretilırneslni, Uluslararası alan
dan seçip almak durumunda kalmamız gereken tekno. 
lojileri bile biz seçerek alamıyoruz. Ülkede bunları 
sindirtemiyoruız. Bunları belli süreler içinde taklit ede-
ırek kendi teknolojimizi üretecek duruma gelemliyo-
ruz. Teknoloji 'İthal etmekle de bir ülkenin samayileşiti-
ği görülmemişit'ir. Burada değişik aşamalar vardır, 
bunların derin analizine girmek talbii mümkün değiK 
dür, vurgulamakla yetiniyorum. 

Bir diğer önemli haykırıcı yansıma : 
Sanayileştirmeyen sanayi modeli Türkiye'de ımem-

lekdtin sahip olduğu iktisadi kaynakların tümünü ha
rekete geçirememektedir. Yani, ülkenin en çok sahip 
olduğu insangücünü kullanabilecek, yani emekçe yo
ğun ifcerifiipleri, modelleri oluşturamamaktadir. 

ıSanayileşltirici önemi büyük madenlerimizi bile iş-' 
leyerek değil de, brüt halde ancak ihraç edebiliyoruz. 
Talbii bunu böyle yaptığımız zaman bunların sanayileş-
tirici 'sonuçlarına büz değil, bunu ithal eden ülke sa
hip oluyor. Biz sadece coğrafi anlamda bu unsurlara 
sahibiz, ekonomik anlamda ne insangücünün sahibi
yiz, ne de madenlerimizin sahibi değiliz maalesef. Or
ta Doğu ülkeleri gibi, petrolleri vardı, ama hiçbiri 
sanâyileşmemişti. Neden? Çünkü, ekonomik anlamda 
bu kaynaklara sahip ve hâkim değildiler, coğrafi an
lamda sahiptiler ve bunları ithal edenler bundan yarar
landılar. 

IBunu özellikle Orta Anadolu Rafinerisinin niçin 
iptal edildiğini bu noktada da vurgulamak ihtiyacını 
duyduğum için ve o anlamda değerlendirmenize sun-
miaJk İçin anmaikia yekiniyorum. Ne basit nedenlerle 
bu projenin bırakıldığına geçenlerde hepimiz tanık ol
duk değerli arkadaşlarım, 

Sanayi dalları ve 'tesisleri arasında ülkenin sanayi-
leşimesini sağlayacalk sanayiileştiren sanayi oranı ye
terli değildir. Hızlı enflasyon ve ucuz krediye göre ve 
sadece kısa vadeli kâr arayışlarına göre oluşmuş olan 
bir sanayi yapımız, bugün, dünkü gazetelerin de be-
lirit'tfiği gitbi, dağ yasası, orman yasasının egemenliğine 
terk edilmiş, yavaş yavaş çözülmektedir. îflas eden şir
ketlerin sayısı, el değiştüren şirketlerin sayısı binleri 
bulmaktadır. 

'Bugün güçlünün daha güçlü olmasını sağlayacalk 
bir tekelleşmeye ve zayıifların variıiklarunı sürdüre
meyecek bir vahşi yasa yürürlüktedir. Milli ekonomi
nin taşıyamayacağı bu yıkıcı süreç, kutsal sayılan ser
best piyasa kalkanı ardıma gizlenerek yapılmaktadır. 
tktisadi bakımdan haykırıcı ve tehlikeli bir çelişkiyle 
karşı karşıyayız. Türkiye'de iktisadi gelişme süreçle
rine ters düşen bir uygulama devam etmektedir. 

Batıda ekonomik büyüimıe ve gelişme, yani sanayi
leşme hızlanırken veya oluştuktan sonra görülen bu 
altüst oluşlar, Türkiye'ımlizide maallesef ekonomik re-
sesyonun, ekonomik daralmanın egemen olduğu bir 
dönemde oluşmakta, karşımızla çılkımaktadıır. Bu da 
sanayileşltlirmeyen sanayiin bir başka yansımasıdır. 

'BAŞKAN — Hamitoğülları, ikü dakikanız var 
efendim., 

BE$İR HAlMtTOĞULUARI — Teşekkür öde
rim Sayın 'Başkan, toparlamaya gayret ediyorum efen
dim. 

Sonuç : Yarım yüzyılı aşan 'bir süreden beri Tür
kiye, sanayıleşıme yolunda harcadığı büyük gayretle-
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ire ve harcadığı büyük zamana oranla bir sanayileşme 
gerçekleştirememiştir, sanayleşitiraı sanayi dönemine 
maalesef girememiştir. Bunun bir başka yansıması, 
halkın 'temel ihtiyaçlarını yeterli ölçülerde karşılaya
bilecek, 'ülke kaynaklarına dayalı ve sanayileş'tirici et
kiler] ulusal düzeyde yoğunlaştırııp bırakan süreçle
rin oluşturulamamış olmasında görüyoruz. 

Bunun nedenlerinden bir diğeri, dışsal nedendir 
ve son derece önemlidir : 

Gün'ümiüzün kalkınmış, Ülkeleri, Türkiye gibi Üçün
cü Dünyada yer alan ülkelerin sanayıileşmeleririi sa
dece bir rakip olarak engellememektedirler değer
li arkadaşlarım. Bunlar sanayileşmelerini oluşturduk
ları zaman Türkiye gibi ülkelerin de geri kalmalarını 
sağlayacak ortamları, süreçleri oluşturmuşlardır. Oluş
turdukları en önemli noktalardan biri, düşünce alanın
dadır ve Türkiye gibi diğer ülkeler kalkınmalarına, 
yol ve yöntem çizerken, bu ülkelerin oluşturdukları! 
düşüncelerin etkisinde kalmakta, uluslararası alanda 
'güçlü olanların oluşturdukları kültürel emperyalizmin 
sonucu olan kalkınma, .büyüme teorileri, sanayileşme 
modellerinin eskilerinde kaldıkları 'için kendilerin© en 
uygun düşen yol ve yönltemlerin'i seçmek imkânını yi
tirmektedirler maalesef. 

Türkiye^ bunun yansıma] arını gördük. Kısaca 
arz ediyorum : 

Kalkınmada acaba tarıma mı öncelik verelim, en
düstriye rnli?... Bunun 'tartışması balen sürmektedir. Bi
raz önce arz ettiğim ıgalbi, burada öncelikler yoktur; 
ikisini birlikte ele almak mecburiyeti vardır. Montaj 
sanayi mi, ağır sanayi mi, hafif sanayi mî, ithal ika
mesi, anahtarı dlde fabrikalar teslimi gibi yaklaşım
lar, kıSaca buna örnektir. 

»Bugün kalkınmakta olan ülkelerin bu noktada ma
zeretleri vardır arkadaşlarım; ama Türkiye'mizin yok
tur. Niye?... Biraz önce arz etanştiim. :ı 

Önderimiz Atatürk'ün iBirinci ve İkinci Sanayi 
'Planlarımda sanayileşıtiren sanayiin özleri vardır ve 
•maalesef Atatürk'ün memleketti Türkiye'de bu öz
ler günüm'üze kadar getirilmerriişiüir. Kısaca anûalk 
anabiliyorum, neydi bu özler ... Ancak hammaddesıi 
Türkiye'de bulunan sanayiler kurulacak. 'Biraz önce 
söylediğim geriye doğru sanayileşitirici etkiler ve oluş-
turiduğumuz «her sanayiin sanayileşitirici etkileri Tür
kiye'de kalıyordu. 

Bugünkü bağımlılıkta, bağımlılık çok yanlış anla
şılıyor değerli 'arkadaşlarım1. Bağımlılık; bir ülkenin 
diğerinden birtakım mallar alması demek değil. Bir 
ülkenin sanayileştirici etkilerine başka ülke tarafından 

i el konulmasıdır. Bağımlılık bu kanalları oluşturmak
tadır. Bir ülke, kendi kalkınmasına tek başına, kendi 
yararlarına göre karar veremiyorsa bağımlıdır. İkti
sadi bağımlılık derken bunlar kastediliyor. Yoksa 
Amerikada, kalkınmış ülkeler de başkalarından mal 
ve hizmet ithal etmektedirler. O anlamda kesinlikle 
değildir. Öyle bağımlılıklar oluşturuyorlar ki, düşünce 
olarak sizi bağlıyorlar, üretim olarak bağlıyorlar ve 
sizi kendilerine göre programlıyorlar. Bağımlılık der-

I k'en ben bunu kastediyorum. 

İşte Büyük Atatürklümüzün oluşturduğu bu mo-
I delide, hem özel kesim, hem devlet. Piyasanın en 

dinamik yanları, en verimli yanları, devlet müdahale
sinin en verimli yanları ile bir sentez oluşturacak bir 
model sunuyordu ve nitekim bugün Sümerbank kar
şımızda. Dünkü Sümerbarikdan söz açıyorum. Bugün 
felç olmuş, sanayileştirmeyen sanayiin aracı haline ge
tirilmiş, gömlek satacak duruma gelmiş Sümerbankı 
kastetmiyorum. 

İlişte o dönemde atılmıştı. Eğer o model günlümüze 
değin geliştirilerek sürdürülseydi, bugün Türkiye sa-
nayileştiren sanayii gerçekleştirdbilmıiş, Ihem kendisini 
kalkındıraibilmiş, hem de Büyük Atatürk'ün deyimi 

I ile mazlum ülkelere kalkınmanın gerçek yolunu gös-
! termiştir. Ancak, Iktisaden az gelişmiş ülkeler 1945'-
I ten sonra, siyasal alanda oluşan büyük uyanıştan son-
I ra iktisadi kalkınmaya yöndmişken, Önderimiz Bü

yük Atatürk, daiha 1920 yılından itibaren kalkınma
nın ancak bir ülkenin manevi ve maddi kişiliğine, da
hili olanaklarına başlıca dayanmak gereğini (ve gayet 
talbii yabancı sermayeyi de bu amaçla bağdaşır tarz
da kullanmak suretiyle gerçekleşebileceğini) göstermiş 
Mi. 

'Bu modelin günümüze kadar geliştirilerek getiri
lememesi memleketin sanayileştiren sanayie kavuşa-
mamasının en büyük nedenlerinden biridir. Talbii sa
nayileştiren sanayie değinmek imkânına salhip deği
lim. Değerli Başkanım görüyorum ki büyük bir hoş-
igörü ile zamanımın bittiğini işaret etmiyorlar. 

iBen izninizle, konuşmamı (burada noktalayıp hepi-
j nize saygılarımı arz ederim efendim. (Alkışlar.) 

'BAŞKAN — Teşekkrü ediyorum Sayın Hamifc-
j oğullan. 

Sayın Şahin, buyurun efendim. 
A, AVNİ ŞAHtN — Sayın Başkan, Danışma 

Meclisinin saygıdeğer üyeleri ve Cumhuriyet Hüküme
timizin değerli Sanayi Bakanı ye seçkin mesai arka
daşları; 

— 247 — 



Danışma Meclisi B : 46 

İnsanoğlunun, tabiatı icabı bir sosyal refah ta
lebi vardır. Buna da hakiki vardır. Bu refah seviyesi
ne en fazla yaklaşılan ülkelerin, günümüzde temel hak 
ve hürriyetlerde muhafaza edilmek kaydı ile Batının 
sanayileşmiş ülkeleri olduğunu görüyoruz. 

'Bu noktadan hareketle, yurdumuzda da yıllardır 
devam edagelen sanayileşme çabalarının süratle devam 
etmesi gereği ortaya çıkmaktadır. Biraz evvel değerli 
arkadaşım Sayın Hamitoğulları'nın ifade buyurduk
ları gibi, bizde bir tarıma mı öncelik verelim, sanayie 
mi öncelik verelim tartışması vardır. Bu tartışmanın 
gündemde olması bile bir mutluluktur aslında. Çün
kü görüyoruz İki, diğer sanayi ülkelerinin pekçoğun-
da (Amerika hariç) böyle bir tartışmaya gerek yok
tur. Çün'kü, böyle bir tarım potansiyeli söz konusu 
değildir. 

/Şu halde, Türkiye'nin bu noktada büyük bir avan
tajı ortaya çıkmaktadır, yani tarım sektörü ile sanayi 
sektörünün bir sentez içinde, böyle bir yaklaşım için
de birlikte yürütülmesi imkânı doğmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Türkiye'mizde kamunun ve özel sektörün sınırlı 

oltan kaynaklarının hangi tarafa kaydırılmasının da
ha yararlı olacağı 'tartışması da var. Ülkemizde tarım 
sektöründe çalışan insanlarımızın sayısının, vatandaş
larımızın sayısının, genel çalışanlar içinde % 60 civa
rında olduğu görülüyor. Bu rakam % 20'lere kadar 
inmeden önce, bir ekonomik kalkınmanın gerçekleş
tiğinden söz etmek mümkün olamayacaktır ve bu % 
60 ra'kamını % 20'lere indirebilmek için de devamlı 
istihdam sahaları açmamız, yatırımlar yapmamız 
lazımıdır. Sanayie yapılan bir kişilik istihdam yatırı
mı, diğer 'kesimlerde iki kişiye dalha iş açmaktadır. Bu, 
bu şekilde görülmektedir. 

Öyleyse tarım sektörüne yapacağımız yatırımlar, 
birim alandan alacağımız ürünü azamiye çıkaran alt
yapı ve işletime yatırımları şeklinde olmalı, tarım sek
töründeki istihdamı azaltıcı mahiyetteki mekanizas-
yon ve otoımatizasyon yatırımları ikinci planda kal
malıdır. Çünkü, bu f/0 60'ı azaltırken, onları koyaca
ğımız yerleri hazırlamamız lazım. 

O halde, yatırımların bu şekilde sanayie kaydırıl
ması gereği vardır. Çünkü, tarım sektöründe çalışan 
insanların yüzdesi yurdumuzda % 60 iken, bu Ame
rika ve İngiltere'de ı% 5'ler, Avrupa'da % 101ar ve 
'komşumuz Yunanistan'da % 2ö'ler civarında seyret
mektedir ve bu ıhedefe, % 20 hedefine bizim de mu-
hakkak ulaşmamız lazımdır. Saniyen, son 20 yıllık 
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planlı kalkınma dönemimizde (OECD rakamlarına 
göre) yatırımlardaki verimlilik, ortalama olarak yılda 
sanayi sektöründe >% 4, tarım sektöründe % 1 civa
rında seyretmektedir.. 

Değerti arkadaşlarım; 
Ben bugün sanayimizin Sayın Haımitoğulları ar

kadaşımızın dediği kadar sanayileştirmeyen bir sana
yi olduğu kanaatinde değilim ve sanayimize böyle bir 
sıfatı da ben şahsen yakıştıramıyorum^ 

Cumhuriyetin ilk yıllarında Büyük Atatürk'ün baş
lattığı sanayi hamlelerinde, bugüne kadar çok yol alın
mıştır ve Büyük Atatürk, uzun yıllar süren harplerden 
yorgun çıkan, fakir çıkan, bir milletin sanayiini el
bette devlet eliyle atmak meöburiyetindeydi. Bu, ih
tiyaçların getirdiği bir tasarruf idi; bunu döiktriner 
bir tasarruf olarak yorumlamak fevkalade yanlış olur. 
Dalha ziyade Büyük Atatürk'ün bu yaklaşımı o gün
lerin şartları içerisindeki (pragmatik) yaklaşımdı ve 
bu tip yaklaşımlar, bugün sınai yönden kalkınmış olan 
büyük ülkelerde dahi kriz zamanlarında başvurul
muş çarelerdir. 

'Karma ekonomi düzeni uyguluyoruz, uygulayaca
ğız. Bugün Türkiye'de sabit sermaye yatırımları iti
bariyle devletin payı, kamu sektörünün payı % 55'ler 
civarındadır. Bu büyük bir rakamdır. Bu rakam Av-
rupada en yüksek Avusturya'dadır ve % 30'dür. O 
da İkinci Dünya Harbinden sonra Alman mallarının 
devletleştirilmesi sonucu elde edilmiş bir rakamdır. 
Bu rakam sosyal adaletin en güzel örneğini veren İs
veç'te ,% 5 civarındadır. Dış basından edindiğim bil
gilere göre bugün Fransa'daki Hükümetin yapmayı 
düşündüğü devletleştirmeler sonucu dahi bu rakam 
;% IlO'ları bulacak mahiyettedir. 

Yalnız şunu da burada İfalde etmek lazım, çok 
değerli arkadaşlarımız bu konuya değindiler. Kamu 
sektörü, sabit sermaye yatırımlarının % 55 civarına 
sahip olmasına rağmen» üretim içindeki, imalat sa
nayii üretimi içindeki payı % 30'lar seviyesindedir, 
ki 'bu hepimizin, bütün vatanseverlerin sıkıntısını çek
tiği bir rantabilite düşüklüğüdür, bir işletme aksama-
sıdır ve bunun için de gerekli girişimlerin yapılmakta 
olduğunu memnuniyetle duyuyoruz; başarılı olmasını 
gönülden arzu ederiz. 

Her ıhıâl ve kârda KİT'lerimizin sermaye piyasası 
kurallarına göre çalışan bir statü içine getirilmesi 
ve sermaye piyasası kuralları içinde verimli bir ça
lışma yapmasının sağlanması gerekir. Çünkü, sana
yimizin temel mallarını ve aramailarını imal eden 
kuruluşlar, Kamu İktisadi Teşebbüsleridir. 
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'Bugün dış dünyaya açıidığımıza göre sanayicimiz 
dış piyasalar ile rekabet edebitae'k için hammaddesini 
ve aramaddesini, dünya fiyatları mertebesinde ve on
lardan biraz düşük temin edebilmek mecburiyetinde
dir. Halibulki, keyfiyet Türkiye'mde ıbunun aksidir. Bir 
'küçük misal vermeme müsaade ederseniz; hamdeimir 
fiyatları Montan Birliğinde, Avrupa'da '250-300 dolar 
arasındadır tahmin ediyorum. Çünkü, kurları devam
lı takip edemiyorum. Bizim demir-çelik sanayimizde 
ise 'bu 400 dolar civarında seyretmektedir. Yurt dışın
da taahhüde girmiş olan müteahhit firmalar, kaliteli 
demir; ST-3, ST-4 torçelik ve çelik hasır ihtiyaçlarını 
yurt içinden karşılamak istemektedirler. Hatta, ülke
mizin Suudi Arabistan, Libya ve körfez ülkelerine 
yakınlığı dolayısıyla, Alman ve Amerikan firmaları 
dahi bu ihtiyaçlarını yurdumuzdan karşılamak: iste
mektedirler; fa'kat hamdemıirin çok pahalı olması so
nucu, sanayicimiz, böyle bir ihracatı gerçekleştireme-
mektedir. Gümrük iadesine rağmen bizim sanayicile
rimizin teklif edebildiği sadece işletmelerini ayakta tuta
bilmek kaydıyle, 'bir kâr marjı olmaksızın teklif ettik
leri rakam 540 dolardır. Yunanistan 450 dolara ver
miştir, İtalya 450 dolara vermiştir. Bunu bir misal 
olarak Sayın Sanayi Batanımıza, yetkililerine ve Yük
sek Heyetinize arz etmekte yarar görüyorum. 

Bugün her türlü imkânımızı kullanarak girişmiş 
olduğumuz ihracat seferberliğinde, depoları dölü ol
masına rağmen ve 'bugün müteahhitlere kredi ile de
mir vermesinle rağmen, demilr ihracatında bir imkân 
bulamamış durumdayız. 

Değerli üyeler; 
Bir karma ekonomi düzeni içerisinde Devletimi

zin yapacağı görevler bellıidir, vatandaşımızın yapa
bileceği görevler de 'bellidir. 'Burada, iki sektör ara
sında işletlmecülik anlayışı açısından da bazı farklar 
olduğu görülmektedir ve bu da doğalıdır. (Biraz açık 
konuşursam benli lütfen bağışlayın) Çeşitli tek
nokrat ve büra'krat arkadaşlarımdan üzülerek din-. 
lemişkridilr; çok başarılı çalışmalar yapmışlardır 
ve yapmak hazırlığı içindedirler; fakat teşvik 
görmemektedirler, moral teşviki görmemektedir
ler, maddi ve manevi destek bulamamaktadır
lar ve bunların çoğu sadece, «özel sektörün da
ha yüksek ücret vermesinden dolayı değil, özel 
sektörün kendilerine, yaratıcı güçlerini daha fazla 
ortaya koymalarına imkân verdiği için oraya geçtik
lerini» ifade etmektedirler. Yani, bir noktada, kamu 
sektöründe gelişmeyi yapmak isteyen beyinlerin önü
ne bir engel çıkmaktadır. Özel sektörde ise bunun 
tam tersi varittir. O tip çalışmalar primle ödüllen

dirilir, mevki ile ödüllendirilir ve nihayet iş sahibi, 
gayet tabii arzu eder ki, kendi yanında çalışan, kendi 
işinde çalışan bir arkadaş o kadar başarılı olsun, o 
kadar yetenekli olsun ve geMn bir noktada müesse
seyi toptan idare etsin. 'Bu bakımdan işletmecilik an
layışı arasında kamu sektörü ile Özel sektör arasında 
büyük farfdar vardır. 

Bu bakımdan, Devletin bugün sahip olduğu % 55 
sabit sermaye yatırımı payından sonra artık, vatan 
daşının yaratıcı gücünü, zekâsını, kabiliyetini, her 
şeyini fevkalade güzel bir tarzda, büyük riskler al
tına girerek, kullanmasına, ortaya çıkmasına yardım
cı olması gerekir. Bununla ilgili birtakım görüşleri
mi biraz sonra arz edeceğim. Yalnız, yurdumuzda bir 
istihdam ıaçığı vardır. Nüfusumuz artmaktadır. Bir 
işsizler ordusu vardır. Yurt dışında da çalışan bir 
işçi ordumuz vardır. 

Bu memlekette, «Yatırımı siz yapacaksınız, ben 
yapacağım» değil, 'bu yatırımı kim yapacaksa, kim 
•isfıiyorsa, Devletin teşvik şartları dahilinde yapmaya 
sevkedilmelidir, yapmasına yardım edilmelidir. Bu
nun için Devletimiz sanayi altyapısını temin etmeli
dir ve etmektedir. Bu, özellikîe yurdumuzda organi
ze sanayi bölgeleri şeklinde görülmektedir. Sanayi ve 
TeknloToji Bakanlığının desteğinde yürütülen bu ku
ruluşlar çok isalbetli bir tasarruftur. Bunun yanı-
sıra elbette küçük sanayie hitap eden, küçük sanac-
kâra hitap eden küçük sanayi sitelerini de muhakkak 
'ki ihmal etmemek 'gerekir. 

Devletin1 özellikle bu noktada sanayiciye desteğini 
isterken, bunu sanayi altyapısı ve enerji adı altında 
sıralamak mümkündür. Biraz evvel arz ettiğim veç
hile biz, tarım ürünleri ile sanayi arasında bir köp
rü kurmak mecburiyetindeyiz. O halde, «Efendim, 
şu maddeyi Tekel yapsın, bu maddeyi özel sektör 
yapsın, şu madde olduğu ıgibi ihraç edilsin...» 

Arkadaşlarım; 
!Bu memlekette iş sahasına ihtiyaç vardır. Toprak

tan aldığımız mala ne kadar katma değer katabilir-
sek, o kadar adamımıza iş veriyoruz demektir. Dev
let de yapsın, özel sektör de yapsın. Yeter ki iş sahası 
açılsın, üretim artsın, İhracat artsın. Bu konuda ka
tı davranışlardan özelikle kaçınmanın gerektiği bir 
dönem içinde olduğumuza inanıyorum. 

Sanayiciyi teşvik yönün'den, yatırımcıyı teşvik yö
nünden Devletin ayrıca çok önemli bir faktör ola
rak bir de güven vermesi Hazımdır. Son yıllarda gö
rüyoruz ki, bir Cumhuriyeti Hükümeti gelmekte
dir, doğrudur veya yanlıştır; bir kur garantisi ver-
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inektedir, buna güvenen sanayici tesisini kurtmakta-
dır, makinesini ithal etmektedir. Paranın değeri hız
la düşmektedir; (bir 'başka Cuımlhuriyet Hükümeti 
gelmektedir, kur garanti'sinıikal'dırmaık'tadır... 

Bunun ötesinde zaman Merilernektedir, çok sert 
devalüasyoriiar olmakltıadi'r, para - kredi politikası 
değişmektedir, faizler yükselmektedir ve o dönemde 
kur garantisi ile fabrika kuran insanlarımız, 'bugün 
fabrikalarının Ihep'sini verseler de borçlarını ödeye
meyecek duruma düşmüşlerdir. Ayrıca, kur farkların
dan doğan bu büyük borçlar, 'bir de muhasebeleştiri'l-
meyen 'bir risktir. Dünyanın hiç bir yerinde işletme
ler muhaseböleştirilelmeyen riskler altına girmezler. 
Devletin özellikle bu konuda yatırımcılara karşı daha 
güven verici 'bir anlayış içinde olması ve tedbirlerim, 
mümkün mertebe geçmişteki tasarruflara teşmil edil
memesi gerekir. 

Bir nökta'da yine «MulhasdbelleşiCiriTemeyen risk
ler» başlığı altında kıdem tazminatı konusu vardır. 
Bununla ilgili bir fon tasarısı vardır, yıllardır gerçek
leşememiştir ve bu da sanayicinin önünde bir engel 
olarak durmaktadır. 

Son yıllarda bir büyük engel de değerli arkadaş
larım, iş mevzuatımız idi. Bir yatırımcı, işini tevsi et
mekten ve işçi çalıştırmaktan korkar duruma gelmiş 
idi. Halbuki, istihdam sorununu çözmek için müm
kün mertebe, bugünkü şartlarımız 'içinde enerji tüke
timi az ve işçisi çok olan sanayi kollarına gitmemiz 
lazım; ama bu korku, bu endişe yatırımcıda olduğu 
sürece, mümkün mertebe az insan istihdam etmeye 
çalışacaktır, mümkün mertebe otomatizasyona gitme
ye çalışacaktır. Bunu da önemli bir faktör olarak 
burada kaydetmek isterim. 

Efendim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Büt
çesini konuşuyoruz. Genellikle sanayi üzerinde konuş
tuk. Ben şimdi bir nebze de teknoloji üzerinde dur
mak istiyorum. 

Teknoloji, sanayide yılların ve Avrupa'da asırla
rın birikimi bir keyfiyettir ve kalkınmış Avrupa ül
kelerindeki teknolojide, üniversitelerin çok büyük pa
yı vardır. Genellikle, üniversite profesörleri, esasen 
sanayide temayüz etmiş insanların içinden seçilen ül
kelerde bulundum, bunun faydalarını gördüm. Benim 
buradaki çağrım, özellikle üniversite profesörlerinin 
sanayie sadece yazı ile veya sözü ile değil, bilfiil kat
kıda bulunmalarıdır. 

Efendim, profesörlük hocalığın en yüksek merite-
besidir. Öğretmenlerimize büyük hürmetimiz vardır; 
ama araştırması ve geliştirmesi olmayan profesörler 

öğretmenlikten öteye gidemezler. Özellikle Sayın Ba
kanımızdan böyle bir organizasyona yönelinmesi hu
susunda istirhamda bulunuyorum. Sanayi de muhak
kak ki bu konuda sorumludur; üniversitelere fonlar 
verecektir ve üniversiteler bu fonlarla gerekli araş
tırmaları yapacaktır. Yalnız böyle bir katkının bugü
ne kadar Türkiye'de tatmin edici bir mertebede olma
dığını ve bazı hocalarımızın şahsi gayretleriyle bu yo
la gittiklerini müşahade ediyorum. 

Organize sanayi bölgelerinde bu yılkı tahsisat ümit 
vericidir. Bundan iki yıl evvel 3 milyar idi, geçen 
6 milyar idi, bu yıl 15 milyar düşünmüş Sanayi Ba
kanlığı. Sayın Komisyonumuz 1 milyarını almışlar (fi
kirlerine, düşüncelerine büyük saygımız vardır) ve 14 
milyar olarak gerçekleştirmişlerdir. Bu yine de büyük 
bir aşamadır. 

Organize sanayi bölgeleriyle ilgili söylenecek bir -
iki sözüm vardır. Evvelemirde organize sanayi bölge
lerine bir hükmi şahsiyet getirilmesi gerekir. 

Bir de organize sanayi bölgelerinin projelendirme 
safihasında maalesef geçmiş yıllarda Sanayi Bakanlı
ğında anlaşılması güç tutumlar olmuştur. Teknik ye
teneği ve bilgisi gözetilmek yerine, seçilen proje mü
elliflerinde başka vasıflar aranmıştır. Bunun büyük 
zararları olmuştur. Öyle sanıyorum ki, bugünkü dö
nemde bu kusurlar da giderilmiş olsun. 

Efendim, sanayi ve teknoloji konusundaki maru
zatımı bitiriyorum. Önerimin ve tenkitlerimin yapıcı 
olmasına gayret ettim. Sayın Sanayi Bakanımızın he
nüz ayağının tozu üzerinde dururken tabii ki, muha
tap olmadığı konulardır. 

Yüksök Heyetinizi ve Cumhuriyet Hükümetinin 
Sanayi Bakanını ve değerli temsilcilerini saygılarımla 
selamlar, teşekkür ederim efendim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Şahin, bir dakikanızı rica 
ediyorum. 

Sayın Hamitoğulları'na, yaptığınız konuşmada ver
diğiniz cevapta sayın arkadaşımızın konuya ideolojik 
bir açıdan yaklaştığını ifade ettiğinizi kendisi... 

A. AVNİ ŞAHİN — Hayır efendim, kesinlikle... 
BAŞKAN — Bir, dakikanızı rica ediyorum. 
Kendisi ifade etmektedir. Lütfen o cümlenize bir 

açıklık kazandırın. 
A. AVNİ ŞAHİN — Sayın Hamitoğulları'nın ifa

delerinden bahsederken bir kısmına katıldığımı, bir kıs
mına katılmadığımı ifade ettim, herhangi bir ideolo
jik tarafına değinmedim, sadece Atatürk'ün bir dok-
triner anlayış içıinde KİT'leri kurmadığını, o zamanın 
şartlarında pragmatik bir çözüm olduğunu ifade et
tim efendim. 
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Arz ederim. Yanlış anlaşıldıysa özür dilerim. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Dündar Soyer, buyurun efendim. 

DÜNDAR SOYER — Sayın Başkan, çok değerli 
arkadaşlarım, Sayın Bakanım, Sanayi Bakanlığının de
ğerli görevlileri; 

24 Ocak ve 12 Eylül istikrar tedbirlerinin ışığı al
tında Türk ekonomisinin genel hatları içerisinde önem 
taşıyan ve ağırlığı her geçen gün gelişme kaydeden 
sanayi faaliyetlerimizin tümü içerisinde genel mese
leleri, hedefleri değerli arkadaşım Sayın Şahin çok 
güzel şekilde dile getirdiler. Bu konularda bazı gö
rüşlerimi ifade etmek istiyordum. Takaddüm ederek 
bunları dile getirmiş olmalarından dolayı konunun 
bu tarafını bırakmak suretiyle Sanayi 'Bakanlığı içe
risinde evvela sanayimizin gerek tarım yahut üretim 
içerisinde sanayi üretiminin kaydetmiş olduğu geliş
meyi bir kere daha ortaya koymakta fayda var. 

Aslında Sanayi 'Bakanlığını, sanayimizi gerek kamu 
ve özel sektör yatırımlarını plan ve program doğrul
tusunda ülkenin ihtiyaç ve imkânlarına göre düzen
lemek için gerekli idari ve yasal tedbirleri ve bunla
rın finansmanını temin edecek faaliyetleri değerlendi
ren bir Bakanlık olarak ifade etmek lazım. 

Son yıllarda, bilhassa bu iki yıldan beri sanayimiz
de tarımla kıyaslandığı zaman bilhassa ihracat yö
nünden büyük bir aşama kaydedilmiş olup, tarım ve 
sanayi âdeta atbaşı ihracat konusunda yarış yapar 
hale geldiler, ama üretim konusunda bazı tereddütle
rimiz var. 

Sanayiin üretim safhasında genel olarak 1979'dan 
sonraki dönemde 1980 bir duraklama devresi göste
rir; ama 1981'den itibaren sanayi ürünlerinde bir ar
tış olduğu, nispi bir artış olduğu göze çarpmakta. 
Yalnız elimizde rakamlar olmadığı için ve veriler sağ
lam kaynaklara dayanmadığı için, kesin rakamları 
bulmak mümkün değil. Bazıları % 8 artış kaydedi
len enerjinin bir büyük bölümünün sanayi tarafından 
kullanılmış olmasını, sanayi üretiminde bir artışın verisi 
gibi ortaya koymaktadırlar, fakat bunlar aslında sağ
lıklı rakamlara ve sağlıklı neticelere bizi götürecek 
nitelikte değildirler. 

Devletimizde ekonomiyi dirije eden, yürüten ve 
direksiyonun başında olanların en çok mahrum ol
dukları husus, Türkiye'de endeks araştırmalarının, 
endekslemeriin daha 'hâlâ 30 yıl önceki usuller ve me
totlar üzerinde yürütüldüğü hususudur. Bunda bir 
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yeni metedolojiye ihtiyaç var Türkiye'de. Ekonomi
nin başında olan kimselerin, sanayi ürünlerinin ar
tışını, enerji üretimindeki artıştan sanayiin almış ol
duğu payla değerlendirmeleri hatalı olabilir, sağlıklı 
değildir. Ben evvela Türkiye'deki, (bilhassa Sanayi 
Bakanlığında) üretim artışında, sanayi kesimleri ara
sında iç dengeyi sağlama, gidişi yakından izleme ba
kımından mutlak surette bu endekslemenin yeni bir 
metodolojiye bağlanması ve bunu her sahada inan
dırıcı şekilde veriler haline getirilmesi için bir ça
lışmaya girmelerini bilhassa rica ediyorum. 

Değerli arkadaşlarım; 
Sanayi üretiminde üretimin 1/3'ini teşkil eden 10 

anamaddede belirli miktarda üretim artışları var, fa
kat buna mukabil üretimde düşüşler de var. Bu ko
nuda elimizdeki rakamlara bakmakta fayda umuyo
rum. Mesela demir, ihamdemir; biraz evvel de Sayın 
Şahin de ifade ettiler, 1979'a nazaran düşüş kaydet
mekte üretim. Şeker üretiminde genel alarak düşüş 
var. Polietilende düşüş var. Hampetrol işlemede düş
meler var. Buna benzer anamaddelerin içerisinde üre
tim konusunda daha henüz sağlıklı bir düzeye gelme
diğimiz intibaını almaktayız. 

Değerli arkadaşlarım; 
Beş Yıllık Kalkınma Planlarında, ekonominin ya

pısında öngörülen değişmelere ve hedeflere uygun 
olarak, sanayi sektörü, ekonominin itici gücü olarak 
kalkınma planlarımızda da yer almıştır ve sanayi ke
simindeki büyüme hızının, gayrisafi milli hâsüa içe
risinde yakından izlenmesi, bu sanayideki gelişmemi
zin hedeflerinde hatalar işlememek için çok dikkat 
edilecek bir husus olarak elde durmaktadır. 

Kapasitelere bakıyoruz sanayi üretiminde, orta
lama sanayi üretim kapasitesi içindeki üretimimiz 
% 53 civarında gözüküyor, fakat bunların içerisinde 
bazılarında yükselmeler var, önemli kesimlerde de 
üretim, yani kapasite kullanımında düşüşler var. Za
man zaman, bu konuda bilhassa çok önemli olarak 
1981 yılının son 10 ayı içerisindeki verilere göre, içe 
dönük üretim yapan bazı imalat sanayii kollarında, 
üretimin geçen dönemde de olduğu gibi üretim ve 
satış durgunluğu içerisinde olduğu tespit edilmektedir. 
Özellikle 'inşaat demiri, biraz evvel 'bahsettiğim gibi, 
inşaat sektörünün kapsadığı 200'e yakın yardımcı dal
lar; otomotiv sanayiindeki düşüşler; yeni rakamlar 
buldum, 1981'de otomotiv sanayiinde kapasite kulla
nımı % 28'e düşmüş durumda, 1977 - 1979 ile kı
yaslandığı zaman bir hayli büyük ölçüde üretim dü
şüklüğü kaydedilmekte. 
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Sıhhi tesisat malzemeleri, bir kısım karayolu ta
şıtı gibi, çay, el halısı, şarap, elektrik sayaçları, vesai
re gibi imalat sanayiinde üretimde hiç olmazsa önemli 
artış kaydedilmediğini söylemek imkân dahilinde. 

Değerli arkadaşlarım; 
istihdam yaratmak konusuna arkadaşlarım değin

diler. Gayet tabii, yalnız mevcut tesislerimizin, işlet
melerimizin azami kapasite kullanma oranlarını ar
tırmakla 'beraber, aynı zamanda istihdam sorununu 
'bir ölçüde çözebilmek için yatırımlara da kaynak 
hazırlamak suretiyle ve onları bir ölçüde hızlandır
mak maksadıyla, ancak istihdamı da, bir büyük prob
lem haline gelen 'istihdamı da çözme imkânlarını araş
tırmak mecburiyetindeyiz. 

İstihdam yapmak için yeni yatırımlara hız ver
mek gayet tabii, yerinde olacaktır. İmalat sanayiin
de kapasite artışı sağlamak, kanımızca, altyapı yatı
rımlarının süratlendirilmesine bağlıdır. Özellikle li
man, yol, ulaştırma ve enerji yatırımlarında Hükü
metimizin son almış olduğu kararlar çok yerindedir. 
Bu yatırımların geçmiş yıllardaki ağır temposundan 
kurtulmak suretiyle belli bir sürat kazanmasında bü
yük fayda var. Bu sürati kazandırmakta da Sayın 
Sanayi Bakanlığımızın rolü önem kazanır. 

Değerli arkadaşlarım; 
İhracat içinde sanayiin tarımla atbaşı hız kazan

ması sevindirici olay olarak önümüzde duruyor. An
cak, üretimi mutlak surette artırma çarelerini bul
malıyız. 

ıSanayi kesiminde KİT'ler ve «SAN»lar konusuna 
her halükârda değinmek icabediyor. Sanayi kesimi
mizin, bilhassa Sanayi Bakanlığı, Kamu iktisadi Dev
let Teşekküllerini yeni bir reorganizasyona kavuştur
mak için çalışmalar içerisinde, ancak, bu çalışmaların 
440 sayılı Kamu İktisadi Devlet Teşekkülleri Kanu
nunun 1965'ten beri uygulaması, ondan, 1945 yılında 
başlayan ve devamlı surette Kamu İktisadi Teşekkül
lerini randımanlı, üstün kapasiteli ve ekonomiye bü
yük katkılar katacak tarzda bir işletmecilik zihniyeti 
içerisinde çok daha faydalı seviyelere getirmek için 
birçok defalar hükümetler konuyu ele almışlar ve 
Kamu iktisadi Teşekküllerini, (KİT'leri) düzenlemek 
için birçok teşebbüsler kanun hazırlıkları yapmışlar, 
iakat bugüne kadar bu konuda önemli bir aşama 
kaydedilememiştir. 

Bu kuruluşların önemi, ekonomimiz içerisinde 
ağırlığını taşıyacak tarzda devam etmektedir. Üre
tim, istihdam ve ileri teknoloji kullanma ve fiyat 'istik
rarını sağlama yolundaki katkıları yanında, KİT'lerin 

vasıflı işgücü potansiyelini artırma yönünde de bü
yük yararları vardır. Ekonomimizi düzlüğe çıkarmak 
ve kalkınmamızı sağlamak için mutlak surette KİT' 
lere önem vermek mecburiyetindeyiz ve KİT'lerin 
mevcudiyetini, mutlak surette ekonomik bütünlüğü
müzün içerisinde KİT'lerin ağırlığını kabul etmek ve 
ona göre onun faydasını sağlayacak istikametlere 
sevk etmemiz icabetmektedir. 

Karma ekonominin 'benimsenmiş olduğu ülkemiz
de, Kamu iktisadi Teşebbüslerinin, yurdumuzun eko
nomik kalkınma ve sanayileşme çabalarının gerçek-
leşmesindeki önemini hiç kimse reddedemez. Kamu 
iktisadi Teşebbüsleri ve «SAN»lı şirketlerin üretim 
ve yatırımlarıyla ekonomimize sağladıkları katma de
ğer ve istihdam yanındaki, sanayimizin ihtiyaç duy
duğu hammadde ve aramallarını bugüne kadar temin 
etmek suretiyle, kalkınmamızın içerisinde yeri bu ha
liyle de önem kazanır. Bu bakımdan, üretici işletme
ler olarak, modern işletmecilik prensiplerinin başın
da gelen ilke uyarınca ucuz mal ve hizmet arz et
mek, verimli ve kârlı çalışmasını sağlamak için Kamu 
iktisadi Teşekküllerinin, mutlak surette yeniden, te
melden; (A)'dan (Z)'ye kadar bir düzenlemeye tabi 
tutulması zorunluluğu vardır. 

Değerli arkadaşlarım; 
KİT'lerin üretim ve maliyetlerinin oluşmasını ya

kından izlediğimiz zaman, bu kuruluşların iç bünyele
rindeki rahatsızlıkları yakından görmek imkânı do
ğuyor. Memleketimizde anamalları ve aramalları üre
ten KİT'lerin, dikkat ederseniz genel olarak enerji ba
kımından fuel - oil kullanacak şekilde yürütüldüğü 
görülmektedir. 1974 yılından bu yana hızla artan fuel 
- oil maliyetleri, kuruluşların ürettiği malların mali
yetlerinin büyük etki ve artış kaydetmesine sebep ol
muştur. 

KİT'lerin istihdam yönüne baktığınız zaman, yan
lış istihdam politikalarının sonucu olarak çok kabarık 
kadrolarla üretim yaptığını görmekteyiz. 

Hammadde bakımından, enflasyonun getirdiği pa
halılık oranında bunların maliyete yansıması, KİT'le
rin üretim maliyetlerini büyük ölçüde artıracak faktör
ler haline gelmiştir. , 

Enerji darlığı, ambalaj ve işletme giderleri gibi 
hususlarda ve genel yönetimdeki kabarık kadrolar, 
rakamlar, maalesef KİT ürünlerinin pahalı hale gel
miş olduğunu ortaya koyar. 

Bu durumda, KÎTleri ve «SAN»ları bir araya 
getirmek için Sanayi Bakanlığı yeni bir organizas
yon içine girmiş bulunuyor. KlT ve «SAN»ları Sa-
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nayi Bakanlığına bağlı kuruluşlar anlayışı, kapsamı 
içerisinde ele almak suretiyle, bunların reorganizasyo-
na tabi tutularak bir nevi holdingleşme yolunda ta
savvurları var. Bugüne kadar kamuoyuna açıklanma
dı, zannediyorum ki bu çalışmalar devam ediyor; fa
kat bunun yanıbaşında Kamu İktisadi Teşekküllerinin 
gerçekte çok dikkatli ve tecrübelerden faydalanmak 
suretiyle bilhassa yönetim konusunda iyi esaslar •bul
mak ihtiyacı ile karşı karşıya bulunuyoruz. KİT'le
rin verimli ihale gelmesi için yönetimin seçiminde dik
katli olmak lazım. Ücret sorunu ağırlık kazanıyor. 
Mali kaynaklara KİT'lerde dikkat ettiğimiz zaman, 
özkaynakları yetersiz halde gözükmekte, işletme kre
dileri her geçen gün tükenmekte ve enflasyonun eroz
yonu altında kifayetsiz hale gelmektedir. 

Devlet bütçesinden yapılmış olan, ayrılmış olan 
ödeneklerini zamanında alamamalarından dolayı, Ka
mu İktisadi Teşekkülleri üretimlerini istedikleri dü
zeye götürememektedirler. Likidite sorunu önem ka
zanıyor kamu işletmelerinde. Kur farklarından do
ğan ödeme güçlükleri Kamu İktisadi Teşekküllerinin 
önemli rahatsızlıklarından birini teşkil ediyor. 

Kamu İktisadi Teşekkülleri dış kredi bulmak hu
susunda gerekli aşamaya varamamış bulunmaktadır
lar. Yabancı sermaye konusunda, yabancı iştirakleri 
sağlama konusunda henüz önemli bir adım atıldığı
nı görmemekteyiz. Sermaye yetersizliğini giderecek 
ölçüde gayretler sarfetmek, Kamu İktisadi Teşekkül
lerinin yeniden düzene konmasını sağlayabilecektir. 

Çok değerli arkadaşlarım; 

KİT'lerin fiyatlarıma da biraz evvel arkadaşım 
genel olarak değindi. 1979 ile 1981 arasındaki fiyat
larda 1970 yılı 100 addedildiği takdirde, mesela 
gübrede % 125 olan 1979 yılındaki fiyatlar 1981 
yılında 1754^8'e çıkmış. 

Bu, arada ıbalzji ıiak|a|m|İ!air vieHjmıelk, (iıslUijytoınulmj. 1970 
yılı 100 esas alındığı takdirde, Çimento 1979 yılında 
726 iken 1981'de 2793'e çıkıyor endekslemıede, şöyle 
böyle % 400'lük bir artış var. Söker fiyatlarında 
404'den 1984,7'e çıkmış, >% 400'e yakın artış var. 
Benzinde hakeza. Yuvarlak demirde 1979 rakamla
rına göre 889'dan 2 439'a çıkış, % 300'e yakın fiyat 
artışlarını ortaya koymaktadır. 

IMıaliyatlerdeki bu yüksek artışların, dış dünya 
ile (ihracata döndüğümüz bugünlerde) masıl rekabet 
yapabileceğini düşünmek hakikaten hepimizi ümit
sizliğe sevk etmektedir. 

ıSEKA ürünlerinde de maliyet artışlarının büyük 
ölçüde olduğu göze çarpıyor. 

2 7 . 1 , 1*82 0 : 1 

O halde, işletmecilik bakımından da Kamu İkti
sadi Teşekküllerini ve «SAN» lan, mutlaka özel bir 
ihtimam içerisinde yeni dönemin (gerçeklerine ayak 
uyduracak ve onunla uyum sağlayacak tarzda yeni
den düzenlemekte fayda var. 

Çok değerli arkadaşlıarım; 
Sanayiin gelişmesi içerisinde bugün önemli prob

lemleri var. Gerek kamu kesiminin, gerek özel keşi-' 
min yatırım yapmak hususundaki hızlı ıtemayülleri, 
•eğilimleri tamamen yavaşlamış ve yatırım yapmış 
olanlar da 1975'den bu yana büyük sıkıntılar içerisi
ne düşmüşlerdir. Bunların en önemlilerinden bir tane
si, olarak biraz evvel arkadaşlarımın da temas ettiği 
gibi, kur garantileri önem taşıyor, 

Kıdem tazminatı, sanayiin içerisinde gelişme sü
recinin âdeta darboğazı halindedir ve bir sonuca 
bağlanamamıştır. İlerideki yatırımların, ilerideki 
sanayiin sağlıklı gelişmesi için mutlaka konunun hal
line !kıısa zamanda gitmek lâzımdır. 

itşllaömeler ekonomik durgunluğun sıkıntısını çek
mektedirler. 

Dikkatlerinizi çekmek istiyorum1: Sanayi kesimi 
ürettiği malları pazarlamakta, iç pazarda bunlarım 
değerlendirilmesi için pazarlama kanallarımda bazı 
sebeplerden dolayı (kopukluklarla karşı karşıya kal
maktadır. Bilhassa işletme kredisi bakımından top
tancı ve perakendeciler, üretici kesimlerin bir nevi 
ikinci işletme kaynağı şeklinde görülürdü. Bugün 
toptancı ve işletmecilerin üretilen sanayi mamullerini 
alıp - satma arzularındaki yavaşlama, ekonomimiz-
deki durgunluk, sanayi malı üreten tesislerin de bir 
ölçüde işletme sermayesinde dış kaynak olarak gö
züken bu kanallardan faydalanmaması sebebi haline 
geliyor. 

İşletme kredilerinin pahalı olmasının yanıbaşında, 
biraız evvel ifade ettiğim gibi, kur farkları, kur ga
rantisi çok önem taşıyor ve bugünkü sanayi tesisle
rimizin rahatsızlığının içerisinde hakikaten önemle 
durulacak bir unsur teşkil ediyor. 

IKur garantileri konusunda bir misal vermek isti
yorum: 1975 yılında Van'da bir iplik fabrikası ku
rulmuş. Sınai Kalkınmadan 1 milyon 400 bin dolar 
dış kredi sağlamışlar. Bu Kredinin Türk parası kar
şılığı o tarihlerde 22 milyon lira tutuyor. 1975'ten 
bu yana faizler ve taksitler ödenmiş olmasına rağ
men, bugün karşı karşıya bulundukları rakam 220 
milyon lira. 22 milyon lira borçlanmak suretiyle 
geri kalmış bir yörede kurulmuş olan bu tesisin iş
letme sermayesi bulması mümkün müdür?.. Bu 
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tesisin ürettiği malım, almış olduğu pahalı para île 
meydana getirip pazarlaması mümkün müdür?.. Bu 
'işletmenin (bu ağır yükü nasıl /tahfif edip düzeltmesi 
imkân dahilindedir? 

'Bugüne kadar önerilenler, «Üç tane 'tesisiniz var
sa, bir tanesine önem veriniz, onu camlandırınız, di
ğerlerini satınız» şeklinde olmuştur; ama herkes
te İlci üç tane ıtesis yok, herkeste hu ağır yükü taşı
yacak munzam kaynaklar yok. 

Tasavvur buyurun; 22 milyon liralık bir borç 
yükünün, kur garantisi olmaması sebebiyle meydana 
getirdiği âdeta bir çığ gibi büyüme karşısında, sa
nayi kuruluşlarının ayakta kalmasını düşünmek bi
raz hayali, biraz da gerçek dışı olmaz mı?.. 

(BAŞKAN — Sayın So;yer, topallamanızı rica ede
ceğim. 

(DÜNDAR SOYER' — Peki efendim, 
Çok değerli arkadaşlarımı; 
(Bu bakımdan, kur garantisi konusunda, sanayi 

gelişmelerimizin mihrakını, odağını teşkil eden Sana
yi /Bakanlığının, bu meselelere yakından, 'bir envante
rini yapmak suretiyle, her tesisin yaşama imkânlarına 

, kavuşturulması için ne türlü tedbir almak lazım gel
diği konusunda, ikaz çanlarımın çaldığı bu devrede 
önemle eğileceğini ümit etmekteyim. 

Kamu İktisadi Teşekküllerinde ve özel teşebbüs
te 1980 yılından bu yana Stoklar birikmeye başla
mıştır. özel sektörün 'ihracata taşıyabildiği (bölümler 
harç kaldığı takdirde, bilhassa 'Kamu İktisadi Teşek
küllerinde stoklar önemli bir problem halinde göze 
çarpmaktadır. Bu stokları eritecek tedbirlere mutla
ka gidilmelidir. Stok birikiminin sebeplerini burada 
tekrarlamama lüzum yok. 1981 yılında, bir evvelki 
yıla nazaran çalışma barışının sağlanmış/olması, 'bir 
ölçüde üretimde bazı canlanmalar meydana getirdi; 
ama yalnız kamu kesiminde. Çünkü, kamu kesimi 
üretim hızı bakımından 'özel sektöre nazaran çok 
düşük seviyelerde kalıyordu. 

Maliyetlerin yükselmesi dolayısıyla mamuller iç 
pazarda müşteri bulamaz hale geldi. Enflâsyonun 
ortaya koyduğu şeyler, örnek olarak dünya ekono
mik durumu, 'bazı sektörlerdeki (inşaat sektörü ve 
saire gibi) durgunluk ve 'faizlerin yüksek oluşu, bil
hassa stokların önemli ölçüde kamu kesimi maliye
sinde aği'flık teşjkil etniğini söylemek mümkündür. 

Çok değerli arkadaşlarım; 
ıBir önemli nokta: Devlet Planlama Teşkilatıyla 

Sanayi (Bakanlığımızın arasındaki, koordinasyonun 
bu Önümüzdeki dönemin sağlıklı gelişmesini sağla-
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yacak istikamette yeni düzenlemelerle mümkün ola
cağı kanısındayıım. 

Devlet Planlama Teşkilatı kurulduğu tarihten.. 
IBAŞKIAN — Sayın Soyer, devam edecekseniz 

arkadaşlarımın oyuna sunmak mecburiyetinde kala
cağım. 

ıDÜNDAR SOYER — Efendim, hemen (bitiriyo
rum, birkaç dakikada bitireceğim. 

Devlet Planlama Teşkilatında 1980 yılında yapı
lan değişiklik önem taşıyor. (Biliyorsunuz, Devlet 
Planlama Teşkilatı, daha ziyade Kuruluş Kanununa 
göre, Teşkilatın görevleri, hizmetlerinin bölümü ve 
yürütülüşü ve 'Planların uygulanmasının izlenmesi 
yönünden çeşitli sorunlarla karşı karşıya bulunduğu
muz gerçeğini ortaya koyuyor. Aslında Devlet 
Planlama Teşkilatı «Daire Başkanlığı» altında üç ge
nel bölümde yürütülürken, 1980 yılındaki düzenleme
ler içerisinde, Kararname ile Teşvik Uygulama Dai
resi, Planlama Teşkilatı içerisine kalbedildi. 

Başlangıçta üç daire başkanlığından oluşan Dev
let 'Planlama Teşkilâtının bugün altı daire başkanlı
ğı haline gelmesi <ve üstlendiği yeni görevlerin nite
liği, bu Teşkilatın planlama ve danışma fonksiyonun
dan icrai fonksiyonlara doğru hızla kaymakta oldu
ğunu göstermektedir. 'Bu bakımdan, Planlama Teşki
lâtının aslında temelinde yatan faaliyetlerin dışına 
kaydırıldığını görmekteyiz ve bilhassa uygulama ile 
ilgili kısımların mutlak surette Planlama Teşkilatı 
içindeki yerini tadil edecek bazı düzenlemelere (ihti
yaç vardır. Hükümete yardımcı olmak ve bilhassa 
kalkınma için izlenecek ekonomik ve sosyal politika
yı ve amaçları saptamakta Hükümete yardımcı ol
mak ve bu amaçları gerçekleştirecek uzun ve kısa va
deli plan ve programları hazırlamak anahede'fi ol-< 
ması (icap ederken, bir nevi icrai fonksiyonunu da uh
desine almış olması, Planlamanın hizmetlere cevap 
vermek imkânlarını kısıtlamaktadır. İBu bakımdan, 
Devlet Planlama Teşkilatı üzerinde de gerekli yasal 
ve yeni uygulamalara gitmekte fayda umuyoruz. 

Gerek (Sınai Kalkınma Bankası ve gerekse DESÎ-
YAB üzerinde de, Sanayi Bakanlığımızın bu yeni ge
liştiğimiz dönem liçerisinde hizmetlerini daha faydalı 
hale getirecek ölçüde bir değerlendirmeye tabi tu
tulması zorunluluğu var. Bilhassa DESİYAB'ın bu
günkü durumuna değinmek isterdim; fakat vaktimiz 
yok. Sayın (Bakanlığın bu konuda doğrudan doğruya 
tedbirler almasını bilhassa rica ediyorum. 

'Memleketimizin içinde bulunduğu ve bize ümit 
verici safhalarını beraber yaşamakta olduğumuz eko-
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nomıik gelişmemizin 'içerisinde, Sanayi Bakanlığının j 
ve sanayiin önemini müdrik olmayan hiç 'kimse yok. 
Sanayi Bakanlığının bu anlayış içerisinde ve yeni 
düzenlemelerle, önümüzdeki 1982 yılında çok acili 
olan tedbirleri almakta gecikmeden, kararlarını sü
ratle alması halinde birçok sorunları çözmek imkâ
nına sahip olacağız. 

Ben bu güzel ortam içerisinde ve yeni Bütçe ile 
birlikte yeni bir zihniyetin ISanayi Bakanlığında yer
leşeceği ümidi ve yeni bir reorganizasyonun mutlak 
surette gerçekçi mahiyetini kazanarak Sanayi Bakan- I 
lığında ülkeye faydalar sağlayacağı ümidi içerisinde 
saygılarımı sunuyorum. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar). 
(BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Sbyer. 
Sayın Tevfik Fikret Alpaslan buyurun efendim. 

TEVFİK FÜKRIET ALPASLAN — Sayın Baş- l 
kan, Danışma Meclisinin kıymetli üyeleri, Sayın Sa
nayi ve Teknoloji Bakanımız ve Bakanlık mensupla
rı;, 

Ülkelerin iktisadi gelişmelerinde sanayileşmenin 
nispi 'bir etkinliği ve çoğu zaman da üstün bir yeri 
olduğunu, sanayileşmenin milli ekonomilerin genel
likle sürükleyici sektörü durumunda bulunduğunu 
ülkede savunanlar sizlersiniz. Çağımızda metalürji, 
kimya, makine motor sanayi makineleri, elektronik 
endüstrileriyle, bunların ürünlerinden yararlanarak 
gelişen, ulaşım araçları, savaş araçları ve silah sana
yileri başlıbaşına büyük öneme sahip, güçlü sanayi 
dalları olarak önplanda dikkatimizi çekmektedir. Bu
gün için ülkemizde kurulup, kuruluş çalışmaları 
sürdürülen Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız tara- I 
fından yürütülen, uçak sanayii de bir numaralı pro
je olarak önpîana çıkmaktadır. 

(Danışma Meclisinin sayın üyeleri; 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Bütçesinin gö

rüşülmesinden yararlanarak, Bakanlığın geniş faali
yet alanlarından birisi olan uçak sanayinin tarihçesi, 
bu sanayiin boyutları, Hava Kuvvetlerinin uçak ihti- | 
yacının nasıl karşılanacağı, Ülkemizde halihazırda 
uçak sanayiinin genel durumu, komşu ve yakın ülke- I 
lerin uçak sanayileri üzerinde de durarak, sonuç ve 
önerilerimi sunacağım. 

Ülkemizde uçak sanayiinin bir geçmişi, üç de ba
şarısız denemesi vardır. Meclis yaş ortalamasının üze- j 
raideki bir süre önce (rakam vermiyorum) 1'926 yı
lında Kayseri'de ilk uçak fabrikası kurulmuş ve 112 
adet askeri eğitim savaş uçağı imal edilmiştir. 1935 
yılında İstanbul'da Nuri Demirağ'ın uçak fabrikasın- | 
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da 15 adet hafif uçak imal edilmiştir. 1941 yılında 
Etimesgut'ta, kurulan uçak fabrikasında da 125 adet 
askeri eğitim ve muhtelif tipte hafif uçak yapılmış
tır, 

'Ülkemizdeki uçak sanayiinin tarihçesi tetkik edil-» 
diğinde, büyük azim ve istekle kurulmasına başlanı
lan, uçak fabrikalarının, bir süre çalıştıktan sonra 
gerilemeye ve çözülmeye başladığı, gelişmeden yön 
değiştirdiği veya kapandığı görülmektedir. Halbuki, 
Türkiye'ye oldukça benzer durumda olan İspanya, 
Arjantin, Brezilya ve Yugoslavya'da kurulan uçak 
sanayileri oldukça sıhhatli bir gelişme göstermiş olup, 
günümüzde devletlerinin de desteğiyle varlıklarını; 
ekonomik olarak sürdürmektedirler. 

Uçak sanayii veya havacılık ve uzay sanayii dedi-' 
ğimiz, bir yönüyle ulaşım araçları, diğer yönüyle de 
savaş, araç ve silahları üreten, bir sanayiin gerçek bo
yutlarıyla kurup, geliştirmek için büyük sermaye, 
yetîşimiş işgücü, dinamik karakterli bir teknoloji, bun
ları bir araya getirecek güçlü bir planlama ve teşki
latlanmayı gerektirdiği 'bilgimiz içindedir. 

Günümüzde uluslararası alanda görülen kutup
laşma, gerginlikler, taraf tutmalar, ambargo kararla
rı, gözönüne alındığında, Türk Hava Kuvvetlerinin 
yurt savunmasında üzerine düşen görevi yerine geti
rebilmesi için, muhtemel bir savaşa barış zamanından 
itibaren hazır olması gerekmektedir. Bunun için de 
ihtiyaç duyduğu en önemli hava harp silah ve aracı, 
muharip uçaktır. Silahlı Kuvvetlerin en pahalı teda
rik aracı muhakkakki yine uçaktır. 

O halde Hava Kuvvetlerinin modernizasyonunu 
ve uçak ihtiyacını nasıl karşılayacağız?.. Bunun için 
üç yol vardır : Yardımlardan sağlayacağız. Dış kay
naklardan döviz ödeyerek alacağız. Yurt içinde ya
pacağız, 

Yardımlardan sağlama şekli : Malumunuz oldu
ğu üzere askeri yardımlar azalmıştır; ancak idame
ye kâfi gelmektedir. Size daima servisten çıkmaya 
yakın olan uçaklarını vermektedir. Bu uçakların ise, 
işletme ve idame masrafları fazladır. İmalatı durdu
rulmuş olduğundan parça temini güç hatta imkânsız, 
bazen de yeni imalata gidileceği için çok pahalıdır. 

Dış kaynaklardan döviz vererek satın almak ise 
pahalıdır. Bugün bir uçak, normal bir uçak 15 mil
yon doların üzerindedir. İkinci Dünya Harbini müte
akip 80 bin dolara satılan bu uçak, bugün 15 milyon 
dolar olmuştur. 2000 yılında ne olacağı hususunu 
'hayallerinize ve hesaplamalarınıza bırakıyorum., 
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Uçağı ise, her zaman satın almak mümkün değil
dir. Satın alınan ülkenin siyasi davranışları önemli 
ve bir miktar içinde de o ülkeye bağlısınız. 

Eğer biz modernizasyonu Yurt içinde imal ede
ceğimiz uçaklarla yapacak olursak, yani kısaca uça
ğımızı, uçacağımız uçağı biz yapacak olursak, yatı
rımın bir kısmını Türk parası olarak Ülkemizde ya
pacağız ve döviz tasarrufu sağlayacağız. Yurda ye
ni bir teknoloji girecek. Çoğunluğu iç kaynağa da
yalı bir hava gücünün, kurulacak uçak sanayii ile te
melleri atılmış olacaktır. Yurda giren ileri teknoloji, 
ulusal sanayiin diğer alanlarında sürükleyici bir ro'll 
oynayacak, gelişmesini sağlayacaktır.. 

Danışma Meclisinin sayın üyeleri; 
[Biraz önce arz ettiğim faydalarından dolayı, Ülke 

ekonomisine ve ödemeler dengesine olumsuz etki yap
mayacak şekilde, uçak sanayiinin ülkemizde kısa za
manda kuruluşunun tamamlanması büyük önem arz 
etmektedir» 

Hava Kuvvetlerinin uçak ihtiyacının giderilme
sinde karşılaşılan zorluklar, neticesi 1970'li yıllarda 
«Kendi uçağını kendin yap» kampanyası sonunda, 
Hava Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı kurulmuş ve 
bu vakıf halkımızın fedakâr yardımlarıyla bugün 
önenmli bir sermaye oluşturmuştur., 

1973 yılında kalbul edilen bir kanunla da Türk 
uçak sanayii Anonim Ortaklığı, (kısaca TUSAŞ) ku
rulmuştur. TUSAŞ Genel Müdürlüğünce yürütülen 
uçak fabrikası kurma çalışmaları son yıllarda büyük1 

aşama kaydetmiştir. Ankara'ya 30 kilometre mesafe-* 
de Mürted civarında 500 dönüm arazi istimlak edil
miş, altyapı yatırımlarının bir kısmı tamamlanmıştır. 

Savaş uçağının yerli montaj ve imalatına esas, 
ortak yapım çalışmalarının sonuçlandırılması için hü
kümetler ve firmalar düzeyinde gelişmeler devam et
mektedir, 

Acaba bu alanda komşu ve yakın ülkelerde ne gi
bi bir durum vardır? Kısaca onu da belirtmek iste-1 

rim< 

(Örneklerimi verirken, büyük ülkeler bilindiği için 
onlardan vermeyeceğim. Yunan havacılık ve uzay 
endüstrisi, dış sermaye ortaklığında, son senelerde 
kurulmuştur. Temel müşterisi Yunan Hava Kuvvet
leri olmakla beralber, bazı Orta - Doğu ülkelerine 
ve Avrupa'daki Amerikan Hava Kuvvetlerine fabri
ka seviyesinde bakım yapmaktadır. Dolayısıyla ülke
sine döviz kazandırmaktadır. 30(00 işçi için istihdam 
olanağı vardır. Hafif eğitim uçağı imalatı üzerinde 
çalışmaktadır, 

Mısır, Rus yapısı uçakların bakım ve onarımını, 
Çin ve ingiltere'nin yardımıyla yapmaktadır. Pek ya
kında Alpha jet eğitim ve savaş uçağının imal ve 
montajını yapacağına ait haberler alınmaktadır. 

1953'ten beri kurulup genişleyen îsrail uçak en
düstrisi ise, bakım ve onarımın yanında Kifir savaş 
uçağını ve hafif bir nakliye uçağını yapmış; bir kı
sım hava silahlarını ve yedek parça yapmaktadır. Bu 
endüstride 22 bin işçi çalışmaktadır, 

Danışma Meclisinin kıymetli üyeleri; 
[Sonuç ve önerilerimi şu şekilde arz ediyorum : 

Ülkemizde uçak sanayiinin yarım yüzyılı aşkın bir 
geçmişi, olumlu sonucu alınamamış üç tecrübesi var
dır. îçinde bulunduğumuz yıllarda dördüncü teşeb
büs yapılmaktadır. 

Ülkenin bekası ve savunması için Türk Hava 
Kuvvetlerinin uçağa ve modernizasyona ihtiyacı var
dır. Hariçten uçak almak pahalıdır; ülkenin d'öVizi 
gitmektedir, Uçak sanayiinin kurulması yerindedir, 
ülke çıkarlarına uygundur, 

Esas üzerinde duracağım, üzerinde bulunduğumuz 
bölge için büyük önem taşımaktadır. 

Kuruluşun kısa sürede gerçekleşmesi zaruridir. 
Geç kalınırsa, ileride modern uçakların imali daha 
fazla teknik ve biraz evvel arz ettiğim gibi daha faz
la parayı icap ettirecektir. 

Ülkemizde uçak sanayiinin kurulması için, bu te
şebbüslerle son imkân ve son şans kullanıldığından, 
kendisine has özellikleri nedeniyle, bu sanayiin baş
langıçta iyi planlanarak kurulması, sıhatli bir biçimde 
gelişebilmesi için, ilgili kuruluş, bakanlıklar ve Dev
letçe her türlü desteğin, gerekli imkânların ve orta
mın sağlanmasının büyük önem arz ettiği düşünce
sindeyim* 

Silahlı Kuvvetlerin önemli bir unsuru olan Hava 
Kuvvetlerinin bekası için, Sanayi Bakanımızın, Da
nışma Meclisinin kıymetli üyelerinin hiç bir fedakâr
lıktan kaçınmayacağını, konunun önemini en az ben
den daha iyi kavradıkları inancında olduğumu belir
tir, Yüce Meclise saygılar sunarım. (Alkışlar) 

(BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Alpas-< 
lan., 

Sayın Sağışman, saat 1'3.00'e kadar bitirmeniz 
mümkün mü efendim konuşmanızı? 

MUZAFFER SAĞIŞMAN — 10 dakikada biti
ririm efendim. 

ıBAŞKAN — Buyurun efendim, 
MUZAFFER SAĞIŞMAN — Sayın Başkan, Da

nışma Meclisinin sayın üyeleri, Sayın Sanayi ve Tek
noloji Bakanı ve O'nun 'kıymetli mensupları; 
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Uzunca bir aradan sonra yeniden Bakanlık göre
vine gelen Sayın Bakanın büyük sorunlarla karşılaşa
cağını tahmin ediyor; fakat ıbu sorunları yetenekle
riyle 'büyük çapta da çözeceğine inanıyorum. 

Bütün çalışmalarda, bakanlıklar, Devlet kuruluş
ları ve özel sektör arasında sıkı 'bir işbirliğine 'büyük 
ihtiyaç vardır. Bilhassa Sanayi ve Teknoloji Bakanlı
ğının; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığıyla, Mali
ye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve ıbu arada Devlet 
Planlama Teşkilatıyla çok daha dengeli 'bir işbirli
ğine ihtiyaç vardır. Bunu sağlayacağını da ümit edi
yorum. 

Genç olan endüstrimiz, ıgerek petrol krizinin enf-
lasyonist etkisiyle ve gerekse de son zamanlarda mey
dana gelen 'kargaşaların etkisiyle büyük çapta sar
sılmıştır. Ancak, 1!2 Eylül 1980 döneminden sonra 
kendisini toparlama çabası içindedir; Ancaik, sermaye 
artı emek düzenlemesinde ortaya çıkan tabloda, değer
lerin çok değiştiği, işletme sermayesinin, görünür ku
ruluş sermayesini fazlasıyla aştığı, yeni bir kanuna 
ihtiyaç olduğunu ortaya koymuştur. 

Bunun sebebi, yukarıda da bahsedildiği glibi, ya
tırımların defter kayıtlarındaki değerleri bugünkü de
ğerlerin çok altında oluşudur. En başta amortisman
lar hemen hemen hiç bir şey ifade etmemektedir. Bu
nun önemini sanayici arkadaşlarım ve diğer arkadaş
larımız takdir ederler. Ayrıca işletme sermayesi ihti
yacı da nominal sermaye sınırlarını aşmış, üstüne çık
mıştır. Para-faiz durumu maliyette büyük etken ol
maktadır,, 

îşite bu durumda sağlıklı bir yatırım haline dönüş
mek için, sermaye, yatırım, işletme bağlarını sağlam
laştırmak için yatırımların yeniden değerlendirilme
sine ihtiyaç vardır. 

Sayın Başkan, sayın arkadaşlar; 
Konut ve arsalarda yeniden değerlendirme prensi

bini kabul öden Devletimizin, sanayi kuruluşlarımızın 
yatırımlarında da bunu dikkate alması muhakkak el
zem bir durum arz etmektedir. 

İkinci bir husus, sanayi yatırımlarında büyük bir 
duraklama vardır. Sebebi?.. Birçok arkadaşlar da 
buna temas ettiler. Bunun başlıca sebebi, son yıllar
da büyük hamleler yapan sanayi kuruluşlarının, bir 
hükümet döneminde, devlet güvenini sarsan verilen 
bir hakkın kaldırılması sonunda düştükleri acıklı du
rumdur. 

Sanayi kuruluşlarının yatırımlarında aldıkları dış 
krediler, kur garantisinin kalkması sonucu, ninemizin 
yaptığı tükenmez şerbetine dönmüştür. Ödenen taksit
lere rağmen, geri kalan borçlar ve taksitler sürekli 
artmakta, bütün hesapları altüst etmektedir ve hatta 
bazılarını iflâs eşiğine getirmiştir. Hatta, bazıları
nın bir çeşit serum takarak hayatta kalmasına da ça
lışılmaktadır. 

Bu yarayı bir an evvel Sanayi ve Teknoloji Ba
kanlığının, 'Maliye Bakanlığı ile bir neşter vurarak 
'iyileştirmesi ve yatırımlara sağlam bir zemin hazır
laması gereklidir. 

Şunu bilelim ki, bulgun için tüketime giden her dö
viz, Devleti kemiren bir kurttur. Buna mukabil, üre
time sarfedilen her döviz, yeşeren bir tohumdur. Bu 
bakımdan, işçilerimizin alınterü olarak gelen döviz
lerinin değerlendirilmesi ve bunların teşvik edilmesi 
için, (biraz evvel söylediğim kur garantisinin dikkatle 
ele alınması en önemli noktalardan bir tanesidir. 

Sanayimizin diğer hususlarına benden evvel konu
şan arkadaşlarım temas ettiler, vaktinizi almayacağım, 
ancak özel olarak belirttiğim gibi, muhakkak olarak, 
yeniden bir değerlendirme ve sermaye artırma ile, ku
ruluş dış kaynak borçlarının ve yatırımlarının sağ
lam, günün temellerine uygun ibir şekle sokulması ne
ticesinde, bu teşviklerle hem sanayimiz, hatta KİT'
ler ve ıbu arada da küçük ve büyük tasarruf sahiple
rinin paralarının, üreten alanlara yönlendirilmesi su
retiyle banker ve emsalinden de kurtulması mümkün 
olacaktır. 

Hürmetle selamlarım. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Sağışman. 
Değerli üyeler, 
Üyelerimiz tarafından yapılan konuşmalar böyle

ce sona ermiş bulunmaktadır. Öğleden sonra soruların 
okunmasına geçilecektir, müteakiben Sayın Bakan 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bütçesi üzerinde gö
rüşlerini sunacak ve son söz üyelerimizden Sayın Ay
han Fırat'a ait olacaktır. 

Sayın 'Bakanın sorular üzerinde, takdirlerine göre 
yazılı veya sözlü cevap vermesi mümkün bulunmak
tadır. 

Öğleden sonra saat 14.0ı0te toplanmak üzere Bir
leşime ara veriyorum. 

Teşekkür ederim. 

Kapanına Saati: 12.55 
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İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 14.00 

BAŞKAN : Sadi IRMAK 

KÂTİP ÜYELER : Mehmet PAMAK. İmren AYKUT 

BAŞKAN — 46 ncı Birleşimin 2 nei Oturumunu 
açıyorum. 

Çoğunluğumuz vardır. Görüşmelere devam ediyo
ruz. 

İlk söz olarak Komisyon adına Sayın Çakmafc-
'lı'yı nica ediyorum,] 

BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ CE
MİL ÇAKMAKLI — Sayın Balkan, değerli üyeler; 

Başlangıçtan Ibugüne Ikadar Bütçe Komisyonu-
raıız, Genel Kurulda IBülfcçe görüşmelerini Hükümet
le siz sayın üyeleri daha çolk ıbir ,araya getirmek, mu
hatap etmek ve Ibundan da yarar sağlamak düşünce
siyle, gerekmediği müddetçe konuya girmemektedir. 
Bunu bilerek ve isteyerek 'bugüne Ikadar götürdük; 
bundan sonra da Iböyle götüreceğiz. Ancak, bugün 
söz almamızı gerektiren Ibir küçülk husus oldu. Bu
nu da fırsat bilerek bu ,söz konusu konuda bazı de
taylı açıklamaları sizlere sunmak (istiyoruz. 

Sayın Avnıi Şahin, küçülk sanayi siteleri ve orga
nize sanayü bölgeleri hakkıındaki kesintinin nedenini 
sorarcasına Iki'bar ıbir ikazda bulundu. Esas konuşıma 
ihtiyacı buradan doğdu. 

Bildiğiniz gibi Sanayi Bakanlığı Bütçesi, 16 mil
yar 741 milyon lira olarak Komıisyonumuza gelmiş, 
1 milyar 50 milyon linahk ıbir kesintiyle 15 milyar 
691 milyon lira seviyesinde Komisyonumuzdan Yü-
oe Heyetimize indklMişJtir. 

Sanayi Bakanlığı Bütçesini incelenken iki açıdan 
(konunun üzeninde önemi© durduk. Birinci yanı, Kon
solide Bütçe içinde yer alan Sanayi Bakanlığının 
Bakantıfc ödenekleri konusu (Ki, biraz önce miktar
larımı arz ettim), düğer yandan, Sianayi Bakanlığının 
illgli kuruluşları ve ıbirçoğu KİT olan ilgili kuru
luşları üzeninde de ayrıca Ibu Bütçe esnasında önem
le 'dunduk.; Sanayi Bakaniığnnıın 14 ilgili kuruluşunu 
teker teker 1982 yılmdakıi yatırım görevleri ve bu 
yatırım görevlerine kuruluşu götürecek kendi kay
nak ödemeler farkı ve Ibu kaynak ödemeler farkını 
ibütçe ıtransferleriyle ilgili alanlarıyla esaslıca tetkik 

Sanayi Bakanlığının bu ilgili kuruluşları 1982 yı
lında 83 Milyar yatınım,' 'görevi almışlardır. Bu 83 
milyar yatırım görevinin de Maliye Bakanlığı Bütçe
sinde görüşeceğimiz transferler içindeki, KİT trans
ferleri içindeki payı da 31 milyar civarındadır. Esa
sen, Bakanlığın Genel Bütçe içindeki yeni (kadar bu 
ilgili kuruluşıların Ibütçeleni de onsta arz etmektedir; 
fakat biz, (bütçe sistematiği içinde ilgili kuruluş, özel
likle KİT konusuınıa fazlaca girmek durumunda deği
liz. Sadece Maliye Bakanlığındaki transfer bölü
münde ıbu konu ayrıntısıyla görüşülecekıtir. 

(Bu Ikonuya, KİT'ler konusuna ibüyüık ilgi göste
ren Yüce Heyetimiz, öyle umuyoruz İki, Komisyon 
olarak öyle umuyoruz ki, KİT'lerin faaliyet rapor
ları Yüce Meclise ve onun ilgili komisyonuna, Büt
çe - Plan Komisyonuna gelir ise şayet, çok ayrıntıda 
konuşulma 'imkânı doğacaktır. Bunu itemön-ni de edi
yoruz. 

Bizim Sanayi Bakanlığı Bütçesi üzerindeki de
ğişikliğimiz üç konuda toplanımalktadır. 

Birincisi, başlangıçta sözünü ettiğim ve bu ko
nuşmaya vesile ,olan, organize sanayi bölgeleri ve 
küçük sanayi siteleri konusundaki 1 milyarlık kesin
tidir. Esasen bu konuyu, organize sanayi bölgeleri 
ve küçülk sanayi şilteleri konusunu, Bütçedeki fon 
tatbikatıyla birldş'tirenek de değerlendirmek duru-
mundayız.ı 

Saygıdeğer arkaldaşlamımı; 
İlk fconuşmıalarda söylediğimiz gibi, Türk bütçe 

tatbikatının en aksayan yanlarından birisi de fon 
tatbikatlarıdır. Bilindiği gllbi, fon, IbelirJİ kaynaklardan 
'beslenen, girişleri ve çıkışları olan ıbir havuz tatbi
katıdır, Oysa Türkiye'de fon, Ibu anlayışından çok 
uzakta, sadece çıkışları olan; ama geri dönüşü olmayan, 
âdeta uygulandığı 'alana göre ekonomik ya da sos
yal sübvansiyon aracı, -aleti olarak geliştirilmiştir. 
İşte, bu genel fon anlayışı hastalığını küçük sanayi 
siteleri ve organize sanayü bölgeleri fonlarında da yaka
lamak rnıümkündür. Öyle Ibir fon teşkil edilmiştir ki, 
gidlişi vardır, geri dönüşü yoktur. Yılarca önce belli 
ıbir anlayışla oluşturulmuş bu fon ve bu fonlar bu-
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ıgüın Türk 'bütçe tatbikatı içtinde ıbüyük yaralar aç
maktadırlar. 

(Konıuştuğuımıuz fonun 'bu senekti bütçedeki mıilk-
taırı 15 ırnilyar olaralk öınıüımıüze geldi ve bu fon, 
!% 3,5 faizle 5 yıl ödemesiz devreli, yaiklaşılk 25 yıl 
müddetle geri ödenecek bir fondur. Dolayısı ile bu 
fonun kendi kendini geliştirip güçlendirme şansı da
ha başlangıçtan yoktur. Diğer fonların da yoktur. 
Bu amaçla, bu tespitle fon tatbikatının biraz daha 
derinliğine incelenmesine dıhtiyaç olduğunu gördük 
ve şu hususları tespit ettik. Bilgilerinize arz etmekte 
fayda görüyorum. 

Kendi imkânları ile bir işyerine sahip olma şan
sı olimayan küçük sanayicilerin, günün icaplarına, 
modern ve teknik şartları haiz bir işyeri sahibi olma
larını sağlamak için bu fon teşkil edilmiştir; ancak 
bu fonun zaman içindeki tatbikatı, 'bu anlayışın za
man içindeki tatbikatı, bundan büyük ölçüde şaş
mıştır. İhtiyacı olan ve sağlıklı bir işyerine sahip ola
cak küçük sanayicinin yerine bu fonda, geçmişte çe
şitli siyasal sapmalarla küçük sanayici vasfını haiz 
olmayan, sitenin kurulduğu şehirde bilfiil icra-i sa
nat eylemeyen ve anasözleşmedeki diğer bazı şartla
rı taşımayan kişilerin de (doktorlar avukatlar ve sai-
reler gibi) küçük sanayi sitelerinde mülk sahibi olma 
tatbikatı da görülmüştür ve yaygın bir hale gelmiş
tir. Bu nedenle zaten Başbakanlık da; Ticaret Bakanlı
ğının koordinatörlüğünde belli bir incelemeye, belli 
bir yeniden değerlendirmeye, sistemi iyi işletmeye ve 
fon tatbikatını güçlendirmeye dönük bir çalışma içi
ne girmiştir. Bildiğimiz kadarı ile, bu Komisyon hâ
lâ çalışmaktadır. 

îşte bu anlayışla, geçmişteki ödeme, ödenek pren
siplerini de gözönüne alarak konunun ayrıntılarına 
indik. Bu fon için Bütçeye, 1978'de 2 milyar 200 
milyon, 1979'da 2 milyar 550 milyon, 1980'de 3 mil
yar 408 milyon, 1981 'de 6 milyar ve nihayet 1982'de 
14 milyar saviyesinde ödenek konulmuştur. 
En son, geçen yıldan bu yıla değişen ödeneği gördü

ğünüzde 6 milyardan 14 milyara varan bir çıkış gö
rülmektedir. Bütçe öncelikleri içinde de hayli önem
li bir sıçramadır bu. Baştan arz ettiğim sakıncaları 
ve bu ödenek sıçramasındaki yüksekliği dikkate ala
rak ve konunun genel anlamda dikkat çekici olduğu
nu da tebarüz ettirmek niyeti ile Komisyonumuz bu 
fondan 1 milyar liralık kesinti yapmıştır. 

Sanayi Bakanlığı Bütçesi içindeki diğer tasarru
fumuz, yine Türkiye'de geçmişte iyi niyetlerle konu
lan; fakat işlemeyen bir tatbikatla ilgili olagelmiştir. 
Bu da Sümerbank nezdindeki bir fonla ilgilidir. 
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Özel sektör sanayi kuruluşlarının yatırım ve kre
di ihtiyaçlarını karşılamak niyeti ile geçmişte, Sü
merbank nezdinde, yönetmeliği de olan düşük faizli 
bir fon ihdas edilmiştir. Geçmişin ihtiyaçlarına ve 
ölçülerine göre yeterli olan bu fon, zamanla miktar 
olarak da işleyiş olarak da anlamını yitirmiştir. Bu 
fon için 150 milyon liralık bir ödenek gelmiştir. 

İncelediğimizde, geçen yıl bu 100 - 150 milyon se
viyesindeki fondan 3,5 milyar liralık bir talep oldu
ğunu ve ilgili Bankanın kriter ve kıstas gelişıtireme-
yerek 3,5 milyarlık talebe karşı 100 - 150 milyon se
viyesindeki bir fonu dağıtamadığını ve bu dağıtıla-
mamanın üç yıldan beri sürdüğünü de Komisyonu
muz tespit etmiş bulunmaktadır. Bütçeye bu konul
makta, Banka bunu dağıtmamakta ve fon amacından 
ve işleyişinden mahrum kalmaktadır. 

Yine burada da icranın işlemesine belki işler di
ye engel olmamak niyeti ile işaret niyeti ile bir 50 
milyon liralık kesinti yaptık. İkinci tasarrufumuz bu
dur ve gerekçeleri de bunlardır. 

Komisyonumuzun üzerinde durduğu üçüncü ko
nu, genel meselelerin drşında üçüncü olarak görüştü
ğü önerge, bir temenni önergesi olmuştur. Bu temen
ni önergesi Türkiye'de 1960'lardan bu yana insanın 
üretime doğrudan katılmasını getiren bir küçük ta
sarruf sanayi özlemine ilişkindir. 

Bilindiği gibi ülkemizde son yıllarda, özellikle 
son on yılda 300 civarında, 400 bin ayrı insanın kü
çük tasarrufları ile katıldığı bir sanayi denemesi var
dır ve Sanayi Bakanlığı, güdümündeki Devlet Sana
yi ve İşçi Yatırım Bankası ile bu meselenin potilika-
sını ve desteğini de sağlamak durumundadır. 

İşte son günlerde bu küçük tasarruf erbabının 
hayli başarılı örnekleri de olan sanayi denemelerinin, 
içinde bulunduğumuz ekonomik konjonktür içinde 
birtakım el değiştirmelere konu olduğunu, geçmişin 
kaydi değerleri ile vatandaşın küçük sermayelerinin 
o günkü değerlerinin, bugün aynı kaydi değerle ele 
alındığını ve bazı el değiştirmeler olduğunu tespit et
miş bulunuyoruz. Kaldı ki, o günlerde bu güncel bir 
mesele idi. Örneğin geçmişte 100 milyon liraya ku
rulan, bugün birkaç milyar lira değerinde olan bir 
küçük tasarruf şirketi, sanayi şirketi, bugün büyük 
sıkıntılar içinde 200 milyon liraya sermayesi çıkarı
larak, 100 milyon liraya yok pahasına ve haksızca 
el değiştirmektedir. Bu, günümüzün güncel meselele
rinden birisidir. Sanayi Bakanlığının ve DESİYAB' 
in bu haksızlığı, vatandaşın bu yolla mağdur olma
sını engelleyecek birtakım düzenlemeleri yapması için 



Danışma Meclisi B : 46 27 , 1 . 1982 O : 2 

Komisyonumuz DESÎYAB'ın güçlendirilmesini ge
rekli görmüş ve bunu Sanayi Bakanlığına şiddetle ve 
ısrarla tavsiye etmiştir. Komisyonun üçüncü tasarru
fu da bu konuda olmuştur. 

Sizlerin değerli görüşleri ile burada sanayi politi
kasının ve Türk sanayi stratejisinin derinlemesine tar
tışıldığım sevinerek izledik. Bilmenizi isteriz ki, bu 
genel konularda da Türkiye'nin sanayileşme strateji
si ve Ibunün önemd konusunda da Komisyonda çok 
değerli görüşmeler yapılmış ve önemli birtakım tav
siyelerde de bulunulmuşıtur. Temenni ediyoruz ki; 
icranın, yürütmenin orada, Komisyonda ve burada 
yapılan görüşmeleri dikkate alarak Türk sanayisine 
bu yıl içinde de daha sağlıklı ıbir yön verebilmesi
dir. 

Arz ediyorum. 
Saygılar sunuyorum efendim. (Alkışlar). 
BAŞKAN— Teşekkür ederim. 
Efendim, şimdi yazılı sorulan okutuyorum. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Sanayi ve Teknoloji Sayın Bakanından aşağıdaki 

hususların sözlü veya yazılı olarak cevaplandırılma
sını arz ederim. 

Hamdi ÖZER 

1. Genel sanayi politikası içinde yan sanayii ge
liştirmek amacı ile, ona paralel olarak programlanan 
organize sanayi bölgesi politikasının uygulama duru
mu, gerçekleşme oranı ve buna Bakanlığınızın verdi
ği önem nedir? 

2. Genel politika içinde Burdur Traktör Fabri
kası inşa ve ikmal edilip faaliyete geceli çok zaman 
olduğu halde, ona paralel olarak programlanan Bur
dur Organize Sanayi Bölgesinin tespit edilen yeri he
nüz kamulaştırılamamıştır. Bu yüzden Fabrika yan 
ihtiyacını Bursa'dan karşılamakta, köklü ve geniş 
bir kapasiteye dayanan mahalli küçük sanayi atıl kal-
maktadır* 

Organize sanayi bölgelerinin zamanlama bakı
mından genel sanayi birimleri ile birlikte, aynı para
lelde yürütülmesi hakkında düşünceniz nedir? 

3. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde se
nelerce nizmet yapmış, Teşvik ve Uygulama Genel 
Müdürlüğünün görev ve yetkileri ile birlikte 1.3.1980ı 
tarihinde Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı 
Müsteşarlığına 'bağlanmasına Balkanlar Kurulunca 
karar verilmesi üzerine Teşlkilatta çalışan uzmanların 
hizmet mukavelelerinin sona erdirildiği, bunlardan 
bir kısmının Planlama Müsteşarlığınca tekrar Teşki
lata alındığını, diğerlerinin ise, Sanayi Bakanlığı bün-
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yesinde tali derecede boş olan kadrolara atandığı ve 
yapılan kadro intibakında, hizmetli olarak çalıştık
ları sürelerin nazarı dikkate alınmaması nedeni ile 
çok düşük derecelere intibak ettirildiği ve bu yüz
den, senelerin yetiştirdiği tecrübeli ve değerli uzman
ların mağdur ve meyus oldukları malumunuzdur. 

a) Müteşebbisin yaptığı yatırımlarda teşvik ve 
uygulama bakımından proje, uygulama, izleme saha
larında hizmet görerek yetişmiş bu kimselerden fay
dalanmak maksadıyla Bakanlığınız bünyesinde bir 
birim teşkili düşünülüyor mu? 

b) Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğünün 
eskiden olduğu gibi Bakanlığınız bünyesinde hizmet 
vermesinin daha verimli olup, olmayacağı hakkında
ki düşünceniz nedir? 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki suallerin cevaplandırılmak üzere Sana

yi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mehmet Turgut'a so
rulmasını müsaadelerinize arz ederim. 

Yavuz ALTOP 
1. 1982 yılında Türk ekonomisinin dışa açılma 

politikasına ayak uyduramayan, üretimlerinin tümü
nü değilse bile büyük kısmını ihracaata yönelteme-
yen kuruluşların sıkıntılarının büyük olacağı kanısın
dayım. 

Bu kuruluşları kendi kaderine terketmeyip, ihra
caata yönelmelerini sağlayacak ek tedbirlerin alınma
sı düşünülmekte midir? 

2. Yüksek faizlere rağmen, (kredi talebinde her
hangi bir düşüş söz (konusu olmamıştır. Ancak, talep 
edilen kredilerin niteliğinde değişikliğin meydana gel
diği kesindir. 

Kredi, artık yatırını için değil, sanayicinin başka 
bir bankadan kullanmış olduğu kredilerin devre, faiz 
ve komisyon borçlarını karşılamak maksadıyla talep 
edilmektedir^ 

Ekonomi açısından endişe verici olan bu gelişme
yi önlemek için 1982 yılının ilk aylarında kredi faiz
lerinin aşağıya çekilmesi düşünülebilir mi? 

3. İthal girdilerinin maliyetini azaltıcı tedbirleri
nin düşünüldüğü bu günlerde akreditifli ithalatta mal 
bedelinin transfer edilmiş olmasına rağmen, fiili it
halata kadar kur farkının ihracatçıdan talebinden 
vazgeçilemez mi? 

Sayın Başkanlığa 
Aşağıdaki sorularımızın Sayın Bakan tarafından 

cevaplandırılmasına delâletlerinizi saygılarımızla arz 
ederiz. 

Mehmet AYDAR Nurettin ÂYANOĞLU 
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1. Kastamonu ve Bingöl'de temelleri atılmış bu
lunan çimento fabrikalarının inşaatına devam edile
cek mi? Hangi yıl? 

Edilemeyecekse, milyonların bağlandığı temeller 
üzerinde nasıl bir tesis kurulacağı planlanmaktadır? 

2. Taşköprü Sigara Kâğıt Fabrikası ne zaman 
tamamlanacak:, işletmeye hangi tarihte açılacaktır? 

Sayın Bakan suallerimizi yazılı olarak da cevap
landırabilirler. 

Sayın Başkanlığa 
Sanayi ve Teknoloji Bakanımız pek Sayın Meh

met Turgut'tan, aşağıdaki sorularımın cevaplandırıl
masını istirham ederim. 

Abdullah Asım İĞNECİLER 

1. İnşaatı devam eden veya yapım hazırlıkları 
tamamlanan şeker fabrikaları hakkında ne düşünü
yorsunuz? 

Ereğli ve Ilgın Fabrikaları ne zaman üretime ge
çebilir? 

2. Çimento Müstahsilleri Birliğinde toplanan 
fonların sarfı ile bu birliğin statüsünde değişiklik 
yapılmasını düşünüyor musunuz? 

3. Konya'da, TÜMOSAN arazisinde motor, trak
tör ve aktarma organları sanayiinin kuruluşu devam 
etmektedir. Devlet Planlama Teşkilatınca öngörülen 
ödenek yeterli değildir. Bu büyük yatırımın bir an 
önce Türk ekonomisine katkıda bulunması için dev
reye girmesi lazımdır. İnşaatın hızlandırılması için 
düşünceniz nedir? 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki soruların Sayın Sanayi ve Teknoloji 

Bakanı tarafından cevaplandırılma)sını arz ederim. 
R. Adli ONMUŞ 

Sivas'ta kurulması planlanan, 'büyük merasimler
le temeli atılan ve bir kısım arazisi istimlak edilen 
Dördüncü Demir - Çelik Fabrikasının yapılmasından 
vazgeçildiği ya da yavaşlatıldığı rivayetleri yaygın
dır. 

İşsizlik nedeniyle Almanya'ya iller itibariyle en 
çok işçi gönderen, Ankara'da 300 bin, İstanbul'da 
450 bin Sivaslı'nın yerleşmek zorunda kaldığı, Sivas' 
ta bol miktarda demir ve kömür cevheri bulunduğu
na göre, Kangal Termik Santrali yapımı devam eder
ken Sivas'ta Demir - Çelik Fabrikasından vazgeçil
diği doğru mudur? 

Doğru değilse çalışmalar ne durumdadır, inşaata 
ne zaman başlanacaktır, hangi yıl bitirilmesi planlan
mıştır? 

Sayın Başkanlığa 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Sanayi ve Teknolo

ji Bakanı Tarafından yazılı veya sözlü cevaplandı
rılmasını aracılığınıza arz ederim. 

Halil Erdoğan GÜREL 

Makine Kimya Endüstrisi Kurumunca Yenigediz' 
de Tav Fırınları olarak projelendirilen ve fakat son
radan Sümerbank'a tuğla yapımı için devredilen sa
hada lojman inşaatları yapımı sürdürülmektedir. 

1978'de temeli atılan bu yatırım için halk arasın
da yapılacak işin projesinin olmadığı, ne yapılacağı
na karar verilmediği, atılan temelin seçim öncesi ya
tırım temeli olduğu ısrarla söylenmektedir. 

Devletimize itimatsızlık mahiyetinde olan bu söy
lentilerin kaldırılması1 için yapılacak iş, istihdam ka
pasitesi, anafabrika inşaatının ne zaman başlayaca
ğı? Bitiriliş programının bildirilmesi. 

Sayın Başkanlığa 
Aşağıdaki sorumun Sayın Bakan tarafından söz

lü veya yazılı olarak cevaplandırılması hususunda 
aracılığınızı arz ederim. 

Evliya PARLAK 
Sayın Bakanım; 
Geçmiş dönemlerde, Hakkâri İlinde hem Zap Su

yu üzerinde tesisi düşünülen barajların inşaatlarında 
kullanmak, hem de İran'a ihraç edilmesi amacıyla 
bir çimento fabrikasının planlanması çalışmaları ya
pılmıştır. Her yönüyle çok geri bulunan bu ilimizin 
gelişimini sağlayacak bu sanayi tesisi ile ilgili Bakan
lığınızın çalışmaları var mıdır? 

Varsa bunun planlaması hakkında bilgi istirham 
ediyorum. 

Saygıyla arz ederim. 

Sayın Başkanlığa 
Aşağıda belirttiğim suallerimin Sayın Sanayi ve 

Teknoloji Bakanımızca cevaplandırılmasını müsaade
lerinizle arz ederim. 

Ayhan FIRAT 

1. Çimento sanayiinde bacadan çıkan duman 
içerisindeki çimentoyu tutacak elektronik filtrelerin 
kullanılmaması nedeniyle; 

a) Çimento kaybı % 8'lere varmakta, 
b) Binlerce dönüm arazi çoraklaşmakta ve ta

rımda büyük kayıplar olmaktadır. 
Bu filtrelerin kullandırılması için bir uğraş var 

mıdır? 
2. Durdurulan yatırımlar hangi perspektif içinde 

tamamlanacaktır? 
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Danışma Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Sanayi ve Teknoloji 

Bakanı tarafından cevaplandırılmasına aracılığınızı 
saygıyla arz ederim. 

Avni MÜFTÜOĞLU 

Kalkınmada öncelik tanınan yöreler arasında bu
lunan Van ilinde mahalli özel teşebbüsün dar imkân
larıyla vücuda getirdikleri sanayi kuruluşlarının bü
yük kısmı uygulanmakta olan teşvik tedbirlerine rağ
men, kur farkları ve ağır faiz yükü altında faaliyet
lerini sürdüremeyecek duruma düşmüşlerdir. Bu ku
ruluşların kapanması halinde zaten azami haddini 
bulmuş olan işsizlik sorununu daha büyük boyutlara 
ulaştıracaktır. 

Özellikle, ekonomik gelişme bakımından geri kal
mış olan bu ilimizde mevcut sanayi kuruluşlarının 
faaliyetlerini sürdürebilmeleri için ne gibi tedbirler 
alınmakta veya düşünülmektedir? 

Sayın Başkanlığa 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Sanayi ve Teknolo

ji Bakanı Mehmet Turgut tarafından cevaplandırıl
masını müsaadelerinize arz ederim. 

Alâeddin AKSOY 

1. Etibank'ırt ve Karadeniz Bakır işletmelerinin 
istihsal ettiği bakır madeni içerisinde binde nispetin
de altın, gümüş ve diğer kıymetli madenlerin bulun
duğu; mamul balkır külçelerinin Amerika'ya gönderi
lip, izabe edildikten, altın, gümüş ve diğer kıymetli 
madenlerden ayrıldıktan sonra tekrar yurda ithal 
edildiği söylenmektedir. 

Bu duruma göre : 
a) izabe edilm'ek üzere Amerika'ya kaç ton ba

kır külçe gönderilmiş ve kaç ton mamul balkır ithal 
edilmiştir? 

b) ihraç ve izabeyi müteakip ithal edilen bakır 
madenlerimiz için gidiş - geliş kaç liralık döviz veya 
Türk parası ödenmiştir? 

2. izabe işlemini yapan Amerikan müessesesiyle 
nasıl bir anlaşma yapılmıştır? Onlara ne kadar ücret 
ödenmektedir? İzabe sonucu elde edilen altın, gü
müş ve diğer kıymetli madenlerin miktarlarının tes
piti, onların vicdan veya ahlak kurallarına mı bağ
lanmıştır?. 

izabe sonucu elde edilmesi gereken altın, gümüş 
ve diğer kıymetli madenlerin yüzde yüz nispetlerinin 
daha önceden tespiti mümkün olmakta mıdır?.. Bu 
mümkün değilse Etibank'ın izabe esnasında Ameri-
ka'daki müessesede mümessili bulunmakta mıdır?.. 

3. Türkiye Merkez Bankasına bu işlemler sonu
cu kaç milyon dolarlık altın, gümüş girdisi olmuştur. 
Külçe bakırın ihraç ve tekrar ithali için ödenen dö
viz Merkez Bankasına kazanılan altın ve gümüş de
ğerinden fazla mıdır?.. 

Mazıdağ'da bulunan fosfat kayaları açık ocakta 
istihsal edilmeye; yani az masrafla istihsal edilmeye 
müsaittir. Ayrıca, fosfait kayalarının sanayie gübre 
üretimine yararlı hale getirilmesi için mahallinde ku
rulacak ve iç imkânlarla gerçekleştirilecek borik te
sisler yeterlidir. Neden bu yola gidilmemekte, neden 
fosfat kayaları ithal edilerek döviz ödenmektedir?.. 

Sayın Başkanlığa 
Aşağıdaki sorumun Sayın Sanayi Bakanı tarafın

dan cevaplandırılmasını arz ederim. 
Kamer GENÇ 

1879 tarihli İhtira Beratı Kanununun yerine geç
mek üzere Bakanlıklarınca «Patent Kanunu Tasarı
sı» hazırlandığını ve Başbakanlığa intikal ettirildiği
ni öğrenmiş bulunuyoruz. 

Milli yararlarımız gözetilmek suretiyle ve günü
müz koşullan da nazara alınarak hazırlanan, anılan 
tasarının gecikmesinin nedeni ve ne zaman kanunla
şacağı konusunda bilgi verebilirler mi?. 

Saygılarımla. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Sanayi Bakanı tara

fından cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 
imren AYKUT 

1. Yüksek Denetleme Kurulunun DESİYAB için 
verdiği rapordan haberdar olma fırsatınız oldu mu?.. 

Devletin en yüksek denetleme organının ortaya 
çıkardığı konular ve ilgililer hakkında, sizden önceki 
Bakan tarafından bu kuruluşta hiç bir işlem yapıl
madı. Bu konuyu önemle ve süratle ele alacak mısı
nız?.. 

2. Bugüne kadar DESİYAB tarafından işçi şir
ketlerine ne miktar, diğer şirketlere ne miktar kredi 
verilmiştir?.. Yıllar itibariyle bu konuda bir açıkla
ma yapar mısınız?.. 

3. Yıllardan beri işçi şirketlerinin bir türlü ge-
lişememesini ve sözde DESİYAB tarafından destek
leniyor olan bu şirketlerin bir türlü darboğazdan çı-
kamamasını nasıl izah ediyorsunuz?.. 

Sayın Başkanlığa 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Sanayi ve Teknoloji 

Bakanımız tarafından cevaplandırılmasına aracılığını
zı arz ederim. 

Paşa SARIOĞLU 
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1. Bugün ülkemizde gerek kamu, gerekse özel 
kesim elimde büyük bir imalat sanayii potansiyeli var
dır. Ancak üzülerek belirtmek gerekir ki, bu potan
siyelin ülke yararına koordineli ve disiplinli bir şe
kilde kullanıldığı iddia edilemez. Nitekim bugün sırf 
ilgi ve kordinasyon eksikliği yüzünden yurt içinden 
temin edilmesi ve dış finansman yetersizliği nedeniy
le ithali gittikçe zorlaşan enerji yatırımlarındaki mal
lar yerine ikame edilmesi gereken birçok mal ürete
cek fabrikalarımız düşük bir kapasite ile çalışmak
tadır. Bu atıl potansiyelin ıbir an önce harekete ge
çirilmesi hem iş sahalarını genişletecek, hem de ka
pasite kullanımı artırarak üretimi yükseltecektir. Aca
ba Sayın Sanayi ve Teknoloji Bakanımız bu husus
ta ne düşünmektedir?.. 

2. Enerji yatırımlarının ana teçhizatının üretimi
ni mümkün olduğu ölçüde kendi teknik ve teknolo
jik gücümüzü de harekete geçirerek karşılayacak olan 
Türkiye ağır elektromekanik sanayiinin durumu ve 
projenin 'harekete geçirilmesi hakkındaki görüşleri
niz nedir?.. 

Yüce Meclisin Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Balkan tarafından açık

lanmasını arz ederim. 
Zeki ÖZKAYA 

1. Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Türkiye 
Yapağı ve Tiftik Anonim Şirketi tarafından Bakan
lar Kurulu kararı ile alınan 1 500 ton Doğu ve Gü
neydoğu yapağılarının Sümenbankça alınmasının 
mümkün olup olmadığı?.. 

2. Elde, satılamayan tiftik bulunduğu halde ih
racının sağlanmasının mümkün olup olmadığının 
açıklanmasını arz ederim. 

Danışma Meclisi Sayın Başkanlığına 
Bakanlar Kurulu kararı ile Yapağı Tiftik Anonim 

Şirketi Genel Müdürlüğüne alım görevi verilen ve 
bu Genel Müdürlükçe alımı yapılan Doğu ve Güney 
Doğu yapağılarının Sümerbarik Genel Müdürlüğün
ce alınıp alınmadığının Sayın Bakan tarafından ce
vaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

Nazmi ÖNDER 

Meclis Yüce Başkanlığına 
Aşağıdaki hususların Sayın Bakan tarafından ce

vaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 
Fuat YILMAZ 

1. Devlet Planlama Teşkilatının sanayimizi bir
birini bütünleştirecek tarzda yönlendireceğine inanı
yor musunuz?.. İnanmıyorsanız bu konuda hefhangi 
bir teşebbüsünüz var mı?.. 

2. iftihar edilecek seviyeye ulaşan sanayi malla
rı »ihracatımızda gerilemek veya pazarımızı kaybet
memek için sanayi ihraç mallarının kalite yönünden 
kontrolünü düşünüyor musunuz?.. 

3. Para ücretinin çok artması muvacehesinde 
büyük sanayiciler kredi kullanmayı terk ederek, onun 
yerine çok sınırlı işletme sermayesine sahip bulunan 
yan sanayici ve esnafın parasını kullanmaya başla
dılar. 

Bu hal, kapital yönünden esasen zorlukla ayakta 
durabilen ara sınıf sanayicimizi öldürme sonucuna 
gitmektedir. Bu büyük sakıncayı ortadan kaldırmak 
amacıyla herhangi bir tedbir düşünüyor musunuz?.. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — JSöruları cevaplamak üzere Sayın 

Bakanı rica ediyorum. 
SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI MEHMET 

TURGUT — Muhterem Başkan, Danışma Meclisi
nin değerli üyeleri; 

Sözlerime hepinizi saygı ile selamlayarak başlıyo
rum. 

Konuşmamı üç ana grup halinde yapacağım. Bi
rinci grupta sanayi politikası, kendi kendine yeter 
ekonomi politikası, devlet ve insan faktörü ve Ata
türk'ün ekonomi anlayışını anlatacağım, ikinci grup
ta konuşan değerli üyelere cevap vermeye, üçüncü 
grupta da sual soran değerli üyelere cevap vermeye 
çalışacağım. 

Muhterem üyeler; 
Zamanımızın en karakteristik vasfı hızlılıktır. Sön 

derece hızlı 'bir devirde yaşamaktayız. Dolayısıyla 
böyle zamanlarda herhangi bir politikayı tespit et
mek ve bu politikayı uzun zaman devam ettirmek 
son derece zordur. Zamanımızda hız öylesine geliş
miştir ki, insanoğlu bugün kendi yarattığı hızdan 
âdeta başı döner hale gelmiştir. Bu ölçüler içinde bir 
memleketin sanayi politikasını tespit etmek son de
rece zordur. Çünkü bugün öne almak istediğimiz bir 
sanayi kolu, bakıyorsunuz, birkaç sene sonra bırak
mak gereken bir sanayi kolu haline gelmektedir. 

Mesela, çok yakın zamana kadar milletlerin ge
lişmiş olması veya sanayileşmedeki yeri, yıllık kömür 
istihsaline, demir istihsaline, otomobil ve kamyon is
tihsaline, takım ''tezgâhlarının modernlik ve otomıatik-
lik derecestine, petro-kimya sanayiinde elde ettiği ne
ticelere göre ölçülüyordu. Bugün ise, başta kömür ve 
demiryolu sanayi olmak üzere, demir-çelik, dokuma, 
otomotiv sanayii, lastik ve takım tezgahlan sanayii 
gilbi sanayi kolları, bazı memleketler .tarafından terk 
eJdilmektadir. 
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'Mesela, Amer ika Birleşik Devletleri'nide 1965-1980 
yılları arasında işgücünde % 26 oranında bir artma 
olduğu halde, dokuma sanayiinde çalışan işçilerin 
sayısı sadece % 6 artmıştır. Aynı yıllarda demir-çelik 
sanayiinde çalışan işçilerin sayısında ise % 10 merte
besinde bir düşme görülmektedir. Buna benzer du
rumlar, isveç'te, Batı Almanya'da ve Japonya'da da 
görülüyor. 

İçinde bulunduğumuz yıllarda, Amerika Birleşik 
Devletleri ve diğer gelişmiş memleketlerde, yukarıda 
saydığımız sanayi kollarının yerini daha yeni, daha 
hassas ve daha dinamik sanayi kolları almaktadır. 
Burilar, elektronik ve bilgisayar sanayii, uzay ve 
uzayla alakalı sanayi çeşitleri, denizlerin derinlikle-
riride mevcut olan zenginliklere sahip, olmak için ge
reken sanayi çeşitleri ve genetikte alakalı sanayiler 
olarak görülmektedir. 

'Biz Türkiye'de, sanayi politikasını tespit ederken, 
dünyadaki bu gelişmeleri ve değişmeleri nazarı iti
bara almaya mecburuz. Bir taraftan normal sanayi
leşmemizi yürütürken, 'bir taraftan da geleceğin sa
nayilerini takip etmekten uzak kalamayız. Bu bakım
dan, sanayileşmede ilk hedef, en kısa zamanda sanayi 
toplumu haline gelmek ve helmen sonra sanayi ötesi 
veya endüstri ötesi toplumu denilen seviyeye ulaş
maktır. Bunun için Devletin bütün imkânlarından, 
özel teşebbüsün bütün imkânlarından, yabancı yar
dım ve sermayenin bütün imkânlarımdan istifade et
mek gerekir ve biz buna kararlıyız. 

Değerli üyeler; 
Her sanayi kolu ve her sanayi çeşidi başlıca 3 saf

hadan geçmek medburiyetindödîir. Türkiye'de her sa
nayi kolunda bu 3 safhayı görmek mümkündür. 

Birinci safha, kuruluş safhası veya çocukluk saf-, 
hası veyahultta kalitenin düşük, fiyatların pahalı ol
duğu safihadır. 

lİkinci safha, gelişme safhası veya kalitenin iyi, fi-
yatların pahalı olduğu safihadır. 

Üçüncü safha, sanayiin oturma safhası veya ka
litenin iyi, fiyatların ucuz olduğu safhadır. 

Sanayileşmedeki hızlılık veya yavaşlık bu safha
ların kısa ve uzun zaman devam etmesine bağlıdır. 
Sanayi mallarımızın ihraç imkânları da sanayi çe
şitlerinin bu safhalardan herhangi birinde bulunma
sına bağlıdır. Bugün Türkiye'de, her 3 safhada da 
sanayi vardır, takip edilecek politikada her 3 gru
bun da gözönünde bulundurulması gerekir. 

Değerli üyeler; 
'Bu noktada dışa bağlı ekonomi politikası veya 

dışa bağımlı sanayi politikası gibi iddialara veya ifa
delere de kısaca dokunmak isterim : 

Türkiye'mizde baızı kimseler ekomomknizin veya 
sanayimizin içinde bulunduğu sıkıntıları, darboğazları 
ve karşı karşıya kaldığımız problemleri dışa bağımlı 
olmaya, bazı hammaddelerinin veya bazı parçaların ve-
yalhutta bazı yarı mamullerin dışarıdan gelmiş olma
sına bağlamaktadırlar. Bu gibi fikirler, son derece 
yanlış birtakım inanışların neticesidir. Bir defa, bütün 
açıklığı ve kesinliği ile ifade ötmek isterim ki, ta Ba-
bil'den beri tarihin hiç bir devrinde dünyanın hiç 
bir yerinde tamamen bağımsız bir ekonomi görülme
miştir. Her ekonomi veya her sanayi, az veya çok 
mutlaka bağımlıdır, mutlaka başkalarıyla birtakım 
irtibatlar kurmaya mecburdur. 

Bugün artık Komünist Çin ve Sovyet Rusya gibi 
dirij e ekonominin en uç temsilcileri bile, Batı tek
nolojisine, Batı sermayesine ve Batı ile müşterek te
şebbüslere kapılarını açmışlardır. Bunlar, otelcilikten 
petrol aramaya, bilgisayardan kimya sanayiine ve uzay 
araştırmalarından gen endüstrisine kadar hemen he
men her sahada Batı ile beraber hareket etimeye, or
taklık kurmaya ve kapılarını sonuna kadar açmaya 
karar vermişlerdir. 

Kapitalist ekonominin uç memleketi olan Birleşik 
Amerika ise zaten bu mevzuda ibütün Batılı ülkeler
le irtibatlıdır. 

»Bugün Türkiye'de takip edilen ekonomi politi
kasını Veya kurulmuş olan sanayileri dışa bağımlı ola
rak kalbul edip, sıkıntıların bundan geldiğini söyler
sek, Batı Almanya, İtalya ve bilhassa Japonya'nın 
kalkınmasını ve bugün sahip olduğu ekonomik gücü 
izah etmeye imkân bulamayız. 

Nitekim, mesela, Japonya, dünyanın en başta ge
len tekstil ihracatçısıdır; ama pamuk ve yününün ta
mamına yakın kısmını ithal eder. Demir-çelik istih
salinde dünya üçüncüsü, gemi inşaatında dünya bi
rincisi, motorlu taşıt yapımında dünya birincisi ol
duğu halde, demir cevherinin (% 9ö'ndan fazlasını 
ithal eder. Ayrıca petro-kimya sanayiinde dünya ikin
cisi ve enerji istihsalinin '% 70'den fazlası petrol men
şeli olduğu halde, petrolün ı% 90'ından fazlasını dışa
rıdan alır. 

Bunlar gösteriyor ki, bağımlı ekonomi, bağımlı sa
nayi veya kendine yeter ekonomi politikası gibi 
iddialar, çok eskilerde kalmış, 1930'larda münakaşa
sı yapılan ve artık çok eskimiş bulunan fikirlerdir. 
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Bu «aktada; karma ekonomi, devletin durumu ve • 
ekonomide 'insan faktörü üzerinde kısaca durmak is
terim. 

'Bugünkü İktidarın yapısı veya karakteri üzerinde 
de birkaç ;siöz söylemekte fayda vardır. 

U'2 Eylül'den sonra gelen İktidar, 'bir askeri ha
rekâtın neticesinde geldiği halde, halitan korkan veya 
halkı korkutan veyahutta halktan uzakta duran bir 
iktidar olmamıştır. Aksine, halkı seven, halkın saygı 
duyduğu 'bir İktidar olmuştur. 

İdari kadrolar korku ve tereddüt içinde olmaktan 
büyük ölçüde kurtarılmıştır. İdeolojik saplantılar için
de ve kamplara bölünmüş bir bürokrasi yerine; cesur, 
mesuliyetini müdrik ve çalışkan 'bir 'bürokrasi kur
maya çalışılmıştır ve çalışılmaktadır. Hareketlerinde 
hızlı, kararlarında kesin, tedbirlerinde isabetli ve hiz
met ölçülerinde heyecanlı bir bürokrasi anahedefi-
m'izdir. 

Ahlaklı memur, çalışkan memur, bilgili ve saplan-
tısız memur, amme men'faatına tam sadakati gaye 
edinen memur, milletimizin istediği memurdur. 

İktidarlara duyulan saygının temeli, ıherşeyden çok 
ıgülven hissine dayanır. Güven hissi ise iktidarlar 
adına vatandaşlarla temas eden kimselerin; yani bü
rokrasinin dürüstlük, çalışkanlık, adalet ölçüsü ve 
amme menfaatlarına, sadakat standardının yüksekli
ği nisipetiinde artar. Bu anlayış içlinde 'bürokrasi yeni 
baştan ve her yönüyle ele alınmıştır. 

Zamanımız şartları, kabiliyet, bilgi ve tecrübe sa
hibi elemanlara ihtiyaç göstermektedir. Sayısı gittik
çe artan ve son derece çapraşık olan problemleri çöz
mek için 'sayısız ve teknlik ve ekonomik zorlukları 
yenmek için değerli uzmanlara ihtiyaç vardır. Bu 
ihtiyaçları karşılamak için üniversite ve özel teşebbüs
le işbirliği yapmak kararındayız. 

Alınan kararlar ve yapılan tatbikatın neticesi, ra
kamlarla ifadesini göstermektedir. 

'Nitekim, sanayi sektörü kalkınma hızı, 1979 ve 
1980 yıllarında 'büyük bir gerileme gösterdiği halde, 
1981 yılında % 7,6 gibi bir gelişme göstermiştir. Hip 
şüphesiz fbu rakam ta'tmin edici bir rakam olmaktan 
çok uzaktır; ama geride bırakılan iki yılla mukayese 
eldilirse bir gelişme hızının (başladığını gösterir ve 
önümüzdeki yıllar bu gelişme çok daha yüksek hızla 
olacaktır. Bu hususta gerekli tedbirler de alınmıştır; 
alınmaktadır. 

Muhterem üyeler; 
Türkiye'de tatbik edilen ı(BÜtün iktidarlar tara

fından ta'tlbilk edilen) ekonomi politikasının çeşitli 

devrelerde, çeşitli tenkitleri yapılmıştır ve bilhassa Bü
yük Atatürk'ün ekonomi politikası üzerinde 'büyük 
spekülasyonlar yapılmıştır. 

Aslında Ataltürkun ekonomisi çok yakın zamana 
kadar, (ekonomi görüşü) fazlaca tetkik edilmemiştir. 

Ben burada kısaca iki vesikayı huzurunuza getir
mek isterim : 

Bir tan'esi Atatürk'ün Merkez Bankası hakkındaki 
görüşü diğeri de Sümerbank Kuruluş Kanununun bir 
maddesidir. Bu iki husus Atatürk'ün ekonomli politi
kasının ruhudur. Bu iki husus Atatürk'ün getirmek 
istediği ekonomi politikasının, Türkiye'nin şartların
dan çıkmasının en açık göstergesidir. 

Atatürk, Merkez Bankasının nasıl kurulacağını 1 
Kasım İ9Kİ yılı, Meclisi açış konuşmasında şöyle an
latıyor : «Cumhuriyet Merkez Bankasının tesisi ve 
hisse senetlerinin vatandaşlara arzı pek yakındır. Mem
leketin hem mali, hem 'iktisadi büyük bir vasıtası ola
cak olan bu milli müesseseye vatandaşların ciddi ala
ka göstereceklerine şüphemiz yoktur.» 

Şimdi buradaki çok önemli nokta, daha açık ola
rak Sayın Profesör Mustafa Aysan'ın kitabında $öyle 
izah edilmektedir : «Milli Banknot İhraç Kurumu'nun 
tam bağımsız çalışması şarttır. (Atatürk'ün fikridir.) 
Onun için kurum bir anonim şirket olmalı Ve halk 
da bu şirketin sermayesine katılmalıdır. Aksi halde 
Devletin tam hâkimiyetine girebilir ve Türk lirasının 
değerirti gerektiği biçimde savunamaz.» 

/Bugün bu hususun tatbik edilememesi, Türk para
sının ne hale geldiğinin, Türkiye'de tatbik edilen ekö-
nlamıi pollitikasınnn ne hale geldiğinin ve Türkiye'nin 
hangi sıkıntılar içinde 'bulunduğunun İşaretidir; ama 
bu, yıllarca evvel görülmüştür ve bunun manası da 
şudur : 

Atatürk'ün ekonomi politikasında karma ekonomi 
tatbik edilecektir; ama esas, 'özel teşebbüstür. Bu önem
li noktanın, üzerine basa gasa bedirtilmesinde fayda 
vardır. 

(Diğer taraftan, Süımerbank'ın Kuruluş Kanununda 
devnoîunacak fabrikaların, şirket halline konulması ve 
hisse senetleri başlığı altında 11 nc/i madde şöyle dliyor: 

«Madde 11. — Sümerbank devralacağı ve sermayesi 
tamamen Devlete ait fabrikalar, devir tarihinden (iti
baren ıbir sene zarfında, mütehassıs heyetler marifetiy
le takdir ettirilecek son haldeki hakiki kıymetleriyle 
mahdut mesuliyetlli ve kendisinle bağlı şirketler halline 
koymaya mecburdur. 

Aynı cinsten limalditta bulunan fabrikalaırın bir şir
ket idaresinde toplanmaları caizdir. 
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Şirket olarak teşekküllün iltizam edeceği damga ve 
/tapu resimleri ve harçları istifa olunmaz. 

ıBu şirketlerin hisse senetlerimin yüzde yüzü banka 
adına yazılı olacaktır. 

Hükümetin teklifi üzerime (Bilhassa üzerinde durul
ması gereken husus bu) umumi heyetçe verilecek kara
ra göre, bu hisse senetlerinin kısmen veya tamamen 
Türk eşhas ve müesseselerine satılması 'caizdir. 

Banka, devralacağı İştiraklerde mevzu hisselleri, 
Meclis-i idare kararı ve iktisat Vekâletinin müsaade
si üzerine satabilir.)» 

Yani, Atatürk'ün ekonomik görüşünün bu noktada da 
bugünkü realiteye ve bulgünkü içinde bulunduğumuz 
çıkmaklara cevap olduğunu görmekteyiz. Atatürk, 
«Sümerbank, devraldığı 'müesseseleri önce anonim şir
ket halline getirsin, sionra da vatandaşa kısmen veya 
tamamıen devretsin» diyor. 

Şimdi bu hususu da belirttikten sonra, Atatürk'ün 
ekonomi politikasının özellikleri şudur : Atatürk'ün 
ekonomi politikasında aşırı devletçilik yoktur. Sosya-
fllistletfin gjörüşü isıtikamıetimde bir karma ekonomi de 
yoktur. Karma ekonomide esas, ferttir ve özel siektlör-
dür. Bu ekonomi politikasını Ibügün de tam manasıyla 
tatbik ettiğimiz zaman, KİT'lerin dahi İçinde bulun
dukları birçok problem daha kolay hail edilecektir ka
naatindeyim. 

Bu noktada, iktidarla özel teşebbüs veya Devlet 
teşebbüsleriyle özel teşebbüs iarasındalki münasebetlere 
de bir ölçüde dokunmak istiyorum. 

İktidarla özel teşebbüs veya Devlet teşebbüsleriyle 
özel, teşebbüs arasımda bugün bir çatışma mevzubahis 
değildir ve bizim inanışımıza göre, olmamalıdır da. 
Bunlar birbirinin yardımcısıdurlar. Bugünkü iktidar da 
bu anlayış içerisindedir. 

Bizim anlayışımıza göre, Devlet ile özel ıteşeıbbüis 
birbirine karşı olmadığı gibi, işçi İle İşveren de birbiri
ne karşı olmamalıdır. Memleketlimizde sınıf kavgası
na ve srsltemlerarası çatışmaya yer yoktur ve olmama
lıdır. 

Mİlıi ekonomimizin gelişmdsinlde her iki sektör ve 
bütün unsurlar birlbiriinıe bağlıdır; başarı ve başarısız
lıklar birbiriyle alakalıdır ve içice örülmüştür. Her un
surun ıbu örgüde bir yeri ve kendisine düşen bir rolü 
vardır. Şüphesiz bu noktada özel sektörden de bekle
diklerimiz vardır. 

Özel sektör, memleket şartlarını İyi değerlendirmek, 
millete karşı yüfcleridiği mesuliyeti doğru olarak tespit 
etmek durumundadır. Gerek Devletle, gerek birbirle
riyle, gerekse yabancı sermaye ile daha iyi endüstriyel, 

münasebetler kurmaya arzulu olmalıdır. Daha hızlı 
teknolojik ilerlemeye kararlı bulunmalıdır. Fiyatların 
istikrar bulmasında ve topyekûn ekonomi politikasın
da istikrarın sağlanmasında hissesine büyük pay düş-
tüğüriü unutmamalıdır. Ölçülü kâr, normal ücret, İstik
rarlı ve normal fiyat dengesinin kurulmasında herkes 
kendisine düşeni yapmakta kararlı olmalıdır. Fedakâr-
lııik ve sıkıntıya herkes huzurlu bir gelecek için adalet 
ölçüleri İçerisinde mutlaka katlanmalıdır. 

Muhterem üyeler; 
Bu kısa açıklamadan sonra sayın üyelerin konuş

malarıma kısa kısa cevap vermeye çalışacağım, daha 
sonra da sorulan sualleri cevaplandıracağını : 

Bu cevaplara en son konuşan Sayın Cemil Çak-
maklı'nın izahından başilayacağım, bu cevabı cevap 
olarak kabul etmesiinler, blir yanlış anlama hissettim 
onun için açıklamayı doğru buluyorum. 

'Krediler için «Gidişi var, gelişi yokj» dediler. Bu 
doğru değildir, gidişi de vardır, gelişi de vardır. Çün
kü, bu fon % 1:2 ve % 15 faizıiie verilmektedir, herhan
gi bir hibe değildir. Mesela, 1981 yılında bu fonlardan 
geri dönüş 240 milyon Türk lirasıdır. Bu her yıl arta
rak devam edecektir. 

/Burada biir önemli nokta vardır; bundan 10 sene 
evvel 50ı0 milyona mal olan bir sanayi sitesi, bulgun 
2,5 milyara mal oluyor. Dolayısıyla önümüzdeki yıl
larda tabii verilen kadar gelem olmayacaktır ve arada 
da b'r nispetsizlik olacaktır. 

ıSayın Orhan Civelek'im, bilhassa KİT'ler üzerinde 
söylediklerine iştirak etmemek mümkün değildir. 
Üzerinde durduğu problemlerin çözülmesine çahşıil-
mıaktadıır. SEKA kâğıt fabrikasının çalışmaması, hem 
teknik problemden, hem de idaredeki zaaftan ileri gel
mektedir, bumun üzerinde ısrarla duruluyor, en kısa 
zamanda çalışması sağlanacaktır. 

•Elektrik mevzuunda söyledikleri doğrudur. Yeni çı
kacak kanuna göre elektrikle alakalı her şey TEK'ite 
toplanacaktır; o zaman belediyelerin bu işten çıkma
sıyla arkadaşımızın dediği husus da halledilmiş olacak
tır. 

KİJTlerin durumumu bir ölçüde düzelteceğini tah
min ettiğimiz KİT Tasarısı, Bakanlar Kurulu günde
mindedir. Burada konuşan arkadaşlarımızın hepsi ge
nel olarak KİT'ler üzerinde durdular; bu noktada ben 
de bir kaç söz söylemek isterim : 

KİT'lerin çeşitli problemleri vardır. KİT'lerin prob
lemlerinin bir kısmını halletmek de mümkündür; fakat 
eğer KİT'lerin bütün problemlerini halleder, KİT'leri 
ibir özel teşebbüs haline getiririz diye bir düşünceye 
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kapılırsak, buraida yanılırız. KİT'lerin hiç bir şekilde 
halledilmeyecek problemleri vardır. Hatta biz KİT'le
ri özel 'teşebbüs e devretsek dahi, özel teşöbbüsün elin
de halledilmeyecek ıbkıtakım problemleri vardır. Bu
nu bilerek yola çıkmak zannederim daha doğru olur. 

Sayın Feridun Güray; Merkez Teşkilatı tamamen 
değişltinlmSştir. Sanayi Bakanlığının Merkez Teşkila
tında 12 umum müdürlük vardı. Benlim daha evvelki 
•Bakanlığım zamanımda iki daire reisliği vardı sadece. 
'Bu, li2 umum müdürlüğe çikarılımış, bir miktar da dai
re reisliği yapılmış. Bu 12 umum müdürlük 3 umum 
müdürlüğe düşürüldü. 10 müsteşar yardımcılığı kurul
muş. ıBu 10 müsteşar yardımcılığı da 4'e düşürüldü. 
'Merkez Teşkilatlında bir yemi teşkilatlanmaya glid'M-
onektedir, zannediyorum ıbunun faydalarını yakın za
manda göreceğiz. 

Montaj Talimatnamesi, «'imalat talimatnamesi» ha
line getirilmiştir, üzeninde çalışılmaktadır, kısa zaman^ 
da ısıon şeklini alacaktır. 

'Sanayi lil müdürlüklerinle dokundular. Doğrudur, 
eskiden bun'lar .il irtibat memurlukları şeklindeydi, son
ra il müdürlükleri halline getirildi. Bunlara eleman bul
mak da zordur. îyi işlemediği de doğrudur. Bunu efe 
aldık tahmin ediyorum dalha iyi işler hale getireceğiz. 

Stokların eritilmesi problemi son derece önemllidir. 
KİTlerin mühim problemlerinden biridir. Şimdi özel 
teşebbüsün de böyle bir problemi Vardır. Bunu eritmek 
içlin çeşitli formüller arıyoruz, fakat bu da kolay hal
ledilecek işlerden değildir. Vaktiyle ben bu mevzuda 
bir airaştırma yaptırmıştım. Mesela, Süimerbankın Ada
na fabrikasında 10 sene evveliden gelmiş kalın paılltoüuk 
kumaşlar tespit ettik yani, daha da 50 sene bu kumaş
lar Sümerbanfc Adana mağazasında kalsa satılması 
mümkün değildi. Sümerbank Kars fabrikasında 5 - 6 
sene evvelden gelip yığılan şayak .tespit ettik. Bunun da 
IKaraİta satıdmaısı mümkün değildi. Şimdi, bu mesele 
maalesef devletçiliğin tabiatından gelmektedir, bunla
rın da önlenmesi için çalışmaktayız. 

«SAN»'İn şirketlerin durumu toptan ele alınım ıştır, 
kısa zamanda gerekli yen/i bir organizasyona gidilecek -
tir. 

.Saıym Eşref Akıncı, «Bakanlıklararası koordinas
yonun gerektiği gibi yapılmadığını» söylediler; doğru
dur. Bu problem ele aitıınmışıtır, ilk teşebbüsler Bakan
lığa bağlı umum müdürler arasında yapılmıştır, son
ra birbirleriyle alâkalı umum müdürler arasında yapıl-
maiktadır, dalha sonıra Balkanlar kademesinde müşterek 
birtakım işler halledilecektir. 
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Bilhassa yerlisi varken1, hele 'bu yerliyi Devlet Te
şekkülleri yaparken ithalata müsaade edilmeyecektir. 
Eğer bazı ithalat yapilmış'sa, bunlar alıiminyum sana
yiinin o çeşit malı yapmamasından veya yerli, bu işi 
kullanan firmanın yaptığı malı ihraç etmesinden ileri 
gelmiştir. Bu meselenin de üzerinde özet olarak duru
lacaktır. 

Fosfat kayaJsındaki sıkıntı nakliyeden gelmektedir. 
Taşıma güçlüğü vardır. Ayrıca, Elazığ - Sivrliceldeki 
gübre fabrikası Etibank'tan sülfürik asit alınmadığı 
için çalışmamaktadır. Çalışmayınca, fosfatı da kulla
namamaktayız, Etibankla temas hall'indeyiz, Eti'bank' 
tan sülfürik asit alındığı zaman fosfat kayası da geti
rilecek ve kullanilacalkıtır. 

Nuri Özlgöker; teşklilıaitlanma ölçüsüzlüğünü daha 
önce izalha çalıştım. Belli bir ölçü içerisine getirilmek
tedir. Talbii bir Bakanlıkta 10 adet müsteşar yardım-1 

cıılığı getirilirse, bunu iki günde 'iki adede düşürmek 
son derece zordur. Ancak dörde düşürebilldik. 12 
umum müdürlüğü de üçe düşürebilldik. 

Yeni patent tasarısı değiştirilmek üzere çalışma ya
pılmış, yeni tasarı Başbakanlığa sunulmuştur. 

Özel sektör ve devletçilik anlayışımızı biraz evvel 
Atatürk'ün dilinden anlatmaya çalıştım. 

(İhracat mesıelıesi ve demirperde geriş1! ülkelerinin 
şirketlerine dokundular : 

jBiz bu mevzuda biraz değişik düşünüyoruz. Demir
perde gerisinin, ihracat piyasasında bazı pazarları tüt
müş olması, kurdukları şirketlerden değil, damping fi
yatlarla pazara girmeleriındendir. Biz Japon sisteminin 
dalha doğru olduğuna kainiyiz. Türkiye'de birtakım sa
yısı fazla olmayan büyük ihracat şirketleri kurmak yo
lundayız. Bu büyük ihracat ışiirketleri çok kalemde mal 
ihraç edecekleri için herhangi bir kriz anında sıkıntı
ya düşmezüer ve kendileri de ihracatta mütehassıs ola
cakları için, sanayicimin bizzat -ihracat yapması glilbi, 
ıbaşka memleketlerde görülmeyen bir sıkıntı ıille karşı 
karşıya gelmeyeceğiz. 

Bu hususta birtakım şirketler .tecrübe edilmiştir ve 
bu şirketler 1981 'de iyi metioe almıışilardır. Bunu daha 
çoğaltıp, şirketlerin hacmimi de ibüyütmıek kararınıda-
yız. 

Kalite Kontrolü Kanun Tasarısı, Danışma Meclisi
ne sunulmuştur. Sayın üyenin istedikleri hususlar ta
sarıda vardır. 

Yedek parçaların memlekette yapılması bizim de 
arzumuzdur. Yalımız Türkiye'de ne pazar etüdü, nıe de 
Türkiye'de nelerin yapılabileceğine dair bir etüt yapıl
mamıştır. Bunu yapmak için birtakım özel teşebbüs 
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sitaitüsündeki Devlet şirketlerine vazife verilecektir ve 
bunlar birkaç ay içerisinde yapılacaktır. Bu yapıldıktan 
sonra tahmin ediyorum ki, bulgun ithal edilen birçok 
yedekparçamım Türkiye'de yapılması mıümikün .olacaktır. 

'KİT'lerden politikayı uzaklaştırmak konusuna ge
lince; (yine KİT'ler mevzuuna gelmiş oluyoruz) söyle
mesi çok kolay ve yapılması çok zor olan bir iştir. Şn'ım-
idlL ben bunu bir tenkit ölçüsünde söylemiyorum; bir 
realiteyi dile getirmek içim söylüyorum. Sayım üyelerin 
suallerine baktım, hemen hepsi beli bölgelere ait ku
ruluşlarım ne durumda olduğu, niçin geri bırakıldığı, 
neden kurulmadığı .istikametindedir ve bu son derece 
tabiidir. 

jŞtadi, bu şirketlerim mülkiyeti Devlete ait olduğu 
müddetçe ve Tünkiye'de de vatandaşın arzuları Parla-
mıenltolıara geldiği müddetçe, bu kurul usları % 10ı0| po
litikadan ayırmak mümkün değildir. Som derece rea
list olmak gerekir. Mümkün olduğu kadar politikadan 
uzak tutmak mümkündür ve bu yapılabilir. Biz vak-
ıtîyle bunu yapmaya çalıiıştık, birçok kimselerle kavga -
ıyı göze alarak bunu yapmaya çalıştık ve yapılabiliyor; 
lama her kim ki, «% 100 politikadan uzak tutanım,» 
derse, bunu yapamayacağımı ben ifade etmek isterim. 

«İhalelerin Bakanlılklararalsı Kurul yoluyla yapıl
ması» konusu bir fikirdir .Tahmin ediyorum ki, ihale
ler biraz daha zor, biraz daha uzum zaman bu yolla 
•yapılabilir. O da bugünün hızlı temposuna uymaiz 
ünancımldayiim. İhalelerde daha cesur ve daha hızlı ha-
ıreket etmenim, birtakım yeni kurullar kurmaktan'daha 
faydalı olduğu inancındayım!. 

ıSayın Hamiıtoğulları, «Sanayiin binbir problemi 
var» dediler; doğrudur. Yalnıız, bu doğru sadece Tür
kiye için varit değildir, bu doğru Rulsya içim de varittir, 
(Amerika Birleşik Devletleri içim de varittir, Japonya 
için de varittir. Yani kalkımımalklta olan memleketler 
üçin de varittir, kalkınmış olan memleketler için de 
varittir. 

«Sanayileştiren sanayi» ifadesini çok özür dilerimi, 
literatürde bulamadım. Kendilerime de sbrdum Bütçe 
Plan Komisyonundan çılkltıktan sonra. Omu Sayım ar
kadaşımızla görüşüp, aramızda halletmeye çalışacağız. 

lAftatürk'ün ekonomi anlayışımı biraz evvel izah 
ettim, yani bu anlayışta özel teşebbüs esastır. 

(Samayi sektörü ile tarım sektörü hakkında, o mu 
İleride ölsün, bu mu geride obun münakaşası, devri 
Türkiye'de çoktan bitmiştir. Benim inancım, l:93û'lar-
da bu mesele bitirmiştir. Bugün eğer gündeme getirili-
ıyorsa, yanlış olarak getiriliyor. Çünkü, Türkiye'de sa
mayi ısektörüne plan devrinde sürükleyici vasıf veril

miş; ama ziraat sektörü hiç bir şekilde ihmal edilıme-
mıiştir. Benim inancım şudur ve bu, rakamlarla da {ifa
de edilebilir. Türkiye'de 'sanayileşmenin hızlandığı de
vir olarak aldığım 19481den bu yana .sanayi sektörüne 
ve tarımı sektörüne ayrılan yatınım tespit edildiği za
man, bunlarım birbirine çok yakın olduğu görülecektir. 

Yalnız tarım sektörü deyince, tarım sektörüne han
gi hususlarım yatırım olarak gittiği yanlış hesap ©dil
mektedir. Mesela, bugün çimento fabrikalarına yapı-
'lan yatırımım nıe mispettjte kısmı sanayi sektörüne, ne 
nispette kısmı tarım sektörüme gidiyor? Bumun bir he
sabı lazım. Hepsi, sanayi ısektörüne alit değildir; bu 
muhakkak. Mesela bugün gübre fabrikalarına yapılan 
yatırımın ne kadarı sanayi sektörü sayılar, ne kadarı 
tarım sektörü sayılır?., Mesela bugün şeker fabrikala
rına yapılan yatırımların ne kadarı tarım sektörüne, ne 
İkadan sanayi sektörüne sayılır?.. Mesela traktör fab
rikalarının hatta bir yerde elektrik enerjisine yapılan 
yatıranlarım ms ölçüde tarım ısektörüne, ne ölçüde sa
nayi sektörüne yapıldığınım hesabı yapıldığı zaman gö
mülecektir ki, sektörler arasında bir tercih yapılmıamıış-
ıtır. Zaten böyle bir tercihe de lüzum yoktur kanaatin
deyim. 

Teknoloji üretilmesi muayyen bir- gelişmenin ve 
muayyen bir sanayileşmenin mahsulüdür. Teknoloji 
üretmek için dünyanın her ımemleketiinin gittiği bir yol 
vardır. Önce taklit etmişlerdir. Patent almıştır, liisams 
almıştır yabancı sermayeyi getirmiştir; fakat daha son
ra; kendisi üretmeye başlamıştır. Burada geme em iyi 
örmek Japonya'dır. Japonya otomotiv sanayiine 1930' 
da montajla başlatmıştır ve bugün imalat sanayii ha-
üns gelmiştir ve teknoloji yaratmaktadır. 

IBu bakımdan «Biz neden teknoloji yaratmıyoruz?,» 
deyip bir şeye, kompleks demeyeceğim; ama böyle bir 
şeye kapılmanım yeri yoktur. Bizim teknoloji yarattı
ğımız sahalar da vardır ve gelecek günlerde teknoloji 
yarattığımız Sahalar çiok daha fazla olacaktır. 

Bugün sanayiin içinde bulunduğu sıkıntılar (biraz 
evvel arz ettim) vardır; ama bu o kadar da sanayiin 
böyle bitmiş, ölmüş, mahvolmuş ölçüsünde değildir. 
Bu problemlerin hepsi çözülebilir problemlerdir ve 
bunların çözülmesi için de gerekli tedbirler alınmak
tadır. 

Sayın Hamitoğullan'nın bir başka konudaki söz
lerine şöyle cevap vermek istiyorum. Bugün sanayi
mizin geldiği yeri iyi tespit etmek mecburiyetindeyiz. 
Yani Türkiye hakikaten yıllardan beri bu kavganın 
içinde. Sanki hiçbir şey yapılmamış gibi bir ümitsiz
liğe düşmemek gerekir. Ben bazı rakamlar vermek is-
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tiyorum. Bu bizim hangi noktadan başladığımızı ve 
hangi noktaya geldiğimizi gösterir. 

Bugün çok kalkınmış bir ülke olan mesela Kuzey 
komşumuzu düşünürsek, 1917'de yalnız Ukrayna 
bölgesinde kullanılan elektrik enerjisinin miktarı 560 
ibin kilovaıteaatti. 1917'de Türkiye'de iki yerde elek
trik vardı, birisi Dolmabahçe Sarayıdır, birisi Tar
sus Kollejidir, yani onlar o noktadan, biz bu nokta
dan geldik. 

Yine 1917'de Sovyet Rusya'da 84 bin kilometre 
demiryolu vardır. Yıllık çelik istihsali 10 bin tondur 
ve Avrupa'da üçüncüdür. Bizim o devirde herhangi 
bir fabrikamız yok. Bizim sadece 1950 ile 1981 ara
sındaki durumumuzu göstermek için iki rakam söyle
yeceğim. T950'de Türkiye'nin kullandığı elektrik ener
jisi 450 bin kilovatsaattir. 1981'de 27 milyar kilovat-
saattir. Yine 1950'de Türkiye'nin çimento istihsali 
390 bin tondu, 1981'de Türkiye'nin çimento istihsal 
gücü 21 milyon tondur. Bunu tekstilde, bunu traktör
de, bunu otomobilde, bunu çelik sanayiinde artırabi
liriz; ama rakamları artırmak bir şey ifade etmez. 

Bunu, şunun için söylemek istiyorum : Biz yıl
lardan beri bir arpa boyu yol gitmedik; uzun bir me
safe aldık ve bugün Türkiye, kalkınmış memleketler 
arasına girmek üzeredir. Türkiye, meşhur take - off 
seviyesini (Ki, kalkınmaya başlanan seviye olarak, 
kalkınmacılar bunu ifade ediyorlar) 1940'larda açmış
tır ve bugün Türkiye çok iyi bir noktadadır. Prob
lemlerimizin olması da bunu gösteriyor. 

Eğer sanayimizin birtakım problemleri varsa de
mek ki, Türkiye'de bir sanayi vardır, eğer ihracatı
mızın birtakım problemleri varsa, demek ki, Türki
ye'de ihracatçı var demektir, eğer otomobil sanayi
mizin birtakım problemleri varsa, Türkiye'de bir oto
mobil sanayii var demdk'tir. Bunlarla ilgili tabii prob
lemlerimiz olacatktır. Bunlarda bugünlkü noktalara ba
kıp üzülmemek gerekir, kanaatindeyim. 

Sayın Avni Şahin, benim söylediklerimin büyük 
kısmını ifade ettiler ve benim bazı söyleyeceklerimi 
de ifade ettiler. Onun için onların üzerinde durmak 
istemiyorum. Kendisine de teşekkül ederim. 

Yalnız bir mesele var; kamu sektörünün proble
mi, sadece personeline istendiği gibi para verememe 
problemi değildir. Aslında biz Devlet olarak umum 
müdürlerimize '100 bin lira net maaş versek, özel teşeb
büs multfelka 150 'bin liıra verir. Yani, biz özel teşeb
büsü tutamayız. O bakımdan, bu meseleyi sadece bir 
para problemi olarak almamak lazım. Burada benim 
tecrübelerim şunu göstermiştir : Kamuda çalışan tek

nik elemanlar, meslek bakımından tatmin edildiği za
man, ihuzur bakımından tatmin edildiği zaman büyük 
ölçüde parayı ikinci, üçüncü plana alabiliyorlar. Eğer, 
kamu teşebbüslerinden çok personel gittiyse, bunu 
sadece parasızlığa bağlamamak; meslek bakımından 
ve huzur bakımından rahat olmamalarına bağlamak 
çok daha doğrudur kanaatindeyim. 

Üniversitelerin araştırma gücünden istifadenin 
olumlu netice vereceğine biz de inanmaktayız. Bu yıl 
bu mevzu için, benim görüşüme göre son derece kü
çük (Huzurunuzda söylemeye teeddüp ederim) bir 
rakam konmuştur; 12 milyon lira. Bu son derece az
dır. Bunun gelecek yıllarda çok daha artırılmasını ve 
bu meseleye çok daha ciddi şekilde bakılmasını te
min etmeye çalışacağım. 

Sanayi sitelerinin yapımı, ihalesi ve işletilmesi prob
lemi yeniden ele alınmıştır. Gerekli değişiklikler ya
pılacaktır. Aksaklıkların giderilmesine çalışılacaktır. 
Burada ilk aksaklık, ihale (safhasında başlamaktadır. 
Şimdi yeni bir karar aldık; ihaleye girecek şirketleri 
biz seçiyoruz ve ihale komisyonu başkanını da biz 
gönderiyoruz. Bugüne ıkadar gelen şikâyetlerin büyük 
bir kısmı ibu şekilde önlenecektir. 

Sayın Dündar Soyer'in üretim artışları mev
zuundaki temennilerini yerine getirmeye çalışacağız. 
Yalnız tahmin ediyorum, bir yanlış anlaşılma oldu, 
istihsali düşen sektörleri sayarken şekeri de saydılar, 
Şekerde istihsal düşmemiştir; artmıştır. 

Sanayi sektöründeki istihsalleri artırmak ve fab
rikaları tam kapasitede çalıştırmak için bazı tedbir
ler alınmıştır; fakat bu tedbirler kâfi değildir. Daha 
yeni tedbirler almaktayız. Bunlar daha ziyade iç pa
zarı canlandırmak ve ihracata bu müesseseleri aç
maktır, 

Başlangıçta da izah ettiğim gibi, bugün Türkiye' 
de sanayiin üçüncü kademesine gelmiş sanayi kolları 
vardır ve bunlar rahatça dış pazarlara açılıp, rahatça 
rekabet edebilirler. Bunlara 'Devletin birazcık (him
meti, Devletin birazcık yardımı, bizi Orta Doğuda bu 
sanayi kollarında büyük bir ihracatçı durumuna ge
tirecektir. 

Bunların içerisinde en önemli nokta da, biz ihra
catı henüz bilmiyoruz. Batı üniversitelerinde ihracat 
kürsüleri vardır. Bizim üniversitelerimizde daha ih
racat kürsüsü yok. Bu, bir zaman meselesidir. İhra- , 
çatı bilmiyoruz. Yüzme denizde öğrenilir; şimdi içi
ne girmiş durumdayız. Tahmin ediyorum ki, teknis
yenlerimiz kısa zamanda bunu öğreneceklerdir ve ih
racatta bizim de yerimiz olacaktır. 
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Otomotiv ve inşaat sanayiindeki kriz üzerinde dur
dular. Bu doğrudur; ama bu sanayi kollarından da 
biz bu sahada, bu krizden çıkmak için yardım bek
lemekteyiz. IBen fiyatları tespit ettim, bu sanayi kol
larında bazı mamullere yılda % 35-40-45 zam ya
pılmış. Kârlarına .baktım, kârları da iyi. Mesela 5 
firma, 'bir sahada zam yapmışlar. 5 tanesinden 'birisi 
zarar etmiş, o zarar etti diye mütemadiyen zam yap
mışlar. iBuöIalr doğru değil. Biz, birtakım sıkıntılara gi
rip, (bu krizleri önlemek için çalışırken, onların da bir
takım sıkıntılara girmesi gerekir. Mesela, 20 tane 
fabrikası olan İbik1 ıfiirıma, bir tanesi zarar ediyor diye 
zata yapıyor. 19 tanesi kâr ediyorsa, o ıbir tanesinin 
zararına katlanması lâzım!.. Sanayicileri'müzden bilhas
sa bu noktada, fiyat mevzuunda fedakârlık ve anla
yış beklemekteyiz. 

Yatırımlara hız verileceğinden, arlkadaşım emin 
Olsun.] Yatırımlara Ihız verilecektir,; 

KİT'ler ve «San» lı şirketler için daha önce söy-
lediklerilme lilâve edecek 'bir şey yok. Bu teşekkülleri 
(belli seviyeye getirmek mümkündür. 

KİT'lerin (maliyetleri meselesi üzerinde durdular. 
Bu çok önemlidir. (Ben (Bakanlığa geldiğim; günün 
ertesi günü; Yüksek Murakabe Heyeti iBaşikanı ve 
afflakalı Başjbakam YardımlcıSi arkadaşımla görüştüm. 
KİT'lerin! yaptığı her mamul için; Yüksek Muraka
be Heyetiinden ıbir uzman istedim. Onun yanma Iken-
idiiım de Bakanlıktan blir uzman verdim. Şimdi her 
İbikti üzerinde ilki Itane arkadaş, fiyatlarını yemi baş
tan değerlenidirmelktedirler, mıaliyet analizleri yap
maktadırlar. Tahımlin ediyorum kıi, çolk değişik so
nuçlar 'gelecektir.. On gün içerisinde Ibu işim bitiri'l-
mıesi gerekiyordu; ,4 - 5 gün içerisinde (biter kamaa-
tindeyim.| Başlayalı 6 - 7 gün oldu. Bu hesaplar gel-
düıkten sonra, tahmin ediyorum alacağımız tedbirlerde 
bize ışık tutacaktır. Böyle 'bir çatışma ilk defa yapıl
maktadır ve tahmin ediyorum İki, maliyet analizleri 
değişik rakamlarla gelecektir. 

Sıırııdi yine sitolkilar üzerinde duruldu. Stokların 
•tabii çeşitli sebepleri vardır. Bunlardan hlirisli; yan
lış dağıtım, pazar daralması, belli fedakârlık lan göze 
alamıaımak ve ihracatım. bilinmemesi. 

IHer husus hakkında (birtakım1 tedbirler düşünü
yoruz ve alıyoruz. 

Sayın TeSvfik Alpaslan uçak mevzuunda görüştü
ler. Söylediklerine aynen iştirak ediyorum1. Yalnız 
zannediyorum: Mısır'dan alınan bilgide ya biz yan
lış lalidılk ya arkadaşımız aldı. Mısır bu' meselede ıbir 
şey yapaimıaırraş durumda.: Hatta Suudi Arabistan bu-
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raya 5 milyar dolarlık 'bir yardıim yapmış, onun da 
geri. gelmeyeceği söylenmektedir. 

Şüphesiz bugün Türkiye'de uçak sanayiini Ikur-
ımak ekonomik ölçülere sığmaz. Ancak, nasıi insan 
hayatı için ekonomi nazarı itibara alınmazsa, devle
timizin bekası mevzubahis olduğu zaman da ekomo-
ımiık ölçüler nazarı itibara alınmaz. Biz bu ölçü içe
risinde' meseleye eğildik ve bu mevzuda çalışmalar 
epeyce ilerlemiştir. Yabancı ortak aranmalkltadır. Ma
liye (Bakanlığı bu mevzuda, devletin bütün gücümü 
ortaya koymuştur. Tahmin ediyoruimı bklkaç ay içe
risinde burada bir bellli seviyeye gelmiş olacağız,; 

Muzaffer Sağışman Hocam, sanayimizin içimde 
bulunduğu problemleri en Ikısa ve en vecüz şekilde' 
ifade ettiler. işletimle sermayesi, kredi durumu, amor
tisman ve sermaye duruımllarını düzeltmek için ge
rekli çalışmalar önümüzdekli günlerde yapılacaktır.; 
Bilhassa amortiismam durumu son derece önelmllidir. 
iBugün dünyada en çolk gelişmiş memleketler dahi 
amortismanda enflasyonun tesirini kabul etmiş du
rumdadırlar. Bugün bizimi sanayimiz gerek Devlet, 
gerek özel teşebbüs olarak amortisimam meselesinde 
son derece cılız durumdadır. Bir fabrikaya gidiyor
sunuz, kâğıt üzerinde baktığınız zaman bu fabrika 
kendlisimi amorti e'fimiş görünüyor; fakat amortisman 
için ayrılan parayla o falbrikanıın belki 1/50'simi ye
nliden kurmaya imkânınız olmuyor. 'Bu, sanayimiz 
içlin son derece önemli bir husustur. Bu mesele zan-
medliyorulrm halledıileceklt'ir. 

Yeniden değerlendirme mevzuunda çalışmalar ya-
pi!knalktaldır.| Tahmin ediyorum Ikii, bu problemler 
önümüzdeki birkaç ay içinde bir noktaya getirile
cektir. 

Şimdi, değerli üyelerin yazılı suallerime yine kısa 
kısa cevap vermeye çalışacağım1. 

Sayın Hamıdî Özer; küçük ve orta sanayiin geliş
mesinde, çevre sağlığının korunmasında ve kaynak 
israfımın önlemmiesinde önemli tesirleri bulunam orga
nize sanayi bölgelerimin tesisine bütçe (imkânlarına 
göre ağırlık vermekteyliz,ı 

Bugüne kadar 4 yerde organize sanayi bölgesi 
kurulmuştur, 23 yerde de" inşaatları devam etmekte
dir.: Bu tesisler de 1982 ve onu takip edem yıllarda 
hizmete açılacaktır. 

BurdurMa kurulacak organize sanayi bölgesinin 
müteşebbis heyetinim teşekkülü beklenmektedir. Biz
ce herşey hazırlanmıştır, müteşebbis heyet teşekkül et
tikten sonra gerekli yardıma başlanacaktır. Burdur'da 
kurulacak müteşebbis heyetlin çalışmalarıma da iim-
kânlarıımız ölçüsünde1 yardımcı olunacaktır. 
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Teşviik ve Uygulatma Dairesinin Başbakanlığa bağ
lanmasından sonra Bakanlığımızda kalan personel 
kadro imkânlarımıza göre değerlendirilmiştir. Bu ele
manlar arasında hâlâ umuım müdür ve daire başıkan-
lığı yapan ve kenarda - köşede oturmayan birçok 
eleman vardır.; Bu itibarla Bakanlıkta yeni bir bi
rimin kurulmasına gerek 'görülmemektedir. 

Teşvik ve Uygulama Dairesi mevzuunda bir su
alleri var̂  Müsaadeleriyle bu suale cevap vermek is-
temiyotnuımL: 

Sayın Yavuz Aİtop; iç pazarların 'kısıldığı bir or
tamda sanayi ürünlerimizin ,dış pazarlara açılması 
yönünden Hükümetimizce her türlü tedbirler alın-
ımaktadır. İhracat formalitelerinin azaltılması, dış 
ül'kelerle" anlaşmalar yapılması, fason ıknalatın arttı -
rılitrtası ve ihracat kredilerlinin artırılması gibi ted
birler bunların arasındadır. Ayrıca yeni tedbirler de 
dülşjünülımek'te ve zaman zaman alınmaktadır. 

Faizler 'konusu, Bakanlığımızın konusu değildir, 
bir Hülkülmet konusudur. Müsaadeleriyle burada bu
nu cevaplandırmayayım. 

ISayın 'Nurettin Ayanoğlu; 'Kastamonu, Bingöl Çi-
mmemto Fabrikalarının hıamımaddeyle ilıglili etütleri 
keisMeşmernisJtir. Bu sebeple ve esasen 'kaynak yeter
sizliği dolayısıyla bu projeler şimdilik bekletilen (iş
ler ımeyanında bülunmıalktadır. 

Taşköprü Sigara Kâğıdı Fabrikasının ne zaman 
işletmeye açılacağını soruyorlar.: Bizim tespitimize 
göre 1983 yılı başında üşletmeye açılacaktır. 

ISayın Abdullah Asım İğneciler; devam etmekte 
olan şeker 'fabrikalarımdan Iligın ve Muş fabrikaları 
1982 ve 1983 kampanya döneminde, Bor Fabrikası 
1983 - 1984 kamipanya döneminde, Ağrı Fabrikası 
1984 - 1985 'kampanya döneminde işletmeye .açıla
caktır. 

Çarşamba, Elbistan Fabrikaları daha ilerideki yıl
larda tamiamlanabiltecelkitür. Şimdiden tarih vermek 
mümikün değildir.., 

Ereğli ve Erciş Şeker Fabrikaları da etüt - pro
je çalışmaları safhasındadır. Bunlar için de gelecekte 
daha ıkesin 'konuşmak takanımız olacaktır;. 

Kaynak imkânlarımızın elverdiği ölçüde bu fab
rikaların da inşaatına devam edilecektir. 

Çimento Müstahsiller Birliğinde toplanan fonlar 
şu noktalara sarfedilmektedıir,: 

l'n Denizyoluyla yapılan çimento ihracatından 
doğan zararların karşılanması. 

Demiryoluyla yapılan çimento ihracatı çok ucuz 
gitmektedir. O bakımdan, denizyoluyla ihracat ya

pan firmalar ya zarar etmekte veyahutta hiç kâr et
memektedirler. Bunların zararları karşılanmaktadır. 

Dahilde çimento sıkıntısı olan bölgelere, çimento 
fazlası olan bölgelerden çimento nakledilmektedir. 
Büyük bir nakliye ücreti binmektedir. Bu nakliye üc
retinde kullanılmaktadır. 

Açık çimento satışlarını teşvik etmek için kredi 
verilmesinde kullanılmaktadır. 

Ayrıca çimento ihracatımızın artırılması için li
manlarda bazı tesislerin yapılması, çıplak çimento nak
li için gerekli gemilerin alınması düşünülmektedir. Bu 
çerçeve içinde müstahsiller birliğinin çalışmaları te
min edilecektir. 

Temeli atılan birçok proje şimdilik durdurulmuş
tur. TÜMOSAN projeleri de yeterli kaynak tahsisi 
yapılamadığından istediğimiz süratte yürütülememek-
tedir; fakat bunun daha hızlı yürütülmesi için bir ça
lışmanın içindeyiz. Tahmin ediyorum ki, bunu daha 
hızlı yürütecek formülü bulacağız. 

Sayın Adli Onmuş; Sivas Demir - Çelik Fabrikası 
kaynak yetersizliği dolayısıyla diğer birçok projeler 
gibi şimdilik durdurulmuştur. Ekonomik şartlar tek
rar tahakkuk ettiğinde bu proje de yeniden ete alı
nacaktır. 

Sayın Erdoğan Gürel, Gediz fırın malzemeleri pro
jesini sormaktadır. Bu proje Devlet Planlama Teşki
latı tarafından Sümerbanka devredilmiştir. 

Proje 1978 yılında yatırım programına girmiştir. 
1978 yılında Makine Kimya Endüstrisi Kurumuna ait 
arazi üzerinde başlanmış, arazi Makine Kimya En
düstrisi Kurumundan Sümerbarik tarafından satın 
alınmıştır. Projenin gayesi, Sümerbanka ait Yarımca, 
Bozüyük ve Yıldız müesseselerinin ihtiyacı olan fırın 
defrakter malzemesini üretmektir. Proje gerçekleşti
ğinde özel sektörün bu konudaki ihtiyacı da temin 
edilecektir. 

Revize proje tutarı; dış kaynak 690 milyon, iç 
kaynak 3 300 000 000 TL.'dır. Kapasite yılda 10 000 
tondur. Halihazır durum dış kredi ihtiyacı henüz kar
şılanamadığından önemli bir ilerleme olmamıştır, is
lam Kalkınma Bankasından dış kredi sağlanması için 
teşebbüse geçilmiştir. 

Sayın Evliya Parlak; Hakkâri'de bir çimento fab
rikası kurulması için önetütler başlamıştır, fakat bi
lindiği gibi birçok çimento fabrikasının inşaatı dur
durulmuştur. Bu önetütler bitse dahi, ben biraz açık 
konuşmayı severim, bu fabrikaya önümüzdeki bir, 
iki yıl içinde başlama imkânımız son derece azdır. 

Yüce Meclisin müsaadeleriyle, bundan sonraki 
suallerde biraz fazla rakam var, bu bakımdan bu 
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sualleri yazılı olarak cevaplandırma imkânını lütfe
derlerse, konuşmamı burada bitirmek istiyorum. 

Hepinize saygılar sunarım. (Alkışlar) 
VAHAP GÜVENÇ — Sayın Başkam, bir sualim 

var. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
VAHAP GÜVENÇ — Bugünkü ekonomik politi

ka zincirinin bir halkası olan para politikası nede
niyle küçük şirketlerin tasfiye olduğu bir gerçektir. 
Hatta büyük şirketlerin ayakta zor durduğu da bi
linen gerçekler arasındadır. Sayın Bakan burada, 
«KİT'lerin özel sektöre devredilmesi gerektiğini» vur
guladı ve söyledi. Durum böyle iken, KİT'lerin özel 
sektöre devri için hangi yöntem uygulanacaktır? Yok
sa, benim hu sualimle Sayın Bakanın sözleri zabıtlar
da daha çok uzun süre kalacak mıdır? Bunun cevabı
nı işitiyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI MEHMET 
TURGUT — Sayın Başkan; 

Ben, konuşmalarımda, KİT'lerin özel sektöre dev
ri diye bir şey söylemedim zannediyorum. Keşke özel 
sektör alsa da, biz de, KİT'leri özel sektöre devret-
sek, ama şu anda özel sektörün, KİT'leri almaya pek 
talip olacağına kani değilim. Zaten böyle bir tedbir 
düşünülmediği için, bunun metodu da, ne şekilde ola
cağı da kararlaştırılmış veya düşünülmüş değildir. Biz, 
KİT 'Kanununda bunları mümkün olduğu şekilde, 
mümkün olduğu ölçüde özel sektöre benzer bir ida
re tarzına kavuşturmaya çalışıyoruz; yoksa şu anda 
özel sektöre devri diye bir şey düşünülmüyor. (Alkış
lar) 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Efendim; son söz, kısa olması ricası ile, Sayın Ay

han Fırat'ındır. 
AYHAN FIRAT — Sayın Başkan, sayın üyeler, 

sayın Bakan, Bakanlığın sayın temsilcileri; 
Ülkemizde mevcut 150'den fazla Kamu İktisadi 

Teşebbüsünün, mal üretenlerinin en büyük ve en et
kinlerinden genişçe bir kısmının, Sanayi ve Teknolo
ji Bakanlığının bağlı kuruluşları olduğu ve Bakanlığın 
gerek bu kuruluşlara ve gerekse Türk sanayiine yön 
verdikleri hepimizce bilinmektedir. 

Mal üreten Demir - Çelik, Makine Kimya, Sümer-
bank, Kâğıt Sanayii, Şeker Sanayii, Çimento, Azot ve 
Gam Sanayii gibi büyük kuruluşlar ile «SAN»lı şir
ketlerin ve bütün bu şirketlerin ortak kuruluşlarının 

yurt ekonomisinde ne denli mühim bir yer işgal et
tikleri malumdur. 

Yüz binlerce memur ve işçinin istihdam edildiği 
ve gayrisafi milli hâsılaya 1979'da 233 milyar TL. 
katkısı olan bu kuruluşlar için son yıllarda haksız bir
çok tenkit ve tavsiyenin gerek basında, gerekse bazı 
resmi ve özel toplantılarda dile getirildiği ve enflas
yonun başlıca nedenlerinden biri gibi gösterildiği he
pimizce bilinmektedir. 

Muhtelif devletlerin iktisadi 'işletmeciliğe giriştik
leri, özellikle 20 nci yüzyılın son yarısında daha da 
yaygınlaşan bir dönemde, Kamu İktisadi Teşebbüsleri 
hakkında bir miktar bilgi arz etmek istiyorum. 

1810 yılında, ilk Devlet sanayiinin; Beykoz'da 
Teçhizat-1 Askeriye Fabrikasının kurulması ile baş
ladığı ve bunu müteakip, İzmir Hereke ve Bakırköy 
Pamuklu, Yıldız Çini Fabrikalarıyla devam ettiği bi
linmektedir. Cumhuriyetin ilk yıllarında ise sanayileş
me ve kalkınmanın daha ziyade ferdi yatırımlarla ve 
özel sektör kuruluşlarıyla yapılması düşünülmüştür. 
Çıkartılan Teşvik-i Sanayi Kanunu ile bu teşebbüsle
rin finansmanının, ihtiyaçlarının karşılanması esas 
alınmış, ayrıca gümrük himayeleri gibi tedbirlerle 
de teşvik edilmiştir. Ancak, bu tedbirlere rağmen uzun 
süre, istenilen neticeye varılamamış, ekonomi kısır 
kalmış ve sanayileşmede de istenilen hız temin edile
memiştir. 

Işıte bu nedenlerle, Devletin, ekonomik hayata da
ha ağırlıklı olarak katılması ve hatta öncülük etmesi 
fikri ağırlık kazanmaya başlamıştır. Genç Türkiye'nin; 
sosyal, siyasal, kültürel devrimlerini yapan Atatürk, 
neticeyi yakından takip etmiş ve uygar milletler se
viyesine erişmeyi hedef almış, Türk halkı için sana
yide bu ağır gelişmenin yeterli olmadığını da yaki-
nen tespit etmiştir, işte bu nedenlerle, Türkiye'deki 
devletçilik fikri, Atatürk'ün görüşleri neticesi yine 
kendisi tarafından ortaya konulmuş çağdaş bir model
dir ve Atatürk, 1931 yılında bir demecinde, «Ferdi 
iş faaliyetini esas tutmakla beraber, mümkün olduğu 
kadar az zaman içinde milleti refaha, memleketi ma-
murluğa eriştirmek için, milletin genel ve yüksek men-
faatlarının gerektirdiği işlerle, özellikle ekonomik alan
da Devleti fiilen alakadar kılmak prensibimizdir.» de
miştir. 

Bu nedenle, istenilen neticeyi vermediği görülen 
Sanayi ve Maadin Bankası, 1932'de kaldırılarak, ye
rine, işletmecilik işlerini yapacak Devlet Sanayi Ofisi 
ve kredi ile görevli Türkiye Sanayi Kredi Bankası 
kurulmuştur, istenilen faydanın yine temin edileme-
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diği anlaşılınca, 1933'de bunlar da kaldırılarak yer- j 
lerine, bugünkü Sümerbank kurulmuştur. 

Bundan sonra, Kamu İktisadi Teşebbüslerinin, ih
tisas kollarına ayrılarak yayılmaları başlamış, 1933' 
de Birinci iBeş Yıllık Sanayi Planının yürürlüğe gir
mesiyle, 'kalkınmada bu kuruluşlardan geniş ölçüde 
yararlanmak fikri bir Devlet politikası olarak benim
senmişti. 1935'de Etibankın kurulmasıyla da maden
cilik ve enerji 'faaliyetlerine başlanmıştır. Ancak, ara
larında hukuki bir yapı birliği olmayan bu kuruluş
ların, ortak bir politika benimsemeleri imkânsız ol
makta, denetlemeler de zorlaşmaktaydı. Bu nedenle, 
1938'de çıkartılan 3460 sayılı Kanunla, bir idari ve 
hukuki beraberlik temini öngörülmüştür. Bu tarihten I 
sonra peşpeşe muhtelif Kamu İktisadi Teşebbüsleri 
kurulmuş ve yurt ekonomisine geniş katkılarda bu- I 
Ummuşlardır. I 

1950 yılından itibaren, yurdumuzda daha liberal I 
bir politika uygulanmaya başlanmış, ancak KİT'ler- I 
den vazgeçilmemiş; 'bilakis, daha da yaygınlaşmışlar
dır. 1964 yılında 440 sayılı Yasa çıkartılmıştır. Bu 
Yasa, tümüyle bir sistem ifade etmekte, bu sistemin I 
işlerliği, tatbikatta gösterilecek itina ile geçici mad- I 
delerinde belirtilen düzenlemelerin tamamlanmasına 
bağlanmıştır. I 

Zaman ilerledikçe, değişen sosyo ekonomik ve bil- I 
hassa politik şartlar karşısında, başta, İktisadi Devlet I 
Teşekkülleri olmak üzere, tüm Kamu İktisadi Teşeb- I 
büslerinin sorunları artmış, kârlılık ve verimlilik ilke
leriyle modern işletmecilik esaslarına uygun çalışma
ları imkânsız hale gelmiştir. Kamu İktisadi Teşebbüs- I 
lerini etkileyen şartları iki kısımda görmek mümkün- I 
dür. Kendi bünyeleri içerisinden kaynaklanan şartlar, I 
kendi bünyeleri dışında inkişaf eden ve düzeltilmeleri 
yöneticilerin elinde olmayan şartlar. I 

'Kamu İktisadi Teşebbüsleri idarecileri, müdebbir 
'bir tüccar gibi hareket edecekler ve kârlılık - verim- I 
lilik ilkelerini esas alarak teşekkülü ekonomik ve kâr- I 
lı duruma getireceklerdir. I 

Kendi dışlarından kaynaklanan şartlar ise, dün- I 
yadaki ve yurdumuzdaki bütün ekonomik dalgalan- I 
malar, siyasi iktidar değişiklikleri, bunların ekonomik I 
ve politik tutumları, diğer sosyo - ekonomik gelişme- I 
ler, kifayetsiz sermayeleri, istihdam politikasına araç j 
yapılmak istenmelerinden ibarettir. I 

İşte, esas etkenin dışarıdan kaynaklandığı ve bu I 
nedenle dışarıdan kaynaklanan KİT'lerin darboğaz- I 
lan, bünye bozukluğu, sistem ve yönetim kifayetsiz- I 
ligine bağlanıp, normal zamanlarda kârlı ve verimli | 
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çalışan bu sistemin yerine, yeni modellerin denenme
sinde katiyen fayda olamaz. Ancak mevcut sistem
de aksayan yönler varsa, bunlar tabii iki düzeltilebi
lir. 

Türkiye'de Kamu İktisadi Teşebbüslerinin belli 
başlı sıkıntıları modelde değil, uygulamadaki aksak
lıklarda ve modelin dışındaki yanlış tutumlarda top
lanmaktadır. Şöyle ki; 

Kamu İktisadi Teşebbüsleri, kuruluşlarından iti
baren belli ve mahdut hedeflere yöneltildikçe, ser
mayeleri yeterli seviyeye çıkarıldıkça, yatırımları fi
nansmanlarına göre saptandıkça, hizmet veya malla
rının fiyatları şartlara göre ayarlandıkça, hizmet ola
rak zorla verilen görevlerden dolayı sübvansiyon ola
rak karşılanan zararları zamanında ve belli "bir marj
la verildikçe, enerji problemleri olmadıkça, personel 
istihdamına zorlanmadıkça, ihtiyaç duyduğu personeli 
temin edebildikçe, toplu sözleşmelerini tek elden ve 
verimlilik ilkesini de esas tutarak yapabildikçe, bü
rokratik engeller çıkartıl'madıkça, yönetim kurulları
na siyasiler yerine ehliyet sahipleri tayin edildikçe, 
muvaffak olmuş idarecileri politik nedenlerle sık sık 
değiştirilmedikçe, denetimin Parlamentodaki safhasına 
sürat kazandırıldıkça, Kamu İktisadi Teşebbüslerinin 
zarar etmelerine veya başarısız olmalarına imkân ve 
ihtimal yoktur. (Alkışlar) 

Muhterem arkadaşlarım; 
Nitekim, zarar eden Kamu İktisadi Teşebbüsleri 

1979'da 12 iken, 1980'de 8'e, 1981'de 7'ye düşmüş
tür. Bu 7'nin çoğu Ulaştırma 'Bakanlığına aittir. Hiz
met üreten Kamu İktisadi Teşebbüslerinden eğer kâr
lılık beklerseniz, işte 'vapur seferlerini de kaldırırlar, 
Karadeniz vapurunu da kaldırırlar, yarın treni de 
kaldırırlar. Daha önce de söylemiştim, Almanya'da 
Devlet yalnız demiryolları için 1981 yılında 14 mil
yar mark sübvansiyon vermiştir. Ya hizmet, ya kâr
lılık. Karayolları Genel Müdürlüğünden hiç kimse 
kârlılık aramaz, Devlet Su İşlerinden aramaz; ama 
devamlı Devlet Demiryolları, Denizyolları başa ka
kılır. Hizmet istiyorsak gereğini yerine getireceğiz. 

Yine Kamu İktisadi Teşebbüslerinin 1979'da 3,5 
milyar olan kârları, 1980'de 50 milyara, 1981'de 96 
milyara yükselmiştir. 1982 yılında da 150 milyar ci
varında kâr edecekleri düşünülmektedir. Ancak fahiş 
kâr esas değildir, bunu da belirtmek lazım. 

1982'de kamu yatırımlarının yarısını Kamu İkti
sadi Teşebbüsleri yapacaktır. Kamu İktisadi Teşeb
büslerine ait kuruluşlardan bazılarında yer seçimi, ob-
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jektif kriterler ve işletmecilik esaslarından uzak tutul
muş, yalnız siyasi verilere göre seçilmiştir. Bu nedenle 
bugün enerji, hammadde, personel sıkıntısı içerisine 
girmiş olup, kapasite kullanımı çok düşük ve üretim
leri de pahalıya mal olmaktadır. 

Netice olarak, Kamu İktisadi Teşebbüslerinin üre
timle ilgili sıkıntılarının izalesi için; 

1. Yer seçiminde objektif kriterlerin esas alın
ması, 

2. Optimal kapasitenin kullanılmasına özen gös
terilmesi, 

3. Ömürlerini tüketmiş, rantabl çalışmayan tesis
lerin yenilenmesi, 

4. Kapasite kullanımının maksimuma çıkartıl
ması, 

5. Fuel - oille çalışanların, kömürle çalışır hale 
getirilmesi, 

6. Grevlere meydan verilmemesi ve toplu sözleş
melerin tek elden yürütülmesi, 

7. Araştırma ve geliştirme çalışmalarına ve kali
te kontroluna özen gösterilmesi, 

8. Verimlilik ilkesine önem verilmesi, maliyeti 
düşürücü tedbirlerin alınması, 

9 Taşıma maliyetlerin'in asgariye indirilmesi için 
uilaşjtmma sektörü ile işbirliği yapılması, 

-10. Ehil eleman ve teknik personel kaybına ma
ni olunması 'gerekir. 

Netice olarak deıiılebilir ki, 'l 2 Eylülün getirdiği 
huzur oltamı ve çalışma barışı sayesinde, çok 'düşmüş, 
olan kapasite kullanımı % 7Ö-'80'lere çıkınca KİT'ler 
l'98ll1de 96 m'ilyar kâr düm'işlerdir ve Türk imalat sa
nayiinde 1979'da ve ll'980*de azalmış olan gayri safi 
milli hâsılaya katkıları 1981 'de % 7,6'lık :bir büyümeye 
çeivrffldbilimi'şlleııd'ir. 

Ayrıca, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı ku
ruluşlardan ımesela Sümerbank, ülkemize her dinıs do
kuma sanatımın bilgi, teknik ve teknolojisini de 'bir 
okul gibi yaymıış, aynı zamanda gittiği yerlerin slosyb -
ekonomik 'gelişmelerine önderlik etmiştir. Diğer KİT' 
ler için de aıynı şeyler s'öylendbillir, 

Özetle; ferdi teşebbüs ve özel sektör kuruluşları 
ile Devlet kuruluşlaırı, sanayi 'dalında birbirlerine 
karşı ıdeği'l, Ibirlbiderİnin ta/mamllayıcısıdıa". Kapiltalisit 
veya sosyalist eikbnıoımilerin değerleri üzerinde oyna-7 

yarak zlıMnleri ıbuiandurmanın, eköniomfcnize hiçbir ya
rarı olamaz. Bu nedenle, karma ekonomi sistemi içe
risinde işçis'iıyle, memuruyla, ıteknik ©temanı ve ida

recisiyle, yönetici ve sanayicisiyle hep ıbMikfte imalat 
sanayiindeki kaimu ve özel ısektör kuruluşları yan yana 
ve 'dirsek (temasıyla ucuz, kaliteli ve çok üretim hedefi
ne doğru birlikte yürümıelidirler. Atatürk'ün göslterd'iği 
doğru, çıkar yol da budur. 

iMulhtörem latlkald'aşilıaırumı; 
Geniş tecrübesi olan Sanayi ve Teknoloji Ba'kanı-

mıızun idarelerinde, 'bu ıbüyük Kuruluşumuzun Büıtçte-
sinin (Bakanlıklarına ve Türk Ulusuna (hayırlı ve uğur
lu olması temennisiyle hepinizi eniğin saygılarla se-
lalmiarıim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşdklkür >edıerim. 
'Bu sıurdtUe Saınalyii ve Teknoloji Bakanlığı Büıtçe-

siraim görüşüllmeisi Itamamılainmııştır. 
Bütçenin 'böllümıl'erinie geçillmiesıini oyunuza, sunu

yorum Kalbul edenler... Kabul eltmıeyenJlier... Kabul 
•ediiJırriiişıtir. 

SANAYİ VE TBKNOLOJt 
BAKANLIĞI BÜTÇESİ 

Bölüm Liral 

,1Q1 Genid Yönetim ve Destek 
Hizimöt'teni 1 197 431 000 
BAŞKAN — Bölümü oy
larımıza ısunuiyloırulm . K<aw 
bul edenler...: Kalbul öfcmıe-
yemlbr... Kalbul !e*d(illlmtiiştir. 

111' Sanayi Korumla Gelüştıir-
mje ve Araışıtomla Hizmıdt-
lieri 14 2Q5 427 000ı 
BAŞKAN — Bölümü oy
larınıza sunuıyorulm . Kan 
'bul edenler..i: Kalbul ötmıe-
yeımler... Kalbul ledimlilştir. 

112 Küçük Sanaldan Koıruma 
ve Gefliişjtirmte Hizmetleri 243 306 OOlO 
BAŞKAN — Bölümü oy
larınıza ısunuyorulm . Kaıj 

bul edenler... Kalbul eıtme-
yeinlier... Kalbul ledlillimfiıştir, 

900 Hıizmıet Priogriam'lanna Da
ğıtılanı ayan Transferler 45 140 000 
BAŞKAN — Bölümü oy
larımıza sunuyorulm! . Ka
bul edenler... Kialbufl eıtme-
yeln-fer... Kalbul edliılmıiştir. 
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Bu suretle Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bütçe- Şimdi, Talrum ve Onman Bakanlığı Bütçesine geç-
miz kalbul edilmiş bulunuyor; memlekete, millete ha- mıaden evvel oturuma. 10 dakika ana veriyorum efm-
yınlı olsun. (Alkışlar) ;diım!-

Kaplanma Saati : 16.00 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 

Açılma Saati : 16.10 

BAŞKAN : Sadi IRMAK 

KÂTİP ÜYELER : Kamer GENÇ, Mehmet PAMAK 

BAŞKAN — Sayım üyeler; 
46 ncı Birleşimin 3 ncü Oturumumu açıyorum. 

B) TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 
BÜTÇESİ 

2. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlü
ğü 1982 Mali Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe 
- Plan Komisyonu Raporu, (1 1101) 

5. _ Orman Genel Müdürlüğü 1982 Mali Yılı 
Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe - Plan Komisyonu 
Raporu. (1/100) 

BAŞKAN — Sayım lütydler; 
Tarum -ve Ortalan Bakanlığı Büıtçeısinim görüşülme

sine başlıyoruz. 
ÎHk söz sırası Sayım Halyalti Güritan'ıinıdır, buyuru-

nuız efeirtdiımi. 

HAYATİ GÜRHAN — Sayın Başkan, Danış
ma Meclisinin değerli üyeleri, Sayın Bakan, Tarım 
ve Orman Bakanlığınım saygıdeğer mensupları; 

Tarım ve Onman Bakanlığının 1982 Mali Yılı Büt
çesi münasebetiyle yapacağıımı bu konuşmayı bir kon
ferans, senelerdir sunulması genelken bir -tebliğ ola
nak İüffenı kiabul buyurmayınız. Konuşmamı, konuş
mamın romunda yapacağım önerilerimin birer gerek-
çesi olarak değerl"en!dlidniiz. 

Konunun ayrıntılarıma 'girmeden önce bir, iki te
meli ilkeye değinmek istenim: 

Çok 'iyi bildiğiniz üzere bür ülkede mevcut tüm 
kaynaklar toplum ihtiyaçlarını karşıladıkları oranlar
da değer fcazanıdaır,; Ülkenin sahip olduğu kaynak-
larıın aslü sahipfeni ise", o ülkede yaşayan Ve gelecekte 
yaşayacak olan nesillerdi^ 'Ülkede yaşayan ve gele

cekte yaşayacak olan insanların malı olan ıtüm kay
nakların, (insanların mutluluğu için en akılcı bir şe-
•klildıe kullanılması, korunması ye işletilmesi görev ve 
sorumluluğu halem o kaymaklara tasarruf eden İkisi 
ve kuruluşların sorumluluğuna verikniştir. 

Çdk kısa ıbir şekilde söylemeye çalıştığım, sizler
ce de dloğru'landiğınidan şüphe etmediğim bu gerçek-
lerlim, paha biçilmez ıbir yerüstü kaynağı olan orman
larımız için de ıgeçenli olduğu açıktır^ Ormanllarım di
ğer «lloğal kaynaklardan, örmeğin ıbir demir cevhe-
riinden, ıbir linyit kömüründen farkı, bir mal olma
sının 'dışında, daha başka fonksiyonlarınım 'bulunma
sı, sürekli çoğalarak kıymet yaratması, bu nedenlerle 
de devamlılığınım zorunlu (bulunmasıdır. 

Saygıdeğer üyeler; 
Geneldeki ilkeleri böylece dile getirdikten sonra 

çok kısa olarak ormanım ne olduğu ve ne olmadığı 
konusunda açıklama yaipmak iisterim. Çok yakın bir 
zamanla kadar, sanıldığı ıgilbi onman sadece ağaç, 
odun deposu ıolan, gerektiğinde kesilen, yıkılan, ya
kılan, açılan ive derhal yenine yenisi konulabilen bir 
doğa kaynağı değildir. Bitmez tükenmez değildir. Ya 
mıedir orman?..,- Gelişmiş ülkelerin çok önce kabul 
ettikleri, bizim de yeni yeni üzerinde durmaya baş
ladığımız gibi, dünyamızı ıtüm canlılar için yaşana
bilir kılan, özelikle insanlarım çeşitli gereksinmeleri
mi karşılamaya yarayan çdk yönlü bir kaynaktır. 

Daha açık iifadesiyle orman, insanların mal ola
rak ihtiyaçlarını karşılayan, belli 'bir kastimin işlen-
dirilmtesini sağlayan, toprak için bir örtü, erozyon 
içim en etkim önleyici, ülkenin su ekonomisi için bir 
regülatör, bir doğal baraj, tarımsal üretimüm güven-
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cesi ülke savunmasında vazgeçilmez ıbir silah, gerek
tiğinde hayvanlar için yem deposu, toplumun beden 
ve ruh sağlığı (için gerekli paha Ibiçilimez bir kaynak
tır.! 

Orman, ö'teki doğal Ikaynalklardan farklı olarak 
ekonomik, sosyal, çevresel, kültürel ve estetik yönle
riyle1 (bir sistem oluşturmaktadır,; Bu sistem, liçerisim-
de linsan, ıhiıtikl, topralk, hayvan, su gJbi unsurların 
bütünleştliği bir eko - sistemdir. IBu nedenle de orma
na geniş (bir açıdan ıbaıkıilmalı ve çolk yönlü değer-
lemdirilttnelidik., 

iBurada (hemen üzülerek 'ifade etmek isterim (kıi, 
ülkemizde orman Ibu yönleriyle «gözlenmeyerek, he
men hemen her kesimce sadece" biir ödün 'kaynağı 
olarak Ikaibul edilmıiş, toplum yararına olan sayısal 
ya da parasal olarak ölçülen veya ölçülemeyen çolk 
önemli diğer katkıları gereken düzeyde ve önemde 
değerülendirilmemişttır., 

Konuşmamın bu Iböllümünde, kısaca ülkemizdeki 
orman varlığına değinmek isterim : 

Ülkemizde resmi 'kaynaklara göre orman sayılan 
alanımız 20,2 milyon hektardır. Toplam 20,2 milyon 
hektar, yaklaşık ülke alanımın :% 25'ine eşittir. An
cak 20,2 milyon hektar orfmanın sadece (% 40'ına 
eşit kısmı, yani 8 milyon hektar kadarı verimli, pro-
dülktif ormandır. Bunun dışında kalan sahalar çe
şitli tarihlerdeki çeşitli nedenılerle yakılmış, yıkılmış, 
bozuîlmuş, harap olmuş, açıklık saha haline dönüş-' 
müş; fundalık veya çalılık haline dönüşmüştür. 

Çok kısa olarak şunu s'üyleyebil irdim. Halen' or
manlarımız ve ormanlarımızdan üretilen ürünler, 
sağlanan yararlar gerek nitelik gerekse nicelik itiba
riyle, lyönleriyle yetersizdir, toplum yararına yuka
rıda sayılan gereksinmeleri karşılamaktan uzaktır. 

Öncelikle vurgulamak istediğim bir gerçek, or
man - eko sisteminin en 'başta gelen özelliğinin, sis
temi oluşturan tüm unsurların bir denge içinde bu
lunmaları ve .bu dengenin devamlı bir şekilde sürme
si ve zaman alkışı içinde geliştiril erek genişletilmesi 
zorunluluğudur. %te ülkemizde yapılamamış olan 
budur. Mevcut varlığın dengeli hir şekilde geliştirilip 
genişletilmesi (bir yana, nitelik ve nicelik itibariyle 
yıldan yıla geriletilmiştir. Buna bir örnek vermek ge
rekirse 1930 - 1980 yılları «arasında yanan 1,3 milyon 
hektar orman alanına karşın, bu süre içerisinde an
cak 450 hin hektar yeni ağaçlama yapılabilmiştir. Bu, 
başka bir deyişle, yitirilenin sadece ve sadece üçte 
biri oranındadır. 

1,3 milyon hektar, /başka 'bir deyişle 13 milyon 
dönüm veya 13 milyar metrekare alanı gözonünde 
camlandırmak belki zordur; ama yanıp yok olan or
manın İstanbul il yüzölçümünün üç katına eşit oldu
ğunu söylersem felaketin Ibüyüklüğünü sanırım daha 
açıklıkla arz etmiş olurufm. 

Yukarıda işaret ettiğim üzere, ormanlar İklim, su 
ve toprak gi'bi doğal unsurların oluşması, korunma
sı ve denge halinde tutulmasına yardımcı olur. Baş
ta tarım alanları olmak üzere, yerleşme yerleri <ve 
endüstri alanlarının su baskınlarından korunması, 
toprağın yerinde tutularak taşınma ve kaymaların 
önlenmesi, akarsu rejimlerinin korunması, yeraltı su 
yataklarının beslenmesi <ve devamlılığı, enerji kayna
ğı olan barajların ekonomik ömürlerinin uzatılması, 
yukarı havzanın, yani dağlık havzanın ormanla kaplı 
olmasına bağlıdır. 

'Bu konuda olumsuz örnek vermek, üzülerfek söy
leyeyim ki, ülkemiz için son derece kolaydır. Çok 
değil, sadece bundan 1 ay evvelki (basında ve rPRT'de 
yayınlanan haberler hatırlanırsa, 17- 18 Aralık gün
lerinin hasmında /l'3 yurttaişımızın boğulduğu, izmir, 
Söke, Manisa, Aydın, (Muğla, Balıke'sir, Diyaribakır 
illerimizde yüzbinlerce (hektar orman ve tarım ara
zisinin sular altında kaldığı, köylerin, köprülerin yı
kıldığı, yolların sel sularıyla tahrip olduğu, ulaşımın 
ve halberleşmenin felce uğradığı, sadece Ege yöresin
de sel baskınları nedeniyle tarımda 2 miyar liralık 
parasal zararın oluştuğu, Ziraat iBankasının çiftçi 
borçlarını ödemeye koştuğu, tarımla uğraşan halkı
mızın yeniden ekim çabasına girdiği hatırlanacaktır. 

Devlet Su İşleri Genel (Müdürlüğünün 1955 - 1976 
yıllairı arasındaki incelemelerine göre, 20 yıllık süre 
içerisinde sel ıbaskınları nedeniyle 160 milyon dö
nüm işlenmiş arazi sular atında kalmış, 25 'bin yapı 
yıkılmış, 65 insan ölmüş, 40 Ibin hayvan telef olmuş
tur. 

Mal ve can yitiklerinin örneklenmesi için gerilere 
gitmeye gerek olmadığı İnancındayım. Sön yıllarda 
Ankara, İzmir ve Adana gibi büyük yerleşim yerle
rindeki, örnekleri pek çok olan sel Ibaskınlarının çok 
yakın bir igeîeCekte tüm yurtta yaygın bir şekilde 
gündeme geleceği maalesef acı bir /gerçektir. 

OrlmanJann, canlıların yaşamlarını Sürdürebilme-
sindeki «Olmazsa olmaz» <oilarak değerlendirebilece
ğimiz fonksiyonlarını aşağıdaki gibi özetlemek müm
kündür : 

Bilindiği gibi, insan yaşamının temel ihtiyaç 
maddelerinin başında su ve oksijen gelir. Öncelikle 
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büyük 'kentlerimizde olmak üzere canlıların yaşadığı 
her yerde su sadece içmek için değül, aynı şekilde 
yiyeceklerknjîzin üretiftmeisi içim tarımda, enerji üre
timi için ise barajlarımızda vazgeçemeyeceğimiz nes
nelerdir. 

iBu nesneye olan ihtiyaç Ibütün. dünyada olduğu 
gibi, ülkemizde de günden güne artmaktayken, biz 
durumu elektrik kısıntıları ve düşük tarımsal üretim
le yetinmekle geçiştirmenii'n rahatlığı içerisinde bulu
nuyoruz. 

Son yıllarda özelikte büyük kentlerde 'hava kir
liliği dayanılmaz boyutlara ulaşmıştır. Bu konuda da 
ormanlarım küçümsenmeyecek olumlu etkileri oldu
ğu (bilimsel bir gerçektir. iBir araştırma sonunda yılda 
10i dönümlük (bir çalm ormanında 10, ikayım, meşe 
gibi yapraklı ormanlarda lise 1'6 ton oksijen üretil
diği, aynı alandaki ormanın aynı süre içerisiinde 8 
ton ikaribansül'fülrü absorbe ettiği tespit edilmiştir. 

'Başka Ibir araştırma 25 metre 'boyundaki bir ika
yım ağacınım saatte 1,7 kilogram oksijen ürettiğini 
ortaya 'koymuşitur, 'ki Ibu miktar oksijen 72 kişinin 
oksijen libtiyacını karşılamaya yetecek düzeydedir. 

Yirte Ibaşka Ibir araştırma ile 10 dönümlük çam 
ormanının yılda 30 ila 40i tton toz olmak üzere hava 
kirliılliğiiınıi emdiği ısaptanımiiştır. Bu miktarlar yapraklı 
ormanlarda daha da artmakta, 68 tona kadar çıktrnak-
tadıır.: 

Ormanların gürültüyü önleme oranı ,% 26 ola
rak ıbulummıUştur,! 

Ormanlar içindekli suların, orman dışında akan 
sulara nazaran 20 Ikez daha temiz olduğu yine bi
limsel yollarla tespit edilmiş bulunmaktadır. 

iDöğerli üyeler; 
Bu 'aralda Ankara'nın hava kirliliği konusunda 

Ibirkiaç cümle söylemek: isterdim: 
İBu olay hep&mtizce her gün yaşanmaktadır. An

kara'mın 'hava kirliliğini çözümlemek için yapılacak 
çeşlitli giriışiiımler arasında 'yeşil örtüye, yeşil kuşağa 
gereksinime vardır. Bu. gün 'geçirilmeden yapılmalı
dır. Valkıit 'geçmektedir. Biz 'bir süre sonra Ankara' 
da yeşlil kuşağı ölüşturacağılmız toprağı bulmakta son 
derece müşkül durumda kalacağız. Yapılan gecekon
duları yılkimıalk veya apartmanları 'kazıyıp yerime ağaç 
dikmiek 'gibi bir durumda kaldığımız gün bunun an
lamı, yapılamayacak demidktir. Bu nedenle tüm ku-
ruluşlarMi, (belediyenin, Bakanlığınızın ve diğer ilgili 
k'unıluşlarım el ele vererek Ankara'daki yeşil kuşağı 
oluşturmaları hepimizin sağlığı bakıimiindan gerekli
dir. 

Ülkemizin, dünyanın kendi kendislini besleyen 
yedi 'ülkesinden birisi olduğunu Ihemen her vesile ile 
ifade etmekteyiz. Bu, beli şartlarla doğru olabilir. 
Ancak lişartit etmek istediğim Ibaşka bir gerçek var
dır, o da bu yangının yakın ıbir gelecekte değiş/dbiile- • 
ceği tehliklesidiir. 

Tarım topraklarının usulsüz kullanılması yanında, 
erozyon ve su baskınliarı da gözönlüme alındığında, 
yakın ıbir gelecekte, değil tammisaİ! ürünlerin ihracı, 
kendimize yetecek düzeyde ürün 'almamızın mümkün 
olmayacağını söylemek acı, fakat ıbir gerçeğin ifade
sidir. 

Ham'burg Ünüversii'tesi profesörlerinden, mem'le-
ketimıizde de çalışmış olan Profesör Franz Heske 
«iMlillet ve memleketlerin yükseliş ve çözülüşleri, kı
sır kayaları kapsayan ince 'bir toprak tabakasının 
korunmasına bağlıdır. (Binlerce yılda oluşan bu var
lığın, ormanlarını tahmibi ve toprağın fena işletilme-
ısi sionunda bir insanım ömrü içerisinde mıahvedildliği 
görülmüştür» demekle, gerçeği tüm çıplaklığıyla düle 
'getirmiştir. 'Bu olgu tmatematük 'bir kesimliktedir. Du
rumun vahametinle ilişjklim Ibinkaç sayısal değer ver
mek gerekirse, liste hakikatler: 

Ülkemizde Ibir kilometrekare alandan yılda 720 
ton toprak taşınlmıak'tadır. iBunüm anlamı, ülkemizin 
tümünden yılda yaklaşık 546 ımıilyon ton toprağın 
kaybedildiğidir. (Bu Tuz Gölünün yarısından fazla, 
'Van Gölünün üçte oM oranında arazi kaydedilmesi 
anlamımı taşımaktadır. 

İBu mtiktar, düzenli ıbir ormancılığa sahip Kuzey 
Amerika'da 98 ton, Asya'da ise 600 tondan hiraz faz
ladır,! 

Daha birkaç gün önce bu kürsüden 1 santimetre 
kalınlığındaki toprağın ancak yüzlerce yıl sonra olu
şabileceği söylenmiştir.! 

Toprak taşınımaSın'in diğer olumsuz Ibir yönü 
elektrik enerjisi üreten barajlarımız yönünden olmak-
'tadır. Barajlarımızın isu toplama havzalarındaki ara-
zİmlin çiok 'büyük Ibir oranda ormansız, hatta bitki 
örtüsünden yoksun olması madenliyle, yağan1 yağışla
rın yüzeysel akışa ıgeçerek, toprağı birlikte sürükle
diği ve baraj yatağını sedimentlerle doldurduğu acı 
ıbir ıgerçektir. Yapılan hesaplamalar, Avrupa'da ba
raj ömürlerinin 200 lila 1 000 yıl olduğu halde, ül
kemizde ıbu sürenim ancak 70 ila 100 yıl olduğunu 
gös'tenmiefctedir. 

Ormanların asli ürünleri olan kullanılacak ve ya
kacak odunun Ülke ihtiyacını karşılaması konusun
da, ekönomıimlize olumlu katkısı üzerinde fazla dur-
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ımayacağım,. Sadece söylemek listedüğiım: 1981 yılın
da yaklaşılk 76 mlilyar Türlk lirası olduğunu, ayrıca 
orman ürünldrinin üretimi Ve taşınması, ağaçlama, yol 
yapımı vesaire gibi etkinlikler için, orman içi ve ci
varımda yaşayan vatandaşlara yılda toplam 30 mil
yon adam - günlük Ibir istihdam yaratıldığını ve <bü-
ıtün (bu işler 'içim yılda toplam 13 milyar Türk liralık 
ödemenin yapıldığını açılklamakla yetineceğim,. 

Ormanların ülke savunmasındaki yeninin çağı
mızda önemini yitirdiği gibi Ibir düşüncemin doğru 
olmadığı son Vietnam Savaşında kanManmış bulun-
maiktaldurj Amerikan ordusunun 'tüm modern silah
larla teçhiz edilmiş olmasına rağmen, savaşı kaybet
mesinde, Vietnam topraklarının çok silk ormanlarla 
kaplı olmasının en büyük etken olduğu tülm askeri 
uarmanlarca Ibeyan edilmektedir. 

'Yukarıda çok kısa olarak ve sadece anabaşlık-
lar 'hallinde! açıklanmaya çalışılan ormanların ülke 
ve Itöpluım yaşantısındaki etkinlikleri, üzülerek söyle
yeyim ki, üillkemıizde genellikle doğru değerlendiriile-
mfâme'kte, ormanların sadece 'bir hammadde kaynağı 
olduğu görüşüne ağırîılk Verilerek konuya dar açıdan 
Ibalkılimalkta ısrar edilmektedir. 

Elkonlomiye parasal (katkısının, başka bir deyişle 
millıi hâsıladaki payının düşüklüğü öne sürülerek, 
onmancılılk etkinlikleri önemSenmemeklte, problemleri 
çoğu k<ez en ye'tfcii ikisi ve makamlarca göz ardı ©dil-
rndktedir,.; Kaldı kli, ormancılığın gayri safi milli hâsı
laya Ikaitikısı da son derece hatalı hesaplanmakta ol
duğundan, çolk düşük olarak 'gösterilımek'tedir., 

BASJKAN — Lütfen, üç dakikanız kaldı, 
HAYATÎ GÜRTAN — Sayın Başlkan, izin verir

seniz ibik" parça uzatacağım!, birkaç dakika daha. 
Burada, genellikle çok yanlış değerlendirildiğine 

sik sıık (rastladığımız tbaşika bir olguya değinmek iis-
terliım. Denmektedir iki, ormanların yenine hemen he
men aynı fomksiyonüarı yapacak ve daha ekonomik 
olacak başka ibilüki örtüsü getirilmekle ormansızlaş
manın zararları önlenebilir. Bu yargı, ^kesinlikle yan
lıştır, yapılan araştırmalar Ibunu doğrulamalktadır,; 

Sayını (Başkan, değerli üyeler; 
Ülkemizde orman varlığı hızlı bir tempoyla azal-

malk'tadır.< (Bu azalmanın çok çeşitli nedenleri var
dır. Bu paha biçilmez ve Ikolıay (kolay yenine konul
maz varlığa yönelik zararlı eğilimler üzeninde gene
lken önlemlerin laıl'immasından önce, ilgililerce yapılan 
iyi 'niiyetli açıMalmaüar bile acı sonuçlar vermektedir. 

Bu hususu ıbir örnekle açiklamak istenim;: 
1950 - 1977 yılları arasında 'geçen 28 yıl içerisinde 

oluşan 23 Ibin adet orman yangınında, toplam 5,5 
milyon dönümlük orman yanmıştır. Bu yangınlar
dan 4,5 milyon'dönüm onmanı yakam 10'bin, adedi Or
man Af Kanunu söylentilerinin çıktığı seçim öncesi dö
nemleri kapsayan 14 yılda meydana gelmiştir. Geri 
kalan 14 yılda ise yangın sayısı 7 bin, yanan saha ise 
sadece 1 milyon dönüm olmuştur. 

Yine 1973 yılında Onman Kanununun 1 nci mad
desinin değiştirilmesi gündemle geldiğinde ormaın 
yangınları ıbir önceki yıla nazaran 1% 85 oranında 
artmış ve yanan saha 80 !hin dönümden 180 hin dö
nüme yükseltmiştir. 

Sayım Başlkan, değerli üyeler; 
Yukarıda söylemeye çahşltılklarlmı özetlersem: 
Ülkemiz sonradan giderilmesi çolk güç, hatta im-

IkânSız olan bir ormansızlaşmanın, bir çölleşmenin 
eşiğindedir. Son yıilıarida daha da sıklaşan su taşkın 
•ve ıbaskımları, toprak: kaymaları, erozyon, hava kirli-
.liğıi Ibu eşiğin aşılmakta olduğunun belirgin ve uya
rıcı işaretleridir. 

(Bu oluşumların dilddiyetle değerlendirilmesi ve 
daha fazla gedilkilmeden Ibir kısmını aşağıda özetle
meye çalışacağım köklü ıtedbirlerlin alınması kesin 
ıbir Zorunluluktur,., 

Ülkemizde ı% 20'nin üzerinde eğime ,'salhip toprak
lardaki örtü, ister iyi 'vasıflı, ister bozuk vasıflı or-
iman, ister maki, ister çalı çırpı olsun, hiç hür suretle 
ikaDdırıIm'amalı, mevcut bitki örtüsü, bilimsel yön
temlerle ıslah edilmıelıi, geliştirilmeli ve işletilmelidir. 

Yukarı havzadan »başlamak üzere, eğimi ve ha
lem tıamıamıyla çıplalk 'topraklar, önceliklli yöreler ilik 
plana alınarak mümlkün olan hızla ağaçlandırılmailı-
dır. 

Yılda ağaçlandırılacak! alan ilk planda 10Ö bin 
hektardan, başlayıp, daha sonraları en kısa zamanda 
300 ila 400 ıbin helktra ulaşacak şeklilde planlanma
lıdır. 

Ağaçlandırma Jkonusunda, sizlere ilginç bulumaca-
ğına inandığım birkaç sayı vermek istedimı. 

IMiIi gelini klişi başına Türkiye'nin 1/7'si olan 
Endenozya, yılda 5,0(0 bin hektar ağaçlandırma yap
maktadır. Bu ımilktar Amerika ve Sovyetler Biriliğin
de 1 milyon hektarın üzerindedir, ispanya yılda 150 
(bin hdkltar ağaçlandırmayı başarılı şekilde yıllardır 
sürdürmektedir. Som derece kıt topra'kları (bulunan, 
ıtarıımıa dayalı ürünlerinin bömıen hemen tamamını 
lithal idden Japonya dahi yılda 250 ıbin hektar ağaç
landırma yapmakta ve 'bunum yarısı (kadar alanı da 
rezerv olanak ayırmakla, ülke geleceğinin sigorta edil
mesinin en çarpıcı örmeğini vermlefctediir. 
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İBAŞKAN — 'Lütfen 'toparialmanızı rica ediyorum. 
HAYATİ GÜRTAN — Sayın Başkanım, izin 

verdırlsenıiz... 
İBAŞKAN — Maalesef 'bir süre ile bağlıyız. 

HAYATI GÜRHAN — Rica edeyim efendim, bi
raz daha müsaade edün. 

Ormianların yangınlardan korunması, 'bozuk alan
ların imarı, çıplak alanların yeniden ağaçlandırılma
sı, orman yollarınım geliştirilmesi. ve Ibenızeri yatırım
ların karşılanabilmesi içim genel (bütçeden gerekli 
ödömıe ayrılmalı, Ibu arada ormanlardan elde edilen 
gelirin, yine ormana geri dönlmesıi sağlanmalıdır. 

Halen orman ürünlerinin satışından sağlanan veya 
sağlanması gereken gelirlerden çok büyük hlir kısmı 
muhtelif (tarihlerde çılkarltı'lan yasalar gereği, vergi, 
'harç, rosto, hazine hissesi, teşvik fonu, vesaire ınaım-
lar altında Hazineye ödenmektedir. Bir bölümü ise, 
yine1 yasalar uyarınca kişi ve kurumlara tanınan ay
ni (haklar veya indirimler nedenliyle yiütiriDmek'tedir. 
Ormanlardan üretilen, ancak sayılan nedenlerle tek
rar onmana dönmeyen 1981 yılındaki parasal değer, 
yalklaşı'k 35 milyar Türk lirasına ulaşmaktadır. 

Tüm yatırım ve cani giderleri ve ıbu ürünlerin sa
tışından elde edilecek gelirleri karşılamak 'sorumlulu
ğunda olan 'Ve genel 'bütçeden pay almayan teşkilat, 
kaynak yetersizliği nedeniyle yukarıda sayılan hiz
metleri tam olarak yerime ge'Cirernıemektedir. 

Orman içi ve civarındaki yerleşmiş bulunan ve 
sayıları 10 milyonu aşan köylü vatandaşlarımızın 
ekonomik yönden kalkındırılmaları sağlanmalıdır. 
Bunun iiçlin de alınacak tüm önlemler 'bir plan ve 
programa foağlanlmalı, İspanya'da ıbaşarılı Örneği olan 
havza planlamasınla geçilmelidir. 

Or - Köy Genel Müdürlüğü çalışmaları geliştiri
lip, genişleti'lmeli, Ibu amaç için yeterli kaynak sağ
lanmalıdır. Ancalk, orman içi ve civarındaki köylerin 
kalkındırılmasının sadece Tarım ve Orman Bakan
lığının kaldıramayacağı kadar (büyük bir konu ol
duğu gerçeği artık kaibul edilmelidir. 

ıl7 Ibin orman köyünde yaşayan ve gelir düzeyleri 
Türkiye'nin ortalama gelir düzeyinim yanışından daha 
az ıdlan, başka Ibir deyimle, iki kez fakir olan yak
laşık 10 milyon orman köylüsünün kalkındırılması 
için gereken önlemler ıbir hükümet politikası olarak 
bentosenımeli ve tüm kamu kuruluşları kendilerine 
düşen göreVi Ikoordineli olarak yapmalıdırlar. 

Mevcut orman sahalarının Ibaşka kullanma amaç
ları için 'açılmasında çok dikkatli davranı'lmalıdır. 

Daha önceki dönemlerde oy toplama amacıyla 
yapılan, ancalk armaca hiiızmöt etmeyen acele ve plan
sız karlarlatıdan kesinlikle kaçınıtaahdır. 

Daha önce yapılan bir uygulamayla 5 milyon dö
nüm makiliğimi ormıalnı riejimliı dışına çıkaırılrnıaisıiyla so
nuçlanan, ancak kesinlOklb amacına ulaşmayan btir 
ol?ıya değinmek isterim : Hazineye aliit ve ekserisi sa
hil şenjdiirtdeki arazil'sir, talbir caiiasie kapanın elinde 
kalmış, ösalâdn varlığı yerönldie ollanlarca paylaşılarak, 
yukarı havzada- hala geçimini ikii keçimin ipimden tu
tarak «ağlamaya çahışan fakir köylünün k'Mkınimıaisına 
ve dolayısıyla ormanların korunmasına hizmet etme
miştir. Bu konunun ince'lenmesi gerekir. 

Sayın Tarım ve Orman Bakanımızdan 'Bütçe 
Plan ıKorriJsiyonunda, ziraatçı rnlöslek'taışl'arımızm da 
bu külcüden açıkça beyan etıtikleri gibi, artık ülkernîilz-
cÎ3 yeniden salban altoma altoacak, tarıma açılacak top
rak kalmaimıştır. Bumu yetkili ağuzNaridan 'işitmek, bu 
konuda yapılmakta olan tartışmaları umarız sonuçlan-
dıracalktır. 

Orman ve onırnalncıik kıonularınidalki yeni düzert;-
lamıatendia «Ben yaıptıım oldu:» oHiarak niıteleyebileceğti-
miiz davranışlardan kesli'nİkle kaçımıılımalı, konulara 
garaiış alçılardan 'bakılarak, etkin fıakitörfar'ib çok yön
lü dîğerkndirmiösi yapılmalı, hilirnlsel, çağdaş ve yan
sız öallerrier almmıalııdır. îisaıbetl karalr, alalblmlek 
için, bir değil, 'birçok 'bilene, konunun uzmanlarına so
rulmalı, gonüişleri allınlmlalıdır. 

Bu oürriledtan olarak, (tarım, ve ormaınıcıhk örgültiün-
ds yapılacağı yetklilerce ifade edilen, ancak boyuirlairı, 
aıyrınltıları ve aMaçIarı bizce bilinemeyen yeniden dü
zenleme çalışmalarınım çok iyi düşünülerek yapılirna-
sırtda yarar Ve zorunluluk görmekteyim. Bu çalışma
lar sürdürülürken daha önce yapılan geniş ve kap-
samllı çalışmalardan elde edilen çok değerli görüşler 
mevcultitur. Bunlardan yararlanılmalıdır. Aksi halde, 
zaman ve kaynak israfı yanında, hizmetlerde aynı 
ülke topraklarında olduğu gilbi, Itelaifisi çok zor ve 
pahalı olan erozyonlara sebep olunacağı gözden uzak 
ıtutulmarnialıdır. 

(Bu konuda Sayın Bakanımızın Bütçe - Han Ko-
miisyonundakli, «istişareye önem verilecektir. Konu
lanla ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapıla
cak, görüşleri alınacaktır» şeklindeki beyanlarından 
memnuniyet ve ferahlık duyduğulmu huzurunuzda bir 
kez daha ifade etmek 'isterim. 

iSayın Başkan, sayın üyeler; 
ıDaha da çoğaltılması 'mümkün olan bu önerileri

me tarım ve orman işçilerinin sosyal güvenceye ka-
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vuşturuiması, çağdaş ormancılık uygulamasına ula
şılabilmesi için araşltırmanın gereğine inanılarak araş-
ıtırma müessese'lerine önemi verilmesi ile ıbu kuruluş
larda hizımet alanlara rnadtii ve manevi her türlü des
teğin edirgenmetrnesini sadece başlık halinde eklemek 
isterim. Aynı çektikle yine başlık olarak değinmek is
tediğimiki konu 'daha vardır : , 

Yıllardır sürdürülen sınırilama işleri mutlaka bitiril
melidir. Bu halk - orman ilişkideririıin düzenlenmesini, 
gereksiz s'ürtüişlnıeıler!in sona erimesini sağlayacaktır. 

Ülkemizde halen korkunç boyutlarda hasep yan
maktadır. iBuna «Odun» deniyor. Yanan odun değil
dir. Sanayi odunu, kullanılacak kerestedir. Arttık bu 
işe bir son verilmelidir. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Büyük >bir Ikds'im tarafımdan ormanların varlığına 

tek neden olarak gösterilen keresteyi, odunu, kömü
rü, gereken 'diğer tüm ürünleri ithal etme olanağını 
bulabiliniz. Dövkimiizin yeterli olduğu ölçüde her şey 
duş ülkelerden satın alınabilir; ancak hiçbir zaman 
hiçbir sekilide satın alamayacağımız şeyler, tek cümley
le, insan yaşamının bir parçası olan toprak ve sudur. 
Bu iki anaimalddeyi yitirdiğimiz an çok şeyi birlikte yi
tirdiğimizin bilinci içinde olmamızın gerekliğini vur
gulamaktan kenldimi alamıyorum. 

Konuşmamı Büyük Atatürk'ün her konuda oMu-< 
ğu gibi, ormancılık konusunda da bir 'irşat, bir emir 
olan, «Gerek iziraalt ve gerek memleketin servet ve 
sıhhati umurniyesi noklta'i nazarından ehemmiyeti mu
hakkak olan ormanlarımızı da asri tedabir ile hüsnü 
halde bulundurmak, /tevsi etmek ve azami fayda temin 
eylemek esas düsturlarımızdan birisidir» sözlertiyle bi
tirirken, '1982 Yılı 'Büfesinin Bakanlığıimız ve Ülke
miz için yararlı olmasını d'iler, sabrınız için teşekkür
lerimle birlilklte ısaıygılarımı isunarım. (Alkışlar) 

(BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Osman Yavuz'u rica ediyorum1. 
OSİMAN YAVUZ — Sayın ©aşkan, Yüce Mec

lisin değerli üyeleri; Sayın Bakan, Tarım ve Orman 
Bakarflığımın sayın yöneticileri; hepinizi saygıyla se
lamlıyorum. 

Bütçe - Plan Komisyonu üyesi olarak, Bütçe -
Plan Komisyonunun hoşgörüsüne sığınarak Tarım 
ve Orman ©akaınÜığınm '1982 Yılı Bütçesi lehidde ko
nuşacağım. ıBu konuşmamda, Ülkemizin bugünkü ta
rım sektörü yapısı, özellikleri ve bu sektörde uzun 
vadeli hedeflerin neler olduğunu, tarım politikamı
zın esası üzerinde görüşlerimi arz etmeye çalışaca
ğım. 

Ulu Önder Atatürk, Cumhuriyetin kuruluşundan 
başlayarak tarım ve köy kalkınmasını büyük bir da
va olarak ele almış, çiftçinin t!opraklandırılmasmdan, 
tarımsalı altyapının kurulmasına, temel girdilerin 
sağlanması, üretimden tüketime olan zincirin oluş
turulmasına kadar varan temel meseleleri çözümle
mek ve sağlıklı bir tarımsal yapının1 gerçekleştirilme
sini hedef ollaırak almış, kolaylıkila kabul edilebilecek 
bir ziraat rejiminin kurulması için direktifler vermiş 
ve 'bunların sonuçlarını takip ve kontlrol etmiştir. 

Cumhuriyetin küru'lduğundan bugüne katlar kat 
edilen mesafe ve kaydedilen ilerleme, Olu Önder 
Atatürk'ün verdiği direktiflerin, onun zamanında 
çıkarılan ve halen yürürlükte olan kanunların büyük 
ga'yreUerinin bir eseri olmuştur. ölü önder Atatürk1 

ün tarım politikası konusundaki görüşleri halen ta
zeliğini, 'rehberliğini ve geçerliliğini korumaktadır. 
Milletçe Ulu Öndere minnet ve şükran borçluyuz. 

Huzurunuzda tarımın tanımının bir defa daha 
tekrarlanmasında fayda görüyorum. Tarımı biz, «Bit
kisel ve hayvansal ürün elde etmek için toprak güç
lerini en iyi bir şekilde kullanma sanatıdır» diye ta
rif ediyoruz. Şu halde, «Tarım» denilince akla bitki 
yetiştiriciliği, hayvan yetiştiriciliği ve ormancılık gel
mektedir. Son yıllarda birçok ülkelerde olduğu ıgibü 
bizde de bu sektöre su ürünıleri katılmıştır. Tarımın 
içerisinde muhtelif üretim kolları birbirine girift, bir
birinden ayrılmaz, organik bağlarla bütünleşmiş kol
lar olarak çalışırlar; çünkü, çiftçi gerek iklim, gerek
se pazar şartları bakımından ancak bu şekilde ken
disini ekonomik alanda korumakta ve emniyette his
setmektedir. Bu özellik, çiftçinin kendine has iktisa
di ve sosyal güvencesidir. Türkiye'deki tarım 'işlet
meleri gözden geçirilirse 'bu poli - kültür şekli büyük 
ölçüde görmek mümkündür. 

Sayın Başkan, sayın üyelelr; 
Milli tarım politikamızın ianaesaslları kalkınma 

planlarında belirtilmeye çalışılmışsa da, tarım sektö
rüne bugüne kadar verilmesi /gerekli önem ve seviye
de ne yatırıma, ne kaymak transferine ve ne de uzun 
yıllar çalışılmış odan idari entegrasyona kavuşturula
mamıştır. Tarım sektörü içinde ve bütünlüğünde yer 
alması zaruri hizmetler birçok bakanlık ve kuruluş
ların bünyesinde kalmış ve hu sebepıle ilgi ve işbir
liği tabiatıyla istenilen ölçüde gerçekleşememiştir. 

Tarım sektörü içinde yer alan üretim kollarının 
belirli, uzun yıllar değişmeyecek ve siyaset dışı tutu
lacak iyi bir tarım politikası çerçevesi içinde, ahenkli 
bir biçimde kuHlanıtaıası ve korunması zaruri bulun-
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maktadır. Tarımsal hizmetlerin kurumlar arası ya 
da disiplinler arası işlerliğinde görülen olumsuz fak
törler üretimi menfi yönde etkilemiştir. Tarımsal 
kredilere hâkim olamadan, üretimi yönlendiren ku
ruluşlar bir disiplin, altında olmadan istenilen seviye
de bir tarım politikasını uygulamak da mümkün de
ğildir. 

Son 40 yıl içinde tarıma elverişli olup da ekime 
alınamayan alanlar kültür altına alınarak, tarım ara
zisi 11,7 milyon nektardan 28,5 milyon hektara çıka
rılmış, bu üretim alanlarının 'genişlemesi yanında bi
rim alandan ürünün çeşidine göre, 2 ile 10 misli artış 
gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, ürün gruplarının toplam 
ekilişjlerinde de değişmeler öllmuş, tahıl nispeti dü
şerken özellikle sulanabi'Ien alanların genişlemesiyle 
pazar değeri daha yüksek olan endüstri 'bitkileri, 
meyve ve sebze alanları genişlemiş ve yeni bazı ürün
lerle yüksek kaliteli çeşitler üretime sokulmuştur. 
Hayvancılığımızda da gözle görülebilen, belirgin 
üretim artışları kaydedilmiştir. 

Bu üretim seviyesine ulaşmada modern 'teknolo
jinin tatbiki ite yoğum girdi kullanımı en 'büyük et
ken olmuştur. Türk çiftçisinin yüksek milli şuuru, 
derin anlayışı, büyük gayret ve emeği bu konuda en 
büyük rolü oynamıştır. Türk çiftçisine şükran borç
luyuz. 

Sayın (Başkan, sayın üyeler; 
Tarım sektörümüzün özellikleriyle yapısını özet 

olarak arz 'etmek işitiyorum:1 

1980 yılı itibariyle 45 milyon nüfusumuzun 
% 55j6'sınt teşkil eden '25 milyon kırsal alanda yaşa
maktadır. Jktisaden fâal nüfusun % 5'6'sı tarım sek
töründe istihdam 'edilmektedir. Bu husus, Türkiye 
tarımının en büyük 'sorunudur. Bu sektördeki nüfus 
oranı ile ekonomik gelişmişlik arasında ters bir iliş
ki bulunmaktadır. 

Sanayi ülkelerinde tarımdaki iktisaden faal nü
fus oranı % 2 ile % 10 arasında bulunmaktadır. Tür
kiye uzun vadede tarım sektöründe büyük bir üre
tim artışına sahip olabilmesi için, .sektörde istihdam 
ettiği nüfusu % 30 oranına düşürmeye mecburdur. 
Tarımı ileri seviyede olan ülkelerin hiç birinde ta
rım sek töründe bulunan nüfus % 25'ten yukarı de
ğildir. Bu orandan daha fazla tarım nüfusuna sahip 
ülkelerin tarımı da maalesef ıgelişmemiştir. 

Ülkemizde tarım sektöründe kişi başına düşen 
gelir düzeyi çok düşüktür. 1968 yılı faktörleriyle ki
şi başına düşen gayri safi milli hâsıla 4 412 lira 
lira iken, tarım sektöründe bu değer 1 '828 liradır. 

— 28İ 

Bu kadar büyük bir nüfusu bu kadar düşük bir ge
lir seviyesiyle yerinde tutmak en büyük problemle
rimizden birini teşkili etmektedir. Maalesef, çiftçimi
zin son 5 yılda hayat standardında müspet bir ge
lişme olmamış, alım ve yatırım gücü yerinde say
mıştır. 

:Bu hususu, üretimi olumsuz yönde etkileyen en 
büyük mesele olarak görmekteyim. Önümüzdeki yıl-' 
larda alınması gerekli genel ekonomik tedbirlerde 
öncelikle ele alınması zaruretine inanı yorum. Mil
letçe yapılan büyük fedakârlığın büyük kısmı çiftçi
nin omuzlarına yüklenmiştir. 

Tarım ürünleri ihracatının genel ihracatımız için
deki payının 198(1 yılında % 51 dolayında olacağı 
tahmin edilmektedir. Tarıma dayalı sanayi ürünle
ri de dikkate 'alındığında bu oran % 70'tir. Tarımı 
ürünleri ihracatı daha uzun yıllar önemini koruma 
durumun'dadır. iBu ihracat tarımsal üretimiımizde is
tikrarın güvencesidir. Türkiye tarımının kendine has 
özellikleri vardır. Tarımda tabiata bağlılık fazladır. 
Bu bağımlılığı en aza indirmek amacı ile kullanılma
sı zorunlu olan, sulama, gübreleme, iyi toprak işle
me, tarımsal savaş ve mekanizasyon gibi teknolojik 
girdiler bugün pahalıya mal olmakta ve bunların 
yaygın kullanımı hızlı bir biçimde geliştirilememek-
tedir. 

Teknik bir bakanlık olarak Tarım ve Orman Ba
kanlığı, uzun yıllar yeni teknolojileri çiftçiye yayma 
ve yoğun girdi kullanımını temin etme üzerinde ba
şardı bir hizmet vererek bugünkü üretim seviyemi
ze ulaşmada büyük bir çaba harcamıştır. Mili ta
rım politikamız içinde, ancak üretimi yönlendirme 
ve takip etme görevi ile de yükümlü 'kılınmıştır. Bu 
hususa paralel olarak yönlendiri'lımesi zaruri olan pa
zarlama ve kredi gibi imkânların kullanımında maa
lesef önemli ölçüde söz sahibi olamamıştır. Bu du
rum, milli seviyede takip edilen politikanın aksayan 
bir yönü olarak görülmektedir. 

Sayın iBaşkan, sayın üyeler; 
Tarım sektöründe küçük bir alana çok sayıda iş

gücü ve sermaye yığarak çalışma imkânı kısıtlıdır. 
Bu, tarımın kendine hâs karakteridir. Ülkemizde ta
rım işletmeleri alan olarak küçülmüştür ve toprak 
dağılımı dengesizdir. İşletmelerin ortalama parça 
adedi beştir. ÖBÖD ülkeleri arasında tarım işletme
leri giderek küçülen tek ülke Türkiye'diı. Bu durum 
tarımsal üretimimiz için en büyük tehlikedir. 

Türkiye, tarımsal üretimde büyük bir artış yap
mak istiyorsa bu tehlike üzerine önemle gitmek mec-
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buriyetindedir; çünkü toplam 3,1 milyon tarım işlet
mesinin % 68'ini 5 hektardan küçük araziye sahip 
işletmeler meydana 'getirmektedir, ©unlar işlenen ta
rım topraklarının % 25'ine sahiptir. Bu dağınık ve 
gayri iktisadi, küçük ve cüoe tarım işletmelerinin 
çokluğu sosyal ve ekonomik olduğu kadar tarımsal 
teknolojinin ulaştırılması bakımından büyük güçlük
ler yaratmaktadır. 

(Bu işletmeler, pazara dönük üretim yapamayan, 
kendi kendine yeterli, kapalı ekonomi işletmeleridir. 
Değişen ekonomik şartlar ve teknik gelişmeler kar
şısında, uzun vadede bu işletmeler büyüyecektir; an
cak, bugün için aile işletmelerini, aile işgücünün de
ğerlendirildiği, yoğun emek isteyen, meyve, sebze, 
sanayi ürünleri, sera, tavukçuluk, arıcılık, besicilik, 
ipek böcekçiliği, köy el sanatları gibi konulara kay
dırılması istikametinde Bakanlıkça iyi bir politika iz
lenmektedir. Bu Bütçe bu tür hizmetlere ağırlık ve
rilmesinde en büvük araç olacaktır. ıBu tip çalışma
lar sonucunda köyden kente olan göç kısmen önlen
miş olacak, çiftçinin toprağa bağlılığı artacaktır, 

iŞu hususu belirtmekte (fayda görüyorum. İç ve 
dış pazara dönük üretimler daha çok, düzenli, orta 
ve büyük işletmeler tarafından sağlanmaktadır. Tür
kiye 2000 yıllarında bu itip işletmelerin oranını;% '60'a 
çıkarmak mecburiyetindedir. Düzenli ve rantabl iş
letmeler tarımsal üretimde vaz geçilmez en önemli 
unsurdur. 

Sayın İBaşkan, sayın üyeler; 
Tarımsal üretim, tabii kaynakların en optimal 

bir şekilde kullanılmasını gerektirir. ıBugün Türkiye' 
de tarıma yeni alanların açılmasının imkânı yanında, 
tarım üretiminde kullanılan alanlara yeni ilavelerin 
yapılabileceği görüş ve kanaatindeyim. 

(Bunlar: 
'Orman vasfını kaybetmiş tarıma elverişli saha

lar. 
orta Anadolu ve geçit bölgelerimizde bulunan, 

nadasa bırakılan arazilerin, takriben 2 milyon hek
tarlık kısmından nadasın kaldırılarak, buraların her 
yıl ekime sokulması neticesi kazanılacak sahalardır. 
Bakanlığın halen üzerinde çalıştığı Çorum-Çankırı 
Kırsal Kalkınma Projesi bu konuda en 'güzel örnek
tir. Bu yörelerde mercimek, fasulye gibi ürünlerin 
nadas alanlarına yetiştirilmesinin diğer illere de yay
gınlaştırılması faydalı olacaktır. 

.Meyilli sahalarda yapılacak teraslama ve develop-
man faaliyetleri ile, bu alanlar da, zeytinlik, bağ ve 
narenciye yetiştirilmesine müsait olan sahalar. 

lîkliım şartlarının müsait olduğu, özellikle sahil 
bölgelerimizde, yılda iki ürün alabilme imkânlarının 
genişletilmesi sureti ile kazanılacak araziler. 

Geçen yıl Çukurova 'Bölgesinde ikinci ürün ola
rak soyafasulyesi ekilmiştir. Bu yıl bu ürünün, mev
cut aksaklıklar da giderilerek daha geniş bir sahada 
ekimin yapılması için 1982 Bütçe imkânları müsait
tir, Bakanlığın bu konuya önemle eğileceği inancı-' 
mı muhafaza ediyorum, 

Sayın İBaşkan, değerli üyeler; 
Tarımda girdi kullanımı ile üretim artışı arasında, 

tabii kaynaklara, fizik ve biyolojik özelliklere göre 
değişmekle birlikte, bazı genel ilişkiler vardır. (Bu iliş
kiler sebebi ile kullanılan girdi miktarları maliyetle
rin ve ürün fiyatlarının oluşmasında en önemli et
kendir. Dünyada tüm ülkeler tarım politikalarında 
uygun fiyatlarla girdi tedarikine ve çiftçilere dağıtıl
masına büyük önem vermektedirler. Gelişmekte olan 
ülkelerde tarıma uygulanan teşvik tedbirleri arasın
da bu husus büyük ağırlık taşımaktadır. 

Ülkemizde toprak ve sermaye gibi iki anafiziksel 
üretim faktörünün geliştirilmesi konusunda kısa dö
nemde çok iyimser olmaya imkân görülmemektedir. 
Kısa dönemde üretimin artırılması, gübre, tohumluk, 
fide, fidan, damızlık hayvan, yem, mekanizasyon, ta
rımsal mücadele ilaçları, sulama ve kredi 'gibi girdi
lerin çiftçilere yeteri miktarda ve zamanında ulaştırıl^ 
ması ve bunun mümkün olan asgari fiyatlarla ger
çekleştirilmesine büyük ölücüde bağımlıdır. Kısa 
vadede verimi artırıcı, kaynak israfını önleyici pro
jelere öncelik verilmesinin, genel ekonomimiz gözö-
nüne alınırsa, çok faydalı sonuçlara yol açacağı ka
naatindeyim. 

/Ülkemizde kimyevi gübre kullanımında son yıllar 
içinde önemli artışlar olmuş, 7,5 milyon tona ulaşıl-' 
iniştir. Gübre Devletin desteklediği ve subvanse et
tiği tek tarımsal girdidir. 'Bu girdiye 19'8il yılı son
bahar ekiminden önce yapılan zam, kullanılmasını 
olumsuz yönde etkilemiştir. Bu durum stok biriki
mine sebep olmuş, 3,5 milyon ton gübrenin stoğunun 
ne paraya çevrilmesi, ne de üretimde kullanılması 
sağlanamamıştır. IBu husus üretimi menfi yönde etki
leyecektir. IBu durum milli gelirden 'bir kayıp de
mektir. Zaten yüksek girdi fiyatları ile çalışan çiftçi
mize gülbre de yük olmaya başlamıştır. Ülkemizde 
henüz çiftçimizin '% 50'si gübre kullanamamaktadır. 
(Kullanılan 'gübrenin % 46'sını küçük çiftçiler, % 27' 
sini orta büyüklükteki çiftçiler, yine % 27'sini büyük 
çiftçilerimiz kullanmaktadır, 
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Burada şu hususu da belirtmekte yarar görüyo
rum. Gübreyi, daha çok artan oranlarda küçük ve 
orta büyüklükteki çiftçiler kullanmaktadır. Bu ba
kımdan gübreye yapılan sübvansiyon, üretime yapı
lan sübvansiyon demektir. Keşke ülkemiz zengin ol
sa da daha çok sübvansiyonla 15 milyon ton gübre kul
lanılabilse. Bu durum üretimin vaz geçilmez ilik ve 
önemli bir unsurudur. Gübre fiyatlarından dolayı 
kullanmada meydana gelen azalmanın taban fiyat 
uygulamaları ile telâfi edileceği ümidini taşımakta
yım. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Özet olarak hayvansal üretimimize değinmek is

tiyorum. 'Ülkemizde 813 milyon büyük ve küçük baş 
hayvan varlığımız bulunmaktadır. Bu büyük potan
siyelden layıkıyla faydalandığımız 'hiç bir zaman id
dia edilemez. Tarım sektörü içinde % 38'lik bir üre
tim payına sahip hayvancılığımızın geliştirilmesi uğ
runda Bakanlık yıllardan heri iç ve dış kaynaklar
dan, gerek üretimi bizzat yönlendirme, gerekse kre
di yönünden desteklemede geniş bir imkâna sahip 
duruma gelmiştir. (Bakanlığın bu büyük imkânlar
dan daha çok faydalanmasını temenni ediyorum. 

Balkanhk, ülkemizin tabii ve ekonomik koşulla
rına uygun bir hayvancılık üretim stratejisini uygu
lamaya koymuştur, Bu strateji şöylece özetlenebilir. 

Mevcut hayvan vatlığımız içinde verimli hayvan 
miktarını artırmak, bunun için hayvan ıslahı çalış
malarına yoğunluk kazandırmak, hayvan neslinin ıs
lahı ile beraber aynı zamanda verimli damızlıkların 
rasyonel beslenmelerini sağlamak. Tabii ve suni to
humlama faaliyetlerine hız vermek, mera ıslahına 
önem vermek, yem bitkileri tarımını geliştirmek, 
yem tescil ve kontrol hizmetlerine büyük bir titiz
likle devam etmek. Verimli ve sıhhatli hayvanları 
hastalıklardan korumak, hayvan hastalıkları ile et
kin bir mücadele etmek, aşı üretimini artırmak, ye
terli bir veteriner hekimlik hizmetini yürütmek. 

ıPazarı olmayan ve değerlendki'lemeyen hiç bir 
üretim dalı uzun müddet ayakta duramaz (Bu görüş
ten hareketle girdi, kredi ve destekleme politikaları
nın uygulanmasına ve ahenkli bir biçimde kolaylık
la çiftçiye ulaştırılmasında etkin bir hizmet vermek, 
çiftçilerimıizin hayvancılık konusundaki eğitimleriyle 
teşkilatiandırknalarını sağlamaktır. 

ISayın 'Başkan, 'değerli üyeler;, 
Tarım ürünlerinin üretiminde tabiata bağımlılı

ğı, bu ürünlere olan talep esnekliğinin düşüklüğü, 
ürünlerin taşıma ve depolama güçlüğü, girdi 'fiyatla

rının yüksekliği, tarımsal işletmelerin küçük ve da
ğınık olmasıyla, gelir düzeylerinin düşüklüğü, çift
çinin korunmasını ve desteklenmesini gerektirmekte
dir, Bu bakımdan tarımda destekleme ve taban fiyat 
politikası gerek tarımsal üretimin iyi planlanmasında, 
gerekse üretimin artırıknasında en önemli araçlar
dan biridir. 'Bakanlığın üretimi artırmadaki görüş ve 
planlarının tahakkuku çiftçinin bunları uygulaya
cak bir mali güce kavuşturulmasıyla mümkündür, 
Bu nedenle gerek kredi meselelerinde, gerekse ta
ban fiyat uygulamalarında 'Bakanlığın görüşleri ağır
lık kazanmadıkça beklenilen hedeflere ulaşmak güç 
ve hatta imkânsızdır. 

Taban fiyatların uygulanmasında erken duyuru, 
elastikiyet' ve hatta avans uygulamaları üretimi ar
tıracak, çiftçimize güven verecek, ve onun toprağı
na olan bağlılığını daha artıracaktır. 4 milyon köy
lü ailesine 40 bin yerleşme merkezine hizmet 
vermeye çalışan bu büyük Bakanlığın bu konularda 
söz sahibi olmasını temenni ediyorum. 

2000 yılında üretilmesi hedeflenen 30 milyon ton 
buğdayın 15 milyon ton arpanın, 30 milyon ton seb
zenin, '16 milyon ton sütün 2,5 milyon ton kırmızı 
ve beyaz etin üretilmesini gerçekleştirmede bu Ba
kanlığımıza, Türk çiftçisine ve hepknize büyük gö
revler düşmektedir. Gelecek nesillerin iyi beslenme
sinde üzerimizde büyük görevler vardır. Bu görevle
ri yerine getirirken çok çalışmak, çok üretmek ve 
üretimi israf etmemek hedefimiz olmalıdır. 

Çiftçilik mesleği zordur. Çiftçinin halihazır ne 
sosyali, ne de ekonomik bir güvencesi de yoktur. Bu 
bakımdan 25 milyon çiftçi nüfusu Devletin deste
ğinden mahrum edilmemelidir. Bu Bütçenin Türk 
çiftçisine, Tarım ve Orman Bakanlığına ve ülkemize 
hayırlı olmasını diler, Yüce Meclisi saygıyla selam
larım. (Alkışlar)., 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Zekai ©ayer., '(«'Yok» sesleri). 
Sayın Nazmi önder'i rica ediyorum. 
NAZMÎ ÖNDER — Sayın Başkan, «ayın üyeler, 

Sayın Bakan, Tarım ve Orman Bakanlığının seçkin 
mensupları; 

Sözlerime başlamadan 'önce hepinizi saygılarımla 
selamlarım. 

Tarıim, Türk ekonomisinin ve Türkiye'nin 'büyük 
nüfus yoğunluğunun kaderini dükilemeklte devam et
mektedir. Bugün büıtün dünya büyük bir 'beslenme 
sorunu içerisindedir. Bu sorun çözülememiştir. Geliş
miş birkaç ülke dışında devletler beslenme sorunu 
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ile ve dolayısıyla tarımla doğrudan doğruya ilgilen
meyi bir numaralı kamu hizmetleri içerisine almışlar
dır. 1979 yılında 4,3 milyarlık dünya nüfusunun 2 mil
yarı kırsal kesimde yaşamakta, ekonomik açıdan faal 
nüfusun % 46'sı tarımla uğraşmaktaydı. 

Sanayileşmiş ülkelerden tarım alanında çalışan nü
fusun '% 1'3'ünü, gelişmekte olan ülkelerde ise halen 
'% 60'ını tarımda çalışan nüfus teşkil etmektedir. 

Hızlı bir nüfus artışının 'devam ettiği dünya
mızda tarım önemini giderek artırmakta ve olum
suz herhangi bir şart oltaya çıktığı anda devletlerin 
beslenme sorunları yanında açlık ve buna bağlı ola
rak siyasi, sosyal, ekonomik sorunlar da aratmaktadır. 

1973 yılı, özellikle dünyamızda ve Türkiye'de 
önemli bir kıithk yılı olanak hatıralarımızda devam 
etmektedir. Bu yıl dünya önemi bir gıda buhranına 
girmiş ve aynı ölçüde sürekli buhranlara da sebep 
olmuştur, 

Türkiye'de 1920'lerde 10-13 milyon arasında sey
reden nüfusumuzun gıda ihtiyacını dahi karşılamaiktıa 
zorluk çekiyorduk. Bugün kendi kendini besleyen 
•dört ülkeden birisiyiz. Haltta kendi ihtiyaçlarımızın 
dışında gıda maddelerini ihraç da edebiliyoruz. 

Geriye baktığımızda, 1950'den önceki dönemlerde 
ıtarımın altyapı çalışmalarına kısmli bir önem verildiği
ni, 1950'lerden sonra altyapı çalışmalarıyla birlikte ta
rımsal, alanda teşkilatlanmanın başladığını görmekte
yiz. 

'1950 - 1960 döneminde 'tarımın makineleşme dö
nemine girdiği işletmelerin ve köylümüzün makineli 
tarım ihtiyacını hissedip, uyguladığı çok önemli bir 
örneğini görüyoruz. Bunun yanında 25 milyon hektara 
çıkan hir tanımsal alan, tarımda çalışanların çalışma 
sahasını teşkil elemektedir. 

Planlı ekonominin başladığı 1962'den itibaren ta
rımsal faaliyetler alan genişlemelerinden çok, birim 
alanlarından alınan verim© bağlandı. Planlama çalış
maları verim hedefine yöneldi. 

19741den sonra ise Türk tarımı bir yandan tarım
sal gelişmeyi hedeflerken, diğer yandan da tarımın 
sanayileşmeye yönlendiği devir olarak karşımıza çık
maktadır; ancak, belntdim ki hu sahada yeterli ba
şarı sağlanamadı. Planlamanın öngördüğü hedefle
nin altında kalındığı ve çalışmaların ülkemizin her 
bölgesinde farklı gelişme düzeylerinde görüldü. 

Ekim alanları 1950 yılında 16 milyon hektardan 
1960 yılında 25 milyon hektara; 1970 yılında 27 mil
yon hektara, 1976 yılında ise 28 milyon hektara yük
seldi, 

1960 yılında 40 bin olan traktör sayısı 1970'de 
100 bine, 19771de ise 400 Mine yükseldi. Bugün 450 
binin üzerine ulaşılmış durumıdadır. 

1960 yılında 1,25 milyon hektar olan sulanan sa
ha, 1970ye 1,7 milyon hekltara, 1977ide ise 2 milyon 
hektara, günüm'üzde ise 3 milyon hekltara yükselmiş 
durumdadır. 

1960 yılında hektar hasına 8 kilogram ğülbre kul
lanımı, 1970'de 120 kilogram, 1976'da 290 kilogram, 
1981 ide 310 kilograma çıkmış bulunuyor, 

'Bütün bu çalışmalar tarım alanlarına ve üretime 
önemli girdiler sağlamış ve tarımsal üretimimizde 
önemlli artışlar olmuştur. 

Hububat üretimi 1962'de 15 milyon ton iken, 1970' 
de 1'6 milyon 1977'de 25 milyon tona çıkmıştır. 

(Pamiîk elyafı üretimi 1962'de 245 bin tondan 1970' 
de 400 bine, 1977 id e 550 bin tona çıkmıştır. 1980'de 
İse 500 hin iton civarında kalmıştır. 

Hulbubalt üretimi 19621de 15 milyon ton 'iken, 
1970ide 16 milyon ton, 1977'de 25 milyon ıtona çık
mıştır. 

Şdker pancarı üretiminde 1962 yılında 2 milyon 
700 bin ton olan üretim, 1970 yıllında 4 milyon 300 
bin tona, 19771de 9^5 milyon tona yükselmiş, ancak 
bundan sonra üretim 9 milyon ton civarında kalmıştır. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Türk tarımının en önemli sorunlarının Ibaşında ta

rımda çalışan nüfusun kullanabildiği tarım birim alan
larının ve verdiği üretim miktarlarında önemli artış
ların görülmemiş olmasıdır. 

Bir kıyaslama yapmak gerekirse, Batı Almanya'da-
ki tarım ibirim alanlarında elde edilen üretimle Tür-
kiyemizde hektar hasında elde edilen üretim arasında 
ı% 150'ye yakın bir fark vardır. Hulbulbat üretiminde 
Bajtı Almanya'da ortalama hektar başına 4 500 kilo
gram hububat alınırken, Türkiye'de bu miktar ancak 
1 800 kilogramdır. Şeker pancarı üretiminde bu mik
tar hektar başına Almanya'da 40 ton iken, Turkiye\le 
35 tondur. Mısır üretiminde 5,5 tona mukabil, bizde 
hektarda ilki tonluk bir üretim kapasitesine sahip bu
lunuyoruz. 

'Bu durum tarımsal potansiyelimizin tanı olarak 
ve rasyonel biçimde kullanamadığımızın açık bir ka
nıtıdır. Anamesele tarımda çalışan nüfus başına nispi 
verimliliğin düşük olmasıdır. 'Bu düşüklüğün sebep
leri açıklamaya çalıştığımız verimlilik üretim denge
sinin kurulamamış olmasındadır. Tarımın, Türkiye'
mizin ekonomik, sosyal ve kültürel hayatımda çok 
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önemli yeri vardır ve tarım bu yerini bugün koru-
maktadır.gelecekte de koruyacaktır. 

Bugün anasorun gelişmemizin sanayi ile mi yok
sa tarımla mı olacağı konusu değildir. Bu tartışma
lar artık son bulmalıdır. Bugün dünya bilmektedir 
İki, kalkınma için sanayileşme şarttır. Ancak tarımsal 
Ibir gelişme olmadıkça ve tarımın sanayiye sağlayaca
ğı girdiler yeterince ©İlde edilmedikçe hiç bir şekilde 
sanayileşme gerçekleşemeyecek, aksine gelişme tama
men duracaktır. Bugün tarımda çalışan nüfus başına 
gelirin artırılması tarım politikasının anasorununu 
teşkil Bitmektedir; çünkü tarımda çalışan nüfus başına 
ıgelir giderek düşmektedir. Özellikle sanayi ve (hiz
metler sektörleri ile kıyaslanamayacak kadar bir düş
me görülmektedir. 

Tarımda 1962 yılında çalışan 9 milyon 700 bin 
faal nüfus başına gayri safi milli hâsılanın ancak 2 600 
Türk lirası, nispi verimlilik ı% 49,5 üken, 1972'de bu 
verimlilik 3 875 liraya, nispi verimlilik ise % 41'6'ya, 
1981"de ise 9,5 milyon çalışan nüfusun, nüfus başına 
elde etitiği gelir 4 80Û Türk lirasına, nispii verimlilik ise 
1% 37'ye düşmüştür. 

'Sanayide ise 1962 yılında 995 'bin çalışan nüfus 
'başına verimlilik 10.685 Türk lirası ve nispi verimli
lik !% 195 iken, 19811'de sanayide çalışan nüfusumuz 
bir misli artarak 1 milyon 820 bin kişiyi bulmuş, bu
na mukabil nüfus başına gelir 24.176 Türk lirasına 
yükselmiştir. Hizmdüerde ise bu rakamlar yüzdeleri 
düşmekle birlikte, tarımla kıyaslanamayacak kadar 
yüksektir. 

Sonuçta görüldüğü gibi, tarımda çalışan nüfusun 
düşük gelir düzeyi milli gelirimüzi etkilemekte, milli 
gelirden tarım kesiminde çalışanların payını azaltmak
ta sosyal ve ekonomik dengesizliklerin kaynağını teş
kil etmektedir. Bunun sıonucu, esas sebebi tarım dı
şında istihdam imkânlarımızın kısır kalması, tarımda 
gereksiz bir nüfus fazlasının devam etmesi, sanayi ve 
hizmetler sektörüne bu fazla tarım nüfusunun akta-
rılamamış olmasıdır. 

Çeşitli ve tutarsıız iktisadi politikalar ve büföünlük-
ten uzak uygulamalar tarımdaki verimliliği düşürdüğü 
giibi, ekonomik hayatımızı da büyük ölçüde etkilemek
tedir. Bu mesele mutlaka çözülmelidir. Tarımın en 
hayati konusu budur s 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Tarımla ilgili diğer sorunları ise şu başlıklar al

tında toplayabiliriz; ama bütün bu sorunların ortaya 
çıkardığı tablo tarımda çalışan nüfus başına gelirin 
düşmesi, nispi verimliliğin azalmasıdır. 
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Sorunlara başlıklar halinde, değinecek olursak : 
Tarımda yatırımlar yetersizdir. 
Tarımla ilgili yönetim dağınıktır ve yeterli dere

cede koordineli değildir. 
Tarım kredileri yetersizdir ve dağılımı iyi organi

ze edilememiştir. 
Türkiye'de etken bir tarımsal fiyat poitikası uygu

lanamamıştır. 
Tarmun vergüendirilmesi rasyonel olmamıştır. 
Tarımsal araştırmalar yetersizdir. 
Bu sorunların dışında temelde önerilerimiz birkaç 

noktada toplanmaktadır, 
Türkiye'mizde gerçek bir tarım gelişmesini istiyor

sak ki, (Millet olanak istiyoruz) tarımın bütününü kap
samına alacak yeni bir plan anlayışı ve felsefesi içe
risinde en kısa zamanda kısa, orta ve uzun vadeli ge
nel bir tarım planı yapılması ve tarım seferberliğinin 
ilanı gerçek manada şarttır. 

Her şeyden önce Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Ban
kası, Toprak Mahsulleri Ofisi, Et ve Balık Kurumu 
Genel Müdürlüğünün ve tarımla ilişkisi bulunan bü
tün hizmet ve faaliyet ünitelerinin Tarım Bakanlığı ça
tısı altında toplanması gerekir. Bu suretle, merkezde 
merkezi bir sistem ve otorite; fakat bütün Türkiye'ye 
her türlü üniteleri ile toplu olarak dağılmış hizmet bi
rimleri köylümüze sunulmalı, köylümüzün ayağına git
melidir. 

Tanımda bölgesel toprak düzenli, verimi artırıcı 
topraklandırma ve kesinkes ürerimi aksatmayacak bir 
düzenleme şarttır. Tarımsal araştırmalar dağınıklıktan 
kurtarılmalı, gerekirse tamamı Tarım Bakanlığı bünye
sinde yer alacak Tarımsal Araştırmalar Genel Müdür
lüğüne bağlanmalıdır. Destekleme fiyatları, dünya pi
yasaları esas alınmakla birlikte tarım üretidlerimizıin 
bekleyiş ve çıkarlarına da uygun olarak değişmeyen 
politikalar şeklinde uygulanmalıdır. Tarım yönetimin
de görevli bütün kamu kurumları yeniden reorgamize 
edilmeli, aralarında gerçek bir koordinasyonu da sağ
layacak bir biçimde düzenlenmelidir., 

En önemli sorunlarımızdan biri de çiftçi memur, 
çiftçi teknisyen, çiftçi uzman diyalogunun sağkkh bi
çimde kurulması ve sürdürülmesidir. Bu amaıönerilerd-
mizin hedeflendirdiği amaç, tarımın geliştirilerek sa
nayileşmeyi hızlandırmak, tarımsal ürünlerin ihracatı
nı artırmak ve aırtam nüfusumuzu herhangi bir ülkeye 
muhtaç bırakmadan besleyebitaekHir. 

Hepinizi saygılarımla selamlarım. (Alkışlar.) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Feridun Güray'ı rica edeyim. 
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,S. FERİDUN GÜRAY — Sayım Başkan, değerli 
üyeler; 

Tarım ve Orman Bakanlığımın yurdumuzun kalkın
masında çok önemli ve özel bir yeri vardır. Siyasi ba
ğımsızlığımızı tescil ettirdiğimiz Lozan Konferansımda, 
«Bir süre sonra yardım diye kapılarımıza geleceksi
miz» diyenler ekonomik yönden ülkemizi yıkmak için 
o zamandan beri çalışmaktadırlar. Bu anlamda eko
nomik kurtuluşumuz bir balkımdan Tarım ve Orman 
Bakanlığından geçmektedir. Bu anlayış içinde çok ba
şarılı çalışmalarını müşaıhade ettiğimiz Sayın Bakanı, 
değerli Müsteşarını ve yetbillerM huzurlarınızda 
takdirle anıyorum. 

,Ben Orman Genel Müdüriiüğünün sorumları üzerin
de durmak istiyorum : 

Önceki yıllarda Orman Bakanlığı Bütçesi üzenin
de konuşan sayın Bakanlar iftiharla, «Bu yıl geçen yıl
dan şu kadar metreküp fazla kerestelik emval veya §u 
kadar ster fazla odun istihsal ettik» derlerdi. Bunun 
anlamı kısaca bu yıil yüz senede yetişen ormanlarımızı 
daha da tahrip ettik <demefctir. Onman kesmekle öğün-
mek herhalde haklı görülemez; çünkü Onman Teşki
latı bütün ağaçlandırma uğraşılanına, güzel güzel or
manlar yetiştirmelerine rağmen, bırakımız kesilenleri, 
yanan alanların tutarı kadar bile orman ölçüsünü iade 
edememekteydiler. Tabii çimlenme ise her kesilen alan 
için mümkün görülmez. Zira siyasi dönemlerde kesimi 
yapılacak miktarların ilmin emrettiği gibi değil,, siya
setçilerin arzuladığı şekilde tespit edildiği bilinen bir 
gerçektir; ama şimdi görüyoruz ki, bu yıl yanan alan
ların çok üstünde bir miktara ulaşan ağaçlandırma 
yapılmış bulunmaktadır. Bunu şükranla kaınşılıyoruz. 

Bir zamamlaır, «Orman suçları affedilemez» şeklin
deki Anayasa hükmüne rağmen, tüm siyasilerin mey
danlarda ittifakla «Af çıkartacağız:» yolundaki sorum-

' suzca beyanları neticesi ormanlar yakılmış ve tabii ör
tüleri kaldırılarak tarla haline getirilmiştir. O sıralarda 
Akyazı, ormanlarımdan yükselen alevlerin şiddetinden 
günlerce uyku uyuyamadığımızı ve büyük ıstırap çek
tiğimizi hâlâ hatırlıyorum. 

•Sonuç ne olmuştur?.. Bürokrasi çarkları işlemiş, ra
porlar düzenlenmiş, «Rüzgârdaan çıkmıştır, örtü yan
gınıdır» denilmiş ve biz kendimizi aldataışızdır. 

Orman yakmanın cezası Türk Ceza Kanununa gö
re kasten olursa 5 yıl, tedbirsizlikten olunsa 1 hafta 
hapis cezasıdır. Fiilin mahiyeti icabı, kasten olduğunu 
ispat etmenin imkânsızlığı veya güçlüğü gözönüne 
alındığında, cezasının ne kadar az olduğu açık ve se
çik görülmektedir. 

Buma karşın orman köylülerinin büyük sorundan 
vardır. Orman tahditi veya sınırları içinde kafan yer
lerdeki kişilerin her eylemi suçtur. Bvinde oturması, 
/tapulu da olsa arazisini sürmesi işgal, ormandaki ka
lyanın üzerimdeki yosunu koparması tabii örtüyü taib-
mip, koyununu otlatması izinsiz otlatma, odun topla
ması ormandan odun çıkarma ve meyvelerinin mah
sulünü alması orman olan yeri kullanma suçunu teş
kil eder. Orman köylüsünün bir 'tek fiili suç değildir; 
o da temiz havasından nefes almalktır. 

683li sayılh Onman Kanunu, 8 Eylül 1956 tarihin
de yürürlüğe girmliş ve cezai hükümleri hemen uygu-
danmaya başlanmıştır. Bunun yanında, orman içi köy
lülerinin diğer yerlere nakli, büküm altına alınmış ve 
fakat bugüne kadar bu konuda biç bir ilerleme sağla
namamıştır. Her yıl bütçeye bu fasıl ile ilgili alarak 
temsili bir miktar para konulllmakia yetinilmiştir. 

Orman köylüsüne arazî verildiğinde neler yapabi
leceklerini Özalp civarına nakledilenlerin Dönerdere 
köyünde meydana getirdikleri eserleri görünce anlaya
bilirler. 

(Atasından kalan tapulu yerini her yıl ektiğinde, 
bakkında zabıt tutulan ve Orman Kanununun 93//,lı 
maddesi gereğince 1 ay hapis cezasına mahkûm olan 
Mîlletin efendisi köylümüz, «Hâkim bey, tapu Devle
tin namusu değil mi?.,» diye soruyor. Biz kendisine, 
«Kanun öyle» diyebiliyorduk. Kader bu ya, şimdi on
lara ne diyeceğimi ben şahsen bilemiyorum. 

'Orman köylülerinin bu kısır döngüsüne çare bul
mak zorundayız. «Beni orman şayian yerden çıkarın» 
diyor, onları nakledemiyoruz; ama eylemiıerine gelin
ce en masum olanlarını bile cezalandırıyoruz. Bu du
rum, hukuk devleti olma esprisin© ters düşmektedir. 

Hukuk kuraü böyle çelişkili olunca, vatandaşları
mızı orman bakım memurunun insafına terk etmiş olu
yoruz. 

Orman teşkilatı personeli, en zor ve en mahrumi
yet yerlerinde çalışan fedakâr kimselerdir. Onların da 
birçok sorunüarı vardır. Dağda, bayırda gece gündüz 
çalışan bu kişilere fiili hizmet zammının verilmemesi 
eşitlik ilkesine ve görevin mahiyetine ters düşmekte
dir. Orman pensoneli içerisinde yetenekli ve idealist 
görevliler vardır; arnıa ne yazık ki, siyasi dönemlerde 
ablar da küstürülmüştür. 

ıBunu bir örnekle izah etmeye çalışacağım : Ak
yazı'nın Ankara - istanbul yollu üzerindeki Gebeş kö
yü civarındaki SMeymaniye ormanları, orman sayılan 
ve fakat yıllardır bataklık hallinde bulunan bir yerdi. 
Son yıllarda Mudurnu çayının ıslahı sonucu, arazi su-
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'lardan arandırıldı ve ekilebilir bdr hale geldi. Anlayan
ların beyanlarına göre, ıdıünyada pek nadir bulunan 
Karaağaç ve Kızılağaç ormandan burada mevcuttu. 
Müıtegallibe takımı araziyi açtırmaya, örtüyü kaldır,-
maya başladılar. Orman ve zabıtanın »bütün uğraşıları
na Ve adliyenin mevcutlu getirilenleri tevkif yoluna 
gitmesine rağmen, işgaller o zaman güç önlemdi. 

Orman İşletime Teşkilatı, arazinin değerlıendMteesli 
için çeşitli projeler sundular. Çok önemli mahiyet arz 
eden bu ekolojik faktörün değerlmdıMımesini istedi
ler. Bildiğim kadarıyla hepsi rafita, arazi de kapanın 
dıinde kadidi. 

Sayın üyeler; 
Açıkladığım hususlar, eski dönemlere ait hastalık

lardır. Şimdi görev yapan Bakanlık mensuplarına bir 
Jbret vesikası olsun diye arz etmiş bulunuyorum. 

Çok kıymetli zamanlarınızı daha israf etmeden, 
ormanların bitmemesi dileğiyle sıözleriımi bitiriyorum. 

.Saygılarımla. (Alkışlar) 
'BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Recai Dinçert rica ediyorum. 

REGAİt DİNÇER — Sayın Başkanım, Danışma 
Meclisinin çok saygın üyeleri, çok Muhterem Baka
nım ve Tarım ve Orman Bakanlığının değerli yöne
ticileri; sizleri saygı ile selamlıyorum. 

Yüce Meclisimizin 1982 yılı genel Bütçe görüş
mesinde Devletin bugünkü düzeni içerisinde, Türkiye 
ekonomisini ve tarımın yeri konusunu sizlere arz et
miş idim. Tarım ve Orman Bakanlığının 1982 Yılı 
Bütçesini görüştüğümüz bugünde, Yüce Meclisimi
ze tarımın mevcut durumu içinde yapısal bozuklukla
rı ve tarımsal kalkınma için alınması gereken önlem
leri satıfbaşlıkları halinde ifadeyle, çaresi için Yüce 
Meclisinizin bilgisine sunmaya çalışacağım. 

Dünyada 'sulh ve (huzura giden yol mideden ge
çer. Gıda temininin memlekette sulh ve huzur için
de yaşamanın birinci şartı olduğunu yüzyıllarca önce 
söyleyen Çin atasözü, geleceğe işaret etmiştir. 

Ulaşım ve haberleşme olanakları açısından yıldan 
yıla küçülen dünyamıza, artan nüfusun artık dar gel
meye başladığı endişelerini de getirmiştir. Dünya nü
fusu bugünkü 4 milyarın ancak yarısına yeterli bes
lenme, giyinme, barınma imkânlarını sağlayabilmek
tedir. Geri kalan insan topluluğu aç ya da yarı açlık
la savaşmaktadır. 30 - 35 yıl sonra çoğalacak insana 
bu dünyada yetecek kadar hava, isu, besin maddesi 
var mıdır?.. Dünya bu yükü kaldırabilecek midir?.. 

Buna neden, ülkelerin gıda maddelerini temin ede
cek olan tarımına çeşitli sosyal ve ekonomik durum

larıyla gereken şekli verememek ve bunun yanında 
en önemlisi, hızla artan nüfusuna dur diyememektir. 
Dünya genelinde nüfus % 2 artarken, gıda maddesi 
üretimi % 1,5 artmaktadır. Ancak, gelişmiş ülkeler
de nüfus artış hızı % 1 seyrederken, gıda maddesi 
% 2 olarak artmaktadır. Bunun yanında, gelişmemiş 
ülkelerde bu oran çok vahimdir. Bu ülkelerde nüfus 
% 3'den fazla artarken, gıda maddesi üretimi ancak 
% 0,5 artmaktadır. Tabiatıyla bu oran gittikçe hızla
narak dünyada istenmeyen, hüzün verici açlık tehli
kesi de giderek artmaktadır. 

Biz de böyle bir dünyanın her yönüyle stratejik 
bir bölgesinde bulunuyoruz; ancak gelişme halinde 
olan Türkiye olarak kendimizi garanti altına alma 
düzeni içinde çalışmamızı sürdürmekteyiz. 

Gıda maddesi deyince ilk düşünülen ekmek olmak
tadır. Zira, ulusları korkutan açlık meselesinde, aç
lığı giderecek yiyeceklerin en tesirlisi olan ekmek, 
dünyada yaşayan insanların % 30 besin kaynağını teş
kil etmektedir. 

Ekmeğin kaynağı olan buğday, son 4 yıldan bu 
yana petrol karşısında stratejik bir madde olarak kul
lanılmaktadır. Nitekim, 4 Ocak 1980 tarihinde, Af
ganistan'ın Rusya tarafindan işgal edilmesiyle Ame
rika, Rusya'ya vermesi gereken anlaşmalı buğdayını 
kısarak 3 milyar dolarlık bir zararı göze almıştır. 

Tüm gıda maddelerinin yegâne üretildiği kaynak, 
toprak olduğuna göre, yaşamanın kendisi olan ta
rımın yapıldığı toprak, Devlete yön verecek bizlerin 
azami müşterekte birleşeceğimiz, koruyacağımız tek 
nokta olmalıdır. 

Ülkemizde bir sektör kargaşası vardır. Her sek
tör «Asıl olan benim» diyerek, daima kendini ön pla
na aldırmayı hedeflemektedir, 

Değerli üyeler; 
Milletlerin 19 ncu yüzyılın ortasından başlayıp 

günümüze kadar sürdürmüş oldukları «İnsanlığa yar
dım» sloganı, insancıl duygu aşamasını tamamlamak 
üzeredir. Artık uluslar yalnız kendilerini ve kendi 
çıkarlarını ön planda tutmakta, ekonomik ve politik 
düşünceler acıma duygusunu unutturmaktadır. 

Huzurun ve toparlanma gününe eriştiğimiz bu gü
zel ülkemizde artık hep birlikte ekonomimize sahip 
çıkmalıyız. Ekonomimizi geliştirmeliyiz. Rastgele 
müesseselerin önüne kalkan olmak değil, doğruyu, 
güzeli yapma şuurunun hâkim olması gereken zaman 
içindeyiz. 

Zaman geliyor «Türkiye'de ilk defa sanayi ürünü 
ihracatı tarım ürünü ihracatını geçti» deniyor. Nedir 
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ihraç edilen sanayi ürünü? Halkın anladığı manada 
buzdolabı, çamaşır makinesi, otomobil, kamyon, ma
kine, elektrik araçları mı? Oysa ihracatımıza baktı
ğımızda, sanayi ürünleri ihracatı bölümünde tarıma 
dayalı işlenmiş gıda maddelerinin payı % 19,9, tarı
ma dayalı hayvansal ve bitkisel ürün olan tekstil ürün
leri ihracatı % 40'ın üstünde olup, halkın anladığı sa
nayi ürünlerinden makine sanayiinin payı % 0,2, elek
trikli makine sanayiinin payı % 0;1, ulaşım araçları 
sanayiinin payı % 06'dır. 

Zaten sanayiin hammadde ihtiyacının % 75'inden 
fazlasını tarım sağlamaktadır. Ekonomimizin hiçbir 
zaman ihmale gelmemesi gereken, bu iki anasektörü 
hakkında değişik bir misalle izahına çalıştığım bu gö
rüşle, kendisinden çok şey beklenen siz Yüce Mecli
sin saygın üyelerinin çok önemli olan bu noktaya bir 
defa daha dikkatlerinizi çekmek istedim. 

Aslında tarımın kendisi bir sanayidir. Açık fabri
kadır. Sanayi ihracı, tarım ihracını geçmiştir kavra
mı çok yanlış olur. Böyle olsa bile, bu sağlıklı ol
maz; neticede tarımın gerilediğini ya da gerileyece
ğini, neticede sanayinin hammadde yokluğundan ka
pasitesinin düşme, kapanma veya yeni fabrikaların 
eklenmemesi gibi bir kavramı ortaya çıkaracaktır ki, 
bu husus bilimsel olarak tüm ülkelerce artık ittifak 
edilen konu haline gelmiştir. Yoksa çağımız ekono
misinde endüstrileşme, milli gelire en çok gelir sağ
layan, teknolojiyi geliştiren, çalışan nüfusa en geniş 
iş imkânları hazırlayan, dengeli gelir dağılımını en 
iyi biçimde sağlayan, bölgelerarası gelişme farklarını 
giderici, sosyal ve ekğonomik yönleriyle bir kalkın
ma aracı olmanın ötesinde, toplumların bir kalkınma 
ölçüsü olarak tanımlanmaktadır. Tüten bir fabrika 
bacası, ekonomik bir gelişmenin işaretidir. 

Tarım, sanayiin, tüm ekonomilerin sürükleyicisi-
dir, hayatıdır. Tarım, uygarlıkta temel ölçüdür. Sü
rekli yenilik, bilgi, imkân, meşakkat isteyen bir mes
lektir. Açlıkla savaş ilmidir. 

Tarım ihmal edildiği noktada, diğer sektörlerin 
gelişmesi, sağlıklı bir ekonomiye dayanmaz. Tarım
sal kalkınma hızındaki müspet veya menfi yönde 
yüzde 1 değişikliğinin tüm ekonomi üzerindeki yan
sıması, çok daha büyük yüzdelere ulaşmaktadır. Zi
ra, sosyo - ekonomik alanda hacim ve ağırlık, ülke
mizin yapısal karakteri nedeniyle, tarıma dayalı bu
lunmaktadır. 

Bilindiği giibi bulgun ülkemizde nüfusun dörtte 
üçe yakını tarım kesiminde yaşadığı, ihracat gelirinin 
yüzde 60'ı, milli gelirin yüzde 21'i, sanayi hammad

desinin yüzde 75'i tarımdan geldiği faalde, 'bu sektöre, 
planlı dönemden önce olduğu gibi, planlı dönemden 
sonra da Plan hedef ve stratejilerimde öngörüldüğü 
üzere yeterli önem verilmemiştir. 

Sayın Başkan, saygıdeğer üyeler; 
'Birkaç cümle ile tarımcıların başarılarında çalışma 

güçlüğü yaratan, ülkemizin tarım kesim'indeki yapısal 
'bozukluklardan bazı örnekler vermek işitiyorum. 

Ülkemizin 28,5 milyon hektar 'tarım yapılabilecek 
azami sınırının olduğunu, ancak yaklaşık 21 milyon 
hektarının çoraklık, drenaj, çok şid'e'tli ve şiddetli eroz
yon problemleriyle karşı karşıya olduğunu daha önce 
ifade etmiştüm. Yani, tarım arazilerinin dörtte üçü 
problem 'taşımaktadır. 

IBunun yanında, tarım arazilerimizin çiftçilerimiz 
arasındaki dağılımında da büyük dengesizlikler bu
lunmaktadır. Ülkemizin çiftçilerinin yüzde lO'u orta
lama 4 dekar araziye salhip olup, yüzde 70,5'ini teşkil 
eden çiftçi aileleri için arazi varlığı 50 dekardan azdır. 

Görülüyor ki, çiiftçilerimizin yüzde 80,5'inin ara
zi varlığı 50 dekarın altında 'bulunmaktadır. Genel bir 
değerlendirme yapılması gerekirse, tarımsal işletmele
rin yüzde 95,5'inin arazi varlığının 200 delkardan az 
olduğu görülmektedir. 

11963-il 979 verileri incelenirse, toprak dağılımında
ki dengesizliklerin zamanla artarak daha da bozuldu
ğu anlaşdabilmektedir. Bu olumsuz durum, teknik 
hizmet götürmede ve ekonomik müdahalelerde bü
yük güçlükler doğurması yanında, sosyal yaşantımız 
açısından da sorunlar yaratmaktadır. Mesela, bir ila 
yirmi dönüm arasındaki işletmeler, toplam arazileri
mizin yüzde 46'sını oluşturmaktadır. Tarım arazile
rimizin yüzde 46'sına salhip olan bu işletmelerin üret
tiği zirai ürünlerin ancak yüzde 7 kadarı pazara su
nulabilmektedir. Demek ki, yüzde 93 ürettiği tarım 
ürünü kenld'i ihtiyacı için kullanılmaktadır. Bu konu
da buğdaydan bir örnek Verilmesi gerekirse, 20 ila 
50 dekar genişlikteki işletmelerde üretilen 'buğdayın 
yüzd'e .1121si pazara intikal etmökte, 50 ila 100 dekar 
arasındaki işletmelerin yüzde 24'ü, 100i ila 1000 dekar 
arasındaki işletmelerin yüzde 40'ı, 1000 dekardan bü
yük işletmelerin ürettiği buğdayın yüzde 75'i pazara 
sunulabilmektedir. 

Bu yapısal bozukluğun sonucu olarak, çoğunluğu 
teşkil eden 'küçük çiftçilerimiz, istenilen seviyede des-
ıtdklenememektedir. Toplam çiftçi sayıımzın yüzde 
70'i ticari gübre, yüzde 45'i traktör, yüzde 60'ı tarım 
ilacı kullanmakta ve yüzde 36'sı da sulama yapabil
mektedir,: 



Danışma Meclisi B i 46 27 . 1 . 1982 O : 3 

©una karşın, 500 dekardan büyük işletmelerin yüz
de 97'di mıodern girdi kullanırken, arazisi parçalana 
parçalana küçülmüş işletmelerin mıodern girdi kullan
ma güçleri de azalan arazi nispetinde küçülmüş, eko
nomik işletme olmaktan uzaklaştırılmıştır. 

Bugün yaklaşık 74 bin yerleşim ünitesinin oldukça 
çok; sayıda arazilerine hizmet götürmenin güçlüğü 
ortadadır. Bu 'husus, so'syo-ekonomik hizmet mekaniz
masında önemli darboğazlar yaratmaktadır. 

Türkiye'de tarıma elverişli araziler hudutsuz şekil
de, ölçüsüz şekilde sanayi tesislerine ve yerleşim üni
telerine ayrılmaktadır. Yalnız yerleşim alanı olarak 
19901da 1,5 milyon hektar arazinin elden çıkacağı tah
min edUmektedir. Sanayileşme ile elden çıkacak arazi 
de 'buna eklenirse bu alan iki misline ulaşabilecektir. 

Sulanan arazi miktarı 4 mülyon hektardır. Yurdu
muzda sulanabilir arazilerin ancak yüzde 30'u sulan
makta, yüzde 70'i su beklemektedir, Ne yazıktır ki, 
mevcut sulama şebekelerinden dahi tam olarak yarar
lanmak mümkün olamamaktadır. Tesislerin yapılmış 
olduğu yerlerde, sulanması gerekli alan ile gerçekte 
sulanan alan arasında yüzde 40-5Ö nispetitinde bir 
farklılık bulunmaktadır; suyun zamanında verileme
mesi, pompajların sık sık arızalanması, kanal, kanalet-
lerin işlememesi, bozulması vs. gibi nedenlerle. 

Türkiye tarımında 'kullanılan alan dışında toplam 
yüzölçümümüzün yüzde 31 'ine varan 23,5 milyon hek
tar orman ve fundalıkların üçte ikisi verimsizdir. Or
manlar uzun yıllar tahribata uğramıştır. Ormanların 
azalması ve tahribatın devam etmesiyle, yurdun top
rak ve su düzeni bozulmakta, her yıl büyük alanların 
arezyona uğraması hızlanmakta, sel yıkıntıları, tarım 
alanları ve kentler için çaresizliği ifade eden bir yazgı 
ve kader haline gelmektedir. 

Bu misalleri daha da artırarak ve genişleterek 
meseleye aynı zamanda çözüm tarzı getirmek şüphe
siz mümkündür. 

Tarımımız, yukarıda bazı misallerle arz ettiğim 
üzere, içimde ^bulunduğu bugünkü durumumuzu 'sürat
le bir düzenlemeyi zorunlu kılmaktadır. Tarımımızın 
yaşaması ve gelecek nesillere yaşanır bir vatan ve top
rak verilebilme şans ve başarısı için önemli gördüğüm 
önlemleri Yüce Meclisinize arz ederek konuşmamı 
tamamlayacağım. 

Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planında tarım 
sektörüne ayrılan yüzde 13,2 dolayındaki yatırımla, 
aide edilmesi beklenilen yüzde 5,5'li'k gelişme hızının 
gerçekleşmesi için, yatırımlar sürekli yükseltilmeli, 
yatırım ve realizasyonu için tedbirler alınmalı ve ay

rıca tarım ve ormancılığın, carü bütçe imkânları ge
liştirilmelidir. Tarımsal üretim üzerinde teknik ola
rak tarım yapılacak alanlara çekilmelidir. Ancak, ta
rımsal üretim için elverişli olmayan alanlar sanayi, 
şehirleşme ve diğer amaçlara verilmelidir. 

Buna karşılık teknik ve ekonomik olarak tarımda 
kullanılacak alanlar tarıma tahsis edilmeli ve tarımın 
kullandığı alandan faydalanma nispeti artırılmalıdır. 

Tarım topraklarının genişletilmesinde kıyı kuşağı
nı çevreleyen, orman içinde bulunan bir bölümü ma
ki ve fundalık olmak üzere 3 milyon hektar alanın 
ormana zarar vermeden tarımsal üretimde yararlan
ma olanağı araştırılmalıdır. 

Nadas alanları her yıl ekili hale getirilerek işlenen 
alanların hepsi her yıl ekilmeli ve ürün alınır duru
ma getirilmelidir. 

Dengeli bir tarla tarımında tahılların % 50, endüs
tri bitkilerinin % 25, baklagillerin % 25 olarak sis
tem geliştirilmelidir. 

Alan genişletilmesinde nadas alanlarının azaltıl
masından büyük imkânlar doğacaktır. Halen 8,2 mil
yon hektarı bulan nadas alanlarının sadece geçit böl
gelerinde bulunan 3 - 4 milyon hektarında nadasın 
kısa zamanda kaldırılması mümkün görülmektedir. 
Nadasın kaldırılabilmesi için her şeyden önce kışlık 
baklagillerin ekim nöbetine girerek tarla toprakların
da yukarıdan aşağıya organik maddece zengin, canlı 
kök kanallarının oluşturulması ilmen gerekmektedir. 
Bu konuda yapılan çalışmalar büyük ümitler vermiş
tir. 

Alan genişletilmesinde diğer bir olanak da, eko
lojik şartların yılda 2 - 3 ürün almaya elverişli ol
duğu ve sulama için büyük yatırımlar yapılan Güney
doğu ve kıyı bölgelerimizde tarım kültürünün değişti
rilmesi ve ikinci ürünün alınmasının teşvik edilmesi 
ve hatita bunun bir yükümlülük haline getirilmesi za
rurettir. Bu şekilde kullanılacak arazilerin artmasın
da, sulanabilecek arazilerin artırılması önemli oldu
ğundan, mevcut 4 milyon hektar sulanan arazinin tek
nik ve ekonomik olarak sulanabilecek şekilde ilk aşa
mada iki katına çıkarılması tedbirleri alınmalıdır. Bu 
konuda ikinci olarak geçen yıl soya tarımı çalışma
larından kazanılan deneyimler ile, bu tür faaliyetlere 
hız verilmelidir. 

BAŞKAN — Lütfen toparlamanızı rica ediyo
rum. 

RECAÎ DÎNÇER — Başüstüne efendim. 
Erozyonu önleyici tedbirler süratle alınmalıdır. 

Ormanlarda, yangınlar ve usulsüz kesilmeler önlen-
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meM, ağaçlama, teraslama çalışmaları genişletilmeli, 
meraların eski çağlardan kalma usuller ile ağır ve so
rumsuzca otlatılmasına mani olunmalı, erozyonu ön
leyici tarım tekniği ve bitki deseni uygulanmalı, eroz
yonu önlemek için ayrıca yukarı su toplama havzala
rında gereken önlemler alınmalıdır. 

Kentlerin toprak ve arazi etüdüne dayandırılma
dan genişletilmesine mani olunmalı, verimli tarım top
raklarının sanayi kuruluşlarınca işgali yasaklanmalı, 
arazilerden tuğla toprağı alınması suretiyle tahribi 
durdurulmalıdır. 

Tarım arazilerinin tarım dışı amaçlaria kullanıl
masını önleyen yasal ve 'kurumsal düzenlemeler sü
ratle yerine getirilmelidir. Bu amaçla arazi kullanma 
planlanması yapılmalıdır. 

Tarımda işletmelerin yetiştirecekleri ürün çeşitleri 
iç ve dış taleplere göre standart olarak açıklığa ka
vuşturulmalı, bunların üstünde kaliteli tohum, fide, 
fidanların yurtiçinden, gerekirse yurtdışından temin 
edilmelidir. 

Meraların faydalanma, bakım ve kullanımı dü
zenli bir şekle sokulmalı, tarla, mera, orman arazisi 
ilişkileri açık ve düzenli şekle getirilmeli, ormanlarda 
kadastro çalışmaları tamamlanmalıdır. 

Su ürünlerinin gerek açık denizlerde, gerekse kı
yı, akarsu, doğal göl ve baraj gölünde yetiştirilmesi 
sağlıklı ve netice alıcı biçimde planlanmalı, tarla ba
lıkçılığı teşvik edilerek gerekli yardım sağlanmalıdır. 

Tarım işletmelerinin küçülme ve parçalanmaları 
önlenmeli ve toprağın dengeli dağılımı kurulmalıdır. 
Önce veraset konusunda yapılacak değişiklikler ile ta
rım istetmelerinin küçülmeleri önlenmeli, tarım işlet
meleri sağlıklı bir yapıya kavuşturulmalıdır. 

Kredi üretim artışının etkili bir vasıtası olarak 
kullandırılmalıdır. Bunun 'için de kredi miktarı artı
rılmalı, faiz nispeti düşük tutulmalı, kredi zamanında 
verilmelidir. Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası ve 
Tarım Kredi Kooperatifleri Tarım ve Orman Ba
kanlığının ayrılmaz bir parçası halinde çalıştırılma-
îıdır. 

Tarımsal fiyat politikasının beklenen yararı vere
bilmesi için çeşitli bakanlık ve kuruluşlardaki karar 
birimlerinin dağınıklıktan kurtarılması ve bu politika
nın yetkili bir tek örgütçe oluşturulması uygulanma
sının sağlanması. Tarımsal fiyat politikası yoluyla 
hangi ürünlerin destekleneceği bilimsel kriterlere da
yanarak seçilmelidir. 

Tarımsal üretim yurtiçi talebi karşılayacak, AET 
ve İslam Konferansı organizasyonu ülkeleri talepleri

nin ve bu pazarı elde tutucu şekilde yurtiçi ve yurt
dışı talepler dikkatle saptanmalıdır. 

Tarımda üretilen ürünlerin arzulanan hedeflere 
ulaşmasında bütün ülkeyi içinde alan bir üretim 
planlaması yapılmalıdır. Hangi bölgelerde hangi ürün
lerin ve ne miktarda yetiştirilebileceği belirtilmelidir. 
Çiftçiyi üretimini nereye, nasıl satacağı tasasında bı
rakmamalıdır. Devletin önderliği üle kurulacak koo
peratif ve organizasyonlar ile ürünlere iç ve dış pa
zar hazırlanmalıdır. 

Tarımsal araştırmaları geliştirmek, ülkenin ve pra
tik hayatın ihtiyaçlarına göre daha çok yönlendirmek 
için özel çaba sarfedilerek bakanlıkların üniversite ile 
daha sıkı işbirliği sağlanmalıdır. 

En önemli olarak gördüğüm son madde ise; ta
rım tekniğinin, yeni teknolojilerin köye götürülme
sidir : 

Sayın üyeler; 
Tarım tekniğinin, yeni teknolojilerin araştırma ku

ruluşlarından alınarak köye taşınması kolay olma
mıştır, kolay olmamaktadır. İlçede bulunan teknik ele
manlar vasıta bulamamaktan köye gidememektedirler. 
Vasıtası olmayan ilçeler vardır. Vasıtası olan 'ilçele
rin benzin ödeneğinin kısıtlı olmasından istenilen 
seviyede görevin yapılamamasına neden olunmakta, 
ya da eski, arızalı vasıtaların tamir ödeneği yetişme
diğinden ilçelerdeki ziraat yüksek mühendisleri, ziraat 
teknisyeni ve ev ekonomisi teknisyeni yığınak halde 
görülmektedirler. 

Bugüne kadar yeni teknolojilerin köylere girişi 
tarımcıların büyük özverileriyle sağlanmıştır. Vasıtası 
olmayınca yaya, atla, oto'büsle, minibüsle gitmişler, 
çiftçinin tarlasında, bağında, bahçesinde, ahırında, 
kümesinde teknik uygulamayı göstererek yapmışlar, 
öğretmişlerdir. 

Ev ekonomistlerimiz köy kadınının biçki, dikiş, 
el sanatları, gıda muhafazasından, nüfus planlaması 
gibi köyde hızla çoğalan nüfusun normal nispetlerde 
çoğalması önlemlerine kadar tarım uzmanları köyün 
tarımına hayat vermiş, yenilik getirmiş, kadınını, 
erkeğini eğitmiş, mesai tanımamıştır. 

BAŞ/KAN — Lütfen bağlamanızı rica ediyorum. 
RECAİ DİNÇER — Dünyanın bugünkü gelişimi 

içinde Türkiye'de artık tarımcının köyde ikameti ka
çınılmaz olmaktadır. Arza çalıştığım hususlar aslın
da tespit olunan sorunlardır. Ancak, tarıma sağlanan 
az imkânlar ve gerekli yasaların çıkarılamayışı ve var 
olan yasaların da bugünün şartlarına cevap vereme-
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yişi tarımdaki kalkınmamızı zorlayarak bugüne getir
miştir. 

Sıraladığım problemlerin 'halli evvela yetişkin ta
rım elemanlarının bizzat köyde oturarak, köylüyle iç 
içe, her gün birlikte olmalarına bağlıdır. 

Köyün tarımsal yapısına göre 1 ila 4 köyün ta
nımına bakan ve bu köylere yapılacak tarım binası, 
lojmanı ve vasıtasıyla, ziraatçı, ev ekonomisti, vete
riner, hayvan sağlık memurlarını yerleştirmek mese
lesi anapnobtamii çözmeye yetecektir. 

BAŞKAN — Lütfen bağlamanızı rica ediyorum. 
RECAİ DİNÇER — Bitiyor Sayın Başkanım. 
1983 yılı bütçesine bina ve vasıta için konacak ek 

20 milyar veya her bakanlıktan l'er milyar lira bu 
amaca verilmesi, tarımın en önemli altyapı sorunu
nun temel1 noktasını hallederek, tarımda ciddi bir se
ferberliğin bu şekilde başlatılacağına inanmaktayım. 
Zira üzerinde en çok durulan tarımsal üretim plan
laması ancak bu altyapı sorunu ıhalledilirse ciddiyet 
kazanır, iç piyasa ve ihracat fiyatlarında istikrarsız
lıkların ananedenlerinden biri olan bu sorun sağlık 
kazanabilir. 

30 yıllık tarımın tüm kademelerinde yaşayarak, 
yaparak, yaptırarak geçen pürüzsüz meslek hayatımın 
tüm inançlarıyla bunları ifade etmiş bulunuyorum. 

Sözlerimi tamamlıyorum; sabah ezanından kalkıp 
akşam kararıncaya kadar 17 - 18 saat durup dinlen
meden çalışan, et yemeden, kömür, elektrik isteme
den, Devlete karşı yürüyüş yapmadan, milletini, mem
leketini müşkül durumda bırakmayan Atatürk'ün, 
milletimizin asıl çiftçisini artık bıktırmadan, ona da
ha iyi yaklaşmalıdır, milletine gıda maddesi üreten 
nasırlı eller öpülmelidir. 

Umudum, tarımdaki gelişmelerin süratlenmesi için 
Meclisimize gelen yasa tasarılarının süratle çıkarıla
rak tatbik safhasına yönelmesi, planlı, programlı bir 
tarım politikası ve bütçesiyle Sayın Bakanımızın baş
lattığı tarım seferberliğinin mutlu hedeflere süratle 
yönelmesidir. 

Sayın Bakanım, büyük devlet tecrübenizin yanın
da, tarımın tabanını tanıyan ender bir Hocamız ola
rak bir yılı aşkın vermiş olduğunuz temel hizmetiniz 
için zatı âlinize ve size ciddi olarak yardımcı olan yö
neticilere minnet, şükran borçluyuz. Arkanızdan ko
şarak yetişmeye çalıştığımız üzere, bu yeni maraton
da da zatı âlinize engin sağlık, sıhhat diliyorum, say
gılar sunuyorum. 

Belki ilk defa bu Mecliste Türk ekonomisinin bu
günü ve geleceğine tarafsız, ciddi bir bakış vardır. 

I Tarımın taşıdığı anlamı ve milli ekonomimizdeki ye-
I rinin takdirinde, bu Meclisin son derece duyarlı ol-
I duğunu görmüş olmam, umutlarımı tazelemiştir. Üç 
I aylık bir Meclisimizde, Türkiye'nin tüm sorunlarına 
I olan eğilim, meslek taassubu göstermeden Türkiye'yi 
I güçlü bir ülke yapmanın sürekli ve dinamik anlayışı 
I içinde, tarımın Türk çiftçisinin bu sorunlarına ce-
I vap bulması, Atatürk çiftçinin şükran borcu ile bü-
I yük değer taşıyacaktır. 
I Saygılar sunarım. (Alkışlar) 
I BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
I Aziz arkadaşlarım; 
I Konunun son derece geniş, son derece memleke-
I timiz bakımından hayati olması dolayısıyla, gördü

ğünüz gibi süre bakımından elden geldiğince anlayış
lı olmaya riayet ettim; fakat henüz beş arkadaşımız 
söz istemiştir. Ayrıca da mutadın üstünde son dere
ce enteresan yazılı sorular vardır. Bütün bunların la-
yıkı veçhile konuşulabilmesi, Sayın Bakanımızın da 

I gereği gibi cevapları verebilmesi için lütfen bundan 
böyle söz alacak arkadaşlarımızın süreye riayetlerini 
ve elden geldiği kadar da tekrarlardan kaçınmalarını 
istirham edeceğim. (Alkışlar) 

Sayın Zeki Özkaya, buyurun efendim. 

ZEKÎ ÖZKAYA — Sayın Başkan, Yüce Mecli
sin sayın üyeleri, Sayın Bakanım ve değerli Bakanlık 
mensupları; 

Söze başlarken memleketin tarımsal kaynaklarına 
hizmet ve yön veren, geliştiren, döviz temininde, bir 
bölüm endüstrinin gelişmesinde tartışılmaz yeri olan 
Tarım ve Orman Bakanlığının Bütçesini görüşürken, 
zaman akışı içinde fedakâr ve sabırlı Türk çiftçisinin 

I önünde şükranla bir an için durmak, ona gül ve çi
çek serpmek bir fazilet borcudur. 

I Bu dar zaman içinde ben ayrıntılara girmeyece
ğim. Ancak, üretimi birinci derecede etkileyen, or
ganizasyonla birlikte 1 - 2 madde üzerinde durmakla 
yetineceğim, 

Sayın üyeler; 
Toprak zannedildiğinden çok daha değerli bir var

lıktır. Bunu anlamak için bir santimetre kalınlığındaki 
bir toprağın oluşmasına ortalama 500 yıllık bir zama-

I na ihtiyaç bulunduğunu söylemek kâfi gelecektir. 
I İşte çiftçimiz bu büyük değerin üzerinde sanatını ic-
I ra etmektedir. Organizasyon fikrini çok kısa olmak 

üzere iki aşamada sunmaya çalışacağım : 
Birincisi; üretim faktörlerini incelediğimizde bun

ların birkaç bakanlığın elinde ve yetkisinde dağınık 
I bir biçimde bulunduğunu görürüz. Halbuki, bunlar 
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birbirlerini aynı zamanda tamamlayan üniteler du
rumundadır. Toprakla, sulama Köy İşlerinde, finans
man kaynakları Ticaret Bakanlığında, tohum, gübre, 
yayım servisi Tarım ve Orman Bakanlığında, pazarla
ma ise çeşitli birliklerin, belediye halleri, komisyon
cular, aracılar ve tefecilerin hâkimiyetindedir. Çiftçi 
ürününü değerlendirmek için bunların arasında dola
şır, âdeta danseder durur. 

Çiftçi gerçekten ürününü elinde fazla tutamaz, 
hemen paraya çevirmek zorundadır. Borçludur, as
lında deposu, silosu, ürününü koyacak yeri de yok
tur. Tarladan doğrudan doğruya pazara gider. Buğ
day üretir kendisi kilosunu 15 liradan satar, bu fi
yat dki ay sonra aracıların elinde 35 liraya çıkar. 
Mercimek üretir kilosunu 30 liradan satar, iki ay son
ra 90 liraya yükselir. Fasulye üretir 50 liradan sa
tar, 110 liraya çıkar kısa bir süre içinde. 

Çiftçinin parası yetmez, pamuğunu henüz çiçek
te iken satışa sürer, narenciyesini nenüz fındık büyük
lüğünde iken aracılara devreder, avans temin etmeye 
çalışır. Sonunda çiftçinin mali dengesi bozulur, girdi
lerle çıktılar arasında hesapları karışır, ne yapsın bü
tün umutlarını gelecek yılın muhtemel bereketine bağ
lar, avunur. 

Negatif bir bilanço ve borç yükü ile yeni sezona 
girer, sıkıntılarla baştan çalışmaya gayret eder. Hani 
küçük bir benzetme yapacağım. Bir çayı hazırlamak 
için bardağı alt kattaki komşudan, şekeri üst katta
ki dostunuzdan ve çayı öbür semtteki, öbür sokak
taki tanıdıktan toplayıp ve her seferinde bu mater
yaller için yedi mahalle dolaşacaksanız, pişireceğiniz 
çayın ne tadı, ne yararı olur. İşte dağınıklığın yarat
tığı durum budur. 

En basitinden toprak ve sulama, finansman ve di
ğer girdiler bir bakanlığın bünyesinde toplanabilir, 
toplanmalıdır. 

İkinci aşamada temas edeceğim nokta; çiftçinin 
kendi bünyesinde teşkilatlanmasıdır : 

Yürürlükteki Ziraat Odası Kanunu zaten doğar
ken ölmüştür. Hiç de yeterli bir Kanun değildir, bu
nu herkes •bilmektedir. Çiftçimiz ezelden beri rüştü
ne varmıştır, hiçbir velayete ihtiyacı yoktur. İhtiyacı 
olmadığı halde ürününü kontrol etmekten uzak bıra
kılmıştır. Çiftçi üretim dallarına göre kendi meslek 
grupları içinde birleşmelidir. Bütçesi ile, yönetimi ile, 
üretimi, tesisleri, ambalajı ve pazarlaması ile karar 
sahibi olmalıdır. Üretim politikasında görev ve sorum
luluk yüklenerek silosunu, deposunu, altyapı tesis
lerini, belediyenin dışında hallerini kurabilmelidir. 

Üretim fazlalıklarını kendi bünyesinde oluşacak kü
çük sanayi işletmelerinde işleyebilecek bir kuruluş 
haline gelmelidir, getirilmelidir, 

•Bunun misalini Amerika'da görmüştüm. Oregon 
Eyaletinde böyle bir kuruluş kendi üyesi olan bir 
çiftçinin ürününü gerekirse finanse etmekte, depola
makta, pazarlamakta ve bu hizmetlerine karşılık ör
neğin buğdaydan kilo başına iki Cent almakta idi. 
Biz de böyle bir organizasyon olsaydı, 15 milyon ton 
buğday rekoltemize göre kilo başına birer lira alınsa 
her yıl bu kuruluşun kasasına yalnız buğdaydan 15 
milyar lira girecekti. Başka ürünler de buna eklenir
se, çiftçinin elinde oluşacak bütçe ve hizmetin etken
liğini düşünmek mümkün olacaktır. Tabiatıyla dev
letin vergi tahsilatı da o nispette kolaylaşacaktır. 

Evet, işte batı modeli bir kalkınma örneğidir bu. 
Biz bunu bugüne kadar gerçekleştiremedik. Sebebi, 
zorluğundan değil, genel politikada çiftçinin bu gibi 
meselelerine eğilmediğimizdendir. 

Gelişmiş dünyanın anladığı biçimde çiftçinin ya
nında olmak istiyorsak, üretimi hızlandıracak sistem
leri getirmek zorundayız. Büyük Atatürk ta o zaman
lar : «Milli ekonominin temeli ziraattır» demekle he
defi göstermiştir. Sonra : «Türkiye'nin gerçek sahibi 
ve efendisi, gerçek üretici olan köylüdür.» Sözünü 
ilave etmekle konuyu gündeme getirmiştir. 

Değerli, sevgili Başkan ve üyeler; 
Çok içtenlikle söylüyorum. Tarih sizlerden bahse

decektir. Yüksek bir amaç çevresinde toplandığınızı 
kaydedecektir. Gündeminizin (D) maddesi Türkiye'nin 
sahibi ve efendisine yönelik olmalıdır. 

Ülkemizin yitirilecek zamana tahammülü yoktu. 
Türk çiftçisi, yaşadığı çağın medeniyet seviyesinin 
icaplarını yerine getirmek için emeğini esirgememek-
tedir, 

Akdeniz kıyılarında, özellikle İçel ilinde birinci sı
nıf tarıma elverişli arazi hâlâ ormanın sınırları için
dedir. Öyle bir arazi ki, güneş enerjisi altında, dün
yada eşsizdir. Buralarda, çiftçi, sırtında toprak taşıya
rak, çıplak kayaların üzerinde tarla, bahçe ve sera 
sebzeciliği yapmaktadır. Ancak, biz bu gayreti takdir 
edeceğimize, bunu suç sayarak çiftçileri mahkeme 
kapılarında hırpalamaktayız, süründürmekteyiz. 

Değerli üyeler; 
Tek sözle; anarşinin son bulmasını istiyorsak, 

paranın gerçek istikrara kavuşmasını, 'enflasyonun dur
masını, toprakların kabiliyetinde kullanılmasını, hatta 
endüstrinin itam kapasiteye ulaşmasını ve sevgili mil
letimizin daha da güçlenmesini istiyorsak, önce çift-
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çiyi dağınıklıktan kurtarmalıyız. Sonra; sonra üretim 
dallarında, kendi bünyesinde organize etmeliyiz. Eko
nomik gelişmeyi hızlandıran birinci faktör budur. 

Sözümü bağlarken, bir noktaya daha değinmek 
isterim : 

Güney illerimizde, turfa bölgelerimizde bir ya
bancı tohum meselesi vardır. Bir kilo yabancı karpuz 
tohumunun 30 'bin liraya, bir kilo yabancı domates 
tohumunun 400 bin liraya el altından satıldığını çok 
aziz, çok değerli Bakanım iyi bilmektedirler. Pamuk
ta, buğdayda, hatta yumurtaya varıncaya kadar bu 
durum vardır. Üretimin artışında % 25 oranında müs
pet payı olan tohumculuğun veya tohum endüstrisi
nin memleketimizde kurulması hakkında Sayın Ba
kanım, aziz Bakanım ne düşünürler?.. Kontrolsüz ge
len bu 'tohum akışını önlemek için nasıl bir tedbir 
üzerinde çalışıyorlar?.. 

Sayın Başkan ve sevgili üyeler; 
Tarım politikasının gelişmesi, düzenlenmesi ve 

güçlenmesinde Tarım ve Orman Bakanlığının rakip
siz bir etkisi vardır. Bakanlık bu görevi dirayetle yü
rütmektedir. Rutin işlerin dışında, Tarım ve Orman 
Bakanlığının iç ekonomiden, dışa açılarak, uluslar
arası üretim zincirine göre bir planlama düzeyine gir
diğini sevinçle görmekteyiz, tç ve çevremizdeki dış 
dünyanın ihtiyaçları oranında, hizmet alanını motif-' 
lendirmekte ve ona göre istihsal politikasını yönlen
dirmektedir. Bunu şükranla kaydetmek isterim. 

Sözlerimi bitirirken, Sayın Bakanın verimli ve et
kili hizmetlerini bu yüce kürsüden dile getirmeyi ye
rine getirilmesi gereken bir görev saymaktayım. Bu 
'vesileyle Tarım ve Orman Bakanını yürekten kutla
rım. Yüce Meclisinizi de en derin saygılarımla selam
larım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Bahtiyar Uzunoğlu'nu rica ediyorum. 

BAHTİYAR UZUNOĞLU — Sayın Başkan, 
Yüce Meclisin değerli üyeleri; 

Bültçe - Plan Komisyonunun bir üyesi olarak, 
tarımı ilgilendiren Ibür konuda «düşüncelerimi Yüce 
Meclisinize sunmak fırsatını bahşeden Sayın Başkana 
ve Bütçe - Plan Komisyonumuza gösterdikleri hoş
görü >ve anlayış d'oi'ayısryla teşekkürlerimi arz ede
rim. 

Muhterem arkadaşlar; 
Uğraş ve ihtisas alanım itibarıyla, tarım sektö

ründen gelmemekteyim. 'Bu nedenle, tarımla ilgili so
rumların dile getirilmesini ihtisas sahiplerine:, onunla 
uğraşanlara bırakmanın daha doğru olacağına inan

maktayım. Esasen tarım alanında ihtisas sahibi olan 
değerli arkadaşlarım, tarıma ve tarımın dertlerine ve 
bunların çözümlerine 'büyük bir vukufla benden ön
ce eğilmiş IbuÜunmakta'dırî'ar. Bendeniz sadece kendaı 
İhtisas dallım olan; sigortacılık alanında tarımla da 
iligili bulunan bir hususta yani, ıtarım sigortası konu
sunda maruzatta bulunmak ve düşüncelerimi Yüce 
Heyetinize kısa bir (konuşma içinde sunmak istiyo
rum: 

Değerli arkadaşlarım; 
Sözlerimin başında Ulu Önder Atatürk'ün tarım

la ilgili düşüncelerine ve tarıma verdiği öneme kısaca 
değinmeyi, yıoil gösterici bulmaktayım. Atatürk, be
lirttikleri ekonomik düzen içerisinde sanayileşmeye 
ehemmiyet atfetmekle beraber, tarımın sanayileşme
deki rolünü de asla unutmamıştır. O'nun «Bu (mem
leketin hakiki efendisi köylüdür.» Şeklindeki sözle-
ri tarıma ne derece önem verdiğini açıkça yansıtmak
tadır. 

Atatürk'ün tarımla Igüi düşüncelerini veciz ve 
özdt bir şekilde şu sözlerin de bulmak mümkündür. 
Atatürk aynen şöyle demektedir : «'Memletimiiz, zi
raat memleketidir. Bu itibarla halkımızın ekseriyeti 
çiftçidir. Binaenaleyh en büyük kuvveti ve kudreti 
bu sahada gösterebiliriz ve bu sahada mühim müsa
baka meydanlarına atılabiliriz.» Ulu Önderimiz bu 
sözleriyle; şüphesiz kalkınmaya nereden başlayaca-

! ğımızı belirtmiş bulunmaktadır. 

Sayın Başkan, değerli 'arkadaşlarım; 
Hepinizin bildiği gibi ekonomimiz yapısı itiba

riyle, tarıma dayalı 'bir bünyeye sahip bulunmakta
dır. Hal böyle olmakla beraber; Türk tarımı uzun 
yıllar ilkelliğini muhafaza etmiş ve üretiim artışı ya 
ekim alanlarının genişletilmesine, ya da hava şartla
rına bağlı kalmıştır. Bu bakımdan tarımda verimli
liği artırmak, üretim istikrarını sağlamak, tarımsal1 

ihracattı geliştirmek ve tarımla uğraşanların bayat se
viyelerini yükseltmek amacıyla, çeşitli önlemler alın
ması zorunluluğu duyulmuş ve uygulama alanına ko
yulmuş veya koyulmaktadır. Ancak, bu tedbirlerin 
tümü ile biir arada mütalaa edilmesi halinde, yine de 
bazı boşlukların bulunduğu gözden kaçmamaktadır. 
Kanaatimizce bu boşluklardan biri de tarım sigor
tası alanındadır : 

Malûmlarınız olduğu üzere, ıtarım, diğer sektör
lere nazaran hava şartlarının daha fazla etkisine ma
ruz bulunmaktaidır. Örneğin; hepimizin zaman, za
man müşahede ettiği gibi, su baskınları ve yağmur
lar ülkemizde bazı bölgelerde felaket hailini almakta 
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ve arazileri sular altında kalan üreticiler bundan bü
yük zarar görmektedirler. Bu durum da genellikte 
yapılan şey, sadece TC Ziraat Bankasınca çiftçi 
borçlarının ertelenmesi olmaktadır. Tabiatıyla bu 
önlem, alınan krediye yönelik 'dup, başlı başına uğ
ranılan zararları doğrudan doğruya telafi etmekten 
uzak bulunmaktadır. Bunu sağlayacak olan, kanaa
timizce işte bu tarım sigortasıdır, bahsetmek istedi
ğimiz. 

Uygulama da bu sigorta halen hayvan ölümü ve 
dolu sigortası rizikolarına, yani muhataralarına inhi
sar etmektedir. Bu arada şu hususu hemen belirtmek 
isterim ki, silgorta şirketlerini teftiş eylediğimiz uzun 
dönemler içinde yaptığımız tespitlere ve ımüşahade-
lere göre sadece hayvan ölümü ve dolu rizikolarını 
kapsayan tarım sigortasının yeterince gelişmediği ve 
uygulamanın da maksadı «ağlamaktan uzak bulun
duğu anlaşılmış bulunmaktadır. Konuya bu açıdan 
yaklaşıldığında; tarımda hayvan ölümü ve dolu rizi
koları dışında, diğer rizikoların da örneğin; su bas
kını, don, rüzgâr, kasırga, ürün yangını, kuraklık gibi 
bu' sigortanın kapsamına alınması gerekmektedir. 

Öte yandan yıllardan beri 'kalkınma planı ve 
programlarında bu tür sigortanın yani, tarım sigor
tasının yaygınlaştırılmasına ve geMştirilmesime çalışı
lacağı vurgulanmakta olmasına rağmen bu konuda 
gerçekleşme bir yana, henüz hazırlıklarına bile ğirii-
şilememiştar. 

Tarımsal üretimin ekonomimiz içindeki önemi 
gün geçtikçe daha belirgin bir şekilde ortaya çıkmak
ta ve tarıma dayanmayan bir sanayileşme hareketinin» 
noksan olacağı hususu üzerinde ittifak edilmektedir. 
Bu hal, ülkemizdeki hızlı nüfus artışı ile birilikte 
ağırlığını hissettiren beslenme sorunu yönünden ol
duğu kadar, .dünya beslenme 'sorununa ihracatımızla 
katkıda bulunmak ve bu sayede döviz girdisi sağla
mak yönünden de akılcı bir düşünüşle üzerinde du
rulması gereken bir husus olarak ehemmiyet arz et
mektedir. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarımı; 
Sonuç olarak şulnıu (ilfadle etmek istiyorum : 
Tarımsal faaliyetlerin hayvan ölümlü ve dblu rizfi-

ıkjodlajrj. yanında diğer tabiat olaylarını ve felâketlerini 
içeren rizikolara karşı da sigorta teminatı kapsamına 
alınması, yarü sigorta kuvartürüne dahil edilmesi tarı
mımızın gelişmesi ve tarımla uğraşanların korunması 
bakımından zorunluluk arz etmektedir. Esasen sigor
ta, toplumda hayat seviyesi düşük ve gelir düzeyi az 
kesimler için daha çok önem ifade etmektedir. Konu

ya bu açidan bakıldığında tarım için sigortanın ne 
denli zorunlu olduğunu Vurgulamaya sanırım gerek 
kalmiamak'tadır., 

Tarım sigortasının Türk tarımıma yapacağı katkı 
balcıımından Tarım ve Orman Bakanlığınca Ticaret 
Bakanlığıyla işbirliği yapılarak halen yürütülmekte olan 
bu tür sigortanın dışımda 'kalmış bulunan biraz ön
ce siözünü ettiğimiz rizikoların da tarım sigortası kap
samına dahil edilmesi hususunun artık ele alınmasını 

• ve bunun kısa zamanda gerçekleştirilmesine çalışıla
rak uygulamanın yaygımlaştmima'sını ve bu arada özel
likle ifade etmek İstiyorum, sigorta primlerinin de ri« 
ziko nevileri itibariyle bu tür sigortayı özendirici dü
zeylerde tutulmasını temenni etmekteyim. 

tSözferime son verirken Tarım ve Orman Bakanlı
ğı Bütçesinin ulusumuza ve tüm üreticilerimize hayır
lı ve uğurlu olmasını diler, Yüce Meclise en derin 
saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Salih tnal'ı rica ediyorum. 

SAIİH İNAL — Sayım Başkan, Danışma Meclî
sinin saygı değer üyeleri; 

Tarım ve Orman Bakanlığının 1982 Yılı Bütçesi
nin görüşülmesi şurasında ben de birkaç konuya de
ğinmek İşitiyorum. Ancak sözlerime başlarken, uzun 
yular ilim, irfanından feyz aldığım çok değerli Hc-
cam sayın Bakanım Profesör Sabahattin Özbek'e ve 
onun değerli mesai arkadaşlarıma, meslektaşlarıma en
gin saygılar sunuyorum. 

Tarım ve Orman Bakanlığının lâzımı gayri mü-
fârıkt olan değeri! Hocam, konuşmam sırasında sürçi-
lisan edersem beni hoş görünüz. Bunu lütfen, milli 
duygularla meşbu olan bir kişinin görev heyecanına 
bağışlayınız., 

Saygı değer arkadaşlarım; 
Bir toplumu rahatsız eden başlıca üç çeşit düşman 

vardır. Bunlar sırasıyla; 
1. Toplumu yok etmeye çalışan düşman, 
2, Cehalet, 
!3, Açlıktır. 
Bir ülkede her çeşit tehlikeyi bu üç düşmandan bi

risi olusjturur. Bu nedenle birimci düşmana karşı gelen 
güç, o milletin ordu gücü, ikinci düşmana karşı gelen 
güç eğitim, üçüncü düşmana karşı gelen güç ise ta
rım gücüdür. 

Bir ülkeriim bu üç gücü de kuvvetli olursa o ül
ke hiçbir zaman rahatsız olmaz. Bu görüş muva
cehesinde diğer iıki gücümüzün gelişmesine paralel 
olarak tarım gücümüzün de her yönüyle geliştirilme-
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si ülkemizin geleceğinin garanti altına alınması bakı
mından büyük bir önem taşımaktadır. Bu da Tarım 
ve Orman Bakanlığı çalışmalarıyla mümkün olacak
tır, 

Bu itibarla, Tarım ve Orman Bakanlığının çalış
malarına bu açıdan bakarak değerlendirmek ve yıl
lık bütçelerini eksiksiz olarak oluşturmakta büyük 
yarar mütalaa etmekteyim. 

Burada hemen şu hususu belirtmek isterim ki, ta
rım alanında yapılan hizmetler 1 5 - 2 0 katlı bir bina 
veya bir boğaz köprüsü gibi dikeyine yükselen eser
ler gibi derhal! görünür değil, ülke sathına yatay ola
rak yayılan ve doğrudan gözle görülmeyip, toplum 
yaşamındaki olumlu etkisiyle ancak kendisini belli 
edebilecek niteliktedir. Bu durum tarım alanında ça
lışanlar için bir şansızlıktır, 

Bakarsınız bir kimse iki fidan veya bir çiçek fi
desi diker, dağarcığında taşıdığı birkaç kırıntı tarım 
bilgisi vardır, derhal allâmeikül olur, tarım alanında 
söylemedik söz bırakmaz. Bilinmesi lazımdır ki, ta
rım, üstü açık bir fabrika olup, her an çeşitli riziko
larla karşı karşıya bulunmakta ve bir ürünün üreti
minden itibaren hasat, ambalaj, pazarlama, değer
lendirme konuları dahil tüketimine kadar her yönde 
daha bilinçli çalışmayı gerektirmektedir. Bu neden
le, bu gibi konulara ait sorunların çözümünü ehline 
tevdi etmek lâzımdır. 

Ülkemizde tarımsal faaliyetler, bir ipek böceği
nin gömlek değiştirmesi gibi birtakım istihaleler ge
çirmiştir. Şöyle ki, başlangıçta üretimi artırmak üze
re öncelikle ekim alanlarının genişletilmesine önem 
verilmiştir. Bu birinci safhadır. Ancak bu safhada, 
yani tarımda kullanılabilecek arazilerin tümünün 
normal şartlar altında değerlendirilmesi sonucu üre
tim artışı arzulanan düzeye ulaşamamıştır. Bu defa 
tarım bölgelerimizde ekolojik koşullara uygun ola
rak birim, alanından kalite ve kantite yönünden da
ha yüksek verim alabilmek üzere ekonomik değeri1 

yüksek olan ürünler üzerinde çeşitli araştırma çalış
malarını, kültürel tedbirleri ıslah ve mekanizasyon 
olanaklarını geliştirmek zarureti doğmuştur. Bu da 
ikinci safhadır) 

Ülkemizin birçok tarım bölgeleri İbaten bu ikinci 
safhada bulunmaktadır. Bu safhada tarımdaki moder
nizasyon ve tarım endüstrisindeki gelişmeler sonucu 
ülkemizin önemli ürünleri üzerinde verim ve kalite 
bakımından dünya standartları düzeyine ulaşılmıştır. 
Bu küçümsenecek bir durum değildir. Bu konuyu bir 
örnekle gözönüne sermeye çalışacağım. 779 bin kilo

metre kare olan ülkemizde buğday üretiminde dekara 
verim 1920'lerde ortalama 70 kg. idi. Uzun yıllar de
vamlı olarak buğday ithal eden 'bir ülke durumunday
dık. Tarımdaki teknolojinin geliştirilmesi sonucu 'bu
gün dekara verim bölgeden bölgeye değişiklik arz et
mekle beraber ortalama 200 ila 300 kig.'a ulaşmış ve 
50 milyona yaklaşan nüfusumuzu beslemekle beraber 
buğday ithal eden ibir ülke durumundan çıkıp, buğday 
ihraç öden bir ülke düzeyine ulaşmıştır. Bu durum da
ha Ibirçok tarım ürünlerimizde de böyledir. Bu ko
nuda Tarım ve Orman Bakanlığının çalışmalarını tak
dir duygularıyla belirtmek isterim. 

Az evtvel belirtmeye çalıştığım tahıl tarımı ki, bu
nun en ağırlıklı olanı buğdaydır, bunun üzerinde ta
rımsal kuruluşlarda yapılan uygulamaya dönük olan 
araştırma çalışmalarının sonucu tarımsal bölgelerimiz 
için önem taşıyan Dicle, Cumhuriyet, Çakmak, Tunca, 
Gökgöl ve 'bunlar gibi önemli buğday çeşitleri bu
lunmuş ve bazı buğday çeşitleri de emportasyon yo
luyla ülkemize sokulup üretici neadlinde üretimleri
nin geliştirilmesiine çalışılmıştır. Bu çalışmalar yoğun 
bir şekilde devam etmektedir. 

Burada hemen şu hususu vurgulamak isterim ki, 
Ulu Önderimiz Atatürk'ün belirttikleri gibi yaptıkla
rımızı asla kâfi görmeyeceğiz. Bu ülke doğrultusunda 
tarım alanında da daha iyiye, daha güzele ve daha 
doğruya yönelmek görevimiz olacaktır. Halen şuna 
inanıyorum ki, Tarım ve Orman Bakanlığınca her yıl 
çiftçimize verilen sertifikalı veya anaç düzeyindeki 
buğday tdhumluğu bütün çiftçimize yeteri miktarda 
verilememektedir. Ülkemizde buğday üretimi yapan 
çiftçimizin bir kısmı hâlâ verimi düşük mahalli bazı 
buğday çeşitleri üretmekte ısrar etmektedir. Bu da, 
Tarım ve Orman Bakanlığınca üretilip dağıtılan to
humluğun ortalama !% 30'una tekabül etmektedir de
nebilir, 

Verimi düşük olan ibir buğday çeşidini kullanmak 
nedeniyle yıllık üretim kapasitesine olumsuz yönde 
etki yapacağı aşikârdır. Bu nedenle, tohumluk üreti
minin geliştirilmesine ve ihtiyaca gereği gibi cevap 
verecek üretim kapasitesine çıkarılmasına önem veril
melidir,: 

Tekn'ik alandaki çalışmaların geliştirilmesi ve to
humluğun çiftçiye yöresindeki devlet üretme çiftlik
lerinden tam ve zamanında verilmesi suretiyle pek 
yakın gelecekte yıllık ibuğday üretim miktarının 15-16 
milyon tondan 4-5 milyon ton fazlasıyla 19-20 mil
yon tona çıkarmak mümkün görülmektedir. 
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'Böylece 'buğday üretiminde bir yılda 4-5 milyon 
ton gibi bir üretim artışı milli gelire bir yılda 80 
ila 109 milyar gibi 'bir gelir sağlayacağı açıkça or
tadadır. Bu küçümsenecek ibir rakam değiMr. Bu 
itibarla, kısa sürede milli gelire büyük katkılar sağla
yacak olan tarım alanına gerekli hizmetleri en etlkili 
•bir şekilde götürmek, büyük çaba gösteren Tarım ve 
Orman Bakanlığı 'Bütçesinde daha fazla olanaklar 
sağlaimalkla mümkün olacaktır. Diğer bir ifadeyle Ta
rım ve Orman Bakanlığının Iher ürün dalındaki üre
timin artırılması için ele aldığı çeşitli araştırma, 
üretim ve değerlendirme alanındaki çalışmalar ve ya
tırımları için talep ettiği ödenekler yıl 'bütçelerinde 
eksiksiz olarak yer almalıdır. 

Yıldan yıla ülkemizdeki nüfus artışı ve 'birçok ya
bancı ülkelerde açlık tehlikesi çanlarının çalmaya baş
laması, tarım alanında çalışanların dalha çok ürün elde 
ötmeye zorlamaktadır. 

'İşte, Ibuıgün artık, tarım alanlarını artırmak imkânı 
olmadığına göre, bir yandan ıbirim alandan kalite ve 
kantite yönümden dalha yüksek verim elde edebüımek 
olanakları üzerinde durulurken, diğer yandan ülke 
çapında ikinci ürün araştırrna-yayın projesi çalışmala
rından elde edilen sonuçlar uygulamaya konmak sure
ciyle, aynı yerden bir yılda ikinci ürünü üretmek ça
lışmalarını geliştirmek gereği doğmuştur, işte 'bugün, 
tarım alanındaki çalışmalarda 'bu üçüncü safhaya 
gelinmiş bulunmaktadır. Yapılan 'tespitlere göre, Tür
kiye'nin dkolojik koşulları uygun olan yörelerinde 
buğday ve arpa hasadından sonra toplam 370 bin 
hektar ara'zi; aynı yıl soya, mısır, yerfıstığı ve susam 
gibi bitkilerden bircisi ikinci ürün olarak değerlendiri
lebilecek durumdadır. 

'Bu itibarla, mevzubahis çalışmayı 1982'de 10 ilde, 
sulanabilir şartlarda 55 bin hektar arazi üzerinde ge
liştirmek üzere gerekli ön çalışmalara girişilmiş oldu
ğunu memnuniyetle görmüş bulunmaktayız ve 1983 yı
lında bu uygulamanın 15 ilde 105 bin hektar sulanır 
arazi üzerinde yapılmasının planlanmış olması, bizi, 
fazlasıyla memnun etmektedir. Söz konusu ikinci 
ürün artırma yayın projesinin gerçekçi bir şekilde 
uygulamaya geçmesiyle, 1982 yılında 5,3 milyar TL 
bir gayri safi hâsıla sağlanacağı ve bunu takip eden 
diğer yıllar da bu alandan 35 milyar TL değere varan 
bir üretim elde etmek mümkün görünmektedir. 

Ayrıca, yurdumuzda kuru tarım alanlarında 8 mil
yon hektar nadas alanı bulunmaktadır. Tarım ve Or
man Bakanlığının, bu nadas alanlarının azaltılması yö
nündeki çalışmaları da ileri bir adımdır. Yemlik ve 
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yemeklik mercimek, nohut, korunga ve fiğ gibi bak
lagillerin nadasa bırakılması, öngörülen arazilere eki
mi suretiyle nadası kaldırmak yönündeki çalışmalar
da başarıya ulaşacak niteliktedir. Bu çalışmalar, 14 
ilde sadece, bir ve ikinci sınıf olarak tespit edilen, 
toplam 1 milyon 1!16 bin hektar alan üzerinde uygu
lanması öngörülmüştür. Böylece bu nadas alanlarının 
değerlendirilmesi suretiyle milli gelire her yıl milyar
larca lira bir gelir katkı sağlanacaktır. Uygulamaya 
'konulmuş olan antepfıstığı, zeytin, bağ, narenciye ve 
benzeri ürünlere alit projeler de aynı derecede (büyük 
önemi haiz bulunmaktadır. 

Önemli gördüğüm bu ve çözümü gerekli olan bazı 
sorunları da dile getirmeye çalışacağım. Birçok ya
bancı ülkelerde araştırma ve geliştirme çalışmalarına 
gayrı safi milli hâsılanın, yaklaşık, \% 4\i ayrılırken, 
ülkemizde bu rakam, yaklaşık, <% 00,6 dolayındadır. 
Bu miktarın da ancak '% 17,1 'i tarımsal araştırmalar
da kullanılmaktadır. Son on yılda, bu değerin, yak
laşık, ı% 17 düzeyinde sabit kalması, ekonomisi tarı
ma ve tarım endüstrisine dayalı bir ülkede tarımsal 
araştırmalara gereken ağırlığın verilmeyişinin açılk bir 
kanıtı ortaya konmuştur. 

Unutmamak lazımıdır İki, araştırma çalışmaları, 
üretimin artırılması yönünde fazlasıyla etkili olabile
cek güçlü, gizli bir kuvvettir. Bu itibarla, tarımsal' 
araştırma alanında yürütülen birçok uygulamaya dö
nük araştırma projeleriyle üretim ve yayımın gelişti
rilmesi için öngörülen cari ve yatırım harcamalarının 
eksiksiz olarak; karşılanması yönünde Devlet Planla
ma Teşkilatı büyük bir anlayış göstermelidir 

Diğer bir torun : 
Orman içi veya ormana civar olan köylerde yaşa

yan çiftçimizin Orman Teşkilatı ve Hazine ile büyük 
ihtilafları mevcuttur. Bu konuyu şümullü bir şekilde, 
gündem dışı bir konuşmamda dile getirmiş idim, 
Sahip olduğu tapulu arazilerine Orman Teşkilatı ve 
Hazine sahip çılkmaktadır. Hükümet, bir taraftan top
raksız olan köylümüzü topraklanidırmak için Hazine
ye ait araziler ile toprak reformu gereği kamulaş
tırılan arazileri köylümüze dağıtmaktadır. Hâl böyle 
iken, bu defa, orman içi veya orman civarındaki köy
lerde yaşayan çiftçimiz, bu yörelerde bulunmanın ce
remesini çekmektedirler. Bu sorunlara adil bir çözüm 
yolu bulmak üzere, Orman Kadastro Komisyonları
nın, ihtilaf konusu olan bu gibi yörelere Tarım Teş
kilatı uzmanları da dahil edilmek suretiyle, bir an 
evvel gönderilmesi gereklidir. Bu konunun önemini, 
bir dalha vurgulamak suretiyle Sayın Bakanımın ceva
bını bekliyorum; 



Danışma MecHsi B : 46 

Birim alandan daha yüksek verim alaibilme'k yö
nünde, çiftçimizin ihtiyaç duyduğu ıtolhum, fide, fidan, 
gülbre ve çeşitli zirai mücadele ilaçları gü'bi girdilerin 
arzu ettiği miktarda ve zamanında teminine imkân 
sağlanmalıdır. Ayrıca, çiftçiye, Ziraat Bankasınca ve
rilen her çeşit zirai kredilerin miktarı yükseltilmeli 
ve faiz hadleri 'daha da düşürülmelidir. Çiftçinin ye-
ddk parça teminindeki güçlüklerin izalesli yönünden 
tarım alanında kullandığı 'birçok ziraat alet ve ma
kinelerin marka ve model itibariyle çeşit adedi asga
riye indirilmelidir. Bu, ıbühassa ithal edilenler için çok 
daha fazla önem taşımaktadır. 

Çiftçinin ürettiği başlıca ürünlere, Bakanlar Ku
rulunca ıte'spit edilen destekleme alım fiyatları, üreti
ciyi, ibeüi ürünler için üretime teşjvik ve yönlendirmesi 
bakımından, her yıl, bu ürünlerin ekiminden önce ila
nında yarar mütalaa etmekteyim. Sayın Bakanımın 
ıbu konudaki görüşlerini öğrenmekte fayda mütalaa 
ediyorum. 

Zirai Mücadele Teşkilatı, zirai mücadele ilacı sa-
- tacak olan kişilere veya müesseselere ruhsat vermekte

dir. Zirai mücadele ilaçlarının çoğu zaman konuya 
vakıf olmayan kişilerce satışlarının yapılması nede
niyle 'birçok ölümler olmaktadır. Bu zirai ilaçların 
satışının eczanelerde olduğu gibi, teknik elemanların 
sorumluluğuna tevdi edilmesinde yarar mütalaa et
mekteyim. 

Tarım bölgelerimizdeki ekolojik koşulların fark
lılığı, ülkemizde poMkültür bir tarıma imkân vermek
tedir. Tarımda üretilen birçok ürün için büyük üre
tim potansiyeli mevcuttur. Artık hiç bir zaman her
hangi bir meyve veya sebzenin hasretini çekmemek
teyiz. Ancak, üretici üretiyor, üretim bol, fakat üre
tici, ürettiği ürünün değer fiyatını alamıyor, gereği 
gibi değerlendiremiyor. Tüketici de bu ürünleri pa
halı yiyor. Arada zarar gören ve sıkıntı çeken, üre
tici ile tüketicidir. Kazanan, aracı ve kabzımaldır. 
Üretici ile tüketiciyi en kısa yoldan birbirine yaklaş
tırmak, üreticiyi, bizatihi ürettiği ürününün tüccarı 
yapmak yönünde gerekli olan çalışmaları geliştirmek 
lazımdır. 

Ülkemiz bağcılığının gelişmesinde bir duraklama 
başlamıştır. Bunun başlıca nedenleri, bana göre şun
lardır : 

Bağcılıkta girdi masraflarının yükselmesine mu
kabil, şaraplık üzüm çeşitleriyle çekirdekli ve çekir
deksiz kuru üzüme verilen mubayaa fiyatları, üreti
cinin yüzünü güldürecek düzeyde değildir. Halen 
yerli bağcılık yapıtageten bağ bölgelerine de filbkse-
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ra zararlısı girmiştir. Bu nedenle, bağlar yıldan yıla 
verimden düşmekte ve mahvolmak durumuyla karşı 
karşıya bulunmaktadır. Köklü ve aşık köklü Ameri
kan asma fidanı ihtiyacını karşılamak büyük bir so
run olmaktadır. 

Ülkemiz bağcılığında önemli yeri olan Ege, Trak
ya, Marmara ve güneydoğu bağ bölgelerindeki bağ
lar bağvirüs hastalıklarının etkisi altında kalarak, yer 
yer verimden düşmektedir. Sayın Bakanımızın, bu 
sorunlara gerekli çözümleri getirecek olan çalışma
ların geliştirilmesine olanak sağlayacağına inanmak
tayım. 

Ürünler itibariyle ve ülkemiz ekonomisi için önem 
taşıyan ürünler için modern tarım tekniğinin gelişti
rilmesini sağlamak yönünde, yalnız, radyo ile değil, 
televizyonla da eğitim çalışmalarının geliştirilmesin
de büyük yararlar görmekteyiz. 

Son olarak, ülkemizde tarım teşkilatında, taşra 
teşkilatında bilhassa, bir sıkışıklık müşahede edilmek
tedir. Bir reorganizasyona şiddetle ihtiyaç vardır, il 
ve ilçeler tarım teşkilatında eleman yığınakiığı art
maktadır. Bunların bir an evvel köy gruplarına gön
derilmesi ve bu meyanda bu teknik elemanlara, ih
tiyaç duyduğu her türlü olanak sağlanmalıdır. 

Saygı değer arkadaşlarım; 
Sözlerime son verirken, beni dinlemek zahmetin

de 'bulunduğunuz için teşekkürlerimi arz eder, saygı
lar sunarım. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Şimdi, Sayın Bakana yöneltilmiş yazılı soruları 

okutuyorum. 
Danışma Meclisi Başkanlığına 

1982 Tarım ve Orman Bakanlığı Bütçesi görüş
meleri vesilesiyle aşağıdaki sorularımın Sayın Tarım 
ve Orman Bakanı tarafından cevaplandırılmasını iz
ninize saygılarımla sunarım. 

İsmail ŞENGÜN 
1'. Bakanlığınızca 1981 yılı için yapılan buğday 

rekoltesi tahmini ne ölçüde gerçekleşmiştir? 
2. Tahminlerde önemli miktarda yanılgıların, 

bundan sonra açıklanacak rekoltelerin sıhhatine du
yulacak inancı eksilteceği görüşünü paylaşıyor mu
sunuz? 

3. Tahminlerdeki isabetsizliğin, 1981 genel ta
rım ve ekonomi politikası uygulamasına etkisi ne ol
muştur? 

4. Tahmin metotlarının değiştirilmesi veya geliş
tirilmesi yönlerinden 1982 için tedbir almayı düşü
nüyor musunuz? 

Teşökkür ederim. 
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Danışma Meclisi Başkanlığına 
Aşağıda açıklanan Konulara Sayın Tarım ve Or

man Bakanının cevap lütfetmesine yüksek delaletle
rinizi saygılarımla arz ederim. 

Rifat BAY AZIT 

1. Devletin servet kaynağı olmakla beraber, yur
dun savunmasına, toplumun sağlığına, iklimin düze
nine, su rejimine ve arazi kaymasının önlenmesine 
büyük yararlan olan ormanlarımızın 'korunmasında, 
orman kaçakçılığında canlarını veren 197 memurun 
yetimleriyle 18 daimi sakat ve 120 yaralı memurun 
2 330 sayılı 3.11.1980 tarihli Nakdi Tazminat ve Ay
lık Bağlanmasına Dair Kanundan yararlanmaları 
için birliği ve beraberliği sağlamak amacıyla çaıl'ışma-
lar yapılıp yapılmadığının, yapılmakta ise, hangi saf
hada bulunduğunun bildirilmesini; 

2. 6831 sayılı Orman Kanunundaki cezaların 
pek cüzi olması sebebiyle orman kaçakçılığı suçla
rında caydırıcı ve etkileyici olmadığından, gümrük 
ve insan »kaçakçılığında, döviz kaçakçılığında, eski 
eser kaçakçılığında olduğu gibi münferit, toplu ve si
lahlı orman kaçakçılıklarında da sözü geçen kanun
lara paralel cezai müeyyideler getirilmek istenilip, 
isteniîmediğinin açıklanmasını saygılarımla rica ede
rim? 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Tarım ve Orman 

Bakanı tarafından arzu edildiği takdirde yazılı ola
rak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 
Ahmet SAMSUNLU 

1. Çiftçi Mallarının Korunması Hakkındaki Ka
nun bugünkü şartlara cevap verecek nitelikte değil
dir; 

a) Bu konuda bir değişiklik düşünülmekte mi
dir? 

b) Düşünülüyorsa, bir zaman verilebilir mi? 
2. Meyvecilikle uğraşanların yaptığı ferdi müca

delenin istenen faydalılığı getirmediği gibi, mücadele 
ilaçlarının genellikle dış ülkelerden getirilmesi nede
niyle büyük döviz kaybına sebep olmaktadır. 

Toplu mücadele yapmayı teşvik edici kanuni mü
eyyide var mıdır? 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Tarım ve Orman Ba

kanımız tarafından cevaplandırılmasına aracı olma
nızı arz ederim. 

Ali DİKMEN 

Denizli'nin Çal ilçesinin ve yakın köylerinin, ken
di topraklarında 8-10 senedir, Bakanlığınızın da ya
kın destek ve yardımlarıyla, geniş çapta bir ağaçlan-
dırma faaliyetinde bulunduklarım öğrenmiş bulunu
yorum. Bütün yurda örnek olacak şekilde sürdürü
len bu çalışmalar sonucu : 

a) Bugüne kadar kaç dönümlük bir arazinin, 
bizzat halk tarafından ağaçlandırıldığı ve senede kaç 
adet çam fidesinin dikildiği? 

2, Örnek teşkil eden bu çalışmaların bütün yur
da yaygınlaştırılması hususunda ne düşünüyorsu
nuz? 

Danışma Meclisi Sayın 'Başkanlığına 
Aşağıda yazılı sorumun Sayın Tarım ve Orman 

Bakanımız tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sı hususunu saygıyla arz ederim. 

Mustafa ALPDÜNDAR 

Kadastro, tapulama uygulamaları esnasında va
tandaşların babadan, dededen kalma 20 - 30, hatta 80 
seneden beri ellerinde bulunan orman tarifine giren 
tapulu veya tapusuz arazileri kamulaştırılıyor diye 
kadastro işlemleri çeşitli verilerle engellenmektedir. 
Bu iddia ve şikayetler doğru mudur? 

Vatandaşın elinde ve zilyetinde bulunan orman 
nitelikli arazilerden ne miktarı vatandaş adına tescil 
edilmekte ve ne miktarı kamulaştırılmaktadır? Bu 
hususu bir Hükümet bildirisi olarak kamuoyuna du
yurmada yarar görür ve düşünür müsünüz? 

Sayın Başkanlık Makamına 
Aşağıdaki sorularımı Sayın Tarım ve Orman Ba

lkanının cevaplandırmasına izninizi arz ederim. 
Mehmet AYDAR 

1. Yaz aylarında Bingöl yaylalarına çıkan gö
çer - koyuncu ailelerin yün alımlarının yapılamadığı 
öğrenilmiştir. 1982'de yapağı alımlarında bu ve yer
leşik üreticinin durumunu düşünmekte misiniz? 

2. Bingöl Yem ve Süt Fabrikalariınm, yetersiz 
işletme sermayesi nedeniyle faaliyetleri durdurulmuş
tur. Fabrikaların faaliyete geçirilmesi için ne düşü
nülmektedir? 

3. BimgöPdeki meşe ormanlarının uygulanmakta 
olan aşın kesime daha kaç yıl dayanacağını, çıplak-
laşan eski yeşil alanların sorumlusunun kim olduğu
nu açıklar mısınız? 

Not : Sorularım yazılı olarak da cevaplandırıla
bilir. 
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Danışma Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki soruyu Sayın Tarım ve Orman Baka

nına tevcih etmeme yüksek müsaadelerinizi arz ede
rim. 

A. Avni ŞAHİN 

Kiremit ve tuğla üretimi yapan toprak sanayii, il
gili Kanunun yasaklayıcı hükümlerine rağmen yıllar
dır verimli tarım arazini hammadde olarak kullan
makta; gerek temini ve nakliyesi, gerek işlemesi ve 
gerekse mamul kalitesi yönünden sağladığı kolaylık
lardan yararlanmakta idi. 12 Eylül'den sonra çok 
isabetli bir tasarrufla tarım arazisinin bu maksatla 
kullanılması yasaklandı ve sanayiciler tarıma elve
rişsiz toprakları kullanmaya zorlanmıştır. Bu ise, ge
rek nakliye, gerek işleme ve gerekse mamul kalitesi 
yönünden daha olumsuz ve maliyet arttırıcı sonuç
lara yol açmıştır. 

Problem şuradadır: Yasaklayıcı uygulama bazı 
bölgelerde veya illerde yapılmakta, komşu bölge ve
ya illerde ise yapılmamaktadır. Bu da yurt çapında 
tarım arazisinin 'korunmasına yetmeyeceği gibi, kom
şu bölgelerdeki veya komşu illerdeki sanayi kuru
luşları arasında haksız rekabete müncer olmakta
dır. 

Tarım arazisinin toprak sanayiinde kullanılama
yacağına dair ülke çapında Bakanlığınızın bir tami
mi var mıdır, yoksa bu husus valiliklerin insiyatifi-
ne mi bırakılmıştır? 

Teşekkür ederim. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki somların Tarım ve Orman Bakanı Sa

yın Sabahattin Özbek tarafından cevaplandırılmasını 
saygıyla arz ederim. 

1. Orman ürünlerine dayalı olarak birçok fab
rika kuruknuştur. Bu fabrikaların ihtiyacı olan odun 
hammaddesi mevcut ormanlarımızdan karşılamak 
mümkün olamayacağına göre, gelecek yıllardaki ham
madde ihtiyacının ne şekilde karşılanacağı konusun
da ciddi bir planlama yapılmış mıdır? 

2. Tarım ve Orman Bakanlığında bir yılı aşkın 
bir süredir reorganizasyon yapılacağı şayiaları var
dır. Birçok genel müdürlüklerin lağvedileceği, genel 
müdürlük sayısının azaMacağı Bakanlık camiasında 
devamlı konuşulmaktadır. j 

Genel müdürlüğünün kapanacağını düşünen, ya
rınının ne olacağını bilmeyen memurlardan huzurlu 
bir iş sağlamak mümkün müdür? Yapılacağı söyle
nen reorganizasyonda niçin geç kalmıştır? 
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3. Memleketimizde mevcut yakıt sıkıntısı herke
sin malumudur. Son yularda bilhassa sanayide kul
lanılacak olan tomruk ve kerestenin yakacak odun 
olarak kullanıldığı, köylülere verilen pazar satışı 
odunların, tamamen sanayide kullanılacak odun ev
safında olduğu iddiaları yaygındır. Bu hususta ne gi
bi tedbirlerin alınması düşünülüyor? 

4. Tarım ve Orman Bakanlığı 'bünyesinde son 
aylarda birçok teknik eleman ve görevlilerin mevsim 
şartları dahi dikkate alınmadan uzak yerlere tayin
leri yapılmaktadır. Bu tayinlerin hakiki gerekçesi 
var mıdır, varsa nelerdir? 

Mehmet Velid KORAN 

Yüce Başkanlığa 
Aşağıdaki soruların Sayın Bakan tarafından ce

vaplandırılması hususuna aracı olmanızı istirham ede
rim. 

Vehbi Muhlis DABAKOĞLU 

1. 1950 - 1960 yıllarında olduğu gibi, Güneydo
ğu bölgesinde süne istilası üç yıldan beri devam et
mekte ve gerekli mücadele yapılmamış bulunmakta
dır. 1982 yılı için program nedir? 

2. Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı değiştirildi
ğine ve Tarım ve Orman Bakanlığı denildiğine göre, 
hayvancılığın ikinci plana bırakıldığı anlaşılmakta
dır. Dünya çapında hayvani ürünlerin kıymet kazan
dığı bu devrede hayvancılık konusundaki görüşünü 
saygıyla rica ederim. 

Sayın Başkanlığa 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Bakan tarafından 

cevaplandırılmasına delaletlerinizi saygiarımla arz 
ederim , 

Nurettin ÂYANOĞLU 
1. Kastamonu - Araç ve Azdavay Devlet Orman 

Entegre Kereste Fabrikalarının programdan çıkarıl
dığı malumlarıdır. Milyonlar harcanan bu fabrikala
rın inşaatına devam edilecek mi? Edilmeyecekse bu 
temel ve tesisler üzerinde nasıl bir tesis kurulacağı 
planlanmaktadır? 

2. Orman Genel Müdürlüğünün 265 ve 3373 sa
yılı Tamimi, orman ürünleri üreticisi orman içi köy
lülerini zor durumda bırakmıştır. İşçilik ücretleri art
tığı gibi akaryakıt fiyatlarına 1981 yılında % 30 ci
varında zam yapılmasına rağmen, üretici fiyatlarının 
1981'e göre 1982 yılı için % 10 dolayında düşünül
mesinin sebebi nedir? Bütün Türkiye'de aynı tutulan 
bu fiyatlarla 1982'de istihsalin planlanan hedefe ula
şacağıma inanıyor musunuz? 
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3. Çok zor şartlar altında çalışan orman muha
faza memurlarına fiili hizmet zammı verilmesi düşü
nülmekte midir? 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Tarım Ve Orman Ba

kanı tarafından cevaplandırılmasını arz ederim. 
Saygılarımla. 

Halil İbrahim KARAL 
1. Ülkemizde milli park çalışmalarının bir du

raklama dönemine girmesi yüzünden Bursa'nın Ulu
dağ Milli Parkı bir bakımsızlık ve perişanlık içinde
dir. Bir otorite kargaşalığı sebebiyle tam bir sahip
sizlik hüküm sürmektedir. Kışın karın örttüğü bütün 
çirkinlikler yazın ortaya çıkmaktadır. Bütün otelle
rin ve meskûn yerlerin etrafı ve civarı birer çöp yı
ğını halindedir. Kanalizasyon yoktur. Oteller planlı 
ve düzenli bir yerleşme dışına çıkmış, bir gecekon
du manzarası arz etmektedir. Bakanlık bu Milli1 Par
kımızı ne zaman ele alacaktır? 

2. Milli parklar ve orman - mesire yerleri ülke
mizin iç ve dış turizmi bakımından çok büyük bir 
potansiyele sahiptir. Bu potansiyelin hızla geliştiril
mesi için Bakanlığın ne gibi çaflışimaları vardır? Özel 
bir milli parklar kanunu hazırlanıyor mu? 

Sayın Başkanlığa 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Tarım ve Orman 

Bakanımız tarafından cevaplandırılmasına müsaade
lerinizi arz ederim. 

Paşa SARIOĞLU 

1. Mevcut süt fabrikalarından şu anda kaç ade
di çalışmaktadır? Çalıştırılamayan var mıdır? Var 
ise sebebi nedir? Ne zamandan beri çalıştırılamamak
tadır? Bu yönde ne gibi önlemler alınmıştır? Kaç adet 
yeni fabrika kurulmaktadır? 

2. Bu fabrikalar yüzde kaç üretim kapasitesiyle 
çalıştırılmaktadır? Düşük kapasite kullanımı söz ko
nusu mudur? Söz konusu ise nedenleri nelerdir? 

3. Bir vesileyle konuştuğum Orta Anadolulu bir 
çiftçi, buğday fiyatlarından şikâyet ederken, «İçinde 
alin teri ve emek olmayan bir şişe gazoz 25 liraya 
satılıyor, buyurun verilen taban fiyatını siz takdir 
edin») demek suretiyle tepkisini dile getirmiştir. Bu 
gibi olumsuz düşünceleri özendirici bir yöne sevk 
etmek ve çiftçilerimizi teşvik etmek için gelecek yıl 
izlenecek milli Ibuğday ekim politikamızın temel 
prensipleri ile gerçdcieşitıirilımek istenen hedefler ne
lerdir? Lütfen açıklar mısınız. 

4. Bakanlığınıza bağlı kaç adet genel müdürlük 
vardır? Bunlar görev ve fonksiyonları yönünden ge

rekli midir? Bunların sayılarında bir azaltma düşü
nüyor musunuz? 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Aşağıda maddeler halinde 'belirttiğim isorularımın 

Sayın Tarım ve Orman Bakanı tarafından sözlü ve
ya yazılı cevaplandırılmasını tasviplerinize arz ede
rim. 

Salih Necdet ÖZDOĞAN 
1. 25 milyon çiftçiye hizmet veren Bakanlık 

personelinin tahminen % 40'ını oluşturan Ziraat İş
leri Genel Müdürlüğü eskiden olduğu gibi bugün de 
istenen seviyede görevini yürüternemektedir. Bu gö
rüşüme iştirak ederseniz görevini yerine getirememe 
sebebi nedir? 

2. Ziraat İşleri Genel Müdürlüğünüze bağlı il ve 
ilçelerindeki kuruluşlarında tayin edilen ziraat tek
nisyenlerinin oturacakları masa, hatta sandalye bu
lunamamakta ve görev verilememektedir. Bu tablo 
sizi rahatsız etmiyor mu? Eğer ediyorsa boş oturan 
efemanları çiftçinin hizmetine sokmak için ne düşü
nüyorsunuz? 

3. Türk çiftçisine götürdüğü hizmetler yönün
den kanımca (uyurgezer) bir insan manzarası göste
ren Ziraat İşleri Genel Müdürlüğünü bu durumdan 
kurtarmak için herhangi bir ıslah işlemi düşünüyor 
musunuz? 

4. Tarımsal araştırmaların Türk tarımının kal
kınmasında ve yurt ekonomisindeki katkılarını Sayın 
Bakanımızın çok iyi bildiği hususunda inancım tam
dır. Ancak; 

a) Tarımsal Araştırma Genel Müdürlüğünün kal
dırılıp şube müdürlüğü veya daire başkanlığı hailine 
getirilmesi, bunun yerine Bağ - Bahçe Genel Müdür
lüğünün kuruluşuna bir anlam veremedim. Bu olay 
Bakanlıkta yapılan bir reorganizasyon mudur? 

b) Tarımsal Araştırma Genel Müdürlüğünün kal
dırılarak, kendi görevini yerine getirmeyen Ziraat İş
leri Genel Müdürlüğüne bağlanması yadırganmakta
dır. Bu hususta Sayın Balkanımızın görüşü nedir? 

5. Bünyesinde 23 genel müdürlük bulunan Ta
rım ve Orman Bakanlığının Dünya Bankası kredile
riyle yürütülmekte olan Beşinci Hayvancılık Proje
sinin damızlık üretim görevini «Tavuk damızlık hiz
metleri») kendi Bakanlık kuruluşlarına yaptırmayıp 
Türkiye Kalkınma Vakfına bırakılıması hususunda 
Sayın Balkanımızın görüşü nedir? 

6. Yurdumuzun bitkisel yağ açığının kapatılma
sı için Tarım ve Orman Bakanlığının bazı bölgeleri
mizde buğdaydan sonra ikinci ürün olarak soya fa-
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sulyesi üretim girişimleri takdirle karşılanmaktadır. 
Ancak; 

a) Yurdumuzda soya fasulyesi yetiştirilmesi hak
kında yeterli araşftırımia yapılmış ımııdır? 

b) Tohum seçiminde gerekli hassasiyet gösteril
miş midir? 

c) Soya fasulye ekim projesi hedefine ulaşabil
miş midir? 

d) Kaç ton tohum ithal edilmiştir? 
e) ithal edilen tohumun ne miktarı ekilmiştir? 
f) Ekilmeyen tohum var mıdır? Varsa miktarı 

ne kadardır? Ekilemeyen tohumların çimleme gücün
de düşme var mıdır? 

g) Birim sahadan alınması düşünülen verim siz
ce alınabilmiş midir? 

h) Mubayaa edilen soya fasulyesi kaç tondur? 
Çiftçinin elinden satın alınmayan soya fasulyesi var 
mıdır? 

7. Kimyevi gübreye yapılan zamdan sonra elde 
kalan 3,5 milyon ton gübrenin; 

a) Satılsaydı kaç milyar TL. zamdan dolayı ge
lir getirirdi? 

b) Tamamen toprağa atılsaydı ne kadar üretim 
artışı olurdu? 

c) Bu hususta Bakanlığınızca yapılan ıbir hesap 
bulunmakta mıdır? 

8. Bakanlığınızca beş yılda bir tohum değiştir
me usulü kabul edindiğine göre; 

a) Yurdumuzda yıllık buğday ve arpa tohumluk 
ihtiyacı 400 bin ton olarak ifade edilmektedir. Bu yıl 
40 bin ton çiftçiye tohumluk dağıtıldığı belirtilmek
tedir. Eğer bu rakamlar doğru ise tohumluk dağıtı
mında başarılı olunduğu 'kabul edilebilir mi? 

b) Verime Ibüyük etkisi bulunan iyi vasıflı to
humluğun çiftçinin ihtiyacına cevap verecek düzeye 
getirilebilmesi için Bakanlığınızca ne tedbirler düşü
nülmektedir? 

BAŞKAN — Bu suretle sorular tamamlanmış bu
lunuyor. 

Sayın Bakanı rica ediyorum. 

TARIM VE ORMAN BAKANI SABAHATTİN 
ÖZBEK — Sayın Başkan, Danışma Meclisinin sayın 
üyeleri; 

Huzurunuzda eğer heyecanlı görünüyorsam, bu 
heyecanımı affetmenizi rica ederim. Sebebi, yıllair-
dan 'beri emek verdiğim, tarım mesleğinin, gelişme
sinde, hızlanmasında ve ileriye dönük yatırımların
da önemli bir mevzu olan Bütçeyi, sizin gibi seçkin 
bir Heyet karşısında müdafaa etme durumunda ol

mamın verdiği zevktendir. Gerçekten bu benim için 
büyük 'bir mutluluktur. 

Müsaade 'buyurursanız heyecanımın bir sebebimi 
daha arz edeyim : 

Tarım ve Orman Bakanlığı Bütçesi dolayısıyla1 

söz alan değerli arkadaşlarımın yüzde 70'i eski ıtale-ı 
belerimdendir. Sonradan Bakanlıkta bir çoğuyla be-< 
raber çalıştığım arkadaşlarımdır. 'Bu arkadaşlarımını 
tarım 'konusunda verdiği bilgiler; o kadar güzel, d 
kadar realiteye uygun idi k!i, 'bunun karşısında, duydu
ğum iftihar ve bundan mütevellit ortaya çıkan Iheye-. 
can beni Ibir parça fazlasıyla heyecanlandırdı. Aslın
da iyi konuşmanın az heyecanla münaseheti iyidir, 
fazla heyecanilandığı zaman insan hiraz tutuklaşıyor^ 
Onun için müsaade buyurursanız 'biraz sonra belDkii 
biraz daha açılırım; ama 'kendilerine teşekkür ediyo-ı 
rum, hakikaten her hocanın iftihar edebileceği sevi
yede meseleleri ortaya koydular ve benim konuşma-. 
mı çok "kısalttılar. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Tarım ve Orman Bakanlığının Bütçesi hakkında^ 

ki düşüncelerimizi yazılı bir kitapçık halinde takdim 
tittik Yüksek Heyetinize. 'Ben hu kitap veya (broşürü, 
burada 'okuyup, zamanınızı almak istemiyorum ve 
zannediyorum ki, bunun bir faydası da olmaz. (A1-. 
'kışlar) 

(Ben, sorulan suallere cevap verirken, kitapçığımı
zın içerisinde bulunan; fakat sorulmadığı için kenar
da kalmış gibi görünen birtakım mevzulara da te
mas ederek meseleyi toplayacağım. Müsaade 'buyu
rursanız tatbikatım hu yolda olacaktır. 

Sayın 'Başkanım; 
Bir defa şunu arz etmek isterim ki, tarım sektörü 

gerçekten bütün vatandaş!arımızın alaka duyduğu 
hir sektördür. Alaka duyar. Çünkü, kendisi hayatını 
içindedir. Yaşayan iher canlı; yiyecektir, içecektir, 
giyecektir ve yakacaktır, ısınacaktır, bunun içindedir. 
Türk ekonomisi tarımın İçindedir. Çünkü, arkadaş-* 
larımın da beiMtikleri gibi, nüfusumuzun yüzde 55 
ine iş bulur. Çünkü, ihracatımızın hâlâ yüzde 57, 
yüzde 58'ini 'temin eder. Çünkü, gayrisafi milli hâsı-1 

lamızın yüzde 23'ünü temin eder. Çünkü, 29 milyon 
insana iş bulur. Çünkü, hu hizmetler içerisinde 68 
milyon hektarı işler. Hiç hir şey yapmasa da gezse, 
bu dahi büyük bir hizmettir, 'büyük bir gayrettir; 
ama bunu tümüyle işler. Onun yanında 84 milyon haş 
hayvanı da sürer, götürür, 'bakar, sağar, kırpar, ke« 
ser, piyasaya verir ve hu hizmeti devam ettirir. Bi* 
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naenaileylh, sektör görünüşü iilibariyl'e her yönüyle I 
büyük 'bir sektördür ve dolayısıyla da büyük alakayı I 
üzerine çeker. I 

Bu anlatış içerisinde şu sual ortaya çikabi'Mr; peki, I 
bu kadar 'büyük dediğin sektörün Bütçe bakımından I 
durumu nedir, tatmin edici midir, diyehHirsiniz ve I 
böyle bir sualin gelmesi de dÜbetteki mukadderdir. I 

Şunu arz 'edeyim 'ki, biz geçmiş 1981 senesinde I 
başladığımız projelerin tahakkuku ve önümüzdeki j 
yıllarda meydana gelmesini düşündüğümüz, planladı- I 
ğımız üretim hedeflerine ulaşılması bakımından bu I 
Bütçeyi (mütevazi 'bir Bütçe olarak görüyoruz. Mü- I 
tevazi diyorum, çünkü köylüyle çalışmaya alıştığımız ı 
için biz tarımcılar 'biraz mütevazi oluyoruz ve 'he
saplarımızı da mütevazi tutuyoruz. Şunu da arz ede- I 
yim ki, önümüzdeki seneler biz hu tevazu içerisinde 
kalamayız. Eğer bu tevazu içerisinde meselelerjmizi 
yürütmeye devam edersek, ider.iki nesiller, çok uza- I 
ğa gitmeden 10 - 15 sena sonra bizi gerçekleri ortaya I 
koymamış, hata yapan insanlar durumuma getirider. I 

Bununla şunu ifade' etmek istiyorum;; 'bu Brütçe I 
önümüzdeki senelerden itibaren bugünküden çok da- I 
ha geniş bir ölçüde hesaplanmalı ve planlanmalıdır. I 
«Niye bu sene öyle oldu?..!» diyeceksiniz. Bü sene !İk!Î I 
sebepten böyle oldu : I 

Birincisi; Genel Bütçe içerisinde şimdiye kadar I 
alışılagelmiş 'olan 'bütçelerin kendi içerisinde merdi- I 
ve mi eşmesi, büyümesidir. I 

İkincisi; 'gerçekten fazla yatnrımlar alındığı tak- I 
dkde, bunların tahakkuk ettirilememesii endiışesiydi. I 
Bu hakikati da ortaya koymakta yarar görüyorum. I 
Çünkü, tarım sektöründe (herhangi bir yol, herhangi I 
bir inşaat, herhangi bir sanayi sektöründe olduğu gi- I 
•bi hemen parayı alıp, o sene içerisinde milyarları I 
sarfetmek imkânı yoktur. Tarım sektöründe, sekttiö- j 
riin rehberliğini yapan müessese, yani Tarım ve Or- I 
man Bakanlığı; neyi yapabileceğini iyi hesap ©dip, I 
Bütçeye ona göre yük getirmek mecburiyetindedir. I 
î'Ş'te biz hu sene Bütçe 'bağlanırken, bu anlayış 'içe- I 
Tisinde yürüdük, 'Demek ki, planlarınıız 'bakımından I 
daha yüksek bir yatırımı hesap edemedik. I 

Üçüncüsü; personel yönünden de daha fazla yük 
getirdiğimiz takdirde Bütçeye, yüksek huzurunuza I 
gelecek sene çok kısımları tahakkuk ettirememiş Ba
kanlık olarak çıkma durumuna düşerdik. Onu da yap- I 
madik, ama (bundan yapmazken, gelecek sene 'için I 
gerçekten geniş bir planlamanın içerisine girdik ve 
dağılmış olduğumuz kitapta gösterdiğimiz gibi, 17 1 
'büyük projenin takibatına başladık. Binaenaleyh, bu j 
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17 büyük projenin bu sene başlangıç seneleridir. Do
layısıyla yatırımlar nispi olarak düşüktür, ama gele
cek senelerde, hu ümit edilmeyecek, tahmin edilme
yecek rakamlar seviyesinde yükselecektir. 

BAŞKAN — Sayın Bakanımız bir dakikanızı ri
ca edeceğim, 

-Sayın üyeler, Sayın Bakanımın beyanlarını biti
rinceye kadar çalışmalarımıza devam etmemizi, oyu
nuza sunuyorum: Kabul edenler.. Etmeyenler.. Oy
birliğiyle kabul edilmiştir. 

İBuyurun Sayın Bakan. 

TARIM VE ORIMAN BAKANI SABAHATTİN 
ÖZİBHK — Teşekkür ederim Sayın Başkanım, 

Sayın Başkan, 
Müsaade buyurursanız bu girizgâhtan sonra de

ğerli meslektaşlarımızın ve değerli üyelerin sorduk
ları suallere kısaca arzı cevap edeoeğim. 

Necdet özdoğan Arkadaşımız, «İsterseniz söz
lü isterseniz yazılı cevap 'verin» diye uzunca, 2 say
fa tutan sorular sormuştur. Bu soruların bir kısmını 
müsaade ederseniz yazılı cevaplandıracağım, vakti
nizi almamak için ama bazı esas noktalara temas edi
yor ki, onlara da yüksek huzurlarınızda sözlü cevap 
vermekte 'fayda görüyorum: 

Bir defa şunu arz etmek isterim ki, biraz evvel 
tezkere okundu, tezkere okunurken uyurgezer bir 
genel müdürlükten bahsedildi. Arkadaşımızın müşa
hedesi belki doğrudur. Çünkü, Bakanlığımda çalışan 
arkadaşlar gece yarılarına kadar çalıştıkları için, 
Cumartesu", pazar da çalıştıkları için, öyle bir zaman
da görmüştür, bakmıştır ki uyurgezerler; o müşahe
deyi ben de yapıyorum; katılııyorum kendilerine, ba
zen uyurgezer hale geliyorlar; ama memleket için de 
böyle çalışıyorlar. Onu arz etmek isterim. /(Alkışlar). 

Muhterem Başkanım; 
Tarım ve Orman Bakanlığında gerçekten bü

tün arkadaşlarını, istisnası her yerde vardır, olacak
tır da ve tabiidir de; .ama şunu arz edeyim ki, bütün 
arkadaşım şu geçmiş bir yıl içerisinde, benim müşa
hedem o kadar, çünkü 116 aydır beraberim, şu bir 
yıl içerisinde memlekete hizmet etmek için ne gayre
ti göstermek imkânı varsa gösteriyorlar. Hepsi aynı 
derecede olmaz, olamaz da; ama esas hedef beldi. 
'Esas hedef memlekete hizmet hedefidir, bunda ya
rış içindedirler, böyle düşünülsün. 

Bazı arkadaşlariimızın yine işaret ettikleri gibi, 
eğer tarım mühendisleri, orman mühendisleri veya 
teknisyenler bir yerde oturuyorlarsa, yani köylünün 
hizmetine gitmiyorlarsa, bunun kabahatini onlara yük-
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lememize imkân yoktur. 'Bunun kabahati bizdedir. 
Bunu ben kabullenirim. Çünkü, ben onlara gerekli 
imkânı veremediğim için oturuyorlar. Eğer o imkân 
verilecek olursa, bunların hepsi dağ, taş demeden 
koşar giderler. 

İşte, bir arkadaşımızın da temas buyurduğu, bir 
seneden beri söylüyorsun reorganizasyon geliyor, ne 
oldu bu reorganizasyonun cevabı 'bu. Biz 'reorgani-
zasyonu yaptık, kanun olarak hazırladık ve bu ka
nunda bütün hu arkadaşları hareket eder hale getir
dik; gayemiz, hedefimiz bu. Yani köylünün devam
lı olarak yanında çalışacak ve ileri teknolojiyi köylü
ye götürebilecek bir reorganizasyon. 

Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım; 
Gayretim Tarım ve Orman Bakanlığını bürokra-

raüların 'kurdukları, çalıştıkları bir bakanlık değil, 
teknokratların çalıştıkları bir bakanlık haline getir
mektir. Bu demektiır ki, bilimsel verilere dayanan, o 
bilimseli 'verileri pratiğe intikal ettirebilecek değerlen
dirmeleri yapan ve ondan sonra da bu bilgileri alıp 
köylüye götürebilen 'bir Bakanlık ve yine bütün gay
retimiz, bu bilgiler yanında 'köylünün altyapı hlz-ı 
metlerini, girdilerini de (beraberinde götürebilecek 
bir teşkilattır. 

Değerli üyeler birçok yönleriyle meseleye temas 
ettiler. Gübresiyle, kredisiyle, tohumuyla., ıfidanıyla, 
hepsiyle; fakat bütün bunları yapacak olan bu teş
kilât ve bu teşkilata verilecek imkânlardır. îşte ge
lecek sene bütçemizin daha fazla olmasını gerektire
cek sebeplerden birisi de bu olacaktır. Çünkü gö
rüyoruz ki, yaptığımız teşkilatlanmaya göre bir yer
leşime gidersek, Tarım ve Orman Bakanlığı daha 
geniş çapta bir personel, daha, geniş çapta bir vasıta, 
daha çok da akaryakıt kullanma durumuna girecek
tir. Bu, hizmetin icabıdır. Bu olmadığı takdirde me
seleyi yürütmek imkânı hâsıl olmaz. 

Değerli arkadaşım, affedersiniz, arkadaşım diyo
rum, alışkanlığımı bağışlayın, ben de bir müddet bu
rada oturduğum için öyle alışmıştım, arkadaşım di
yorum, sayın üye demem lazım; sayın üyemiz soya 
fasulyesi üzerinde çok durmuş ve diyorlar !ki, Ibu So
ya Fasulyesi Projesi tahakkuk etti mi, ne yaptın, to
hum ne kadar getirdin, gelen tohumlar ne oldu?,. 

Ta'bii, zamanınızı belki almam bakımından rahat • 
sız edici; ama dedikodusu fazla olan bir konu oldu
ğu için açıklamak mecburiyetindeyim: 

Efendim, Türkiye'de soya üretimi bizim tarafı
mızdan icat edilmiş bir iş değildir. Türkiye'de 
soya üretimi 1960'larda başlamıştır. Ordu'da soya 

fabrikası daha 1960'larda kurulmuştur; ama o gün
den bu güne 'kadar (Karadeniz Bölgesinde üretilen 
soyanın tümü 2 500 tonu geçmedi 

'Şimdi biz, Karadeniz'in kendi bölgesi olarak ve 
tek ürün olarak yetiştirme prensibinin dışında, aslın
da bütün gayretimiz başka yönde; ikinci ürün olarak 
bunu yetiştirme gayreti içerisine girdik. Yani dedik 
ki, Adana'da buğday var, buğdayı haziranın başında 
kalkıyor, yanılbaşmda su akıyor. Köylünün traktörü 
kapısının önünde duruyor, vasıtaları kapısının öün* 
de duruyor; ama tarla boş duruyor. Ne yapalım?.. 
Öyle bir iş getirelim ki, şu tarla boş durmasın, köy-« 
lü 'ikinci bir para alabilsin, İkinci bir para almanın 
imkânı da ikinci bir ürün getirmektir. Soyayı biz bu 
maksatla getirdik. 

Soyayı getirdiğimize çok memnunuz; geniişlete-; 
ceğiz ve devam edeceğiz. Çünkü bu sene birinci se
nesi. Tarımda 'birimci sene en tehlikeli, en zor sene
dir, Bir defa yapacak adamın alışkanlığı yok; tohu-ı 
munu tanımıyor, kullanacak mibzerin ayarını bilmi
yor, nasıl sulayacağını, nasıl çapalayacağını bilmiyor. 
Birinci sene 'böyle tarımda. Bunları öğreteceksiniz, 
ondan sonra eğer arkadaşlarımız bekliyorlarsa ki, ilk 
senede en yüksek 'verimi alacağız; hiç 'beklemesinler, 
alamayız; ama aldığımız rakamlar memnuniyetbahş-
tır, Elimde yerler var: Hatay'da, Adana'da bizzat 
gözümün önünde biçerdöver çalışırken dönüme 470 
kilo mahsul aldık. Ben bunu.. 

A'BİDURfRAIHMAN Allt GİRMEN — Kaç dö
nümden aldınız bunu? 

TARIM VE ORİMAIN IBAIKANI SABAHATTİN 
ÖZBBK — Müsaade buyurun, arz edeyim kaç döı 
nümden olduğunu. 

470 kiloyu aldık ve bu 470 kilo bize şunu göster
di; denildi ki, eğer iyi çalışılırsa, yani bizim tavsif 
ye ettiğimiz şekillerde ekilirse, biçilirse, çapalanırsa 
işte rakamlar, hedefler. Ortalamaya girdiğiniz za
man; 120 kilo aldık Türkiye ortalamasında. Peki di
kili bir elma ağacı kaç kilo elma verir?.. 500 kilo, 
Türkiye ortalaması kaç?.. 30 kilo. Eğer ortalamaları 
böyle hesap ederseniz elbette ki rakamlar küçük dü
şer ve cesaret kırıcı olur. Çünkü, ekilmesi icap eden 
yere ekilmemiştir, bakılması icap eden şekilde ba-
kılmamıştır; ama ortalamanın içine gelip 'girmiştir.: 
Ortalamaya da girince rakamı düşürmüştür. 

(Benim gördüğüm tarla 1 dönümlük bir tarlaydı 
yahut 1 dönümünün hasında bulundum; herhalde bir 
parsel denemesi değildi. 
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Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Şunu isöylemek istiyorum, soya fasulyesi mev

zuunda, 'başlangıçta büyük ıbk hedefle 'işin içerisine 
girdik, 50 bin hektarı ekeceğiz ıdedik. Arazi »var, buğ
daydan boşalan, sulanan arazi mevcuttu. (Binaenaleyh, 
hızlıca hedefe ulaşmak için biz 50 bin hektarı göze 
aldık, 18 bin hektarda kaldık, daha fazlasını ekt'ire-
medik., 

3 500 ton tohum getirdik, 1 700, tonunu kullan
dık, 1 800*ü elimizde kaldı. 

Şimdi, böyle oldu diye vaz mı geçelim bu işten?. 
Hayır, ©iz 1 800 ton tohumun Çukurova Bölgesinde, 
atfedersiniz, bunlar sualler olduğu için cevaplandırı
yorum, suallerin içinde var, 1 800 ton tohumu boz
mayalım, çürütmeyelim, çünkü Adana'nm iklimi hem' 
sıcak, hem rutubetli, ikisi de muhafazaya elveriş
li değil; tuttuk oradan aldık getirdik, Orta 'Anadolu' 
da SKoçaş Çiftliğine depoladık. 

Her ay devamlı olarak çimleme denemesi yap
tık ne haldeyiz diye. iSon ayın çimlenme nispeti' 
% 94'tür. Halbuki, 'ithal ettiğimiz zaman çimlenme 
nispeti % 90 olsaydı kabule şayan tohumluktu. Ya
ni % 94'e düşmüş olmak tohumluk değerimi de 
azaltmış değildir. Elbette ki '% 100'e göre azaltmış
tır. % 1001den 10 kilo /verirsen bundan 'bir 400 gram 
daha ıfazla verirsin, o doğru; ama tohumluk elimiz
den gitmemiştir. > 

Şimdi, yine ilk sene tecrübe senesi ve bütün ted
birlerimizi almamıza rağmen, arkadaşlarımız ev ev 
dolaşıp, çiftçilerle konuşmalarıma rağmen ve mah
sulün alınmasını da garanti etmemize ırağmen, maa
lesef alamadık. Çuko-iBirllk istediğimiz şekilde za
manında paralarını veremedi köylünün. /Köylünün 
parasını veremeyince, tıpkı pamukta olduğu gibi, 
köylü soya fasulyesini Çuko-öirlik'e getirmedi, gö
türdü yağ fabrikalarına sattı., 

Onun için şimdi verdiğim ıraikam yine arkadaşıma 
belki düşük gelecek. Biz Çuko-IBirlik'e 7 bin ton al
dık; fakat tahmin ediyoruz ki, diğer fabrikalara ve
rilenlerle birlikte İl5-20 bin ton arasında olacak; ama 
bu bizim gelecek seneki 250 bin dekarlık ekim pro
jemize mani 'olmayacak. Cesaretle üzerine yürüyece
ğiz. Hiç bir yerde zararımız yok, hepsinde bir nok
tada kârımız vardır. Cesaretle yürüyeceğiz ve takip 
edeceğiz. 

Sadece bunu değil, ikinci ürün üzerinde konuşan 
arkadaşlarıma da arzı malumat etmek istiyorum. 
Biz bu bölgede mısırı koyduk, pirinci koyduk, su
samı koyduk, yerfıstığını koyduk. Beş üründe, bura

daki '1 milyon dönüm kapasiteyi ikinci ürün olarak 
kullanma hedefini getirdik. Sebebini buyurdular sa
yın üyeler. Türkiye'de araziyi artık genişletme im
kânı zorlaşmıştır. Ne yapacaksınız? Araziyi fiziki 
olarak artıramadığınıza göre, kullanarak artıracaksı-
sınız. İşte, 1 milyon dönümü ben ikinci ürün olarak 
ku'lllanırsam, ekili sahaya 1 milyon dönüm saha ilâ
ve etmiş olacağım. 

Bu yüzdendir ki, bu projemizi biz 12 ilde bu se
ne tatbik edeceğiz, verdiğimiz broşürlerde iller, bitki
ler ve buraya sarf edilecek paralar, buna ait alınmış 
olan tahsisatların hepsi var. 

Şunu bilhassa arz etmek istiyorum; projelerimiz 
hayal veyahutta evrak üzerine yazılmış kalmış proje
ler değildir. Projelerimizin hepsinin1 esasları hazırlan
mıştır, bütçeleri hazırlanmıştır, detay planları hazır
lanmıştır, 

Detay planlarını arz ederken, şuna işaret ede
yim': Mesela tohumluk meselesine sayın üyeler temas 
buyurdular. 

Biz vazifeyi devraldıktan sonra, bilhassa köylü
ye götüreceğimiz girdiler bakımından, hangi nokta-
lar üzerinde duralım diye çalıştık ve ele aldığımız 
mevzuların mühimlerinden bir tanesi, elbette ki to
humluk mevzuu idi. ©u da bizim ilk defa ele aldığı
mız bir iş değil. Türkiye'de Tarım Bakanlığı olduğu 
günden iberi {Ben 50 senedir içindeyim, 1937'den 
T982'ye, talebeliğimi de cabası sayarsanız.) tohum
luk mevzuu vardır Tarım Bakanlığında; ama hiç bir 
zaman köylünün ihtiyacı kadar tohumluk verileme
miştir. Mesele bu. Yahut istediği çeşitten verilmemiş
tir, yahut istediği evsaftan verilmemiştir. 

Biz de bunu yaptık, dedik ki, Türkiye'de hangi 
ürünleri yetiştireceğiz, hangi ürünlerde tohumluk üre
teceğiz, o ürünlerin çeşitleri nedir, bölgeleri ne
dir, bu bölgelere göre verilecek çeşitlerin miktarları 
nelerdir, bunları hangi araştırma müesseseleri istih
sal edecek, hangi 'Devlet 'Üretme Çiftlikleri ürete
cek ve köylüye ne yollarla dağıtacağız? •Projemiz ibu< 
Bu proje içerisinde buğday da var, arpa da, mısır, 
ayçiçeği, pamuk, çayır, mera ve diğer bitkiler. Hep
si seneler itibariyle takdim ettiğimiz cetvelin içeri
sinde mevcut. 

yBu planı tatbik ederken, acilen yapılması icap 
eden işler çıktı. Mesela, pamukta, geçen sene bu 
bölgede yapmış olduğumuz tatbikatlarda, gezilerde 
bizzat gördük ki, bir çeşit IDeltapine'nın '61 çeşidi (bi
zim orada ürettiğimiz çeşitten daha üstün, verimli, 
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Deltapine'nın bizde tohumluk olarak üretilip, köylü
ye kadar dağıtılma müddeti asgari dört sene sürer. 
Köyüyü dört sene bekletmeye hakkımız var mı? Onun 
için bu sene 300 ton ithal ettik, 

Çukurova çiftçileri 'geldiler orso buğday tohumu 
üzerinde ısrar ettiler, «Tohumluk bozulmuştur» de
diler, tetkik ettik, gerçekten haklılar dedik, 500 ton 
getirdik 'verdik, ellerine teslim .ettik. 

Pirinçte aynı durumumuz var. Elde mevcut çe
şitler kâfi olmadığı için ithal ediyoruz 200 ton. 

Karpuz konusuna bir arkadaşımız .temas etti. 10 
ton karpuz tohumu ithal ediyoruz, yetiştireceğiz ekimi 
zamanına, siparişi verilmiştir. Çünkü, ben de biliyo
rum, karpuz tohumunun 'bir taraftan karaborsadan 
geldiğini, bir taraftan kaçakçılık yoluyla geldiğini biz 
de duyuyoruz. Elbette ki, bunu duyunca, hunu önle
mek benim vazifem. 

Geçen sene i(jAntalya'h arkadaşlar bilirler.) Antal
ya'da Ibiz, sera sebzeciliğinde karaborsayı önledik. Ni
ye? İtahal ettiğimiz '75 kilo, 100 kilo, 200 kilo tohum 
yüzünden. Burada kullanılan rakamlar büyük değil 
.seracılıkta, ötekilerde olduğu gibi; ama fiyatlar yük
sek. 1 kilosu 400 bin lira. Bir hıyar tahumunun, 
bir hıyar çekirdeğinin tanesi 60 liraya kadar satılı
yor. 'İşte bunun karaborsası buradaydı. Otomobilin 
arkasına iki tane kesekâğıdı doldurun koyun, geti
rin burada taneye dökün, 'bir nevi esrar satışı, afyon 
satışı gibi fevkalade para kazanan işlerdi. Durdur
duk. Neden? İthal ettik, dağıttık ve bunu Ziraat Oda
ları 've bizim Ziraat Teşkilatımız vasıtasıyla yaptık. 

(Sayın (Başkanım, 
Tohumluk mevzuunda inşallah önümüzdeki yıl

lar, değerli arkadaşlarım görecekler, biz Türkiye'nin 
beş yıllık bir hedef içerisinde tohumluk konusunu 
teşkilâtlandıracağımıza kaniiz. 'Bir para sıkıntımız var
dı Kararname dolayısıyla, ayrı bir para, tohumculu
ğu çevirmek için. Çünkü, buradaki bütçelerde; biz 
birtakım işler yapıyoruz ki, o buralara inikas etmi
yor. Onun da çoğu krediyle oluyor. Biz 6 milyara ya
kın bir tohumluk kredisiyle işin içerisine girdik. Yok
sa burada aldığımız 300 milyonla bu işin dönmeye
ceğini biliyoruz; ama çevirip, geriye verip, parayı alıp 
harekete geçirmek suretiyle ve mümkün mertebe büt
çeye fazla yük olmamak suretiyle meseleyi çözmeye 
çalışıyoruz.. 

Gübre meselesi üzerinde de duruluyor. Efendim 
gübre meselesi üzerinde şuna işaret etmek istiyoırum. 
Bir defa bir açıklık bulalım. Bu kalan 3,5 milyon ton 
kullanılsa idi, acaba memlekete ne kadar gelir geti-
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rirdi. Yani, ben 6 milyon 700 bin ton kullanmışım 
halihazırda. 3,5 milyon daha kullandırdığım zaman, 
10,5 milyon tonun üzerine çıkacaktım ve kullanılma
yan sahaların hepsine bunu götürecektim ve sonba
harda kullandıracaktım. Tamam., ilkbaharda ne ya
pacaktık? Bu, stoğa giren gübrenin büyük kısmı şu
bat, mart, ınisan ayında biter ve ben şubat, mart, 
nisan ayının gübresini stok etmek mecburiyetinde-
deyim; ama bu senenin stoğu fazla. 

.Satamadığımızdan değil. Biz, geçen seneye naza
ran, 700 bin ton fazla gübre sattık bu sene. Satama
dığımızdan değil. Geçen sene !% 30'la, % 35'le ça
lışan gübre fabrikalarını % 7Q'e çıkardığımız için 
stok arttı. Yani, öyle bir mal akışı oldu ki, o mal akı-
şını, işin icabı o devirde kullanmazdık, işin icalbı var. 
ilkbahar gülbresini eğer düşünüp de kullanamazsanız 
fabrikaların her gün yaptığı 10 bin, 15 bin» ton, '20 bin 
tonu toplayıp da Türkiye'nin ihtiyacını karşılayacağım 
derseniz, her yerden vaveyla gelir Türkiye'de. Binae
naleyh, biz belli stoku tutmak, belli stoku belli yerle
re yerleştirmek, onu bekletmek mecburiyetindeyiz. 
Pahalı iş, pahalı. Maliye Bakanı beni tenkit ediyor, 
«3,5 milyon tonu koydun oraya, bu eder 70 milyar 
lira para. Ben bunun parasını nereden alacağım?» di
yor. Ben de diyorum ki, bu çiftçiliktir, hep öyle yaj 

parız. Evvelâ alırız, ondan sonra tarlaya atarız, on
dan sonra bekleriz, çimlenir, büyür, eder 9 ay. 9 ay 
sonra cebimize parayı koyarız. Sen de çiftçilerle otu
rup, kalktığına göre, artık buna alış dedim. Başka 
çaren yok. Ya bu stoğu yapacaksın, ertesi sender için, 
ertesi aylar için, ertesi sezonlar için kendini hazırla
yacaksın, yahutta iki ay sonra, üç ay sonra gübre 
yoktur, diye kıyamet kopacaktır. Meselenin birinci
si Ibu. 

İkincisi: Gübre fiyatları arttığından dolayı, güb 
re kullanımında bir azalma oldu mu? Demin arz et-t 
tim, '1980'e nazaran değil, 1979'a nazaran düşük; ama 
1979 Türkiye'de en fazla gübre kullanılan sene. 
1980'de gerilemiş, 5 milyon küsur bin tona çıkmış, 
biz bu sene 6 milyon 700 bin tona gelmiş, çıkmışız. 

.Sayın üyeler,! 
iŞimdi, bunu bütün Teşkilâtım ve ben, bizzat, 

köy köy gittim, Trakya'da konuştum, kahJvel'erde 
oturdum. Dedim ki, ağalar, beyler inanmayın bu lâf
lara. «Gübre pahalandı, bu kullanılmaz» sözüne İnan
mayın. Bakın size hesap çıkarayım dedim. Gübre 
pahalandı da ne oldu? Hesabını yaptık; gühresiz bir-
tarlanın verimi ne, gübreli bir tarlanın verimi ne dö-. 
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nüme? Gübre 'kullanıldığı zaman, dönüme kullanı
lan gübre ne, artı fazla mahsul, o günkü fiyat, tak
sim, kilo 'başına 74 kuruş fark etti. Demek ki, geçen 
sene sonbaharında gübreye yapılan o 'büyük gibi gö
züken zammın 'buğdaya aksi 74 kuruş. Dedim ki, 
«Peki, biz gelecek sene de buğdayı bu fiyattan ala
cak değiliz ya. Elbette ki, bunu nazarı itibara alaca
ğız. (Binaenaleyh, bununla kendinıizi yormayın.» 

Sayın üyeler; 
Aynı şey şeker pancarında 10 kuruştur. Gülbre 

fiyatı artışının maliyete tesiri 10 kuruştur. En hüyük 
rakam ayçiçeğinde; Hİ78 kuruş. Geri kalanları bu se
viyede. Bunlar da taban fiyatları mevzuuyia halle
dilecek meseleler. 

^Binaenaleyh, «Kullanın. [Kullanmazsanız beher 
dönüme zararınız şunlar olur» diye rakamları bastır
dık, götürdük köy köy dolaştık da o seviyeye geldi 
ve Allah razı olsun, bizim köylümüz anlarlar hal
den; dediler ki, «Yahu (Hocam canını hiç sıkma. Biz 
bunun faydasını biliyoruz. (Kullanacağız», «Sen canı
nı hiç sıkma»; «Hay Allah sizden razı olsun» de
dim ve kullanıldı; ama bu 6 milyon 700 bliın rnkhmyi 
bizim için hedef değil. 

Buyurdular sayın üyeler. Bizim hedefimiz ileriki 
yıllarda 9, 10 hatta Sayın Osman Yavuz'un dediği 
gibi, 15 milyon ıton; ama bir günde mi olur, 2 sene
de mi olur, 5 senede mi olur. Lütfen geçin 1967 ra
kamlarına bakın. 400 bin ton gübreyi kullanamayan 
Türkiye, 10 senenin içerisinde 6,5 milyona çıkmış, 7 
milyona çıkmış. Kolay mı 2 senenin içerisinde bunu 
halletmek?.. Değildir; ama önümüzdeki sene şu im
kânlarımız var: 

Bir, işi bilen köylü 'var. Diyor ki, «Gübre işe ya
rıyor». Aslında köylü gübrenin faydasını çok eski
den biliyordu, 'Yalnız, bu bizim suni gübrenin değil, 
ötekinin faydasını biliyordu, çiftlik gübresinin. Hat
ta bir tabir vardır köylülerin arasında; «Gübreyi kö
senin sakalına sürmüşler göğermiş» der. «Yani, o ka
dar tesirlidir bu, sakal bile bitirir» şeklinde halkın 
arasında böyle bir beyan vardır. Tesirini biliyor.. 

(Şimdi biz, demin arz etmiş olduğum teknik ba
kanlık olarak şunu yapmak istiyoruz): 

Birincisi, toprak nev'ine, bitki nev'ine, sulamada 
ve kuru ziraatte olduğuna göre kullanılacak gübre 
miktarını tayin etmek. (Bunun için laboratuvariara 
ihtiyacımız vardır. 7 tane yaprak laboratuvarı kur
duk şu geçen devrenin içerisinde. Adetlerini artıraca
ğız. 

Narenciye bahçelerinde, tanıyan sayın üyeler pe
kâlâ bilirler narenciye ziraatinde gözüken sarılığın 
mühim bir kısmı yanlış gübrelemedendir. «İyi güb
re veriyorum. 'Mahsulü artırıyorum» diye çalışırken, 
yanlış gübre kullanmakla ağaçları zararlandırmıştır. 
(Mesela fosfor. Fazla (fosfor kullandırmışlardır; çin
ko ve demir alımı kalmıştır bitkide ve gördüğünüz 
damar sarılığı, damar arası sarılığı ki, büyük sarılık 
oldu. 

'Köylünün bunda kusuru var mıydı? Yoktu. Ka
bul etmemiz lâzım ve bunu bizim de söylememiz la* 
zım; çünkü o Zaman azotlu gübre almaya gelen çift
çiye dendi ki, «Şu kadar fosforlu gübre alırsan sana 
azot veririm.» Çünkü, o zaman bizim fosfor gübre 
fabrikalarımız vardı, azot gübre fabrikalarımız yok
tu. İthalattan geliyordu. O halde, 10 kilo azot 2 ki
lo fosfor yahut 5 kilo fosfor. 'Lâzım olsun, lâzım ol-
masın. Götürüp topraklara verdiler ve ağaçlarda 
gözüken klorozun sebebi biz olduk. 

Sayın 'Başkanım, değerli üyeler; 
ll'şte bizim gayretimiz bu gibi yanlışlıklara mani 

olmak suretiyle bir defa üretimi artırmak; ikincisi, 
gübreyi tasarrufla kullanmak; üçüncüsü arta kalanıy-
la da kullanmayana kullandırmak suretiyle istihsali 
daha fazlalaştırmak. 

Bendenizin, gübre mevzuunda arkadaşlarımızın 
temas ettiği noktalar itibariyle maruzatım bu ola-ı 
cak.. 

Sayın 'Başkanım; 
Yine geçmiş günlerin üzerinde en çok konuşulan 

konularından bir tanesini Sayın İsmail Şenıgün (Be
yefendi ortaya getirmiş. Ona da teşekkür ediyorum, 
bir açıklama yapmak imkânını verdikleri için. 

Diyor ki, «Geçen sene yaptığınız gübre tahmini 
tuttu mu?.. Tutmadıysa bunun zararı ne oldu?.. Niye 
tutmadı ve bunu daha iyi bir şekilde yapmak için ne 
gibi tedbirler alıyorsunuz?» 

ÎİSMAÎL ŞENGfÜN — (Buğday Sayın Bakanım. 
TARIM VE IORİMAN BAKANI SABAHİATTİİN 

ÖZBEK — Buğday. 'Başka ibir şey söylediysem af
federsiniz. (Buğdayda, 

iŞimdi efendim, buğday üretim rakamı (benim ağ
zımdan, 17 milyon 400 bin ton olarak çıkmadı. Ne
rede sııkıştırdılarsa söylemedim; ama dedim ki, «Tür
kiye'nin bu seneki buğday üretimi geçen seneden faz
la» dedim. «Geçen sene ne kadardı?..», «Bakın he
sap yapayım. Ben hesap yapmasını bilirim» dedim. 
Türkiye'de nüfus ne kadar?.., 45 milyon. Ne yer?,., 
Siz, «200 kilo» diyorsunuz, biz «2215» diyelim. Cari 
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pıtı koyun şuraya, Türkiye'de tohumluk olarak ne 
kadar buğday kullanılır?.. 1,5 milyon ton. Onu da 
koy altına. Türkiye'de ambarlama, depolama, indi -
çıktı, «fare yedi; ne kadar gider..? 1 milyon ton. Onu 
da koy altına. Türkiye'de geçen sene kaç ton buğday 
tfhraç ettik?.. 500 bin ton. (Koy onu da altına. Topla. 
Ne çıktı?.. 13.544 milyon ton arasında çıktı, «Depo
larda 'buğday var mı?» dedim, yok, öyleyse rakam
lar yanlış. ©unu ben söyledim. Babından beri de söy
lüyorum. Hocalığımdan beri de, bilirler arkadaşlar, 
kürsülerde «Ben bu istatistiklere inanamıyorum»' 
diyordum, nasıl sayıyorlar, nasıl yapıyorlar, aklımı 
ermiyor. 

Şimdi bakınız, İşin endişeli tarafı şu: ©en bu id
diama 'bu şekilde devam ediyorum; diyorum ki, Ge
çen seneden az değil. Geçen seneden 'fazla. Efendim, 
öteki grup diyor kıi, «Yok, geçen seneden de az». Pe--
ki, ne yapalım?..» «İthal edelim», ©en garanti edi
yorum, geçen seneden az değil, diyorum; ama siz it
hal ederseniz lütfen böyle söylemeyin. Deyin ki, Ala
cağız, satacağız. Ticaret yapacağız. Sen ne karrşıyor-
sun?.. Tamam. Susarım. İyi yapın. Madem paranız 
var; daha ucuz buğday var, daha da iyi müşteriniz 
var; allını, satın, ama «Buğday yok» demeyin. Buğday 
geçen seneki kadar var. 

Sayın üyeler, 

Türkiye'de geçen seneki kadar buğday olmasay
dı, gelen 250 bin tonla acaba bir İstanbul şehrini do
yurabilir miydiniz?.. Bunlar da hesap, bunlar da ya
pılacak hesaplar. Binaenaleyh, benim kanaatim; ra
kamları veremiyorum; çünkü ralkamlar o kadar aley-1 

himize işliyor ki, sizin bilmedikleriniz var, bizim 
üzüldüklerimiz var. 

17 milyon 400 Ibin ton rakamını İstatistik Umum 
Müdürlüğü sonradan ıslah etti; 16 bin 500 tona in
dirdi. İstatistik kitaplarına lütfen bakın. Ondan son
ra Planlama aldı, «Ziraatte gelişme geriledi» diyerek 
ziraattaki gelişmeyi '% 05'e düşürdü. «Yahu olmayan 
bir rakamı aldın, indirdin, benim hesabımdan da 
gelişme indirdin. Olur mu böyle şey» dedim.. «Yok; 
17 milyon 400 bin yoktu ki, 116'y.ı indi, bende ku
surlu olayım; «Üretemedim» diyeyim. Yok, mal yok; 
çıkaramamışsın ve bunu sana kaç kişi de söylemiş 
daha evvel; ama sonunda hesap kitap, tarımda geliş
me hızı % 05, vah vah, kabul etmiyorum, dedim. 
öyle bir şey yok. Siz rakamlarınızı düzeltiyorsunuz, 
bize hesap verdiriyorsunuz. Yok böyle şey ve inan-
ımıyorum., 

Sayın Başkanım, sayın üyelerim; 
(Şimdi, bu mesele Türkiye'nin devamlı üzüntü 

kaynağıdır ve hesap edememe kaynağıdır. İşin en 
kötü tarafı o< 

ıBen Tarım ©akanı olarak şunu 'istiyorum': ©ir de-« 
ifa emin olayım ki, şu Türk nüfusunu besleyeceğim. 
Buğday olarak konuşuyorum. Yani, 10 milyon to
num içeride olacak; üretim, üretilmiş olarak içeride 
olacak. Tohumluğum olacak, kaybolanım olacak; 
ondan sonra da diyeceğim ki, «©eyler, siz isterseniz 
1 milyon, 2 milyon ton ihraç edin. Çünkü, benim 
elimde bu sene 16 milyon ton buğdayım var.» Onu 
benim söylemem lazım ve söyleyebilmem lazım. Bu 
rahatlığı hissedebilmem lazım. Şimdi ben bunu söyle
yemiyorum; rakama güvenemediğim için. Ne yapa
cağız? ömrü billah böyle acaba ile mi vakit geçire
ceğiz? Hayır. Onun için, biz, Bakanlığımızın 'içeri
sinde bu mevzu üzerine hemen eğildik. »Evvela me
totlar nedir, metotları geliştirelim w 

Elimizdeki istatistik, belli saha rakamları üzerin
den gelir hesapları yapılıp çarpılarak elde edilen ra
kamlardır. Yani, eğer Türkiye'de 5 milyon hektar 
buğday ekiliyor demiş isek, o sene de şöyle bir ge
zilip hektara verim bulunursa iki ton; 5 milyonu iki 
tonla Çarpıp, 10 milyon var deyip çıkıyoruz işin için
den, ama, esas arazi yanlışsa? 5 milyon değil de 4,5 
milyonsa veya 4 milyonsa; onun üzerine koyduğun, 
çarptığın, hep rakamlar yanlış çıkar, ©inaenaieyh, 
yapılacak ilk iş muhtelif mahsuller için, sade buğday 
için konuşmuyorum, muhtelif mahsuller için; 

1. Arazi tespiti ihtiyacı, 
2. Verimin tespiti.. 

Yani, senede, ekimden itibaren asgari üç defa 
gezilip, ürünün gelişme durumunu tespit edip, ona 
göre bir tayin yapmak. 

Bunun için biz ilk oliarak şunıu yaptık : 
L Bütün illerde ve ilçelerde istatistik rakamla

rını tespiit etmek üzere kendi adamlarımızı görevlen
dirdik. 

Bu da icat değil,; Japonya'da tarım istatisıüiMerinii 
Japonya Tarım Bakanlığı yapıyor. Kendi elemanları 
çünkü tarlanın içerisinde, bahçenin içerisinde. 

% Ekipler kurduk, bu ekipler vasıtası ile üretim 
rnifetarlarını, verim miktarlarını tiespiit edeceğiz. 

3. Daha büyüğüne gittik; sateiite'lerden çeki
len fotoğraflarla sıhhatli ürün tespiti meselesi. «Re-
mote - senısing» dedikleri bir metiöt. 
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Topladık arikadaşliari. «Gelin bakalım, bunu duyu
yoruz; amıa Türkiye'de var mı böyle birileri,?» Sağdan 
'Soldan çağırdık, baktık İki, Türkiye'de kaç yerde adam 
yar ve bunun üzerinde çalışıyor, ama hepsi şikayetçi, 
«Efendim biz çokltan çalışıyorduk; ama bunu pratiğe 
intikal ıettiremiyorduk.>> Hay Alıktı sizden razı olsun. 

«Şimdi İstatistik Umum Müdürlüğü, Harita Genel 
Müdürlüğü, hava haritallan dolayısı ile, kontrol içim, 
iBiz yerden, Planlama ille beraber; bilimisel1 araştırıma, 
bilhassa Gebze'deki Araştırma Müessesesi dolayısı ile, 
Ege Üniversitesi yine bu mevzu üzerinde çalışan bir 
grubum bulunması dolıayısı ilıe; bir araya geldik, bir 
proje geliştirdik. Bu projeyi, yani yukarıdan çekilen 
fotoğrafları alıyorsunuz, biz mesela Polatlı Çifitliğin-
ıde yaptık, tesadüf, hem ellimiz dle saıteJıliite'den çekilmiş 
resim vardı, hem ellimizde hava fotoğrafı vardı, Harita 
Gendi Müdürlüğünün çektiği, hem de Devlet Üretme 
Çiftliğimin kendi arazi planı vardı ve ekimleri belli idıi. 
Üçünü üstüste koyduk ve baktık ki, tamamen birbiri
ne intibak ediyor. O halde yapılacak dış budur. Sonra 
şunu anladık ki, dünyada f allan milletin bu sene buğ
day üretimi şu kadar, falan milletin bu kadar; dünya
nın bu kadar olduğunu söyleyen adamlar Satellilte'ye 
kullanıyorlar. Bu çıkltı meydana. Bu Satellite sekiz 
günde bir Türkiye'nin üzerinden geçiyor, iki tane ge
çiyor sekizer gün fasılla ilıe, her geçişte 185 kilometre 
genişliğindeki bir isahanın resmini alıp gidiyor. 

(Bu medeni vasıtayı kuıllllanmiakltan başka çare yok. 
Onun için, kurdum, arkasından geçenlerde Roma'ya 
müısadenizle gittim, geldlkn. Rıoıma'ya gittiğim zaman 
FAO ile konuştum, oradaki imkânları temin ettik, 
Dünya Bankasına müracaat ettik eleman için ve Dün
ya Bankasından bazı paraları, bu filimillerıi satın almak 
için kullanır hale geldik, ilsin içerisine girdik. 

Bu sene ümit ediyoruz ki, ıKıonya mıntıkasını hiç 
değilse iSatelıliJte'den verim denemeleri ile birlikte mu
kayeseli olarak takip edeceğiz. Gelecek sene bunu Tür
kiye çapında yaymaya çıkacağız., 

/Sayın Başkanım; 
O kadar enteresan bir konu ki, affedersiniz ben bi

raz fazla konuşuyorum belki, bitkıilerdekıi hastalıkları 
dahi uzaktan algılama metodu ile tespit etmek imkânı 
vardır. Yani, narenciyelerde yayılmış bir virüsü böl
geleri itibarı ille, yukarıdan alınacak fotoğraflaria tes
pit etmek imkânı vardır. Böyleoe büyük bir gelişme 
içerisine girilmiştir. Zannediyorum ki, Sayın îısmiail 
Şenıgün Beyefendinin sualine kısmen de olsa cevap 
verme imkânını elde ettim. 

Efendim; 
Rif at Bayazıt Beyefendinin sorusuna müsaade eder

lerse yazılı olarak cevap vereyim. Muhafaza memur
larının koruma görevleri hakkındaki husus genelde bü
tün arkadaşlarımızı da tabii ikilendirir. Nihayet bir 
grubun işidir; ama çok teknik bir mevzu. Onun için 
müsaade ederseniz bırakacağım., 

Diğer bir soru zirai mücadele, karantina mevzu* 
undadır. Meyvecilikle uğraşanliarın yaptıkları ferdi mü
cadelenin istenen faydası oluyor mu, bunları birlıaşjtdr-
seniz daha iyi olmaz mı gibi bir mevzu var. 

Biz, burada şunu yapmaya çalışıyoruz; üretici bir
liklerini kullanmaya çalışıyoruz. Geçen sene zeytinde 
yaptık bunu. Zeytinde biz 4 milyonun üzerinde ağa
cı havadan, yine bir milyona yakın ağacı da yerden 
ilaçlattık, Gemlik bölgesinde. Bu doğrudan doğruya 
demek vasıtası ilıe oldu. Biz uçak tedarik ettik, ilacını 
/bulduk, nasıl yapılacağını öğrettik; geri kalanını bü
tün Birlik takip etti, yaptırdı ve parasını da kendi üye
lerinden aldı. 

'Binaenaleyh, bazı sektörlerde bunu düşünüyoruz.. 
Bazı sektörler var İki, Devlet mücadelesine girecek 
hale gelmiştir, üzerinde duracağız; 'birisi beyaz si
nektir. 

Beyaz sineğin geçen seneki epidemiik durumu kar
şısında biz bu sene tamamı Devlete ait olmamak 
şartı ile ki, ilaçları yine 'köylüler alacak; fakat diğer 
bütün tatbikat işlerini biz üzerimize almak sureti ile 
bir proje hazırladık. Proje kaynağı orada mevcut
tur. 

Diğer sahalarda, epidemik sahalarda, mesela sü
nede, kımılda, hortumlu 'böcekte, bunlarda zaten va
zifemizi yapıyoruz. Şunu iben müsaade ederseniz arz 
edeyim. Geçen sene biz yalnız sünede 2 milyon 500 
küsur ıbin dönüm sahayı ilaçladık. Kımılda yine bü
yük ırâkaimlara ulaşan mücadeleler yaptık. Hortum
lu böcekte yine Güneydoğu Anadolu'da 74 bin dö
nüm sahayı ilaçladık ve bu sene endişemiz daha da 
fazladır, arkadaşlarımızın buyurdukları şekilde. En
dişemiz dana fazla; çünkü süne, bu sene havaların 
ılık gitmesi neticesi, belki de yeni bir epidemi yapa
caktır, karşımıza çıkacaktır. O yönü ile tedbiri bu
lunmayı ve 4 milyon dönüme kadar bir sahayı ge
rek süne ve ıgerekse kımıl olarak ilaçlamayı düşünü
yoruz, bu şekilde yürütüyoruz. 

Diğer meselelerde, çiftçiye yapmak istediğimizi 
en büyük yardım, erken uyarı sistemini geliştirmek-' 
tir. Erken uyarı sistemine girdiğimiz zaman, sayırt 
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üyelerin mevzubahis etmiş oldukları lüzuımsuz ilaç 
kullanma meselesi ortadan kalkacaktır. 

Bugün Orta Anadolu gibi 'bir yerde, elmada, ağ 
kurduna karşı yedi defa ilaç atıyorlar. Halbuki, bi
liyoruz ki, üç ilaçlama ile bu lişıi halletmek imkânı 
var. 'işte onun için erken uyarı sistemine girip, köy-ı 
lüye şu gün, şu ay, şu hafta ilacını atacaksın hasta
lık başladı dediğimiz anda meseleyi kurtaracağız. 
Biz bunun içerisindeyiz ve bütün mevzularda da er
ken uyarı sistemini tatbike çalışacağız. 

Sayın Ahmet Samsunlu Beyefendinin sorusuna 
da böylece kısaca cevap arz ettikten sonra, ağaçlan
dırma ve erozyon konusunda Sayın Ali Dikmen'in, 
Çal İlçesinde yapılan ağaçlandırma çalışmalarına ait 
bir sorusu var. Şunu arz edeyim ki, biz buradaki ça
lışmayı Tarım - Orman Bakanlığı oilarak takdirle, 
devamlı olarak takip ediyoruz. Bugüne kadar 
14 870 dekar arazide 3 milyon 419 bin fidan dikil
miştir ve bu sene 700 bin fidan veriyoruz. 

Sayın üyeler; 
•Bu vesile ile şunu da arz edeyim ki, ben köy koru

luklarının kurulması meselesini yeniden candandır-
ma niyetindeyim. Eğer köy koruluklarını geniş ölçü
de yapabilirsek ve 'bunların korunmasını köylüye 
bırakacak olursak öyle zannediyorum ki, köylüyle 
orman arasındaki hadiseleri de büyük ölçüde azalt
mak imkânı hâsıl olacaktır ve 'köylü kendisine ayrıl
mış olan koruyu, baltalığı fevkalade korumaktadır. 
İçeriden bir tane odun kestirmiyor kendilerine bıra
kıldığı ve takip edildiği zaman. Binaenaleyh, bu ve
sileyle o noktaya da müsaade buyurursanız temas et
mek istiyorum. 

Kadastro meselesine yazılı olarak cevap arz ede
ceğim. 

Bingöl'deki yapağı meselesine müsaade ederlerse 
yazılı olarak cevap arz edeceğim. 

Sayın Avni Şahin, kiremit ve tuğla üretimi ya
pan sanayi ile ilgili olarak 'bir soru sordular. 

Efendim, /bu konu da bir dert. Türkiye'deki bü
yük dertlerden bir tanesi ve maalesef tarım arazile
rinin en güzelleri buraya 'gidiyor. Çünkü, bunlar or
ta kalitede toprak istiyorlar. Orta kalitedeki toprak
lar da tarım için en iyi topraklar. Buralarda kiremit, 
tuğla fabrikaiları kurulmuş, biliyorsunuz İzmir'e 
doğru, bilhassa Salihli'den Öte tarafa yaygın. Biz bir 
vesileyle üç bakan gittik, 'bu meseleyi yerinde tetkik 
ettik, bir hal çaresi bulalım diyerek. 

Şimdi, kanunlar müsait mi değil mi?.. Benim gör
düğüm kadarıyla 'bugünkü kanunlar müsait değildir. 

Yasaklamaya müsait değildir; ama idare şu veya bu 
sebeple yasaklayabilir. Oraya uyduruyor. 

Onun için biz kendi kanunumuzu götürdük : 
«Tarım arazilerinin kıülanılmasına ayrılan şu kanunu 
getirirsek artık biz buralara müsaade etmeyiz, bundan 
sıonra da hu iş olmaz.» dedik. 

Şimdi deniyor ki : «Efendim, bunun naklîyesi pa
halıya mal'oluyor, kalitesi iyi olmuyor vesaire...» Doğ
rudur. Doğrudur; ama tarım arazisinin acaba fiya
tını ölçmeye imkân var mıdır? Yani kiremit ve tuğ
lanın fiyatına 'beş lira daha zam yaparsınız; nakliye
den falan hindi diye yine alır, kullanır insan, ama 
tarım arazisi yerinden gittikten sonra gölcüklerden, 
bataklıklardan ibaret 'bir saha meydana geliyor, ye
niden ihyasına da imkân yok. Çok gayret ettik o sa
halarda, bilhassa Turgutlu vesairede. Acalba nasıl 
kullanırız bunu diyerek? Göl yapalım, balık atalım 
içerisine dedik, o bile 'birçok yerlerde isabetli gözük
medi. 

Bizim ku konudaki kanaatimiz kanunumuzun bir 
an evvel çıkıp, gerek diğer sanayide, gerek tuğlada 
buna mani olmak, her halükârda tuğla yapacak Tür
kiye'de çok toprak bulunur; ama tarım yapacak top
rak gün geçtikçe azalıyor. 

Elfendîm Mehmet Velid Kiöran Beyefendi orman 
sanayimden bahsederek 'bunlara hammadde ihtiyacı
nın karşılanıp karşılanamayacağım soruyorlar. 

!Biz şu şekilde bir tatbikatın içerisindeyiz : Bize bi
risi, «ıBir kereste fabrikası kuracağım» dediği zaman 
diyoruz ki, «Sana biz mal vermeyiz. Bu şartlarda iş
itiyorsan kur» veyahut, «Falan bölgede kuruyorsun, 
orada kereste fabrikasına ihtiyaç var, dolayısıyla biz 
sana orald'a kereste veririz.» diyoruz. 

Yani, yerler itibariyle bir ayırmamız mevcuttur; 
fakat belkide bu bile yeterli değil. 

Yine bir soru dolayısıyla arz etmek istiyorum : 
lBazı yerlerde yeni yeni kereste fabrikaları, lif yon

ga fabrikaları vesaire kurmak için 'teşebbüsler vardı 
evvelden yapılmış. 'Ben onların bir kısmını durdurdum, 
Sayın üyemiz diyor ki, «Bunlara bu kadar para sar-
fe'dildli, ne olacak». 

'Ben, zararın neresinden dönülürse kârdır diyerek 
durdurdum bunların bazısını. Çünkü, getirilen rapor
lara göre o fabrika kurulduktan sonra orada işlenecek 
emval yok. Orada odun ve kereste olmadıktan sonra 
o fabrikayı orada kurmanın faydası yok, bir an evvel 
önünü kesmek lazım. Yani, kalkıyorsunuz Artvin'den 
«ydun alıyorsunuz, getiriyorsunuz İnebolu'nun bir mın-
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tıkasındaki fabrikaya veriyorsunuz, dağa çıkarıyorsu
nuz, oradaki fabrikada kereste haline getiriyorsunuz, 
oradan indirip, şehirlere naklediyorsunuz. Bu olacak 
iş değil, Buna benzer 26 tane vardı, bunlardan 7 ta
nesini mulhafaza ettim, (gerisini hep durdurdum. Başka 
işe kullanırız. Depo yaparız, okul yaparız, lojman 
yaparız; bir şeyler yaparız; ama devamlı zarar yapa
cak müesseseler halinde yürütmek istemedik. Onu da 
kısaca arz etmek istiyorum. 

Eğer, sayın üyelerimiz arzu buyururlarsa bunların 
hepsine yazılı daktilo ile oevaipları vardır, sonradan 
kendilerine daha geniş olarak da malumat 'vermek 
üzere yine sözlü de olsa, bir 'de yazılı olarak takdim 
etmiş (bulunuyoruz. 

'Sayın (Başkanım; muhterem üyeler; 
Tarım konusunda ne kadar konuşulsa azdır. Fa

lkait, şundan emin olmanızı istirham ediyorum; Ihepi-
mizin, aslında orjinali köylüdür. Hepimiz bir yerde 
(köylüye dayanırız; ama bir nesil; ama iki nesil evvel
den. Ben Erzincan'ın Til Köyünden çıkmışım. Erzin
can'ın Til 'Köyünlden çıktım, geldim. Tü'deki haya
tımı ben biliyorum. Yani çocuklulk'ta öğrenilenler de 
başka türlü oluyor. İnsan büyüdükten sonra öğrenme 
kabiliyeti dalha da azalıyor. Gençken veya çocukken 
çok iyi öğreniyor ve öğrendiği de aklından hiç çık
mıyor. 

Onun için o öküz arabalarının üzerine yataklar 
serip, gittiğimizi, geldiğimizi, aşar için teclerin bekle
diğini, onların mültezimler elinde neler olduğunu; 
bunların hepsini gördük ve yaşadık. Benim gibi bir
çok arkadaşlarım da şu veya bu şekilde yaşamıştır, 
Yani, aslında Türk Milleti şehire de gelse bir kolu 
köyde kalıyor. Onun için de köy işiyle çok meşgul. 
Tanım da aslında bütün o işle meşgul olduğu ve zaten 
zorluğu da buradan geldiği için... 3,4 milyon aileyle 
irtibat halinde olmam lazım benim, işin zorluğu o. 
Eğer, Sayın Recai Beyefendinin dediği gibi işletmeleri 
(büyütebilseydik 3 milyonu biz 1 milyona indirseydik, 
benim hizmetim üç misli azalırdı. Halbuki şimdli üç 
misli fazla gidiyor, 

'Binaenaleyh, geniş bir bölge, ıgeniş bir kütle, bu 
kütleye götürülecek hizmetler. Dolayısıyla alâka da 
fazla. Şunu iftiharla söylüyorum birçok kimseler ken
di işlerinin dışında başka iş de yaparlar; fakat onu 
benimsemezler. O hobi kalır ona; fakat tarıma girer 
girmez ziraatçi olurlar, çiftçi olurlar. İki tane gül dik
seler çiftçidir onlar, o ne iyi şey. Onun için biz on
ların yardımlarını beklediğimiz gibi tenkitlerinden de 
'korkuyoruz. 
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Yüksek Heyetinizi saygılarımla selamlıyorum efen
dim. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, 
Son söz Sayın Mahmut Akkılıç'ındır. Kısa olma

sını rica ediyorum efendim. 
MAHMUT AKKILIÇ — Sayın Başkan, Danışma 

Meclisinin sayın üyeleri, Sayın Bakan, Tarım ve Or
man 'Bakanlığınım mensupları; 

Hepinizi saygılarla selamlıyorum. 
Sayın Başkan; 
Sabahleyin bazı üyelerimize 35 - 40 dakikaya ka

dar müsaade ettiniz. filiyörum, bütün arkadaşları
mız sabırsızlanıyorlar; ama ben yine fazla konuş
mayacağım; fakat bir, iki dakika müsamahanızı rica 
edeceğim. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, açık oylama yapaca-̂  
ğım için ayrilimamanızı rica ederim. 

MAHMUT AKKILIÇ — Sayın üyeler, 
Sayın Balkanımız 'konuşjm'alannda... 
MEHMET AYDAR — Sayın Başkanım, usul 

hakkında söz rica edeceğim. 
BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 

AHMET SENVAR DOĞU — Söze başladı efen
dim, usul hakkında söz verilmez. 

MEHMET AYDAR — Demin zatıâliniz, Sayın 
Bakanın konuşmasını bitirinceye kadar çalışmaların 
devam etmesini oyladınız. Bütçenin görüşülmesinin 
bitimine kadar olan konuyu da oylamanızı rica ede
ceğim.: 

BAŞKAN — Evet efendim, onun için rica ediyo
rum; kabil olduğu kadar kısa olacağını da vaat etti
ler. 

Buyurunuz efendim. 

MAHMUT AKKILIÇ .— Şimdi efendim Sayın 
Bakanımız gerçekten mükemmel bir sohbet havası içe
risinde üyelerimize Tarım Bakanlığının, tarım ve or
mancılık kesimim" ilgiendiren konularda bilgiler ver
diler ve hatta konuşmalarına başlarken sorulmamış 
soruların köşede kalanlarına da «Ben değineceğim» 
dediler, orayı herhalde unütitular, dikkatinizden kaç
mamıştır, hayvancılığa hiç değinmediler. O bakım
dan müsaade ederlerse hayvancılık konusunda bazı 
noktalara bten değimeyüm1 : 

Sayın üyeler; 
Sayın Tarım Bakanının, Tarım Bakanlığı çalış

maları ile- 'ilgili verdikleri biHgi'lerde gerçekten haki
kat payı çoktur ve başarılı çalışmalar yapmışlardır. 
Ancak, Türkiye hayvancılığının durumu o çizdikleri 
tablo liçeris'inde değildir. Biraz sonra gerekirse bel-
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geler de iibraz edeceğim. Türkiye hayvancılığı çok es
kiden beri var olmasına rağmen 1925'lerde daha 
Cumhuriyet ulan. edilir edilmez, mükemmel bir şe
kilde girişimlerde bulunulmuştur. Dünyada Rusya' 
dan sonra suni tohumlamayı yapan ikinci Devlet bi
ziz, hayvancılığın1 gelişmesi için çalışmışız. 

Hayvancılığın gelişmesi için bazı hususlar vardır. 
Bunlar : 

Hayvan neslinin ıslahı, hayvanların dengeli bir 
biçimde beslenmesi, hastalıklarla mücadele, kredli 
mevzuu ve ürünlerin pazarlanması, (Muhakkak ki, 
soğuk zincir.) 

Biraz evvel arz ettiğim giıbi, 1925'lerde başlanan 
hayvan ıslahı çalışmaları Türkiye^ye yerlîi ırklarla 
melezleme yapmak suretiyle yarım kan Montafon 
ırkını hediye etmiştir. Marmara Bölgesini, ve Orta 
Anadoluyu, hatta Güney Anadoluyu (Güney Ana-
doluda pek azdır) gezdiğiniz zaman görürsünüz, çok 
mükemmel bir şekilde yayılmıştır. 

'Karadenizli arkadaşlarım bilirler, gerçekten rah
metli IBaltu Hocamızın (belirttiği ıgibi, tanıyanlarımız 
çoktur; şair, rahmetli oldu Hocamız «Ah bu gözler 
güzel bir hanımda olsaydı» diye ifade etmiştir. Ger
çekten Karadeniz Bölgesine güzel olan ve Karadeniz 
köylüsünün küçük çiftçisine hitap öden Jersey ırkı
nı hediye etmiştir ve bütün Karadeniz Bölgesli bu 
hayvanlarla doludur ve slüt verimli de yerli hayvanlar
la melez yapılmasına rağmen ortalama 2 500 kiloya 
oıkanılımıştır. 

/Merinos : 1927lerde başlanan çalışıma 1939'da 
yalnız Balıkesir ve Bursa ilerinde 120 bin adede çı
karılmıştır; ama ondan sonra başlanan yapağı fiya--
tının politikası nedeni ile Merinos çıkmış inmiş, çık
mış inmiş. Çünkü Avuısitralllya namütenahi mıerafara 
sahlip, yetiştirdiği koyunların yapağısını Türikıiıye'ye 
halliyle daha ucuza saıtıyor; ama Türkiye kendisine 
özgü bir milli politika 'Mıeyememiştir, bunu kısıtla-
yatoamıştır, biraz pahalıya olsun da ithal «tmıeye-
yîm diyememiştir, yumruğunu vuramamıştır masaya. 
Bunda bellki çeşıitlıi ticari fak/törler de mevcuttur ve 
maalesef bugün bile yapağının kilosu; (Ben hemen 
arz iadeyim yeni rakamları) yerlıi yapağı 225 lira, me
rinos 400 lira, tiftik 550 lira. 

Muhterem üyeler; 
Tahmin ederim ki, içlinizde bilmeyen yoktur. Tif

tiğin anavatanı Türkıiye'ıdir ve Türkiye'den başka bir 
yerde de yoktur. İstaitisitik rakamlarını açtığımız za
manı maalesef görüyoruz ki, itifitik keçisi müiteımadi- -

yen azalıyor. Bir cevher kadar değerli olan bu hay
van, maalesef yıl geçtikçe azalıyor. Haliyle kıl ıkeçM 
azalabilir; ama bu kıymetli, (dünyanın hiç bir yerin
de yetişmeyen bu tiftik keçisinin azalmasına gönlü
müz nazı olmamalıdır; ama azalıyor. îşte bütün me
sele büyük ölçüde bu fiyat politikasıdır diyebilirim. 

ıSayın Tarım ve Orman Bakanımız dediler ki; «Bu 
sene yeterince tahsisat alamadık, almadık. Çünkü 
gerçekleştiremeyeceğiz.:» 

/Bir baktım Köy İşleri Bakanlığına Tarım ve Or
man Bakanlığının 2,13 - 2,14 müslli kadar Bültçe ay
rılmış. 

jDevtiet Planlama maalesef başlamış olan projelıe-
rin dahi yüırüyelbilımesi 'için, «|Hayır, limitiniz bu ka
dardır veremeyiz» demlilerdir ve vermemişlerdir. 
Başlanmış olan projeler de yürümemektedir maale
sef. Maalesef yapılmış öllan Türkiye'deki inşaatlar ya 
da benzeri yatırımlar da slon zamıanıda getirilen fiyat 
farkı ödıemeleri Bakanlığı çok müşkül durumlarda 
ıbırakmış, % 200 - % 300 fazla fark ödeyince, başla
nan ve hedeflenen yatırımın % 25'i, % 151i ancak 
tahakkuk ettirilebilmıişltir. 

.Şimdi efendim iklinıoi konu bu hayvanların den
geli bir biçimide beslenmesi, Hayvanlar iki türlü bes
lenir. Bir kaba yemle, bir de kesif konsantre yemle 
ıtahıl, küspe, benzeni mineral madde, vitaminlerle bes
lenir. 

Muhterem üyeler; 
ıSize ben bir grafik göstermek ve rakamlar arz 

etmek istiyorum. 1945 yılinida 42 milyon hektar olan 
meramız, 1980 yılımda 21 milyon hektara düşmüştür. 
îşlte grafik. Buna karşılık aynı yıl 1945 - 1950lerde 
55 milyon olan hayvan sayımız 87 milyona kadar 
çıkmıştır. Mera alanı ile hayvan sayısı arasında bir 
ters orantı vardır. Hayvan sayısı yükselmiş mera ala-
nı küçülmüştür. Üstelik... 

JSALÎH İNAL — Ahır hayvanciıği'na önem verin. 
, MAHMUT AKKILIÇ — Efendim, onu anlata-

cağım Sayın înai 
BAŞKAN — Lütfen efendim, müdahale etmeyi-

nıiz. 
MAHMUT AKKILIÇ — Onu anlatacağım, mü

saade edin. Ahır hayvancılığına önem verdbilmemiz 
için hazır kaba yeminiz olması lazım, nerede çayır 
meralarınız?.. 

Şimdi efend'im, buradan uçağa binin Diyarbakır'a 
kadar gidin, maalesef göreceğiniz şey dağ, dağ, yine 
dağ, Kayseri üzerinden giderken, Uzunyayla dedi-

— 311 — 



Danışma Meclisi B : 46 27 . 1 . 1982 O : 3 

ğimiiz yerlerde çak gezdim dolaştım, maalesef. Sam
sam, Karadeniz Bölgesinde nisan ayımda arkadaşım
la iberaber orada bakır noksanlığı üzerimde bir araş
tırma yapıyorduk, nisan ayında bir killo, ikil killo ça
yır toplamak için akla karayı seçmlişizıdir. Mıera da 
yok, büyümüyor; çünkü sebep ne?.. Bu kadar hay
van o kadar az mıera üzerinde olunca aşırı otllaitma 
denerlyle bir santim büyümeden hayvan yiyor. As
lında şimdi ellimde bu işin otoritesi ölıan Ziraat Fa-
külltesii profesör arkadaşlarıımdan birimlin bir raporu 
vardır, onu arz edeceğim sizlere. 

Efendim, toprak o kadar kıytmetllıi şey ki, 1934'de 
11 milyon hektar olan tarım arazıisi 27 milyon 699 
(bin hektara yükselmiştir, çayır - mera biraiz evvel aırz 
ettiğini şekilde 21'e düşmüştür; orman ve funda 9 
milyon hektardan 2:3 milyon hektara yükselmiştir. 
Bunun yallnız hayvancılığa zararı yok, biraz evvel 
arkadaşlarımız konuşmalarımda belirttiler hatta Köy 
işleri Bakanlığı bizlere birer harita göndermiştik; 
mevzun erozyon. 

Muhterem üyeler; 
c/c 10 meyilli bir arazinin üzerimden bitki örtüsü 

kalıkatisa bu 5 ilâ 10 senede 30 saımtlim kalınlığında 
toprak akar gider. Biılıimısel bir raporun sonucu Sa
yın Bakanım; ama toprağın üzerinde orman ya da 
mena bulunursa bunun akıp gitmesi için 50 bin ya 
da 250 bin yıla ihtiyaç vardır, işte elmdie Ziraat Fa-
külftes'inlin yaptığı bilimsel araştırmanın, dünyada ya
pılan araştırmaların sonuçları. Gayet basit bir örnek. 

RECAl ÖİNÇER — Hastalıktan bahsedin. 
MAHMUT AKKILIÇ — Edeceğim Sayın Din-

çer müsaade buyurun. Biz sizi çok dinledik, niye sa-
bırsızlantyorsunuz?.. 

BAŞKAN — Lütfen devam buyurun efendim. 
MAHMUT AKKILIÇ — Şimdi, hal böyle. 
Bakın geçen gün Ticaret Bakanı açıkladılar, mısır 

ithaline karar vermişiz. Türkiye'de mısır ithali ger
çekten üzücü bir şey. Gönül isterdi ki, yıllardan beri 
ihmal edilen bu konu, bir an önce karara bağlan
sın, plana bağlansın ve hakikaten ikinci ürün olarak 
Türkiye'de ekilip yetiştirilebiliyor, soya da öyle mı
sır da öyle. Yapılabilsin; ama maalesef yapılamamış
tır. Hiçbir zaman Türkiye'nin mısır ithal etmesi is
tenen bir şey değildir. 

• Şimdi efendim, bir de Dünya Bankasından döviz 
alınıyor. Hayvancılık Projeleri Geliştirme Genel Mü
dürlüğü, vatandaşa kredi veriyor ve sütçülük yaptırı
lıyor. 

Elimde hesabı var, 10 başlık bir işletmeye 2 mil
yon 300 bin civarında kredi veriliyor, bunun faizi de 
% 22. Hayvanların sigortası % 6,5 ve 10 başlık talep 
için 8 baş hayvan veriyorlar ve 8 baş hayvandan her 
şey yolunda gittiği takdirde, ortalama 4 ton süt alı
nabiliyor, 32 bin kilo süt almıyor, bir hesap ediyo
rum, kilo başına 19 lira faiz düşüyor efendim sütün 
kilosuna, faiz ve sigorta giderleri. Ondan sonra 3 bin 
kilo kuru ot, 3 bin kilo yonca, 1 500 kilo kesif yem 
yedirdiğimiz takdirde, 103 bin lira yılda bir inek için 
masraf gidiyor. 15 bin lira da işçilik ve diğer masrafla
rı katarsanız; ölüm ve tedavi masraflarını, bir hesap 
ediyorum, bir ineğin bir yıllık gideri 179 bin lira; 
4 ton süt 30 liradan 120 bin lira, ayrıca tabii bir de 
buzağı geliri var, 40 bin lira da onu koyuyorum yeni 
doğumda; çünkü ona da süt veriliyor 2 ay, onu da 
düşmemiz lazım, düşmüyorum, 160 bin lira. Hâlâ bir 
inökten 19 bin lira içeridedir bu işletme sahibi ve bu 
nedenle maalesef, bugün kredi alınması pek arzu edil
miyor. 

Elimde şimdi bir başka mektup var, biraz evvel 
bir arkadaşa gösterdim, Bursa'dan gelmiş. Şurada 
renkli bir fotoğraf var, bakın arkasına yazmış, diyor 
ki, «Bürokrasinin kurbanı olan ineklerden geriye ka
lan birkaç tane.» 50 başlık bir işletmesi varmış, içi
nizde merak edenler olursa ismini söyleyeyim efen
dim, Erol Koksal, Setbaşı Mustafa Necip Sokak. 

MUZAFFER ENDER — Bankere verseydi. 

MAHMUT AKKILIÇ — O da var, bunu diyen
ler oldu Hayvancılık Kongresinde. Sayın Tarım Baka
nımız Hayvancılık Kongresinde gerçekten çok güzel 
bir konuşma yaptılar; ancak şöyle : 

Ziraat Odalarının tertip ettiği toplantıda, dertli 
çiftçinin derdine çare olacak bir 'Balkanlar Kurulu Üye
si olarak değil, dertli bir çiftçi gibi konuştular. «Şu
nu yapmamız lazım, şunu yapmamız lazım» ve bu 
köylü de bana oradan mektubu yazıyor, bunu Devlet 
Başkanına yazmış, bir kopyasını da bana göndermiş
ler. Çok uzun bir mektup. 

«Kongrenin birinci günü Sayın Tarım Bakanı ko
nuşmasında, samanı 10 liradan alıp bana gelip süt 
zammı istemesin. Kaba yemi olmayan hayvancılık 
yapmasın, diyor. Unuttuğu bir şey var, kaba yemi 
olan çoktan hayvanlarını sattı, kilosu 10 liradan sama
nı hayvanlarına yedirip, 4,5 lira para almak niye?..» 

Köylü yalnız üretici değil, ekonomisini bilir du
ruma geldi. Mfektup çok uzun, okursam 1 saati bu
lur, kusura bakmayın, birçok noktalar var. 
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öbür taraftan 'bir başka yetiştirici, diyor ki, «Er- | 
zurum Belediyesine 3,5 milyon borcu olduğunu, bir 
daha yapmayacağım, çocuklarına çiftçi olmaması için 
vasiyet ettiğini, boş ahırlarına tekerlek takıp Ege Böl
gesinde turistik tesis mı yapayım?..» diyor, buna ben
zer birçok şeyler; ancak buna benzer çok dertli ye
tiştirici var, iflasın eşiğinde. 

Trakya'da bir çiftliğe gittim, adam «intihar et
memek için 'kendimi zor tutuyorum» diyor. 

Bütün mesele şu efendim : Sayın Bakan geçen 
gün bunu Ticaret Bakanına da arz ettik. Bu sektör
de sel'ekıtif bir 'kredinin uygulanmasında mutlak za
ruret vardır. Tahmin ediyorum ki, zatı âliniz de işti
rak edersiniz buna. Nitekim, Ticaret Bakanının da 
bu konuda bir beyanatı vardır, <% 21'i hiçbir zaman 
hayvancılık kesimi kaldıramıyor» der. 

Efendim, şimdi sözü uzatmayayım. Yapağı mev
zuu : 

Türkiye'de 1 milyon 400 bin civarında merinos 
üretilmiştir ve merinos yapağısının kalitesi düzeldi ve 
yapağıcılıkta bir teknik terim vardır, «Es» tabiriyle 
incelik derecesi ölçülür, 58 es, 64 es; Avustralya'dan 
gelenler 64 es civarında, bizim yerli kıvırcık koyun
larımız 54 - 58 es civarında ve merinoslarımız da 
aynı kalitededir. Ancak, Bakanlıklar arasında bir di
yalog yok. Mesela, devlet dairelerimizin bir çoğu as
keri olsun, polis olsun ve diğer kesimler olsun, dışa
rıdan gelen yapağıları tercih ediyorlarmış, bilemiyo
rum, Türk yapağısını tercih etmiyorlarmış. 

'Bunun üzerinde mutlaka durulmalı ve bu gerekti
ği şekilde 'kısa zamanda halledilmelidir. Organizas
yon hazır, yalnız ekibi noksandır. Türkiye'de bilgi 
mevcuttur, ıbiraz evvel arz ettiğim gibi, dünyada Rus
ya'dan sonra ikinci defa suni tohumlamaya başla
mıştır. Bu yolla rahatlıkla 'hayvanların sayısı hem ıs
lah edilmiş, hem de çoğaltılmış olur. 

İkinci bir örnek, kıvırcığı yapmamamızdan; çün
kü kıvırcığın 6ü. çok lezzetlidir. Akkaramanla yaptı
ğımız takdirde merinos melezlemesdni, kuyrukyağı gi
diyor ve et arasına yağ dağılmak suretiyle eti daha 
lezzetli hale getiriyor. 

Sayın Anayasa Komisyonunun da bir nebze beni 
biraz evvel bahsettiğim meralar mevzuunda dinle
melerini istirham edeceğim, orman alanlarının şu şu 
ihtiyaçlar dışında, hiçbir şekilde daraltılmaması la
zım geldiğinden bahseden Anayasamızın 131 nci mad
desi, istirham edeyim bu defakıi çalışmalarında me
ralar konusunda da böyle bir müeyyide getirirlerse 
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memlekete büyük hizmet etmiş olurlar; çünkü gerçek
ten farkında olmadan her gün biraz daha kötüye gi
diyor. 

Arkadaşım oradan müdahale ettiler, «Ahır hay
vancılığı» dediler. Ahır hayvancılığı yapabilmemiz 
için, sütün kilosunu bugün 70 liraya mal ederiz Sa
yın înal. Münhasıran ahır hayvancılığı yaparsanız 
bugün sütün kilosunu 70 liraya mal edersiniz. 

SALİH ÎNAL — Bir ölçüde grafiğin düşmesine . 
o etkili olmuştur. 

BAŞKAN — Lütfen, müdahale buyurmayın efen
dim, lütfen hatibe müdahale etmeyin. 

MAHMUT AKKILIÇ — Efendim, şimdi fazla 
uzatmak istemiyorum. 

Türkiye'de yağlı tohumlardan yağ çıkarıldıktan 
sonra, küspe elde edilir. Maalesef bugüne kadar hiç
bir teşkilat bu küspelerin kaliteli üretilmesine mües
sir olamamıştır. Şöyle; yağ elde edilirken evvela ka
buğu ayrılır, ondan sonra küspe çıkar, bu mükem
mel bir hayvan yemidir; fakat buna, yakılması ge
reken kabuk yeniden katılır, küspenin kalitesi bozu
lur. Onun için, ne tavukçulukta, ne de sütçülükte, di
ğer hayvancılık konularında beklediğimiz verimi ala
mayız. 

NEClP BİLGE — Sayın Başkan, zaman geldi 
geçiyor. 

MAHMUT AKKILIÇ — Sabahleyin 45 dakika 
konuştu diğer arkadaş, o zaman neredeydiniz?.. 

Efendim, aynı şey tavukçulukta da varittir. Ta
vuk eti üretimi yapanlar, bugün tavuk başına ya 
3 lira, ya 5 lira kazanmaktadırlar ya da çoğu kere 
.zarar etmektedirler. Bu bir gerçek; çünkü Ankara'da 
eskiden çok sayıda kümes vardı, % 70'i kapandı. 

Bolu'da Yığılca denen Or - Köy'ün kredi verdiği 
bir bölge vardır, 1 200 kümes vardı, şimdi ancak 400 
kümes faaliyettedir. Hep bu yem meselesi. Yalnız 
yem mi? Değil. Hastalık da büyük önem taşıyor. 

Şimdi, maalesef ya aşının tekniğine uygun yapıl
mayışından, ya aşının nakli esnasında meydana gelen 
bir hatadan veyahut üretim esnasında meydana gelen 
bir hatadan dolayı hastalık çıkıyor. Bizim fakültede 
yıllardan beri çıkmıyor. Üstelik vatandaş hastalıklı 
hayvanını getirir, Bakteriyoloji Kürsüsünde muayene 
edilir; ölüsünü bazen işçi fırına atmaz da bizim kü
mese yakın atar; ama aşı yaptığımız için hiçbir şey 
olmaz, 15-20 yıldan beri çok şükür; ama çeşitli ak
saklıklardan dolayı hastalık çıktığından vatandaş şi
kâyet eder; çünkü benim bir de Tavukçular Der
neği Genel Başkanlığı görevim var, ben bütün ta-
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vükçuların sorunlarıyla kendimi sorumlu addediyo
rum. Maalesef dışarıdan aşı kaçak olarak getirilip 
uygulanıyor. Bunu özellikle bu kürsüden söylüyorum. 
Talhmin ediyorum ki, ilgililer bunu önlerler. Önle
mek için çareler arıyorlar, fakat önlenemiyor. 

Efendim, sözü uzatmayayım. Sayın Bakan «Reor
ganizasyon meselesinden» bahsettiler. Gerçekten taraf
tarız. Çünkü, darılmazlarsa Hocamıza bir şaka yap
mak istiyorum. Bir arkadaşımız uyumaktan bahsetti
ler. Hiçbir zaman katılmıyorum; ama yalnız orası 
değil, biz uzun yıllardan beri uyumuşuz, Sayın Ho
cam bağışlayın. Çünkü, ziraatçi gece tarlada çalış
maz herhalde. Onu da ben bir şaka olarak sizlere su
nayım. Netice olarak yüzde yüz bir reorganizasyona 
taraftarım, ama bu reorganizasyonda... 

TARIM VE ORMAN BAKANI SABAHATTİN 
ÖZBEK — Affedersiniz, ama bütün sulamalar gece 
yapılır. 

RECAİ DÎNÇER — Biz araziye gece çıkarız Sa
yın Akkılıç. 

MAHMUT AKKILIÇ — Peki efendim, oldu. 
BAŞKAN — Lütfen devam buyurunuz, 'bir mu

havere şeklinde olmasın. 
MAHMUT AKKILIÇ — Şimdi efendim, 1937 

yılında çıkarılmış 3203 sayılı bir Yasa vardır; Zi
raat Vekaleti Vazife ve Teşkilat Kanunu. Bu Ka
nunda üç tane genel müdürlük var. Bu üç genel mü
dürlüğün biri Ziraat İşleri Genel Müdürlüğü, biri 
Veteriner İşleri Genel Müdürlüğü, öbürü de Orman 
Genel Müdürlüğü. 

Bugün ise Tarım ve Orman Bakanlığında 22 ge
nel müdürlük vardır. Bir Ziraat İşleri Genel Müdür
lüğünden 11 genel müdürlük doğmuş veya 12, Or
man Genel Müdürlüğünden 5, Veteriner Genel Mü
dürlüğünden 3 genel müdürlük doğmuş ve böylece 
bu 22'ye çıkmıştır. Gerçekten eski bir rahmetli, ba
kan bir tabir kullanmıştı, «Ben (o zaman yedi genel 
müdürlük vardı) 7 krallığın imparatoruyum» derdi. 
Şimdi sayın hocamız 22 krallığın imparatoru ve iş
leri gerçekten çok büyük ve yüklü. 

Diyorlar ki; «Reorganizasyona gidiyorum.» Ken
dilerine rica ettik sorduk, Sayın Bakan acaba bu ne 
tür reorganizasyon, bize de acaba bu konuda bir 
'bilgi verebilir misiniz? Gizliymiş, seferberlik sırrı 
gibi. 

Bilim müesseselerine danıştılar mı? Bilmiyorum. 
Bizim fakültelere danışılmadı ve kendi Bakanlığın-
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daki üst kademede kimsenin haberi yok; kime gittik -
se hiç kimseden bilgi alamadık. 

Bir bakanlığın bir tasarruf hakkı olabilir; fakat 
mutlaka bu bakanlığın yapısı diğer bakanlıklardan 
ayrıdır; çünkü içerisinde üç ayrı meslek grubunu ba
rındırıyor. O nedenle reorganizasyona giderken mut
laka bir koordinasyonun ya da bir diyalogun kurul
masında mutlak şart vardır, yoksa sonra pan verir. 

Bu genel müdürlüklerin görevlerini okumayaca
ğım, sadece kısaca değineceğim : 

Ziraat İşleri Genel Müdürlüğü tümüyle bitkisel 
üretimden sorumludur ve onların hastalıklarıyla gö
revlidir. 

Veteriner İşleri Genel Müdürlüğü hayvancılık iş
lerinden, tümüyle yetiştirilmesinden, beslenmesine, has
talıklarına kadar ve Orman İşleri Genel Müdürlüğü 
de haliyle ormanın tüm sorunlarından sorumludur. 

Sayın Hocamız soyaya değindiler. Ben pek değin
mek işitemiyorum. 

Bir de efendim, bir konuyu arz etmek istiyo
rum. Tarım Bakanlığının çeşitli genel müdürlüklerin
de ve il teşkilatlarında yetişmiş elemanlar vardır. 
Bunların çoğu maalesef şimdi emekli olmak için mü
racaat etmişlerdir; diğer bakanlıklarda olduğu gibi. 
Şunu size söyleyim Sayın Bakanım, (kişi, fert vs. 
sözkonusu değildir bilmiyorum ne kararınız, o size 
ait) eğer siz yetişmiş elemanları emekli ederseniz (is
teklerine rağmen) bundan tahmin ederim ki, büyük 
ölçüde teknik bilgi ve yetenek yönünden açıklık mey
dana gelecektir. 

BAŞKAN — Lütfen, toparlamaya gayret etme
nizi rica ediyorum... 

MAHMUT AKKILIÇ — Çok teşekkür ederim 
Sayın Başkanım, hemen bitiriyorum. 

Efendim, bir de Sayın Bakanımız reorganizasyon 
çerçevesi içerisinde illerde, il başkanlıkları kurmuş
lar, ilçelerde ilçe başkanlıkları... Yeniden birer kad
ro ve hatta dünkü Milliyet Gazetesinde, «Bunların 
tümünün 570 ilçede sekreterya, 67 ilde aynen sekre-
terya ve yeni bir il başkanı ve bunlara «+ 400 ek 
göstergeli kadro verilecek» diye okudum. Sayın Ho
cam dünkü Milliyette var. 

TARIM VE ORMAN BAKANI SABAHATTİN 
ÖZBEK — Hepsi yanlış. 

MAHMUT AKKILIÇ — Ama, uygulama yapıl
mıştır efendim, uygulama yapıldı biliyoruz. 
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Keşke Sayın Bakanımız yeni il başkanlığı ihdas 
edeceğine, bir koordinatör, mesela filan ilde filan 
Ikoordinatör, falan ilde falan koordinatör deseydi 
belki 'iyi olurdu, ama bence yine konular birbirin
den ayrı olduğu için, ileride belki sıkıntısını çeker
ler diye düşünüyorum. Bilmiyorum, tasarruflarıdır, 
ama bunu da bilgi olarak arz etmek istiyorum. 

Sayın Başkanım, lütfedip müsamaha ettiniz. As
lında gerçekten Bakan Bey de buyurdular, «Tarım 
Bakanlığının sorunları, yetiştiricinin sorunları o ka
dar çok ki, günlerce sürer anlatılması.» 

Bir konu var Sayın Bakanım, bilmiyorum duydu
nuz mu? ihracattan dolayı maalesef gebe koyunlar 
mezbahaya sevkediliyor. Kesilen hayvanların çoğun
dan yavru çıkıyor. Geçen gün Sayın Ticaret Baka
nına da söyledim, ihracatı mutlaka yapalım, ama ih
racatı yapmak için mutlaka üretimi teşvik edip, üre
timi artırıp, ondan sonra memleket ihtiyacının dı
şında kalanı ihraç etmemiz lazım. Aksi takdirde da
mızlık hayvanlarımız da gidecektir ve 'ileriki yıllar
da darboğazlara gireceğiz bundan dolayı. 

Bu sebeple, kredi bakımından, ıslah bakımından 
ve hayvanların beslenmesi bakımından tedbir alınma
sını istirham, edeceğim. Gidiyoruz; bir deri bir ke
mik, hayvan, çoğumuz görmüşüzdür; hele ilkbahara 
çıkan hayvanlar, Doğu Anadoluda bir noktayı daha 
arz edeyim de bitiriyorum sözümü. 

Efendim maalesef yıllardan beri uzun, kötü bir 
politika izlendi. Doğu Anadolu buğday ambarı ya
pılmak istenildi. O güzelim meralar sürüldü ve on
dan sonra şimdi orada artık, biraz evvel bahsetti
ğim nedenlerden ötürü ekim yapılmıyor, ama sürül
düğü için de boyuna toprak akıp derelere gidiyor. 

Ben yetkili olsam, «duvarı» yanlış anlamayın, buğ
day, tahıl ekme bakımından ve hayvancılık bakımın
dan Sivas'tan öteye bir duvar çökerim, burası hay
vancılık bölgesi der ve onun o şekilde muhafaza 
edilmesine özen gösteririm- Aksi takdirde yazık gü
nah oluyor, memleketin arazisi gidiyor, toprağı gidi
yor. Yüz yıl sonra acaba ne diyeceğiz, şu anda kes
tirmek kolay, fakat o zaman bilebileceğiz. 

Efendim,, sabrınızı tükettim biraz, çok teşekkür 
ederim, sağolun. Saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Bütçenin bölümlerine geçilmesini oyunuza sunu

yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir, 

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI BÜTÇESİ 

Bölüm Lira 

il Öl Genel Yönetim ve Destek 
(Hizmetleri 2 131 896 000 
IBAŞJKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler.., Kabul edilmiştir. 

İHK Tarım Hizmetleri 13 600 669 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler.., Kabul edilmiştir, 

l(l2 Hayvancılık Hizmetleri 8 284 922 000 
İBAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler.., Kabul edilmiştir, 

il 13 Araştırma, Geliştirme ve 
(Kontrol Hizmetleri 3 033 511 000 
İBAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler.., Kabul edilmiştir, 

114 Ormancılık Hizmetleri 3 420 132 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyene 
ler.., Kabul edilmiştin 

İ90Ö (Hizmet Programlarına Da
ğıtılamayan Transferler 1' 413 440 000 
İBAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler.., Kabul edilmiştir, 

2. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 
1982 Mali Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe -
Plan Komisyonu Raporu. (1/101) (S. Sayısı : 31) 

'BAŞKAN — Efendim, 1982 Mali Yılı Devlet 
Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü Bütçesinin mad
delerine geçilmesini oyunuza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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DEVLET ÜRETME ÇİFTLİKLERİ GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜ 1982 MALİ YILI BÜTÇE 

KANUNU TASARISI 

MADDE 1. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel 
Müdürlüğüne 1982 Mali Yılında yapacağı hizmetler 
için, bağlı (A) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(712 748 000) lira ödenek verilmiştir-

iBAŞKAN — (A) işaretli cetveli okutuyorum. 

A — CETVELİ! 

Bölüm Lira 

ılOlı Genel Yönetim ve Destek 
(Hizmetleri 187 752 000' 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler.., Kabul edilmiştir. 

111' Üretimin Artırılması ve 
Değerlendirilmesi 252 214 000 
iBAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler.. , Kabul edilmiştin 

900 Hizmet Programlarına Daı 
ğitılamayan Transferler 272 7812 000 
İBAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... KaJbül etmeyen
ler.., Kabul edilmiştir, 

1 nci maddeyi (A) işaretli cetvelle birlikte oyunu
za sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel 
Müdürlüğünün gelirleri, bağlı (B) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere (712 748 000) lira olarak tahmin 
edilmiştir. 

Gelir 
türü Lira 

İBAŞKAN -

Gelir 
Türü 

- (B) işaretli cetveli ok 

|B — CETVELİ 

utuyorum 

Lira 

Vergi Dışı Gelirler 
İBAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
-edenler... Kabul etmeyen
ler.. « Kabul edilmiştir. 

56 500 000 

31 Özel Gelirler 656 248 000 
İBAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... KaJbul etmeyen
ler..* Kabul edilmiştir, 

2 nci maddeyi cetvelle birlikte oyunuza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir, 

İMADDE 3. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel 
Müdürlüğünce 1982 Mali Yılında elde edilecek ge
lir çeşitlerinden her birinin dayandığı hükümler, bağ
lı (C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

Bu cetvelde yazılı gelirlerin özel hükümlerine gö
re, tarh, tahakkuk ve tahsiline 1982 Mali Yılında da 
devam olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

'MADDE 4. — Harcamalara ait formül, bağlı 
(R) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

'BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir., 

'MADDE 5. — 657 sayılı Devlet Memurları Ka
nunu ile bu Kanunun bazı maddelerini değiştiren ve 
buna bazı maddeler ekleyen kanunların uygulanma
sından doğan istihkaklar (Konferans ücreti hariç), 
yolluk karşılığı verilen tazminatlar ve sürekli görev 
yollukları ile ilgili tertipler için bütçeye konulan öde
nekler yetmediği takdirde, (B) işaretli cetvelin yılı 
içinde gerçekleşecek gelir fazlasını karşılık göster
mek suretiyle (A) işaretli cetveldeki ilgili ödenek 
miktarlarını artırmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

İBAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Bu Kanun 1 Mart 1982 tarihin
de yürürlüğe girer, 

İBAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

IMADDE 7. — Bu Kanunu Maliye ve Tarım ve 
Orman bakanları yürütür.-

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Açık oya sunuyoruz efendim, küreler dolaştırı
lacaktır efendim, 
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3. — Orman Genel Müdürlüğü 1982 Mali Yılı 
Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe • Plan Komisyonu 
Raporu. (1/100) (S. Sayısı: 30) 

IBAŞKAN — Orman Genel Müdürlüğü Bütçesinin 
maddelerine geçilmesini oyunuza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kalbul edilmiştir., 

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1982 MALÎ 
YILI BÜTÇE KANUNU TASARISI 

MADDE 1. — Orman Genel Müdürlüğünün 
1982 Mali Yılında yapacağı hizmetler için, bağlı (A) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere (9 03(1 572 0OQ) li
ra ödenek verilmiştir.. 

BAŞKAN — (A) işaretli cetveli okutuyorum. 

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇESİ 
A — CETVELİ 

Bölüm Lira 

il01 Genel Yönetim ve Destek! 
Hizmetleri 2 729 433 000 
IBAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler.., Kabul edilmiştir* 

111 Ormancılığın Düzenlenmesi 
»ve Geliştirilmesi 4 674 756 000 
IBAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kalbul etmeyen* 
îer..* Kabul edilmiştir* 

112 Orman Alanlarının Ağaçj 

Tandırılması ve Erozyon 
Kontrolü 903 237 000 
(BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kalbul 
edenler... Ka'bul etmeyen* 
Her..* Kabul edilmiştin 

H'13 Milli Parklar ve Avcılık Ça
lışmaları 525 762 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kalbul 
edenler... Kalbul etmeyen* 
ler..< Kabul edilmiştir, 

900 Hizmet Programlarına Da* 
ğıtrlamayan Transferler 198 3«4 000 
IBAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen* 
Ier..< Kabul edilmiştir, 

1 nci maddeyi cetvelle birlikte oyunuza sunuyo
rum. Kalbul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — Orman Genel Müdürlüğünün ge
lirleri, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(9 031 572 000) lira olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — (B) işaretli cetveli okutuyorum. 

|B — CETVELİ 

Gelir 
Türü Lira 

'2 Vergi Dışı Gelirler 9 031' 572 000 
IBAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen-. 
îer..* Kabul edilmiştir* 

2 nci maddeyi cetvelle birlikte oyunuza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Orman Genel Müdürlüğünce 1982 
Mali Yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden her bi
rinin dayandığı hükümler, bağlı (C) işaretli cetvelde 
gösterilmiştir* 

Bu cetvelde yazılı gelirlerin, özel hükümlerine gö
re, tarh, tahakkuk ve tahsiline 1982 Mali Yılında da 
devam olunur, 

IBAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Orman Genel Müdürlüğü, orman 
okulları öğrencilerinden alınacak ücretler, bağlı (M) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum : Ka* 
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Harcamalara ait formül, bağlı (R) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — 657 sayılı Devlet Memurları Ka
nunu ile bu Kanunun bazı maddelerini değiştiren v 
buna bazı maddeler ekleyen kanunların uygulanma
sından doğan istihkaklar (Konferans ücreti hariç), 
yolluk karşılığı verilen tazminatlar ve sürekli görev 
yollukları ile orman yangınlarıyla savaş, böcek has
talıklarıyla mücadele için bütçeye konulan ödenek
ler yetmediği takdirde (B) işaretli cetvelin yıl için
de gerçekleşecek gelir fazlalarını karşılık göstermek 
suretiyle (A) işaretli cetveldeki ilgili ödenek mikta
rını artırmaya Maliye Bakanı yetkilidir, 
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IBAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Bu Kanun 1 Mart 1982 tarihinde 
yürürlüğe girer< 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Bu Kanunu Maliye ve Tarım ve 
Orman Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum : Ka
kül edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Açık oyunuza sunulacaktır. Küreler dolaştırıl
sın, 

Devlet Üretme Çiftlikleri genel müdürlüğü Büt
çesi için oyunu kullanmayan sayın üye var mı efen
dim?.. Yok, 

Oylama işlemi bitmiştir* 

İL — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Ayhan Fırat'ın, Atatürk Orman Çiftliğinin 
toprak bütünlüğünün korunmama dair önergesi. 

BAŞKAN — Efendim, Atatürk Orman Çiftliği 
ile ilgili bir arkadaşımızın önergesi vardır, onu oku
tuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Tarım ve Orman Bakanlığı Bütçesinin görüşül

düğü şu anda Atatürk tarafından milletine hediye 
edilen, anoalk buıgüne kadar 13 bin dekar arazinin 
(muhtelif zamanlarda satılmış bulunan Atatürk Or
man Çiftliğinin, bundan böyle toprak ıbütünlüğünün 
korunması liçin Yüce Meclisde temenni mahiyetinde 
bir karar alınmasını teklif etmekteyim. 

Arz ederim. 
iSaygdıarımlıa. 

Ayhan FIRAT 

IBAŞKAN — Bu teklife katılan arkadaşlar lüt
fen işaret buyursunlar. 

KAZIM ÖZTÜRiK — Müsaade edermisMz Sa
yın Başkan?. * 

IBAŞKAN — Efendim söz mü işitiyorsunuz? 

KAZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkanım yerim
den bir hususu arz ©deyim. 

Konu kanunun konusudur, temenni kararı ol
maz Meclislerde. Muttali olduk, orada biter efen
dim. 

ıBASJKAN — ©ilginize arz etmliş oldum, ilgili 
mercie sunacağım efendim. 

III. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devamı) 

2. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdür
lüğü 1982 Mali Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Büt
çe - Plan Komisyonu Raporu. (1/101) (S. Sayısı : 
31) 

ıRASKAN — Efendim, Devlet Üretae Çiftlikle
ri Genel Müdürlüğü 198ı2 Bütçesi hakkındaki oyla
mamın sonucunu arz ediyorum: Oy sayısı Î23, kabul 
\ 23. (Alkışlar) 

3. — Orman Genel Müdürlüğü 1982 Mali Yı
lı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe - Plan Komisyo
nu Raporu. (1 /100) (S. Sayısı: 30) 

ıRAŞKAN — Orman Genel Müdürlüğü Bütçesi 
üzerimde oyunu kullanmayan arkadaşımız var mı 
efendim?.. Yok. 

Oylama işlemi bitmiştir efendim. 
(ıGyıkon ayrımı yapıldı) 
•BASKIATV — Efendim, Orman Genel Müdürlüğü. 

ıjbütsçesıinin oylama neticesini arz ediyorum: Oy sayısı 
ııy, kaibul my. ^Alkışlar) 

IBU suretle Bütçeıer kabul edilmiştir. Hayırlı ve 
ugurıu oısun. 

»ayın Halkana kısa Mır ft'ırtap liçin söz veriyorum. 

TAKİM VE ORMAN BAKANI SABAHAT
TİN ÖZBEK — Sayın Başkan, sayın üyeler; 

Tarım ve Orman Bakanlığı Bütçesinin görüşülmesi 
sırasında gösterilen yakın alakaya bilhassa teşkila
tım adına teşekkür ediyorum. Temenni ederim ki, 
Bütçe lürk köylüsüne, Türk Milletine bereketli bir 
yılın da tatbikatçısı olarak gelsin. 

, Hepimize saygılarımı arz ediyorum efendim. {Al
kışlar) 

IBAŞKAN — Teşekkür ederim. 
ıtfu suretle Gündemimizi tamamlamış bulunuyo-

ıruz,! 
Yarın Saat 10.00'da toplanmak üzere (Birleşime 

son veriyorum. 

Kapanma Saati : 20.35 

« * • » • 
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Detlet Üretme Çiftlikleri Genel MUdürUiğU 1982 Mali Yılı Bütçe Kanunu Tasarısına (S. S. : 31) Yenilen 
Oyların Sonucu : 

•(Kabul •• edilmiştin 

A 
Hamdi Açan 
Halil Akaydın 
Mehmet Akdemir 
Eşref Akıncı 
Mahmut Akkılıç 
Ertuğrul Alatlı 
Orhan Aldıkaçtı 
Tevfiık Fikret Alpaslan 
Ali Nejat Alpat 
Mustafa Alpdündar 
Yavuz Altop 
Hikmet Altuğ 
Aydemir Aşkın 
E. Yıldırım Avcı 
Etlhem Ayan 
Nurettin Âyanoğlu 
Mehmet Aydar 
Inıren Aykut 
Mustafa A. Aysan 
Fuat Azgur 

B 

İbrahim Barangil 
Şükrü Başjbuğ 
Rıeüali Baituıralp 
Rıfat Bayazıt 
Muhsin Zekai Bayer 
Erdoğan Bayık 
Orhan Baysal 
Necip Bilge 
M. Neditm Bilgiç 

c 
Mahir Canova 
Abdülbaiki Cebeci 
Orhan Civelek 

Üye sayısı 
Oy verenler 
Kabul edenler 
Reddedenler 
Çdk!ilm|sarler 
Oya katılmayanlar 
Açık üyelikler 

160 
123 
123 

37 

(Kabul Edenler) 

A. Güngör Çakmakçı 
Zeki Çakmakçı 

D 
Vehbi Muhlis Dabakoğlu 
Bekir Sami Daçe 
Kemal Dal 
ismail Hakkı Demirel 
Fikri Devrimsel 
Ali Dikmen 
Recai Dinçer 
Ahmet Senvar Doğu 

E 
Muzaffer Ender 
Sadi Erdem 
Abdüllkadir Erener 
Akif Erginay 
Hamza Eroğlu 
Adnan Ersöz 
Halil Ertem 
Azmi Eryılmaz 
Halil Evliya 

Feyzi Feyzioğkı 
Ayhan Fırat 

G 
Halil Gelendost 
Kamer Genç 
Abdurrahman Ali Girmen 
Abbas Gökçe 
İhsan Göksel! 
İbrahim Göktepe 
S. Feridun Güray 
1. Doğan Gürbüz 
Özer Gürbüz 

Halil Erdoğan Gürel 
Hayati Gürtarii 
Turhan Güven 
Vahap Güvenç 

H 
Beşir Hamiıtoğulları 
Mdhmet Hazer 
Ali Mazhar Haznedar 

t 
Rafet tbrahimoğlu 
A. Asım İğneciler 
Salih İnal 
Fenni Islimyeli 

K 
Mehmet Kanat 
Rahmi Karahasanoğlu 
Halil İbrahim Karal 
M. Mümin Kavalalı 
M. Vefik Kitapçıgil 
M. Ut'kan Kocatürk 
Mehmet Velid Koran 
Turgut Kunter 

M 
Enis Muraıtoğlu 
Avni Müftüoğlu 

N 
Necmettin Narlıoğlu 

O 
R. Adli Onmuş 
Turgut Oral 

Feridun Şakir Öğünç 
Nazmi önder 
Teoman Özalp 
Salih Necdet Özdoğan 
Hamdi Özer 
Nuri Özgöker 

Zeki Özkaya 
M. Yılmaz Özman 
Fahri Öztürk 
Kâzım Öztürk 

P 
Mdhmet Pamak 

S 
Muzaffer Sağışman 
Ahmet Samsunlu 
Paşa Sarıoğlu 
Ahmet Sarp 
Hayrullah Seçkin 
Dündar Soyer 
A. Lâmi Süngü 

A. Avni Şahin 
İsmail Şengün 
İbrahim Şenocak 

Turgut Tan 
Ragıp Tartan 
M. Ali Öztürk Tekeli 
Tandoğan Tokgöz 
Lütfullah Tosyalı 
Aydın Tuğ 
Türe Tunçbay 
Cahit Tutum 
Şadan Tuzcu 
Bekir Tünay 

U 
M. Fevzi Uyguner 

•V 
Şerafettin Yarkın 
Osman Yavuz 
Muammer Yazar 
Turgut Yeğenağa 
Namık Kemal Yolga 
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(Oya Katılmayanlar) 

'< 

Alâeddin Aksoy 
Şener Akyol (izinli) 
İsmail Arar (Rapor) 

B 
Remzi Banaz 

C 
Ender Çimer (İz.) 

c 
Cemil Çakmaklı 

E 
A. Nedim Eray (Rapor) 
Feridun Ergin (İz.) 
Siyamiı Ersek (Rapor) 

G 
Necdet Gefboloğlu 
Feyyaz Gölcüklü (İz.) 
Abdullah Pulat Gözüibüyük 

K 
Sadü Irmak (Başkan) 

K 
Selçuk Kantarcıoğlu 
Cevdet Karslı 
Süleyman Sırrı Kırcalı 
Nihat Kulbilay 
Serda Kurtoğhı 
A. Fehmi Kuzuoğlu 

M 
Recep Meriç 

O 
Adnan Okıefli 

ö \J 

Ertuğrul Zekai Ökte 
Tülay öney 
Nermin öztuş 

¥ 
Evliya Parlak 
Atalay Peköz 

S 
Hilmi Sabuncu 
M. Talât Saraçoğlu 

T 
CaVidan Tercan 

V 
Hidayet Uğur 
Bahtiyar Uzunoğlu 

W 
İsa Vardal 

Y\ 
Zeki Yıldırım 
Abdurrahman Yılmaz 
Fualt Yılmaz 
Mustafa Yütedl 

z 
Hatit Zarbun 
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Orman Genel Müdürlüğü 1982 Mali Yüı Bütçe Kanunu Tasarısına (S, S, : 30) Verilen Oyların Sonucu 

(Kabul edilmiştir) 

A 
Hamdi Açan 
Halil Akaydın 
Mehmet Alcdemir 
Eşref Akıncı, 
Malhmut Akkılıç 
Ertuğrul Alatlı 
Orhan Aldıkaçtı 
Tevfflc Fikret Alpaslan 
Ali Nejat Alpat 
Mustafa Alpdündar 
Yavuz Alttop 
Hikmet Altuğ 
Aydemir Aşkın 
E. Yıldırım Avcı 
Ethem Ayan 
Nurettin Âyanoğlu 
Mehmet Aydar 
Mustafa A. Aysan 

B 
Şükrü Başbuğ 
Reöaû BaîturaJp 
Rıfat Bayazıt 
Muhsin Zekai Bayer 
Erdoğan Bayıki 
Orhan Baysal 
Necip Bilge 
M. Nedim Bilgiç 

C 
Mahir Canova 
AbdülbaM Cebeci 
Orhan Civelek 

A. Güngör Çakmakçı 
Zeki Çakmakçı 

(Kabul Edenler) 

Üye sayısı 
Oy verenler 
Kabul edenler 
Reddedenler 
Çdkjimflerlieir 
Oya katılmayanlar 
Açık üyelikler 

D 
Vehbi Muhlis Dabakoğlu 
Bekir Sami Daçe 
Kemal Dal 
İsmail Hakkı Demirel 
Fikri Devrimsel 
Ali Dikmen 
Recai Dinçer 
Ahmet Senvar Doğu 

£ 
Muzaffer Ender 
Sadi Erdem 
Abdülkadir Erener 
Akif Erginay 
Hamza Eroğlu 
Adnan Ersöz 
Halil Ertem 
Azmi Eryılmaz 
Halil Evliya 

F 
Feyzi Feyzioğlu 
Ayhan Fırat 

G 
Halil Gelendost 
Kamer Genç 
Abdurrahman Ali Girmen 
İhsan Göksel 
İbrahim Göktepe 
S. Feridun Güray 
t. Doğan Gürbüz 
Özer Gürbüz 
Halil Erdoğan Gürel 
Hayati Gürtanj 
Turhan Güven 
Vahap Güvenç 

160 
119 
119 

41 

I H 
Beşir Hamitoğulları 
Mehmet Hazer 
Ali Mazhar Haznedar 

î 
Rafet İbrahimoğlu 
A. Asım İğneciler 
Salih İnal 
Fenni îslimyeli 

K 
Mehmet Kanat 
Rıalhimli KanaihJaisaınıoğlu 
Halil İbrahim Karal 
M. Mümin Kavalalı 
M. Vefik Kitapçıgil 
M. Utkan Kocatürk 
Mehmet Velİd Koran 
Turgut Kunter 

M 
Enis Muratoğlu 
Avni Müftüoğlu 

N 
Necmettin Narlıoğlu 

O 
R. Adli Onmuş 
Turgut Oral 

Ö 
Feridun Şakir Öğünç 
Nazmi Önder 
Teoman Özalp 
Salih Necdet Özdoğan 
Hamdi özer 
Nuri özgöker 
Zeki özkaya 
M. Yılmaz Özman 

Fahri Öztürk 
Kâzım Öztürk 

E 
Mehmet Pamak 

S 
Muzaifer Sağışman 
Ahmet Samsunlu 
Paşa Sarıoğlu 
Ahmet Sarp 
Hayrullah Seçkin 
Dündar Soyer 
A. Lâmi Süngü 

s 
A. Avni Şahin 
İsmail Şengün 
İbrahim Şenocak 

X 
Turgut Tan 
Ragıp Tartan, 
M. Ali Öztürk Tekeli 
Tandoğan Tokgöz 
Lütfullah Tosyalı 
Aydın Tuğ 
Türe Tunçbay 
Cahit Tuttum 
Şadan Tuzcu 
Bekir Tünay 

V 
M. Fevzi Uyguner 

Y! 
Şerafettin Yarkın 
Osman Yavuz 
Muammer Yazar 
Turgut Yeğenağa 
Namık Kemal Yolga 
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(Oya Katılmayanlar) 

A 
Alâeddin Aksoy 
Şenjörı Alkjyol (İz,) 
flsm|a(il Altlattı (R'apar) 
îmren Aykut 
Fuat Azgur 

B 
Remzi Banaz 
İbrahim Barangil 

C 
Ender Ciner (iz.) 

Ç 
Cemil Çakmaklı 

E 
A. Nedim Bray (Rıapor) 

Feridun Ergin (İz.) 
Sliiyaımli Orttik; (Rapor) 

G 
Necdet Geboloğlu 
Abbas Gökçe 
Feyyaz Gölcüklü (tz.) 
Abdullah Pulat Gözü!büyük| 

I 
Sadi Irmak (Başkan) 

K 
Selçuk Kantarcıoğlu 
Cevdet Karslı 
Süleyman Sırrı Kırcalı 
Nihat Kubilay 
Serda Kurtoğlü 

A. Fehmi Kuzuoğlu 
M 

Recep Meriç 
O 

Adnlam Önel 
Ö 

Ertuğrut Zekai Ökte 
Tülay Öney 
Nermin Öztuş 

H 
Evliya Parlak 
Atalay Peköz 

S 
Hilmi Salbuncu 
M. Talât Saraçoğlu 

Cavidan Tercan 

U 
Hidayet Uğur 
Bahtiyar Uzunoğlu 

V 
Isa Vardal 

.Vi 
Zeki Yıldırım 
Abdurrahman Yılmaz 
Fuat Yılmaz 
Mustafa Yücelt (iz.) 

Z 
Halit Zarbun 

^ • » i 

— 322 — 



Danışma Meclisi 
GÜNDEMİ 

46 NCI /BİRLEŞİM 

27 Ocak 1982 Çarşamba 

Saat : 10.00 
1. — 'BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SU

NUMLARI 

2. — SEÇİM 

3. — OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

4. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN ÎŞLBR 

1. — 1982 Mali Yilı Bütçe Kanunu Tasarısı ve 
Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. (1/74) (S. Sayı
sı :4) (Dağıtma Tarihi : 11 . 1 ı: 1982) 
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