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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bu Birleşim dört oturum yapan Genel Kurulda : 
1. 1983 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı üze

rindeki görüşmelere devam olunarak; 
Ulaştırma Bakanlığı, 
Dışişleri Bakanlığı, 
Bütçeleri kabul edildi. 
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdür

lüğü 1983 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının bö
lüm ve maddeleri onaylandı, tümü açık oya sunul
du, oyların ayırımı sonucunda kabul edildiği bildiril
di. 

23 Kasım 1982 Salı günü saat 10.00'da toplanmak 
üzere Birleşime saat 18.45'te son verildi. 

Turhan GÜVEN 
Başkan 

Başkanvekili 

M. Talât SARAÇOĞLU 
Kâtip Üye 

Erdoğan BAYIK 
Kâtip Üye 

Ali Nejat ALP AT 
Kâtip Üye 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

Tasarı 
1. — Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Ku

ruluşlarının Organlarının Seçimlerinin Ertelenmesi 
Hakkında Kanun Tasarısı. (1/560) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 22 . 11 . 1982) (Adalet Komisyonuna : 
22 . 11 . 1982) 

Teklif 
2. --- Danışma Meclisi Üyeleri Osman YAVUZ, 

Nazmi ÖNDER ve 35 arkadaşının, 3202 Sayılı Tür
kiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Kanununun 30 un
cu Maddesini Değiştiren 2227 Sayılı Kanunun 4 ün
cü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi. 
(2/72) (Başkanlığa geliş tarihi - 2 2 . 11 . 1982) 
(İktisadî İşler (Esas) ve Tarım ve Orman, Köy İşleri 
ve Kooperatifler komisyonlarına : 28.11.1982) 

..».. »•«« 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 10.00 

BAŞKAN : Başkanvekili M. Vefik KİTAPÇİGİL 

KÂTİP ÜYELER : Ali Nejat ALPAT, Erdoğan BAYIK 
* _ _ 

BAŞKAN — Değerli üyeler; Danışma Meclisimizin 22 nci Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı) 

1. — 1983 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve 
Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. '(1/499) (S. Sayısı : 
185) (1) 

A) İMAR YE İSKÂN BAKANLIĞI BÜTÇESİ 
BAŞKAN — Değerli üyeler; gündemimizin, «Ka

nun Tasarı ve Teklifleri» bölümünde İmar ve tskân 
Bakanlığı Bütçesi var. Bu bütçeyi görüşeceğiz. 

Hükümet ve Bütçe - Plan Komisyonu; hazırlar. 
Bu Bütçe üzerinde bir tek Sayın Aydar söz iste

mişlerdir. Sayın Aydar'ı davet ediyorum. Buyurun 
Sayın Aydar. 

MEHMET AYDAR — Sayın Başkan, Danışma 
Meclisinin değerli üyeleri, Sayın Bakan, tmar ve is
kân Bakanlığının güzide elemanları; 

'tımar ve İskân Bakanlığının '1983 Yılı Bütçesini 
görüşmeye başladığımız şu anıda, İmar ve İskân Ba
kanlığının 1982 yıllı faaliyetlerimi ve dolayısıyla geç
irmiş yılandan birikip gelen ve 'bence 'kanayan 'birer 
yara olarak gördüğüm bazı konuları 'huzurunuza ge
tirmekte fayda ımütalaa ettim. 

»1982 Yılı Bütçesi görüşülürken, aynı (meselelere 
içtenlikle parmak basmıişıtnm; aynı içtenliğimi koru
yarak, yine aynı meselelere ıbir defa daha parmak 
basimaklta yarar görmekteyim. 

Türkiye'nin Ikömult sorununa dengeli, düzenli, 
planlı ışehiırleşimesiıne ve Türlkiiye'nin sosyo - eko
nomik hayatından kaynaklanan yatay nüfus hareket-

(1) 185 S. Sayılı Basmayan 12 . 11 . 1982 ta
rihli 13 üncü Birleşim Tutanağının sonuna eklidir. 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, müzakerele
re başlıyoruz. 

liliğini, insan şeref ve haysiyetine yaraşan (biçimde 
yerleştirmeyi ıbir politika olarak» bir amaç olarak 
görev Ikabul ©den ıböyle büyük ıbir 'Bakanlığın, 19*82 
Bütçesi ile nasıl Ibir duruma düşürüldüğünü, Bültçe-
Plan Komisyonu Raportörleri çdk acı, kesiklin ve ger
çekçi ıbir biçimde ortaya koymuşlardır. ©en, herşey-
den evvel, Bütçe - Plan Komisyonumuzun1 ıbu değerli 
ilki üyesine, raportörüne içten şükranlarımı sunuyor 
ve Komiiısyonumuzun da bu konudaki gösterdiği has
sasiyetine binaen de kendilerime teşekkürlerimi arz 
ediyorum. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Türkiye'nin ağır konut meselelerini 12 milyarlık, 

15 milyarlık bütçelerle çözümlemek mümlküin değil
dir.; Büyüyen 'bir Türkiye'de, nüfusu hızla artan bir 
Türkiye'de konut sorununu, demin ifade ettiğim öl
çüler içerisinde itamıamlamıak, Devletlin ıbu konuya 
ayıracağı 'büyük ödeneklerle mümkündür.; 

İnsanların temel iıhtiyaçlaondan olan barınma ih-
ıtiyacı, ancak böyle Ibir hassas dengenin oluşturulması 
ile mümkün olabilir. Karşımızda sadece ıbu mesele 
de mevcut değildir. Nitekim, nakaımllara balkıtığımız 
zaman, yatırım harcamaları 1982 yılında yaklaşık 
l'l milyar lira ilken, 1983 Yılı Bütçelinde bunu 12,6 
milyar lira olarak gömmekteyiz; bu, menfi ıbir gidiş-
ttr ve bütçede 'bir düşüş mevcuttur. 

Bıralkinız bunu da Ibir yana, verdiğiniz ödenek
lerin nafotinıi dalbi temin etmek imlkâını dahli'line ıgu> 
memiişltir. Bugün ıbu Bakanlığımız, bilebildiğim ka
darıyla, çok 'büyülk ıbir darboğazını içine ginmisıtir. 
Hizmet üretmek, Türk Milletine (Bakanlık olanaik hiz-

IV. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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met sunmak amacında, 'arzusunda ve işıtiyaiki içinde ! 
ibulunan bir Bakanlığım, böylesıine dar bir 'bütçe1 (ile 
böylesine nakdi telmin edilmemiş bir bütçe ile hiz
met wrmesi beklenemez. 

Den, bu nolkıtadan, ibir başka noktaya, bar başka 
Iktanuya geçmek isitiyoruım, O da, Türkiye'nin itemel 
(meselelerinden 'biri olan tabiî afetler meselesidir. 

Geçen yıl da yine 'bu Ikürsüden bu konuyu bü-
ıtün açıklığı ile (gözler önüne sermiştim. Ülkemiz, bi
rinci derecede1 deprem kuşağı üzerinde olan bir ül-
iködlir ve Allah korusun, hiç kimsenin ıböyle acı ıtafb-
ıtolafla Ikarşı karşıya ıkalıması temenni edilecek bir ko
nu değildir. Deprem geçirmiş, bizatihi içinde kalmış 
bir insan olaralk arz, ediyoruım; IO acı günlerin .ıstırabı, 
(maalesef aradan 16 - 18 sene geçtiği hailde ortadan kal
dırılmamıştır. Bahsettiğim-, Varito depremidir, Karlıova 
depremidir. 1966 yinnda meydana gelen ıbu dep
remler üzerine, ıo günün yöneticileri (tarafından «Hiç 
Ikiımse aç ve açıkta ikakmayacaiktır.» demesine rağ-
ımen, o vatandaşlarımız Devletin bu taahhüdüne >rağ- I 
men hâlâ aç ve açıktadır. Bu, bir devlet haysiyeti- I 
dir. Vatandaşıma (karşı taahhüdümü yerine getirırmeyen 
bir devlet, ne durumda kalır; bunu takdirlerimize arz 
etmek işitiyorum.; 

ıSayın tımar ve İısıkâm Bakanıımız göreve geldik
ten sonra, ülkenin 'kaynayan ıbu yarasına merhem 
olabilmek; için, önce tespitler yapmayı, gidip bizzat 
ıkonuyu yerinde görmeyi ve daha sonra da iteıkniik 
elemanlarına nasıl bir çözüm uygulanabileceğimin I 
(tespitli hususunda hızlı bir çalışımla içime girmiştir, I 

Bingöl'ün KarİTöva^ınıda, Muş'un Varto'sunda 
bekleyen binlerce vatandaşıımız, geçmişte cereyan et
miş birtakımı kanun dışı uygulamalarla âdeta sömü-
rülmüştür. Devlet, «Konut yapacağım» demişltıir, pa
rayı şunun bunuin elline teslim etmiştir; o paralar çar
çur olmuştur. Bu ıbir acı tablo olarak karşımızı ko
nulmuştur. Yeni Balkanımız hassasiyetle üzerime git
tiği bu (konuda, birtakım yeni bulgular elde etmiştir; I 
ama elide edilen bu bulgular, uygulamada bir netice 
sağlayabilecek raidir?... 

'Benlim, esas üzerinde durmak istediğim ve teknik 
yetkililerle de ıbir ölçüde tartıştığım husus, deprem 
görmüş vatandaşım Devlet, mutlak surette evini yap
malıdır, evini yapma görevini Devlet vatandaşa ver- I 
memelidir, Nitekim, bu yolda uygulanan «Kendi evi
mi yapaina yardım» .yöntemi, az gelişmiş yörelerin I 
bazı kısımlarımda başarı ile uygulanmış, bazı ıkısıım- J 
tarımda ise başarısızlığa uğramıştır. Bunun da tek ne- I 
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denıi, teknik personel yetersizliği olaralk 'karşımıza 
çıkmaktadır. 

Deprem geçirmiş yörelerimizde hak sahibi olarak 
Devletten konut alacağı bulunan vatandaşlarımızın 
bu problemine, sadece imar ve İskân Bakanlığı ola
rak değil, daha üst planda bir çözüm aranarak, Dev
letin bütün ağırlığı ile bu meselenin üzerinde mut
lak surette durması lâzım gelmektedir. 

«Deprem fonu» diye, hızlı ve kısa aralıklı deprem
lerin ülkemizi sarstığı günlerde, yetkililer bir fon 
oluşturmuştur. Bu fonu, bu Yüce Meclise geldiğim 
zaman, o Bakanlıkta görevli olan bir arkadaşımla da 
konuştum. Bu meselenin İmar ve İskân Bakanlığı 
tarafından ele alındığını, bir kanun tasarısı olarak 
Yüce Meclise sunulacağını ifade buyurmuşlardı. Fa
kat, aradan bir yılı aşkın bir süre geçtiği halde, yüz
de olarak değil, maktu olarak akaryakıt fiyatların
dan alınması öngörülen bu deprem fonu, maalesef 
çok statik bir mahiyet göstermiştir. Dileğim odur ki, 
İmar ve İskân Bakanlığı, bu fonu harekete getirebi
lecek ve o fon içerisindeki, birikimleri büyüterek, 
muhtemel afetlerde kullanabilecek şekilde bir kanun 
konusu haline getirsin ve şu kısa dönemde de olsa, 
Yüce Meclisten bu hususun teminine çalışsın. 

Bu Bütçenin kısır ve nakitten mahrum olmasına 
rağmen, Milletimize, memleketimize ve Bakanlık 
mensuplarına hayırlı, uğurlu olmasını diliyor, en de
rin saygılarımı sunuyorum efendim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aydar. 
(Başka söz isteyen sayın üyemiz yoktur. 
Sayın Komisyonun ilave edecekleri bir husus 

var mı efendim?.. 
BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 

TANDOĞAN TOKGÖZ — İlave edecek bir husus 
yoktur Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, söz sırası zatıâliniz-
de, buyurun efendim. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI AHMET SAM
SUNLU — Sayın Başkan, Danışma Meclisinin de
ğerli üyeleri; 

Huzurunuza, 1983 Bütçesini takdim etmek için 
arkadaşlarımla birlikte gelmiş bulunuyoruz. 

1958 yılında 7116 sayılı Kanunla kurulmuş olan 
Bakanlığımın, teşkilatı, görevleri, bugüne kadar ger
çekleştirdiği hizmetler, aksayan veya gerçekleştirile
meyen işler ile göreve başladığım tarihten itibaren 
yaptığımız düzenlemeler, alınan tedbirler, sonuçları 
ve bundan böyle yapmayı düşündüklerimiz hakkın-
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da, çok açık, hiçbir konuyu gizlemeden, kısa da ol
sa açıklamalarda bulunmak istiyorum, 

Bakanlığın Kuruluş Kanununun anahatlarıyla 
amaçlan ve Bakanlığa verilen görevler şunlardır : 

«Şehirleşmenin dengeli ve düzenli olarak gelişme
sini sağlamak, şehirsel altyapı, konut ve gecekondu 
sorunlarını çözüme kavuşturmak, belediyeler, plan
lama, örgütlenme ve uygulamalarda malî ve teknik 
yönden yardım etmek, afetlerden en az zararla kur
tulmayı sağlayacak tedbirleri almak, afet sonrası, ba
rınma ve yerleşmeyi en kısa zamanda sağlamak» bi
çiminde belirlenmiş bulunmaktadır. 

Kuruluş Kanunu dışında, Bakanlığımın çalışma
larına ışık tutan kanunlar; tmar Kanunu, Gecekon
du Kanunu, Afetler Kanunu, son yıllarda çıkarılmış 
olan ve hepinizin yakınen bildiğiniz Toplukonut Ka
nunu. sayılabilir. Bundan başka, Bakanlığımın çalış
ması ile yakın ilişkisi olan Kooperatifler Kanunu da 
belirtilebilir. 

Bakanlığım görevlerini, merkezde danışma ve 
destek birimleriyle birlikte, hepinizin bildiği, Plan
lama ve tmar Genel Müdürlüğü, Afet İşleri Genel 
Müdürlüğü, Yapı Malzemesi Genel Müdürlüğü, Mes
ken Genel Müdürlüğü, Deprem Araştırma Dairesi 
ve taşrada 67 ilde bulunan il imar müdürlüklerüylb 
yürütmektedir. Ayrıca, afet işleri bölge müdürlükle
ri vardır, inşaat amirlikleri vardır; fakat bunların 
müstakil oluşları ve son yıllarda hizmetleri iyi gö-
türmeyişleri nedeniyle, bu müstakil afet bölge mü
dürlükleri ve inşaat amirlikleri, Bakanlığa geldiğim 
tarihten itibaren kaldırılmış ve bulunduğu ildeki il 
imar müdürlüklerine bağlanmış ve dolayısıyla, mül
kî amirin 'bu aksamalara yerinde müdahale edebil
mesi sağlanmıştır. 

Sayın Aydar'ın dile getirmiş olduğu konuları, 
ülkenin her tarafını dolaştığımda gördüm; bunların 
Özellikle bu dönemde, Devlet kuvvetinin her nokta
ya ulaştığı bu dönemde valiler kanalıyla yürütülme
sinde fayda umduğum için, afet bölge müdürlükleri
ni ve inşaat amirliklerini doğrudan doğruya valilik
lerin emrine verdim. 

Yalnız, sizlerin de bildiğiniz gibi, özellikle Plan
lama İmar Genel Müdürlüğünün çalışmaları üzerin
de yoğunlaşmış olan tenkitlerin sonunun gelmeyişi 
ve merkezde bu sorunlara ve bu Genel Müdürlüğün 
sorunları yakınında diğer genel müdürlüklerle ilgili 
sorunlara her zaman yeterli cevabın yetiştirilemeyişi 
ve kısa sürede cevap verilemeyişi nedeniyle, özellik
le belediyelere dönük, belediye hizmetlerine ve imar 

I planlama hizmetlerine kolaylık sağlamak için, İmar 
I İskân Bakanlığı Bölge Müdürlüklerinin kurulmasının 
I gerekli olduğuna karar verdik ve Türkiye'de bölge 
I müdürlükleri açmanın yerinde olacağını düşündük. 
I İlk başlangıçta 5 ilde, daha sonra 7, daha sonra 10 
I ve en sonra da Devletin kararlaştırdığı gibi, 18 ili-
I mizde İmar İskân Bakanlığı Bölge Müdürlükleri 
I açmaya karar verdik. Bunlardan ilki, binasının ve 
I imkânlarının müsait oluşu nedeniyle Kasım ayı içinde 
I İzmir'de açılmıştır. İzmir Bölge Müdürlüğü kurula-
I rak faaliyete geçmiştir ve bundan sonra bu bölgenin 
I illeri belediyeleri buraya gelmeyecektir. İzmir Böl-
I gesine 258 belediye bağlanacaktır. Böylelikle, ilk baş

ta kurmayı düşündüğümüz 5 bölge müdürlüğünü 
kurduğumuz takdirde (Ki, bunlar İzmir'de açılmış, 
sırası ile değil; ama açılacak yerler, imkânlar ve bu-

I labileceğimiz teknik elemanlara göre, İstanbul, An-
I kara, Bursa ve Samsun'dur. Daha sonra, Van ve Di

yarbakır ve ondan sonra da Erzurum, Trabzon ve 
I Adana üzerinde durulmaktadır) bunları açtığımızda 

bu belediyeler doğrudan doğruya hizmetlerini bu ya-
I kın yerlerden halledeceklerdir. 

I Bu kısa bilgimden sonra, Bakanlığımın kuruluş
ları arasında olan ve sizlerin yakinen bildiğiniz, ülke 
çapında büyük faaliyetleri olan kuruluşlarımız vardır. 
Bunlar özel kanunlarla Bakanlığımıza bağlanmış ol-

I masına rağmen, Bakanlığımızın anaparçalarıdır ve 
bunlar; İller Bankası Genel Müdürlüğü, Türkiye Em
lak Kredi Bankası Genel Müdürlüğü ve Arsa Ofisi 
Genel Müdürlüğüdür. 

I İller Bankası Genel Müdürlüğünün çalışma saha-
I larını tek tek anlatmaya lüzum hissetmiyorum. Ül-
I kedeki belediyelere her türlü desteği sağlayan, altyapı 
I hizmetlerini; kanalizasyonu, içmesuyunu götüren ve 
I bunların yapılmasında ekonomik imkânları sağlayan, 
I Devletin ekonomik imkânlarını buralara ileten Kuru-
I luştur. 

I Emlak Kredi Bankası, Banka faaliyetlerinin ya-
I nında, yoğunlukla konut sektörüne büyük hizmetler 

götüren bir kuruluştur; biraz sonra bilgiler verece-
I ğim. 
I Üçüncü Kuruluşumuz Arsa Ofisi Genel Müdürlü

ğümüz ise, pek bilinmeyen, pek tanınmayan, sakin; 
I fakat ülke için olumlu hizmetleri götüren bir Kuru-
I luştur. Nerede bir organize sanayi bölgesi görüyor-
I sanız, nerede büyük bir devlet yatırımı görüyorsanız, 
I bunun tüm kamulaştırma hizmetleri bu kuruluş tara-
j fından yapılmaktadır. Bu kuruluş, bu kamulaştırma 

279 — 



Danışma Meclisi B : 22 

hizmetlerini yerine getirdikten sonra, ilgili kuruluşa 
devretmektedir. Biz, sakin çalışan bu Kuruluşumuzun 
yaptığı hizmetlerin memleketimiz açısından büyük 
önemler arz ettiğine inanıyoruz. 

Bakanlığım, bu belirttiğim tüm bu görevleri, 7 405 
teknik ve idarî personele götürmektedir. Bu perso
nelin 3 466'sı merkezde, 3 959'u da teşkilatta, taşrada 
görev almıştır. Şunu özellikle belirtmek isterim ki, 
hizmetlerin yaygınlığı ve çapı karşısında teknik ele
man sıkıntısı had safhadadır; bunun bilinmesi gere
kir. Bir teknik eleman olarak şunu söylüyorum; 
Devlet kadrolarında teknik eleman her geçen gün 
azalmaktadır, Devlet, teknik eleman açısından eroz
yona uğramaktadır ve Devletteki teknik elemanlar, 
hem nicelik, hem de nitelik bakımından çok azdır 
veya yok denecek seviyededir. Kısa sürede önlem
ler alınmadığı takdirde (Devletin diğer kısımları hak
kında fikir yürütmeyi istemiyorum) teknik açıdan be
lirli bir yılda (ben bu yılın 1990'ı bulacağını tahmin 
etmiyorum) teknik hizmetlerin yürütülemeyeceği, yü-
rütülse de, istenilen düzeyin çok çok altında kalaca
ğına inanıyorum. Bunu sizlerin takdirlerinize, sizlerin 
çalışmalarınıza ışık olarak sunmayı istiyorum. 

Taşrada durumumuz çok daha kötüdür. 67 ti 
tmar Müdürünün 50'si mühendis ve mimar olup, 
bunun 29'u vekâletle yürütülmektedir. Yani 67 11 
tmar Müdürlüğümüzden 29'unu il tmar Müdürlü
ğüne tayin edilebilecek, hizmet yılına erişmiş kimse
yi bulmakta güçlük çekiyoruz. Ayrıca, 67 ilden 14 
ilimin ti tmar Müdürleri tekniker ve teknisyen sevi-
yesindedirler. Bu nedenle de, Bakanlık üstüne dü
şen görevleri istenilen düzeyde ve yeterlikte yapa
mamakta, bizzat inşa ettirdiği konutlar, yerine göre 
sizlerin de tenkitlerinizde belirttiğiniz gibi veya bana 
bilgi olarak sunduğunuz gibi, istenilen düzeyde ve is
tenilen kalitede olamamaktadır; bazen kooperatif
lerin yaptırdığı konutlar, Bakanlığın yaptırdığı konut
lardan daha iyi kalitededir. Erzurum'daki toplu ko
nuttan üretilen konutları gördüm, bunların kalitesi
nin takdir edilecek düzeyde olduğunu gördüm; bu
nu burada da yine bilgilerinize sunmayı istiyorum. 

Teknik eleman temini için, Bakanlığa geldiğim 
tarihten sonra yaptırmış olduğumuz ilanla 272 adet 
teknik elemana ihtiyaç olduğunu duyurduk ve Tür
kiye'nin her tarafına, gazeteler, Odalar, üniversite
ler kanalıyla bu düşüncemizi duyurduk. Başvuran 
eleman 586 kişi olmasına rağmen, yapılan imtihan
larda tatmin edici sonuç alınamamıştır. Lise seviyesin-
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deki genel yetenek sorularına (bir hoca olarak hu
zurlarınızda ifade ediyorum, gizlemiyorum, hakika
ti bilmenizi istiyorum.) Lise bitirme imtihan sorula
rında, üniversite girişinde sorulan genel yetenek so
ruları arasından seçtiğimiz sorulardan, genel yetenek
lere 50 puanı alan, yalnız 50'ye yaklaşan bir kişi var
dır. Diğerleri 40 puanın altında kalmışlardır, işte bu 
elemanlar arasından biz bütün iyi niyet ve gayretle
rimize rağmen, ancak 30 tanesini seçebildik. 272 ta
ne teknik eleman aramamıza rağmen, yalnız 30 tane 
seçebildik ve meslek bakımından da bunların aldığı 
en yüksek puanlar 70-75'i geçmeyen puanlardır, Bu
nu bilginize sunmayı da istiyorum; bunu yalnız sizin 
bilginize değil, gerekli her yerde, gerekli şekilde du
yurmaya gayret edeceğimi de ifade etmek istiyorum. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; 

Bakanlığımın görevleri, kuruluşu ve eleman du
rumu hakkında genel hatlarıyla sunduğum bu açık
lamalardan sonra, bugüne kadar yapılan çalışmalar 
eksik ve hatalı yanları, yapmayı düşündüklerimiz 
üzerinde durmaik, bu vesileyle 1983 yılında, sizlerin 
dû uygun görüşü ve desteği ile alacağımız ödenekle
ri ne şekilde ve hangi amaçlar için kullanacağımız 
hususunda bilgi arz etmek istiyoruz. 

Konuda, sözlerime bütçe ile başlayacaktım; Sa
yın Aydar, Bütçe i!e ilgili rakamları ifade ettiler; 
Bütçemizde, 1982 ile 1983 arasında yatırım bütçemiz 
mukayese edildiğinde—3,8 lik bir azalma vardır. Büt
çemiz 3,8 azalmıştır. Oysa ki, ülkemizin hız kaza
nan ekonomik ve sosyal gelişmesi karşısında, yerleş
me, şehirleşme ve konut konularında gittikçe artan 
şekilde, yönlendirme, destek, kaynak ve uygulamayı 
yapmamız gerekmektedir. 

5 yıllık kalkınma planları ve merkezî idarede yer 
alan Bakanlık kuruluşlarının hizmet ve yatırımlarının 
ülke, bölge, metropol ve şehir ölçeğinde mekâna yan
sıması, birbirini bütünler hale gelmesi, arazi kulla
nım kararları haline dönüşmesi için gerekli planları 
yapmak, Bakanlığımın başta gelen görevlerindendir. 
Başta da belirttim; tenkit şeklinde belirttiğim, Plan
lama tmar Genel Müdürlüğü bu görevleri üstlenmiş
tir. Fedakârane bir şekilde çalışmaktadır; fakat bun
lara yetmemektedir, yetmeme nedenlerini de ortaya 
koymayı istiyorum. Bunu ortaya koymadan, önce, 
bu geçen süre içinde ülke fizikî planlarının hazırlan
dığını, kitap halinde 8 bölgenin; istanbul, Ankara, 
izmir, Bursa, Erzurum, Samsun, Çukurova ve Zon
guldak'ta metropoliten çalışmaların yayınlandığını 
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bilgilerinize sunmak istiyorum. Bu Kuruluşumuz, sa
hiller boyunca bölge planlarını bitirmiştir. Bitmeyen 
bölge planlan; İskenderun'dan Saros'a kadar uza
yan bölgede bitmeyen bölge planları çok az olması
na rağmen, gerekli şekilde bunların bittiğini, kamu
ya duyuramamış, bunların bitmiş olan haritalarını 
belediyelere, valilere, il imar müdürlerine bastırıp 
zamanında gönderememiştir. Bunlar bugünlerde gön
derilmek üzeredir ve ondan sonra basın ve TRT ka
nalıyla bunu biz duyuracağız ve bundan sonra va
tandaşlarımız herhangi bir yerde arsa alacakları va
kit, ilk önce o arsanın turizm gayesiyle, yerleşim ga
şiyle kullanılıp kullanılamayacağını ilgili kuruluşla
ra sorabileceklerdir. Bugün bizi en çok yoran ve 
üzen, biraz önce kendilerini tenkit ettiğim İmar Plan
lamayı da en fazla yoran ve üzen, vatandaşlarımı
zın hiçbir kimseye sormadan, hiç bir plana dayanma
dan almış oldukları ve giderek kimseye sormadan 
almış oldukları bu arsalar üzerinde bina yapmak is
tekleri yoğunluk kazanmaktadır. 

Nazım planlarının çok uzağında vatandaşlarımız 
gidip bir arsa almakta ve ondan sonra Bakanlığımızı 
zorlamaya başlamaktadırlar; «Burayı nazım plan 
bürolarınız lütfen mekan içine, imar planı içine al
sın» demektedirler ve vatandaşımız reddedildiği za
man da, ister istemez, başta İmar Planlama Genel 
Müdürlüğümüzü ve daha sonra da bizi tenkit etmek
tedirler, 'ıbunu da ara sıra sizlere iletmektedirler. Bu
nun ıbu şekilde fbilinlmesi'imii istirhamı ediyorum. Şe
hirlerimizin düzenli kentleşmesini sağlamak istiyor
sak, 'her sa'hlil senidinde kurulan kooperatife, her ken
tin yakınımda alınan tarlaya ıbizim imar müsaadesi
ni iher zaman vermemiz ımümküın olamamaktadır. 
Bunu özellikle 'bilmemiz için, size sunmayı istiyo
rum. 

Malumları olduğu gilbi, tımar Kanunuma göre şehir 
imar planlarını yapim'ak ve yaptımmak betediyel'e'rin 
aslî görevidir. ©elediyeter ibu görevleri doğrudan 
doğruya veya kendileri yaptıraimazl'arsa, İller Ban
kası kanalıyla yaptırmaktadırlar. Bu yaptırılan 
1/5000'lük veya '1/imOı ölçekİ uygulama planları 
Bakanlığıma, yalnız onanmak için gelmektedir. Ba
kanlığımın planlarla ilişkisi, yalnız onanmaktan ile
ri gitmemektir; fakat Türkiye'de yaygın kanı, bütün 
'bu görevler İimar ve 'İskân Bakanlığının elinde ve 
vatandaşın evimin 3 katlı olmasını, 5 katlı olmasını, 
10 katlı olmasını karara bağlayan İmar ve İskân 
Bakanlığı zann'edilımektedir. Bu, yanlış bir kanıdır. 
Haltta 'bazan belediıyefe'r olmayacak bir konuyu, 

tımar Kanununun ıbir maddesinden faydalanarak, 
kendileri] olmayacağını bilseler dahi, «soruna biz evet 
veya hayır demeyelim» diye konuyu doğrudan doğ
ruya İmar ve İskân Bakanlığına göndenmektedirîer 
ve sık sık da vatandaşla Bakanlık karşı karşıya ge-
ıtiri'lırndktedir. Bakanlığımın İmar Planlama Geneli 
'Müdürlüğü konuyu ret etmekte ve geri gönderımakte-
dir, sonuçta da, o kentte yaşayan, o 'belediyede ya
şayan vatandaş, 'belediye 'başkanııma ıbir şey diyeme-
m'ökıte, fakat Bakanlığı devalmlı suçlamaktadır. Bu
na 'biır çözüm getirilmesinin gerekli olduğu inan
cındayız ve 'bu yömde ide çalışmalarıımız vardır. 

Şehirlerin düzenli ve planlı olarak gelişmesi, el
de «dilen ibu planların belediyeler tarafından eksik
siz ve 'İstikrarlı olarak uygulanimasıyla mümkündür. 
'Esasen, adı geçen Kanuna göre ibelediyeter imar pla
nının ıtastikini müteakip, ibu planı tatbik etmek üze
re 4 yıllık iimar programı hazırlaması mieöbuıriyetim-
dedirfer; fakat ıbugüne kadar 1 700 belediyeden yal
nız 40ö'ü iimar programını hazırlamışlardır. İmar 
programını hazırlamayan belediyeye, biz kamulaştır
ma için para verememekteyiz. Lütfen, gittiğiniz şe
hirlerde, kendilerimizin temsil ettiği şehirlerde ve 'be
lediyelere, Türkiye'mliin iher tarafında (belediyelere 
bunu iletin; 4 yıllık iimar planlarını bize sunmadık
lar ı takdirde (bizden destek göıtmelferd mümlkün de
ğildir. 'Bu, kanun ve 'tüzüklerin icabıdır. Yalnız, 
ıblz io zaman kendilerime düzenleme yardımı yapabi
liyoruz; bazı 'belediyeler Ibunu bilmedikleri için bu 
paradan faydalanamamaktadırlar. Biz, 1 700 foetedi-
yeye, Bakanlığa geldiğim tarihten sonra mektup yaz
dık, kendilerinden cevaplar aldık ve birçoğu bu yan
lış anlamaya dayanıyor. Bu ce'vaplarırnızı kendileri
ne gönderdik ve «Lütfen 4 yıllık imar prograımınızı 
yapın» diye bir duyuruda bulunduk. Bunu sizler de 
ilettiğiniz takdirde, bu 'bize büyük 'bir destek olacak
tır. 

15 Temmuz 1982 tarihine kadar gelmiş olan, bek
lemekte olan, şikâyetlere sebep olan konulan sonuç
landırmak için Bakanlığımın ilgililerine görev verdim, 
emir verdJm. Gördüm ki, '1 Eylülde 700i'ü aşkın de
ğişiklik teklifi gelmiştir. 'Haltta ıbir şehrimizin il ımer-
keziınden 45 gün içinde 26 tane değişiklik teklifi gel
miştir. Bakanlık elemanları dosyaları dolaba koysa
lar, dolaptan çıkartsalar, 'bu tempoya dayanmaları 
ve yetişmeleri mümkün değildir.; Bu nedenle imar 
planlarının (her ne kadar mimarlar 'benli :bu düşün
cemden dolayı tenkit ediyorlarsa) kısa süreli değil, 
yani omların tabiriyle, imar planları dinamik olması 
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gerekir. Dinamik lolur denıilen imar planları ile biz, 
üzülerek belikteyim, bugüne geldik.; Ben umar plan
larınım 15 - 20 yıl, ıhiiç oümazsa 10 yıllık bir süreyi 
kapsayacak bir ışdkılde hazırlanımıası ve 10 yıllık bir 
süre lilçiın değişmemesi gerektiğine (inanıyorum. Bu 
yolda da arkıadaşlanımı iknaya ve yöMendirmeye gay
ret ediyorum, 

Mühendislerle liılgili bilgileri daha önce de ver-
ımıiştiımı. 1 700 belediyenin 1 4O0*ünde hiçbir mimar 
ve mühendis yoktur,; 8'67'siınde ise hiçbir ıtdknik ele
man yoktur. Olanlarda ise; 532'sinde de yaılintz l'er 
adet iteknik eleman vardır. 128'inde 2'şer, adet 36'sında 
31er addttir; diğer 141 (belediyede 4 i e 20'nin üze
rinde 'teknik derman vardır. Bu balkımdan, ülkede ben 
tekillik eleman silkintisi çekildiğine inanıyorum, bu
nu da 'dile getiriyorum. Ülkede yalnız doktorların 
sıkımitısı deği, teknik elemanların da silkintisi çekiıl-
mdktedir. Mevcut ıtdknik elemanların büyük bir bö
lümü, Ankara, İzmir ve İstanbul gibi bülyük şdhir-
lerde toplanmıştır. öteki lil ve çevre belediyelerde çok 
az sayıda ve yetersiz nitelikte teknik eleman mev
cuttur., Bdediyelerddkiı personel statüsü donmuş bir 
özellik göstermekte, bir belediyede çalışan elemanın 
diğerine nakli mümkün olamamaktadır. Hizmetinden 
yararlanılamayan veya çeşitli sebeplerle mahzur bulu
nan, özellikle teknik personel yönünden, bu durum 
sorun yaratmaktadır. 

Bakanlığım, eğitim hizmetlerinin gerekli olduğuna 
karar vermiş ve il imar müdürleriyle belediye teknik 
elemanlarını bilhassa mimarları Ankara'ya çağırma
ya başlamıştır. Bunlardan ilki; Doğu illerinden gelen 
teknik elemanlar için 18 Ekimde Ankara'da yapıl
mış, 2 ncisi Orta Anadolu illerinden gelenler için 15 
Kasımda l'er haftalık kurslar şeklinde Ankara'da yü
rütülmüştür ve bu, 6 kurs şeklinde tüm ülke için 
yapılacaktır. 

Bakanlığıma, belediyelerden bugüne kadar proje
leri hazırlanıp gönderilen kamulaştırma için 7,6 mil
yar, düzenleme için de 4 milyarlık bir istek gelmiş
tir. Bunlara karşı 1983 Bütçesinde konabilen 830 
milyon düzenleme, 900 milyon da kamulaştırma be
delidir. Bu rakam yaklaşık yüzde 10'u bulmamakta
dır yahutta yüzde 10'u civarındadır. Belediye istekle
rinin ancak yüzde 10'unu karşılayabiliyoruz. Halbuki 
belediyelerin imar planlarını uygulayabilmesi için, 
imar planlarındaki okul sahalarını, yeşil sahalarını, 
yol sahalarını kamulaştırıp, sorunları ortadan kaldı
rabilmek için yüzlerce milyara ihtiyaç vardır. Bu ise, 

ödenek yetersizliği karşısında, bugüne kadar çok cü
zi bir şekilde yerine getirilebilmiştir. 

Belediye Gelirleri Yasası da beklenilen gelirleri 
belediyelere sağlamamıştır ve belediyelerin durumu 
bugün pek içaçıcı değildir. İller Bankasının hissesin
den ödenen para, bilhassa küçük belediyelerde cari 
giderleri dahi zor karşılamaktadır. Küçük belediye
lerde, yani nüfusu 5 binin altında olan belediyelerde 
bu para, yalnız genellikle memur maaşlarını karşıla
maya kullanılmaktadır. Bu nedenle de, bunun' üze
rinde de durulması gerekir. 

Şehirlerimizin (Biraz evvel dile getirildiği ve so
rularda da Sayın Kırcalı tarafından da sorulduğu 
gibi, biraz sonra cevaplandıracağım) en büyük sorunu 
altyapı yetersizliğidir. Şehirlerimizde içme suyu, özel-
lişle kanalizasyon ve pis suların arıtılması konusunda 
yapılanlar hemen hemen yok denecek kadar azdır. 
Bu nedenle devletimiz içme suyu ve hıfzıssıhha konu
larında on yıllık bir program hazırlamıştır. Bu on 
yıllık programa göre bu su kanal probleminin çözü
mü için 660 milyara ihtiyaç vardır, tiler Bankası 
programında yer alan altyapı projelerine, hiçbir ye
ni iş alınmasa dahi (Vurgulayarak söylüyorum) her 
yıl sağlanan ödenek proje maliyetlerindeki artışı dahi 
karşılayamamaktadır ve iller Bankasının elindeki iş 
hiçbir türlü azalma yönünde bir eğilim gösterme
mektedir. Bu sebeple 2380 sayılı Yasada öngörülen 
Yönetmelik hükmü işletilmeyerek, fonun tümünün 
tiler Bankası programında kullanılması için 1982 yılı 
Bütçesine takdirlerinizle bir parantez hükmü kon
muştur. Bu husus iller Bankamıza büyük faydalar 
sağlamıştır. Yüce Meclisinize geçen yıl gösterdiğiniz 
bu yakın ilgiden dolayı Bakanlık olarak bir defa da
ha takdirlerimizi ve şükranlarımızı arz etmek istiyo
ruz. 1983 Yılı Bütçesinde de aynı hükmün yer al
ması bu yönden yararlı olmuştur. 

Şu ana kadar sunduğum konular belediyelerle il
gili konulardı. Bunu daha fazla uzun uzun arz et
meyi istemiyorum. 

Arkadaşlarım ve ben dört aylık bir sürede ülke
mizin hemen hemen tüm şehirlerine gittik, bu şehir
leri tek tek tarama fırsatı bulduk. Gitmediğimiz il 
sayısı 14-15 civarına inmiştir. Yakında da onların bir 
parçası olan Güneydoğu Anadolu'ya da Diyarbakır' 
dan başlayarak Gaziantep veya Adana'ya kadar o il 
bölgelerini de tek tek dolaşacağız ve sorunları yerin
de tespit edeceğiz. Valiler, belediye başkanları ve 
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kaymakamlarla görüşmek bize önemli ışıklar tutmak
tadır ve biz de bu sayede yıllardan beri bitmeyen sos
yal meskenleri, yıllardan beri askıda kalan afet konut
larını yerinde tek tek görüyoruz, alınabilecek ted
birleri tartışıyoruz ve «Bunu ne yaparız?» diye dü
şünmeye başlıyoruz . 

Sayın Başkan, değerli üyeler; 

Zamanı fazla taşmamak gayretiyle kısaca diğer 
konulara geçmeyi istiyorum. 

Ülkemizin önemli sorunlarından biri de konut ve 
gecekondu sorunudur. Bu sorun, sosyal ve ekonomik 
gelişmenin hız kazandığı, şehirlere göçün gittikçe ar
tarak devam ettiği İkinci Cihan Harbinin son yılla
rından bugüne kadar çözülmesi gereken ülke sorun
ları içinde önemini muhafaza etmektedir. Bunun için 
Gecekondu Kanunu çıkarılmıştır, bunun için ıslah, 
tasfiye, önleme bölgeleri kurulmuştur. İlk yıllardaki 
hız bu Kanunda da hızını kaybetmiş ve son yıllarda 
hemen hemen çok az işlem yapılır, bu Kanunla ilgili 
çok az inşaat yapılır hale dönüşmüştür. 

Gecekondu Yapımı Kanununun neşrinden itiba
ren 17 500 hektarlık önleme bölgesi ihdas edilmiş, 
11 500 hektarlık kısmı kamu mülkiyetine geçirilebil-
miştir. Bunların yarısının imar planları yapılmış; 
imar planı yapılan önleme bölgelerinde ise bir bö
lümünün imar uygulaması sonuçlandırılıp altyapısı 
götürülememiştir. Bakanlığımız bünyesinde, Bakanlı
ğa geldikten sonra, 1960-1970'li yıllarda proje üre
ten bu Bakanlığın proje üretmediğini gördüm; yalnız 
tasdik eden bir merci haline dönüşmüştü. îmar Plan
lama Genel Müdürlüğünün gayretleriyle Bakanlığımız 
içinde şehir planları üreten bir birim oluşturduk, aynı 
şekilde mimarî proje üreten bir birim oluşturduk ve 
aynı şekilde kanalizasyon projesi ve içme suyu pro
jesi üretecek bir birim oluşturmanın da hazırlığı için
deyiz. işte bu birimlerle hem gecekondu bölgelerine 
ihem sosyal mesken yaptığımız bölgelere hem de afet-
lerle ilgili yerlere daha kısa sürede hizmet götürebi
leceğimize inanıyoruz. 

Bugüne kadar—Mesken Genel Müdürlüğünce (Tek 
tek zamanınızı almamak için saymıyorum) nüve ko
nut, tasarruflu ev yap, kiralık mülk konut ve benzeri 
uygulamalarla 42 bin konut üretilmiştir. Bugüne ka
dar daha çok mülk konut olarak değerlendirilen bu 
binaların yerine göre mülk konut olarak değerlendi
rilmesinde bazı aksaklıklar olduğunu gördüğüm için, 
Bakanlığa geldiğim tarihten itibaren üretmiş olduğu
muz konutların tümünün kiralık konutlar olarak dar 

gelirli memurlara ve dar gelirli vatandaşlara verilme
sini tercih ettik ve bu yönde önlemler aldık. Bu ön
lemler içinde; şimdiye kadar çok az konut verile
bilmiş olan ve ülkenin kalkınmasında büyük önemi 
olduğuna inandığım öğretmenlere özel bir kontenjan 
ayrılmasını sağladım; % 10 mertebesinde öğretmen
lere kontenjan ayırdık ve bunlar öğretmenlere doğ
rudan doğruya Millî Eğitim Bakanlığı ve valilerin 
takdiri ve çekecekleri kura ile dağıtılmaktadır. Diğer 
memurlara, güvenlik kuvvetleri mensuplarına ve aynı 
şekilde dar gelirli vatandaşlara kiralık konutlar veri
yoruz. Bunlar hızlı ,bir şekilde yayılmaktadır. En son 
Yozgat'ta 100 taneyi bitirdik; yakında, kısa bir sü
rede Adana'da, Konya'da ve benzeri yerlerde bunları 
bitirmeye gayret edeceğiz. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, yarım saatlik süre 
doldu. Ne kadar zamana ihtiyacınız olduğunu bilir-
sem ona göre Genel Kurulun kararını alırım ve size... 

İMAR VE İSKÂN BAKANI AHMET SAM
SUNLU — Eğer arkadaşlarımı çok sıkmazsam en 
çok 15 dakika kullanacağım. 

BAŞKAN — Hayhay. 
Değerli üyeler, bu konuşmanın 15 dakika daha 

uzatılmasını oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Buyurunuz Sayın Bakan. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI AHMET SAM
SUNLU — Teşekkür ederim efendim. 

Üç yıldan beri yeni bir işe başlama imkânı ol
madığından, eldeki eski işleri bitirme gayreti Bakan
lıkta ve ülkede yoğunluk kazandığından ve sosyal ko
nutlardan 1984 yılına sadece 1 800 konutun intikali 
söz konusu olduğundan, Bütçe-Plan Komisyonumu
zun değerli katkılarıyla 1983 yılında 1 500 yeni ko
nutun inşaasına başlanma imkânı sağlanmıştır. Böy
lelikle ilk defa 1980'den sonra sosyal konutlarda yeni 
bir temel atma imkânına kavuştuk. Bu ve biraz son
ra söyleyeceğim, geri kalmış yörelerde de bize 500 
konut yapımına imkân veren Bütçe-Plan Komisyo
nunun Başkanına ve Değerli Üyelerine huzurlarınız
da teşekkür etmeyi istiyorum. 

Aynı şekilde Bakanlığımın uygulamalarından bi
risi de geri kalmış yöreler halk konutudur. Bu genel
likle küçük ilçelerde yapılmaktadır. Belediyeler yerini 
tahsis etmekte, biz de binayı inşa etmekteyiz ve be
lediyelere daha sonra bu binaları vermekteyiz. Bina
ların kullanımının yarısı belediye yarısı da mülkî 
amir tarafından olmaktadır ve bunlardan bugüne ka
dar 6 486 konut ürettik. Hepsi küçük ilçelerdedir. Bun-
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lardan da 500 yeni konutun temelinin atılmasını Büt-
çe-Plan Komisyonu karara bağladı ve bunun için de 
belli bir miktar parayı Bütçeye koydular. 

Gecekondu Fonundan 11 bin üyeye, MEY AK 
Fonundan 6 bin üyeye de konut için kredi bağlanmış
tır. En önemli sorun, zamanın kısalığını da dile getir
diğimiz gibi, ülkemizde konut açığı her geçen gün 
çığ gibi büyümektedir. Yılda yaklaşık 400 bin konut 
ihtiyacı varken, üretilebilen konut, ister kamu sektö
ründen olsun ister özel sektörden olsun 100-150 bin 
civarında kalmaktadır. Bu ise her geçen gün konut 
açığının artmasına sebep olmaktadır. Bunu dikkate 
alan devletimiz, 1981 yılında Toplu Konut Kanunu
nu çıkartmıştır. 10 Temmuz 1981'de çıkarılan bu Ka
nun genel olarak dar gelirlilerin kendi imkânlarıyla 
bankaların 'imkânlarını bir araya getirerek konut yap
malarını sağlamaya gayret etmektedir ve bunlardan 
geçici madde l'e göre (Huzurunuzda daha evvel de 
beyan ettiğim gibi) tasarruf yapmadan vatandaşları
mız bu kanun muvacehesinde krediden faydalanabi
leceklerdir. Bunun için bugüne kadar 206 bin vatan
daş müracaat etmiş, hak sahipliği onanmış; 54 binine 
kredi bağlanmış, 39 binine de kredi tahsis edilmiştir. 
Tahsis edilen kredi 36 milyardır ve kendilerine bugü
ne kadar Bütçeye konulmuş olan 24 milyardan ancak 
6,5 milyar alınabildiği için bu para verilmiştir. Halen 
bekleyen ve 1982 yılının 1 Temmuzundan itibaren 
% 60'lar ve üzerindekilere kredi verebiliyoruz. 

Ben bunu Bakan olarak kendi tasarrufumla ka
rara bağladım. Çünkü, aksi takdirde tüm binalar ya
rım kalacaktı. % 60'ın üzerindekilerin bitirilmesini 
teşvik etmek istedim; % 60'ın üzerindekilerin bek
leyen ödeme tutarı bugünkü tarih itibariyle 3,5 mil
yar civarındadır. Bunun altında, % 60'ın altında olup 
hiçbir işlem yapamadığımız, kendilerine kredi bağ-
layamadıklarımızın kredilerinin tutarı da 20 milyar 
civarında olacaktır ve bizden alabilecekleri miktarın 
da 6 milyar civarında olduğunu tahmin ediyoruz. Pa-

^ ra akışı çok kısıtlı olduğundan, burada büyük sorun
larımız olduğunu huzurlarınızda arz etmek istiyo
rum. Eğer para akışı bu şekilde devam ederse hem 
Bakanlığımız, hem de kooperatifler çok zor durumda 
kalacaklardır. Bunu üzülerek belirtmek durumunda
yım. 

Memur lojmanları hakkında basında oldukça bil
gilere rastladık, açıklamalar yapıldı. Hükümetimiz 
1983 yılından itibaren 10 yıllık bir Memur Lojman
ları Projesi başlatmıştır. Yaklaşık 10 yıl içinde 18 
bin konutu üretip memurlara verecektir. 1983 yılında 

bununla ilgili olarak toplam 2 milyara yakın bir pa
ra konulmuştur. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Ülkemizin büyük bir kısmı deprem kuşağı üze

rinde bulunmaktadır. Bugüne kadar, her ne kadar 
bazı konutların nitelikleri ve özellikleri üzerinde de 
tartışılabilirse de, 131 bin afet konutunu bitirmiş bu
lunuyoruz ve bunun çoğunluğu özellikle 1966'dan bu
güne kadar olmuştur. 1982 yılında devredilen konut 
adedi 13 687'dir. Bunlardan 3 500 konut yıl sonuna 
kadar bitecektir. Bu kısımda Sayın Aydar'ın belirtti
ği gibi, çalışmalarda büyük sorunlar doğmuştur. Bun
ları düzeltmek için gayretler içindeyiz. 

Prefabrik konut üreten tesislerimiz vardır. 20 bin 
konut ürettik. Bunlardan 12 binine yakınını afetzade-
ler için kurduk, 6 bin tanesini çeşitli kuruluşlara, 
özellikle kamu kuruluşlarına satarak bu tesislerimiz-
deki işçilerin devamlı çalışmasını sağladık. Son gün
lerde bunu daha rasyonel hale getirmek yönünde ya
sal önlemler alma hazırlığı içindeyiz. Diğer bir de
yimle bir döner sermaye kurma hazırlığı içindeyiz. 
Böylelikle, elimizde olan 2 tane prefabrike konut te
sisini, 2 tane beton üretim tesisini, 1 tane kapı doğ
rama ve çatı makas üreten tesisi ve elimizdeki diğer 
tesisleri daha olumlu, daha verimli şekilde çalıştır
maya gayret edeceğiz. 

Ayrıca, huzurlarınızda bilinmesini istediğim bir 
konu da : Afganistan'dan gelmiş olan vatandaşlarımı
zın geçici iskânlarında Bakanlığımız büyük bir gö
rev üstlenmiştir. Bu görevi üstlenirken daha ziyade 
gölgede kalmıştır; fakat huzurlarınızda sunmayı isti
yorum ve yerine göre çok tenkit edilen afet konut
larımız bu hizmetle büyük yaraları kapatmıştır. Van' 
da 160, Malatya'da boş duran 540 taneden 69 tanesi; 
çünkü diğerleri vatandaşa dağıtılmış, ikinci konutları 
olarak değerlendirildiği-için bunların bir kısmı köy
lerinden gelmemiş veya İstanbul'a taşınmalarına rağ
men ikinci konutun anahtarlarını alıp ceplerine koy
muşlardır. Burada büyük açıklıklar vardır, büyük ek
siklikler vardır; bunun üzerine gidiyoruz arkadaşlar. 
Çünkü geçmiş dönemlerde afet konutları denen, afet 
konutu olarak belirlenen konutlar teslim edildiği vakit 
eski afet konutunun yıkılması gerekirdi. Bunların hiç
birisi yıkılmamış ve bugün bunun örnekleri Ankara 
civarında dahi vardır. Vatandaşlar hem eski konu
tunu kullanmaktadırlar hem de ikinci konutlarını 
kullanmaktadırlar. Burada büyük aksaklıklar vardır; 
bu konuları huzurlarınıza getireceğiz. Bunu bilgi ola-

| rak söylüyorum : Bunlardan 69'una Malatya'da, Af-
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ganistan'dan gelen Türk vatandaşlarımızı yerleştirdik, 
Hatay'da 175, Diyarbakır'da 160, Kayseri'de 40, 200 
de sosyal konut olmak üzere toplam 644 konutu biz 
Afganlı göçmenlerimizin kullanımına verdik. Bu bi
naları kendimiz hazırladık ve kendi kullanımlarına 
sunduk. 

Son gezimde Van'da, Malatya'da, Kayseri'de bu 
vatandaşlarımızın ya halı dokuma makinelerinin açık
ta durduğunu veya kendilerinin dinlenme yerlerinin, 
camilerinin bazılarının çadır seviyesinde olduğunu 
gördük. Bunların bu yaralarına merhem olabilmek 
için Afet İşleri Genel Müdürlüğümüz orada verdiği
miz sözü 20 gün gibi kısa bir sürede yerine getirdi. 
Bugün Van'da 80 tane halı tezgâhının konulabileceği 
bir binamız, Malatya'da ve Kayseri'de onların otu
rabileceği yerler ve ilkokullar kısa sürede bitirilmiş
tir. Biz el ele verirsek ve arkadaşlarımız da kendile
rinin emrindeki arkadaşları çalıştırabilirlere, el ele 
verirlerse çok işler bitirebileceğimize inanıyoruz. Bu
gün öğleden sonra da Ankara'da, Beypazarı civarın
da, Sekili'de 150'ye yakın-konutu vatandaşlarımızın 
kullanımına vereceğiz ve isteyen arkadaşlarımız bu
gün öğleden sonra memnuniyetle misafirimiz olabi
lirler. 

Bütün bu çalışmalarımıza karşılık halen yurt ça
pında, Sayın Aydar'ın da dile getirdiği gibi, 57 bin 
afet konutu borcumuz vardır; ama bu konutların ha
kiki borç olup olmadığı üzerinde şüphemiz vardır. 
Bu nedenle şu anda 8 ilin taramasını bitirdik, diğer 
illeri de hızlı bir şekilde taramaya devam ediyoruz. 
Ankara'daki 1 666 konutun ilk taramada % 50'sinin 
sağlam olduğunu, nakline gerek olmadığını ve ye
rine konut inşa edilmesine lüzum olmadığını tespit 
ettik. Bu rakamları ileri bir tarihte daha detaylı ve
rebileceğime inanıyorum. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; 

İl imarlanndaki durumumuzu ortaya koydum ve 
bölge müdürlüklerimizi kurmaya çalıştığımızı söyle
dim. Buradaki gayemiz, uzun uzun söylemek istemi
yorum, sorunların yerinde çözülmesini temin etmek
tir, vatandaşımızın her defasında Edirne'den Anka
ra'ya, Hakkâri'den Ankara'ya, Muğla'dan Ankara'ya 
gelmesinin gerekli olmadığıdır. 

Ayrıca, şimdilik kıyı ve nüfus yoğunluğu fazla 
olan, endüstri bakımından önem taşıyan 52 ilçemizde 
de İlçe İmar Şeflikleri kuruyoruz. Bunu tüm ilçelere 
yaymak düşüncesindeyiz. Böylelikle Devletin temsil
cisi olan mülkî amire orada imar sorunlarında yar
dımcı olacağımıza inanıyoruz. 

Bakanlığa geldiğimde, Bakanlığın 17 binaya dağıl
mış olduğunu gördüm. Koordinasyonun sağlanması 
çok güçtü. Evrak Genel Müdürlüğüm 17 binadan 
uzakta, apayrı bir binada idi. Bunların hepsini bir 
araya toplamaya gayret ettik, 5 binayı boşalttık ve 
boşaltılan 5 binanın 2'sini de Kredi ve Yurtlar Ku
rumunun öğrencilerinin kullanımına sunduk. Yıl
başından itibaren 2 binamız Kredi ve Yurtlar Ku
rumu tarafından öğrenci yurdu olarak kullanılacak
tır. (Alkışlar) 

Sayın Başkan, değerli üyeler; 

Bu Bakanlığımın çalışma sahaları üzerinde verdi
ğim bilgilerden sonra, Başkanın hoşgörüsüne güvene
rek, İler Bankası, Emlak Kredi Bankası ve Arsa Ofi
si hakkında da kısaca bilgi sunmak istiyorum. 

Emlak Kredi Bankası son yıllarda, bilhassa ko
nutların 1975'lerde temellerinin atılması nedeniyle pa
halı konut üretir hale gelmiştir ve vatandaş bunu çok 
tenkit etmektedir. Emlak Kredi Bankası konutları çok 
eski yıllarda temeli atıldığından, bugüne kadar da bi
tirilemediğinden pahalı malolur hale gelmiştir. Artık 
Emlak Kredi Bankası aldığı tedbirlerle, (Çünkü ken
disi oldukça serbest çalışabilen bir kuruluştur. Bina
larını 14 ayda bitirecek şekilde ihale etmektedir. 
Anahtar teslimi ihale etmektedir. Bunun örneğini İz
mir Bostanlı'da başlattık, İstanbul'da devam ediyor; 
fakat bunlar yerine göre pahalı konutlardır.) ucuz, 
yerine göre metrekaresi daha az, sobalı konutlar üret
meye başlamıştır. Emlak Kredi Bankası bu yönde ted
birler almıştır. Bunun ilk örneği Ankara Sincan'da 
1 000, Ankara Kalaba'da 400 olmak üzere toplam 
1 400 konutun Ankara'da planlaması yapılmıştır. Te
melini Kasım ayında atacağız diye duyurmuştuk; hu
zurlarınızda temelini Kasım'da atamadığımızı, plan 
hazırlamalarının gecikmesi nedeniyle Aralık ayında 
atacağımızı ifade ediyoruz. Aynı şekilde 2 000 konu
tun da İzmir Gaziemir'de temelini atacağız. Bunlar 
yaklaşık olarak memurların emekli maaşlarının üze
rine bir parça para koyarak alabilecekleri, yani 2 mil
yon civarında satılabilecek konutlar olacağı ümidin
deyiz. Belki bunlar büyük olabilir; fakat bugün unut
mamak gerekir ki ülkemizde 1 metrekare inşaatın 
maliyeti yaklaşık olarak 25 bin Türk lirasıdır; 80-100 
metrekare olduğu da dikkate alınması gerekir. 

Diğer konularda tabii toplu konutta vatandaşın 
yüzde 10 katkısıyla yüzde 90'ını Devlet sağlayabiliyor. 
Bu bankanın en büyük sorunu, kendisinin öz serma
yesinin çok az oluşu, öz sermaye olarak görünen bü
yük bir kısmının Merkez Bankası tarafından veril-
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miş tahviller oluşu ve kullanılmayışıdır. Banka yüzde 
94 yabancı kaynakla çalışmaktadır. 

Arsa Ofisimiz de Ankara Susuz, Eryaman; İzmir 
Gaziemir ve İstanbul Halkalı'da arsalar almıştır, ka-
mulaştırmıştır, bunu toplu konut için, vatandaşların 
kurmuş olduğu kooperatifler için hazırlamaktadır ve 
altyapı çalışmalarına başlıyoruz. Ayrıca, organize sa
nayi bölgelerinin hazırlanması çalışmaları da vardır. 

Bakanlığımın görev alanına giren doğrudan uygu
lama durumunda bulunduğu kanun, tüzük ve yönet
melikleri günün şartlarına uygun hale getirmek, ka
mu yararı ve hizmet gereklerini gözetmek, gelişen 
şartlar içerisinde hizmetin daha etkili bir şekilde ya
pılmasını sağlamak üzere değişiklik ve geliştirme ça
lışmaları yapılmaktadır. Sayın üyelerin, Bütçeden alı
nan ödeneklerin ülke yararına olarak Bakanlık hiz
metlerinin amacına ulaşması için en verimli ve en 
etkin şekilde kullanılacağına emin olmalarını, özel
likle belirtir, Bakanlığım Bütçesinin hayırlı ve uğur
lu olması dileğiyle saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — ISayın Bakan, bu değerli ve doyuru
cu açıklamalarınız için teşekkür ederim. 

Değerli üyeler, bir yazılı soru var; bir de Sayın 
Saraçoğlu'nun sözlü sorusu var. Başka soru var mı 
efendim?.. 

Sayın Güray, Sayın Gürtan, Sayın Hamitoğulları, 
Sayın Barangil, Sayın İnal, Sayın Sarıoğlu, Sayın 
Aksoy'un sözlü soruları var. 

Sayın Kırcalı'nın yazılı sorusunu okutuyorum: 
Danışma Meclisi Sayın Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın İmar ve İskân Ba
kanınca cevaplandırılmasını rica edeceğim. 

Saygılarımla. 
Süleyman Sırrı KIRCALI 

1. Soma İlçesi Belediyesi bugün Türkiye Kö
mür İşletmeleri, Türkiye Elektrik Kurumu ve Azot 
Sanayii gibi üç büyük Devlet kuruluşunun kentte ya
rattığı yükü taşıyamamaktadır. Yüz milyarlarla ifa
de edilecek yatırımların yarattığı sorunlar 75 milyon 
Türk Liralık bir bütçeye sahip Belediyece giderile-
rnemektedir. 

Gecekondu problemi bu kentimizi sarmaya baş
lamıştır. İmar İskân Bakanlığımız soruna nasıl bir 
yaklaşımda bulunmaktadır? 

2. Pek çok kentin pis suları ciddî bir sorun ola
rak ortadadır. Akhisar da bunlardan biridir. Kana
lizasyonu yapılmıştır; fakat bu yüzden tamamlana-
mamak tadır. 

Bu sorunun çözüm şekli hususunda Bakanlığımız 
bir plana sahip midir? 

BAŞKAN — Sayın Saraçoğlu, buyurun efendim, 
M. TALÂT SARAÇOĞLU — Sayın Başkanım, 

Sayın Bakan konuşmasında teknik eleman temininde
ki güçlüklerden bahsetti. Teknik eleman temin edi
lememesinin nedeni, maddi olarak teknik elemanla
rın tatmin edilememesidir kanaatindeyim; zannede
rim Sayın Bakan da benimle aynı kanıyı taşımakta
dır. 

Acaba, Sayın Bakan, teknik elemanların maddî 
sorunlarının halli için ne gibi bir çaba göstermekte
dir? Konuyu Bakanlar Kurulu Toplantılarına getir
miş midir öğrenmek istiyorum? 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Saraçoğlu. 

' Sayın Güray, buyurun efendim. 

S. FERİDUN GÜRAY — Sayın Başkan, İmar 
ve İskân Bakanlığımız Bütçesinde az konuşulması, 
Sayın Bakanı tasvip ve takdir ettiğimiz anlamında
dır. Bakanlığa vaki başvurularımızda bize gereken 
kolaylığı ziyadesiyle gösterdiğinden Sayın Bakana 
teşekkür ederiz. 

Arz edeceğim soruna kendileri de değindiler ben 
zapta geçmesi bakımından soruyorum. 

Afet işlerinde kesin hesaplar yıllardır yapılmıyor. 
Devlet alacağı varsa almalı, borcu varsa ödemelidir. 
Kesin hesap işlemlerinin bir an önce tamamlanması
nı temenni ediyorum. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güray. 
Buyurun Sayın Gürtan. 
HAYATİ GÜRTAN — Sayın Başkanım ben Sa

yın Bakanımdan bir konunun açıklanmasını istirham 
edeceğim. 

Efendim, dar gelirlilerin, memurların konut ko
nusunda içinde bulundukları sıkıntı hepimizin malu
mudur. Bu sıkıntı, bu zorluk günden güne artıyor. 
Dün biraz az olan bu sıkıntı bugün biraz daha fazla
laşmıştır. Bir mimar arkadaşımın ifadesine göre, dün 
yapılan zamların çimentonun tonuna getirdiği yük 
1 000 - 1 500 lira arasındadır. Sayın Bakanımız mes
ken inşaatında bir metrekarenin 25 bin lira civarında 
maliyetinin olduğunu ifade buyurdular; bu sanırım 
bugün biraz daha yükselmiş bir durumda. 

Şehirlerde, kentlerde yaşamak mecburiyetinde ka
lan dar ve sabit gelirli vatandaşın bütün umutları 
toplu konut uygulamasına bağlıdır. Bu konuda Bakan
lığımızın aktif bir tutum içerisinde olduğu hepimiz
ce biliniyor, buna candan müteşekkiriz; ancak sanı-
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rım kendilerinin ifade ettikleri gibi, yeterli olarak 
amaca ulaşamamaktadır, bu da nakit para konusu
nun büyük bir sorun olmasındandır, kendileri de ifa
de buyurdular. 

Acaba, bu konunun daha hızlandırılması için ba
zı yasal ve idarî düzenlemeler yapılması düşünülüyor 
mu, böyle imkânlar var mıdır? 

Tekrar arz ediyorum, bu, dar ve sabit gelirli va
tandaşların umutlan haline gelmiştir; bu umutların 
realize edilmesi için Bakanlığımızın bir çaba içinde 
olmasını istirham ediyorum. 

Teşekkür ederim, saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürtan. 
Buyurun Sayın Hamitoğulları. 

BEŞÎIR MAMİTOĞULLARI — Sayın Başkanım, 
değerli Bakanımız Samsunlu'nun İmar ve iskân Ba
kanlığına yeni bir hava getirdiklerini bir kez daha 
somut olarak görmüş olmadan da aldığım ilhamla 
iki küçük soru yöneltmekle yetiniyorum efendim. 

Birinci sorum, konuşmada pek izlemek imkânı 
bulamadığım bir noktaya ilişkindir. 

Türkşiye'de konut açığının ne denli her gün büyü
yerek devam ettiği ortada iken, Toplu Konut Proje
sine ek olarak değerli Bakanlığımızın bünyesinde yer 
alan bir Bakanımız vardır. Bu Bakanımızın bu konut 
açığını belli ölçülerde kapatmaya yönelik gayretleri 
olmalıdır. Bu konuta, bu yeni havanın bir uzantısı 
olarak yeni atılımlar var mıdır, yeni düşünceler var 
mıdır? Bu konunun aydınlatılmasını istirham edece
ğim. 

İkinci ve son soruya geçiyorum: 

Gecekondu olgusu, yine gelişmekte olan Türkiye-
mizin yakıcı bir sorunudur. Özellikle 3 büyük kenti
mizde bunun ne denli büyük sorunlar ortaya çıkar
dığı ortadadır. Bundan sonra yine değineceğimiz bu 
ruhsat meselesini de aydınlatacak yönleri dolayısıyla 
gecekondu olgusunun maalesef tipolojisi henüz or
taya konmamıştır. Bilmiyorum Değerli Bakanlığımız
da bu konuda bir hazırlık var mıdır?.. 

«Tipoloji» derken şunu kastediyoruz, kısaca arz 
edeyim: Şimdi bu gecekonduların yalnız miktarı de
ğil, üzerinde yer aldığı arazinin dağılımı, niteliği 
önemlidir. Bu arazinin ne kadarı Hazineye aittir, ne 
kadarı başka özel mülke girmektedir, ne kadarı gece
kondu sahibinin özel mülkiyetindedir?.. Bu konular
da gerekli tespitler yapılmadan gerçekten çözücü bir 
yaklaşım oluşturmak ve ruhsatı da bu sağlıklı temel
ler üzerine oturtmanın mümkün olamayacağı kanı

sındayım. Hiç değilse Ankara'da bu konuda bir ör
nek alınarak konuyu aydınlatabilmek imkânı yok mu
dur?.. Bakanlığımızın bu konuyu aydınlatabilecek 
imkânları bulunmamakta mıdır?.. Bunları yaptığımız 
takdirde, ben zannediyorum ki, özellikle Hazineye 
ait olan toprakların, gecekondu yapmış olan vatan
daşlarımıza devrederken bunlardan insaf ölçülerin
de makul bir ücretin de geri alınabileceği ve bu alı
nacak belli ücretten (zannediyorum ki büyük miktar
lara varabilir) bu paralarla yeniden ayrı tesisler ya
pılabilir zannediyorum Sayın Başkanım. Onun için bu 
tipoloji meselesinin aydınlığa çıkarılmasında yarar gö
rüyorum. Sayın Bakandan rica ediyorum, bu konular
da aydınlatırlarsa memnun olacağım. 

Teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Hamitoğul
ları. 

Soruları uzun soran sayın üyeleri soru sırasında 
uyarmıyor; fakat sorudan sonra mutlaka her sefe
rinde diğer üyelerin aynı uzun soruları sormamaları
nı rica ediyorum. Tabii Sayın Hamitoğulları'ndan 
da bundan sonra soracakları sorularda da daha kısa 
olmasını tekrar hatırlatıyorum. 

Sayın Barangil, buyurun efendim. 

İBRAHİM BARANGİL — Sayın Başkan, benim 
Sayın Bakandan çok kısa bir sorum var. 

Meclisimizde görüşülmekte olan ve «İmar Affı» 
diye tanımlanan bir (Kanun Tasarısı var Araya Büt
çenin girmesi sebebiyle geri bırakıldı, Bütçe sonun
da hemen tekrar gündeme girecek. Bu Kanunun şü
mulüne giren birçok yapılar hakkında bugün imar 
mevzuatına aykırıdır diye hakları alınmış, yıkım ka
rarlarının uygulanmasına gidilmekte. Birçok yerler
den mektuplar, telgraflar, telefonlar, bilgiler almak
tayız, şikâyetler almaktayız ve de basında geçenler
de bunu okumuş bulunuyoruz. 

Yıkım kararı alınan binaların büyük bir kısmı, 
«İmir Affı» dediğimiz yahut böyle tanımlanan Ka
nunun yeni düzenlemeleri ile yıkımdan kurtulacak
tır, bazı şartlarda yıkılmayacaktır. Acaba mahallî 
idarelerce bu Kanunun sonuçlanmasına ve yayım ta
rihine kadar bu kararların tehiri mümkün olmaz mı?.. 
Bakanlığımızca böyle bir tedbir almak mümkün mü
dür?.. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Barangil. 
Sayın İnal, buyurun efendim. 

SALİH İNAL — Sayın Başkan, ben kıyı kenar 
şeridi üzerinde durmak istiyorum. Malumları olduğu 
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veçhile, kıyı kenar şeridi nedeniyle birçok sahilleri
mize dönük binaların durumu kritik bir vaziyette or
tada durmaktadır. Buna göre, kıyı kenar şeridi izafi 
bir ifadedir. Bunun bilimsellik derecesi nedir ki, bu 
kıyı kenar şeridinden 10-30-90 veya 100 metre geri
den ancak inşaat yapılabilir, öyle sahillerimiz var ki, 
araziden taşınan toprakla sahillerimizde bir doldur
ma yapılıyor, bu doldurma nedeniyle belirli bir süre
nin sonunda belirli bir kum saha kazanılıyor. Keza, 
denize doğru birçok yerlerde beton mahmuzlar uza
tılıyor, o beton mahmuzların olgusu sonucu bir ta
raftan kum sahası büyüyor bir taraftan da toprağa 
doğru, karasal ortama doğru denizde bir yığın olu
yor. Nerdedir böyle bir kıyı kenar şeridinin olgusu?.. 
Bu otomatikman kalmış oluyor. 

O itibarla bu kıyı kenar şeridi esas alınırken han
gi bilimsel kiriterler göz önünde bulunduruluyor?.. Kı
yı kenar şeridinin yeni baştan tespiti hususunda Sa
yın Bakanımız ne düşünmektedir?.. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın înal. 
Sayın Saraçoğlu, buyurun. 
PAŞA SARIOĞLU — Sayın Başkanım, Sayın 

Bakanımızdan iki soru sormak istiyorum. Çalışmala
rını yakından izlediğimiz, takdir ettiğimiz arkadaşı
mıza başarılar diliyoruz. Benim sorularım mahalli
dir. 

Onlardan bir tanesi, Diyadin'de yapılan 2(20 tane 
deprem evinden yalnız 40 tanesi kullanılmaktadır. 
Ben içerisini gezdim, bunlar son derece güzel yapıl
mıştır; fakat bazı eksiklikler vardır, suyu, kanalizas
yonu hiçbir şeyi yoktur, boş durmaktadır. Sayın 
arkadaşım burada izahat verirken bunlara değindiler 
kullanılıp kullanılmadığı konusunda. Ben tekrar dik
katlerine sunmak istiyorum. 

tkinci konu, bugün yine bir mektup aldım, Tutak 
İlçesinin bir içme suyu sorunu var. Belediye Başkanı 
ısrarla üzerinde durmaktadır; hatta ikide birde mek-
tuplaşıyoruz, «Bu hususta bir tedbir alınmazsa* ilçe
de hastalık başlayacak» diyor. Bunu burada Meclis 
huzurunda tekrar Sayın Bakanımızın dikkatine sun
mak istiyorum. Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sarıoğlu. 
Sayın Aksoy, buyurun efendim. 
ALÂEDDJN AKSOY — Sayın Balkan, benim de 

Bakandan bir istirhamım olacak. 
Yalova, Marmara'nın kıyı şeridinde sağlıksız ya

pılarla etrafı kentleşen bir ilçemizdir. Yalova Mevzi 
İmar Planı çalışmalarına 1976 yılında başlandı, 1978 

yılında mücavir saha da dahil olmak üzere tiler Ban
kası tarafından ölçümü yapıldı, plan - projeleri ya
pıldı ve Bakanlığa sevk edildi. O tarihten bu tarihe 
kadar Yalova (îmar Planı henüz çıkmadı. Acaba mü
cavir sahayı kapsayan imar planı ne zaman çıkacak?.. 
Sağlıklı bir kentleşe konusu nasıl bir çözüme ulaştı-
tılacak? Bunu sormak istiyorum, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aksoy. 
Sayın Bayer, buyurun efendim. 
IMUHSIN ZEKÂ t BAYER - Sayın Bakanın 

açıklamalarından dolayı teşekkür ederim, çalışmala
rını takdirle izliyoruz. İki sualim var. 

Birincisi, tmar ve İskân Bakanlığınca tahsis edi
len ve tapusu bulunmayan arsalar üzerinde yapılan 
kooperatiflere, tapuları olmadığı gerekçesiyle bugüne 
kadar Toplu Konut Fonundan ödeme yapılamamak
tadır. Bu kooperatifler son derece müşkül durumda
dır. Acaba bunlara Toplu Konut Fonundan ödeme 
yapılması gibi yeni bir tedbir düşünülüyor mu?.. 

tkinci sualim, İstanbul'da Yüksek Anıtlar Kuru
lu kararı ile Boğaziçi bölgesi koruma sit alanı içine 
alınmış, bütün inşaatlar durdurulmuştur. Muvakkat 
tedbirler yerine devamlı bir koruma plan sistemi Bo
ğaziçi için düşünülüyor mu?.. Yani bu konunun be
lediye kontrolünden alınıp doğrudan doğruya 'Ba
kanlık kontrolünde yürütülmesi düşünülüyor mu?.. 
İnşaat ruhsatı kanunlara ve yasalara uygun olarak 
alınan ve halen durdurulan inşaatların yeniden baş
lamasına izin verilecek mi?... 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayer. 
Sayın Bakan... 

İMAR VE İSKÂN BAKANI AHMET SAM
SUNLU — Sayın Başkan, buradan cevap verebilir 
miyim?.. Bazı soruları yerine göre arkadaşlarla görüş
mek için.. 

BAŞKAN — Tamam, hayhay. Yalnız bir konu
yu hatırlatayım. Sayın Kırcalı sorusunu sormuşlar; 
fakat cevabını herhalde bekleyememişter, bu itibarla 
özel olarak rica ediyorum, bunun cevabı yazılı ola
rak bilahara verilsin. Çünkü, zaten soru tamamen 
mahallidir. Diğer sayın üyelerin sorularının cevapla
rını rica ediyorum. 

Buyurun Sayın Bakan. 
İMAR VE İSKÂN BAKANI AHMET SAM

SUNLU — Sayın Başkan; 
Şimdi ilk konuşma Sayın Aydar tarafından yapıl

dı, Sayın Aydar konuları açıklıkla ortaya koydular, 
bu arada da bir önemli soruna değindiler. Deprem 
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açısının halen kapatılmadığını ortaya koydular. Dep
rem acısının kapatılması yolunda büyük gayretler 
gösterilmiştir. Uzanılmayan, eksik kalan bazı bina
lar olmuştur. Bunları, kendilerinin de belirttiği gibi 
Bingöl Karlıova'da, Muş 'Varto'da kendileriyle bilfiil 
gittik yerinde gördük ve soruna çözümler getirmek 
için gayret içindeyiz. Yalnız doğu illerinde de, batı 
illerinde de biraz evvel dile getirdim, afet konutla
rı konusu suiistimal edilmiştir, bugün doğuda da tooş 
duran afet konutları çoktur. Belki bir Muş Varto' 
da, belki bir Karlıova'daki 'bazı binalar halen bitme
miştir; ama buna karşılık geçmiş yıllarda temeli atıl
mış bitmiş sayısız binalar boştur. Bunun arasında bir 
denge sağlanması gerektiğine inanıyorum ve eksik bi
naları bitirmeye gayret edeceğiz ve kesin olarak ih
tiyaçları olanları tespit ettikten sonra onları bitire
ceğiz. Yoksa evleri sağlam olan, üç, beş, on bin lira 
gibi bir ufak tamirle tekrar oturulabilir hale getirile-

' lebilen binalar için yeni bir bina yapacak durumda 
değiliz. Fakat yıkılmış, halen bugün Sekili'de olduğu 
gibi, bugün öğleden sonra gideceğimiz, üç yılını ça
dırlarda geçirmiş olanlarınkini Sayın Aydar'ın 'belirt
tiği gibi gerekirse sırf Bakanlığın kuvvetiyle değil, 
ülkenin tüm kuvvetlerini rica ederek, istirham ede
rek, bir araya toplayarak bu sorunları çözmeye gay
ret edeceğiz; ama şunu vaat etmeyi istemiyorum. Bir 
sorunun hepsini kısa sürede çözmek mümkün değil
dir, çözebildiğimiz kadar en büyük kuvvetimizi ko
yacağız ve çözmeye gayret edeceğiz. Bunu belirteyim. 

Efendim Sayın Aydar'ın dile getirdiği, «Devlet, 
konut yapacağım demiş para harcamış ve bu para
lar başkaları tarafından lüzumsuz şekilde harcanıl-
mıştır» denmiştir. 

Devlet yerine göre bazı uygulamalarda sorunlar
la karşılaşmaktadır. Geçmiş dönemlerde arkadaşla
rımın verdiği bilgiye göre afet konutlarının, deprem 
konutlarının hızlı bitmemesi nedeniyle bunu hızlı bi
tirebilmek için başka yöntemler düşünülmüş. Evini 
kendi yapana yardım metodu düşünülmüş ve bu ba
zı bölgelerde çok başarılı olmuştur. Ev sahibinin ken
di gücünü ortaya koyuyor. Şunu bilin, biz hiçbir za
man afet evini hediye etmiyoruz, bunlar borçlanmak 
suretiyle yapılan evler, bu evlerin maliyeti bugünkü 
rayiçlerle 1 milyon civarında iken, evini kendi ya
panlar 300 ilâ 500 bine çıkartmaktadırlar. 

Dolayısıyla Bakanlık vatandaşı teşvik etmeyi iste
miştir. Çalışmaya, 'beraber olmaya birlikte evine sa
hip çıkmaya yönlendirmeye gayret etmiştir; fakat 

üzülerek belirteyim, doğu bölgemizin hopsinde değil, 
Van'da çok başarılı uygulamalar olmasına rağmen 
onun yanında Bingöl'de büyük problemler doğmuş
tur. Vatandaşa biz parayı vermişiz, kanun ve nizam
larla biz kimseye vekalet verilir demiyoruz, gitmişler 
o devirde bunlar kendi işlerini, benim işimi takip et
mek üzere diye kendi kendilerine onların verdikleri 
özel bir isim var «Afetzede vekili» diye bir müesse
se yaratmışlar ve bu «Afetzede vekili» müessesesi 
zamanla bir müteahhitlik müessesesi halini almış ve 
'bunlar bu evleri bitirmemişler. 

Ben geçmişin her türlü sorumluluğunun değerlen
dirilmesini, lehte, aleyhte sizlerin takdirlerinize bıra
kırım. Ben bunu değerlendirmek durumunda değilim. 
Geçmişte belki hatalar yapılmıştır; fakat biz bugün 
bu «Afetzede vekillerini» muhatap olarak kabul 
edemiyoruz. Vatandaşla konuşmaya kalktığımızda bi
ze «Afetzede vekilini» göstermektedir. 

Bugün Karlıova İlçesini tarattırdık, büyük so
runlar vardır. Altı tane mühendis Jeolog 1,5 ay Kar-' 
lıova'nın her köyünü ev ev, tek tek taradılar ve hep
sinin envanterini yaptılar. Aldığımız netice hakika
ten büyük problemler içeriyor, tşte Sayın Aydar'ın 
da belirttiği gibi bu sorunları daha üst merciler olan 
10 bakandan oluşan İmar Bakanlığı ile ilgili bir İmar 
Uygulama Komisyonu ve Bakanlıklararası Kurul var 
oraya götüreceğim. Yasal tedbirleri almadan ben siz
lerin arasından çıkmış bir Bakan olarak bütün sorun
ları çözmeye gayret etmeme rağmen, ileride büyük 
yasal sorunlar çıkarabilecek; bunlara paraları ver
mişiz, binaların bitirilmesi için gerekli olan paraları 
vermişiz. Bu sorunu yasal olarak halJettikten sonra 
'Devlet gücüyle oraya girip gereğini yapmak eğilimin-
deyiz. 

Sayın Aydar'ın belirttiği bir konu var, «Deprem 
Fonu» vardır. «Deprem Fonu» geçmişte benzinden 
değil, kendileri doğru biliyorlar ama bu fondaki kay
nak Tekel imalatlarından alınmaktadır ve bu da Te
kelde yalnız belirli sigaralar üzerine konmaktadır ve 
her geçen gün sigaraların fiyatlarının artmasına rağ
men bu maktu olarak konduğu için, sigara başına 30 
kuruş şeklinde ifade edildiği için ve kanunun da de
ğiştirilmesi kısa sürede sağlanamadığı için (sizlerin 
takdirlerinize bırakırım) bu meblağ her geçen gün da
ralmaktadır veya etkisi azalmaktadır. 

Sayın Kırcalı'nın sorusuna cevabı yazılı verece
ğim. 
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Sayın Saraçoğlunun sorusuna geçiyorum. Sayın 
Saraçoğlu, teknik elemanların temin edilememesi, ko
nusundaki düşüncelerimi paylaştığını ortaya koydu
lar. Aylık konusunun düşük olduğu en önemli etken
dir. Kanunun Bakanlar Kuruluna sunulup sunul
madığını sordular. Bakanlar Kuruluna sundum ve Ba
kanlar Kurulunda bu konudaki diğer verdiğim geniş 
bilgilerin etkisi altında teknik eleman çalıştıran ba
kanlardan bir komisyon kurulmuştur, bu komisyon 
bir rapor hazırlığı içindedir ve kabineye teknik ele
manların temini ve eldekilerin tutulması ve kalitesi
nin yükseltilmesi için ne yapılabilir şeklinde bir ra
por sunacaklardır, ben de o komisyonun üyesiyim. 

Sayın Güray, afet işlerinde kesin hesapların uzun 
sürede bitmediğini belirttiler. 

Sayın Güray haklıdırlar, bu konuyu bana da ken
dileri ilettiler, bu konu ile ilgilendim. Şunu belirtmek 
isterim daha evvel de söyledim, tüm teknik eleman 
kadrom erozyona uğramıştır. Son on yılda afetler ko
nusunda çok konuşulmuştur, bu konuşulanların lehte, 
aleyhte olduğu teftiş heyetlerinin elindedir. Bazı söy
lenenlerin doğru olduğu da teftişçe belirlenmiştir. İş
te bütün bu nedenlerle 12 Eylül 1980 tarihinden be
ri çok eleman bu teşkilattan ayrılmış, ayırt edilmiş, 
başka yerlere tayin edilmiştir ve bu teşkilatın çalış
masında sorunlar yaratmıştır. Hatta şöyle ki, bazı 
dokümanların, bazı donelerin bulunmasında güçlük 
çekilmektedir, her bir kesin hesap için yerine göre o 
ile tekrar gidilmektedir. Her bir kesin hesap yerine 
göre bir teftişi gerektirmektedir. 

Şimdi aldığımı söyleyeyim: Bunlar özellikle dep
remlerin yoğunlaştığı Van ve Muş illerinde toplan
mıştır. Kesin hesaplarını yapamadığımız, yerine geti
remediğimiz 251 adettir. Elde olan 108'dir ve iller
den daha bize gönderilmemiştir. 

Sayın Güray'ın belirttiği gibi müteahhitlerimiz de 
bundan müştekidirler, haklıdırlar. Devletin tutumu 
müteahhitini de aynı şekilde ona iyi hizmet yapanı 
kollamak ve yönlendirmek şeklinde olmalıdır. 

Bugüne kadar bu konuda bazı görevler hassas 
bir şekilde zamanında yerine getirilmemiştir. Gelecek 
143 adet de Van'dan ve Muş'tan istenilmiştir, kendi
lerinin belirttiği doğrudur. Şu anda da bunları kapata
bilmek için Van'a merkezden 10 kişilik bir heyet, 
Muş'a 5 kişilik bir heyet gönderdik. Arkadaşlar emin 
olun İstanbul Belediyesinin teknik »iemanına eşit sa
yıya düştük. Şu an İstanbul Belediyesine 50 tane da
ha teknik eleman tayinini onayladık. İstanbul, Ankara, 

İzmir gibi şehirlerde teknik elemanlar hızla artmak
tadır. Bakanlığımdaki teknik eleman sa>ısı yalnız İs
tanbul ve Ankara'dakinin toplamına eşittir. Şu anda 
9 kişilik bir heyet Antalya ilindedir, altısı müfettiş, 
üçü teknik eleman. Her bir yere koşma arzusunda
yız. 

Sayın Güray emin olsunlar kendisinin de buradaki 
uyarılarını arkadaşlarım bizzat duydular, bu uyanlar 
esasında bana olduğu kadar, ben memnuniyetle ka
bul ediyorum, tenkitlere her zaman şahsım açık ol
duğu gibi arkadaşlarım da açıktır, bu uyarıların ken
dilerine bir uyarı olmasını ve bu uyanları da arka
daşlarına götürmelerini istirham ediyorum. 

Sayın Gürtan, dar gelirlilerin, memurların konut 
sıkıntısının arttığını özellikle akaryakıta gelen zam
la bina maliyetlerinin daha artacağını ortaya koydu
lar. Bu sebeple büyük sayıda konut bitirilmesine 
fırsat sağlayacak yasanın Toplu Konut Yasası oldu
ğunu vurguladılar. «Umutların realize edilmesi gere
kir» dediler. 

Ben şahsen ülkemizin 12 Eylüle kadar sarsıntılı 
geçirdiği dönemi bir üniversite camiasının içinde ida
reci olarak yaşadım. Sosyal çalkantıların altında ko
nut sahibi olamamanın, kira mefhumunun olduğuna 
inanıyorum. Bu inançla da Sayın Gürtan'la aynı fi
kirdeyim ve toplu konut için Yasanın öngördüğü pa
ra ayrılabilmiş olsa ve zamanında verilebilmiş olsa 
büyük hizmetleri yerine getirebilirz; fakat 90 milyar-
lira yerine 1982 Malî Yılı Bütçesinde 24 milyar lira 
verilebilmiştir, bunun da bugüne kadar 6,5 milyarını 
alabildik. 

Bunun yerine kişisel olarak ben, % 5 şeklinde ifa
de edilen bu rakamın yerine göre % 3'e düşürülmesi
ne; fakat aylık olarak kesin şekilde verilmesine ta
raftarım. Ancak bu da, fonun, İller Bankası Fonu gi
bi sizlerin takdir ve gereğinde yapacağınız tekliflerle 
% 3 gibi bir mertebede doğrudan doğruya kaynağın
da kesilip bize gönderilmesi halinde bu sorunun çö
züleceğine inanıyorum. 

Ülkenin her tarafında insanlar, aileler bu konut
ların etrafında hafta sonlarını geçirmekte, akşam 
boş saatlerini değerlendirmektedirler. Büyük bir 
inşaat seferberliği başlamıştır. Bunu huzurlarınızda 
ifade ediyorum. 

Erzurum gibi bir ilde, ilk defa gittiğim bir ilde, 
(önemli değil, bu dönemin hiç önem vermediği bir 
konu) 40 tane vasıta ile vatandaşlar beni karşıladı. 
Nedir, diye sorduğum vakit, hepsinin toplu konut
tan destek almış vatandaş olduğunu öğrendim ve ev-
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lerinin çatılan örtülmüştü. Bugün bunlardan ellisinin 
açılması için Erzurum'da beni bekliyorlar. Bu yönde 
Sayın Gürtan'ın veya tüm arkadaşlarımın katkıları, 
beni ve arkadaşlarımı bu çalışmalarımızda ümitlen-
direcektir ve bizi gayrete sevkedeciktir. Destek ve 
takdir sizlerindir. 

Sayın Hamitoğulları, konut açığının olduğunu, 
konut açığının ortaya konduğunu, belirttiler; konut 
açığı ve konutla ilgili sorularda gecekondu sorununun 
bilimsel olarak irdelenmesinin, incelenmesinin önemi
ni ortaya koydular. 

Şu anda kendisine şunu belirteyim ki, Bakanlığın 
tüm yetkililerinin, herkesin söylediği ve benim de sık 
sık söylediğim, «Halkımızın % 60'ı gecekondularda 
oturmaktadır» şeklindeki- bir bilgiyi bana iletmekte
dirler. Bu nedenle şu ortaya çıkıyor: Bu yönde bilim
sel bir değerlendirme yoktur. Ülkedeki konut açığı
nı birisi 3,5 milyon, birisi 3 milyon, birisinin 900 bin 
dediği gibi gecekondu sorunu da birtakım varsayım
lara dayanmaktadır ve gecekondular üzerinde 'böyle 
bilimsel bir değerlendirme yoktur; ama sizin bir bi
lim adamı olarak ortaya koymuş olduğunuz "bir so
ruyu (Esasında bu sorunları belediyelerden alabilme
miz gerekir) arkadaşlarımdan ben de sizin gibi istir
ham ediyorum, gelecek bütçe için istirham değil, o 
zaman da sunma arzusu ile bu konuyla (Gecekon
duyla) ilgili arkadaşlarımız belediyelerle temasa ge
çerek değerleri alsınlar, hiç olmazsa bir pilot bölge 
seçerek o pilot bölgede bir bilimsel istatistik! bir çalış
ma yapsınlar. Bu temenniden başka bir şey söyleye
meyeceğim. 

Bilimsel ve bu sayılar üzerinde çalışabilecek ele
manlarımız ne yazık ki, son yıllarda erozyona uğra
tılmıştır. Bakanlrktaki elemanlar günlük işleri yapar 
hale getirilmiş ve bakanlıklara getirilen elemanlar 
yerine göre Bakanın ayrılmasından önce belli bir sa
yıda, aynı gün içinde, ayrıldıktan sonra da yine aynı 
sayıda elemanlar getirilmiş, niteliklerinden, özellikle
rinden ziyade bunların sayılarına dikkat edilmiştir. 
Bugün, istatistikî çalışma yapacak Bakanlıkta bir ve
ya ikiyi geçen bir eleman yoktur. Son günlerde ben 
de eleman almak için ilanda bulundum, istatistik ya
pabilecek elemanlar aradım ve müracaat edenlerin 
içinden üzülerek belirteyim hiçbirini alabilecek nite
likte göremedim; hepsi sosyolog, sosyal bilimci. 

Sayın BarangiPin ileri sürmüş olduğu imar affı 
konusuyla ilgili yıkımlara yönelmeleri, biz de yerine 
göre yazılar, yerine göre telgraflar şeklinde, yerine 

j göre de basından duymaktayız; ama Bakanlığımızın 
hizmet sahası kanunlarla belirlenmiştir. Binaları yık
tırıp yıktırmama konusunda karar veren yer biz de
ğiliz. imar Kanunu bu yetkiyi belediyelere bırakmış
tır ve yıkım üzerinde de Bakanlığın durdurma yetkisi 
yoktur. Ancak, sizlerin incelemekte olduğunuz, üze
rinde çalışmakta olduğunuz yeni yasanın çıkmasıyla 

I yeni bir yön verilecektir; ama bu temenniniz burada 
tutanaklara geçti; ben bu temenniyi Sayın Hükümet 
Başkanıma da götürürüm, Bakan olarak böyle bir 
yetkimin olmadığını biliyorum. Arkadaşlarım da ya
salarda bunun tariflend iğini belirtiyorlar. 

Sayın Inal'ın sunmuş olduğu ve sorun olarak ile
ri sürmüş olduğu kıyı kenar çizgisi problemi büyük 
bir problemdir. Kıyı kenar çizgisi ülkenin kıyıları-

| nın ne olacağıyla ilişkilidir. Sayın inal, «Binalar met
ruk hale gelmektedir» demektedir. Bu, yerine göre 
kendisinin belirli bir örneğiyle bana da sunmuş ol
duğu 'bir örnektir ve bu örnek kendisinin kişisel iliş
kisinin olmadığı bir örnektir (Onu huzurunuzda vur
gulayayım) kamuya ait bir bina örneğidir. Kendileri 
sunmadılar, yanlış anlaşmaya sebebiyet vermemek iç'.ı 
ben sunayım. Kamuya ait bir bina hakkında bana 
bu düşünceleri ileri sürmüşlerdir. 

Kıyı kenar çizgisi hakkında da bazen geçmişte 
büyük yanlışlıklar olmuştur. Kıyı kenar çizgileri üze
rinde oynanmıştır. Bunlar hakkında bugün Danıştaya 
davalar açılmıştır. Bu bakımdan kıyı kenar çizgisi ta
mamen bilimsel olarak belirlenmiştir. Kıyı kenar çiz
gilerinin toplumun yararına olarak bir defa belirlenme
si gerekir; üzerinde durulmaması, oynanmaması gere
kir, 

Kıyı kenar çizgisini bilmek için şöyle kısaca oku
yayım: Kıyı, deriiz, göl ve nehirlerde, herhangi bir 
yerde suyun kara parçasına değdiği yerdir. (Tarifi 

I biraz acele yazılmış, ben biliyorum, kısa sürede ta
rif edeyim). 

Arkadaşlar, kıyı, dalganın en uzun gittiği mesa
feyle, yani mevsimlere göre, en kısa mesafa arasında 
sahildeki ortalama çizgisinden çizilen yere denir. Bu 
noktadan sonra kumun uzandığı en son noktaya kadar 
da biz, «kıyı kenar» diyoruz. En son kenara da, kum
la tarım arazisinin birleştiği yere de, «kıyı kenar çiz
gisi (Doğal çizgi» diyoruz. Ondan sonra 10 metre mi 
olur, 100 metre mi olur, (En az 10 metre mesafe 
konmak durumundadır) bu yasalarla tariflenmiştir. 
(Bu, imar Kanununun ek 7 nci maddesinde tariflen
miştir). Bu nedenle bu konu ayrıca Yargıtayda da in-
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celenmiştir, kıyı kenar belirlenmiştir. Kıyı kenar bu 
şekilde tayin edilmiştir. 

Arkadaşlar,' bütün konu, bizim buradaki durumu
muz 1700 belediye ile yakın ilişkilidir. Sayın înal'ın 
dile getirdiği yeri bir defa daJha gönderip tetkik et
tireceğime söz verdim. Edirne'ye giden bir heyetimin 
Tekirdağ'a geçeceğini söyledim; fakat o sözü ver
diğimde heyet Ankara'ya dönmüştü. Sözümden dön
medim, bu sorunu yerinde incelettireceğim. 

Kıyı kenar çizgisinde hassasiyetle duruyoruz. Kı
yı kenar çizgisi bir spekülasyon konusu olabilecek 
çizgidir. Arkadaşlarımın da, Devletin ve vatandaşları
nın haklarına dokunmadan en doğrusunu bulacakla
rına inanıyorum; bunu sizin huzurlarınızda kendile
rinden istirham ediyorum. 

Sayın Sarıoğlu'nun Diyadin konusunda dile getir
diği 223 konutun 40'ınm kullanıldığı, diğerlerinin boş 
durduğunu duydum. 

Arkadaşlar, bu ilki değildir, böyle nice konutları
mız üzülerek belirteyim boş duruyor. Bunlardan birisi 
de Nevşehir'dedir. Nevşehir'de 700 konutun 300'ü de 
buna benzerdir. Bunlar geçmiş dönemlerde (Belki be
nim dönemlimde de olacaktır. Ben dönemleri kötüle
mek istemiyorum) bitmiş, kanalizasyonu bitirilememiş. 
Yerine göre şu denenememiştir: Biz hangimiz modern 
kanalizasyona sahip evlerde oturduk? Körkuyu ile 
basit kuyularla sorunu çözelim yönüne gidilmemiştir. 
Yıllarca şu 'ihale edilsin, bu ihale edilsin, ihalelerin 
sonuçlanması beklenmiştir. Bunları adım adım tarı
yoruz. Sayın Narlıoğlu burada iseler bileceklerdir. Se
kili Köyünün elektriği bitmediği için gelecek yaza 
kalacaktı. Üzerine kişisel olarak eğilerek, üç haftada 
elektriğini bitirttik ve Sekili'yi açıyoruz, inşallah Di
yadin ve benzeri yerleri de böyle ele alacağız ve tek 
tek önümüzdeki dönemde, yaz aylarında bunları bi
tileceğiz. Bu hususta söz vermek durumundayız; 
başka seçeneğimiz yok ve şunu da duyuruyorum, Di
yadin'in kanalizasyon, suyu ve benzerleri ihale edilmiş 
vaziyettedir. 

Tutak ilçesinin içmesuyu konusunda durum şu
dur: Tutak içmesuyu programda yoktur. Biz arka
daşlarımızın bazı ricalarını da bazı iletmelerini, Kas
tamonu'nun sorununu da bir arkadaşım die getirdi, 
diğerleri de dile getiriyorlar. Biz doğrudan doğruya 
içmesuyunu programa almak durumunda değiliz. Sa
yın Evrenkaya da bunu bana defalarca ifade ettiler. 
Yalnız bu Devlet Planlamanın ve Başbakanlığın çalış
malarıyla oluyor. Daha çoğunu yapmayı istiyoruz. 

Elimizdeki işler bize tahsis edilen parayla bitebilecek 
kapasitede olmadıkları için, kapasiteden fazla olduğu 
için şimdilik iş aldırılmamaktadır. Üzülerek belirte
yim; Tutak içmesuyu problemi de bunlar arasında
dır. Bunun iletileceği yer, Sayın Sarıoğlu'ndan ricam, 
Devlet Planlama ile görüşmesidir. Bizim programımı
za giren her işi biz aksatmadan yürütüyoruz. Prog
ramda olan yerin bir parça daha genişletilmesi Ban
kamızın takdirleri içinde ve yapılmaktadır. Buna ben
zer illerimizin kanalizasyonlarını tamamlamak için bir
kaç kilometrelik hatları da biz programımıza alarak 
genişlettik; fakat Tutak için şu anda yapılacak bir şey 
olduğunu söyleyemeyeceğim. 

Sayın Aksoy, «Yalova kıyı şeridinde sağlıksız yer
leşmeler olduğunu, mevzii imar çalışmasının 1976"da, 
mücavir alan çalışmalarının 1978'de bittiğini, Bakan
lığa iletildiğini» söylediler. «Proje Bakanlıkta bekli
yor» dediler. 

Ben bireysel olarak bu sorunu bilmediğim için al
dığım cevabı okuyorum: Bu noktada ben, başta 
da söyledim, imar Planlama Genel Müdürlüğümle 
ilgili çok tenkitler vardır. Yerine göre de (Sizinkini 
okunduktan sonra) bir örnek vereceğim. 

Karamürsel - Çınarcık sahil şeridi 1/25 000 planı 
Bakanlıkça onandı. Ancak, Yalova kent planı Beledi
yesince yapılmak istenmiştir. (Yani bir aksaklık var
sa lütfen Belediye ile ilgilenin) fakat bir teşebbüse ge
çilememiştir ve Belediye teşebbüse geçmemiştir. Ha
len Bakanlıkta Yalova imar planı çalışmasıyla ilgili 
iletilmiş bir çalışma mevcut değildir. 

Sayın arkadaşlarım; 
Size gelen herkes, «Planlarımı verdim, Bakanlıktan 

bir türlü çıkmıyor» demektedir. Mesela dün imar 
Planlama Genel Müdürümü oldukça bazı sorularla 
karşı karşıya koydum. Vatandaşın biri o esnada gel
mişti. «Beş yıldan beri benim işim bitmedi» diyor
du. Ben artık bu konuda çok hassas oldum, 
çok duyarlı oldum, çünkü bakanlıktaki mesai
min % 90'ını imar Planlama Genel Müdür
lüğüne harcıyorum. Bir noktada planlama, beş 
kat mı on kat mı olduğu için, vatandaşlarım da 
şağolsunlar şehrin kanalizasyonunun iyi yapılıp yapıl-
madığıyla, içmesuyunun iyi yapılıp yapılmadığıyla 
kimse ilgilenmiyor; ama yeşil alan mı, mesken sahası 
mı, beş kat mı on kat mı arkası alınmıyor gelen zir 
yaretçilerin. Bu yöndeki ziyaretlere göğüs germek 
emin olun güç oluyor, işte böyle birisini ben dinledi
ğim vakit üzüldüm. 
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Beş yıl evvel dilekçemi gelmiş, teklifi gelmiş, ken
disine yazı göndermişler şu eksikliklerini tamamla ce
vaplandır diye, Ondan sonra cevaplandırmamış, beş 
yıl sonra geldiği vakit ilk şeyi «Beş yıldır işin bit
medi» demek olmuştur. Lütfen size bu yönde yapılan 
duyurulan kesin dayanaklara dayandırırsanız, 'biz size 
yardımcı olmaya devam edeceğiz, bunları yürütece
ğiz. Yalnız bazı vatandaşlar Bakanlığımızı çok fazla 
itham etmektedirler. Lütfen 'bunlar dayanaklı olursa 
ben de o zaman çekinmeden arkadaşlarıma bunu ile
tebileceğim. 

Sayın Bayer arkadaşımızın sorduklarına cevap ve
reyim. 

tmar ve İskân Bakanlığınca gecekondu önleme 
bölgelerinde (Kendilerinin sunduğu bu örnek de An
kara'dandır, ben konuyu çok yakinen biliyorum) ge
cekonduları önlemek için kooperatiflere arsalar tah
sis edilmiştir. Bunlardan bazıları binalarını bitireme
dikleri için Toplu Konut Fonundan faydalanmak is
temektedirler arkadaşlarım. Toplu Konut Kanunu da 
bunlara para verilebilmesi için, para tahsis edilebilmesi 
için tapularını vermeleri gerektiğini amirdir. Çok ga
rip 'bir çıkmaz: Arsayı veren Bakanlık, tapuyu vere
meyen Bakanlık tapuyu isteyen de Bakanlık. 

Sayın Başkanımız da bu konuyu yakinen bil
mektedirler, konuyu biliyorum, fakat burada yine her 
şeyiyle ortaya çıkan görünüm, tmar ve İskân Bakan
lığının sorumluluğudur. 

Arkadaşlar; 
13 yıl evvel başlayan bu kamulaştırmanın % 95'i 

gerçekleştirilmiştir. Sahipleri bulunamayan, kamu
laştırma işlemleri eksik kalan % 5'i, kamulaştırma 
işlemlerini devlet adına yapan Maliye Bakanlığı Ha
zine avukatlarına verilmiştir. 13 yıldır bitmediği için, 
yüzde yüzünün tapusunu elimize alamadığımız için, 
arsaların tapularını veremiyoruz. Tezyidi bedel da
vaları devam etmektedir. Bu nedenle de bu gibi so
rulara, üzülerek cevap verememekteyim. 

Ben sorunu dalha da açmayı istiyorum. Buna be
nim, tüm sorumluluğu üzerine alarak, Bakan olarak 
istikbalde doğacak sorumlulukları da üzerime alarak 
imza atmam lazım. Bunun parasının verilmesi müsaa
desini Emlak Kredi Bankasına, gönderin demem la
zım. 

Onu da tarttım; Emlak Kredi «Ben kanuna göre 
ipotek koymak mecburiyetindeyim tapuya» diyor. E, 
tapu elde yok. Emlâk Kredi ipteğini koyamıyor. 

ıBen bu nedenle konuyu, hukukçuların görüşünü 
alarak geçen Perçembe günü yapılması planlanan Ba-

kanliklararası İmar Kuruluna götürdüm; fakat Sayın 
Ürdün Kralının gelmesi nedeniyle o günkü toplan
tımız ertelendi. Gelecek hafta bu toplantı yapılacaktır 
ve o Kurulda bu karara bağlandığı takdirde, artık 
bağlayıcı olacaktır. 

218 bin müracaat var. Bu 218 müracaatın içinde 
birkaç tane böyle sorunlu kooperatif olduğunu bili
yorum; çözmek bakımından da gayret içindeyim. 

İkinci konu, Boğaziçidir. Boğaziçi ile ilgili ko
nular, yine belirttiğim gibi, Süt ilanı konusu, sizlerin 
de yakinen bildiğiniz gibi Anıtlar Yüksek Kurulu 
kararına bağlıdır. Bizim Bakanlığımızın orada hiçbir 
bağlayıcı, kanunlarla tarif edilmiş, sorumluluk getiren 
veya sorumluluğa karşı çıkabilecek yetkisi yoktur. 
Geçidi üyeleri arasında bizim İmar Planlama Genel 
Müdürümüz vardır. 15 üyeden birisi odur. Bunun 
haricinde Sit kararlarında bizim doğrudan doğ :ya 
hiçbir ilişkimiz yoktur. 

Boğaziçi ile ilgili kararlar ise İstanbul'la ilgili alı
nan kararlardır ve bunların ne şekilde yönlendirileceği 
(Boğaziçi ve benzeri her belediyenin konusu) Belediye
nin kararlarına tabidir. Biz imar planlan değişiklik
leri gibi, belediyeden gelen teklifleri uygunsa onay
larız, uygun değilse reddederiz. Bu nedenle İstanbul'un 
veya diğer belediyelerin, kanunen bir değişiklik ya
pılmadığı takdirde, mevcut kanunlar çerçevesi için
de Bakanlığımca sorumlu olarak üstlenilmesi müm
kün değildir. Ancak fahrî olarak, danışman olarak, 
yardımcı olarak bunlara katkıda bulunuyoruz ve İs
tanbul'un sorunlarına da (Burada dile getirmeye 
fırsat bulamadım, zaten daha önce söylemiştim) Ba
kanlığım sıfatıyla değil, yani şahsen İstanbul'la il
gili koordinatör Bakan unvanım var, bu bakımdan 
Bakanlığım İstanbul'a yardımcı olmaktadır. 

Tahmin ediyorum soruların hepsine cevap verdim. 
Samimî bir şekilde cevap vermeye gayret ettim. Bu 
bakırridan, sizlerin hepinize... 

Atladığım bir kısım olmuş, son bir soruya ilişkin 
cevabımı arz edeyim. Bu da Emlak Kredi Bankasının 
konut açığını gidermedeki bir gayreti var mıdır yok 
mudur diye bir kısmını cümlenin atlamışım farkında 
olmayarak. O da şudur : Türkiye Cumhuriyeti Emlak 
Kredi Bankası konut açığını gidermede çeşitli şekil
de yardımcı olmaktadır. 

Kendisi yaklaşık olarak bilfiil 20 bin konut üret
miştir; ama bunun yanında 350 bine yakın vatan
daşa kredi vererek, para vererek konut almaya yar
dımcı, konutunu bitirmesine yardımcı olmuştur. Şu 
anda belki üzerinde durulabilecek nokta şudur : Bu-
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gün Emlak Kredi Bankasının açmış olduğu kredi, bir 
daireyi almaya yeterli olmamaktadır. Bu miktar 750 
bin artı 250 bindir. Vatandaşımız 250 bin yatırdığı 
takdirde bir müddet sonra 750 bin lira alabilmektedir. 
Bakanlığımız 'bu konuyu Emlak Krediye defalarca 
hatırlatmış, şu anda kendileri bu konu üzerinde ça
lışmaktadırlar; fakalt en büyük sorunları kendilerinin 
kaynak yetersizliğidir. Maliye Bakanlığı ile Banka
nın kaynaklarının bir kısmını daha serbest bırakabi-
lirsek, bu yönde çalışmalarımız artacaktır. 

Bunu da sunduktan sonra tekrar Yüce Meclise, 

Sayın Başkan şahsınıza hürmetlerimi sunarım. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Sayın Bakan, arkadaşlarımızın so
rularına hem çok değerli, hem çok samimî, hem çok 
tatmin edici cevaplarınızdan dolayı tekrar teşekkür 
ediyorum. 

Değerli üyeler; 
imar ve İskân Bakanlığı Bütçesi üzerindeki gö

rüşmeler tamamlanmıştır. Bölümlere geçilmesini oy
larınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum efendim, buyurun. 

İMAR VE İSKÂN BAKANLIĞI BÜTÇESİ 
Bölüm Lira 

101 Genel yönetim ve destek 
hizmetleri 1 892 219 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

111 Bölge Metropoliten Alan, Şe
hir İmar Planlarının Yapılma
sı ve Belediyelere Tekriik 

Yardımın Yürütülmesi 3 357 190 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla-

Bölüm Lira 

rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

112 . Kentsel Alanlardaki Konutla
rın Düzenlenmesi ve Yapı 
Malzemesi Standartlarının 
Tespiti 8 433 062 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

113 Doğal Âfetlerin Zararlarını 
Önleyici ve Giderici İşler 2 460 499 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına Da
ğıtılamayan Transferler 88 000 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla-, 
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Değerli üyeler; 
İmar ve İskân Bakanlığı Bütçesi Danışma Mecli

simizce ka'bul edilmiştir, hayırlı ve uğurlu olsun. Sa
yın Bakana, sayın Bakanlık mensuplarına ve Bütçe -
Plan Komüsyonuna teşekkürlerimi arz ediyorum. (Al
kışlar) 

Değerli üyeler; 

10 dakika ara verip 10 dakika sonra Ticaret Ba
kanlığının Bütçesinin görüşülmesine devam edeceğiz, 
çünkü Ticaret Bakanlığı yetkililerini davet etmiş bu
lunuyorum. 

Birleşime 10 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 12.05 

* • » 
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İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 12.15 

BAŞKAN : Başkanvekili M. Vefik KlTAPÇIGtL 

KÂTİP ÜYELER : AU Nejat ALPAT, A. Güngör ÇAKMAKÇI 

BAŞKAN — Değerli üyeler, 22 nci Birleşimimizin 
ikinci Oturumunu açıyorum. 

C) TİCARET BAKANLIĞI BÜTÇESİ : 
BAŞKAN — Gündemimizde bulunan Ticaret Ba 

kanlığı Bütçesinin görüşülmesine başlıyoruz. Bütçe üze
rinde söz alan sayın üyelerin adlarını okutuyorum. 

Mehmet Aydar, Halil Akaydın, Kamer Genç, Sa
lih İnal, Mehmet Akdemir, Hilmi Sabuncu, Dündar 
Soyer, Abbas Gökçe. 

Sayın Aydar buyurun efendim. 
MEHMET AYDAR — Sayın Başkan, değerli üye

ler; 
Ticaret Bakanlığımızın 1983 Malî Yılı Bütçesini 

görüşürken, bu Bakanlığımızın ve bağlı kuruluşları
nın 1982 yılı içerisindeki faaliyetleri nedeniyle Tür
kiye'nin iç ve dış ticaretinde sağlad klan gelişmeler 
bakımından kendilerini kutlamak istiyorum. 

Bu arada, Türkiye'nin millî bankalarından T. C. 
Ziraat Bankası ile Türkiye Halk Bankasına aynı dö
nemde gerek Türk çiftçisine, gerek küçük esnaf ve 
sanatkârımıza sağladıkları geniş imkânlar ve destek
ler nedeniyle de yine takdir duygularımı ifade etmek 
istiyorum. 

Ancak, bir üzüntümü de hemen peşinen ifade 
edeyim ki, Sayın Tarım ve Orman Bakanımız 1983 
Yıl Bütçesini Bütçe - Plan Komisyonuna sunarken, 
konuşmasının bir bölümünde ve sonunda arz ede
ceğim bir ifade kullanmıştır. Şöyle diyor Sayın Pro
fesör Özbek : 

«Hükümetimiz, zamanında yaptığı müdahalelerle 
vefakâr ve çalışkan çiftçimizin yüzünü güldürmeye 
çalışmışsa da bazı ürünlerin iç ve dış taleplere kar
şı belirli bir pazarlama sistemi vasıtası ile sunulma
mış olmas , önemli bir problem olarak karşımıza çık
mıştır. Bakanlığımız faaliyetleri ile tarım sektöründe 
üretim potansiyelinin önümüzdeki yıllarda daha bü
yük ölçüde kullanılacağını düşündüğümüzde, bugün 
karşılaşılan pazarlama problemlerinin boyutlarının da
ha da büyük olacağını şimdiden söylemek mümkün 
değildir.» 

Türkiye'nin dış ticaret dengesindeki aç ğını, son 
iki yıldır uyguladığı ihracat seferberliği ile derde de
va olabilecek ölçüler içerisinde sağlamaya gayret edi
lirken, bir Hükümet üyesinin temenni olmaktan öte
ye, tenkit unsuru taşıyan bu konuşması, beni gerçek
ten üzmüştür. Olaya bu açıdan bakacak olursak, me
seleyi Cumhuriyetin kuruluş yıllarına ve o dönemler
de uygulanan ekonomik politikalara, para - kredi me
selelerine ve bütçelerin hassasiyetle uygulanmak iste
nen denkliklerine kadar işi götürmek mümkündür. 
Nitekim, 1930'lu yıllarda ve özellikle büyük dünya 
malî buhranının etkisi altındaki bir dünyada Türki
ye'nin uygulanmak istenen ekonomik politikası ve 
ihracat, ithalat dengesi fevkalade önemli bir tablo 
oluşturmaktadır. 

1930'da ithalat, 147,6 milyon iken, ihracatımız 
151,5 milyon; müspet fark 3,9'dur. Bunu İkinci Dün
ya Savaş sıralarına, ki o yıllara tekaddüm eden gün
lere getirirsek, 193 8'den bir örnek vermek gereke
cektir; burada ihracatımızın ithalata nazaran biraz 
gerilediğini, bu menfî farkın 4,9 olduğunu görmekte
yiz. İkinci Dünya Savaşı sıralarında ithalat imkân
larının, özellikle ülkemizin Avrupaya dayanan itha
lat imkânlarının savaş' nedeniyle kısılmış bulunması 
ve yine savaşın getirdiği bazı kamçılama hareketinin 
ihracat mız üzerindeki etkisi, ihracatımızın ithalatımı
za oranla o günün rakamları olarak çok büyük fark
lar ortaya koyduğunu görmekteyiz. Nitekim, bundan 
bir örnek vermek gerekirse, 1943 yılında ithalatımız 
203 bin, ihracatımız 257 bin; fark 54'tür ihracattan 
yana. 

Bu ihracat ve ithalat dengesi Türkiye'de gelenek
sel tarım ürünlerimizin dünya ülkeleri pazarlarına 
gönderilmesi şeklinde süregelmiştir yıllar boyu; fa
kat son yıllarda sadece Türkiye'nin tarıma dayalı eko
nomisinin yanında gelişen sınaî mamullerinin de keza 
ihraç konusu edildiğini ve değişen politikalar itiba
riyle sadece Avrupaya yönelik olan ihracat kanalla
rının güneye, güneydoğuya, Orta Doğuya yöneldiği
ni memnuniyetle müşahede etmekteyiz. 
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Bu dış ticaretteki dinamizm, elbetteki beraberin
de birtakrn problemleri de getirmektedir. Sanıyorum 
ki başlıca problemimiz, dışarıya açıldığımız, ihracatı
mızı süratle geliştirmek istediğimiz bu dönemde pazar 
bulmak değil, var olan pazarlar içerisinde iyi bir or
ganizasyon ve iyi bir mal tanıtma kampanyasının açı
lıp, malların kabul ettirilmesi meselesidir. Gerek ta
rım mamullerimizin, yiyecek maddelerimizin, gerekse 
dayanıklı tüketim mallarımızın açık pazarlara intika
linde Ticaret Bakanlığımızın çok daha aktif, (ki, Sayın 
Hükümet Üyesinin eleştirileri karşısında) çok daha 
dinamik ve çok daha geniş boyutlar içerisinde mese
leye yaklaşması sanıyorum ki, Türkiye'nin dı,j ödeme
ler dengesinin açığını daha geniş şekilde, daha iyi şe
kilde dengelemiş olacaktır. 

Dış ticaret açığın n büyümesi bizim kendi ekono-
, mik konjonktürümüze dayalı olmakla beraber, bugün 
dünyada var olan ve petrol buhranından kaynakla
nan bir dengesizliktir. Nitekim, dün bile petrole zam 
gelmiştir; ama ben şahsen burada bunu hemen ifade 
etmek istiyorum ki, yapılmış olan bu zam, dışarıda 
OPEC üyelerinin, özellikle sabit tuttuğu 34 dolar
lık bir seviyenin var olması karşısında bütün açığını 
bir ölçüde karşılamak için yapılmş haksız bir zam-
dır. Bunu belirtmeden edemeyeceğim. 

Benim Ticaret Bakanlığı Bütçesi üzerindeki bu 
konuşmamda 24 Ocak 1980 kararlarının dikkatten 
uzak tutulmadığını, enflasyonist baskı karşısında ti
caretimizin hacim itibariyle, alan itibariyle genişle
tilmesinde fevkalade önemli etkileri bulunduğunu ha
tırlatmakta yarar vardır. Alınan her tedbir mutlak 
surette memlekete, akıllı tedbir, rasyonel tedbir mem
leketimize, milletimize hay r getirmektedir. 

Ticaret Bakanlığında olduğu gibi, bir başka eleş
tirimi burada sıralamak istiyorum. Tasarruf tedbir
leri meyanında bütçelere konulmuş bulunan cari har
camalar arasında yer alan personel alımlarındaki 
bir ölçüde yaklaşılmak istenmeyen bir konunun Tür
kiye'nin daralmış istihdam politikası içerisinde bir 
yara oluşturduğudur. Nitekim, elimizden geçen bütün 
bütçelerde de aynı konu dikkatimi çekmiştir; per
sonel sayısı şudur, bütçede ödeneği vardır; ama şu 
kadar kullandırılmamıştır... 

Bu bir tasarruf değildir. Eğer tasarruf edilecek
se, bütçeye konulmadan da bu tasarruf edilebilir. 
Eğer bütçeye konulmuş, karşılğı da var ise, burada 
bence bir tasarruf değil, bu kadroları kullanmamak 
gibi (Bağışlasınlar) bir ihmal vardır. Bunu da ifade 
etmek istiyorum. Ticaret Bakanlığımız Bütçesinde de 
bu kendisini göstermektedir. 

Ben temennimi ifade etmek suretiyle konuşmamı 
tamamlamak istiyorum. Sürem dolmuştur, onun bi
linci içindeyim Sayın Başkanım... 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aydar. 
MEHMET AYDAR — Yurt dışındaki Ticaret 

Bakanlığı teşkilatlarının, gerek ferdî, gerek organize 
olmuş teşkilatlar nın çok iyi harekete geçirilmesi en 
büyük temennimdir. Bu harekete geçirilme konusu 
iyi elemanın istihdamını gerektirir. Başka ülkelere 
avuç dolusu para, döviz ödemektense, kendi insanı
mızı özel şekilde yetiştirip buralara seferber etme
miz bugünkü ihracat seferberliğini tamamlayacak olan 
bir başka unsur olacaktır. 

Bu itibarla dileklerimi, temennilerimi, görüşlerimi 
arz etmiş bulunmaktayım. Hepinizi en derin saygı
larımla selamlıyorum efendim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aydar. 
Sayın Akaydın, buyurun efendim. 
HALİL AKAYDIN — Sayın Başkan, Danışma 

Meclisinin değerli üyeleri, Sayın Bakan ve Bakanlığın 
seçkin temsilcileri; 

Bendeniz, bugün ticaretimizin toprak ürünleri 
içinde iç ve dış ticaretin mühim bir metaı, çiftçimi
zin alınteri ve göz nuruyla zahmetli, kahırlı bir işçi
likle elde ettiği pamuk ve müteakiben zeytinden bah
sedeceğim, daha doğrusu vatandaşlar namına Sayın 
Bakanıma dert yanacağım. 

Pamuk Güneydoğu, Güney Anadolu ve Ege Böl
gemizin mümtaz bir mahsulüdür. Yıllardır dış tica
retimizde birinci sırayı işgal eder ve dünya pazarla
rında da beğenilen bir mahsulümüzdür. Ekimi to
humdan başlayarak gübre, ilaçlama, mazot gibi gir
dilerle birçok sorunları vardır. İşçiliğinde de dikilme
sinden çapalama, seyreltme, mandal kesme, sulama, 
toplama gibi işçilikleri de ister. 

Tohum, son zamanlarda/memleketimizde dejenere 
olmuştur. Say n Cumhurbaşkanımızın zamanında ir-
şatlarıyla müdahale edilmiş, inşallah önümüzdeki yıl
larda bu problem çözülecektir ve yine ehemmiyetle 
üzerinde durulması lazım gelen bir sorundur; 

Adana'da beyaz sinek, Ege'de kırmızı örümcek 
mühim bir derttir. İlaçlamaya ehemmiyet verilmesi 
ve vatandaşların bu hususta aydınlatılması gerekir. 

Geçmiş yıllarda verilen çiftçiyi güçlendirme ve-
yahutta çevirme kredileri bu yıl kesilmiş, üreticimiz 
buna hazır bulunmadığından boş bulunmuş ve ayak
lı banka denen tefecinin eline düşmüştür. Üretici, ya
kıt fiyatları 56 lira iken üç aylığına 70 - 90 liradan 
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temin etmiştir. Bu son zamlardan sonra önümüzdeki 
sene ne olacağı meçhuldür, varın siz düşünün. 

Pamukçuluk, ülkemizde 6 milyon hektarda 40 bin 
civarında küçük ve büyük işletmenin meşgul oldu
ğu, aşağı yukarı 3 milyon işçinin geçindiği bir iş sa
hasıdır. Tekstil dahil bütün yan ürünleriyle bu ra
kam daha da artar. Geçmiş yıllarda senelik üretim 
700 bin tona kadar çıkmıştır. Vatandaş son zaman
larda çektiği kahır ve zahmet karşısında üretimden 
kaçmakta ve böylece pamuk üretimi düşmektedir. Bu 
yıl için 400 - 420 bin ton üretim olacağı tahmin edil
mektedir. Halbuki memleketimizin pamuk potansi
yeli 800 bin, 1 milyon ton kapasiteye çıkabilecek du-
rumdadr. 

Devletimizin destekleme alımlarında verdiği fiyat 
78 liradır. Bunun ödeme şeklinde % 50'si peşindir. 
Bu % 50'nin içinden % 5 oranında peşinen stopaj 
kesilir. % 2 Ziraat Bankası fonu için, % 2 de koope
ratiflerin kendi fonları için kesilir. Kalan % 50 de 
altı ayda ödenir ve bu altı ayda ödenecek paranın 
faizi işlemez; fakat üreticinin bankadaki borçlarının 
faizi işler. 

Bir kilo pamuk şu anda 15 liraya toplanmakta
dır. Bütün bu kesintiler çıktıktan ve işçilik ücretleri ek
lendikten sonra pamuk üreticisinin eline 17 ile 20 li
ra arasında bir para geçmektedir. Bu parayla gele
cek yılın hazırl ğını mı yapsın, bu yılın borçlarını mı 
ödesin, evini mi geçindirsin? 

Bu güçlükler karşısında üretici, gerek Adana'cta, 
Güney Anadolu'da, gerekse Ege'de pamuk sahasından 
ayçiçeğine, mısıra, soya fasulyesine dönmektedir. Bu 
da üretimi düşürmektedir ve gelecek yıllarda daha 
da düşürecektir. Nitekim, TARİŞ'in 21 kooperatifi 
Aydın'da geçen yıl 150 bin ton pamuk alırken, bu 
yıl ancak bunun yarısı kadar, 80 - 90 bin ton pa
muk alabilmiş ve TARİŞ'in hitap ettiği sahadaki 5 -
6 vilayetteki üretim de yarı yarıya düşmüştür. 

Türkiye'nin iç istihsali 300 ila 350 bin tondur. 
TARİŞ genelde aldığı bu 300 bin ton pamukla iç pi
yasayı mı kontrol edecek, fiyatları mı dengeleyecek, 
yoksa ihracata mı yönelecek? TARİŞ pamuğu neden 
bu kadar az almıştır?.. Çünkü, ödeme güçlüğü yü
zünden pamuğu tüccara kaptırmaktadır, hem de 50 -
55 lira gibi bir fiyatla kaptırmaktadır. Niçin?.. Peşin 
olduğu için. Vatandaşın beklemeye sabrı yoktur ve gü
veni de kalmamaktadır. 

Tekstil dahil yan ürünleriyle beraber, küspesiyle 
yem sanayiinde, yağıyla her yerde geniş istihdam sa
hası yaratan pamuğun, işsizliğin hâkim olduğu bu

günkü toplumumuzda korunması gerektir, pamuk üre
ticisi korunmalıdır. 

Acilen ilk olarak daha toplanmayan % 15 - % 20 
oranındaki pamuğun toplanması için teşvik bakımın
dan ve geçmişte pamuğun alımındaki yaraların sa
rılması bakımından kilogram başına 10 - 15 lira 
prim verilmelidir. Geç kalmış değiliz, yapılabilir. 

Gelecek yıl için tohumun ıslahına ehemmiyet ve
rilmeli. Finansman sorunu gerek destekleme bakımın
dan, gerekse ihracat kredileri bakımından çözümlen
meli. ihracatında standardizasyona çok ehemmiyet ve
rilmeli. Zira, resmî Devlet damgasını taşıyan pamuk 
balyalarında çeşitli kalitede pamuklar çıkmakta ve 
geri çevrilmektedir. 

En mühimi üreticinin eğitilmesidir. Her şeyde in
san faktörü en önde gelir, öyleyse pamuğu en iyi iş
leyecek, en iyi kalitede pamuğu çıkaracak üreticinin 
de modern bilgilerle donatılması, geliştirilmesi gerekir. 

İkinci olarak zeytinyağından bahsedeceğim. Zey
tin ağacı zor yetişen, 10 -12 senede verime geçebilen 
bir ağaçtır. Ne var ki, çağın yeni moda yağları kar
şısında, (Maalesef meslektaşlarımın da bu yeni moda 
yağların tutunmasında büyük bir katkısı vardır) ay
çiçeği, soya, mısırözü yağları lehinde yapılan rek
lam yüzünden ve Bakanlığımızın ihmali de buna ek
lenince zeytinyağı önemini kaybetmiştir. Geçmişte 10 
yıl ihmal edilen zeytinyağ na 3 yıl evvel bir fiyat ve
rilmişti. 3 yıldan beri hiç dokunulmayan zeytinyağına 
bu sene fiyat verildi; fakat bu fiyat üreticiyi ümit
lendireceği yerde, üreticinin ümitlerini k rmıştır. 5 asit 
yağ 150 lira, sıfır asit yağ 161,5 lira, 5 - 6 kilo zey
tinden bir kilo yağ elde edilir. Erkek işçinin yevmiye
si 900 - 1 000 lira, kadın işçininki 600 - 700 liradır. 
Bir de bunun fabrikada sıktırma ücretini eklerseniz, 
vatandaş zeytinliklerdeki zeytinini çırpmayacak ve 
zannederim bir çoğu dağlarda kuşyemi olarak kala
caktır. 

BAŞKAN — Sayın Akaydın; sürenizin dolma
sına bir dakikanız var. 

HALİL AKAYDIN — Zeytinin de Bakanlık ta
rafından ele alınmasını ve geç kalmadan kilogram 
başına 25 - 30 lira prim verilmesini istirham edeceğim. 

Bölgemizin mahsulü olan incir ve üzüme dokun
madan kısaca Toprak Mahsulleri Ofisinden bahset
mek isterim. 

Buğdayda yapt ğı alımı bu sene Ege'de mısırda 
denemesiyle takdire şayan. Ne var ki, daha evvelden 
hazırlıklı olamadığı için depolama ve ödeme güçlük
leri yüzünden yine de vatandaşın emniyetini kaybet
miş, vatandaş tüccara dönmüştür, 
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Ziraat Bankasının ve Halk Bankasının bir sektör 
bankası olmaları lazım gelir. Ziraat Bankası çiftçi
nin yanında, Halk Bankası esnafın yanında; fakat 
bu sene bir bakıyoruz ki, ticaret yapan bankaların 
başında 21 milyarla Ziraat Bankası, ikinci sırada 
.5 milyarla Halk Bankası geliyor. Bunlar sektör ban
kası mıdır, yoksa alelade bir ticaret bankası mıdır? 
Keşke bu kârları yapmasalar, bunların 1/3'ü kadar 
kâr yapsalar da, destekleme alımlarını yapsalardı; 
destekleme alımları yaparak üretimi artrıp, ürünle
rimizin dış ticaretteki katkısını artırarak 5 - 6 misli 
daha fazla kâra dönselerdi. 

Halk Bankası, esnaf kefalet kooperatiflerinin ban
kada biriken 2,5 milyar lira parasını kullanmakta ve 
bu parayı yine kooperatifler kanalıyla % 22 - 24 fa
izle yine esnafa vermektedir. Esnafa verilen paranın 
faizi peşin olarak kesilmekte ve esnaf eline aldığı 
paranın içinden vergiyi peşin olarak yatırmakta ve 
kendisine çok küçük bir para kalmakta, bu parayla 
da iş çeviremeyecek ıstıraph bir durumda bulunmak
tadır. 

Demokrasilerde orta tabaka çok ehemmiyetlidir. 
Orta tabakayı korursak demokrasiyi koruruz. Orta 
tabakanın mühim kısmını da esnafımız teşkil eder. 

Enflasyonun % 132'lerden % 30'lara indirilmesi 
büyük bir başarı. Dış ticaretin artması, bilhassa bu
nun içinde sanayi ürünleri paynm büyümesi takdir
le karşılanacak bir gelişme, takdir ve tebrik ede
rim; ama bunları kimin için yapıyoruz?.. Şüphesiz 
halkımız için. öyleyse halk sektörü olan bankala
rın, Ziraat Bankasının, Halk Bankasının hem sebebi, 
hem gayesi olan halka daha fazla eğilmesini, halka 
yönelmesini dilerim. 

TARİŞ'in yukarı düzeyinin tabana inemediği, ken
di kuruluşları içinde diyalogu temin edemediği, üre
tici ile Bakanlık arasındaki oluşturulması lazım ge
len köprüyü tabandan yukarı ulaştıramadığ kanısını 
veren izlenimler içindeyim. Sayın Bakanıma bunları 
buradan değil, özel olarak arz edeceğim. 

Üretici vatandaşımızın dertlerine çare bulacağı 
dileğiyle Ticaret Bakanlığı Bütçesinin hayırlı, uğurlu 
olmasını diler, beyaz oy vereceğimi beyanla cümle
nizi saygıyla selamlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Say n Akaydın. 
Sayın Genç, buyurun efendim. 
KAMER GENÇ — Sayın Başkan, değerli üyeler, 

Sayın Ticaret Bakanımız, Bakanlığın değerli men
supları; 

Yurdumuzun ekonomisinde hayatî bir değeri bu
lunan ihracat faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde 
önemli görev üstlenmiş olan bir bakanlığın bütçe
sini müzakere ediyoruz. Tabiî iyi bir ihracat ancak 
devamlı ve kaliteli bir üretime bağl dır. Yurdumu
zun doğal ve coğrafî konumu itibariyle sahip oldu
ğu kaynakların istenen düzeyde üretime katkıda bu
lunup bulunmadığının yüzeysel birtakım olaylara ba
kılarak saptanması mümkün değildir. Şu bir gerçek
tir ki, son yıllarda ihracatımız evvelki yıllara kıyas
la herkesin memnunluk duyabileceği bir biçimde ra
kamsal olarak artmıştır; ancak bu artışın yurt için
de bir yandan mal darlığna ve öte yandan da fi
yat artışına sebebiyet verdiği de inkâr edilemez. İki 
sene önceki et fiyatıyla bugünkü et fiyatı ortadadır. 

Gene genel ihracat içinde payı giderek artan sı
naî üretimin bünyesine giren ithal malların fazlalığı 
ile tarımdaki hammadde ihracatının yarattığı kayıp
ların düzeltilmesi gerekeceği kanaatindeyiz. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Birçok büyük kuruluşun, özellikle Fiskobirlik, 

TARİŞ, Çukobirlik gibi büyük kuruluşlar n bünye
sinde yer aldığı bu Bakanlığın bir kuruluşu olan 
Tiftik Birlikle ilgili bazı bilgileri sunmak ve Sayın 
Bakana bazı sorular sormak istiyorum. Temenni ede
riz ki, Sayın Bakan, diğer kuruluşlarınız da bu du
rumda değillerdir. 

Sayın Bakan; Bakanlığınıza yapılan bir ihbar üze
rine Tiftik Birlikte tahkikat yapılmış ve müfettişin 
düzenlediği 18.10.1981 günlü ve 5 sayılı raporda bu 
Birliğin 1980 ylında yaptığı alımlarda 63 720 838.— 
Türk lirası usulsüzlük yaptığı, (Aslında biraz sonra 
bunu rakamsal olarak açıklayacağım. Bu aslında 63 
milyon değil 152 milyon civarında bir usulsüzlük) ya
pılan ihracatta işletme yetkililerinin hileli işler yaptı
ğının bizzat ihracatta mal hazırlığı yapan işçilerin 
ifadeleriyle sabit olduğu; tiftik destekleme fiyatla
rıyla ilgili olarak Bakanlar Kurulunca çıkarılan 
1.5.1980 günlü 8/768 sayılı Kararnamenin 6 ncı mad
desinde belirtilen fiyatların üstünde fiyatla Genel Mü
dürlükçe alımlar yapıldığı, Genel Müdürün tahkikat
ta gerçeğin ortaya çıkmaması için tüm personele 
baskı yaptığı, Genel Müdürün işletmeyi çok ağır za
rara uğrattığı gibi, birçok tespitler yapılmış ve bu 
rapor Bakanlığınız Teşkilatland rma Genel Müdürü
ne intikal ettiriJmiştir. 

Bakanlığınız bu raporun gereğini yapmamıştır. As
lında bir inceleme elemanı gözüyle bu rapor incelen
diği takdirde, müfettişin dahi Genel Müdürü korudu-
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gu görülmektedir. Çünkü ben bir verim kontrol me
murluğunu yaptım, bir inceleme raporundaki hassas 
noktaların ne olduğunu, bir inceleme elemanının ger
çekten olayın gerektirdiği önemi verip vermediği ko
nusunda bir bilgim var. Bu rapor niye rafa kaldırıl
mıştır?.. 

Konu, Başbakanl k Yüksek Denetleme Kurulun
dan bir koordinatörün başkanlığında dört ayrı bakan
lık temsilcisi müfettişlerden oluşan bir heyetçe ye
niden incelenmiş ve bu rapor da 6 ay önce Bakanlığı
nız Teşkilatlandırma Genel Müdürüne verilmiştir. Bu 
rapor da incelendiği takdirde, ilk raporla saptanan 
maddî olayların doğru olduğu kabul edilmiş ve bu
na ilaveten müracaat sahibi personelin görevlerine 
haksız ve usulsüz olarak verildiği, Genel Müdürün 
gerekçelerinin gerekçesiz olduğu ve ilgililerin görev
lerine iade edilmesi gerektiği; 1981 yılı içinde, yani 
12 Eylül 1980 sonrası iki ayrı ülkeye iki ayrı zaman
da Tiftik Birlikten yapılmış olan tiftik ihracatların
da Tiftik ihracat Nizamnamesinin Murakabesine Dair 
Nizamnameye aykırı olarak ve suç teşkil edecek şe
kilde mal sevkedildiğinin, olayın Genel Müdür, Ti
caret Müdür Vekili ve diğer ilgililerin bilgi ve so
rumlulukları dahilinde cereyan ettiği; sözkonusu malı 
ithal eden ülkelerden birinin gönderilen malın anlaş
madaki randımanı tutmadığını bildirerek ödeme sıra
sında 18 bin küsur dolar kesinti yaptığı; yıllardır 
Tiftik Birlikçe mubayaası yapılan mallara yapılan 
ödemelerle mal kalitesinin birbirini tutmadğının gö
rüldüğü; ancak Birliğin işletme ve muhasebe kayıt
larından hangi ürüne ne ödendiğini anlamanın müm
kün olmadığı, dolayısıyla zararın hesaplanamayaca-
ğı; 1980 alımlarında da bareme uygun alım yapıl
madığının bir gerçek olduğu, tespit edilen halihazır
daki durumun geçmiş yıllarda da kötü olduğunu; ay
nı al mlarda uygulanan usullerin objektif kriterler
den yoksun olduğu, Birliğin 1980 muhasebe kayıtla
rında hangi kalite üründen ne miktar alındığını ve 
buna göre yapılmış ödemeleri tespit imkânsızlığı bu
lunduğu, Birlik işletme kayıtlarının da yanlış işlen
diği veya eksik olduğu, bu sebeple bu aşamada zara
rın tespit edilemediği; ancak zararın hesaplanması 
için ürünün tamam nın işlenmesinin bitmesi gerek
tiği; alımlarda diğer faktörlerin yanı sıra siyasî bas
kıların da rol oynadığı, Tiftik Birlik Genel Müdürlü
ğünce uygulatılan Alım Talimatnamesindeki fiyatla
rın ilgili Bakanlar Kurulu Kararnamesindeki fiyatlarla 
uyuşmadığı ve yüksek olduğu belirtilmiştir. 

Bu raporda, genel olarak durum tespiti yapılmış, 
takdirin büyük ölçüde yetkililere bırakılmış olduğu 

düşünülebilir; fakat yine de ihracatla ilgili suç sa
bittir. Ancak, müruruzamana uğramıştır. Takibat ya-
plmasına veya gayet kolaylıkla tespit edilebilecek 
bir zararın hesaplanmadan durumu sürüncemede bı
rakmanın anlamı anlaşılamamıştır. 

Sayın Bakan; bu raporlar aylarca önce Bakanlığı
nıza intikal etmesine rağmen, Bakanlığınız Teşkilat
landırma Genel Müdürü raporları rafa kaldırmış ve 
kendisine göre bir gerekçe uydurmuştur. Güya Ka
rarnamede kalite tiftiğe 589.— Türk lirası tespit edil
miş de Alım Talimatnamesinde buna 14.— lira ek
sikle 575.— Türk lirası tespit edilmiş, denilmiştir. 
Bu, tamamen uydurulmuş, gerçek dışı bir gerekçedir. 
Zira, Genel Müdürün bu mal için tespit ettiği fi
yat Bakanlar Kurulu Kararındaki 589.— liradan 1 li
ra fazladır. Bu gerçek dışı uydurmanın anlamı ne
dir?.. Önemli olan Kararnamenin ne altında ve ne 
de üstünde fiyat verilmesidir. Ne müstahsili zarara 
uğratmaktır, ne de Devleti zarara uğratmaktır. 

Tiftik Birlik Genel Müdürü ile Bakanlığınız Teş 
kilatlandırma Genel Müdürü hangi yetkiyle Bakan
lar Kurulunun kararını tan mamaktadırlar?.. Ben bi
raz sonra onun listelerini göstereceğim size. 

Bu yetmemiş gibi, Genel Müdürlükteki yolsuzluk
ları meydana çıkaran müfettiş hakkında da tahkik, a 
açılmıştır. Ayrıca, uzun süreden beri bu Kuruluş, id 
görev yapan başeksper sırf doğruları söylediği için 
de görevine son verilmiştir. 

Bunun için şurada size bir örnek göstereceğim : 
Sayın Genel Müdür, Tiftik - Yapağı ve Tarım 

Satış Kooperatifi Birliği başekspere 18.12.1981 ta
rihinde bir yazı yazıyor; diyor ki «Birliğimiz Yöne
tim Kurulu 18.12.1981 tarihinde ... No. lu kararıyla 
1475 sayılı tş Yasasının 17 nci maddesinin ikinci 
bendine istinaden görevinize son verilmiştir.» Bu 
18.12.1981 tarihli. Arkasından üç ay sonra yine ay
nı şahsa bu Genel Müdürlük bir yazı gönderiyor, 
daha önce görevine son verdiği memura şöyle di
yor : «Ticaret Bakanlığının ... gün ve ... sayılı yazı
larıyla hakkınızdaki işlem ve iddialar Türkiye Cum
huriyeti Ziraat Bankası Kooperatifler müfettişlerine 
inceletilmekte olduğundan Kadro Personeli Yönetme
liğinin 58 inci maddesi gereğince muvakkaten işten 
el çektirilmeniz uygun görülmüştür.» Yani, daha ön
ce Bakanlık bir personelin görevine son veriyor, ar
kasından da görevine son verdiği bir personeli üç ay 
sonra açığa alıyor. 

Devleti, milleti ve hakkı koruyan kamu personeli 
daha ne zamana kadar horlanacak, sürülecek veya 
görevden atılacaktır onu merak ediyorum. 
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Yine bu raporlardan anlaşıldığına göre, yılda 
bir milyarın üstünde alım yapan bu kuruluşun, mu
hasebe kayıtları yanlış, eksik, hangi cins maldan ne 
miktarda alındığının belli olmadğı ve gerçek zararın 
da bu nedenle belli olmadığı anlaşılmaktadır. He
nüz sıhhatli bir muhasebeye kavuşmamış bu kuru
luşun, sağlıklı, dürüst çalıştığı nasıl anlaşılacaktır?.. 

Devletin verdiği paraların hesabı nasıl ortaya çı
karılacakta?.. Ayrıca halen Bakanlığınızda görevli 
bir müfettişin düzenlediği 8.6.1981 günlü raporda, 
Tiftik Birlik Genel Müdürünün 1475 sayılı İş Ya
sasına aykırı hareket ettiği, ayrıca çeşitli şikâyetler 
üzerine iş müfettişlerince hakkında düzenlenen ra
porlarda görevini kötüye kullandığının saptandığı 
ve bu nedenle de Türk Ceza Kanununun 240 inci mad
desine göre mahkemeye sevkedildiği halde, neden 
hâlâ görevine devam ettirilmektedir ve masum per
sonelin görevine son verilmesine yardım mı edilmek 
istenmektedir? 

BAŞKAN — Sayın Genç, süreniz dolmuştur. 
KAMER GENÇ — Bitirmek üzereyim efendim. 
Sayın Başkan; 
Sayn Bakan, şayet daha bu personelin masum 

olduğu iddiasında ise, konuyu ayrıca Devlet Denet
leme Kuruluna da inceletmesini temenni etmekte
yim. 

Değerli arkadaşlar; 
Konuşmamı böyle tek bir konu üzerinde inhisar 

ettirdim. Şimdi, bu Devlet kuruluşumuzda büyük 
alımlar yapılmaktadır. Bu destekleme alımı nede
niyle Devletimiz her yıl bu kuruluşlara büyük para
lar vermektedir. 

Şimdi, elimdeki Resmî Gazetede tiftik taban fi
yatının tespiti ile ilgili bazı bilgiler var. Türkiye'de 
tiftik alımı konusunda iki tane kuruluş vardır. Bun
lardan birisi Tiftik ve Yapağı Tarm Satış Koope
ratifi Birliği kiğ 1 250 milyon lira, diğeri de Türkiye 
Yapağı ve Tiftik Anonim Şirketine de 1 250 milyon 
lira bir reeskont tahsisi, yani bir kredi imkânı sağ
lanmaktadır. 

Şimdi, bunlar alımlarda birbirleri ile rekabet 
ederler; fakat satışlarını kime yaparlar bilir misi
niz?.. Kasapyan diye bir tüccara yaparlar. Kasapyan 
evvela gider Devlet teşkilatındaki adama der ki, 
«Bana sen şu tiftiği ver bakalım.» 100 kilo, 200 kilo 
tiftik verir ona, kaç lira fiyattan veriyorsun mesela 
300 lira, gider ötekisine «Ya öteki adam 300 liraya 
veriyor, sen bana 290 liraya verirsen ben senden 

alayım» der. Bu defa o 290 liraya indirir. Bu sefer 
öbürüne gider 285 liraya indirir, yani maalesef bu
nun satışları da böyle olmaktadır. Bir tüccar elinde 
bu iki kuruluş oyuncak haline getirilmek suretiyle 
hem Devlet büyük zararlar görmekte, hem de bu
nun inhisarı altına girilmektedir. 

Şimdi, demin bu zarar konusu ile ilgili ileri sür
düğüm bir 63 milyon 720 bin küsur liralık konu 
vardı. Tahkikat üzerine kurumda bir inceleme yaptı
rılıyor. Kurumun 2 bin ton tiftik alımı vardır. Bu 
2 bin ton tiftik alımının yalnız 896 ton alımı fiilen 
murakabeye tabi tutuluyor. Çuvala bakılıyor, içinde 
ne yazılı, mesela «Naturel tiftik» olması lazım, açı
yorlar ki içinde öyle bir tiftik yok ve yine Bakanlı
ğın yaptığı Alım Talimatnamesine göre alınacak tüm 
tiftiklerin genel tiftik içindeki yekûnu % 5 olması 
gerekirken, 896 ton tiftik içinde 311 ton tali mad
de, tali tiftik çıkıyor. 

Şimdi, tali tiftik aslında alınmaması lazım; ama 
alınmış. Alınınca ne fiyatla alınması lazım?.. Yine 
taban fiyatla bunun için tespit edilen 404 liralık de
ğer üzerinden alınması lazım; ama kuruluş kayıtla
rında bu yine iyi cins yapağı için tayin edilen 590 
liralık fiyattan alınmıştır. Aslında bunun diğer tartıl
mayan 1 200 ton tiftikte de var olduğu kabul edil
diği takdirde, bu zararın 150 milyon' civarında bir 
düzeye yükselmesi her zaman için mümkündür. 

BAŞKAN — Sayın Genç, iki dakika geçirdiniz 
sürenizi. 

KAMER GENÇ — Bağlıyorum efendim. 
Şimdi, sayın arkadaşlar; 
Ticaret Bakanlığı Teşkilatlandırma Genel Müdü

rünün, birinci inceleme raporunun rafa kaldırılmasın
da gerekçe olarak gösterdiği bir husus vardır. Diyor 
ki, «Her ne kadar Hükümet bu tiftiklerin taban fiya
tını 590 lira olarak tespit etmişse de, Bakanlığın, Bir
liğin yayınladığı Alım Talimatnamesinde bu 575 lira 
olarak gösterilmiştir. Dolayısıyla birtakım alımlar da 
normal taban fiyatından düşük alınmıştır. Kurumun 
zararı yoktur.» 

Halbuki, biz bu Alım Talimatnamesini inceliyo
ruz, burada 575 lira değil, 590ı lira olarak «Naturel 
Harman 3» için barem fiyatı verilmiştir. Bu dahi, bu 
•kadar sudan sebeplerle, böyle birtakım gerekçelerle 
işte Devlet mallarını veya Devlet menfaatlerini ko
rumayan kişilerin korunması yoluyla sonuçlara ulaşıl
ması beni üzmüştür; ama ben şunu gerçekten iddia 
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ediyorum, raporları görmüşümdür. Burada bana ve
rilecek cevaplarla tatmin olmazsam, Sayın Bakan be
ni, özellikle kendileri kabul etsinler ben raporlarda
ki ve fiilî durumdaki şekli tespit edecek güce sahibem. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

Değerli üyeler; 

BAŞKAN — Değerli üyeler; 22 nci Birleşimimi
zin Üçüncü Oturumunu açıyorum. 

Ticaret Bakanlığı 1983 Malî Yılı Bütçesi üzerinde
ki görüşmelere devam ediyoruz. 

Söz sırası Sayın Inal'da. 
Buyurun Sayın İnal. 

SALİH İNAL — Sayın Başkan, Danışma Mecli
sinin değerli üyeleri, Sayın Bakan, Ticaret Bakanlığı
nın saygıdeğer mensupları; 

Ticaret Bakanlığının 1983 Malî Yılı Bütçesinin 
görüşülmesi sırasında, çiftçimizin birkaç sorununa 
değinmek ihtiyacını duyduğum için söz almış bulunu
yorum. 

Dile getirmeye çalışacağım konu küçümsenecek 
nitelikte değildir. Değinmek istediğim hususlara Sa
yın arkadaşımız Halil Akaydın, pamuk ürünü açısın
dan değinmiştir. Ben, başka ürünler itibariyle değine
ceğim. 

Malum olduğu veçhile, ülkemizde tarım ürünleri 
için uygulanmakta olan fiyat politikası, önemini dai
ma muhafaza etmektedir. Zira, çiftçilerimizin büyük 
çoğunluğu yeter bir maddî güce sahip olmadığından, 
uygun bir pazarlama ve stok yapmak suretiyle üret
miş oldukları ürünlerini gereği gibi değerlendirme 
imkânlarından mahrumdurlar. 
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Süremizin dolmasına beş dakika var. Bu beş da
kika zarfında Sayın İnal bilmiyorum konuşmak ister 
misiniz?.. 

SALİH İNAL — Hayır efendim. 
BAŞKAN — Yetmez süre. 
Değerli üyeler; saat 14.00'te toplanmak üzere Bir

leşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 12.55 

Genel olarak çoğu çiftçi, mahsullerinin hasadını 
yapar yapmaz değerlerinin çok altında bir fiyat kar
şılığında satma mecburiyetinde kalmaktadırlar ki, bu 
serbest satış şeklidir. 

İkinci bir satış şekli de doğrudan doğruya Devlet 
alımlarıdır ki, bu, ülkemizde bilhassa tütün, şeker
pancarı, çay ve anason gibi ürünlerde uygulanmak
tadır. 

Üçüncü tip satış şekli ise, Devletçe destekleme alım 
fiyatlarıyla oluşmaktadır ki, bu üçüncü şekil, ülke
mizde üretimi, geniş alan üzerinde yapılan makarna
lık sert buğday, ekmeklik yumuşak buğday, arpa, 
çavdar, çeltik, ayçiçeği, pamuk, fındık, çekirdeksiz 
kuru üzüm, incir, zeytinyağı, şaraplık yaş üzüm gibi, 
ikinci ürün olarak ekimi yapılan soya, mısır, yer fıt-
tığı, bir de nadas alanlarını değerlendirmek üzere 
ekimi yapılan yeşil ve kırmızı mercimek ve nohut 
gibi baklagil olan tarım ürünlerine uygulanmaktadır. 

Birkaç örnek vermek gerekirse; 1982 yılında bi
rinci derece sert buğdaya 27, ikinci derece sert buğ
daya 26; birinci derece yumuşak buğdaya 24, ikinci 
derece yumuşak buğdaya 23 Türk lirası, ayçiçeğine 
de 50 Türk lirası destekleme alım fiyatı tespit edil
miş ve Devlet, bir taraftan Toprak Mahsulleri Ofisi 
ile bağlangıçta avans fiyat üzerinden buğday alımla-

ÜÇÜNCÜ OTURUM 

Açılma Saati : 14.00 

BAŞKAN : Başkanvekili M. Vefik KİTAPÇIGİL 

KÂTİP ÜYELER : Ali Nejat ALP AT, A. Güngör ÇAKMAKÇI 
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rina başlamış ve bilahara kati fiyat ilan edilerek alım- f 
lara bu fiyat üzerinden devam etmiştir. 

Diğer taraftan da Yağlı Tohumlar Kooperatifler I 
Birliği de ayçiçeği alımlarına başlamıştır. Başlangıç- I 
ta % 25 peşin ödeme, geri kalanının da azamî 6 ay I 
içinde 3 eşit taksitte ödenmesi hususu Bakanlar Ku
rulu Kararnamesiyle öngörülmüştür. Bilahara bu du- I 
rum çiftçi lehine tashih edilerek peşin ödeme % 50'ye I 
çıkarılmıştır. Ancak alımlar ilerledikçe Yağlı Tohum- I 
lar Kooperatifler Birliği ayçiçeği bedellerini çiftçi
nin kooperatife olan borçlarını alacaklarından mah- I 
sup etmek suretiyle her bir çiftçinin alacağının he- I 
men hemen % 90'ını geçen bir ödemeyi gerçekleştir
miştir. Buna mukabil Toprak Mahsulleri Ofisi ise I 
çiftçiden satın almış olduğu buğday ve diğer ürün 
bedellerini son zamanlarda ödeyememe durumuyla 
karşılaşmıştır. Bu defa çiftçimiz Toprak Mahsulleri 
Ofisinden parasını alamayınca vadesi gelen senet'e I 
bağlı borçlarını ödeyememek ve yeni ekim için gerek
li olan tohum, gübre ve benzeri girdi ihtiyaçlarını te
min edememek durumuyla karşı karşıya kalmıştır. 

Çiftçimiz, Toprak Mahsulleri Ofisinden ürün be- I 
deUerini alamamaya başlayınca, sorunları bir an ev
vel çözüme ulaştırmak amacıyla bir kısım çiftçimiz 
buğdayını, yeşil veya kırmızı mercimeğini, nohutu- I 
nu ve hatta belli bir süre için ayçiçeğini aynı fiyatla; 

' yani Devletin koyduğu destekleme alım fiyatıyla sata
cak başka bir yer bulamadığı için, daha düşük fiyat
la tüccara satmak zorunda kalmıştır. Şöyle ki : I 

Üretici, yumuşak buğdayın destekleme alım fiyatı 
23 - 24 Türk lirası olduğu halde, yerine göre 18 lira, 
19 lira, 20 veya 21 Türk lirasına, ayçiçeğinin destek
leme alım fiyatı 50 Türk lirası olduğu halde yine 
üretici bu ürününü de tüccara 35 - 40 Türk lirası ara- I 
sında satmak mecburiyetinde kalmıştır. Dolayısıyla 
üretici bile bile zarara uğramıştır; I 

Bu durumları Ofisten değil, çiftçilerin kendisin
den, çiftçi temsilcisi Ziraat Odalarından ve bizzat Te- I 
kirdağ ve yöresinde yaptığım incelemeler sırasında I 
öğrenmiş bulunuyorum. I 

Toprak Mahsulleri Ofisinin mubayaa ettiği çeşit- I 
li tarım ürünlerini nazarı itibara aldığımızda, çiftçi- I 
mize ödemesi gereken para miktarı her halde 9 - 1 0 I 
milyar lira arasındadır. Bu oldukça yüksek bir ye- I 
kûn. Bu durumda bir taraftan Devlet parayı ödemek- I 
te gecikiyor, diğer taraftan çiftçinin. Tarım Kredi 
Kooperatiflerine borcu vardır, gecikme nedeniyle bu I 
borcunu ödeyemiyor, bu defa kooperatiflerdeki bor- I 
cunun faizi işletiliyor. I 
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Zirai Donatım Kurumundan gübre alacaktır, ürün 
bedelini henüz Toprak Mahsulleri Ofisinden almamış
tır; fakat ne olursa olsun gübre bedelinin faizi çiftçi
den peşin alınıyor. 

İşte ülkemizdeki tarım ürünlerinin değerlendiril
mesindeki darboğaz nedeniyle halen bir kısım çiftçi
mizin durumu hiç de iç açıcı değildir. 

Buradan haykırıyorum ; Bankaları, bankerleri ve 
bankerzedeleri koruyalım, enflasyonu frenleyelim 
derken bu toprağın hakikî sahibi müstahsil olan 
Türk çiftçisini pek üzüntüye garketmeyelim. Uygu
lanan para ve kredi politikasının olumsuz etkilerini 
Türk çiftçisinin üzerinden atalım. Açıkça ve halisane 
duygularla söylemek gerekirse, çilekeş Türk çiftçisi
nin 1982 yılına ait ürün bedelleri hiç vakit geciktiril
meden ödenmelidir. Maliye Bakanlığı Ticaret Bakan
lığımıza bu konuda azamî müzaharet göstermelidir. 

Çiftçimiz enflasyonun kahredici zulmüyle karşı 
karşıya bırakılmamalıdır. Onlar toprak gibi sakin, 
sessiz, verimli çalışan insanlardır. Lütfen müsaade 
buyurulsun da bir yılın yıpratıcı çiftçilik faaliyetleri
nin hazzını elde ettiği ürününün bedelini hemen al
makla rahatça tatsın ve huzura kavuşsun. 

Aylarca Toprak Mahsulleri Ofisinin kapısı önün
de bekletilmesin. Bunu çiftçimiz için reva görmeye
lim. Çiftçimize yazık ve günahtır. Bunun önemini ve 
değerini takdir edebilmek için masa başı efendisi ol
mak değil, hakikî bir çiftçi gibi onun hayatını yaşa
mak lazımdır. 

Sayın Bakan; sizin çalışmalarınızda ne kadar has
sas ve duygusal bir insan olduğunuzu biliyorum. Ay
rıca çiftçimizi de nasıl içtenlikle korumak istediğinizi 
de biliyorum. Bu itibarla 1983 yılı uygulamalarında 
şu hususların nazarı itibara alınmasında ülkemiz ta
rımının geleceği ve çiftçilerimiz yönünden büyük 
yararlar mütalaa ediyorum : 

1. 1983 yılında Devletçe yapılacak tarımsal ürün 
alımlarında, teslimden hemen sonra ürün bedellerinin 
çiftçiye peşin ödeme sisteminin getirilmesi en gerçek
çi bir yoldur. Bu uygulamanın yapılması gereklidir. 

2. 1983 yılı destekleme alım fiyatlarının tespitin
de tarımsal çalışmalardaki her türlü girdi fiyatların
daki artışlar ile diğer bilimum girdiler nazarı itibara 
alınmalı ve maliyet tespit edilmeli, üreticilerimiz ma
liyet altında ürün satma zorunda bırakılmamalıdır. 

Ürünlerin destekleme alım fiyatları üreticilerin 
emeğini karşılayacak ve gelecek yıllarda yapacakları 
çalışmaları teşvik edecek şekilde tespit edilmelidir. 
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3. İlgili kararnamelerde yer aldığı veçhile, ürün 
bedellerinin taksitler halinde en geç 6 ay içinde üre
ticilere ödenmesi hükmü kaldırılmalıdır. Zira, Dev
let adına mubayaa edilen ürünler için taksitle ödeme 
sistemi ve bu ödeme sistemindeki gecikmeler çiftçile
rimiz üzerinde olumsuz etkiler yaptığı gibi, çiftçile
rimizi manen ve maddeten perişan etmektedir. Böy
le uygulamalar ülkemizde tarım ürünlerimizin ekim 
alanlarının artırılması, birim alandan daha yüksek 
verim alınması ve kalitenin ıslahı yönünden de olum
suz etkisi olmaktadır. 

4. Toprak Mahsulleri Ofisinde alınan ürünlerin 
halen büyük bir miktarı açıkta, toprak altında ve bir 
kısım ürünler de naylon ve muşamba örtü altında 
muhafaza edilmektedir. 

Geçen yıl Bütçe görüşmeleri sırasında da işaret 
ettiğimiz veçhile, çok yönlü zarar olmaktadır. Bu za
rara bir an evvel son verebilmek üzere kapalı depo
ların yapımı yönündeki yatırımlar hızlandırılmalıdır. 
thtiyaç duyulan kapalı depoların yapımı azamî kaç 
yıl içinde tamamlanmak üzere programa alınmıştır? 

Sayın Başkan, saygıdeğer üyeler; 

Sözlerime burada son verirken, Ticaret Bakanlığı 
1983 yılı Bütçesinin Ülkemiz ve Milletimize hayırlı 
olmasını diler, beni dinlemek zahmetinde bulunduğu
nuz için hepinize Türk çiftçisi adına teşekkür ederek 
engin saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın tnal. 
Sayın Akdemir, buyurun efendim. 
MEHMET AKDEMİR — Sayın Başkan, Danış

ma Meclisinin sayın üyeleri, Sayın Bakanım ve Ba
kanlığın değerli yöneticileri; 

Tical-et Bakanlığının 1983 Malî Yılı Bütçesi üze
rinde söz almamın nedeni, 12 Eylül 1980 öncesi ül
kemizde bulunan tüm kooperatif birliklerindeki anar
şinin birlikleri nereden nereye getirmiş olduğu değil; 
gelmiş geçmiş hemen hemen her iktidarın bu birlik
leri hem anarşi yatağı, hem de personel istihdam de
posu yaptığı da değil ve gene bu birliklere atanan 
üst kademe yöneticilerinde bilgi, beceri, çalışkanlık 
değil, emir ve komuta zincirine azamî gayret sarfede-
ceklerden olmasına dikkat edildiğinden de bahsetme
yeceğim. Bu birliklerde yönetici, sendikacı kışkırtıcı-
lığıyla Devlete milyarlara varan maddî zararlar ver
miş olmasından da bahsetmek istemiyorum. Bahset
mek istediğim, çok yakinen bildiğim, gördüğüm 
ve birçok olaylarına şahit olduğum, rasyonel çalış
ması halinde üreticiyi koruyan, destekleyen ve kâr 
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eden ve merkezi Gaziantep'de bulunan Güneydoğu 
Tarım Satış Kooperatiferi ve Birlikleridir. 

Güneydoğu Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlik
leri 2834 sayılı Kanuna göre kurulmuştur. Aynı Ka
nun hükümleri gereğince de bu Birlikler ve Koope
ratifleri Ticaret Bakanlığına bağlı olup, onun deneti
mine tabi olduğu kadar, onun idaresi altındadır da. 

Güneydoğu Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlik
leri bir arada çalışan 5 ayrı birlikten oluşuyor. Ortak 
sayısı da yaklaşık olarak 50 ila 60 bin civarındadır. 
Bu birlikler ağırlıklı olarak Gaziantep, Urfa, Diyar
bakır, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin ve Adıya
man illeri, ilçeleri ve köylerindeki çiftçileri ortak ola
rak almışlardır ve 5 birliğin 70 tane de kooperatifi 
mevcuttur. Bu 5 birliğin adı, fıstık, üzüm ve mamul
leri bakliyat, ki, bunun içerisinde kuru fasulye, bar
bunya fasulyesi, nohut ve mercimek, kırmızı biber, 
zeytinyağı ve yağlı tohumlardır. 

Güneydoğu Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlik
leri 2834 sayılı Kanun gereğince sadece ortaklarına 
ait kooperatifçilik hizmetleri yapmamakta, ilave ola
rak aynı Kanun gereğince ortak olmayan çiftçileri de 
içine alacak şekilde Devlet adına tarımsal ürünlerde 
uzun yıllardır destekleme alımı görevi de ifa etmek
tedir. Bu suretle kooperatifin kuruluşu bölgede üre
tici ve tüketici yönünden zorunlu ve faydalı olduğu 
kadar; iç ve dış piyasadaki varlığı ve stoklarının mu-
hafazasıyla da Hükümetin emrinde olmaktadır. 

Diğer Tarım Satış Kooperatifleri olan TARİŞ ve 
ÇUKO - BtRLİK'teki gibi geçmiş yıllardaki hatalı 
ve kötü idarelerin Güneydoğu Tarım Satış Koopera
tiflerinde bıraktığı izler de ağırdır. Ancak yerine gö
re sadece kooperatifçilik ve yerine göre de Devlet 
destekleme alımı yapan bu kuruluşlar, bu yönleriyle 
bir nevi kamu hizmeti gören kuruluş niteliğini de ka
zanmış olmaktadır. 

Bünyesinde binlerce çiftçiyi ortak olarak tutan 
bu birliklerde yakın zamana kadar 2 bine yakın da 
işçi personel çalışmaktaydı. Güneydoğu Tarım Satış 
Kooperatifleri ve Birlikleri uzun yıllardır destekleme 
alımları yaptığı için kadroları ve işletme kapasiteleri 
de buna göre düzenlenmiştir. Alımlar yoluyla işçi
lerin aylıkları da bu kaynaklardan ödenmekteydi. 

Bütün bu önemli durumlarına rağmen Gaziantep' 
deki birliklerin bugünkü durumu ciddî ve vahim bir 
noktaya doğru yaklaşmaktadır. Bu husus ekonomik 
olduğu kadar, sosyal huzursuzluk yönüyle de acil 
bir noktadadır. 
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12 Eylül 1980 tarihinden sonra Türkiye'de genel 
olarak yaratılan huzur ortamı içinde her konu önce
likle huzur ve ekonomik yönleriyle düzeltilmek isten
mektedir. Bu yolda adı geçen Birlikle ilgili olarak 
Ticaret Bakanlığı tarafından alınan tedbirler yeterli 
görülmemektedir. Zaman zaman çeşitli formüller 
altında uygulanan yetersiz önlemler sorunu çözmeye 
yetmemiştir. 

Güneydoğu Tarım Satış Kooperatiflerinin önemi 
bölgede büyüktür. Hizmeti çeşitli olup ve zorunlu
dur. Bu birliklerin aynısı olan İzmir'de TARİŞ, Ada-
na'da ÇUKO - BİRLİK, Antalya'da ANT-BİRLİK 
ve benzeri birliklerin hiç birisi kapanma noktasında 
olmayıp, 3 yıldır destekleme dahil ürün alımlarını 
da yapabilmektedirler. Bu suretle ortaklara ve böl
gedeki çiftçilere Devlet hizmeti uzandığı gibi, bu 
kuruluşlardaki çalışanların aylıkları da ödenebilmek
tedir. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; 

Güneydoğu'da çalışan personelin sadece 1982 yı
lı içindeki ödenmemiş aylıkları 5 aylığı geçmiş olup, 
eski yıllardan ikramiye, prim vesair alacakları 400 
milyon Türk Lirası civarındadır. Bu para ödeneme-
diği gibi Güneydoğu Tarım Satış Kooperatifleri ve 
Birlikleri son 3 yıldır destekleme alımlarına ciddî 
ve istikrarlı olarak da girememiştir. Bu yüzden de
vamlı personel vesair masrafına karşılık hiç geliri 
bulunmadığı için bu durum Birlik ve Hazineye de
vamlı külfet olma durumundadır. Ancak zamanında 
ve cesur tedbirlerle bu Birlik ve bunun emsalleri eko
nomik faaliyete kavuşturulabildrlerdi. Şimdi müsa
adenizle Sayın Bakanımdan sormak istiyorum. 

Sayın Başkanım; bu sorularım 10 dakikayla kı
sıtlanan konuşmamı aşacaktır. Sorumu buradan sor
mama müsaadelerinizi arz ediyorum efendim. 

'BAŞKAN — Hayhay. Buyurun Sayın Akdemir. 

MEHMET AKDEMİR — Teşekkür ederim Sa
yın Başkanım. 

1. Güneydoğu Tarım Satış Kooperatifleri ve 
Birlikleri 12 Eylül 1980 tarihinden sonra günümüze 
kadar 3 yıl içinde neden destekleme alımlarına so
kulmamıştır?.. Bu ürünler nelerdir?.. 

2. Birliklerin ihtiyaç fazlası personelinin kanu
nî tasviyesi için zamanında ve yeterli miktarda malî 
kaynak neden tahsil edilememiştir?.. Bu hususta 
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Genel Müdürlü
ğünün tutumu ve sorumluluğu var mıdır?.. Varsa ne-
îerdir?.. 

3. Çalışan personelin sadece 1982 yılı içindeki 
ödenmemiş olan aylık ücretleri 5 aylığı geçmiştir. Sa
yın Ticaret Bakanının zaman zaman şahsî gayret
lerine rağmen henüz ödenmemiş personel ücreti top
lamı 350 ila 400 milyon olduğuna göre bu husustaki 
tedbirleri ne olacaktır?.. 

4. Ödenmemiş ücretler yanında Sosyal Sigorta
lar Kurumu primleri ve Maliyeye olan vergi borç
ları nasıl, ne zaman ve ne suretle ödenecektir?.. Bu 
durum Birlikleri, idareciler dahil personeli tamamen 
yıpratmış, bezdirmiş, bıktırmış ve çöküntüye uğrat
mıştır. Birliğin ticarî itibarı kalmadığı gibi, uzun yıl
lar büyük emeklerle Birliğin elde ettiği iç ve dış pa
zarlar Kooperatif Birliğinin elinden çıkmaktadır. Bu 
hususun önemi Bakanlıkça nedir ve ihracat için za
yıf bir nokta olma durumu yok mudur?.. 

5. Birlik personelinin bir kısmı ücretlerini ala
madığı için hizmet akitlerini tek taraflı olarak feshe
derek, dava yoluyla alacağının tahsilime gittiği için 
Birliğin ve Hazinenin bu yolla masrafı artmaktadır. 
Buna tedbir düşünülmekte midir?.. 

6. Kaliteli ve yeterli nitelikte personel Birlikten 
süratle kaçmaktadır. Esasen alımlara girememiş olan 
Birliğin düzeltilmesi halinde bu kere tecrübeli ve ma
kul maliyetle eleman temini kalmayacaktır. Bu se
beple Bakanlığın, yasal olan ödenmemiş personel 
ücretlerinin süratle ödenmesini sağlayacak tedbirleri 
nelerdir?.. 

7. Adı geçen birliklerin Sosyal Sigortalar Kuru
muna ve Maliyeye olan borçları vardır ve Sosyal Si
gortalar Kurumuna olan şu andaki borcu 42 milyon
dur. Sigorta prim borçları için Birlikte bu ay için
de haciz işlemleri yapılmıştır ve elinde kendi per
soneline yedirecek parası da katmamıştır. Bunun için 
bizim Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğüne, «Aman 
bu haciz kaldırılsın» şeklindeki girişimlerimiz devam 
etmektedir. Bu durumda sigorta primlerinin bakiyesi 
için devam edeceğine göre; Bakanlıkça ne gibi ted
birler alınacaktır?.. 

8. Birliklerce alımlar yapılmadığına göre kendi 
kaderine terk edilen çiftçinin ürünün değerlendiril
mesi nasıl olacaktır?.. Toprak Mahsulleri' Ofisinin 
kırmızı mercimek için bölgedeki 52 Türk Liralık ki
logram taban fiyatına rağmen, bu ürün bölgede bu
gün. 35 ila 40 lira arasında satılmaktadır. Bu hale 
göre taban fiyatı uygulaması maksata uygun olmuş 
mudur?.. Güneydoğu Birlikleri de mercimek alsay
dı bugünkü durum olur muydu?.. 

9. Güneydoğu Tarım Satış Kooperatifleri Bir-
liklerindeki gerek personel ve gerekse de işletrnelerin-
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den doğmuş atıl kapasite Memleket, Birlik ve Hazi
ne için zarar değil midir ve bugüne kadar miktarı ne
dir?., 

10. Büyük gayretler içerisinde bulunan son Ge
nel Müdürden öncekilerinin görevleri süresince yurt 
dışına uzun süren seyahatlar yaptığı ve bu seyahat-
lardan hiç bir olumlu netice alınmamış olmasına 
rağmen, büyük miktarlar tutan harcırahlar aldıkları 
ciddî söylentilerdir. Bu hususun araştırılıp, araştırıl
madığı?... 

Sayın Başkanım, değerli üyeler; 

Sayın Ticaret Bakanlığının bugüne kadar olan 
mezkûr birliklerle olan ilgili çalışmalarının özellik
le ekonomik düzeyde personel haklarının tediyesin
de ve bu yolla Birliğin çalışmasını sağlama gayret
lerinin bölgede büyük bir huzur sağlayacak binler
ce çiftçiyi koruyacağı ve Birlikte çalışanları huzura 
kavuşturacağı dikkate alınarak cevaplandırılmasını 
arz ediyorum. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; 

300 kişinin çalışmasıyla rasyonel hizmet verebile
cek ünitede 1, 340 kişi çalışırken, Bakanlığın çeşitli 
yetkili kademelerine 'bizzat ben ve Sayın Sami Daçe, 
Kooperatif yetkilileri, Gaziantep Sıkıyönetim Yar
dımcı. Komutanlığı acil tedbirler önermiş olmamıza 
rağmen bürokratik engeller, kırtasiyecilik ve en önem
lisi ve inancım, meseleyi çok ciddiye almamak, Dev
letimizi milyarların üzerinde zarara uğrattı, çalışan 
personelin tümünü maaşsız, işsiz oturttu, perişan et
ti. Bugün tasviye işlerinin çok çok geç de olsa sür
dürülmeye çalışıldığını öğrenmiş olmam sevindirici 
gibi ise de, devletin milyarı, işçinin, memurun boş 
oturarak alamadığı maaşı beklemesi, ortaklarının ve 
yöre çiftçisinin ürettiği el emeği - göz nuru mahsu
lünün desteklenmeyerek yok pahasına satılması, ucuz 
fiyat olunca da ihraç edilen ürünlerden elde edile
cek dövizlerin azlığına neden olunması, kaplumbağa 
hızı ile devam öden tasfiye işinin pek de sevindirici-
liğint koymamıştır. 

Devletimize, dolayısıyla tüyü bitmemiş yetimimi
ze, üretici çiftçimize, içinde çalışan 1 OOO'in üzerin
deki personel vatandaşımıza bu kadar zararın veril
mesine neden olanlardan Sayın Bakanımız ve ilgili 
diğer yöneticiler herhalde hesap soracaklardır ve 
netice olarak, yılan hikayesine dönen Güneydoğu 
Tarım Satış Kooperatifleri ve Birliğini, fonksiyonu
nu yapan, yurt ekonomisine ve çiftçimize hizmet ede
bilecek rasyonel çalışan kuruluş haline getirebilirler 
mî? Getirebileceklerse ne zaman getirecekler? Zira 

beklemeye tahammülü hiç kalmayan bir kuruluş ha-
l'ino gelmiştir. 

Bu düşüncelerimle 1983 Malî Yılı Bütçesinin Ti
caret 'Bakanlığımıza, ülkemize ve rasyonel çalışma
sını beklediğimiz bağlı kuruluşlarına hayırlı ve uğur
lu olmasını diler, derin saygılarımı arz ederim. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akdemir. 
Sayın Gökçe?.. Yoklar. 
Sayın Aksoy,buyurunuz efendim... 
AB'BAS GÖKÇE — Geldim Sayın Başkan... 
BAŞKAN —- Artık Sayın Aksoy'dan sonra söz 

vereyim Sayın Gökçe. 
ABBAS GÖKÇE — Peki efendim. 
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Aksoy. 
ALÂEDDÎN AKSOY — Sayın Başkanım, muh

terem arkadaşlar, Sayın Bakanım ve Bakanlığımızın 
güzide ve seçkin personeli; 

Sözlerime, Türkiye'mizin ihracat seferberliğinde 
çok olumlu adımlar atan ve ihracatçıyı teşvik eden 
Sayın Bakana teşekkürle başlıyorum. 

1982 yılında 6 milyar doları geçkin ihracatımızın 
olması ve bunun ileride daha da büyüme istidadı 
göstermesi bizim için sevinilecek bir haldir. Ancak, 
Konya vilayeti kadar büyüklükteki Hollanda'nın se
nelik ihracatının 72 milyar dolar olduğunu hesaba 
katarsak «Biz daha ihracatın başlangıcında bile deği
liz» dememiz gerekir. Bu bakımdan, yurdumuzun ge
rek tarım ve gerekse sanayi ürünlerinde potansiye
linin çok büyük olduğundan hareketle daha çok yol 
katetmek ve daha iyi sonuç almak zorundayız. Bu 
iyi sonucun alınması her şeyden önce ihracatçılara 
yeterli bilgi, görgü vermekle ve aynı zamanda iyi 
niyet gösterisiyle mümkün olur. 

Bazı konular var ki, bakanlıkların birbiriyle olan 
münasebetlerinin gereği veya'hutta bakanhklarüstü 
kurullar sebebiyle ihracat konularında büyük tıkanık
lıklar almaktadır. Daha doğrusu, ihracata yönelik 
olan firmaların büyük bir kısmı ihracat işlerinden 
şimdiden tedirgindir ve ileride kendilerinin karanlık 
günlerin beklediğini görmektedirler. 

Teşvik tedbirleri münasebetiyle ihracatçı perişan 
vaziyettedir. Bu bakımdan, planlamanın uyguladığı 
teşvik tedbirlerinde Hükümetin öncelikle aracı ve 
tavassut rolünü göstermesi gerekir. 

Bir hususu arz etmek istiyorum : 81 - 5 nolu İh
racatı Teşvik Tebliğinin 81 inci maddesi su baskını 
gibi halleri tecil sebebi olarak saymıştır. Satsuma ih
racatıyla iştigal eden ve 7,5 milyon dolara yakın bir 
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kapasitesi olan Gümüldür'deki bir müessese, 1981 yı
lı su baskını sebebiyle programını gerçekleştiremedi
ğinden bahisle bu maddeye göre kendisine bir süre 
tanınmasını istemiş; fakat Teşvik Dairesi bu süreyi 
vermemek suretiyle bu ihracatçıyı iflas eder duruma 
getirmiştir. Halbuki, istenen süre tam ihracatın ger
çekleşeceği 31 Mart tarihine kadardır. 

Bu bakımdan, bu gibi hallerde çok sıkı hareket 
ötmemek ve toleranslı davranmak gerekmektedir. Zi
ra, tam işin bu kıvamlı halinde bankalar eğer işe 
el koyduğu takdirde; günde bin işçi çalışmaktadıır, 
bu işçiler heder olacak ve aynı zamanda ihracat im
kânı ortadan kalkacaktır. Ben Ticaret Bakanımız 
Teşvik Dairesiyle bu gibi hallerde sıkı münasebette 
olmasını istirham ediyorum. 

Sayın Ticaret Bakanımızın Devlet Planlama Teş
kilâtında çok büyük emeği vardır; fakat Devlet Plan
lama Teşkilatı maalesef Sayın Bakanımızın bıraktığı 
gibi değildir. Sözleşmeli personel olarak çalıştırılan 
bu personelin mutlaka mal beyanına tabi tutulması 
lazımdır. Ne yapıp yapıp devam edegelen büyük de
dikoduların önünün alınması gereklidir. Bu devletin 
itibarıdır. 

Saygıyla arz ediyor ve Bütçelerinin Sayın Bakan
lığa hayırlı olmasını diliyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aksoy. 
Sayın Gökçe, buyurunuz efendim. 
ABBAS GÖKÇE — Sayın Başkan, değerli arka

daşlar, Saygıdeğer Bakanımız ve Ticaret Bakanlığı
nın mümtaz temsilcileri; 

'Ben bugün Ticaret Bakanlığının Bütçesi üzerin
de söz almayacaktım; fakat daha evvelden beri süre 
gelen ve bugün en üst düzeye varan bir çığlığa, bir 
feryada kulaklarımı kapatamadım. Bu nedenle bunu 
yüksek huzurunuzda Saygıdeğer Bakanıma arz et
meyi gerekli gördüm. 

Sabahleyin Saygıdeğer Bakanımızı aradım, gö
rüşme imkânım olmadı. Bizim de Komisyon olarak 
bazı işlerimiz vardı. Bu yönden meseleyi yüksek hu
zurunuza getiriyorum. 

Kars'tan bir çığlık geliyor; yetiştirici, besici, tüc
car basıyor çığlığı; «Karakış bastırdı her tarafı, her 
taraf karlar altında» diyorlar. Yetiştirici basıyor çığ
lığı, besici basıyor, tüccar basıyor çığlığı : «Rusya' 
ya ihracat yapılacaktı, mallar elimizde şişti kaldı, bir 
canlı büyükbaş hayvan (Sığır ya da dana) bir gün
de ağırlığı kadar lira yiyor (Yani 500 kilo ise, 500 
lira yiyor bir günde) ve böylece perişanız, bizi kur
taracak bir makam yok mu?:.» diyorlar ve «Tica

ret Bakanlığı Et ve Balık Kurumu nezdinde teşeb
büste bulun, bizim ilimizi temsil ediyorsun, bizim 
halimiz bu.» diyorlar. 

Meselenin üzerine eğildik, «Mesele nedir?» diye 
merak ettik ve öğrendik ki, Sovyet Rusya'ya 7 bin 
ton büyükbaş hayvan ihracatı konusu varmış. Bu ih
racat konusunda başlangıçta bir firma anlaşıyor ve 
yapma teşebbüsü içerisinde iken bu firma şikayet 
ediliyor. Şikayet üzerine Yüksek Bakanlığımız işe el 
koyuyor, el koymayla birlikte Et ve Balık Kurumu
nu bu işle görevlendiriyor. Et, ve Balık Kurumu me
seleye el koyuyor ve bundan sonra olaylar gelişi
yor. 

Sovyet Rusya'ya verilecek canlı hayvan 8 - 10 ya
şında olup ve 1971 yılından bugüne kadar hiçbir 
ülkeye ihracatı yapılamayan, damızlık ve koşum gü
cünü yitirmiş, düşük evsafta et veren, başka yere 
ihraç etme şansı olmayan hayvanlardır. Büyük bir 
fırsat ayağımıza gelmiş. Hiçbir yere ihracatı müm
kün olmayan, hele Arap ülkelerine, İran'a, mümkün 
değil 8 - 10 yaşında koşum ve damızlık niteliğini yi
tirmiş bir hayvanı ihraç etmek... Bu imkân ayağı
mıza gelmiş, faydalanmasını bilmiyoruz. Oysa bu 
ihracat gerçekleştirildiği takdirde ülkemize geniş öl
çüde ihracattan döviz gelmiş olacaktır. 

Et ve Balık Kurumu devreye giriyor; ama bile
miyorum, bana intikal ettirildiği gibi değildir, öyle 
olacağına inanamıyorum; çünkü ben Ticaret Bakan
lığı ve Et ve Balık Kurumu nezdinde yaptığım te
şebbüste kendilerinin olumlu çalışmalar içerisinde 
olduğunu anladım. Fakat ne var ki, işte ortada da 
bir hesap var; «Halep oradaysa arşın burada.» Ay
lar geçti, aylar geçti; kış geldi, kıyamet oldu; hu
dut kapısında köylü, besici, tüccar yakmıyor, yal
varıyor, karın altında, yağmurun altında hayvan 
orada bekliyor. Bir türlü iş kuvveden fiile çıkamı
yor . gerçekleştirilemfiyor. 

Mesele neymiş efendim?.. Kliring meselesiymiş, 
akreditif meselesiymiş... Bu bir türlü halledilemiyor. 
Saygıdeğer Bakanımızın bunun üzerine ehemmiyetle 
eğileceğine inanıyorum. 

Efendim, Et ve Balık Kurumundan da bir şika
yet var. Deniyor ki, «Et ve Balık Kurumu tonunu 
1 750 dolara ihraç ediyor ve köylüye, besiciye, tüc
cara kilosu 220 liradan işlem yapıyor. % 35'de fa
hiş bir komisyon alıyor.» Ben bunun gerçek oldu
ğuna inanamıyorum. Çünkü bir devletin bir vatan
daşından bu derece fahiş bir komisyon ve ticaret yo
luna girebileceğine inanamıyorum. 
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Böyle olunca, buna da razı vatandaş; «Yağmur 
altında, .kar altında bittik, perişan olduk.» diyorlar. 
Gece sabahlara kadar evimin telefonu durmadı; sa
bahleyin yine bu konuyu dile getirmemi istediler. 

Saygıdeğer Bakanımızın buna tez elden bir çare 
getireceğine inanıyor, Heyetinizi saygıyla selamlıyo
rum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gökçe. 
Değerli üyeler; 
Ticaret Bakanlığı Bütçesi üzerinde söz alan sa

yın üyelerin konuşmaıiarı tamamlanmıştır. 
Sayın Bakanın eleştirilere, isteklere ve temenni

lere cevap vermeleri için, kendilerini kürsüye davet 
ediyorum, 

Buyurun Sayın Bakan. 
TİCARET BAKANI KEMAL CANTÜRK — 

Sayın Başkan, Danışma Meclislinin değerli üyeleri; 
sözlerime başlamadan evvel hepinizi saygıyla selam
lıyorum. 

Bakanlığım Bütçesi dolayısıyla söz alıp eleştiri
lerde bulunan, fikirlerini ifade buyuran bütün arka
daşlarıma da ayrıca teşekkür ediyorum. 

Yapılan konuşmalarla ilgili olarak sunacağım ce
vaplardan evvel, Bakanlığımın görmekte olduğu gö
revler dolayısıyla, şu 2 sene zarfında hangi noktadan 
hangi, noktaya geldiğimizi arz etmekte yarar görüyo
rum. Çünkü, malumları olduğu üzere Ticaret Bakan
lığı Türk ekonomisinin gidişinde önemli bir fonk
siyon görmektedir ve bu fonksiyonu dolayısıyla da 
görevlerini yapıp yapmama açısından önem taşıyan 
bir durumdadır. Görevlerini iyi yapıyor ve bu görev
lerini yaparken istikbale ait durumları da iyi yansı-
tabiliyorsa, bu takdirde değerlendirmeler ona göre 
yapılır, aksi halde değerlendirmeler başka türlü olur; 
fakat en önemlisi, ulusal kaderimizin dayandığı Türk 
ekonomisinin gidişi hakkında bugün, yaptığımız gö
revler dolayısıyla bilgi sunarken, Türk ekonomisi 
hakkındaki durumu iyi veya kötü diye değerlendire
bileceğimiz bazı hususları burada kısaca ifadede, bü
tün bu maruzatım açısından yarar görmekteyim. 

Bilindiği üzere, Türkiye'nin en önemli ekonomik 
sorunlarından birisi olan ekonomik kalkınma dışın
da, döviz gelirlerinin artırılması gelmektedir. Ekono
mik kalkınma temelde esas ekonomik sorundur; fa
kat bu daha çok geniş anlamlı bir ifade olduğu için, 
ayrıntı bakımından meseleye bakmamız gerekir. O 
zaman da Türkiye'nin en önemli sorununun döviz 
gelirlerini artırmak olduğunu hepimizin kabul etme
miz gerekir. 

Bugün birçok sıkıntıların nedeni, aslında enflas-
yonist ortamdan kaynaklanmaktadır; ama bu enflas-
yonist kaynaklardan gelen kötü durumun temel ne
deni dövizsizliktir. Dövizsizlik olunca Türkiye'nin 
en önemli sorununun böylece döviz artırıcı bütün 
faaliyetlerin ne şekilde en iyi tarzda olacağının tes
piti ve bunun gerçekleşmesi büyük bir sorun olarak 
ortaya çıkar. Binaenaleyh, ben meseleye buradan baş
lamak istiyorum. 

Bu ihracatımızın artışında sadece miktar önemli 
değil, ihracatın yapısal durumu da büyük önem ta
şımaktadır. Şöyle ki, eskiden ananevi mallarımız di
ye adlandrdığımız ziraî mahsullerin ihracatımızdaki 
yeri çok yüksekken, şimdi durum tersine dönmüş, ih-
racaatımızda sınaî ürünlerin yeri % 60),6'ya yüksel
miştir ki, bu, çok sevinilecek bir olaydır ve Türkiye' 
nin döviz yüzünden ortaya çıkmış olan sorunlarının 
hallinde bu, çok önemli bir merhaledir. 

ıBu itibarla bugünkü şartlarda ve bugünkü du
rumda bu ihracatımızdaki artışın seyri, demin söy
lediğim, geçmişte bizi tehdit eden dövizsizliğin or
tadan kaldırılması bakımından çok önemlidir ve 
tekrar ediyorum, enflasyonun büyük bir kaynağım 
teşkil eden bu dövizsizlikten kurtulma olayı bizi iyi 
bir duruma getirecek demektir. 

İhracattın öbür itarafina 'baktığımız zaiman helmen 
Athallalt şüphesiz alkla gel'ir. İthalat 'da ©kon'omlMn 
yürülmesli ve devamı liçin çok önemli bir faktördür. 
lışite bu (ithalat faktörü de başarılan işler içerisinde 
önemli fak yer ıtufcar ve bugünkü şıaırtöaırda hakikaten 

Buradan başladığım zaman «Durum nedır?»'i 
şöylece görmek kabildir : Cumhuriyetimizin kurul
duğundan beri döviz noksanı, demin de arz ettiğim 
gibi, Türkiye'nin başlıca uğraşı alanı olmuştur ve bü
tün gayretlere rağmen dövizlerin gelişinde önemli ro
lü olan ihracatta 1980'lere kadar artış olamamıştır. 
Ta 1964 yılında 400 milyon doları aştığı zaman ih
racat, âdeta büyük bayramlar yapmıştık. Binaen
aleyh, şu andaki rakamlarla o 400 milyonun gerçek
leştiği tarih arasındaki 16 yılı hesaba katarsak şim
di ne kadar iyi durumda olduğumuzu görürüz; fa
kat bu iyi durumda olma olayı da geriye doğru 2 se
ne içinde olduğundan, geçmiş dönemde ne kadar sı
kıntılı durumlarda olduğumuz iyi anlaşılmış olur. 

Meseleye bu açıdan baktığımız zaman sununla 
karşılaşıyoruz : Türkiye ihracatını artırma yolunda 
büyük mesafe almıştır. Binaenaleyh, bizim görevi
mizin başladığından itibaren ortadaki gelişmeler bu 
yönde hepimizi sevindirmelidir. 
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liithalatımız memleketin ihtiyacını karşılayacak düzey
dedir. Bundan dolayı da ımiemlıeketim ekonomisinin 
gidiş'indeki iyiliği göstermesi açısından sevinmemiz 
gereken (bir durumdayız. 

Binaenaleyh, Türkiye'min ıbir mamada ekonomik 
kaderimde! iyiye gidişin 'bu tiıkü unsurundan dolayı 
hepimiz memnun olmamız gerekir. 

Bu gidişin şu anda birtakımı tereddütlü durumlar 
dolayısıyla Ibelki devam edip etmemesi hususunda 
bazı düşünceler olabilir, endişe verici durumlar var
dır diye Ikonuşm'alar yapılabilir, fikirler ileri sürüle
bilir; fakat bunun böyle 'olmadığını size şu anda elim
de 'bulunan ilki rakamla ifade etmek istiyorum: 

Geçen senenin 9 uncu ayı itibariyle ihracat ve it
halat arasındakii fark 3,5 milyar dolar idi (Dış ti
caret açığımız böyle idi): bu sene bu 3,5 milyarlık dış 
'ticaret açığı 2,3'e düşmüştüir. Bu çolk sevindirici bir 
olaydır; yani ihracatımız hem artıyor, ithalatımız 
azalıyor anlamıma değil, ihracatımız, ithalatımızı iyi 
finanse ediyor demektir. Bir de Türkiye'de sınaî üre-
ttimıin artışı dolayısıyla dışarıdan yaptığımız ithalata 
gerek kalmıyor diye de düşünmemiz gerekir. Bu iti
barla şu talblo Türkiyö'nim ekonomik görünümünde 
çolk önemli bir tablodur, hepimizin istikbale güven- " 
le bakması içlin yeterli İbiir ıtalbiadur. 

Bunu söylerken, ısorunlaırıımız yoktur, dkonomiık 
durumumuzun devamlı olarak dikikait eitmeden de ra
hatça yürüyeceği anlamımdan bir beyanda bulunmak 
istemiyorum. Burada ifade etımefc 'istediğim şey; Tür
kiye'nin en önemli diki sorumumda vartam iyi mofc-
ıtadır ve bu varılan iyi noktanın devamlı olarak ge
lişmesi de şarttır. Bu şart oluşu düşünerek, ulusça 
(bu istikamette devamlı 'bir çalba içerisinde1 bulunıma-
mız gereiklıidir, 

Ülkemizin içinde bulunduğu şartlarda en önemli 
sorun kalkınma ısorunumuzdur demlişitiım ve genel an
lamda olduğu için ihracat ve ithalata öncelik ve-
ırip, diğer kısma geçmemiştim; falkat hemen şunu ifa
de etımek isiter'iım ki, kalkınma 'alanında da beli öl
çüde gelişmeler başlamışitıır. Hepinizin bildiği gibi 
millî gelirdeki iki seme evvelki gerileme yerimi aft-

*ma haline, yüzde 4,5'luk bir millî gelir artışı şek
line dönüşmüştür. Bunun ileride daha iyi ıbir geliş
me haline dönüşeceğinden de hiç birimizin şüphesi 
'olmaması lazımdır. Yeter ki,, oyunum kurallarına 
daima uygun şekilde kendimizi tabi kılalım ve eko
nominin gereği olan her tedbiri zamanımda alıp, kal
kınma içim gereken, 'güven ortamını, yatırımların ya
pılması ortamım tam manasıyla devam eittirblim. 

İşte 12 Eylülden evvel kaybolan bu ortam artık 
unutulımalıdır, unutulmuştur, bir daha geleceği düşü
nülmemelidir ve büyük bir güvenle yeni yatırıma gi
recek şekilde ulusça hareket etmemiz lazımdır. Bu 
yönde Devlet ©finden gelen altyapı faaliyetini şüphe
siz yapacaktır, yapmalıdır; ama özel kesimin bura
da Devlete yardımcı olması ve yatırımlarım gelişmie-
sinde büyük bir gayret içerisine girmesi gerekir. 

Tabiî bunlarım da kendine göre birtakımı gerek
leri vardır, o gerekler alınaın elkoinomik tedbirlerle 
derhal yerime getirilmiş değildir; ama getirilme yo-
1 undayız. Bu itibaıria memleketimizin istikbaline bü
yük bir güvenle hepimizin balkması için bütün se
beple mevcuttur, yeter ki (Tekrar ediyorum) elbirli
ğiyle bu konuda fikir birliği içerisinde olup, çalışa
lım ve1 bu şekilde yolumuza devam edelim. 

Türk ekonomisinin bu yatırım ve millî gelir ar
tışı Ve ithalat, ihracatıyla 'alâkalı hususlar dışında 
öteden 'beri enflasyonist baskı diye şikâyet ettiğimiz 
ve ülkenin bunaldığı enflasyonist baskıdan da kur
tulma çabalarınım devam ettiği ıhepiiıriizce malumdur. 

©ildiğiniz gibi Hükümetimiz 1982 yılı içim hedef 
olaralk yüizdle 25'ilk bir enflasyon hızımı nazarı iti
bara almıştı, hedef buydu. Normali olaralk bu hede
fin gerçekleşeceği şu andaki rakamlara göıre görül
mektedir. Şüphesiz birçok kötü faktörler de şu an
da ekonomik durumumuza menfi etki yapmaktadır; 
dünya dkbnoirncsime yaptığı gibi. Dünyada bugün eko
nomide durgunluk vardır, enflasyonist baskılaır "var
dır ve dünyada işsizlik problemi bütün ağırlığıyla 
kendini belli etmıektedir. Binaenaleyh, bütün dünyada 
kendimi h'isset'tiren bu kötülükler şüphesiz bizim ül
kede de esintisini gösterecektir. Biz bunları bildiği
miz için bunlara karşı tedbiriiyiz, bu tedbirler dola
yısıyla da devamlı olaralk gerekenlerin yapılması ça
bası içinde bulunmaktayız. 

Şu andaki fiyat hareketlerime baktığımız zaman, 
1982 yılının (Yani bu yılın) ilk 10 ayındaki artış, Ana
lık sonundan bugüne kadar yüzde 16,9 olmuştur. Da
ha liki ayımız vardır, Ibiz 'yüzde 25 demiş idik. Gerçi 
o yüzde 25'in hesabı bir başka hesaptır; falkat çok 
'büyük farklılık arz etaez, ortalamadır, yılbaşından 
bu yana kadarki1 rakamlarıdır, bir iki puan belki 
faükedebilliır; falkait yüzde 16,9'u, yüzde 17 desek, 
önümüzdeki ilki ayı da düşündüğümüz takdirde hedefe 
varacağımızı bunda görmüş olabiliriz. Daha evvel 
birtakımı vesilelerle yüzde 25 olacaktır diye çeşitli 
beyanlarımız olduğumda, 'burnum aksimi iddia eden
ler bulunmuştu, bu iddiaların olması da normaldir; 
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fakat ben burada bir duruimu tespit için Hükümetin 
hedefine varmak 'bakımından 'gösterdiği gayretlerin 
şu 10 'ay 'içerisinde gerçekleştiğini ifade etmek isti
yorum. Gene o yüzde 25 hedefinin ibazı alındığı he
saba 'göre, geçen senenin Ekimlinden, bu senenin Eki
mline olan yüzde 21; (Y'ani 'bizim yüzde 25'ten daha 
aşağı şu anda) şüphesiz bu son zaman'larım etkisiyle 
belli bir artış 'olacaktır, bu artış olmasını şu anda 
nazarı itibara 'aldığımızda, o yüizde 25 hedefi böy
lece gerçekleşecektir ıdiıye Ikaibul etmemiz lazım. 

Şüphesiz zam hiçbirimizin arzu ettiği bir husus 
değildir. Zam, 'aslında bir yönüyle tüketicinin, genel
de bütün ulusun şikâyet edeceği bir durumdur, bu
nu biliyoruz. «'Biliyorsunuz da niye zam yapıyorsu-
nuz?»un da soru olarak ortaya çıkması ımukadder-
dir, 'Bültüırr mesele bu zam yapılmasa mıe olurduyu iyi 
»tespit etmektir. Bu zam 'yapılmasa ine olacağını iyi 
bilirsek, yapılan zamımın »tahribat mı, yoksa iyilik: mi 
siağladığıını iyi düşünür ve buluruz. Bu zamlar ol
masa, hâsıl olacak büyük açıklar nedeniyle! enflas
yonun ıteikrar yenli başıtan ortaya çılkması ve büyük 
bir felâket halinde, vaktiyle müşahede 'ettiğimiz o 
ortamın geri gelmesi olur,: 

'Binaenaleyh, demin bir 'arkadaşımız değindiği 
içlin Ibu kanoya temas ©diyorunu: Şu anda Hükümet 
me yaptığımı, ine yapacağını planlayıp, ona göre ha
reket etmiş olduğu için, bu boşa gitmeyen olayları 
bir manada beklemeyen olaylar diye kabullenmeme
miz ve bilinçli 'olarak yapılan ve yapılacağını daha 
evvelden hesaplayıp yaptığımız olaylar ve aldığımız 
tedbirler olarak değerlendirmemiz lazım. Bu itibarla 
da, hepimizin bu uygulaman politikaya ve yapılan 
işleri yapıcısı olan idareye güveninin tam1 olmasını 
ben burada idle getirmek işitiyorum. 

\Bu genel ifadelerim yanında, Türfciye'ımlizin içlin
de bulunduğu santiarda en önemli sorununun, bu 
arz ettiklerimin dışında, şüphesiz bu iyiliklerin de
vamı gelmektedir. Bunun devam edip etmeyeceği; 
bu iyiliklerin devam etmeyeceği hususunda zaman 
zaman tereddütler 'hâsıl olmaktadır. Mesela; «İhra
cat hep böyle artacak mı, ithalat ihep bu şekilde den
geli yapılacak mı?» şeklinde birtakım sualler akla 
gelmekte ya da, «İhracatta kazandığımız pazarları 
devam ettirme imkânını bulacak mıyız?» - sekilinde 
düşünceller olmakta.; Aslında bana göre ve Hüküme-
tiımizin görüşüne göre, hiçbir şekilde ıbu durumdan 
endişe etmememiz lazım. Devamlı olarak bütün ya
pılanların devamlılığını sağlayacak tedbirler üzerin
de duruluyor ve bunlara mutlalk surette uyulması J 

için 'büyük gayret sarf ödıiliyor ve kurulan sistem de 
bu dikkatin gösterilmesini sağlayacak şekildedir; 
bundan hiç kimsenin tereddüt ve şüphesi olmaması 
lazımdır.: Bu 'itibarla tekrar ediyorum; bugünkü du
rumda memleketi-, ekonomik güçlükleriyle savaşta 
artık Ibir yerde köşeyi dönmüş yahut tepeyi aşmış 
diye telâkki etmemiz, lama devamlı olarak dikkatli 
hareket etmemiiz gerektiğini de ifade etmek istiyo
rum. 

ıKısaca bu belirttiğim hususların dışında, mem
nun olmadığımız bazı durumlar da var. Bu memnun 
olmadığımız durumlar, demin arkadaşlarım tarafın
dan dile getirildi. Bütün arkadaşlarımın beyanlarıyla 
ilgili 'olarak bazı 'hususları arz edeceğim; fakat genel
de! iki önemli şikâyet var. Bunlardan bir tanesi, üre
ticimin layıkı veçbi'le korunamadığı; bir de, bu üre
ticiyle alakalı birliklerle ilgili olarak bazı hususilarda 
tereddütlü durumlar oldu. Bu ika nokta üzerinde kı
saca durmak istiyorum. 

[Hakikaten, 'bugün uygularnalkta olduğumuz birta
kım ekonomik tedbirlerin sıkıcılığı hepimizin mailu-
mudur< Bu sıkıcılığın temellinde Merkez Bankasının 
piyasaya fazla para çıkarmaımıası yatmaktadır. Bunun 
da manası şudur: Merkez Bankasının verdiği ikredi-
ler belli llimitler içenisinde verilmelidir ve verilmıek-
tedir. O limitler aşılınca, ekonomik bunalım tekrar 
başlar; bu başlamayı önlemek için, bu limitler çok 
dikkatli şekilde korunur ve buna riayet 'edilir. Bu
nun manası da şudur: 'Bilhassa üreticiye" Merikez 
Bankası vasıtasıyla açılan krediler, netice iltibariyla 
bu sınırlılık içerisinde mahkûm kalmakta ve yeterli 
olmaktan çıkmaktadır,. Çıkınca; diyetim ki, çiftçimi
zin 'atateri buğdayı, lalınteri ayçiçeğini ve diğer mah
sulleri derhal peşin para verip almak yerline, bu pa
ralar verilrnıediği için, onların hakikaten bizleri de 
derimden yaralayan sıkıntılı dorumlarını ortaya çı
karmış oluyoruz. Bu, kesinlikle istemediğimiz bir 
husus. Bunun en asgarî düzeyde olması için büyük 
gayret sarf dtmielkteyiz; ifalkait bütün' bunlara rağmen, 
üzücü ıduruımlar olmaktadır. Tabiî, sosyal olaylarda 
önemliı olan, her olayın iyi cereyan etmesidir. Ne 
kadar iyi cereyan ederse etsin, 'bir yerde bir aksak
lık oldu muydu, o aksaklık nazarı itibara alınır, 
diğerleri unutulur. Mesela buğday konusunda böyle
dir. Allah bu sene büyük bir nimet olarak iyi mah
sul verdi ve 2,5 milyon tondan fazla buğday alımı 
yaptık. Diğer ürünlerle beraber 3,5 milyon tonu ge
çen lalım yapıldı. Aşağı yuikarı bunlar 76 milyar lira 
tutmaktadır, bunun aşağı yukarı 65 - 66 milyarlık 
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Ikısımı filen ödendi; yani şu anda ödenmeyen 9 mil
yardır. 9 mülyann da ödenmemiş olması; samki buğ
day üreticisi ve 'diğer hıulbulbat üreticisi, bakliyat 
vesaire üttelfciciiısiıne çok zanarlı bir dururnı ihdas edil
miş -gfilhi ıbir tablo ortaya çıikattmalktadır. Halbulki, 
demin de arz ettiğim üzene, alınan 76 mlilyarlıık ürü' 
ıııe muika'bil ödenmiş olan parayı düşündüğümüz za
man, şu anda ödenemeyen Ikısım (iki sonradan geti
renlerdir) aşağı yukarı !% 10'dan biraz fazladır; fa-
Ikalt 'bunum ödenmesi içtim büyük bıiır dikkatle gayret 
sarf edilmektedir. «Ne gayret sıarf ediyorsunuz?.» di
ye sorarsanız; çok şey yapıyoruz. Mesela, normal 
olarak ibizim Ofise Merkez Bankasından para alıp 
vermidmiz lazıtm; ıbaşjka kaynak yok, halbuki Ziraat 
Banlkasundan para alıp verdik. Rendi yaptığı satım
lardan hâsıl olan parayı yatırması gerekiyordu om-, 
lan yatırttırmadıik, üreticiye ödettik. Yani bu görü-
ten tablo, eğer bu gayretler olmasaydı, 9 ımiyarlılk 
borç yerine şu anda ibu, en azımdan 21, 22 milyar ola
caktı, 

Bununla, ifade etmek istediğim, Hükümet bir 
yerde, «İşite me yapalım, bu ıkaidar» demiyor, somuna 
ıkadar götürüyor, !bir maktada da güçsüzlük başlıyor. 

Yalnız, burada bir şanssızlığımızı belirtmek isti
yoruz. Bu tabloların teşekkül edeceğini bildiğimiz 
için, daha evvelden, dış bankalardan bir işlem yapa
rak para sağladık; fakat elimizde olmayan nedenler
le bu paranın sağlanması gecikti. Bu parayı biz; ki 
200 milyon dolardır, bu 200 milyon doları ihraç edi
lecek bu tür malların bedellerini derhal ödetecek bir 
sistem içinde kullanacaktılk; fakat paranın alınması, 
bizim irademiz dışında nedenlerle, yani vereceklerin 
iradesine bağlı olarak biraz gecikti, zamanlamada 
gecikme oldu. Tekrar ediyorum, bu zamanlamada 
Hükümetin en ufak bir kusuru yok; ama bu iki ay 
evvel olsaydı, şimdi Ofisin bu şekilde kötü durumu 
da, yani 9 milyarlık borcu da olmayacaktı. 

Bununla şunu demek istiyorum: Akla ne kadar 
tedbir gelirse bütün bunlar düşünülüyor; buna rağ
men de böyle bazı aksaklıklar oluyor. Kesinlikle 
bunları küçümsemiyorum; vatandaşın ıstırabını, üre
ticinin ıstırabını biliyorum. Emin olunuz ki; benim 
daha çok ıstırap çektiğim bir gerçek; bir yerde sanki 
her şeye rağmen bunu becerememiş gibi bir haleti 
ruhiyeye de insan giriyor, çünkü karşı taraf ıstırap 
çekiyor; ama elden gelen her şey yapıldığı için, ne 
bu ıstırabı çekenlerin ıstırabına iştirak etmekten ken
dimizi alıkoyuyoruz, yani uzak tutabiliyoruz; ama 
bir şey de yapamayınca da, tabiî bu üzüntümüz ayrı
ca çoğalmış oluyor. 

Bu ilave birtakım tedbirlerin yanında, başka şey
ler de yapıyoruz. Ne yapıyoruz? Demin ifade bu
yur uldu; Ziraat Bankasının alacakları var birçok çift
çilerden, o çiftçinin de alması gereken para var, o 
parayı alamadığını tevsik edene Ziraat Bankası ye
niden . borç da veriyor, borcunu faizsiz erteliyor da. 
Binaenaleyh, gerek tarım - kredi kooperatifleri, ge
rek Ziraat Bankamız, bu şekilde mağdur durumda 
olanların borçlarını faizsiz olarak erteliyorlar. De
min arkadaşlarım bu konuda haklı olarak yakındı
lar; ama kendilerine intikal eden bilgilerde eksiklik 
olduğu için, bir yanlış anlama olmuş herhalde. Yok
sa, bütün bu Devletin ödeyememe olayının yarattığı 
kusurlu durumun izalesi için bütün yan tedbirler alı
nıyor; gübre kredisi veriliyor, hatta gübre alımı için 
de; bu tip kişilerin, üreticilerin gübre ihtiyaçlarının 
karşılanması için de bazı önlemler alındı; belki daha 
yürürlüğe konmamış olabilir. Önlem de şu: Parayı 
alıp, gübre parasını ödeyemediği için, o bir yerde 
borç olarak gübre alma imkânına sahip kılındı. Bu, 
yakınlarda ortaya çıkmış olacak; ama inşallah alınan 
önlemlerle paraların hepsinin ödenmesi durumu ken
diliğinden ortaya çıkacaktır. Aksaklık olarak gördü
ğümüz birinci husus budur. 

Diğeri ise, demin Tarım Satış Kooperatifleri Bir
liklerinden şikâyet edildi, Tarım Satış Kooperatifleri 
Birliklerinin bünyesi, bildiğiniz nedenlerle, birtakım 
siyasî etkilerle bozuk olarak bize intikal etti. Bu in
tikal eden bünyelerin derhal düzeltilmesi, zannedildi
ği kadar kolay bir iş değil, hatta süratli hareket yan
lış anlamalar yaratacağı için de, çok mahzurluydu. 
Onun için gayet dikkatli bir hareket tarzı ittihaz et
tik; evvela hastalıklar nedir, onları teşhis ettik; şu 
anda birliklerin ne gibi 'hastalıkları var, nerelerde ne
si var, hepsini biliyoruz. Üzerinde durulmaması ge
reken birlikler nelerdir?.. Mesela Trakya Yağlı To
humlar Birliği hiç üzerinde durmaya gerek olmayan 
bir Birliğimizdir; gayet güzel çalışıyor, zannediyorum 
hiçbir şikâyet orada yoktur. Çuko - Birlikten şikâyet
ler geliyordu, şu anda zannediyorum ki, şikâyetler 
duruldu, 

Çünkü, kendi içinde birtakım tutarlı operasyon
larla orasını düzene soktuk. Antbirlik, gene iyi bir 
duruma girdi. Tariş bünyesi itibariyle çok çeşitli et
kiler altında kalıp tahrip edilmiş bir yerdi; üzerine 
gidip şiddetli bir hareket yapmadan, kendi içerisinde 
sarsıntılarını gidermeye çalıştık, bazı çatlak seslere 
rağmen inanıyorum ki, Tariş görevini yapmaktadır; 
ama yeterli mi?.. Hayır. Bu kadarla iktifa edilir mi?., 
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Hayır; ama en azından kötüye gidişi durmuştur, bir | 
kere güvenlik ve çalışma huzuru bakımından bir 
problemi yoktur; rantabl çalışıp çalışmaması yönün
den iyiye gidişi de başlamıştır, derhal iyiye gitmesi 
için de, malûmları olduğu üzere, ücret sistemlerinde, 
çalışanların üzerinde birtakım operasyonlar yapmak 
lazım; bunu da yapmayacağımız için; yani açıkçası 
işçi çıkarmayı istemiyoruz, istemeyince, kendi bün
yesinde işçi ücretleri yüksek görünüyor, görününce. 
kendisi zararlı durumdan kolay kolay kurtulamıyor. 
Kurtulması gayet kolay; yarı yarıya tasfiye yaparsı
nız; Birlik, masrafı azaldığı için ekonomik açıdan 
gayet güzel işler, ama sosyal tarafını kesinlikle ihmal 
etmek mümkün değil ve etmiyoruz, etmeyeceğiz de. 
O itibarla, yeni imkânlar yaratıp, oradaki yatırımla
rın kendi içerisinde tutarlılığını sağlayıp; Birlik ola
rak Tariş'in de bugün düzenli şekilde çalışacağını ve 
hatta bana göre çalışmakta olduğunu ifade etmek is
terim. ) 

Bu arada, demin arkadaşım Güneydoğudaki du
rumları bahis buyurdular. Orada da büyük sorunlar 
var; biraz sonra maddeler itibariyle kısaca maruzat
ta bulunacağım, o sorunların düzeltilmesi için akla 
ne çare geliyorsa hepsini yapmaya çalışıyoruz. Yal
nız burada önemli olan unsur şu: Vaktiyle bu bir
likler, yani Güneydoğu kurulurken yanlış bir adım 
atılmış; karabiber desteklensin demiş, fıstık desteklen
sin demiş; Devlet malı şeklinde bir destekleme. As
lında bu kooperatif faaliyetlerinin yürütülmesi mut
lak surette lazım; üreticilerin alın teri için koopera
tifler muhakkak lazım. Bunların kaynakları, Merkez 
Bankasından ve Ziraat Bankasından sağlanmalı; ama 
sorumluluğu Devlete değil, kendine ait olmalı. Böy
le olunca Birlik, şu andaki gibi hareket etmez. Şu 
anda nasıl olsa Devletten geliyor, veremediği zaman 
parayı Devlet geriye almayacağı için de, hiçbir so
rumluluk dinlemeden istediği gibi masraf yapıp mas
rafları şişiriyor ve Birliğin ekonomik durumunu iyi 
yönlendirmiyorlar. Halbuki, kârı, zararı kooperatifle
re ait olursa, bütün idareciler bundan mutazarrır ola
cağı için, müdebbir bir tüccar gibi hareket ederler, 
netice itibariyle birlikler iyi çalışır. 

Binaenaleyh, Yüksek Heyetinize şu noktayı vur
gulamak istiyorum: Destekleme alımında Devletin 
zararı söz konusudur. Verdiğiniz para geri gelmezse 
gelmez, kimse zorla almaz. Halbuki Merkez Bankası 
kredisini kooperatifin sorumluluğuna verirseniz, o za
man Devletle alakası kesileceği için, o para mutlaka 
geri gelir. Geri gelmesi için de herkes en iyi şekilde 
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idareye yönelir; fazla işçi almaz, fazla memur almaz, 
aldığı memuru iyi alır vesaire... Aslında, Güneydoğu 
vaktiyle kurulurken (Benim memuriyet zamanıma 
rastladığı için) tam anlamıyla rantabl kurulmadı; ku
rulmadığı için, birtakım fazla işçi alma durumu hâsıl 
olduğu için, orada belli bir sıkıntı meydana geldi ve 
o sıkıntıları halen biz taşıyoruz, işçiyi çıkaramazsı
nız, çıkarmamak gerekir; çıkarırsanız, onun tüm hak
larını vererek çıkarmanız lazım ve dengeli şekilde 
çıkarmak lazım, ayrıca çıkardıklarınıza iş bulma hu
susunda yardımcı olmanız lazım. Binaenaleyh, bütün 
bunları dengeleyip yapmak, akla hemen kolay gibi 
geliyor; fakat bunların yapılmasındaki zorlukları bü
tün arkadaşlarımın takdir edeceğinden eminim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, yarım saatlik süre dol
du; ne kadar zamana ihtiyacınız varsa, onu lütfeder 
bildirirseniz, Genel Kuruldan karar alırım, konuş
manızı tamamlarsınız. 

TİCARET BAKANI KEMAL CANTÜRK — 
20 dakikayı geçebilir Sayın Başkan. Eğer fazla ise 
kısaltabilirim; nasıl emrolunursa. 

BAŞKAN — Hayır, rica ederim. 
Değerli üyeler, Sayın Balkanın konuşmalarım 20 

dakika daha uzatabilmeleri hususunu oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Buyurun Sayın Bakan. 
TİCARET BAKANI KEMAL CANTÜRK — 

Çok teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Bu itibarla, birlikler konusunda böyle sıkıntılı du
rumları belirttikten sonra, ne yaptığımızı da çok kı
saca arz edeyim. Göreve gelir gelmez geniş bir etüt 
yaptırdık, o etüt müfettişlere yaptırılmıştı. Ondan 
sonra yeni bir etüt daha yaptırdık; fakat tatmin edi
ci görmediğim için, yeni baştan bu konularda çok 
ihtisaslaşmış bir arkadaşımıza (Ki, eski Merkez Ban
kası Başkanlığı yapmış, halen profesör bir arkadaşı
mıza) çok geniş bir etüt yaptırdım, bütün bilgiler ve 
alınacak tedbirler ortaya çıktı. Ona ilaveten, bu ko
nuda yetişmiş olan elemanlarımıza da bir etüt yap-
tırttım ve şu anda birliklerin reorganizasyonu için ne 
lazımsa, hangi hukukî metinler lazımsa, onların hep
si ortaya çıktı. 

Şimdi bize düşen, bu hukukî metni kararname 
haline getirmek. Onu da yaptık; kararname haline 
gelmesi için gereken işlemler yapılacak. Malumuâli-
leri olduğu üzere, İdarenin reorganizasyonu ile ala
kalı bir Yetki Kanunu vardır, bu Yetki Kanununa 
göre o kararnameler çıkınca sistem işlemeye başla-
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yacak. Binaenaleyh, birliklerle alakalı şikâyetler; ke
sinlikle bu sistemin ortaya çıkmasından sonra, yani 
kararnamelerin çıkıp normal işler hale, gelmesinden 
sonra sorun kalmayacak. Böylece kötü gibi görünen 
iki olayı da yüksek huzurunuza sunmuş oldum. 

Şimdi, değerli arkadaşlarımın deminki çeşitli be
yanları üzerindeki düşüncelerimi arz etmek istiyo
rum, Bu arz edeceğim hususlar bir yerde umumî ifa
delerim içerisinde yerini buldu; fakat buna rağmen 
özelliği olan durumlar üzerinde kısaca durmakta ya
rar görüyorum. 

Sayın Aydar arkadaşımız, çok haklı olarak pazar
lama meselesi üzerinde durdular. Bu pazarlama me
selesi, bizim ihracattaki devamlılığımız için başlıca 
uğraşı sahamız; bendenizin Ticaret Bakanı olarak 
mütemadiyen yabancı ülkelere giderken yapmakta ol
duğumuz bu işlemdir. Geçen sene Çin'e gitmiştik, 
oradaki yaptığımız birtakım temasların ve ortaya 
koyduğumuz hususların neticeleri, yakında kısmetse 
görülecek ve binaenaleyh büyük bir pazar; Uzakdo
ğu'ya doğru açılma durumu zannediyorum mümkün 
olacak. Tabiî, bu üç günde, beş günde olacak gibi de
ğil, ama belli bir yola girme istikametinde gitmek
tedir ve zannediyorum ki, o istikamette iyi bir sonuç 
alınacak. Onun ötesinde de, mesela Nijerya'ya git
tim; 100 milyon nüfuslu Nijerya'da ne yapılır, ne ya
pılmaz; onun belli strüktürel durumlarını tespit ettik, 
onun faaliyeti bir yerde yakında başlar hale gelecek. 
Başladı, fakat daha görülecek tarzda değil. Mesela, 
geçen sene Cezayir'e gittim, oradaki birtakım hare
ketlerin sonucu olarak ihracatımız, geçen senenin ra
kamı ile bu senenin rakamı arasında daha şimdiden 
% 100'den fazla bir fark hâsıl oldu; bu genel tren
din dışında. Tabiî bunları daha çoğaltmak mümkün. 

Demek istediğim, bu pazar arama gayretine ha
kikaten girmiş bulunuyoruz, bu arada dış teşkilatı
mızı da ona göre yönlendirmeye çalışıyoruz; fakat 
burada çok psikolojik noktalar var. Bu son seyaha
timde oradaki sefir arkadaşım bana şikâyet etti; ya
ni öyle bir durum oluyor ki, gayet tabiî ihracatçının 
emrine verdiğimiz memur, bir yerde alışılmadık du
rumlarla karşılaşıyor. Memurun özel kesimde müna
sebetinde bir kâtip fonksiyonu görür halde davra
nışlara şahit olduğundan bahis ederek yakındı; «Bun
lar olacak, bunlara alışacağız ve böyle olursa, mem
leket kazanıyorsa olsun» dedim. Binaenaleyh, dış teş
kilatın derhal arzuladığımız ticarî zihniyete sahip ha
le gelmesi birtakım moral gelişmelere bağlı; onun da 

olacağından kimsenin şüphesi olmasın, ifade etmek 
istediğim şey; Sayın Aydar'ın ifade buyurdukları is
tikamette bir gelişme vardır. Bundan dolayı, zanne
diyorum istikbalde hakikaten iyi sonuçlar alınacağı
nı hepimiz göreceğiz. 

Sayın Akaydın'm pamuk, zeytin fiyatlarının öden
mesi hususunda standardizasyonla alakalı beyanla
rından bir kısmına cevap vermiş oldum. Standardi-
zasyon hususunda elden gelen yapılıyor. Tabiî, her 
şeye rağmen hatalar olmuyor değil; standart diye or
taya çıkan mallarda yanlışlıklar bazen olabiliyor. 
Bunlardan dolayı üzülmemek lazım; insanız, her za
man hatamız olur. Mühim olan hataları görüp, on
ları düzeltmektir. Kesinlikle bu yapılmaya çalışılı
yor, 

Bu arada, «Pamuğa ve zeytine munzam prim 
verilsin» şeklinde ifade buyurdular; orada bazı mah
zurlar var tabiî. Bu konuda dünya fiyatları fonksi
yonunu ifa ediyor, maliyetler ifa ediyor; zeytin, ma-
lumâlileri bir sene boldur bir sene azdır, az olan se
ne destekleme verilmez. Bu sene, çok mahsul olan 
sene olduğu için destekleme verdik. Geçen sene az
dı, vermedik; çünkü zeytin yüksek fiyatla satılabili-
yordu. Evvelki sene 125'ti, bu sene 150'ye çıkartmak 
suretiyle normal bir taban fiyatı tespit ettik. Böylece, 
üreticinin hiç destekleme olmasıydı 125'ten 110'dan 
satacağını ortadan kaldırdık, 150'yi bir destekleyici 
rakam olarak tespit ettik ki, bu, ihracat açısından 
üreticimizin bir yerde zararlı duruma girmemesi açı
sından önemli işlemlerdir. Zannederim, bu yönüyle 
kimseyi tatmin etmek imkânının olmadığını düşü
nürsek, verdiğimiz rakam ve bizim normal şekildeki 
davranışlarımızda anormallik düşünülmemelidir. 

Sayın Kamer Genç arkadaşımız, ihracatın iyi ol
duğunu ifade ederken, ihracat artışının bir yerde fi
yat artışına ve mal darlığına neden olduğunu ifade 
buyurdular. 

Burada müsaadenizle şu yanılgıyı ortadan kaldır
mak lazım : En çok tenkit edilen hayvan ihracatı; 
herkes zannediyor ki, bu ihracat yapıldığı için fiyat
lar artıyor. Kesinlikle öyle değil; çünkü bu ihracatla 
fiyatın artması; bir kere ben kendimi bildim bileli 
kışın fiyatlar artar, belirli fiyat artışı daima olur, bi
linen bir olay bu. 

Onu ilaveten, aslında nüfusun artması nedeniyle 
hayvan etine olan ihtiyacımız bizi üretimi artırmaya 
zorluyor. Üretimi artırmak da ancak bu ihracatla 
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oluyor ve konuya yakın ilgisi olanlar bileceklerdir, 
bu sene besicilik fevkalade iyi gelişti. Geçen sene de
ğildi; çünkü o stabilizasyon tedbirlerinin daha sert 
olduğu zamanlarda para bulmada sıkıntımız vardı, 
besiciler yeterli para alamadıkları için, 1980 sonun
da ve 1981'de sıkıntı oldu; fakat bu sene kesinlikle 
durumlarını düzelttik. Bununla şunu ifade etmek 
istiyorum : İhracat yapıldığı için oluyor bütün bun
lar. Binaenaleyh, fiilen bu ihracat dolayısıyla üretim 
artıyor. Üretim artmasaydı fiyat daha çok artacağı 
için, ihracatın fiyatı yukarı çekmesi olayını öyle 
mukayese edip, ihracatı onun için kötüdür veya iyi
dir diye değerlendirmemiz lazım, yoksa benim şahsi 
kanaatim ve genelde hepimizin Hükümet olarak var
dığımız kanaat, bu işin uzmanlarının da söyledikle
ri gibi, ihracat, üretimi hakikaten destekliyor ve art
masına büyük bir fayda sağlıyor. 

Değerli arkadaşımın, Tiftik Birlik hakkında söy
ledikleri daha çok teferruatla ilgili hususlardır; ken
disiyle temas edeceğim. Şunu hemen ifade edeyim, bü
tün bu konular üç müfettişe bir incelettirildi; artı, 
Başbakanlık Denetleme Kurulunca da incelendi. Ben 
de eski bir Maliye müfettişi olarak, ne yapılıyor ne 
ediliyor diye baktım, raporu tabiî açıp bütün teferrua
tını bilmem imkânsız; ama tasavvur buyurun ki, 
bir taraftan Başbakanlık Denetleme Kurulu, «Bir şey 
yok» diyor, öbür taraftan üç müfettiş ayrıca tetkik ya
pıyor, «Bir şey yok» diyor. Burada, «kusurlu» diye 
ifade buyurulan Teşkilatlandırma Umum Müdürü
nün bir kusurunun olmadığını, ben değil, rapor söy
lüyor. Teferruata girmiyorum; kendisiyle özel ola
rak konuşup raporu kendisine sunacağım. Vaktinizi 
almayayım, yalnız tecessüsünüzü gidermek için şu 
hususu arz ediyorum : 

Kesinlikle, usullere, kaidelere aykırılık yok; be
nim raporlardan bildiğim kadarıyla; fakat kendi ikaz
ları üzerine bir kere daha kendim ayrıca zaman ayı
rıp da eğileceğim, kendisiyle bu konuda tekrar gö
rüşeceğim; ama tekrar ediyorum, herhangi bir yol
suzluk söz konusu değil; zaten olması mümkün de
ğildir. Sistem olarak müfettiş tetkik edip sonucunu 
verdikten sonra takip' eder. İki türlü takip eder: Ya 
suç vardır mahkemeye verir; zaten mahkemededir iş, 
Mahkemelik değilse, zaten idarî tedbir gerekir. O 
idarî tedbirde hata varsa, o zaman sorumlu olur. Baş
bakanlık Denetleme Kuruluda raporunda «İdarî bir 
hata yok» dedi; ama tekrar edeyim arkadaşımın ika
zına hakikaten teşekkür ediyorum, bu konuya tekrar 
eğileceğimi ve kendisine ayrıca bilgi sunacağımı da 
ifade etmek isterim. 

Bu arada, bu Tiftik Birliğin göreviyle Yapağı 
Tiftik Umum Müdürlüğünün görevi aşağı yukarı ay
nı. Bu ikisini birleştirelim diye de çok çaba sarfet-
tim; fakat başarılı olamadım. Sebebi, birisi koopera
tif, onu kapatsanız, kooperatifçilik aleyhine hareket 
etmiş olursunuz, yanlış bir şey olur, üreticinin şev
kini kırar, öbürünü kapatmaya kalksanız, Devlet 
sermayesiyle kurulmuş işleyen bir teşekkül; ikisini 
anlaştırmak istemekte de başarılı olamadım, başka
sı olabilir mi bilemiyorum; ama orada belirli bir 
sıkıntı ortaya çıktı. 

Sayın İnal arkadaşımız, demin arz ettiğim neden
lerle bu üreticinin durumundaki mağduriyeti çok iyi 
dile getirdiler; fakat ayrıca bu hususta maruzatta bu
lunmam zaman alıcı olacaktır; çünkü genelde bunu 
ifade ettim. 

Sayın Akdemir arkadaşımın, Güneydoğu ile ilgili 
olarak suallerini de aldım. 

Genelde, oradaki sıkıntı kuruluştan kaynaklandığı 
için vardır; kabul ediyorum. Orada çok yetenekli bir 
Umum Müdür şu anda bulunuyor. Belli şekilde ço
cukcağız çalışıyor; iki de spazm geçirdi üzüntüden. 
Şimdi temin ediyorum ki, bu iş yoluna' girecek. 
Nasıl girecek?... Eninde sonunda belli tazminatlar ve
rilip bir kısım kişilerin tasfiyesi; ama haklarını ala
rak, tazminatlarını alarak ve onlara ayrıca iş bulma
yı da ben üzerime allıyorum; bir. 

Birikmiş maaşlarının ne şekilde ödendiğini ken
dileri de ifade ettiler. Oradan alıp buradan alıp, ol
mayacak şekilde paralar ödettim ki, hani mağdur ol
masınlar. Buna rağmen ortada bir de fon teşekkül et
ti; Ziraat Bankamız tam tersine, büyük bir destek ol
du, onun gerekeninide verdi. 

Şimdi, sualleri teker teker cevaplamak yerine, 
zannediyorum amacım anlaşıldı, ben de amaçlarını 
anladım ve şundan müsterih olsunlar ki, benim için 
bir sorumluluk duygusu içerisinde halli gereken çok 
önemli bu konuda, iyi haberlerin verilme zamanı ge
lecek. 

Bir de şunu müsaadenizle sunayım : Destekleme 
alımında birtakım beynelmilel ilişkilerimiz dolayı
sıyla sıkıntılarımız var. Her maddeyi destekleme alı
mına alamıyoruz, sıkıntı oradan geliyor. Kırmızı bi
beri alamıyoruz, diğerlerini alamıyoruz, eskiden alı
nanları alamıyoruz... Alamayınca, işte orada Dev
letin verdiği olmuyor, kooperatifin kendi imkânı olu
yor, kendi imkânıyla idare edemiyor. Şimdi öyle bir 
sistem gelişiyor ki, zannediyorum Allah gösterecek, 
üç - dört ay sonra bu kötü, sıkıntılı durum zanne-
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diyorum kalkacak. Komutanla da işbirliğini sıkı şe
kilde yapıyoruz zaten; orada mevcut problem sanı
yorum ki, ortadan kalkmış olacak. 

Sayın Abbas Gökçe'nin de ifade buyurdukları 
et konusuna ondan sonra da Sayın Aksoy'un beyan- -
larına değineceğim. Evvela, Sayın Gökçe sabahleyin 
bendenizi aramışlar; numarasını bırakmamışlar, 
ben sonra aratmak istedim, fakat burada karşılaşırız 
diye bekledim, o da mümkün olmadı; burada tabiî 
ifade buyurdukları husus dolayısıyla durumu anla
dım. 

Bahsettikleri durum şudur : Bir kişi gidiyor Rus
ya'da 7 000 tonluk bağlantı yapıyor. Kurallara göre 
yapılamaz bu. Bir kişinin yapabileceği bağlantı 250 
tondan fazla olamaz. Neden?.,. O kadar üretici var, 
o kadar bu işle uğraşan var. Bir kişlinin inhisarına 
verdiniz mi, diğerleri haklı olarak ayağa kalkarlar. 
Binaenaleyh, bizim bilgimiz dışında 7 000 tonluk bir 
bağlantı yaptı. Onun üzerine bu 7 000 tonluk bağ
lantı için bütün bölgedeki hayvan ihracatçılarını bir 
araya topladık, «Anlaşın aranızda, bu işi yürütelim:» 
dedik, anlaşamadılar. Anlaşamayınca, baktık ki, bir 
taraftan da iş gecikiyor, onun üzerine çok yüksek dü
zeyde alınan kararlarla Et - Balık'ı hemen devreye 
soktuk, iki aydan beri bununla uğraşıyoruz; »fakat 
bu ticarî iş. «Akreditif geldiydi gelmediydi, şartı uy
gundu, değildi» meseleleri ortaya çıktı. Ein son ge
len haberde de, yine akreditif şartlarında bazı kötü
lükler olmuş; fakat ben Et - Balık'a talimat verdim, 
«ne yapın ne edin, bunları alın» dedim. O yerine ge
lecek, bu defa para yoktu, para için Halk Bankasın
dan rica ettik 750 milyon aldık. Yani böyle bir yön
lü hareket edilmiyor; oradan alıp buradan alıp bir 
takım kombinezonlarla işi yürütmeye çalışıyoruz, 
ama kesin olarak Çarşamba günü, yarın Yönetim 
Kurulundan karar alınıyor, orada bekleyen hayvan
lar Et - Balık tarafından, ihraç edilsin edilmesin, sa
tın alınacak; ama demin de ifade edildiği gibi, bun
lar aslında pek yenecek cinsten değil, ama alacağız, 
başka çaremiz yok. 

«220 prim, yüzde 35» gibi bazı beyanlarda bu
lundular; orada zannediyorum bilgi verilirken bir ak
saklık olmuş. O şekilde değil, teferruatına girmeye
ceğim. Yalnız, hemen ifade edeyim ki, bu konu üze
rinde çok önemli şekilde duruyoruz ve görüldüğü gi
bi, «o 7 500'ü o adam bağlantı yapmış, hani yapsay
dı iyi olurdu» fikri çok yanlıştır. Yapsaydık çok kö
tü olurdu, onu hepimizin bilmesinde büyük yarar 
var. 
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Sayın Aksoy'un ifadelerine gelince : Teşvikle ala
kalı bazı hususlarda, su baskını dolayısıyla uğradığı 
zararın telafisinde krediye ihtiyacı olmuş, bu teşvik 
sayılmalı... Haklı, bakayım yani orada nedir ne de
ğildir bilemiyorum. Bana bağlı daire değil, dolay
lı olarak meşgul olacağım. Bu arada da; tabiî orada
ki bütün arkadaşlarımı tenzih ederim, dedikodu, ateş 
olmayan yerden duman çıkmaz derler, ama bir de 
şu var; ateş olan yerde de duman çıkar. Bir faaliyet 
gösterilimce de, o ateşlerse kendiliğinden duman ola
cak. Yani kötü şeyler de vardır zannedilecek. Ben ke
sinlikle böyle bir şey olduğuna inanmıyorum. Bu iti
barla, o konuda oradaki arkadaşlarıma güvendiğimi 
ve ellerinden gelen bütün gayreti gösterdiklerine iına-
nıyarum, ama beşer elbet şaşar, yanlış muamele ola
bilir; omu da düzeltmek her zaman için kabildir. 

Bsnim buraya kadar maruzatımla, zannediyorum 
genel olarak Bakanlığımın ekonomik açıdan fonksi
yonlarını yapmasını ve bu fonksiyon yapışta istikba
le dönük olarak durumun ne olduğu hususunu arz 
etmiş oldum. Oma ilaveten de buyurulan hususlara 
da değindim. Binaenaleyh,, maruzatımı burada biti
riyorum. 

Hepinize en derin saygılarımı sunuyorum. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bu geniş açıklamaları
nızdan dolayı teşekkür ederim. 

Değerli üyeler; dört yazılı soru var Sayın Ba
kandan. Sözlü sorusu olan üyeler; Sayın Bayer, Sa
yın Özkaya, Sayın Kırcalı. 

Sayın Bayer, buyurunuz. 
MUHSİN ZEKÂ! BAYER — Efendim, Sayın 

Bakanın açıklamalarına teşekkür ederim. 

Üç tane ufak sualim var. Birincisi, son aylarda ve 
son günlerde gazetelerde, «Eylül ayında ihracatta 
büyük bir düşme olduğu» rakamlarla belirtiliyor. 
Elimde de bu konuda iki tane rapor var. Bunun, se
bebi olarak da, ufak firmalar arasında ihracatta giz
li rekabetin ülkeye zarar getirdiği konusu belirtiliyor. 
Bu konuda Bakanlık tedbir alıyor mu? 

ikinci sualim, ihracatta pazar araştırması konu
sunda Bakanlığın çok iyi çalışmalar yaptığını görüyo
ruz. Ancak, bu pazar araştırmaları, tarım ürünleri 
sanayii mamulleri içim de yapılıyor mu? Dayanıklı tü
ketim mamulleri konusunda yapılıyor ki, bu döviz 
girdileriyle gerçekleştirilen bir sanayidir. Tarım ürün
lerine öncelik veriliyor mu? 
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Üçüncü sorum, tarım ürünlerinin ihracatı konu- I 
sunda, mesela un ihracatı konusunda^ izin verilecek 
mi? 

Teşekkür ederim. ı 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayer. 
Sayın özkaya, buyurun efendim, 
ZEKİ ÖZKAYA — Sayın Başkan, Sayın Baka

nıma benim de ufak bir sorum olacak. ' I 
Ticaret Bakanlığının, pamuk konusunda pamuk I 

eksperleri vardır. Bunlar lise mezunları olup, üç ay I 
gibi kısa süreli bir kursa tabi tutularak yetiştirilmek
tedirler. Halbuki ziraat fakülteleri ve ziraat okul
ları devamlı ziraat mühendisi ve ziraat teknisyeni ye
tiştirmektedir. I 

Şimdi, bu eksperlerin ziraat mesleğinden seçilme- 'I 
sinin ne mahzuru vardır? Bu konunun asıl sahipleri 
varken, ağızdan dolma üç kelimeyle nasıl eksper olu
nur? Hani tabiri caizse tıbbiyeli dururken bir lise 
mezununu ufak bir kursla nasıl uzman doktor yapar
sınız? Kaldı ki, mesleğin sorumluluğunu sindirme- I 
yen, bu kişilerin tatbikatta yaratacağı maddî ve ma- I 
nevî tahribatını, ciddî mahzurlarını Sayın Bakanım I 
hiç araştırmışlar mıdır? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özkaya. 
Sayın Kırcalı, buyurun. 

SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Efendim ben 
iki hususta Sayın Bakanımdan soru sormak isterim. 

Birisi, Arap ülkelerine yapılmakta bulunan ih
racat ve Kuzey Afrika ülkeleriyle kurulmuş olan 
taahhüt işleri ve ihracatla, Müşterek Pazarın bir iliş
kisi olabiliyor mu? Bu, Müşterek Pazarla olan iliş
kilerimizde bize bir tabu meydana getiriyor mu? I 
Bir ilişkisi olabiliyor mu? Oldukça güç olan bu den
geyi nasıl sağlayabiliyorlar? Sayın Bakan konuşma- I 
larında, dış ticaretimize dair yeteri kadar açıklama
larda bulunmadılar zannediyorum. 

Bir de bir hususa, Devlet hizmetinde çalışmak
ta olan bir insan olarak çok önem veriyorum. Zan
nediyorum, yıllardan beri istatistik rakamları Devlet 
hizmetinde çalışanların hep aleyhine gelişme göster
miştir. Onların ücretlerindeki, maaşlarındaki (ve iş
çilerin tabiatıyla) artışlara son derece kötü etkilen
miştir. 

Şimdi Sayın Bakanımız, «Biz bu sene enflasyonu 
% 25'te tutacağız ve halen de 8 aylık miktar % 16,9? 

dur» diyorlar. Ben söylenen bu hususun piyasa ile 
karşılaştırıldığı takdirde gerçek olmadığını görüyo- } 
rum. Soruyorum kendilerine, bu rakamları verirken, I 

I acaba bugün artmakta bulunan inşaat maliyetlerini 
I göz önünde tuttular mı? Ev kiralarını göz önünde 
I tuttular mı? Son akaryakıt artışlarını göz önünde tut-
i tular mı? 

Diğer taraftan; mesela, ette, ayakkabıda, kumaş
ta bana lütfen rakamları söylesinler. Mesela, «geçen 
sene kumaş şuydu, bu sene şu kadar oldu. Ayakka
bı şuydu bu kadar oldu.» diyebiliyorlar mı? Bunun 

I sonunda, eğer gerçekten % 1-6'lık masraf varsa, ben 
I evde kavga edeceğim efendim. Aksi takdirde, evi 

haklı bulacağım, çünkü biz bu masrafların içinden 
'% 16 farkla çıkamıyoruz, aciz kaldık. Bu nasıl % 16, 
% 20? Lütfen bu esaslarla Devlet memurları maaş
larının artışının dengesini buna göre tutmasınlar, 
belki 50 yıldan beri Devlet memurlarının maaşları 
daima bu rakamların içerisinde gitmektedir, bunda 
Sayın Ticaret Bakanlığımızın büyük yükü vardır; lüt
fen bu rakamları, eğer öyle ise ortaya koysunlar, de
ğilse ıslah etsinler. O hususta bir soru sormuş olu
yorum efendim? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kırcalı. 

Değerli üyeler; dört yazılı sorunun fotokopilerini 
Sayın Bakana sunmuştuk, sizlerin de bilgilerinize arz 
etme bakımından okutuyorum. 

Yüce Başkanlığa 
Aracılığınızla aşağıdaki sorunun Sayın Ticaret 

Bakam tarafından cevaplandırılmasını arz ederim. 
Abdurrahman YILMAZ 

inşaatı bitmiş olan Malatya'daki kombinanın ne 
zaman üretime geçebileceğinin açıklanmasını arz ede
rim. 

Sayın Başkanlığa 
Aşağıdaki soruların Sayın Ticaret Bakanınca ya

zılı olarak cevaplandırılmalarına müsaadelerinizi arz 
ederim. 

Saygılarımla. 
Mahmut AKKILIÇ 

1. Soya fasulyesi alımı 20.11.1982 itibariyle ne 
kadardır? Soya küspesi için bir destekleme düşünü
lüyor mu? 

2. Et ve Balık Kurumunun sermayesinin çok 
az olduğu bilinmektedir. Bu sermayenin artırılması 
için bir yıl önce yapılan müracaatın ne safhada ol
duğu, bu işin ne zaman gerçekleştirilebileceği? 

3. Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasının ça
lışmalarını takdirle karşılıyoruz. Bilgi edinmek ve 
mukayese edebilmek için, tarım ve hayvancılığa 1982 

} yılında verilen kredi miktarının; sığırcılık, koyuncu-
[ luk ve tavukçuluk olarak ne kadar olduğu? 
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Danışma Meclisi Sayın Başkanlığına 
Aşağıdaki sorunun Sayın Ticaret Bakanı tarafın

dan cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 
Nazmi ÖNDER 

8/4743 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 1982/83 
pazarlama döneminde hububat alımlarıyla ilgili des
tekleme fiyatları ilan edilmiştir. Aynı Bakanlar Ku
rulu Kararının 4 üncü maddesiyle alım görevi de 
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğüne veril
miştir. Ticaret Bakanlığınca yeşil mercimeğin bas
alım fiyatı 63 Türk Lirası, kırmızı mercimeğin ise 
52 Türk Lirası olarak tespit edilerek ilan edilmiştir. 

Toprak Mahsulleri Ofisi görevlendirilmesine rağ
men, üreticiden mercimek alımı yeterince yapmamış
tır. Fiyatlarda da, yeşil mercimekte 45 Türk Lirası, 
kırmızı mercimekte 35 Türk Lirasından oluşmuştur. 

1. Toprak Mahsulleri Ofisi bugüne kadar ne ka
dar mercimek almıştır? 

2. 1982 mercimek ürünü 1 milyon tondur. Bu
nun ne kadarı ihraç edilmiştir, stok miktarı ne ka
dardır? 

3. Stok mercimeklerin bozulmaya başladığı söy
lenmektedir, doğru mudur? Stok mercimeğin nasıl 
değerlendirilebileceği düşünülmekte midir? 

Sayın Başkanlığa 
Aşağıdaki sorunun Sayın Ticaret Bakanımız ta

rafından cevaplandırılmasını takdirlerinize arz ede
rim. 

Saygılarımla. 
Lütfullah TOSYALI 

Soru : 
IskenderunMa kurulması gereken serbest bölge 

çalışmaları hangi safhadadır? 
BAŞKAN — Sayın Bakan, yazılı ve sözlü soru

lara bulunduğunuz yerden de, kürsüden de cevap lüt
fedebilirsiniz; tercjh zatıâliniziri. Yalnız, yazılı üç so
ru sahibi sayın üye yoktur, bunlara yazılı olarak ce

vap verebilirsiniz efendim. 
Sayın Tosyalı'nın yazılı sorusu tekrar edeyim : 

«İskenderun'da kurulması gereken serbest bölge ça
lışmaları hangi safhadadır?» Buna hemen, diğerleri
ne yazılı cevap verilebilir. 

Sayın sözlü soru sahibi üyelere de bu arada ce
vaplarınızı rica ediyorum. 

Buyurun efendim. 
TİCARET BAKANI KEMAL CANTÜRK — 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Sözlü olarak arzu buyurulan cevapları şu şekilde 

arz edeceğim : 

Evvela, çok önemli bir konuya değindiği için, 
Sayın Kırcalı'ya cevap vermek istiyorum; çünkü fi
yat artışları konusunda bir kavram karışıklığı var. O 
kavram karışıklığını kesinlikle ortadan kaldırmak is
tiyorum. 

Fiyat endeksleri genelde iki amaca yöneliktir. Bi
rincisi, ekonominin genel gidişini öğrenmek. Diğeri 
de, belli gelir seviyesinin altında geliri olanların du
rumunu düzeltecek tedbirleri almak. 

Birinci amaç, aslında ekonominin genel gidişini 
görmeye yöneliktir. Orada ki yüzdeler, iyiye mi gi
diyoruz, kötüye mi gidiyoruz gösterme bakımından 
değer taşır. Bu değer taşıma, doğrudan doğruya alı
nacak rnakro tedbirler için çok önemlidir. Biz, enf
lasyon hızını % 25 derken, birinci amaca yönelik olan 
hususta beyanda bulunuyoruz. Diyoruz ki, üç sene 
evvel üç rakamla ifade edilen hız, şimdi iki rakam ve 
% 25'e inmiştir. Enflasyonist baskının ortaya koy
duğu çok bunalımlı hava 100 dereceden 25 dereceye 
kadar düşmüştür; ama arzu edilen derece en çok 
5, 6, 7, 8 olmalıdır; buna; da daha zaman vardır. 

Binaenaleyh, biz gene gidişte böyle azalma gö
rüyorsak, tedbirlerimiz isabetlidir, bu tedbirlere de
vam edelim yahut şuralarını düzeltelim hesabını ya
parız ve ona göre hareket ederiz. Binaenaleyh, bi
zim % 100'den aşağı indirdik diye ifade ettiklerimiz 
bunlardı. Bu, istikbal, gelecek bakımından çok önem
li bir takip şeklidir ve bu takip bizi ancak başarıya 
veya başarısızlığa götürür; iyi takip edemezsek ba
şarısızlık, iyi takip eder gerekeni yaparsak, başarılı 
durum hâsıl olur. 

Diğeri tüketiciyle alakalı, çok haklı olarak söy
ledikleri; «Ayakkabı fiyatı ne oluyor, kumaş fiyatı 
ne oluyor, ev kirası ne oluyor?..» meselesi, tüketicinin 
aldığı malların fiyatlarıdır. Burada olay sosyal yönüy
le bilhassa çok önem taşır. Çok önem taşır; şu ma
nada ki, insanın saadeti ile alakalı bir unsurdur. Bi
naenaleyh, tüketicinin alakalı yüzdelerini, bu enflas
yon hızını gösteren toptan eşya fiyatlarını birbirinden 
ayırmak ve birinciyi bu şekilde ifade ettikten sonra, 
ikincisi üzerine de «Ne yapılabilir?.» diye Hüküme
tin ayrıca düşünüp taşınıp, tedbirler alması lazım. 
Mesela; demin bir değerli arkadaşımla konuşuyor
dum, «Pirinç ithal edecek misiniz?., lüzum yok, çok 
pirinç var.» dediler. Biz evvelki sene ettik, daha ev
velki sene de ettik. Niye ektik?.. Pirinç fiyatları al
dı gidiyordu, ithalatı yapınca fiyatlar düştü. Biz o za
man, enflasyon hızı şu idi bu idi, hiç düşünmüyor
duk; pirinç önemli bir maddedir, halkın gıdasının 
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mühim bir kısmını teşkil eder, fiyatı aşırı derecede I 
artmamalıdır; bir miktar gayet tabiî üretici istifade 
etsin diye artmalıdır; ama onun ötesinde artmamalı
dır, o nedenle biz ithal ediyoruz. Niye?... O tüketici 
fiyatlarına bakarak ithal ediyorduk. 

Diğer arzu ettikleri rakamların hepsi bizde var
dır. Şöyle. Her ay, ayakkabının fiyatı nedir, pa
muğun nedir, kumaşın nedir, ev kiralarını takip ede
miyoruz; çünkü malum, Türkiye'nin kira sistemini 
kayıtlandıracak bir düzenimiz yoktur, «önemini hiç
bir zaman inkâr etmiyorum; ama onun dışında bü
tün rakamlar vardır. Soğan eskiden ne idi, şimdi ka
ça düşmüştür. (Bir zamanlar 60,— TL. olan şimdi 
30,— TL.'ya düşmüştür) bütün bunlar vardır. Ayak
kabı fiyatının nereden nereye çıktığı vardır; gayet ta
biîdir ki, memur maaşlarının hesabında enflasyon 
hızı genel alınacak tedbirler açısından önem taşır; 
ama bir de kira artışı dolayısıyla ortaya çıkan sorun, I 
bu tüketici endekslerinde olmamasına rağmen, ele alın- I 
di ve «yakacak zamim» adı altında kiraya destek 
olsun diye, (Hiçbir zaman destek olduğu iddiasında 
değilim) biraz yardımı olsun diye o ihdas edildi. Bu- | 
nunla ifade etmek istediğim; hem Hanımefendi hak
lıdır, hem Devlet haklidir. (Hanıfefendi, fiyatların tü
ketici mallarında bazı maddelerde yükselişten dolayı 
şikâyetinde haklıdır; ama genel gidiş bu sene istikbale I 
baktığımızda, gelecek seneyi ve öbür seneyi görme I 
bakımından alınan tedbirlerin, o evdeki şikâyeti azalt- I 
ma yönünden, alınan tedbirlerin isabeti açısından o 
%25'de tutmaya çalıştığımız işe yarar bir rakamdır, I 
Öbürleri için de elden gelen yapılabilir. Nasıl yapı
lır?.. Pirinçte olduğu gibî  çok sıkışınca aşırı fiyatı I 
önlemek için ithalat yoluna tevessül olunabilir. Ga
yet tabiî ev ithal edilmez, kira yüksektir; ama onun I 
yolu da, toplu konut yapımı için kanun çıkartıldı. I 
Tasavvur buyurun ki, bunlar derhal böyle hemen or- I 
taya çıkacak durumlar değildir; ama bu hususta bü
yük gayretler vardır. Tüketicinin sıkıntısı, belli gelir 
düzeyi altında olanların sıkıntısı çok önemlidir, sos
yal patlamalara kadar gidebilecek tehlikeli depo edi
lişler ve sıkıntıların giderilmesi, Hükümetimizin baş
lıca görevlerinden biridir. Binaenaleyh, onlar için bir- I 
takım yan tedbirler üzerinde de çok önemle durul- I 
maktadır. I 

Yine, Sayın Kırcalı'nın, Arap ülkeleriyle olan ih- I 
racat ile AET arasındaki ilişkide gayet tabiî potan- I 
siyelimiz bellidir. Bu potansiyelin bir kısmı daha ev- I 
vel Müşterek Pazara kayarken, onun büyük bir kıs- I 
mı Arap ülkelerine kayıyorsa, öteki tarafta azalma | 
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olabilir. Elimizdeki üretim miktarı bu iken, daha faz
layı yaratamayacak durumda iken ve yaratabileceği
miz kadarını yaratmamıza rağmen, belli seviyenin üs
tüne çıkamayacağımıza göre, talep o ülkelerden gelin
ce oraya ihracatın kayması doğaldır. Kaldı ki, bu bir 
yerde bizim tam üyeliğimizden sonra başka şekilde ve 
daha iyi şekilde görülecektir. Bu itibarla, bugünkü 
durumda AET ile Arap ülkelerine olan ihracatımız 
arasında birbirine zarar verici bir ilişki ben kura
mıyorum, arkadaşım da şüphesiz kurmuyor, duru
mun tespitini bendenizden sormuş bulunuyorlar, ben 
de bu şekilde durumu arz etmiş oluyorum. 

Sayın Bayer arkadaşımızın, «ihracatta Eylül'de 
bir düşüş var, firmalar arasında rekabet bunda rol 
oyunuyor mu?..» şeklindeki ifadelerinde önemli bir 
husus var. O da şu : 

Biz daha ihracat yapmayı yeni öğreniyoruz değer
li arkadaşlarım. Çünkü, ihracatın böyle formalite fa
lan dediğimiz kısmı aslında çok azaldı ve klasik, 
onsuz yapılamayan muameleler var; ama dışarıda 
pazar bulmak, dışarıdaki insanlarla temas edip on
larla ilişkiyi devam ettirmek çok önemli bir mesele 
idi, şimdi bunu öğreniyoruz; yani iftiharla söylüyo
rum, seyahatten de geliyorum; genç genç delikanlılar 
büyük şirketlerin 'başında oraya gidiyorlar, buraya 
gidiyorlar ve her ıbiri de tuttuğunu (koparıyor. Türki
ye'de ıbir ihracat arzusu ve çoik iyi bir iftihar vesile'-
ısi teşekkül etmiştir. Vaktiyle, «Şu kadar para ka
zanıyor» şeklinde iftiharlar durdu, ş'imdıi, «Şu Ika-
dar milyon dolarlık sattım» diye ticaret aleminde 
iftihar ediliyor. Bu, çok yaygın ve 'bu yaygınlık, gö
receğiz inşaılah, Türk'iye'niın, demin söylediğim gi
bi, ihracattaki ilerletmesinin en önemli faktörü, bi
zim Bakanlık olarak yaptığımız, engel olmamak açık
çası; çünikü herkes bir yerde, birçok çeşitli şekiller
de engeleniyordu, Şimdi, bizini Hükümetimizin yap
tığı, ıbu engelleri ortadan ikaldınmaya çalışmaktı, müm
kün olanı yaptık. 'Bir de itici güç. İtici güç; teşvik
ler, krediler. Fakat onun ötesinde, bir d'e onlara gü
ven vermek, güven ortamı yaraltmalk. Şamdi bu ya
ratıldı, kimin ıbir derdi olursa- telefon ediyor, geli
yor söylüyor, hıiç'bıır ımüşkifâtı olımadanL (Eğer aksi
ni duyan varsa h'emen bendenizi haiberdar etsinler, 
onları da ortadan kaldırayım) derhal ilgileniliyor ve 
'bu ortam içerisimdei ihracatın gelişmesini beklemek 
lazım. 'Bu münasebetler içerisinde gayet tabiî arala
rında da rekabet ediyorlar. Mye?.;. îlkisi de gidiyor, 
bunlardan bir tanesi kâğıdı satacak; çünkü adamın 
(belli ihtiyacı var, aralarında 'gayet tabiî rekabet olu-
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yor. Bunu önlemenize imkân yok. Derseniz ki, «fa
lan fiyattan aşağı satılmaz»; ikisi gidince yine ara
larımda bir başka sekide rekabet bu defa gayri meş
ru sekide rekabet durumları oluyor. Onun için bu 

bir yerde kendiliğinden dengelendi; yüksekten al
çağa doğru geldi, birtakım anonmıal rekabetlerde fir
maları bir araya, karşı karşıya getirdik. İki büyük 
firma vardı; şimdi isimlerimi söylemeyeyilm, kaç 
aydır uğraştım, milhayet geçen gün ikisi de beni ge
çirmeye geldiler; '«Barıştık, korkmayın bundan son
ra» dediler; çok önemli rakamlardı, tahribatı orta
dan kalktı, 

Binaenaleyh, birbirleri ile rekabetten, 'ihracatta
ki düşüş vesaiıreden korlkmamalk lazım, esas düşüş 
şundan, 'Libya'ya İhracatta belli bir azalma oldu, ma
lum. Ondam sonra, pamuk ipliğine, trikotaja konu
lan takyitler. 200 - 300 milyon dolarlık etki yaptı. 
Bunu telafi edecek yıği'nia ted'bıir aldık daha da ala
cağız Allah'a şükür; ama ortaya çıkmadan da bir şey 
söylemek istemiyorum, hiç endişeye mahal yok, tam 
tersi gayet iyi durumdayız bu yöınden ve diğer yön-
•ierdleto ide görülen sıkıntılar gayet tabiî olacaktır, ve 
biaim de görevimiz bu silkintıları zaten ortadan fcaft-
dırmaktıır. 

Um ihracatında arkadaşımız çok haklı. Ne demek 
istediğini anladım. Demek istiyorlar ki aslında, «Uma 
vergi iadesi verin de doğru dürüst un ihraç edelim.» 
Çok doğru, benim de bütün çabam o inşallah bunu 
başaracağıım, unda vergi iadesi çolk önemli bir fak
tör, un piyasasını da Allah nasip ederse büyük öl
çüde kazamimış olacağız. Geçen sene mahsul durumu 
dolayısıyla cesaıretiımıiz yoktu, bu sene çok şükür mah
sul var; Ofisi idevreye soktuk, Ofisten alıp ihracat 
yapacak. Fiyat 'yükselmesi söz konusu değil; çünkü 
Ofis istediği kadarımı verecek, bu itibarla un mese
lesinde bir sıkıntımız olmayacak.; 

Eksperler konuşumda; aslını ararsanız bu konuda 
benim de ıtertddütleriım var, 3018 sayılı bir Kamun 
yar, ona göre lise ve lise dengi okullardan mezun 
olanlardan eksperler yetiştiriliyor, bir seme çalışıyor
lar. Tek madde üzerinde çalıştıkları içim, koskoca zi
raat mühendisini .o işte çalıştırmak, omlarım o ka
dar gayretleriyle mütenasip bir iş olmuyor da, omun 
içlim bu şekilde stajla belli kurslardan geçirerek bu 
işleri yürütüyoruz; fakat arkadaşıma çok teşekkür 

ediyorum, bu konuda yapılabilecek bir şey varsa, 
onları da ayrıca yapmaya çalışacağımı. 

Maruzatım bu kadar. Hepinize tekrar saygıla-
rıımı sunanım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Değerli üyeler; 

Ticaret Bakanlığı Bütçesi üzerimdeki görüşme
ler tamamlanimıştır. Bölümlere geçilmesini aylarnnı-
za sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler.., Ka
bul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum. 

TİCARET BAKANLIĞI BÜTÇESİ 
Bölüm Lira 

101' Genel yönetim ve desitek hiz
metleri 493 951 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum... Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Ilır Dış ticaretin düzenlenmesi 
ve geliştirilmesi hizmetleri 1 155 464 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum,.. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

112 İç ticaretim düzemlenmesi ve 
geliştirilmesi hizmetleri 523 585 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınızla ısunuyoruim,;. Kabul 
edenler... Kaibul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

90Q Hizmet programlarıma dağı
tılamayan transferler 59 000 000 
»BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum.;. Kabul 
edenler... Kaibul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Değerli üyeler; Ticaret Bakanlığı Bütçesi Danış
ma İMedi'staıizce kabul edilm/iştir. Milletimize!, Tica
ret Bakanlığımız mensuplarıma 'hayırlı olsum. Ayrıca 
Komisyona da tekrar teşdkkürlbrimi sunuyorum. (Al
kışlar) 
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Buyurun Sayın Ba!kan,: 
TİCARET BAKANI KEMAL CANTÜRK — 

Sayın Başkan, değerli üyeler; 
'Bütçemiz içiiın göstermiş olduğunuz yakın alâka

ya ve lirşaltlarınıza çok minnettarını, Bakanlığını adı
na hepinize teşekkürlerimi sunar ve saygılarımı arz 
ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Değerli üyeler; gündemlimizde görüşülerek başka 

bir konumuz yoktur.: Yarın, 24 Kasım' 1982 Çarşam-
'ba günü saat lOı.OO'da toplanırmak üzere Birleşimi 
kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 16,00 

-*••»-
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