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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

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

rindeki görüşmelere devam olunarak; 
tmar ve İskân Bakanlığı, 
Ticaret Bakanlığı, 
Bütçeleri kabul edildi. 
24 Kasım • 1982 Çarşamba günü saat lO.OO'da 

toplanmak üzere Birleşime saat 16.00 da son verildi. 

M. Vefik KİTAPÇIĞİL 
Başkan 

Başkanvekili 
Ali Nejat ALP AT Erdoğan BAY1K 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
A. Güngör ÇAKMAKÇI 

Kâtip Üye 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

Raporlar 

1. 2032 Sayılı Köye Götürülen Hizmetlerden 
Hiçbir Adla Katılma Payı Alınmaması Hakkındaki 
Kanunun Adında ve Birinci Maddesinde Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Bütçe • Plan 
ve Tarım ve Orman, Köy İşleri ve Kooperatifler ko

misyonları raporları. (1/425) (S. Sayısı : 236) (Dağıt
ma tarihi : 23.11.1982) 

2. Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuru
luşlarının Organlarının Seçimlerinin Ertelenmesi Hak
kında Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Rapo
ru. (1/560) (S. Sayısı : 237) (Dağıtma tarihi : 
24.11.1982) 

»•-« 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 10.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Turhan GÜVEN 
KÂTİP ÜYELER : Erdoğan BAYIK, M. Talât SARAÇOĞLU 

BAŞKAN — Danışma Meclisinin 23 üncü Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere 
başlıyoruz. 

IV. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Evliya Parlak'in, 24 Kasım 1982 Öğretmenr 
ler Günü nedeniyle gündem dışı konuşması. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; gündem dışı b'ir ko
nuşma isteği var, okutuyorum efendim. 

— 322 — 
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Sayın Başkanlığa 
Bugün, 24 Kasım 1982 öğretmenler Günü nede

niyle gündem dışı konuşmak istiyorum. 
Yoğun çalışmalar arasında bu imkânın tanınma

sını saygıyla arz ederim. 
Evliya PARLAK 

BAŞKAN — Sayın Parlak, buyurun efendim, sü
reniz 5 dakikadır. 

EVLİYA PARLAK — Sayın Başkan, değerli üye
ler; 

Bugün 24 Kasım. Geçen yıl ilk defa tüm yurt 
düzeyinde kutlanmaya başlanan Öğretmenler Günü
nün ikinci yıldönümündeyiz. Bugün yurt düzeyindeki 
tüm eğitim kurumlarında meslektaşlarımız ve öğren
cilerimiz tarafından kutlanan bu anlamlı günün öne
mini yüce kürsüden sizlerin yüksek takdirlerine sun
mayı bir öğretmen olarak görev telakki ettim. Yüce 
Başkanlıktan müsamaha gör'düm, kendilerine şükran 
borçluyum. Ayrıca, bu kadar sıkışık ve yoğun çalış
malar arasında bir 5 dakikayı da bu amaçla kulla
nacağımdan dolayı Yüce Heyetinizin hoşgörülerine 
sığınmak istediğimi de belirtmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlar; 
Her gün çeşitli vesilelerle bu kürsüden 12 Eylül 

1980 öncesindeki değişik alanlara ait çok acıklı tab
loları gözler önüne sergilemekteyiz; ancak bu tablo
ların en acıklı ve hazin olanları maalesef mensubu 
olmakla şeref duyduğum ve en kutsal bir meslek ola
rak nitelendirilen öğretmenlik mesleği yaşamıştır. Bu 
tabloları tekrar gözler önüne sergilemek istemiyorum; 
ancak yaşadığımız bu günleri birkaç cümleyle ifadeye 
çalışacağım. 

Hepimizin bildiği gibi, yurt düzeyinde en uzaktaki 
yerleşim ünitelerinde görevli ve sayıca en fazla bu
lunan bu kamu hizmetlilerine tüm siyasî çevreler sü
rekli olarak el atmak ve sahip olmak istemişlerdir. 
Neticede meslek mensupları birbirinden uzaklaştırıl
mış, birbirlerine düşman edilmiş, okullarında ve öğ
rencilerinden kopuk hale getirilmiş; bekçiliğini yap
maları gereken Atatürk ilke ve devrimlerinden uzak
laştırılarak eğitim ve öğretim hizmetlerini artık kendi 
siyasî esintileri yönüne doğru saptırmaya başlamışlar
dır. Üzücü de olsa tek cümleyle şunu ifade etmek
ten 'kendimi alamıyorum: Toplumda artık rahatlıkla 
«Ben öğretmenim» diyemiyorduk. Dediğimiz an kar
şımızdaki vatandaşlar ya 'düşünceye dalıyor veya ir- . 
kümeye başlıyordu. İşte böyle bir ortamdan 12 Ey
lül 1980 Harekâtına ulaşan bir meslek zümresi bu
gün nasıl 'bayram yapmasın?.. 

12 Eylül Yönetimi mesleğe sahip çıkmış, içine 
düştüğü t>u kaostan kurtarma faaliyetleriyle işe baş
lamıştır. Bu başarılı faaliyetlerin başlıcalarını bura
da özetlemek istiyorum. 

Öğretmenlerin yurt düzeyinde huzur ve güven 
içerisinde dengeli bir şekilde görev yapmaları sağ
lanmış, daha önceleri hiçibir esasa ve düzene sokul
mayan tayin ve nakiller disipline edilmiş, noksan ye
tiştirilen öğretmenlerin eksiklerini gidermek üzere ye
tiştirme merkezlerinde tamamlayıcı programlar ve 
kurslar gündeme getirilmiş, öğretmenlerin sorunla
rı ve yetiştirilmeleri konularında bilimsel kararla
rın alınabilmesi için geçtiğimiz Haziran ayında 11 inci 
Millî Eğitim Şûrası Sayın Cumhurbaşkanımızın açış 
konuşmalarıyla başlamış ve çok önemli kararlar al
mıştır. Dileğimiz, alınan lbu kararların Yüce Cumhur
başkanımızın açış konuşmasında da verdiği direktifler 
ışığında işlerliğe kavuşturulması ve kâğıt üzerinde 
bırakılmamasıdır. öğretmenlerin birlik, bütünlük 
beraberlik içinde kaynaşmalarını sağlamak, kültürel 
ve sosyal alanlarda gelişmelerini sağlamak, görevleri
ne bağlılıklarını artırmak ve bilhassa toplumda kay
bettikleri saygınlığı bir defa daha kazandırmak üzere 
Atatürk'ümüzün başöğretmenlik unvanını aldığı 24 
Kasım günlerinin «öğretmenler Günü» olarak bütün 
yurtta kutlanması kabul edilmiştir. 

öğretmenlerin içinde bulundukları maddî sıkıntı
ları gidermeyi amaçlayan birçok çalışmalar da Hükü
metimiz tarafından sürdürülmüş ve sürdürülmektedir. 
Eğitim ve öğretim tazminatı ödenmesi kabul edilmiş, 
son dört derecedeki öğretmenlere belirli oranda ek 
göstergeler sağlanmış, ek ders ücretlerine çok az da 
olsa belirli oranda ilaveler yapılmış, idarî görevlerde 
çalışanlara belirli oranlarda özel hizmet tazminatı 
sağlanmıştır. Terfi edemeyecek durumdaki binlerce 
öğretmenimizin terfileri için gerekli kadrolar 1983 
Malî Yılıyla birlikte sağlanmış olacaktır. 

Çok az sayıda bulunan sağlık merkezlerinin sayısı 
kısa süre içerisinde 40'e yaklaştırılmıştır. 

tik defa bu dönemde Öğretmeni bir arada din
lenme ve toplanma imkânına kavuşturacak «öğret
men Evleri» ve «Öğretmen Lokalleri» Ordu mensup
larından örneği alınarak açılmaya başlanmıştır. 

özellikle bugün, 22 ilde 22 tane öğretmen evi ve 
il ve ilçelerin toplamında da 42 öğretmen lokali ta
belalarını asmış ve hizmet görmektedir. 

Bu sebeplerle, bugün bizim bu tabelaları görüp 
de bir öğretmen olarak sevinmememiz mümkün de
ğildir. özellikle sadece bu değerli hizmetleri ile yıl
larca eğitim ordusu tarafından şükranla yadedileceği-
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ne inandığım değerli eski Silahlı Kuvvetler mensubu, 
sayın general Bakanımıza bir öğretmen olarak en de
rin şükran duygularımı bu. kürsüden sunmak istiyo
rum. 

Bu tabelaların, tüm yurt sathında, en kısa zaman 
içerisinde yaygınlaştırılmasını da bütün öğretmen kit
lesi sabırsızlıkla beklemektedir. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Bunların dışında, bugüne kadar yurt düzeyinde 

ihtiyacın çok altında bulunan öğretmen lojmanları
nın 5 - 1 0 - 1 5 yıllık programlar içerisinde halledil
mesi gündeme getirilmiştir. Halen öğretmenlerin loj
manları sadece çok az sayıda ihtiyacı karşılayacak, 

' köylerde % 25 öğretmenin, kentlerde ise ancak % 
l'nin ihtiyacını karşılayacak durumdadır. 

BAŞKAN — Sayın Parlak, süreniz dolmuştur 
lütfen bağlayın efendim. 

EVLİYA PARLAK — Bitiriyorum Sayın Baş
kan. 

Değerli arkadaşlar; 
Bu çalışmalar yeterli midir?.. Hayır değildir. An

cak, bu örnek çalışmaların, özellikle öğretmeni birbi
rine bağlayan çalışmaların, ekonomik yönden birta
kım katkılar sağlayan çalışmalarla sürdürüleceğine 
olan inancımızı burada ifade etmek istiyorum. 

Dileğimiz bu çalışmalar özellikle «Hükümetin 
Anafaaliyetleri» adlı kitapta ifade edildiği şekilde kı
sa zamanda neticelendirilmesidir. Bunların başında 
öğretmenler Yardımlaşma Kurumu Kanun Tasarısı
nın bir an önce Yüce Meclisimize sunulmasını bek
liyoruz. Eğitim tazminatının günün şartlarına göre 
yeniden ayarlanmasını bekliyoruz, yine yöneticilerin 
yurt düzeyinde dengeli dağılımlarının sağlanmasını 
içtenlikle beklemekteyiz. 

Artık öğretmen dersten çıktığı zaman hiç olmaz
sa günde bir gazete, ayda bir kitap alarak ertesi gün
kü hazırlığını yapmak üzere evine gidecek duruma 
getirilmelidir. Aksi halde, günümüzdeki şartlar içeri
sinde öğretmen dersten çıkınca geçim sıkıntısı içeri
sinde ya seyyar satıcılık ya şoförlük ya kasiyerlik 

• yapmakta; ertesi gün de bu yorgunlukla derse gel
mektedir. Bu böyle sürdüğü müddetçe geleceğimize 
güvenle bakmamız mümkün değildir. 

Sayın Başkan; 
Sözümü bitirmeden son bir cümle ifade etmek is

tiyorum. Son çıkarılan 2547 sayılı Kanun gereği, 
bütün yükseköğretim kurumları ve öğretmen yetişti-
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ren okullar, YÖK bünyesine alınmıştır. Dileğim ve 
temennim şudur : Yükseköğretim Kurulu yetiştirecği 
gençlerin öğretmenliği baştan benimseyip, ona yat
kın, onu seven, ondan ayrılmayacak bir pisikoloji içe
risinde yetiştirilmelerini sağlamalarıdır. Bunun için de 
özellikle Millî Eğitim Bakanlığı ile çok yakın bir iş
birliğine girmelerini bekliyoruz. 

Zamanınızı aldığım için özür diler, saygılarımı 
sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Parlak. 
2. — Brüksel'de yapılacak Avrupa Grubu Bakan

lar Sonbahar 82 toplantılarına katılmak üzere Bel
çika'ya gidecek olan Millî Savunma Bakanı Ümit 
Halûk Bayüiken'e, Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısı Zeyyad Baykara'nın vekillik etmesinin uygun 
görüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/484) 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Cumhurbaşkanlığının tezkeresi vardır, okutuyo-. 

rum efendim. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Brüksel'de yapılacak Avrupa Grubu, NPG ve 

DPC Bakanlar Sonbahar 82 Toplantılarına katılmak 
üzere 27 Kasım - 4 Aralık 1982 tarihleri arasında 
Belçika'ya gidecek olan Millî Savunma Bakanı Ümit 
Halûk BAYÜLKEN'in dönüşüne kadar; Millî Sa
vunma Bakanlığına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısı Zeyyad Baykara'nın vekillik etmesinin, Baş
bakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu 
bilgilerinize sunarım. 

Kenan EVREN 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Yüce Genel Kurulun bilgilerine su
narım efendim. 

3. -—• Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel (Anlaş
ması Âkit Taraflarının Cenevre'de Bakanlar düzeyin
de yapılacak toplantısına katılmak üzere İsviçre'ye 
gidecek olan Devlet Bakanı Sermet Refik Pasin'e 
Maliye Bakanı Adnan Başer Kafaoğlu'nun vekillik 
etmesinin uygun görüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi. (3/486) 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığının bir tezkeresi 
daha var; okutuyorum efendim. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması 

(GATT) Âkit Taraflarının Cenevre'de Bakanlar dü
zeyinde yapılacak toplantısına katılmak üzere 19 Ka
sım - 2 Aralık 1982 tarihleri arasında lsviçre"ye gi-
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decek olan Devlet Bakanı Sermet Refik PASİN'in 
dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Maliye Bakanı 
Adnan Başer KAFAOGLU'nun vekillik etmesinin, 
Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu 
bilgilerinize sunarım. 

Kenan EVREN 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Genel Kurulun bilgilerine sunarım 
efendim. 

4. — Ulaştırma Bakanları Avrupa Konferansı 
Toplantısına katılmak üzere Fransa'ya gidecek olan 
Ulaştırma Bakanı Mustafa Aysan'a, Bayındırlık Ba
kanı Tahsin Önalp'in vekillik etmesinin uygun görül
düğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/485) 

BAŞKAN — Bir tezekere daha var okutuyorum. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Ulaştırma Bakanları Avrupa Konferansı (CEMT) 

nın 22-27 Kasım 1982 tarihleri arasında Paris'te ya
pılacak toplantısına Hükümetimizi temsilen katılmak 
üzere Fransa'ya gidecek olan Ulaştırma Bakanı Prof. 
Dr. Mustafa AYSAN'ın dönüşüne kaidar; Ulaştırma 

V. - GÖRÜ 

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

A) SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 
BÜTÇESİ : 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 

Gündemin, Kanun Tasarı vs Teklifleri Bölümü
ne geçiyoruz. 

Bugünkü programımızda Sanayi ve Teknoloji Ba
kanlığı Bütçesi ile Tarım ve Orman Bakanlığı Büt
çeleri yer almaktadır. 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bütçesi üzerinde 
söz alan üyelerimizin adlarını okuyorum efendim: 
Sayın Zeki Özkaya, Sayın Orhan Civelek, Sayın Tev-
fik Fikret Alpaslan, Sayın Mehmet Aydar, Sayın 
Teoman Özalp, Sayın Beşir Hamitoğulları, Sayın Pa
şa Sarıoğlu, Sayın Rahmi Karahasanoğlu, Sayın Ab-
bas Gökçe ve son söz olarak yine Sayın Beşir Ha
mitoğulları. 

(1) 185 Ş. Sayılı Basmayazı 12 Kasım 1982 ta
rih ve 13 üncü Birleşim Tutanağına eklidir. 

Bakanlığına, Bayındırlık Bakanı Tahsin ÖNALP'in ve
killik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun gö
rülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Kenan EVREN 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Genel Kurulun bilgilerine sunarım 
efendim. 

Sayın üyeler; bir önerge var, okutuyorum. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
öğretmenler Günü dolayısıyla «En Büyük öğ

retmen Atatürklümüzün temsilcileri olan ve Genel 
Kurulumuzu şereflendirmiş bulunan öğretmenlerimi
zin şahsında, Türk öğretmenlerini saygı ile selamla
rız. 

Hayrullah SEÇKİN Ahmet SARP 
Paşa SARIOĞLU 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarımızın bu öner
gelerine gerek Başkanlık Divanınız, gerekse Genel 
Kurulun gönülden katıldıklarını duyururum efendim. 
(Alkışlar.) 

Teşekkür ederim. 

JÜLEN İŞLER 

Sayın üyeler; 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bütçesinin görüş

melerine başlıyoruz. 
Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet yerindedir-

ler. 
İlk söz Sayın özkaya'nın, Sayın özkaya buyurun 

efendim. 
ZEKİ ÖZKAYA — Yüce Meclisin Sayın Başka

nı, değerli üye arkadaşlarım, Sayın Bakanım ve de
ğerli mensupları; 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bütçesinin mem
lekete hayırlı olmasını diler, Yüce Heyetinizi candan 
selamlarım, 

Ben bu kısa konuşmamda kalite ve kalite kont* 
rolünden ve bir de tarım sanayiinden söz edeceğim. 

Gerçekten sanayi sektörü bütçenin oluşturulma
sında ağırlığı olan bir bölümdür. Bu sektörle öğün-
mek yerinde bir davranış olur. Sanayi müteşebbisle
rini ve onları teşvik eden kuruluşları bu yüce kürsü
den selamlamayı bir görev olarak saymaktayım. 

Bu girişten sonra, vatandaşı rahatsız eden, eko
nomiyi tahrip eden ve dolayısıyla bütçeyi kemiren 
makine ve madenî sanayiinin kalitesizliğinden ve ka
lite kontrollerinin layıkı ile yapılmamasından çok kı
sa söz edeceğim. 
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Halkın hizmetine sunulan makine ve madenî sa
nayi ürünleri, açık bir ifade ile kalitesizdir. Bu alan
da yapılan kontroller her halde yetersizdir. Bu du
rum hatta bir ilgisizlik görünümünü hissettirmekte
dir. Yerli yedek parçalar, bunların önemli bir bölü
mü daha kullanılmadan sakattır. Bir arızanın üstüne 
yeni bir arıza katan şeylerdir. Üzerinden daha bir yıl 
geçmeden, çürüyen, sırıtan yerli otomobil kaportala
rı, satın alındığı gün tamire ihtiyaç gösteren buzdo
lapları, çamaşır makineleri, dokununca patlamaya 
hazır, emniyet tertibatı noksan tüp canavarları, kab
loları koptu kopacak elektrik malzemesi, daha elin 
değmesiyle kaçan kadın çorapları, musluk tutmaz, 
vana kapanmaz, vida işlemez, sayaç doğru çalışmaz 
malzeme imalatı. Eğitimsiz, bilgisiz tamirhaneler, 
ehliyetsiz onarımın getirdiği zararlar, aktif madde
leri noksan insan ilaçları, hayvan yemleri, demirin
den, çimentosundan noksan inşa edilen tesisler... Bun
lar hep pahalı şeyler ve halkı küstüren olaylardır. 

Örnek olarak sunduğum bu maddelerin layıkı ile 
denetlendiğinden veya standartlarına uygunluğundan 
bilmem söz edilebilir mi? Yetkililerin en büyük gö
revi, her yerde her şeyi denetlemek ve denetimi de
vamlı yapma fikrini telkin etmektir. Üstelik bu mal
zemeler, Avrupa'daki benzerlerinden iki üç kat faz
lasıyla yüksek fiyata satılmaktadır. İthalat yasağı ve 
aşın gümrük tarifeleriyle Devletin, himayesi altına 
da alınmışlardır. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Benim bu sözlerim samimidir, olumsuz tenkit de

ğildir, tedbire yöneliktir. Kalitesizlik, halkın gücünü 
zorluyor, kalitesizlik halkın gücünü zorlarsa, küs
künlük ve huzursuzluk yaratır. Halkın, reflekslerini 
görmezlikten elbette gelemeyiz ve gelmemeliyiz de.. 

Sayın Başkanım, değerli üye arkadaşlarım; 
Bundan sonra kısaca değineceğim ikinci ve son 

konu, tarım ürünlerine dayalı gıda sanayiidir. 
ıMemleketimizde gıda sanayiinin desteklendiği 

söylenemez. Çok genç, çok körpe olan bu sanayi, 
büyük bir arzu ile müteşebbislerin elinde filizleni
yordu. Gelişme istidadını da gösteriyordu; fakat ge
nellikle taze olan bu teşekküller, enflasyon canava
rına yakalandı. Enflasyonun hızlı döneminden baş
layarak, gıda sanayii müteşebbisleri, tabiri caizse, 
sırtına bindikleri kaplanın ağzına düşmemek için cid
dî bir savaşım verdiler. Fakat, sonuç parlak olmadı, 
Bu konunun en büyük sahiplerinden DESÎYAıB 
(Devlet Sanayi ve İşçi Yatırım Bankası) bu gibi ser
maye ve yatırım sıkıntısı çeken kuruluşlara yardımcı 
olmak için kurulmuştu. Himayeye muhtaç olan bu 

sanayi dalını destekleyecekti. Doğrusu, maksadına 
uygun bir teşekkküldü; fakat üzgünüm ki, anılan 
banka, para piyasası ve ticaret zihniyeti ile hareket 
etti. Diğer ticarî bankalardan özelliğini ve farklılığı
nı önce kendisi kavrayamadı. Noksan verdiğini, he
men, bir an önce fazlası ile tahsil etmek telaşına düş
tü. Gerektiği yerde ve bir süre için kâr ortaklığı il
kesini uygulayacaktı, görmezlikten geldi. Elindeki 
finansman, mesela 10 işletmeye yetecek iken, her
kesle, bol keseden, belki 110 işletme ile ortaklık kur
du ve hiçbirisine yararlı olamadı, bilakis zararı oldu. 
Az destekle üretime kavuşacak olan fabrikalar, enf
lasyona dayanamayarak kapandı, işçiler işlerinden ol
du, aileleri perişan oldu. Mamul maddeden, tekrar 
hammadde ihracatına dönüldü, döviz girdisi zarar 
gördü. 

Umarım ki, yerinde bir kararla kurulan bu banka, 
aslî görevine dönecek ve görevinin gerektirdiği prog
ramlarına canlılık getirecektir. 

Bu vesileyle, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Büt
çesinin memleketimize, milletimize hayırlı olmasını 
diler, Yüce Heyetinizi tekrar ve içtenlikle selamla
rım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın özkaya. 
Bugüne kadar yapılan konuşmalarda da en kısa 

süre sizin olmuştur, ayrıca ve özellikle bir kere daha 
teşekkür etmekteyim, sağolun efendim. 

Söz sırası Sayın Civelek'te, buyurun efendim. 

ORHAN CİVELEK — Sayın Başkan, Yüce Mec
lisin değerli üyeleri, Sayın Bakanımız ve Sanayi Ba
kanlığının seçkin mensupları; 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, memleket sanayii
nin sağlıklı şekilde gelişmesi ve sağlam bir yapıya ka
vuşması için gerekli olan şartların sağlanması ve bu
nun için gereken ortamın hazırlanması görevini bi
rinci derecede yüklenmiş bir Bakanlığımızdır. 

Bugün, ülkemizde kurulmuş olan sanayie bir göz 
atıldığı zaman, bu Bakanlığın yüklenmiş olduğu bu 
görevi, tam anlamı ile ve başarılı bir şekilde yerine 
getirdiği söylenemez. Elbette, bu durumdan, bugün
kü Sayın Sanayi Bakanlığının değerli mensuplarını 
sorumlu görmek mümkün değildir. Bu durum, Ba
kanlığın kuruluşundan bugüne kadar geçen zaman içe
risinde, Bakanlık bünyesinin bu görevi yerine geti
rebilecek tarzda teşkilâtlandırılamaması ve gerekli 
kadronun oluşturulamamış olmasından kaynaklan
maktadır. 

Ülkemizin en büyük sanayi kuruluşlarını bünye
sinde bulunduran, pek çok İktisadî Devlet Teşekkülü, 
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Sanayi Bakanlığına bağlı bulunduğu halde, Bakandık 
bünyesinde bu kuruluşlara muhatap olan kısım 5-İD 
görevliden ibaret olan bir daire başkanlığıdır. 

Birçok sorunla karşı karşıya bulunan bu dev ku
ruluşlar, içinde bulundukları özel ve müşterek prob
lemlerini çözmekte çok kere yalnız kalmakta, Bakan
lıktan gereken yardım ve desteği görememektedirler. 
Bu durum, Bakanlığın ilgisizliği ve iyi niyetli olma
yışından ziyade, Bakanlık teşkilâtının gerekli yapıya 
ve kadroya sahip bulunamamasından doğmaktadır. 

Bilindiği gibi, Hükümet, Yüce Meclisten, bakan
lıklar ve bağlı kuruluşlarında yeniden düzenlemeler
de bulunmak üzere kanun gücünde kararname çıkar
ma yetkisi almış bulunmaktadır. Bugün, Bakanlık, 
kendisine terettüp eden görev ve hizmetleri gereği 
şekilde yapabilmek için lüzumlu gördüğü teşkilat ve 
kadroyu kurma yetkisine sahip bulunmaktadır. Ay
rıca, böyle bir kadroyu oluştururken de en çok ihti
yaç duyulan, tesir ve müdahaleden uzak bir ortam 
da bugün ziyadesiyle mevcut bulunmaktadır. 

Tarafsız ve yansız bir tutum içerisinde yeni bir 
reorganizasyon yapmak için bundan daha iyi bir im
kân ve fırsat bulunamaz. Bu fırsatın memleketimiz 
için en iyi şekilde kullanılmasını ümit ve temenni et
mekteyiz. 

Bugüne kadar bir bakanlık veya genel müdürlük 
bünyesinde bir reorganizasyon veya bir iyileşme ya
pılması düşünüldüğünde, ilk akla gelen husus, o teş
kilatın sevk ve idaresinde görev alan kişilerin değiş
tirilmesi olmakta ve uygulama da bu şekilde yapıl
maktadır. Bu değişikliklerde genellikle objektif kri
terlere göre hareket edilmemekte, tamamen keyfî, indî 
ölçüler içerisinde kalınarak, çok kere de politik gö
rüşlere ağırlık verilmektedir. 

Halbuki, reorganizasyondan beklenen amaç, kişi
lerin değişikliğinden ziyade, bu müesseselerin kuruluş 
ve faaliyet amaçlarını en iyi şekilde hizmet etmelerini 
sağlayacak bir teşkilât yapısını oluşturmak ve sonra 
da bu teşkilatın çeşitli kademelerinde görev alacak 
personelin önceden belirlenecek niteliklere göre se
çiminin ve atamalarının yapılmasını sağlamaktır. 

iBugüne kadar, yukarıda belirttiğimiz bu husus 
sağlanamadığı için, özellikle KİT'lerin yönetim kad
roları, hemen hemen her iktidar ve bakan değişikli
ğinde, tamamen değiştirilmiştir. Özellikle demokratik 
hayata geçtiğimizden bu yana KİT'lerin yönetim kad
rolarının ortalama 1-1,5 yıl içerisinde muhakkak de
ğiştiğini görüyoruz. 

Milletçe, çok güç koşullar altında tasarruf etme 
imkânına sahip olduğumuz milyarların sevk ve ida

resi, uhdelerine verilmiş olan KİT'lerin sorunlarının 
ne kadar büyük olduğu hepimizce bilinmektedir. Bu 
kuruluşların başarılı olmaları, her şeyden önce bil
gili, tecrübeli, iyi yetişmiş bir yönetim kadrosunun 
uzun süre işbaşında kalması ile mümkün bulunmak
tadır. 

Henüz, birlikte çalışacağı mesai arkadaşlarım ve 
yöneticiliğini yaptığı müessesenin meselelerini öğren
me fırsatı bulmadan görevden alınan bir yönetimden 
elbette ki, başarı sağlanması beklenemez. 

1960 yılından sonra KİT'ler konusunda reorga
nizasyon çalışmaları yapmak ve hükümete gerekli 
bilgi ve önerilerde bulunmak üzere bir reorganizas
yon teşkilâtı kurulmuştur. Bu teşkilat, uzun süren ti
tiz ve ciddî çalışmalar sonunda, son derece önemli 
ve faydalı, öneri ve tavsiyeler ortaya çıkarmıştır; ama 
maalesef bu çalışmalar ve öneriler, hiçbir şekilde iti
bar görmemiş ve KİT'ler bugüne kadar, politik ve 
keyfî idareler sonucu giderek artan ve büyüyen so
runlar içerisinde bocalayıp durmuşlardır. Şu anda 
KİT'ler konusunda birtakım çalışmanın yapıldığını 
duymaktayız. Bu çalışmaların başarılı olması herşey-
den önce çalışmaları yapan kadronun "Türkiye'nin 
ve özellikle KİT'lerin gerçeklerini ve meselelerini iyi 
bilmesi ile mümkündür. Bu sebeple çalışmalara ka
tılacak kişilerin KİT'lerde uzun süre çalışmış ve so
rumluluk taşımış kişilerden oluşturulması büyük önem 
taşımaktadır. 

Bu konuda, ikinci olarak önem taşıyan ikinci bir 
husus da ilgili kanun çıktıktan sonra siyasî iktidar
lar gelmeden önce gerekli uygulamalara süratle ge
çilmesidir. 

Son günlerde yetkili kişilerin «KİT'lerin kendi 
yağları ile kavrulması gerektiği, bu sebeple de KİT 
kuruluşlarına hazine yardım ve desteğinin kesileceği» 
şeklinde beyanlarına Taşlanmaktadır. Aslında en ideal 
olan şekil budur; ancak, böyle bir yardımın bütün 
KİT kuruluşları için geçerli ve mümkün olamaya
cağını hemen belirtmek gerekir. Zira böyle bir ka
rara varmadan önce KİT'lerin durumlarına ve fonk
siyonlarına bir göz atmak gerekmektedir. 

Bugün birçok KİT kuruluşu gerek sahip bulun
dukları işletme faaliyetlerini devam ettirmek için lü
zumlu olan işletme sermayesi ve gerekse gerçekleşti
rilmesi kendilerine görev olarak verilen yeni ve idame 
yatırımları için gerekli olan sermayeye sahip bulun
mamaktadır. Bu sebeple ihtiyaç duydukları finansman 
sıkıntısının büyük bir kısmını hazine desteği ve borç
lanmaları ile gidermektedirler. Bu kuruluşlarda na-
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kit sıkıntısı o kadar büyük bir düzeye varmıştır ki, 
bu yüzden devlete olan vergi borçları dahi ödene
memekte ve KİT'lerin birbirlerinden satın aldıkları 
mal karşılığı borçlarının milyarları bulması sebebiyle 
•birbirlerine mal satmaktan çekinir olmuşlardır. 

Burada şunu da ifade etmek gerekir ki, Maliye 
Bakanlığı da biraz önce belirtilen yardım ve desteği 
pek kolay sağlamamaktadır. Artırılmış olan sermaye 
iştiraklerini dahi zamanında yerine getirmekten çe
kinmektedir. Bugün KİT yöneticilerinin zamanlarının 
önemli bir kısmı Maliye Bakanlığı yetkililerinin ka
pılarında beklemek ve onlara ricalarda bulunmakla 
geçmektedir. Burada üzülerek ifade edeyim ki, Ma-
liye'de görevli bazı yetkililer KİT yöneticilerine iyi 
muamelede bulunmamakta, şahsî kapris ve arzuları
nı tatmin için görevlerini bir vasıta olarak kullanmak 
yoluna gitmektedirler. 

Devlet ve memleket görevi yapan personelin, şa
hısları için hiçbir talebi olmayan ve görevlerinin ge
reği kendilerine başvurularda bulunan kişilere karşı 
daha dikkatli, yardımcı olmaya ve kırıcı bulunmama
ya bilhassa özen göstermeleri gerekir. Bu durumu 
gidermenin en çıkar yolu, KİT kuruluşlarının hazine
ye olan borçlarının kaldırılıp, kendileri için yeterli 
miktarda sermaye artırımına gitmektir. Halen öyle 
KIT kuruluşları vardır ki, işletmelerinin bir kısmını 
özel sektörün gitmediği yer ve yörelerde kurmuştur. 
Devletin bu şekilde yapmış olduğu yatırımların amacı 
kâra yönelik olmaktan ziyade, bazen iktisadî, bazen 
sosyal ve bazen de politiktir. Ne gibi tedbirler alı
nırsa alınsın bu işletmelerin ne bugün, ne de yakın 
bir gelecekte kâr etmesi mümkün değildir. 

Hal böyle olunca, bu gibi kuruluşlara her zaman 
devlet yardım ve desteği kaçınılmazdır. Sermaye so
runu halledilmeden bu kuruluşların hazine yardım ve 
desteğinden mahrum bırakılması memleket sanayii ve 
iktisadiyatını büyük bir darboğaza itecektir. 

Halen KİT'lerin içinde bulundukları sıkıntılardan 
biri de bu kuruluşların idarelerine ve fiyat tespitleri
ne yapılan müdahalelerdir. Bir taraftan, halen yürür
lükte bulunan 440 sayılı Kanunda KİT'lerin müdebbir 
bir tüccar gibi hareket edecekleri emredilmekte, diğer 
taraftan da fiyat tespitlerinden tutunuz da her türlü 
tasarruflarına varıncaya kadar bütün faaliyetlerine 
devletçe müdahalede bulunulmaktadır. Tüccar gibi 
hareket etme zihniyeti ile devlet müdahalelerini bağ
daştırmak mümkün değildir. 

Burada, senelerden beri uygulanmakta olan ancak, 
gerçek amacına ulaşamayan bir uygulamadan da bah
setmek istiyorum. Bilindiği gibi, bazı KİT mamulle

rinin fiyatları temel yatırım ve ihtiyaç maddesi ol
dukları gerekçesi ile Hükümetçe tayin ve tespit olun
maktadır. Bundan maksat, bazı malların tüketicinin 
eline daha ucuz geçmesini sağlamaktır. Bu karar, 
sosyal ve iktisadî amaçlı bir karardır; böyle bir ka
rarın alınması, bu mallan üreten kuruluşların çok 
kere kârlarını azaltması ve bazen zarara çalışmasını 
gerektirmesi bakımından devlete bir yük ve külfet 
getiren nitelik taşımaktadır. 

Elbette ki, devlet, vatandaşlarını korumak ve gö
zetmek için kendisine külfet de getirse bazı tedbir
leri almak zorundadır; ancak, ne var ki, bazı ahvalde 
katlanılan bu külfet karşısında beklenilen amaca ulaş
mak mümkün olamamaktadır. Şöyle ki; bazı kuru
luşlar istihsallerine 12 ay devam ettikleri halde ma
mullerini bazı sezonlarda satamamaktadır, ölü olan 
sezonlarda faaliyetleri için gerekli olan finansman ih
tiyacını ya bankalardan veya aracı şahıslardan karşı
lamaya çalışmaktadırlar. Bankalardan kredi teminin
de güçlükler ve faiz hadlerinin % 60 mertebelerine 
varmış olması bu kuruluşları ölü sezonda ürettikleri 
mamullerini peşin para ile veya yüksek bir peşinat 
ile aracı şahıslara satmaya zorlamaktadır. Bu kişiler 
almış oldukları bu malları, talebin yoğun olduğu dö
nemlerde, ihtiyaç sahiplerine yüksek fiyatlarla sat
mak suretiyle hem piyasada karaborsanın doğmasına 
ve hem de vergi dışı haksız kazançlar elde edilmesi
ne sebep olmaktadırlar. 

Böylelikle yapılan fiyat tespitlerinden bazı kereler 
beklenen gaye elde edilemediği gibi, yukarıda da be
lirttiğim gibi, tam aksine durumlar da ortaya çıka
bilmektedir. 

Kısaca özetlemek gerekirse, KİT sorununun çö
zümü Hükümetin samimiyet ve içtenlikle bu mesele
yi çözmeye kararlı ve inançlı olması ve yapılacak dü
zenleme ve uygulamalarda gerçekçi, ilmî ve tarafsız 
bir tutum ve davranış içerisinde çalışması ile müm
kündür. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Bize tanınan çok kısa zaman içerisinde memleke

timiz için çok önem taşıyan bir konuya da kısaca 
değinmek istiyorum. Geçen yıl ülkemiz, neyi var neyi 
yoksa ihraç etmek suretiyle 4,6 milyar dolarlık ihra
cat yapabilmiştir. Buna mukabil, hemen hemen sat
tığı bütün şeylerin karşılığında 4 milyar dolar tuta
rında petrol ithal etmiştir. Yani, petrol alımının dı
şında ihracatta elimizde sadece 600 milyon dolar ci
varında bir döviz kalmaktadır. Bu durum, petrol sar
fiyatının memleketimiz için ne derece önem taşıdı
ğını belirleyen en güzel tablodur. 
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Bugün ülkemizde gerek resmî gerekse vatandaş 
kesiminden pek çok kişi kurtuluşumuzu ve kalkınma
mızı yeraltından çıkacak petrol ümitlerine bağlamış
tır. Elbette ki, yeraltından çıkacak bol miktardaki 
petrol hepimizi son derece sevindirir ve mutlu eder... 

BAŞKAN — Sayın Civelek, süreniz bitmiştir lüt
fen bağlayınız efendim. 

ORHAN CİVELEK — Bitmek üzere Sayın Baş
kan, teşekkür ederim. 

Ancak şunu unutmamalıdır ki, bir memleketin 
tek kurtuluş çaresi yeraltında yatan tabiî servetleri 
değildir. Aksine, bir milletin kurtuluşu ve yükselmesi 
sahip olduğu insan gücünü ve kafasını iyi ve gereği 
şekilde kullanmasıyla mümkündür. Türkiye, bu ba
kımdan dünyanın en şansh ve en zengin ülkelerin
den birisidir. Bugün yeraltından petrol çıkarmak ne 
derece önemli ise, çıkardığımız ve ithal ettiğimiz pet
rolü en iktisadî ve yerinde kulanmak da o derece 
önem taşımaktadır. Şu anda milletçe, bunu gereği şe
kilde yaptığımızı söylemek maalesef mümkün değildir. 

Şu anda ithal edilen petrolün büyük bir bölümü 
Sanayi Bakanlığına bağlı kuruluşlar tarafından tüke
tilmektedir. Bir çok kuruluş hâlâ fuel-oil'den kömüre 
geçememiş bulunmaktadır. Bu konuda yapılan çok 
iyi niyetli çalışmalar olmasına rağmen bu teşebbüsle
rin yeterli ve süratli olduğunu söylemek mümkün de
ğildir. Bu sahadaki çalışmaları kısıtlayan engellerin 
süratle aşılarak ülkemiz için son derece önem taşı
yan petrol kullanımını asgarî seviyeye indirmek her 
görevli için bir vicdan ve memleket borcudur. Ülke
mizin içinde bulunduğu enerji sıkıntısı ve darboğa
zı göz önüne alındığında yakıt konusunda alınması 
gereken tasarruf tedbirlerinin enerji konusunda da 
alınmasını bilmiyorum tekrarlamağa gerek var mı? 

Gerek yakıt ve gerekse enerjinin en büyük bölü
münü sarf eden kuruluşların başında bulunan Saym 
Bakanımız bu iki konuda alınan somut tedbirleri bu
rada, lütfedip açıklamak suretiyle bizleri tenvir eder
lerse kendilerine müteşekkir olacağımı belirtir, Sana
yi ve Teknoloji Bakanlığı bütçesinin Bakanlık ve ül
kemiz için hayırlı ve uğurlu olması temennisi ile Yüce 
Meclisi saygılarımla selamlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Civelek. 
Buyurun Sayın Alpaslan. 
TEVFlK FİKRET ALPASLAN — Sayın Baş

kan, Danışma Meclisinin kıymetli üyeleri, kıymetli 
Bakanımız ve Bakanlığın seçkin mensupları : 

Ülkelerin iktisadî gelişmelerinde sanayileşmenin 
nispî bir etkinliği ve çoğu zaman da üstün bir yeri 

vardır. Uçak sanayii havacılık ve uzay sanayii ola
rak bir yönüyle ulaşım araçları, diğer yönüyle de 
savaş harp silah ve araçlarına hitap etmek suretiyle 
2 yönlü bir sanayi niteliğini taşır. Bu sanayii kur
mak için bu alanda başarılı olmak için büyük ser
maye, yetişmiş işgücü, dinamik karakterli ve ileri 
teknoloji, bunları bir araya getirebilecek güçlü bir 
planlama ve organizasyon gerektiği malumlarınızdır. 

Günümüzde uluslararası alanda görülen kutup
laşma, gerginlikler, çıkarların çatışması, taraf tutma
lar, her zaman arananın bulunamaması, haksız yere 
uygulanan ambargo kararları ve isteklerin tek taraf
lı olarak kabul edilmesi için uygulanan tazyikler, 
göz önüne alındığında; ülke ekonomisine ve ödeme
ler dengesine olumsuz etki yapmayacak şekilde özel
likle ekonomik yönden güçlenme, millî savunma sis
teminin sağlam temellere oturtulması, uluslararası 
ilişkilerde ülke çıkarlarının korunması, aktif bir po
litikanın yürütülmesi yönünden uçak sanayiinin ül
kemizde en kısa zamanda kurulması büyük önem 
arz etmektedir. 

Kurulacak bu uçak sanayiine nasıl başlanacağı 
hususu ise; ortaya çıkan ihtiyaçtan kaynaklanmak
tadır. Uçak sanayiine muharip uçakla başlama zo
runluluğunu belirtebilmek için Türk Hava Kuvvet
lerinin görevinin mahiyetinin anlaşılması gerekir. 
Türk Hava Kuvvetleri yurt savunmasındaki görevi
ni yerine getirebilmek için müstakil veya Kara ve 
Deniz Kuvvetleriyle müşterek yapacağı bir savaşa 
barış zamanından itibaren hazır olması gerekmekte
dir. Bunun için de ihtiyaç duyduğu en önemli hava 
harp silah ve aracı muharip uçaktır. 

Uçak Silahlı Kuvvetlerin harp silah ve araçları 
arasında yapılması veya satın alınması, bakım ve ona
rımı, idamesi ve eğitimi en pahalı, teknolojisi en yük
sek bir araçtır. Uçağı önceleri 1950 ve 1960'lı yıllar
da askerî yardımlardan temin etmek mümkündü. 
Büyük bir kısmı da bu şekilde temin edilmişti. Yar
dımların zaman içinde azalması, silah satışlarının kı
sıtlanması (Müsadenizle burada bir teşbih yapaca
ğım, süt alma yerine inek satın alıp, o inekten süt 
alınmasının daha uygun olduğunun anlaşılması) da
ha köklü- tedbirlerin alınmasını gerektirmiş, etüt ve 
incelemeleri sonucunda da Türkiye'de uçak sanayii
nin kurulması ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. 

Uçak sanayiinin kurulmasında, geç kalma yalnız 
ihtiyaçların karşılanmamasına sebep olmayacak, ay
nı zamanda uçak sanayiinin kurulmasının gün geçtik
çe daha pahalılaşması dolayısıyla ileride daha büyük 
meblağların ödenmesine sebep olunacaktır. Türk Ha-
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va Kuvvetlerinin bir bölümü hariç diğer kısmmm 
Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa ülkelerinin 
elden çıkarmış olduğu uçan genç pilotların yaşların
dan daha eski, başka bir ifadeyle asgarî ömrü 25 ila 
30 yıllık uçaklarla donatılmış olduğunu söyleyebili
riz. 

Ülkemizde uçak sanayiinin bir geçmişi, üç de ba
şarısız tecrübesi vardır. 1926 yılında Kayseri'de ku
rulan uçak fabrikasında 112 adet askerî eğitim sa
vaş uçağı, 1935 yılında İstanbul'da kurulan Nuri 
Demirağ Uçak Fabrikasında 15 adet hafif uçak ve 
1941 yılında Etimesgut'ta kurulan uçak fabrikasında 
125 adet askerî eğitim ve muhtelif tipte hafif uçak 
yapılmıştır. Ülkemizin uçak sanayiinin tarihçesi tet
kik edildiğinde büyük azim ve istekle kurulmasına 
başlanan uçak fabrikalarının bir süre geçtikten son
ra gerilemeye ve çözülmeye başladığı, gelişmeden 
yön değiştirdiği veya "kapandığı görülmektedir. Hal
buki Türkiye ile oldukça benzer durumda olan İs
panya, Arjantin, Brezilya ve Yugoslavya gibi bazı 
ülkelerde 1920'lerde veya daha sonra kurulan uçak 
sanayileri oldukça sıhhatli bir gelişme göstermiş 
olup, günümüzde kendi devletlerinin de destekleriy
le varlıklarını ekonomik olarak sürdürmektedirler. 

Türkiye coğrafî durumu, komşu ülkelerle olan 
ilişkileri bakımından diğer ülkelerden daha çok uçak 
sanayiine önem vermek durumundadır. 

1960'ü yıllarda Hava Kuvvetleri uçak ihtiyacını 
karşılayabilmek için zorluklarla karşılaştı. 1970'li 
yıllarda «Kendi uçağını kendin yap kampanyası» 
başladı, Hava Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı ve Türk 
Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı kısa ifadeyle TUSAŞ, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı olarak kanun
la kuruldu. TUSAŞ son yıllarda savaş uçağı yapı
mına yöneldi, oldukça büyük aşamalar kaydetti. 
Uçak fabrikası yer olarak Ankar'ya 30 kilometre 
mesafede, Mürtet civarında 5 bin dönümlük bir ara
zi olarak altyapı yatırımlarını yaptı. Savaş uçağının 
yerli montaj ve imalatına esas ortak yapım çalışma
larının sonuçlandırılması için firma ve hükümetler 
düzeyindeki görüşmelerin çok ileri safhaya gelindi
ğine ait haberler alınmaya başlanmıştır. Yapım için 
çok uzun çalışmaların sonucunda ayrı ülkelerden, ay
rı firmalardan 4 uçak tipi seçilmiştir, tipler ihtiyacı 
karşıladığı gibi rekabet imkânını da yaratacak du
rumdadır. Kredi olanağı sağlayan, uygun fiyat ve 
şartlan teklif eden en uygun uçak imalat için seçi
lecektir. Karşı tarafın da bize ileride müşterek ima
lat ve satış gibi bazı kolaylıklar sağlaması uygun 
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olur, yani yine daha önce belirttiğimiz gibi çift ta
raflı ilişkilerin kurulması; kurulacak uçak sanayiinin 
ileride daha mütekamil tipte uçak yapımını sağlaya
cak şekilde gelişmeye müsait olması uygun olur. 

Sonuç olarak: Yönetici kadroların durgun ve te
reddüt içinde olmaktan ziyade, cesur, sorumluluğu
nu müdrik ve çalışkan kimselerden meydana gelmesi, 
sayısız teknik ve ekonomik şartları yenmek olanağı
nı sağladığı gibi büyük kararların verilmesini de ko
laylaştıracaktır. Sanayi Bakanlığımızın bu durumda 
olduğunu ifade etmek isterim. İşte şimdi böyle nazik 
günlerde bulunuyoruz. Sorumlu yöneticilerin çok ya
kın bir zamanda bu büyük kararı, ülkemizde uçak 
sanayinin kurulması kararını vereceğinden eminim. 

Ben Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Bütçesin
de yalnız uçak sanayii ile ilgili olan hususlara do
kunmuş oldum. Bu iş için gayret sarf eden Komis
yona ve Sayın Bakana ve Bakanlık mensuplarına te
şekkür eder, saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Alpaslan. 
Buyurun Sayın Aydar. 
MEHMET AYDAR — Sayın Başkan, değerli ar

kadaşlarım; 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın 1983 Yılı Büt

çesi görüşülürken Sayın Sanayi ve Teknoloji Baka
nımıza, Ankara'da iki yıldan beri başlatılmış, maddî 
ve manevî yönden destek bulmuş Mobilya Fuarı için 
kendilerine huzurunuzda teşekkür etmek istiyorum. 

Esnaf ve Sanatkârımızın gizli kalmış alın terinin 
pırıl pırıl olarak yansıdığı bu kabil işlerde öncü bir 
güç olarak devlet sorumluluğunu yüklenmiş olan in
sanların bu konulara el atması gerçekten sevindirici 
olmaktadır. Bu noktaya böyle parmak bastıktan son
ra esas konuma geçiyorum. 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 1983 Yılı Büt
çesi ülkemizin sanayileşme ve teknoloji kullanma ba
kımından yeni bir aşama teşkil ettiğini hemen ifade 
etmek lazım gelir. Oldukça geniş ve Türkiye'nin kal
kınmasında fevkalade ağır ve önemli görev üstlen
miş bulunan bu Bakanlığımız şüphesiz Türkiye'nin 
kalkınması, ekonomisinin güçlenmesi, Türk Milleti
nin refaha ulaşması amaçlarına yönelik belirli sana
yileşme ve teknoloji kullanma politikalarını uygula
mak durumundadır. Daha açık bir ifade ile ülkemi
zin ekonomik faktörlerine dayanan dinamik potansi
yeli dengeli biçimde ve plan hedeflerine uygun şekil
de kullanma görevi bu Bakanlığımıza aittir. Türki
ye'nin sanayi gelişmesinde genel politikası ve temel 
hedefler üzerindeki tercihi yeni belirlenmiş değildir. 
Sanayiimiz bugünkü konumunu alıncaya kadar değî  
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şik; faJkat hepsi birbirinden önemli aşamalardan geç
miştir. Cumhuriyet dönemine girildikten sonra ilk 
hamlesini 1930'larda yapan Türk sanayii, 1933 - 1938 
Birinci Beş Yıllık Sanayi planıyla o günün şartların
da küçümsenemeyecek 20 önemli sanayi tesisini ger
çekleştirebilmiştir. ikinci Dünya Savaşı sonrasında 
ve 1960'lara kadar olan dönemde sanayiinin büyü
me hızı, üretim artışı, millî gelirin kompozisyonu ge
lişme ve değişme gösterirken sanayi mallarının ihra
cında da makûl gelişmeler kaydedildiği bilinmekte
dir. 1960 - 1977 döneminde Türk imalat sanayii fev
kalade hızlı 'bir gelişmeye girmiş ve kabuk değiştiir-
miştir. 1963 yılında Anayasaya bağlı" ve ona dayalı 
planlı kalkınma dönemine başlarken, ihtiyaçlarla im
kânları dengelemenin neticesinde ülke çapında bir 
sanayileşme arzusu ve heyecanı da yaygınlaşmıştır. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
1950 - 1975 döneminde imalat sanayiinin, maden

cilik, enerji, inşaat ve ulaştırma sektörlerinin gayri 
safi millî hâsıla içindeki paylarına baktığımız ve 
bunları değerlendirdiğimiz zaman göreceğiz ki, Tür
kiye gerçekten büyüyen, büyüme arzusu gösteren ve 
Atatürk döneminde Türkiye'nin sanayileşmesi için te
meline konulmuş bulunan politikaların büyük bir 
hızla ve büyük bir atılım göstererek büyüdüğünü bi
ze göstermektedir. 1950 yılında ifade ettiğim sanayi
lerin, sektörlerin gayri safi millî hâsıla içindeki payı 
% 24,12 iken bu 1955/te % 27,80, 1960'ta % 27,22, 
1965'te % 32,45, 1970'te % 36,72, 1975'te de % 
38,89'dur. 

Bu rakamlar gösteriyor ki, 25 yıllık dönemde ger
çekten Türkiye büyük bir yapısal değişim içinde ol
muş ve her yönüyle büyük bir atılım göstermiştir. 
Bu başarı, şüphesiz kamu sektörüyle özel sektör gi
rişimlerinin ve sanayilerinin ortak zaferi sayılmak 
lazım gelir. 

Bu bilgileri sunma ihtiyacını, ülkemizin nereden 
nereye geldiğini belirtmek ve sanayileşme politika
larıyla kalkınmaya çalışırken bazen olumsuz etken
ler nedeniyle kriz dönemlerine de girilebildiğine ışık 
tutmak için duydum. Aslında sanayileşme millî bir 
arzudur. Millî tercihler tarihî perspektif içinde, terci
hi yapan ülkelerin karşı karşıya kaldığı ve uğradık
ları krizlerle bazen sarsılabilmektedir. Bu durum tah
min dışı değildir. Ayrıca, ekonominin strülktürü için
de politik istikrarsızlıklar ve yönetimden kaynakla
nan hatalar sanayi gelişmesinin performans kaybına 
da bazen sebep olabilmektedir. 

Yakın dönemde ülkemizin geçirmiş olduğu bir
takım olaylar, ifade etmiş olduğum bu krizlerin ör

nekleridir. 1973 sonrası ekonomik krizi bütün dün
yada olduğu gibi, Türkiye'de de etkisini göstermiş ve 
hatta bu etki bugün bile devam etmektedir. 

Karşımıza gelen tablolar ve bu krizlerin etkisi 
enflasyonun hızla yaygınlaşmasını, artmasını ve bu
na paralel olarak işsizlik oranının büyümesini, dış 
ticaret açıklarının kapanamaz gediklere ulaşmasını 
göstermektedir. 

Türk sanayiinin bu kriz dönemlerinde, özellikle 
ihtiyacı olduğu ithal mallarının, döviz sıkıntısı, dar
boğazı ve yokluğu nedeniyle fevkalade büyük sar
sıntı geçirdiği de bilinen olaydır. 

Olayı aslında sanayiimizin yıllık büyüme hızı ba
kımından değerlendirecek olursaik, 1974'ten itibaren 
sanayideki yatırımlarda da tedrici bir azalmayı ve 
buna paralel yıllık büyümenin düştüğünü izlemek 
mümkündür. Şöyle kii : 

1972 yılına gelindiği zaman sanayinin yıllık bü
yüme hızı 10,2 iken bu 1973'te 12'ye ulaşmış; fakat 
1974'te 7,7'ye, 1975'te 9'a, 1976'da 9'un üzerine çık
ma başarısını göstermiş olmakla beraber, bu tarihten 
sonra çok hızlı bir düşüş göstermiş, 1977'de 6,4'e, 
1978'de 3,4'e, 1979'da 2'ye ve nihayet 1980'de ise, 
eksi 4'e doğru gitmiştir. Bu gelişmenin ve durgunla-
şarak menfi istikamete gidişin elbetteki Yüce Meclis 
tarafından dikkatle, hassasiyetle değerlendirileceğine 
eminim. 

Aslında ifade etmiş olduğum bu tablo Türkiye' 
nin ve Türk Milletinin kalkınma arzularının ekono
mi dışı faktörler ve krizlerle sarsılmak istenmesidir. 
Anayasa yapan bu Yüce Meclis aslî görevinin son 
aşamalarına gelirken, yapacağı yasalara bu oluşumu 
dikkat ve hassasiyetle yansıtmak zorundadır. Daha 
açık bir deyimle, Türkiye'nin kalkınma sorunlarını 
çözerken, ekonomik faktörlerin yan yana getirilme
sinde ne denli bir maharete ihtiyaç varsa, demokra
siye gönül koymuş ülkemizde bir o kadar ve fazla
sıyla siyasî iktidara ve siyasî istikrara ihtiyaç var
dır. Bu ihtiyacın karşılanması, karşılanabilmesi de
mokrasimizde rol alacak siyasî kadroların, siyasî par
tiler ve seçim kanunlarıyla mütecanis bir duruma 
getirilebilmesine bağlıdır. 

1980 yılı başından bu yana başlatılan yeni eko
nomik politika menfi faktörleri bertaraf etmek ama
cına yönelmiştir. Ekonomik kalkınma ve sanayileş
me bakımından da belirli ve net hedefler getirilmiş 
bulunmaktadır, öyle zannediyorum ki, 1980'li yıllar 
dünya konjonktüründeki olumsuz gelişmelere rağ
men, ancak çok büyük krizler olmaması halinde 
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Türk ekonomisinin ve sanayi sektörünün istikrar için
de gelişmesine sahne olacaktır; en büyük temenni
miz de budur. Hür teşebbüse inanmış bir millet ola
rak büyük-işler başaracağımıza hiçbir engel yoktur. 

BAŞKAN — Sayın Aydar, süreniz dolmuştur, 
lütfen bağlayınız. 

MEHMET AYDAR — Bitiriyorum Sayın Başka
nım. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Sayın Bakanımızın Türkiye'nin fevkalade önemli 

bir ihtiyacı olan renkli televizyon konusundaki tutu
munu bilmekteyiz. Türkiye siyah - beyaz televizyon 
üretiminde dünyada 13 üncü sırada yer almaktadır. 
Güney Kore 5 milyon 9Q0 bin; Sovyet Sosyalist 
Cumhuriyetleri Birliği 5 milyon 400 bin; Taywan 4 
milyon 700 bin; Güney Amerika... derken sıra ile 
geliyoruz ve 13 üncü sırada 1979 rakamlarına göre 
566 bin televizyon üretimiyle dünyada Türkiye 13 
üncü sırada yer almaktadır. 

Ancak burada dikkat ve hassasiyetle üzerinde du
rulmak lazım gelen bir konu : Bütün dünya demeye
ceğim, ileri teknoloji kullanmış, sanayileşmede ön sı
rayı almış birçok ülke artık siyah - beyaz televizyon 
üretiminden vazgeçmiştir. Nitekim,... 

Affınıza sığınarak Sayın Başkanım, bir iki daki
ka daha müsaade buyurursanız, konuşmamı tamam
layacağım. 

BAŞKAN — Lütfen Sayın Aydar. 
MEHMET AYDAR — Yeni teknoloji itibariyle 

renkli televizyon üreten ülkeler Amerika Birleşik 
Devletleri başta gelmek üzere, Japonya, Kanada, Fe
deral Almanya, Sovyetler Birliğidir ve burada dikkat 
çeken bir nokta, siyah - beyaz televizyon üretiminde 
Fransa, Batı Almanya Türkiye'den daha geri planda 
kalmıştır; ama renkli televizyon üretiminde bu ülke
ler çok daha büyük aşama göstermişlerdir. Bu bir 
tercih meselesidir. 

Söylemek istediğim nokta şudur: Bir teknoloji 
kullanılırken ve yeni üretimlere, yeni planlara doğru 
gidilirken maliyetin mutlak surette dikkat nazara alın
mak lazım geldiğine Sayın Bakanım kadar inanmak
tayım; fakat tıpki siyah - beyaz televizyon üretimin
de gittikçe dışarıya olan bağımlılık nasıl azalmış ise, 
renkli televizyonda da bu bağımlılık azaltıldığı tak
dirde, mutlak surette bugün piyasada tartışma konu
su edilen fiyatlar çok daha geri plana itilebilecektir. 
Bunu da vurgulamak suretiyle konuyu takdirlerinize 
arz eder, en derin saygılarımı sunarım efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aydar. 
Sayın Özalp buyurun efendim^ 

TEOMAN ÖZALP — Sayın Başkan, sayın üye
ler; 

Gemi inşaatı başta çelik endüstrisi olmak üzere, 
30'u aşkın sanayi kolu tarafından direkt olarak des
teklenmesi gereken ve gelişirken bu sanayi kollarının 
büyük bir müşterisi olarak onların da gel'işmesini 
sağlayan geniş bir endüstridir. Ülkemizde gelişmek
te olan gemi inşaatı endüstrimiz, bazı yan endüst-
rilerîde dışa bağımlıdır ve daha bir süre dışa bağım
lılığı devam edecektir. 

Gemi ana yapısının tümünü oluşturan çelik mal
zemede büyük döviz ödememizi gerektiren dışa ba
ğımlı kalmanın bugün hiç gereği yoktur, ama ger
çekte 'bu bağımlılık devam etmektedir. Bu konuş
mamda çelik endüstrimizin gemi inşaatı endüstrimi
ze yapabileceği katkıya değinmek İstiyorum. 

Genel olarak, bugün ülkemizde inşa edilmekte 
olan gemilerden büyük bir çoğunluğu 3 000 - 5 000 
Dead weight ton kapasitede gemilerden oluşmakta
dır. 3 000 ton kapasitede bir geminin ana yapısını 
oluşturmak için yaklaşık 1 000 ton çelik saç levha ve 
profile ihtiyaç vardır. Ülkemizde daha büyük tonaj
da gemiler de inşa edildiği gibi, bir tamir ve bakım 
endüstrisinin bulunduğu da göz önünde tutulmalı
dır̂  

Türkiye'de mevcut kamu ve özel sektör tersane
lerinin bugün tam randımanla çalıştıkları söylene
mez. Bununla beraber yılda 80 bin ton çelik sac lev
ha işledikleri bilinmektedir. Mevcut tersanelerimizin, 
özellikle kamu sektörü elinde olanların bürokratik 
formalitelerden arınmaları ve tüm tersanelerin mo
dern teknolojiyi uygulamaları halinde, bugünkü hal
leriyle yıllık çelik sac levha işleme kapasitelerinin 
kolaylıkla 200 bin tona çıkacağı söylenebilir. 3 - 5 
yıl içerisinde planlanan gelişme gerçekleştiği takdir
de yılda 600 bin ton çelik işleme kapasitesine çıkı
lacaktır. Yalnız Pendik Tersanesi tam geliştiğinde ve 
tam randımanla çalıştığında yılda 250 bin ton çelik 
malzeme işleyebilecektir. Bugün Romanya, Yugos
lavya gibi komşu ülkeler yılda 500 bin ton kapasi
teye erişmiş bulunmaktadırlar. Japon gemi inşaatı 
endüstrisi yılda '2,5 milyon ton çelik sac işlemekte
dir. Güney Kore'de bu kapasite 1 milyon tonu aş
mıştır. Ülkemiz gemi inşaatı endüstrisinin yılda 500 
bin ton çelik işleme kapasitesine erişmesi çok uzak 
bir aşama olarak görülmemelidir. 

Yaptığım açıklamalardan gemi inşaatı endüstri
mizin bugün bile çelik endüstrimize tatmin edici bir 
müşteri olabileceği görülmektedir. Demir çelik tesis* 
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terimizin gemi inşaatı standartlarına uygun çelik 
levha ve profil imal etmeleri halinde hem iyi bir 
müşteri bulacakları, hem de gemi 'inşaatçılarımızın 
her yıl ülke yararına büyük bir döviz tasarrufu yapa
cakları kesindir. Ayrıca bu malzemenin nakliye üc
retlerinin ide azalacağı tabiîdir. Ancak bugün çelik 
endüstrimizin imal etmekte olduğu sac levhalar kali
te yönünden gemi inşaa'tı standartlarına uymadığı gi
bi, en boy ve kalınlık" yönünden de uymamaktadır. 
Benzer olarak profillerde şekil ve boyutlar bakımın
dan gemi inşaatında geçerli değildir. Bu nedenle çe
lik malzemenin ithali serbesttir ve gemi' yaptıracak 
armatör, döviz ödeyerek ithalat yapmaktadır. 

Diğer yönden, inşa edilen gemi kredisini alabil
mek için, armatörün öz kaynağını kullanarak bir öl
çüde ortaya çıkma zorundadır. Bu nedenle genel ola
rak yerli malzemeyle işe başlanmakta ve krediden 
sonra geçen ithal süresi içinde iş devam etmektedir. 
Öyle ki, çelik sac ve profili dışarıdan geldiğinde, 
ana yapının yaklaşık 1/5'ıi yerli sac ve profilden oluş
maktadır; ancak sınıflandırma kuruluşlarının kural
larla verdiği kalite ve standartların altına inildiğin-
den ve o standartlarda malzeme altına inilmemesi 
gerektiğinden ve o standartlarda malzeme bulunmadı
ğından bu ilk kademede gerektiğinden fazla malze
me kullanılmak zorunluluğu doğmaktadır. Örnek ola-
raik, (Biraz evvel verdiğim örnek gibi) 3 000 tonluk 
bir gemide yaklaşık 30 - 40 ton fazla ağırlıkta mal
zeme kullanmak gerekmektedir. Bu değer, malzeme
ye yapılan fazla ödemeden ayrı olarak, geminin bü
tün ömrünce her seferinde 30 - 40 ton kadar daha 
az yük yüklemek zorunda kalacağı demektir ki, so
nuçta önemlidir. Armatörü olduğu kadar, ülke eko
nomisini de etkilemektedir. 

Yerli levhaların boyutlarının küçük oluşu, gemi 
yapısı üzerinde daha fazla kaynak dikişi kullanılma
sını gerektirmekıtedlir ki, bu da elektrot ve 'işçilik sar
fiyatını artırmaktadır. 

.Şu halde, gerek inşa süresinde döviz tasarrufunu 
yapabilmek için, gerek gemilerimizin gerektirdiğin
den fazla ağır olmamalarını ve dolayısıyla daha, ran-
tabl olmalarını sağlayabilmek için ve gerek .kaynak 
işlemlerinde malzeme ve işçilik tasarrufu yapabil
mek için demir - çelik endüstrisi tesislerimizin ge
mi inşaatı standartlarına uygun çelik sac malzeme 
yapmaları gereklidir. Profillerin standartlara uygun 
yapılması ayrıca incelenmelidir. Özellikle Ereğli De
mir Çelik endüstrisinde istenilen kalite ve boyutlar
da çelik sac levhaların yapılması mümkündür, ka
pasite de müsaittir. 

Sayın Genel Müdürden edindiğim bilgiye göre, 
yıllık kapasite 1 milyon 300 bin. tondur. Ancak 800 
bin ton civarında imalat yapılmaktadır. 1,5 metre
den daha geniş sac yapmak olanakları yoktur, an
cak boylar artırılabilir. İstenildiğinde kalınlıklar 
ayarlanıp gemi standartlarına uydurulabilir, standart
larına uygun kaliteli sac yapılabilir. 

Sayın Bakan, durumu inceletmenizi ve gemi in
şaatı endüstrisi için bu olanağı sağlatmanızı rica 
ederim. Belki denecektir ki, gemi endüstrisi Ereğli 
Demir Çelik saclarını kullanmaktadır. Evet, böyledir. 
Ancak bu şekil yeterli değildir. Nedenlerini anlatmış 
bulunuyorum. Gemi inşaatı endüstrimizin çelik en
düstrimize çok iyi bir müşteri olacağından emin ola
bilirsiniz. Ancak, yerli imal edilecek çelik malzeme 
fiyatları İthal edilmekte olanlara oranla anormal de
recede fazla olursa ayrı bir konu ortaya çıkacaktır : 
dışarıdan ithal edilen saclar gümrüğe tabi değildir. 
Bu nedenle ucuzdur. Belki yerli endüstriye dolar 
bazı üzerinden ödeme yapılarak bir ayarlama sağla
nabilir. Büyük müşteri karşısında yıllık kapasiteyi 
artırarak maliyetin düşürülmesi de mümkündür. Ko
nu, dikkatle incelemeye değerdir. 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bütçesinin hayır
lı olması dileğiyle Sayın Başkana, Yüce Meclise, 
Sayın Bakana ve Bakanlığın sayın mensuplarına say
gılarımı sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özalp. 
Sayın Hamitoğulları, buyurun efendim. 
BEŞİR HAMİTOĞULLARI — Sayın Başkan, 

Yüce 'Meclisin değerli üyeleri, Değerli Bakanım ve 
Bakanlığımızın çok seçkin üyeleri; konuşmama baş
lamadan önce hepinizi saygıyla selamlarım. 

Bu konuşmamın konusu, Türkiyemizin sanayileş
mesini düşünce ve kalkınma ideolojisi alanında teh
dit eden bir konuya ilişiktir. Düşünce düzeyinde ya
ratılmış bulunan bir karışıklığı saydamlaştırmak mec
buriyetindeyiz. 

Değerli arkadaşlarım; 
Çağımızın kalkınmış ülkeleri sanayileşmelerini ger

çekleştirirken uluslararsı alanda kendilerini köstekle
yebilecek, firenleyebilecek, önlenmez, hasım, rakip, 
dev güce sahip ülkelerle karşı karşıya değillerdi. En
telektüel düzeyde kültür emperyalizmlerinin veya 
ekonomik gelişme ideolojilerinin bombardımanına 
da tabi değillerdi. Ekonomik bağımlılığın ve yıkıcı 
rekabetin olmadığı rahat bir uluslararası ortamda 
sanayileşmelerini rahatlıkla gerçekleştirmek imkânını 
bulabildiler, 
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Uluslararası egemen, güçlü ülkelerin uluslararası I 
işbölümünün engellen ile de karşı karşıya değiller- I 
di. Oysa Türkiye gîbi, günümüzün yeterince gelişe- I 
memiş ülkeleri hem kendi ülkelerinim içinde gerçek I 
bir sanayileşmeyi engelleyebilecek nitelikteki öğelerle I 
karşı karşıyadırlar, hem de uluslararası alanda acı- I 
maşız ve çok güçlü olan rakiplerin ortaya çıkardık- I 
lan çok sayıdaki engelleri aşmak mecburiyetinde- I 
dirlerv I 

Çoğu kez egemen ekonomik güce ve entelektüel gü- I 
ce sahip olan bu ülkeler düşünce ve davranış dalında I 
da az gelişmiş ülkeleri programlayarak, şartlandıra- I 
rak, -kendilerine bağımlı hale getirerek güdebilmekte I 
ve bunların kalkınmalarını engelleyebilmektedirler. I 
Günümüzde buna örnek olabilecek ülkelerin sayısı I 
maalesef tahmininizin de üzerindedir. I 

Böylece, eşit olmayan bir dış ticaret ve eşit ol- I 
mayan uluslararası bir işbölümü, eşit olmayan bir 1 
sanayileşme ve ekonomik gelişme modelini birlikte 
önermektedir. Böylece iktisaden az gelişmiş ülkelerin I 
yol almaları ve gelişmeleri maalesef engellenebilmek- I 
tedıir- I 

Son zamanlarda Batılı, sözde bazı dostlar Türki- I 
ye'ye kalkınma alanında sanayileşmemizi engelleye- I 
bilecek nitelikte çok cüretkâr önerilerini bir diğeri I 
sıra ortaya koymakta pervasızca bir davranış içine j 
girmişlerdir. Bu tdhlikeH düşünce ve öneriler, iyi ni- i 
yetli bazı yörelerde maalesef bir yansıma ve bir tut
ma eğilimi de göstermiştir. I 

Bu nedenle bu tuzağa değinmek, bu tehlikeye I 
değinmek ulusal bir görev haline gelmiştir. 

Yeryüzünün iktisadî büyük güçlerini ellerinde tu- I 
tan egemen ülkeler Türkiyemizin sanayileşmesini is- I 
temekte midirler?.. Türkiyenin aşmaya çalıştığı eko
nomik bunalımı da fırsat bilen bazı çevreler Türki
ye'ye öğütler yağdırmaya başlamıştır. Dünya Ban
kası son raporunda, yanılmıyorsam Mayıs ayında 
yayınlanan son raporunda Türkiye'deki sanayileşme 
stratejisini yeniden gözden geçirmesini ve uluslara
rası işbölümünün dışına taşıtmamasını (Vurgulayarak I 
söylüyorum) onların tayin ettiği işbölümünün dışına 
çıkmamamız gerekiyormuş; bunu hatırlatmaktadır. 

Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerine yaptığı 
yıllık toplam ihracatı son yılda 3 milyar dolara yak
laşan bir Türkiye uluslararası egemen ülkeleri ve ör
gütleri rahatsız etmeye başlamıştır. Türkiye'nin sana
yileşme alanındaki bilgi ve deneyim birikimi, var 
olan ekonomik büyük potansiyeli ileri derecede sa
nayileşmiş ülkeleri rahatsız etmektedir. Dostluk per- J 

desi altında Türkiye'ye öğüt vermeye kalkanlar ço
ğalmaya başlamıştır. 

Geçen ay İstanbul'da yapılan Türk - Amerikan 
tş Konferansında Amerikalı bankacı ve işadamları
na yatırım yapmaları için Türkiye'nin kendilerine 
sağlayabildiği avantajlar anlatılırken, bu çok değerli 
Amerikalı işadamları Türkiye'ye yatırım yapmak 
yerine, Türkiye'nin kalkınma modeline yön verme, 
kabilse bunu değiştirme yönünde öğütler vermekle 
yetinmişleridir. 'Bu çok değerli bankacı ve işadamla
rı Türkiye'de yatırıma maalesef yönelmemişlerdir. 

Amerika'nın önde gelen ticarî bankalarından bi
rinin başkan yardımcısı Türkiye'nin Ortadoğu'nun 
ekmek sepeti olmasını önermiştir. Yine AID adlı 
Amerikan Yardım Teşkilatında da çalışmış ve bir 
dost olarak, maalesef bir dost olarak bize takdim 
edilen ve halen bir tröstün başkan yardımcısı olan 
Sir "VVagner ise, «Batının bakkalı, kasabı olmayı red
deden Türkiye büyük imkânlar kaybetmiştir.:» diye
rek Türkiye'nin sadece ve yalnız tarımsal alana ya
tırım yapması gerektiğini vurgulamışlar, savunmuş
lardır-

Böylece, Amerikalı işadamları sayesinde iktisat 
bilim adamları için tartışılması 1965 yılında bitmiş 
bulunan «Tarıma mı öncelik verelim, sanayie mi ön
celik verilsin?» konusu yepyeni bir düşünceymiş gibi 
piyasaya sürülmüştür. Oysa Türkiye gibi kalkınma
sını gerçekleştirememiş ülkelerde ve özellikle Atatürk 
Türkiyelinde, belirteyim ki, hiçbir uluslararası örgü
tün, hiçbir işadamının, ne Doğu Avrupa'nın, ne Batı 
Avrupa'nın, hiç kimseden kalkınma alanında bir re
çete almaya ihtiyacımız yoktur; çünkü memleketi
mizin nasıl kalkınacağı daha 1920'İi yıllarda önderi
miz Büyük Atatürk tarafından ortaya konmuştur. O 
da, sadece tarıma öncelik verilerek, sadece sanayiye 
öncelik verilerek değil; hem tarıma önem vereceği/, 
hem sanayiye önem vereceğiz. İkisine önem vermeden 
Türkiye'nin kalkınması mümkün değildir. Çünkü kal
kınma iki ayaklıdır, bir ayağı tarımdadır, diğer ayağı 
ise, sanayi alanındadır. Tüfkiye iktisadî kalkınması
nı ancak bu iki alanda sahip olduğu büyük potansi
yelleri harekete geçirerek gerçekleştirebilir, bunun dı
şında bir seçeneğimiz mevcut değildir. 

Sadece tarıma önem verilerek bir ülkenin kalkın
ması mümkün değildir. Nitekim, günümüzün, tarım 
alanında en büyük atılımı yapmış olan ülkeleri, başta 
Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere, Danimar
ka, Hollanda, Fransa, Almanya örneklerinde görüldü
ğü gibi, ancak sanayi devrimini gerçekleştirmiş olan 
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o ülkeler tarımda da harikalar yaratabilmektedirler. 
Tarım ve sanayi arasında çünkü vazgeçilmez bir bağ
lam vardır. Biri olmadan diğerinin gelişmesi müm
kün değildir. Biri diğerine pazar, biri diğerine müş
teri, tedarikçi durumundadır. Bu iki bağlamı sağ
lıklı bir şekilde kurmadan kalkınmak mümkün değil
dir. 

Satır başlarıyla arz edeyim; tarım, sanayinin ham
madde ve gıda maddeleri kaynağıdır. Tarım döviz 
kaynağıdır, tarım işgücü ve finansman kaynakların
dan biridir. Tarım, sanayi için geniş bir pazar oluş
turmaktadır. Tarıma dayalı sanayi, sanayileştiren sa
nayiinin en önemli aşamalarından birini oluşturmak
tadır. Bunu geliştirmeden sanayileşmek, sanayileştir
meyi geliştirmeden tarımı kalkındırmak olanaksızdır; 
çünkü biri diğerine girdiler sağlar, diğerinin çıktılarına 
pazar oluşturmaktadır. 

Çok değerli arkadaşlarım; 
Türkiye'nin ekonomik gelişmesi önceliği, öz kay

nakların harekete geçirilmesine ve teknolojisini üret
mesine, önceliği veren sanayileşme modeline bağlıdır. 
Bunun da sanayileştiren sanayii olduğunu fırsat bul
dukça huzurunuzda belirtmek cüretini gösterdim çok 
kez. Sanayi devrimini gerçekleştirmeden Türkiye eko
nomik gelişmesini sağlayamaz. Hatta varilliğini bile 
sürdüremez. Bunu ulusal bir bilinç olarak her kar-. 
deşimize iletmek mecburiyetindeyiz. 

Sanayileşme, çağdaş Atatürk Türkiye'sinin güçlü 
ve vazgeçilmez bir özlemidir. Tarımı da içerecek 
tarzda sanayileşme gerçekleştirilmeden Türkiye'nin 
ekonomik bağımsızlığını gerçekleştiremeyiz. Ekonomik 
bağımsızlık olmadan ise, sanayileşme gerçekleştirile
mez. Sanayileşme gerçekleştirilmeden ise, ekonomik 
bağımsızlık sürdürülemez. Önderimiz Atatürk, bu ger
çeği daha hiç kimse bilmeden 1920'li yıllarda belirt
miştir. Ortaya koyduğu sanayileşme modeli planla
rıyla KİT'lerle özel sektöre verdiği önemle Türkiye'nin 
sanayileşmesini Türkiye'de yetişen-hammaddelere da
yandırmakla, kendi öz gücüne öncelik olarak güven
mekle, dayanmakla ve oradaki imkânları harekete ge
çirmekle göstermiştir. 

Çok değerli arkadaşlarım; 
Şimdi bu önemli düşüncenin ve son geçen ayda 

Türkiye'nin tarıma önem vermesii yönünde yabancı 
kaynaklı etkilere rağmen, bu tutumumuzda bir de
ğişikliğin olmaması lazımdır, olmalıdır. Bunun, çok 
değerli Bakanımız tarafından da Bütçe dolayısıyla vur
gulanmasında yarar ve isabet görmekteyim. 

Konuşmamı burada noktalarken hepinize saygılar 
sunar, Bütçemizin böylesi bir sanayileşmeye imkân 

vermesini temenni eder, Bakanıma, Bakanlığa başa
rılar dilerim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Hamitoğul-
ları. 

Sayın Sarıoğlu, buyurunuz. 
PAŞA SARIOĞLU — Sayın Başkan, değerli ar

kadaşlarım, Sayın Bakanımız ve Bakanlığımızın sayın 
mensupları; 

Sanayileşme Türk ulusunun bir özlemi ve çağ
daşlaşmada ulaşma'k istediği hedeflerden birisidir, 
Türkiye, yıllardır bu kavganın içindedir ve kendisine 
kabul ettirilmek istenen, etle, otla, sütle kalkınma 
reçetesi yerine, tarımdaki potansiyeli arkasına alarak, 
kendi teknolojisini üretmede ve sanayileşmedeki he
define varmada kendi insan gücünü ve tabiî kay
naklarını kullanmak zorundadır. Bütün bu kaynakları 
harekete geçirmek Türkiye'nin geleceğini ve kaderini 
çizecektir. Bundan şaşmamamız lazımdır. Bu itibarla 
da Sanayi ve (Teknoloji Bakanlığımıza, sanayimize yön 
vermede, hedef çizmede, hedef göstermede büyük 
görevler düşmektedir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Şimdi bu kısa girişten sonra bazı önemli gördü

ğüm hususlara değinmek istiyorum. 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın çok önemli gö
revlerinden birisi standart ve kalite kontrolüdür. Ge
rek 6973 sayılı Bakanlık Kuruluş Kanunu ve gerekse 
1705 sayılı Ticarette Tağşişin Meni ve ihracat Mu
rakabesi ve Korunması Hakkındaki Kanunun ver
diği yetkiye dayanılarak mecburî yürürlüğe konulan 
standartlarla ilgili mamullerin kontrolü Sanayi Ba
kanlığınca yapılmaktadır. 

Değer arkadaşlarım; 
Avrupa Kalite Kontrol Örgütü, kalite kontrolü

nü; «Kaliteyi oluşturmak, 'korumak, geliştirmek ve 
üretimi, alıcının tatmin olacağı en ekonomik düzey
de sürdürmek için üretici tarafından uygulanan ön
lemler dizisi» olarak tarif etmiştir. 

Türkiye gibi kalkınmakta olan bir ülke için ka
lite kontrolü, gerek iç tüketimde israfı önlemek ve 
gerek dış piyasalara açılmada, uygun fiyat yanında, 
kaliteli mal üretip diğer yabancı firmalar arasında 
yarışa girebilmenin, rekabet gücünü artırmanın şart
larından birisidir ve bunun önemi de açıktır. Çünkü 
biz, üretilmekte olan malların hammadde ve ara mad
delerinin birçoğunu döviz ödeyerek ithal etmekteyiz. 
Bu yönden üretilen mallarda kalitenin yalnız tüke
tici yönünden değil, aynı zamanda dışarıya ödediği-
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miz dövizle de yakından ilgili olduğunu her zaman 
düşünmek zorundayız. İthal ikamesin'in arkasına gir
mek suretiyle himaye edilen, yerli reka'betten yoksun, 
kalitesiz mal üretiminin en yakıcı acısını tüketici çek
mektedir. Tüketici, başka bir alternatifi olmadığı için 
(hem kalitesiz mal almak ve hem de en yüksek fi
yatı ödemek durumunda bırakılmıştır. Satılan malın 
bozuk veya noksan çıkması halinde kendisini koruya
cak herhangi bir örgüt, bir kurum yoktur. Ayrıca, 
yargı yoluna başvurması da bir zaman ve masraf ko
nusu olduğundan bu yola da gidememektedir. Bu
gün hangi malı alırsanız alın, ne fiyat ve ne 'de ka
lite yönünden Batı'daki emsaliyle mukayese etme 
imkânı yoktur. 

Demin bir arkadaşım burada kanıt vermek su
retiyle izah ettiler; gerçekten de öyledir. Elinize al
dığınız bir elektrik anahtarı, 'bir prize, daha tornavi
dayı dokundurmanızda veya bir televizyon anteninizi 
ayar yapmaya kalktığınızda parçaları elinizde kal
maktadır. Değerli arkadaşlarım ne Türkiye ve ne de 
Türk tüketicisi, aldığı malı daha kullanmadan atacak 
kadar zengin değildir. İşte, benim israf dediğim ger
çekten zorunlu israf, yaptırılmak istenilen israf budur. 

Değerli arkadaşlarım; 
Serbest piyasa ekonomisinin uygulandığı birçok ül

kede tüketici haklarının da korunmasına büyük önem 
ve özen gösterilmiştir. Bizde ise, 1876 Anayasasın
dan beri hiçbir anayasamızda tüketicinin korunması 
öngörülmem'iştir. Yeni yaptığımız Anayasanın 172 nci 
maddesi «Tüketicinin korunması»'nı Devlete görev 
olarak vermiştir. Dileğim odur ki, Bakanlığımız bu
nunla ilgili kanunî önlemleri alır. Tabiatıyla tüketi
cinin yalnız Devlet tarafından korunmak suretiyle... 
Bunu anlamak mümkün değildir, yerinde de değildir. 
Aslında önemli olan, tüketiciyi bilinçlendirmek ve 
onlara kendi haklarını koruyacak teşkilatları kurmada 
gerekli olan destek ve teşviki temin etmektir. 

Diğer önemli bir husus da, Sayın Bakanımızın 
Bütçe - Plan Komisyonunda ifade ettiği gibi, kalite 
ve standart kontrolü kanun tasarısının mutlaka Mec
lisimize getirilerek bu dönemde çıkarılması şarttır; 
buna hepimiz gönülden katılıyoruz, tüketiciler adına 
istiyoruz, ülke adına istiyoruz. 

Değerli arkadaşlarım; değinmek istediğim diğer 
bir konu da, sanayi mamullerinin fiyatı konusudur. 
Bilindiği gibi, 3003 sayılı Endüstriyel Mamulatın Ma
liyet ve Satış Fiyatlarının Kontrolü ve Tespiti Hak
kındaki Kanun ile bu Kanunla ilgili Nizamnameye 
istinaden yayınlanan tebliğlerde gösterilen sınaî ma
mullerin maliyet ve satış fiyatları, Hükümetin almış 

olduğu 25 Ocak 1980 tarihli ekonomik tedbirlerö 
uygun olarak Bakanlıkça 1.2.1980 tarihle kaldırıl
mıştır. Sanayi mamullerinin fiyatları için doğrudan 
doğruya beyan esâsı getirilmiştir ve fiyatların tespiti 
imalatçılara bırakılmıştır. 

Şimdi bir taraftan Devlet, diğer taraftan imalat
çı firmalar ürettikleri mallara zam üstüne zam yap
maktadırlar; vatandaş da bu ikisi arasında adeta sand
viç gibi ezilmektedir. 

Bugün Türkiye'de gerçek bir rekabetin olmadığı
nı, hemen hemen her sektörde firmaların aralarında 
gizli anlaşmalar yaptığını herkes bilmektedir. Bu, 
en büyük alıcısının Devlet olduğu yatırım mallarında 
da böyledir. Batının gelişmiş ekonomilerinde de fir
malar arası rekabet, firmaları tüketici vatandaşa uy
gun fiyatta, istek ve ihtiyaçlarına uygun kalitede mal 
üretmek için zorlar ve bunun için de birbirleriyle ya
rışırlar. Bizde fiyatlar serbest, rekabet yok, ithal ya
sak... E, bu nasıl serbest piyasa ekonomisidir; ger
çekten anlamak zordur. Ne oluyor?... Ne standartta, 
ne kalitede ve ne de fiyatta rekabet edecek duruma 
gelebiliyoruz. 

Şimdi size Sanayi Bakanımızın bir gazetede çı
kan bu husustaki beyanatından bir pasaj okuyaca
ğım. Sayın Sanayi Bakanımız diyor ki : «Muhakkak-
ki bazı sanayi kollarımızın korunması gereklidir; ama 
şu da muhakkaktır ki, bazı sanayi kollarımız lüzu
mundan fazla korunmuş ve son derecede tembelce 
çalışmayı alışkanlık haline getirmiştir. Bunları uyku
dan uyandırmanın zamanı gelmiştir. Uygudan uyan
maları, idarî ve teknik sahada gerekli gelişmeleri sağ
layarak tam kapasite ile ve randımanlı bir şekilde 
çalışmaya başlamalı ve dışarıya açılmalıdırlar. 

Bazı sanayilerimizin lüzumundan fazla ve normal 
zamandan daha uzun müddet korunmuş olması şüp
hesiz büyük bir hata olmuştur. Bu hatadan zamanın
da ders almak ve aynı hatayı yapmamak gerekmek
tedir.» Biz de kendisine bu hususta gönülden katıl
maktayız. 

Sayın arkadaşlarım; şimdi fiyatlarla ilgili olarak 
bazı sanayicilerimizin görüşlerini sizlere aktarmak is
tiyorum. Yapılan kârlarla ilgili görüşler şöyledir : 
Bir Ticaret Odası başkanımız diyor ki, «Az üretip, 
az satıp; çok kâr etme tutkusu devam ediyor» Yine, 
İstanbul Sanayi Odasının «Türkiye'nin 500 Büyük 
Firması Anketi»nden okuyorum : «Üretim dalların
da tekel olan ve aralarında fiyat anlaşması yapan bazı 
sanayi kuruluşları kârlılıklarını 1981 yılında da ar
tırdılar.» Başka bir sanayicimiz, «Sanayici kârdan 
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değil, halktan fedakârlık istiyor. Stok birikimi olan 
mallar bile sürekli zam görüyor. Bunlar, ürettiğinin 
sadece yarısını satarak masraflarını çıkartmakta ve 
hatta kâr etmektedirler.» 

Yine, yukarıda değindiğim oda başkanı diyor ki, 
«Bizim yaptığımız bir araştırmaya göre Türkiye'de 
sektörlerin, ancak % 15'inde rekabet vardır. Ayrıca 
bu sektörlerin ihracatta da dlaha başarılı oldukları 
görülüyor. Diğer sektörlerde ise rekabet yok; bir 
iki büyük firma göz kırparak, kaş oynatarak fiyat 
anlaşması yapıyor. Belirli bir reklamla pazarı pay
laşıyorlar. Bu konuda Hükümetin cesaretle yapacağı 
bir şey vardır. Hammadde girdilerinde çok düşük 
gümrük, ara mallarında biraz fazla, ondan sonra 
bütün mallar belirli bir program içinde bir liberas
yon listesine alınıp herkesin ensesine Demeklesin 
küıcı gibi dış rekabeti dikmek lazımdır. Enflasyo
nun devam etmesinin en önemli sebeplerinden ve 
kaynaklarından birisi de budur.» Bu görüşe de aynen 
katılmaktayız. 

Değerli arkadaşlarım, yerli sanayimizin gelişme
sindeki önemi ve bunun gerektiğini, fırsat düştükçe 
burada yaptığım her konuşmada ısrarla vurgulamaya 
çalıştım. Bugün de gerçek gelişmenin, ancak kalitede, 
standartta ve fiyatta rekabet olacağını ifade etmek 
için sanayicilerimizin ve işadamlarımızın ağzından bu 
hususla ilgili görüşleri sizlere aktardım. O halde, 
mademki fiyatlar serbest bırakılmıştır, üretici firma
ları rekabete zorlamak da kaçınılmazdır ve bunun 
için de ithal dahil gerekli her türlü önlem Bakanlıkça 
alınmalıdır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Yüksek müsaadenizle biraz da KİT'lerle ilgili ko

nuya değinmek istiyorum. Bizde eskiden beri KİT'
lerle özel sektör arasında bir kavga var. Değerli ar
kadaşlarım, Anayasamız karma ekonomi modelini 
öngörmüştür. Buna rağmen, bizde bir KİT kavga
sıdır sürüp gidiyor. Hele serbest piyasa ekonomisine 
geçişten sonra bu iyice hızlandı. KİT'lere Devlet 
sübvansiyonu yapılıp da sanayie ucuz mal verdiği 
zaman kimsenin sesi çıkmıyor; fakat ne zamanki bu 
kalktı, ekonomideki ve sanayideki bütün darboğazla
rın ve olumsuzlukların suçu KİT'lere yüklenmeye 
başlandı. Biz KİT'lerin kusurlarını ve bunların ne
reden kaynaklandığını kabul ediyoruz, ancak olumsuz 
gelişmelerin hepsini de KİT'lerin sırtına yüklemek 
insafsızlıktır. Çünkü, KİT'lerin ve kamu iktisadî te
şebbüslerinin ekonomiye ara ve temel mal ile hizmet 
üretimindeki sosyal ve ekonomik faktörleri gözden 
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uzak tutamayız. Yani, bu kuruluşların amaçlarında 
sadece kârlılık önplanda tutulmamaktadır; vaktim 
olmadığı için bu konuya derinlemesine inmek imkâ
nım yoktur. 

Şimdi KİT'ler ve İktisadî Devlet Teşebbüsleri 
hakkında bazı işveren kuruluşlarımızın yöneticileri 
tarafından söylenenlerden örnekler vererek sözleri
me son vermek istiyorum. 

Bunlar şöyledir : «KİT'ler ekonomik hayatımı
zın zararlı kuruluşlarıdır, KİT'ler varoldukça ekono
mik bunalımdan kurtulmak zordur. KİT'ler özel sek
töre ayak bağı olmakta ve ekonomideki gelişmeyi 
yavaşlatmaktadırlar. KİT'lerle demokrasi yürümez. 
KİT'ler Türk halkının fakirleşmesinde önemli rol
ler oynamışlardır. KİT'lerin millete iadesi zamanı 
geldi.» 

Şimdi, Devletin yönetiminde olan KİT'leri ve 
Devletin KİT'lere sağladığı yardımları kötüleyenle-
rin; madalyonun öbür yüzünde kendi ağızlarıyla söy
lediklerini okuyorum : «Devlet zor durumdaki firma
lara yardım etmelidir. Devlet firma bazında değil, 
sektör bazında zor durumdaki firmalara yardım et
melidir.» 

«Devlet desteği sağlandı, falan tekstil firması if
lastan kurtarıldı.» 

«Falan çelik şirketini kurtarma operasyonu baş
ladı.» 

«Devletin desteğini isteyen firma sayısı 36 oldu.» 
«Zor durumdaki 160 şirket, Maliye Bakanlığın

ca belirlenerek İhtisas Bankası kanalıyla kurtarılma
ya çalışılıyor.» 

Bu arada bazı işadamlanmız da buna karşı çıka
rak devletin ulufe dağlamayacağını ifade etmişler
dir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Şimdi bundan varmak istediğim sonuç şudur : 

Bizim gibi kalkınmakta olan ülkeler için devletin eko
nomiye yön vermesi ve hatta müdahalesini ortaya 
çıkan şartların ve gereklerin icabı saymak lazımdır. 
Yoksa tünelin ucundaki ışığı görmeden düdüğü çalıp 
maçtan galip çıktığını ilan edenlerin mahcup olma
ları kaçınılmazdır. Atalarımız «Büyük lokma ye, bü
yük söz söyleme» demişlerdir. Onun için devlet ve 
özel sektörün birbirleriyle uğraşacak yerde, birbir
leriyle bütünleşerek kaliteli mal üretip dışa açılması 
en içten dileğimizdir. 

Hepinize ve Sayın Bakanımıza ve Bakanlık men
suplarına saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sarıoğlu. 
Sayın Karahasanoğlu, buyurun efendim. 
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i M. RAHMİ KARAHASANOĞLU — Sayın 
Başkan, değerli üyeler, Sayın Bakan ve Bakanlığı
mızın güzide mensupları; sözlerime başlarken hepi
nizi saygı ile selâmlarım. 

Benden önce konuşan çok kıymetli arkadaşları
mız konuyu enine boyuna incelediler. Kıymetli za
manlarınızı almamak için ben sadece çok önemli 
gördüğüm bir iki noktaya değinmekle yetineceğim. 

Biliyorsunuz büyük Türk Milleti güçlü ordusu 
sayesinde en hayatî ve tehlikeli durumun üstesinden 
gelmiş ve bunu dosta düşmana bir kere daha gös
termiştir. Şimdi üzerinde önemle ve de ivedilikle 
durulması gereken iki husus daha vardır. 

Bunlardan biri işsizlik sorununa eğilmek, diğeri 
döviz meselesini halletmektir. İşsizliği gidermek için 
hızla yatırım yapmak lazımdır. Şüphesiz yatırım 
için de finansman kaynağı gereklidir. Bu kaynak 
acaba var mıdır?.. Kanımca vardır. 

1. Dış ülkelerde çalışan işçilerimizin tasarrufla
rını Türkiye'ye aktarmak. 

2. özellikle Almanya'dan dönüş yapmakta olan 
işçilerimize şu sırada yardımcı olma arzusunda bu
lunan Alman Hükümetinden azamî yardım ve kre
diyi gerçekleştirmektir. 

Yurda dönecek işçilerimizle ilgilenmek üzere, 
Sayın Başbakanımızın başkanlığında teşekkül eden 
kurulun, Alman heyetleriyle yaptıkları görüşmeleri 
ve yüksek düzeydeki temasları memnuniyetle izle
mekteyiz; fakat olayların hızlı akışı karşısında bu
gün bu da yetmiyor. Bir an evvel icraata da geçmek 
gerekiyor. 

Üç-dört ay kadar evvel sayın Başbakanımızdan 
dış ülkelerdeki işçilerimizin ortak olacağı ve devlet 
güvenceli bir şirketin teşkili ile ağır sanayi ve ihra
cata yönelik fabrikaların kurulması hazırlıklarının 
başlamasını talep etmiştik. Bu yapılmadığı ve işçi
lerimize devlet güvencesi verilmediği sürece, yaban
cı bankalarda yatmakta olan milyarlarca dövizin Ül
kemize transfer olacağını bekleyemeyiz. Bu işin esas
lı bir şekilde organize edildiğini ve devlet güvence
sinin verildiğini görecek olan vatansever işçilerimiz, 
tasarruflarını memleketlerine aktarmaktan bir an 
bile geri kalmayacak ve bundan da büyük bir mut
luluk duyacaklardır. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; 
İşsizlikten hemen sonra gelen ikinci korunumuz 

da, döviz sorunu demiştik. Bu da, ancak yukarıda 
arz ettiğim, kurulacak fabrikalarla, Tanrının hiç bir 
ülkeye bahsetmemiş olduğu yeraltı ve yerüstü kay

naklarımızı işletip ihraç etmekle halledilebilecektir. 
İşte ancak o zaman doların ve markın karşısında 
bir hazan yaprağı gibi uçuşmakta olan Türk Lirası 
haklı ve istikrarlı yerine oturup benliğini bulmaya 
başlayacaktır. Hükümetlerimiz de, her üç beş ayda 
bir zam getirmek mecburiyetinden kurtulacaktır. 

Pek muhterem arkadaşlar, Sayın Bakan ve de
ğerli Hükümet mensuplarımız; hep birlikte görüyo
ruz ki, Yüce Milletimizin içinde bulunduğu bu fasit 
daire zincirini kırma zamanı gelmiştir. Büyük Ata
türk'ün «Türk Milleti çalışkandır, Türk Milleti ze
kidir» sözlerini asla unutmayacağız ve unutmamalı
yız 

Öyle sanıyorum ki, sabrınıza sığınarak yukarıda 
arz etmeye çalıştığım hususların hallinde Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığımız kilit bakanlıklarımızdan bi
rinci sıradadır. Bu itibarla zaten çok çalıştıklarını 
bildiğimiz Sayın Turgut ve mesai arkadaşlarının, ça
lışma zamanlarına iki saat, hiç olmazsa bir saat da
ha ekleyerek işsizliği önleyecek ve ihracatı sağlaya
cak, (Bunun altını çizerek tekrar okuyorum) işsiz
liği önleyecek ve ihracatı sağlayacak fabrikaların ku
rulmasına daha bir önemle eğilmelerini talep ediyor 
ve bekliyoruz. 

Sayın Başkanlığımıza sunmuş olduğum yazılı so
ruya ilaveten Sayın Bakandan izninizle bir hususu 
daha sormak istiyorum. 1975 yıllarında dördüncü 
demir çelik fabrikalarının kurulması ve bunun için 
Japonya ile finansman anlaşması söz konusu idi. 
Bu kaynak bugün için de düşünülmekte midir?.. Ja
ponlarla bu konuda herhangi bir temas var mıdır?.. 

Sözlerimi bitirirken, Hükümetimize, Sayın Baka
na ve Bakanlığın değerli mensuplarına başarılar, Aziz 
Milletimize mutluluklar diler, Yüce Meclisimizi say
gıyla selamlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Karahasan-
oğlu. 

Sayın Gökçe, buyurun efendim. 
ABBAS GÖKÇE — Sayın Başkan, muhterem 

arkadaşlar, saygıdeğer Bakanım, Bakanlığın seçkin 
mensupları; 

Kars'ın iktisadî varlığı tarımdan çok hayvancı
lığına dayanmaktadır. Hayvancılığın kaderinin de 
hayvan yemi ile yakından ilgili bulunduğu bilinen 
bir gerçektir. Başka bir deyişle Kars'ta hayvancılı
ğın kalkınması, hayvan yemi olan ot ve samana bağ
lıdır. Geçmiş yıllar göz önünde bulundurulursa Kars'ta 
her iki yılda bir kuraklık olduğu ve bu sebeple köy
lü, çiftçi, besici, yetiştirici yetecek miktarda ot ve 
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saman temin edemedikleri için büyük ölçüde canlı 
hayvan telefatına uğradıkları bilinmektedir. Bu du
rum Devlet olarak millî servetimizin en büyük kay
naklarından biri olan hayvancılığımızı acı kaderiyle 
başbaşa bırakmaktır. 

Bir örnek vermek gerekirse, bugün Kars'ta ki
losu 30-35 liraya satıldığı bildirilen ot ve samanın 
ilkbahara doğru kilosunun 70-80 liraya kadar yük
selebileceği, her yıl tekrarlanan gerçeğin bir ifadesi 
olur. 

Kars'ta bir kilo öt fiyatının bir kilo şeker fiya
tına vardığı geçmişin acı hatıralarından olarak hem
şehrilerimizin hafızalarından silinmemektedir. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Bilinen bu gerçekler değerlendirilerek yıllarca 

önce Kars'ta bir şeker fabrikası kurulması planlan
mış, programa alınmış ve bu fabrikanın kurulması 
için çok geniş ve elverişli bir arazi istimlak edilmiş
ti. Sonra ne oldu?.. Olan şu: Fabrikanın kurulacağı 
yerin istimlak edildiği, plan ve programa alındığı 
unutularak her şey yüzüstü bırakıldı. Yıllar geçme
sine rağmen hiçbir teşebbüste bulunulmadı ve da
ha sonra hangi sebep ve düşünceyle bilemiyorum, 
bu fabrikanın başka bir yere kaydırılması ya da 
Kars'ta kurulmasından vazgeçilmesi düşüncesinin ön 
planda yer aldığı gerçeği ortaya çıktı. 

Muhterem arkadaşlar; 
Denilebilir ki, hayvancılıkla şeker fabrikasının ne 

ilgisi var?.. Bilindiği gibi şeker fabrikaları imal ettiği 
şeker yanında yan ürün olarak hayvan yemi ve küs
pe de imal etmektedir. İşte bu nedenle Kars'ta ku
rulacak şeker fabrikasında imal edilecek hayvan ye
mi ve küspe de Kars'ta hayvancılıkla iştigal eden 
köylünün, yetiştiricinin ve besicinin yem ihtiyacını 
geniş ölçüde karşılamış olacaktı; bu hal de millî ser
vetin heder olmasını önlemiş bulunacaktı. Bunun gi
bi, bu 'fabrikanın Kars'ta kurulması ile Kars'ta pek 
çok işsize iş bulunacak, Kars'ın iktisadî hayatı büyük 
bir ölçüde canlılık kazanacaktı. 

Muhterem arkadaşlarım, Saygıdeğer Bakanım; 
Bu fabrikanın (Kars'ın elinden alınmasını isteyen

lerin, Kars'ta şeker pancarı yetişmez iddiaları da uy
durulmuş kasıtlı bir yalandan ibarettir. Erzurum Şe
ker Fabrikasına gönderilen şeker pancarının önemli 
bir miktarının Kars ve ilçelerinin mahsûlü olduğu ve 
randıman bakımından emsallerinden üstün olduğunu 
söyleyebilirim. Kars'ın hayvan yemi ihtiyacı Erzurum 
Fabrikası ile yem fabrikasından temin edilsin denile
bilir; fakat Kars ile Erzurum arasının 220 kilomet-
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re olduğu, kış mevsiminde ulaşım güçlüğü ve nakliye 
masraflarının da yüksekliği gözönünde bulunduru-
ruîursa, önerilen bu hal çaresinin de gerçekten çok 
uzak olduğu meydandadır. 

Muhterem arkadaşlar; 
Siz hiç Erzurum'u gördükten sonra Kars'a gittiniz 

mi?.. Gidiniz; acı gerçeği siz de benim gibi yana ya
kıla müşahade edeceksiniz. Manzara şu: Bir yandan 
Kâşaneler, bir yanda viraneler... 

Hükümetlerimizin Doğunun merkezi olan güzel 
Erzurum'umuza yaptığı bu hizmetleri şükranla kar
şılıyor ve bir Karslı olarak bundan kıvanç duyuyo
rum. Kahraman Erzurum ve Erzurum'lular bu hiz
metlere layıktırlar. Ancak, unutulmamalıdır ki, Tür
kiye'nin sınırları Erzurum'da bitmiyor Hükümetle
rimizin ilgi ve hizmetleri de Erzurum'da bitmemeli-
dir, Kars'a kadar uzatılmalıdır. 

Mumterem arkadaşlar; 
Kalkınma konusunda söz sahibi ve bu konularda 

her zaman hassasiyetini bildiğim ve busun olduğu gi
bi geçmiş dönemlerde de yurda hayırlı hizmetlerde bu
lunduğunu müşahade ettiğim Saygıdeğer Bakanımı
zın daha fazla ilgisini istirham ediyor ve Yüce Heye
tinizi saygıyla selâmlıyorum. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gökçe. 
Sayın üyeler; 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bütçesi üzerinde 

söz isteyen 9 sayın üyemiz konuşmalarını tamamla
mışlardır. 

Sayın Komisyon; bir görüşünüz var mı efendim?.. 
BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 

TANDOĞAN TOKGÖZ — Yok Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Bakan Buyurun efendim. 
SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI MEH

MET TURGUT — Muhterem Başkan, Danışma 
Meclisinin değerli üyeleri; 

Sözlerime başlarken sizleri saygıyla selâmlarım. 
Danışma Meclisinin değerli üyeleri; 
Geçen sene olduğu gibi yine konuşmamı üç kısım

da yapmak istiyorum. Birinci kısımda, bizim önümüz
deki günlerde sanayimizin geleceği için getireceğimiz 
tedbirleri izah edeceğim. İkinci kısımda, bu kürsüde 
konuşan arkadaşlarıma imkân nispetinde ve kısaca 
cevap vermeye çalışacağım. Üçüncü kısımda da, soru 
sormuş arkadaşlarımı cevaplandırmaya çalışacağım. 

Değerli üyeler; 
Burada konuşma yapan arkadaşlarıma da peşinen 

teşekkür etmek isterim. Bu arkadaşlarımın yapmış ol-



Danışma Meclisi B : 23 24 . 11 . 1982 O ı İ 

dugu konuşmaların bir kısmı bizi daha dikkatli çalış
maya, daha ölçülü ve daha gerçekçi çalışmaya sevk 
edecektir. Diğer bir kısmı da bize çalışmalarımızda., 
gayretlerimizde ve heyecanlarımızda ilham kaynağı 
olacaktır. Bu bakımdan kendilerine peşinen teşekkür 
etmek isterim. 

Ayrıca, Bütçe ve Plan Komisyonu Raportörü ar
kadaşlarımın hazırladığı ve bizim de aynen iştirak et
tiğimiz ciddî Rapordan dolayı bu arkadaşlarıma da 
teşekkür etmek isterim. 

Değerli üyeler; 
Bugün Türk sanayinin ne durumda olduğunu, ne 

gibi problemlerle karşı karşıya bulunduğunu ve alı
nacak tedbirlere bir ölçüde de olsa işaret etmek için 
biraz gerilere giderek kısaca bilgi vermekte fayda 
vardır. 

Türkiye'mizde Cumhuriyetle başlayan sanayileş
me çeşitli devrelerden geçerek ve değişik politikalar 
tatbik edilerek 1950 yıllarına gelinmiştir. 

1950 yılına geldiğimiz zaman bazı nüve teşekkül
ler kurulmuş, bazı hedefler tespit edilmiş ve bazı sa
halarda ciddî adımlar atılmış bulunuyordu. 

1950'den önceki yıllarda yapılanlar, daha sonra 
yapılanlarla mukayese edilirse, aradaki farkın çok 
büyük olduğu görülecektir. Ancak, arada şartlar ve 
imkânlar bakımından da büyük farklaı olduğunu 
unutmamak gerekir. 

ikinci Dünya Savaşının neticeleri, liberal ekono
minin dünyada kazandığı büyük itibar, yepyeni şart
ların ortaya çıkışı ve yepyeni imkânların doğuşu, Tür
kiye'de ise bunlara paralel olarak meydana gelen 
iktidar değişikliği sanayileşmeyi büyük ölçüde 1950 
yılından sonra hızlandırmıştır. 

Bu hızlanmada, politikada ve idaredeki zihniyet de
ğişikliğinin rolü de son derece önemlidir. 

1950'den itibaren hızlanan sanayileşmede, dünya
nın memleketimizin ve kurulan sanayimizin şartları, 
bizi sanayimizi korumaya mecbur bırakmıştır. 

Danışma Meclisinin değerli üyeleri; 
Huzurunuzda geçen sene de söylediğim gibi, bu 

korumada çok defa aşırı gidilmiş ve koruma uzun 
müddet devam etmiş olmasına rağmen, bugün de ko
runacak sanayi çeşitlerimiz vardır. 

1960 - 1970 yılları, bazı ihatalar yapılmış olması
na rağmen, bazı darboğazlar meydana gelmiş bulun
masına ve nihayet bugün sanayimizin çeşitli problem 
ve sıkıntıların içine düşımesine rağmen, sanayimizin 
en hızlı, en istikrarlı ve en parlak gelişme yılları ol
muştur. 

Bu devrenin sonuna doğru yatırım faaliyetlerinin 
yıldan yıla artması netioesi ve bilhassa ithal malı 
ekipman, ara malları ve makine ithalatı için büyük 
döviz ödemelerine ihtiyaç olmuştur. Bu durum, öde
meler dengesini hızla bozmuş ve 1970'li yılların ba
şından itibaren Türk ekonomisi büyük bir sıkıntıya 
girmiştir. 

1970'de başlayan petrol krizi de bu sıkıntıya ek
lenince, hükümetler gerekli tedbirleri almamışlardır 
veya politik görüşleri dolayısıyla alamamışlardır. 

Alınacak tedbir, toplam talebi kısarak Ödemeler 
dengesi açığını azaltmaya çalışmak olmalıydı, hal
buki iktidarlar dış borçlanmaya gitmeyi artırmak, 
kur garantisi vermek ve yatırımlarda kredi nispetini 
artırmak gibi ödemeler dengesi açığının daha da bü
yümesine sebep olacak tedbirler getirmişlerdir. 

1978'de bu tedbirlerin bazılarının da kaldırılma
sı, ekonomideki bozuklukları gözle görülür ve elle 
tutulur hale getirmiştir. ıDaha açık olarak söylemek 
gerekirse, ekonomiyi büyük bir bunalımın içine sü
rüklemiştir. Bu durumu; yani bunalımın görüntüleri
ni özet olarak şöyle sıralayabiliriz: 

Gayrisafi millî hâsıla gittikçe azalarak 1979 ve 
1980 yıllarında negatif hale gelmiş; 

Dış ticaret açığı gittikçe büyüyerek büyük meblağ
lara ulaşmış; 

Yatırımlar, son derece yavaşlamış ve hatta bazı 
sahalarda durmuş; 

Enflasyon nispeti yüzde yüzlerin üzerine çıkmış, 
Fiyat ve gelir dengesi bozulmuş, ücretler fiyatlara 

yetişemez hale gelmiş, yokluklar, kıtlıklar, karaborsa 
ve spakülatif kazançlar alıp yürümüş; 

Sanayi tesislerinin büyük bir kısmında istihsal 
düşmüş, verimlilik ortadan kalkmış ve hatta bazıları 
faaliyetlerini tamamen durdurmuştur. 

İşte böyle bir duruma düşmüş olan Türk ekono
misini bunalımdan kurtarmak için 24 Ocak 1980'de 
tatbikata konan istikrar tedbirleri getirilmiştir. 

Bu kararların genel ekonomi içindeki yerleri ve 
neticeleri ve 1981 yılına ait bilgiler birçok defa Da-
nişma Meclisi huzurunda münakaşa edildiği için, ben 
sadece sanayi ile alakalı bazı hususlara kısaca dokun
mak istiyorum. 

Dengeli para politikasıyle iç talep azaltılmış, pi
yasa para enjeksiyonu sınırlanmış ve banka kredileri 
ihracat sektörüne kanalize edilmiştir. 

thracatı artırmak için alınan politik, idarî ve ma
lî tedbirler sayesinde ve şartların da zorlamasıyla 
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sanayimiz büyük ölçüde dışa açılmaya başlamış ve 
bunda muvaffak olmuştur. 

Sanayimizin biraz da zorlanarak dışarıya açılması, 
yeni bir takım problemler getirmesine rağmen, ba
zı problemlerin halledilmesini saklamış ve aynı za
manda sanayimizin gücünü de ortaya koymuştur. 

Bu sayede kısmen de olsa finansman problemleri 
halledilmiş, pazar problemi hal yoluna girmiş, kali
te düzelmiş ve fiyatların düşürülebileceği ortaya 
konulmuştur. 

(Dışa açılabilen sanayi çeşitlerimiz dağınıklıktan, 
düzensizlikten kurtularak dünya piyasasına girebi
lecek bir güç kazanmıştır. 

Alınan diğer birçok tedbirlerin neticesi olarak da, 
sanayi sektörünün gelişme hızı 1981'de % 7,2; 1982'de 
% 4 civarına çıkabilmiştir. 

Burada, 1982'de görülen ve 1981'e göre düşük 
olan hız, 11980 yılı hızının 1979'a göre % negatif 5,9 
oluşundan ileri gelmektedir. Aslında artış devam et
mektedir. 

Sanayimizde yine dışa açılmanın ve derlenip top
lanarak gerilemenin durdurulup, gelişmenin başla
ması neticesi olarak ihracatımızda sanayi mamulleri
nin yeri hızla yükselmiş ve bu, 1981'de % 48,7; 
1982'nin ilk 10 ayında % 55 mertebesine çıkmıştır. 

Bu rakamlar, her şeye rağmen sanayimizde dö
nüm noktasının geçildiğini ve gelişme yoluna tekrar 
girildiğini göstermektedir. 

Burada, IKÎT'lerin durumuna da birkaç cümle ile 
dokunmak isterim. 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı KİT'lerin, 
1982 yılı 10 aylık istihsallerinin 1981 yılı 10 aylık is-
tihsalleriyle mukayesesi, KİTler hakkında genel bir 
bilgi vermek için kâfidir zannederim. 

Sanayi Bakanlığına bağlı KİT'lerden Azot Sana
yi Anonim Şirketinin 1982 yılı 10 aylık neticeleri, 
azot eşdeğerli gübrede % 4 artış, fosfat eşdeğerli 
gübrede % 57 azalış olmuştur. 

Türkiye Çimento Sanayi ve özel teşebbüs fabrika
ları toplam istihsalinde, 1982 yılı 10 aylık istihsal du
rumu 198l'e göre % 7 artış göstermiştir., 

Bu mukayeseleri istihsal mamulü olarak diğer 
müesseseler içinde yapacak olursak, artışların SEKA' 
da % 7, Seker Sanayiinde <&, 23, Türkiye Demir Çe
lik Isleteme&ittde % 11, Ereğli Demir Çelik İşletmele
rinde % 20 olduğu görülmektedir. 

Birçok mal imal eden ve tek istihsalde toplan
mayan Makine Kimya Endüstrisi Kurumu ve Süroer-
bankta ise, genel olarak artışlar sağlanmışsa da, bu 

artışları sadece toplam mal değeri olarak mukayese 
etmek mümkündür. Bu artışlar Makine Kimya'da 
% 40 civarında, Sümerbank'ta da % 25 civarında ol
muştur. Bu rakamlar göstermektedir ki, KİT'ler 1982 
yılında istediğimiz nispet ve ölçüde olmasa da az çok 
derlenip toplanmış ve belli bir hedefe yönelmişlerdir. 
1982'de alman tedbirlerin tesirlerinin 1983'te daha bü
yük ölçülerde görüleceğine inanmaktayım. 

Burada 1983 yılı için alman ve alınacak olan ted
birlere geçmeden önce, çok önemli olarak gördüğüm 
ve gittikçe artan savunma ihtiyaçlarımıza paralel ola
rak Makine Kimya'nın yapılan modernizasyon ve 
tevsial çalışmaları hakkında bir tek cümle ile izahat 
vermek isterim: 

Bu Kurumda yapılan çalışmalara göre bugün iki
si yeni silah projesi, 9 tanesi de modernizasyon ve 
kapasite artırılmasını sağlayan proje olmak üzere top
lam 11 projeden 8'inin çalışmaları bitmiş ve anlaşma
ları yapılmıştır. Bu projeler 1983 ve 1984 yıllarında 
bitirilmiş olacaklardır. 

Değerli üyeler; 
1983 yılında tatbikatına geçilerek sanayimiz için 

çok önemli bir tedbirler manzumesini sadece başlık
larıyla size arz etmek istiyorum: 

Yeniden değerlendirme sistemi kanunu Bakanlar 
Kuruluna sunulmuştur. 

Hızlı amortismanı sağlayacak kanunî değişiklik
ler Bakanlar Kuruluna sunulmuştur. 

Servet beyannameleri problemi mutlaka halledile
cektir. 

İstihsal vergisi kaldırılacak veya asgariye indiri
lecektir. 

Vatandaşların tasarruflarını yatırımlara ve sana
yie direkt olarak aktarabilmek için psikolojik vasatın 
hazırlanması ve gelir avantajının «ağlanması için ya
pılan çalışmalar bitmiştir ve gerekli tedbirler kısa za
manda alınacaktır. 

Sanayimizin dış kredi alma gücü artmıştır. Bu 
alma gücünü kullanma gücü haline getirecek ve son 
yıllarda meydana gelen dış kredi kullanmama arzu
sunu ortadan kaldıracak tedbirler getirilecektir. 

< KİT'lerin finansman durumunu toptan ve en kı
sa zamanda halletmek için hazırlıklar son safhaya 
gelmiştir ve yılbaşından evvel bu mesele halledilecek
tir. 

Danışma Meclisinden geri alınan Kalite Kontrol 
ve Standardizasyon Kanun Tasarısı üzerindeki ça
lışmaların son rötuşları yapılmaktadır, yakında Da
nışma Meclisine sunulacaktır. 
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Başbakanlıktan geri alınan Patent Kanun Tasa
rısı 4-30 Ekim'de Cenevre'de yapılan 'Paris Sözleşme
sinin tadiliyle alakalı konferans- neticeleri değerlen
dirildikten sonra tekrar Başbakanlığa sunulacaktır. 

Montaj sanayii talimatı günün şartlarına göre 
imalat sanayii talimatı olarak yeniden düzenlenmiş ve 
1983'ten itibaren tatbik edilecektir. 

Sanayi envanteri çalışmalarında önemli adımlar 
atılmış ve bu çalışmalar 1983 yılı sonuna kadar bi
tirilmek üzere planlanmıştır. 

Seçilecek pilot sanayi kollarında standardizasyona 
gitmek için yeni düzenlemeler yapılmaktadır. Mese
la, memleketimizde 1'70'e yakın marka ve modelde 
taksi olarak çalışan ticarî araç vardır. Kurulacak bir 
fonla bunun 4 veya 5 tipe indirilmesi mümkündür ve 
bu mevzuda çalışmalar son safhadadır. 

Danışma Meclisinin değerli üyeleri; 
Yukarıda sıraladığım tasarı halindeki tedbirler 

sizlerin de yardımıyla kanun haline gelir ve diğer ted
birlerle birlikte samimi, ciddî ve tarafsız olarak tat
bik edilirse 1983 yılı sonunda memleketimiz mutlaka 
bugünkünden çok daha iyi bir noktada bulunacak
tır^ 

Bu genel izahattan sonra konuşmada bulunan sa
yın arkadaşlarıma kısa ıkısa cevap vermeye çalışa-
ğım: 

Sayın Zeki özkaya; «Makine ve madenî eşya sa
nayii kolunda kalitesizlik vardır. Bu durumu önle
mek için gerekli tedbirler alınmalıdır», dediler. Bu 
fikre aynen iştirak ediyoruz. Kalite kontrol kanunu 
huzurunuza gelecektir. Biz bu kanunun çıkmasını 
beklemeden gerekli tedbirleri de almaktayız. Bildi
ğiniz gibi bu tedbirlerin en başta geleni ihracatı sağ
lamaktır. Eğer Türk sanayii ihracata açılır, rekabet 
piyasasında yerini alırsa kalite kendiliğinden orta
ya çıkacaktır ve kanaatimce en iyi kalite kontrol yo
lu sanayimizin rekabet piyasasında yerini almasında 
yerini almasıdır; ama biz sadece bununla iktifa etme
yip kalite kontrolünü sağlayabilmek için gerekli ted
birleri almaktayız. 

Mesela; arkadaşımız, ithal yollarının kapalı oldu
ğunu söylediler. Biz ithal yolunu kapatırken, kalite
nin, fiyatın dışarıdan getireceğimiz mallarla rekabet 
edebilecek durumda olması şartını koşmaktayız ve 
bu mevzuda şikâyetler yapıldığı zaman da ithalatı 
derhal yeniden getirmekteyiz. 

Gıda sanayii ve DESİYAB'ın durumu.. Arkadaşı
mın söylediği doğrudur. Yalnız, DESÎYAB yeni bir 
sistemle gelmiştir. Mevzuatımızda o sistemin gerek

tirdiği tedbirler alınmadığı için, DESİYAB'ın başın
da başlattığı kâr ortaklığı prensibi sonradan durdurul
muştur. Biz DESİYAB'ın ortak olduğu veya DESİ
YAB'ın kredi verdiği müesseselerin hepsinin üzerinde 
ciddî bir çalışma yaptık, bunların en erken kurtarıla-
bileceklerini belli bir program içerisinde ele aldık. Bu 
sene zannediyorum beş firma kurtarılacak. Kurtarıl
maktan kasıt şu: Kurduğu tesis çalışmaya başlayacak 
ve kendi kendini koruyacak hale gelecektir. 1983 yı
lında 35 ilâ 40 arasında müessese kurtarılacaktır ve 
ondan sonraki yıllarda bu bütün müesseselerin kurta
rılma noktasına götürülünceye kadar devam edecek
tir. 

Sayın Orhan Civelek: 
Çıkarılmış olan çerçeve kararnameye göre üniver

site mensuplarından, 'KİT mensuplarından ve Hükü
met temsilcilerinden teşekkül eden bir komite kurul
muştur. KİT'lerin alacağı son şekil bu Komitede tet
kik edilmektedir. Önümüzdeki ayın 15'ine kadar Ko
mite ilk raporunu verecektir. 

KİT'lerin finansman sıkıntısından kurtarılması 
mevzuunu biraz evvel arz ettim. 

KİT'lerin fiyat tespitleri ve tüccar gibi davranma
larını arkadaşım birbiriyle karşıt gibi gördü. Aslında 
bunun her ikisi de bir ekonominin içerisinde birbiri
ne karşı değildir. KİT'lere tüccar gibi davranın de
mek, istediğiniz gibi fiyat tespit edin demek değildir. 
Aslında fiyatı ekonomide istediğimiz gibi tespit et
mek imkânına da sahip değiliz. Hele bizim 'KİT'leri
mizin büyük bir kısmı özel sektörle aynı piyasada 
rekabet halindeyse, 'KİT'lerin fiyatı artırması, sadece 
stoka çalışmalarını ve zararlarını artırmalarını sağ
lar, bunun dışında KİT'lere bir şey getirmez. 

Bu bakımdan, fiyatlar tespit edilirken elbette Türk 
ekonomisinin durumu ve KİT'lerin özel durumu na
zarı itibara alınacaktır. Bunu nazarı itibara almak 
KİT'leri tüccar gibi çalıştırmamak demek değildir. 
KİT'ler hem tüccar gibi çalışırlar, hem de tüccar gi
bi çalışmalarının neticesi fiyatın tespitini Türk ekono
misinin genel kaidelerine uygun olarak alırlar. 

İhracat ve petrol ithalatı üzerinde durdular. Be
nim kanaatim şu: 

Biz önce kendi petrolümüzü çıkarmalıyız. Petrol 
ithal ettiğimiz müddetçe, bu petrolü daha iyi kullan
makta ne kadar itina gösterirsek gösterelim, bunun bel-* 
li bir mertebesi vardır; eğer bunu hakikaten tasarruf 
olarak düşünürsek. Yoksa, bazı tesisleri kapatırız, 
ithal ettiğimiz petrol azalır; ama bu hiçbir şekilde ta
sarruf değildir. 
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Bu bakımdan, tasarruflu kullanmanın karşısında 
değilim; ama esas olan bizim Türkiye'de petrolü çı-
karmamızdır. Kanaatimce, bütün gücümüzü bu nok
taya teksif etmeliyiz. 

Kömüre geçiş problemi: 
Zannedildiği kadar kolay değildir ve zannedildiği 

kadar da Türkiye'ye birşey getirecek değildir. Ben si
ze sadece bir noktayı arz etmek isterim sayın üyeler; 
1972 yılında oturmuşlardır, Anakara'daki 'bütün te
sislerin fuel-oil'e geçirilmesine karar vermişlerdir; 
bunun hiçbir hesap ve kitabı yoktur. 1979'da otur
muşlardır, Ankara'daki bütün tesislerin kömüre geçi
rilmesi kararını vermişlerdir; bunun da hiçbir hesabı 
kitabı yoktur. Biz bundan 15 gün evvel oturduk, rad
yoda televizyonda dinlemişsinizdir, belli bir tarihten 
sonra, birinden diğerine hiç geçilmemesine karar ver
dik. Ben, size burada bir noktayı arz edeyim: 

Yalnız 1982 yılında '200 bin ton linyit kömürüne 
tekabül eden apartman fuel-oil'den kömüre geçmiştir. 
Şimdi, bu apartmanların bacaları fuel-oil'e göre hazır
landığı için, bugün bu bacalar çekmemektedir ve bu
nun karşılığı da, gördüğünüz gibi, Ankara'da du
manlar azalmayıp artmaktadır. Üstelik biz bu kadar 
geçişe kömür de yetiştiremeyeceğiz. Türkiye'de zan
nedildiği gibi dağ taş kömür değildir. Türkiye'de 
zannedildiği gibi linyit kömürlerimizin kalitesi yük
sek değildir. Türkiye'de bir hava vardır; bir moda 
çıkıyor, bir hava esiyor, bir taraftan diğer tarafa gi
dip geliyoruz. Yarın, bugün başlamış olan linyit sant-
ralları çalışmaya başladığı zaman görülecektir; bu 
fabrikaların çoğu, zannedildiği kadar yüksek randı
manda çalışamayacak, çoğuna gerekli ölçüde, gerek
tiği kalitede kömür verilemeyecektir. 

O bakımdan bu meselede, öyle karar verdik; he
men bu meseleye geçelim anlayışı son derece yanlış
tır. Arz ederim efendim. (Alkışlar). 

Sayın Alpaslan: 
Geçen sene de söylediğim gibi, uçak sanayiinin 

kurulmasını ekonomik ölçülerde düşünürsek; uçak 
sanayiini kurmamıza imkân yoktur. Ama uçak sana
yiini kurmak, Devletimizin bekası meselesidir, Devle
timizin devamı meselesidir. Bu bakımdan da uçak 
sanayiini kurmaya kararlıyız. 

Bu hususta memleketimizin savaş uçağı ihtiyacı 
ile diğer uçak ihtiyaçlarının Türkiye'de imal edilecek 
uçaklarla karşılanması için TUSAŞ Genel Müdürlü
ğünce devam ettirilen çalışmalar, son safhaya gelmiş
tir. Uçak imali ile ilgili olarak F-16 A ve F-18 A 
uçaklarını imal eden firmalarla nihaî detay görüşme-
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leri yapılmakta, hükümetlerarası görüşmelere devam 
edilmektedir. Hükümetler ve firmalar arasındaki gö
rüşmelerin 1983 yılının ilk aylarında sonuçlandırıla
cağı ve ortak uçak yapımı andlaşmasının 1983 yılı
nın ilk yarısında yapılacağı tahmin edilmektedir. Bu
rada da şunu arz etmek isterim: 

Bu iş de kolay bir iş değildir. Uçak sanayiini 
kurmaya karar vermek bir çok faktörlere bağlıdır. Ka
rar verdikten sonra firmalarla anlaşmak, karar vermek 
için bağlı olunan faktörlerin belki beş misli faktör
lere bağlıdır ve bu andlaşmayı yaptıktan sonra uçağı 
yapmak da, bu faktörlerin belki 10 misli faktörlere 
bağlıdır. Bu bakımdan, bu tarihi veriyorum; ama 
bunda Allanın beni utandırmamasını da dilerim efen
dim. 

Sayın Mehmet Aydar; 
Arkadaşımızın sanayi gelişmemiz hakkında 

verdiği doğru ve ciddî bilgiden dolayı kendisine te
şekkür ederim. Bu mevzudaki fikirlerine biz de iş
tirak ediyoruz. 

Renkli televizyon problemi: 
Aslında, birçok dostlarım bana «İşın gücün yok-

mu, bir renkli televizyon tutturdun.» diyorlar; belki 
Danışma Meclisi üyesi arkadaşlarım arasında da böy
lesi düşünenler vardır. Aslında, bu bizim problemi
miz değildir. Bunun kararı verilmiştir. Biz bu prob
lemi, Türkiye'de en iyi şekilde yapılması yolundan 
ele aldık ve bu problem de dışarıdan göründüğü ka
dar kolay bir problem değildir. Çünkü renkli televiz
yon ile silah beyaz arasında dünyadaki memleketler 
arasında nispet yoktur. Almanya çibi, Japonya gibi 
memleketlerde, istihsalin yüzde çok büyük bir kısmı 
renkli televizyondur, Amerika Birleşik Devletlerinde 
siyah beyaz ile renkli televizyon nispeti % 50, 
% 50'dir. Şimdi, Türkiye bir yere giderken; 
acaba hangisine gideceğiz veyahut şartlar bi
zi hangisine götürecek.. Bunu tespit etmek de müm
kün değil. Bizim burada yapmak istediğimiz şey şu
dur: 

Hakikaten 10'dan fazla siyah beyaz tele
vizyon firmasına müsaade verilmiştir. Biz, renk
li televizyonda bunun bu kadar çok olma
masını istiyoruz. Çok ciddî birkaç firmanın, çok 
ciddî tesis kurmasını istiyoruz. Bu meselenin üzerin
de ısrarla durmamızın sebebi budur. Çünkü bunun 
çıkış yolunun bu olduğuna inanıyoruz. Küçük kü
çük birtakım firmaların kurulması; ne ihraç imkânı 
oluyor, ne fiyat düşürmesi oluyor, ne kalite kontro-
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lu oluyor; bundan da en çok milletimiz zarar görü
yor. 

Bu bakımdan biz, belli, son derece sıkı tedbirler 
koyduk, son derece ağır şartlar getirdik; buna uyan
lar devam edecek, uymayanlar bu işi bırakacak. Bu 
hususta hiçbir taviz vermeye niyetli değiliz. (Alkış
lar). 

Sayın Teoman Özalp'in ortaya koyduğu problem
ler doğrudur. Ereğli Demir - Çelik, 1984 yılı sonuna 
doğru 1,5 milyon tona çıkmak üzere tevsi edilmek
tedir. Bu tevside gemi imalatçıları için gerekli saç 
çeşitleri (Gerek ebat bakımından, gerek miktar bakı
mından) nazarı itibara alınmıştır. Tevsi bittikten son
ra gemi imalatçılarımızın dışarıdan saç ithal etmesi
ne ihtiyaç kalmayacaktır. 

Sayın Hamitoğulları: 
Arkadaşımız belli birtakım şeyleri belki ters,ta

rafından alıyor. Dünyada kalkınan her memleket, 
birtakım rakip memleketlerle karşı karşıya gelmiştir. 
Dünyada kalkınmış hiçbir memleket yoktur ki, bu 
işi kolay yapmış, gül bahçesinde yapmış ve hiçbir ra
kiple, hiçbir problemle karşıkarşıya kalmadan yap
mış... Bu gösterilemez. Bugünün şartlarında kalkınan 
memleketler de vardır. Yani, Batı'nın bu kadar geliş
miş sanayii karşısında bir Japonya, bir Kore 25-30 
yıl içerisinde bu rekabette onların önüne geçerek kal-
kınabilmişlerdir. Türkiye'de burada aynı engellerle 
karşı karşıya kalsa da, sanayileşmesini sağlayacak ve 
kalkınmasını tamamlayacaktır. 

Şimdi, memleketler kalkınırken, birtakım kimse
lerden fikir alabilirler. Birtakım kimseler de kendile
rine fikir sorulmadan nasihatta bulunabilirler; hiç 
kimsenin ağzını tutamayız. Ancak, bu nasihatların 
Veya fikirlerin, işimize gelenini almak, memleketimi
zin menfaatına olanını almak, milletimizin faydasına 
olanını almak, bizim bilgimize ve idrakimize bağlı
dır. Yoksa, birisi gelmiş şöyle demiş, öteki gelmiş 
böyle demiş; bunun bu kürsüde münakaşası bile doğ
ru değildir kanaatindeyim. (Alkışlar). 

Hele, efendim, «Sanayii mi öne alalım* ziraatı mı 
öne alalım?» problemi Türkiye'de 1930'larda halledil
miştir. Türkiye'de bugüne kadar. 1950 . den evvelki 
plan ve programları bir tarafa bıraksak bile, Beşin
ci Öeş Yıllık Kalkınma Planını hazırlama durumun
dayız. Bu planların hepsinde t>u politikalar ortaya 
konmuştur, bu planların hepsinde sanayi politikamız, 
sanayileşme problemimiz halledile halledile bir netice-
ceye gelmiştir. Şimdi tekrar dönüp de «Ziraatı mı 

öne alalım, sanayiyi mi öne alalım?» diye bir müna
kaşaya girmek son derece yanlıştır kanaatındayım. 

«Sanayileştireh sanayi» ifadesi, geçeri sene de arz 
ettim, hakikaten literatürde yok ve kalkınma model
leri arasında da tarifi yok. Atatürk'ün ortaya koydu
ğu ekonomi politikasında ise, mutlaka ziraata dayalı, 
mutlaka hammaddesi Türkiye'de çıkan sanayinin ku
rulması diye bir prensip yok. Zaten böyle bir pren
sip yanlıştır. Atatürk yaptığı işlerde, belki yanlış var
dır; ama % 1 mertebesindedir. Böyle bir büyük yan
lışı Atatürk'ün yapmasına imkân yoktur. Bugün İkin
ci Dünya Savaşından sonra hiç bir hammaddesi ol
mayan Japonya dünyanın eh önüne geçmiştir. Eğer 
böyle bir prensip doğru olsa Japonya'nın kalkınması 
mümkün değildir. O bakımdan, Atatürk'ü de iyi ta
nımak, Atatürk'ün getirdiği fikirleri çok iyi bilmek 
gerekir. Arz ederim efendim. («Bravo» sesleri, alkış
lar) 

Sayın Paşa Sarıoğlü: 
Kalite kontrolü mevzuunda daha evvel arz ettim. 
Tüketicinin korunması meselesinde kendileriyle 

beraberiz. Yalnız bu sadece fiyat kontrolüyle, sade
ce kalite kontrolüyle mümkün değildir. Ayrıca bu 
kontrol en iyi şekilde bence rekabet piyasası varsa 
mümkün olmaktadır. Çünkü, eğer rakip firmalar var
sa kalitelerini de düzelterek, fiyatlarını da düşürerek, 
daha birtakım hizmetleri de tüketicinin ayağına götü
rerek bu işi yapmaktadırlar; ama, eğer rekabet piya
sası yoksa, işte o zaman devletin tedbiri gerekiyor. 
Bizim de aldığımız tedbirler sadece o noktalara inhi
sar etmektedir. 

KİT'ler hakkındaki sözleri söyleyenlerin kim ol
duğunu bilmiyorum; ama, eğer o sözleri söyleyenler 
isterlerse KİT'leri biz onlara satmaya,hazırız. Gelsin, 
düzeltsinler; ama düzelteceklerine de ben kani de
ğilim. Çünkü o sözleri söyleyenler KİT'lerin ne ol
duğunu bilmemektedirler ve çoğu bulundukları mü
esseselerin, sahip oldukları müesseselerin başına böy
le çıplak ayakla başlayıp sadece çalışmaları, zekala
rı, bilgileriyle de gelmemişlerdir. O bakımdan bu 
sözleri çok kolay söylüyorlar. Umumiyetle kurulmuş 
müesseselerin başına oturmuş kimselerdir. O bakım
dan, konuşmak başka şey, yapmak başka şeydir. 
(«Bravo» sesleri, alkışlar). 

Sayın iKarahasanoğlu; 
İşsizliği önlemek ve döviz açıklığını gidermek Hü

kümetin de ana hedefi ve başlıca vazifelerindendir; 
ama bu da kolay değildir. Hakikaten Almanya'daki 
işçilerimizin dövizlerini değerlendirmek için Httkti-
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met kesif bir çalışma içerisindedir. Döviz açığını gi- j 
dermenin de tek yolu ihracatı artırmaktır. Biz ihra
catçı bir memleket de değiliz. Bunu bilmek lazım ve 
bunu yeni öğreniyoruz. Üstelik bizim ihracatımızın 
rakamıyla bazı memleketlerin rakamlarını karşılaştır
dığımız zaman bu mevzuda son derece küçük kal
maktayız. Mesela; bir Fransa'nın yıllık ihracatı 120 
milyar dolardır, bir Güney Kore'nin yıllık ihracatı 
18 milyar dolardır. Biz sıkışa sıkışa 1982 sonunda 6 
milyar dolara çıkmaya çalışıyoruz ve daha evvel de 
bu kürsüde arz ettim; Rahmetli İsmet Paşa 1964'te 

, haberleri keserek; «Türkiye ses duvarını aştı, ihraca
tımız 400 milyon doların üstüne çıktı» diye millete 
müjde verdi. O noktadan buraya gelmiş bulunuyo-
yoruz. 

Bu bakımdan biz ihracata daha yıllarca omuz 
vermek, ihracata daha yıllarca teşvik getirmek ve 
bunları ısrarla devam ettirmek mecburiyetindeyiz. 
Bu mesele de kolay halledilmez. En az 10 sene Tür
kiye ihracata omuz vermek mecburiyetinde ve her 
yıl daha evvelki yıllara ilave yeni tedbirler getirmek 
mecburiyetindedir. 

Bu açıklamalardan sonra arkadaşlarımın sualleri
ne cevap vermek istiyorum. 

Sayın Tevfik Fikret Alpaslan, çimento sanayiin
deki.... 

BAŞKAN — Sayın Bakanım, müsaade eder mi
siniz efendim; bunun dışında daha 7-8 tane soru ol
duğu gibi, ayrıca sözlü soru sormak isteyen arkadaş
larımız da olacak. Müsaade ederseniz onları bir tes
pit edelim. Çünkü bunlar zannetmiyorum ki, böyle 
5-10 dakikada bitebilsin. Zaten, dilerseniz bunlara 
yazılı, dilerseniz sözlü cevap verme hakkınız da var 
efendim. 

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI MEH
MET TORGUT — Şimdi bende olan suallerin bir 
kısmına yazılı olarak... 

'BAŞKAN — Sayın Bakanım, müsaade ederseniz 
bunları okuyup zapta geçelim, ondan sonra görüşme
lerinize devam edin efendim. 

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI MEH
MET TURGUT — Peki efendim. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 

Sayın Bakan gerekli açıklamalarda bulunmuştur. • 
Bu arada «ekiz tane yazılı soru isteği vardır. Ayrıca >| 

sözlü soru isteği iki tanedir. Yine soru sormak iste
yen arkadaşlarımızın kayıt işlemine başlıyorum: 

Sayın Akkılıç. 
Başka soru sormak isteyen arkadaşımız?.. 
SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Sayın Başkan, 

usul hakkında bir söz isteyebilir miyim? 
BAŞKAN — Buyurun. 
SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Efendim, 

şimdiye kadar genel görüşmelerde; arkadaşlarım söz 
alıp genel görüşmelerinde sorulmuş olan hususları 
Sayın Bakanlarımız kendi açıklamalarıyla beraber 
cevaplandırıyorlar idi. Nitekim şimdi de yine aynı şe
kilde... 

BAŞKAN — Aynı işlem yapıldı efendim. 

SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Yapmaya da 
devam ediyorlar; Sayın Alpaslan'ın sorusunu izah 
ediyorlardı... 

BAŞKAN — Sayın Alpaslan'ın yazılı bir sorusu 
var ayrıca. O nedenle Sayın Bakanla bu konuda an
laşıyoruz. 

SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Pardon efen
dim. 

BAŞKAN — Sayın Bakanım, müsaade ederseniz 
siz yerinize buyurun, biz okutalım, ondan sonra ge
rekli cevapları alalım efendim. 

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI MEHMET 
TURGUT — Teşekkür ederim efendim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Sözlü soru kayıt işlemi bitmiştir. Yazılı soruları 

okutuyorum efendim. 

Sayın Başkan 
Aracılığınızla aşağıdaki sorumun Sayın Sanayi ve 

Teknoloji Bakanımız tarafından cevaplandırılmasını 
arz ederim. 

Tevfik Fikret ALPASLAN 

1. Çimento Sanayii Türk Anonim Şirketinin, çi
mento fabrikalarını fuel - oil'den kömür yakan siste
me dönüştürmek için yaklaşık 18 aydır sürdürdüğü 
«kömür öğütme tesisleri» ihalesinde yolsuzluklar ol
duğu iddiaları üzerine Sayın Sanayi ve Teknoloji 
Bakanımızca tahkikat açıldığı bilinmektedir. 

Yaklaşık üç ay önce başlatılan bu tahkikat sonuç-
landıysa, sonuç nedir?.. 

2. Tahkikat hâlâ devam ediyorsa, fuel - oil kul
lanıyor olmanın memleket ekonomisine her gün artan 
yükü karşısında Sayın Bakan, Bakanlığınca yürütülen 
bu tahkikatın en erken ne zaman sonuçlandırılacağım 

; söyleyebilir mi?.. 
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Danışma Meclisi Yüce Başkanlığına 
Aşağıdaki hususların Sanayi ve Teknoloji Baka

nımız tarafından cevaplandırılmasına delaletlerinizi 
saygılarımla arz ederim. 

M. Rahmi KARAHASANOĞLU 

Ülkemizde ağır sanayiinin kurulması yönünde 
bütün şartların oluştuğu ve ağır sanayimizin en önem
li bir kuruluşu olacak döndücü demir - çelik fabrika
larının Sivas'ta kurulmasının kararlaştırıldığı ve ara
zisinin de kamulaştırılmış olduğu yüksek malumları
dır. 

Sayın Cumhurbaşkanımız, 4 Eylül 1981 tarihinde 
Sivas'ı şereflendirdikleri zaman yaptıkları konuşma
da; «4 üncü Demir Çelikten vazgeçilmediğini, sade
ce bir süre için ertelendiğini, Hükümetimizin ilk fır
satta Sivas Demir Çelik Fabrikalarının kuruluşunu 
gerçekleştirilecektir» buyurmuşlardır. 

Hal böyle iken, 4 üncü Demir Çelik Fabrikaları
nın yapılmasından vazgeçildiği basında zaman zaman 
yazılmakta ve bu haberler, Sivas halkını ve dış ülke
lerde bulunan işçilerimizin çoğunluğunu teşkil eden 
Sivaslı işçi vatandaşlarımızı tedirgin edip, üzmek
tedir. 

Bu itibarla, Sivas Demir Çelik Fabrikalarının ya
pılmasından vazgeçilip, geçilmediğinin, vazgeçilme
miş ise bu husustaki çalışmalar ne safhadadır, ne za
man başlayıp hangi yıl bitirilmesi planlanmıştır ve 
bunun için 1983 Bütçesinde ne kadar ödenek ayrıl
mıştır? 

Sayın Başkanlığa 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bütçesi görüşülür

ken, yıllardır natamam durumda bekleyen bazı yatı
rımlardan aşağıda belirtilenlerin durumu hakkında 
Sayın Bakanlığının görüşünün belirtilmesi hususunda 
müsaadelerinizi arz ederiz. 

Saygılarımızla. 
Abdurrahman YILMAZ Ayhan FIRAT 

1. Malatya organize sanayi bölgesi yıllar önce 
ihale edildiği halde, bugün müteahhidi kaçmış ve 
inşaat sahipsiz durumdadır. 

Soru : 
a) Durum tespiti (teknik ve hukukî yönden) 

yaptırılmış mıdır? 
b) Durum tespitini müteakip kısa sürede yeniden 

ihaleye çıkarılması düşünülmekte midir? 
c) Devletin ve halkın duçar olduğu zarar ve zi

yan tespit ve mesulleri aranmakta mıdır? 

2. Malatya Darende ilçesinde inşaatına başlanan 
ve hammadde yokluğu nedeniyle durdurulan çimen
to fabrikası hususunda; 

a) İddia doğru ise yanlış fizibilite raporu hazır
layan ve tasdik eden görevliler hakkında bir işlem ya
pılmış mıdır? 

b) Halen atıl bir durumda bekleyen bu yatırı
mın geleceği bakımından başka bir fabrikaya dönüş
türülmesi mevzubahis midir; ne düşünülmektedir? 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bütçesiyle ilgili 

olarak ilişik listedeki beş soruyu yüksek müsaadeniz
le yöneltmek istiyorum. Dikkate alınmasını yüksek 
tensiplerine saygılarımla sunarım. 

Nuri ÖZGÖKER 

Sorular : 
1. Bir yıl önceki bütçe görüşmelerinde değindi

ğimiz Patent Kanunu tasarısı ne durumdadır? Os
manlı devrine ait olan Meri İhtira Beratı Kanununu 
daha ne zamana kadar uygulayacağımız düşünülü
yor? 

2. Geçen yasama yılında Danışma Meclisine 
sevk edilen, bir aydan fazla bir süre Adalet Komis
yonunda, iki aydan fazla da İktisadî İşler Komisyo
nunda görüşülen; fakat sonradan geri alınan Kalite 
Kontrolü Kanun tasarısının Danışma Meclisine şevki 
için plan nedir? 

3. Geçen yıl çimento sanayii tarafından ihaleye 
çıkarılan petrol koku niçin sonuçlandırılmadı? Çi
mento sanayiinin bu ihalede 150 milyon TL. zarara 
sokulduğu, aynı ihalenin bu yıl yenilendiği görülü
yor. Bu durumun bazı yönetim kurulu üyeleriyle iliş
kili olduğu ileri sürülmektedir. Gerçekleşmeyen bir 
ihaleye niçin 150 milyon lira verilmiştir; bunun şart
nameyle ilgisi nedir; bugünkü durumu nedir? 

4. Geçen malî yıl içerisinde değiştirilen en yük
sek düzeydeki yöneticilerin sayıları ve bu işlemde uy
gulanan kıstaslar nelerdir? 

5. Bakanlığa bağlı sanayi kuruluşlarının son bir 
yıldaki kapasite genişletilmesi ve kullanılmasında ve
rim ve kârlılık durumlarında herhangi bir iyileşme 

,göze çarpmakta mıdır? 

Sayın Başkanlığa 
Aşağıdaki açıkladığım sorumun Sanayi ve Tek

noloji Bakanlığımızca cevaplandırılmasına müsaade
lerinizi saygıyla arz ederim. 

Muhsin Zekâi BAYER 
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Soru : x 

Bakanlık, 5 Kasım 1982'de yürürlüğe konan «Kü
çük Sanayinin Geliştirilmesi Fonunun Kullanılması» 
Tebliğiyle küçük sanayie % 3,5 - 6 gibi kredi veril
mesi Bakanlıkça çok önemli ve yerinde bir atılım
dır. 

Devletin desteğiyle kurulan küçük sanayi geliş
me bölge ve sitelerinin gereği gibi ve zamanında 
hizmet vermesi bu suretle sağlanacaktır. Ancak, 1983 
Bütçesinde bu konuda gerekli ödenek bulunmadığını 
tespit etmiş bulunuyorum. Bu yıl dağıtılacak bu fo
nun gelecek yıl dağıtılmasına imkân vermek üzere 
Bakanlık ne gibi tedbirler düşünmektedir? 

Sayın Başkanlığa 
Aşağıdaki soruya Sayın Sanayi ve Teknoloji Ba

kanının cevap vermesini arz ve rica ederim. 
Akif ERG1NAY 

Soru : 
KİT'lerde uygulanan kamu fiyatı politikası hangi 

Ölçülere dayanmaktadır? 
Danışma Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın Bakan tarafından ce
vaplandırılmasına müsaadelerinizi saygılarımla arz 
ederim. 

Nurettin ÂYANOĞLU 
Geçen yıl bütçe görüşmelerinde Araç Çimento 

Fabrikasının yapılıp yapılmayacağı hakkında sual 
sormuştum. Verilen cevapta bekletilen işler arasında 
olduğu bildirilmişti. 

1983 yılında Araç Çimento Fabrikasının yapıl
ması konusunda herhangi bir çalışma var mıdır? 

Yoksa, yeri istimlak edilip bir hayli de masraf 
yapıdan bu yerde başka bir tesis kurulması düşünü
lüyor mu? 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki açıkladığım husustaki sualimin cevap 

verilmesini teminen Sayın Sanayi ve Teknoloji Ba
kanına iletilmesi ve tavassutlarınızı saygılarımla arz 
ederim. 

Muhsin Zekâi BAYER 
Sual : 
Petrole yapılan zamdan sonra ekonominin ana-

maddelerine yapılması zarurî zamlar konusunda ge
nel bir açıklama yapılmasını ve bilhassa şeker, kâğıt 
ve çimentoya zam yapılıp, yapılmaması konusunun 
açıklanmasını istirham ediyorum. 

BAŞKAN '— Sayın üyeler; yazılı sorular bitmiş
tir. Şu anda sözlü sorulara geçiyoruz. Yalnız, çalış-
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ma süremizin bitimine 5 dakikalık bir zaman var
dır. 

Sayın Bakan; sözlü soruları da şimdi dinleyip, 
öğleden sonraki Oturumda mı cevap vermek ister
siniz, yoksa sözlü soruları öğleden sonraya mı bıra
kalım efendim? 

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI MEHMET 
TURGUT — Beş dakikada hepsini hallederim sanı
yorum efendim. 

BAŞKAN —Peki. 
Buyurun Sayın Bayazıt. 
RIFAT BAYAZIT — Sayın Başkan; 
Türk sanayiinin Birinci Beş Yıllık Kalkınma Pla

nının uygulaması devresi ile ikinci Beş Yıllık Kal
kınma Planını içine alan dönemde, sanayiinin geliş
mesinde öncelik vermiş ve sanayii ekonominin sürük
leyici sektörü olarak tanıtmış olan Sayın Mehmet 
Turgut, bu dönemlerde; yani 27.11.1965 ile 3.11.1969 
tarihleri arasında Sanayi Bakanlığı yapmış ve mu
vaffak olmuş ve sanayi literatürüne şerefle geçmiştir. 
Nitekim 12 Eylül 1980'den sonra da eski Sanayi Ba
kanlığı sırasındaki sanayi alanındaki muvaffakiyet
leri nazara alınarak kendisine Sayın Bülend Ulusu 
Hükümetinde Sanayi Bakanlığı tevcih edilmiştir. 
Bu defa da muvaffak olacağına eminim. 

Danışma Meclisinin faaliyete başladığı tarihten 
sonra Adalet Komisyonunda ilk müzakerelerinde ka
bul edilen kanun tasarıları arasında en mühimlerin
den birisi de «Sanayi Mamullerinde Kalite Denetimi 
Hakkındaki Kanun Tasarısı» idi. Bu tasarının bilahara 
Danışma Meclisinin diğer komisyonlarında görüşül
mesi sırasında Hükümetçe geri alındığını ve yerine 
bir seneden beri de yeni bir tasarı sevk edilmediğini 
öğrenmiş bulunuyorum. 

Sanayileşmiş ve sanayileşmekte olan ülkeler, ka
lite üzerinde hassasiyetle durup dış pazarlara yük
sek kaliteli ve standartlarına uygun mal sürmek su
retiyle rekabet güçlerini artırmaktadırlar. 

Ekonomik yapımızı bozabilecek boyutlara ulaşan 
düşük kaliteli mal üretimine mani olmak, dış pazar
lara kendimizi kabul ettirmek, tüketicinin can ve mal 
güvenliğini sağlamak, fiyat ve kalite yönünden al
danmaları önlemek, düzenli gelişmeyi temin etmek 
ve uygulamalarda görülen aksaklıkları gidermek için 
kalite denetimiyle ilgili hukukî düzenlemeye gidilme
sinin zorunluluğuna inanmış bulunuyorum. 

Sayın ve Kıymetli Bakanımız bu konuda yeni 
bir tasarı getireceğinin müjdesini verdiler. Bu dönem
de tasarının çıkarılması için bir an önce getirilme-
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sini saygılarımla rica eder, Bakanlık ve Bakanlığa 
bağlı Teşkilata sonsuz saygılarımı sunarım. 

Sayın Bakan; bu konuşmayı daha evvel hazırla
mıştım. Burada müjdelediniz. Çok teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayazıt. 
Sayın üyeler; 
Daha evvel aldığınız karar gereği çalışma süre

si bitmiştir; ancak Sayın Bakan sorulara cevap ve
receklerini beyan ettjkleri için çalışma süresinin bu 
Bakanlık Bütçesinin bitimine kadar uzatılması hu
susunu oylarınıza sunuyorum efendim. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Gökçe, buyurun sorunuzu efendim. Yalnız 
soru Sayın Gökçe, müsaade ederseniz. 

ABBAS GÖKÇE — Sayın Başkanım, ben ayrın
tıya girmeyeceğim. Konuşmamda Kars Şeker Fab
rikasından bahsettim. Bunun neden gerçekleştirilme-

' diğini, başka ile mi kaydırıldığını ve bu sorunun ne 
olduğunu merak etmiştim? Sayın Bakanımız muhte
melen unuttular. Bunu açıklarlarsa çok memnun ola
cağım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gökçe. 
Sayın Sarıoğlu, lütfen, yalnız soru efendim. 
PAŞA SARIOĞLU — Hay hay Sayın Başka

nım. 
Sayın Başkanım; kısa olarak Sayın Bakanımdan 

sormak istediğim sorularım şunlardır : 
1. Bundan önce de burada arz etmiştim : Tür

kiye'de elektrik enerjisinin önemini sadece burada 
tescil yönünden : Türkiye'de elektrik enerjisi ürete
cek makinelerin yapımı için proje vermiştir TEM-
SAN. Sayın Bakanımız geçen sefer kısaca bahsetti
ler, yalnız Meclisimizin huzurunda tescil bakımından, 
bunun durumu nedir?.. Hedef nerededir; yani hangi 
yılda bitecektir?.. Bu husustaki çalışmalar ne mer
kezdedir?.. O yönde bilgi rica ediyorum, bir. 

İkincisi; takip ettiğimiz kadarıyla içeride kapasi
te tüketiminin düşmesi ve kapasite daralması dola
yısıyla küçük ve orta boy sanayici müşkül durum
da kalmıştır; çünkü bunların ihracat yapacak her-

, hangi ortamları, herhangi bir teşkilatları yoktur. 
Acaba Sayın Bakanlığımızın bunları ihracata yönlen
dirmede teşvik tedvirleriyle desteklemede ve kredi 
vermede herhangi bir çalışmaları var mıdır?.. Bunu 
sormak istiyordum. 

Üçüncüsü : Arkadaşımız sordu; sma ben de bu
na kısaca temas etmek istiyordum. Yapılan zamlar
la özellikle üzerinde durmak istediğim kâğıt ve ki
tap fiyatlarındaki artışlardır. Bunun bir milletin kül

türel hayatındaki önemi çok açıktır. Acaba, müm
kün müdür ki, bunlar üzerinde yapılan zamlarda bi
raz daha toleranslı davranılsın?.. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sarıoğlu. 
Sayın Akkılıç, lütfen, siz de yalnız soru efendim. 

MAHMUT AKKILIÇ — Tabuî «fendim. Teşek-
ikür öderim Sayın Başkanı. 

Efendini, Sayın Bakan açıkladılar. Sanayii alanın
daki girişimlerde rüzgara göre şöyle ya da 'böyle ka
rar verilmiştir; ama bu, memlekete pahalıya mal ol
maktadır, ülkeye çolk pahalıya mal olmaktadır. Peki 
bunun sorumlusu kimdir?... Ne giibii işlemler yapıl-
ımalk!tadnr?.v. 

İkinci soruma 'geçiyoruım: 
Zamanında kalıp fabrikaları yapmak için bazı 

kararlar alınmış ve tahmin ediyorum ki, gene veri
len (bir kanar üzerinle! bunlardan vazgeçilmiş. Bun
lardan biri de, Haymana ilçesinde arazi belediye
den çolk küçük, sembolik bir fiyatla atamıştır ve 
bunun etrafı ç)Me çevrilmiş ve bir teslis yapılmış, 
bir - tiki >de 'temel atılmış ve simdi ondan vazgeçil
miş. Makine Kiımıyanm sadece orada 'bekçisi var. 
Hiçbir iış yapılmayacak orada. Belediye ille özel ida
re orada müştereken bık tesis kurmak istiyor. Hay
mana'ya ıbiır sanayi sitesi kurmak ister. Gelmişler, 
rica etmişler; Sanayi Bakanlığımız o 'araziye, 167 mil
yon 'lira değer biçmiş. Ben ilgili Genel Müdür ile 
görüştüm. Diyorlar ki, «©unu Bayındırlık Bakan
lığı o zamanki fiyatımın 1Q katı veya 100 katı artırıl-
mak suretiyle işlem görülür.!» 

Anayasada dahi vardır; kamu (yararına istim
lak 'yaparken 200 milyonluk ibik araziyi 5 milyona, 
10 milyona 'isitimlak ediyoruz; fakat ıbu belediye 
nereden burnu istimlak edecek?... Bu hususta ne gi
bi ibik ©lıumılu yaklaşımda butaıur Sayın Sanayi Ba
kanlığı? Çünkü Haymana ilçesinde zaten o satılsa 
1'67 maüyonı lira etmez. Bu bakımdan, Haymıana hal
kı açtır; biraz 'olumlu yaklaşımları olur mu?..? 

Teşekkür ederim. 
'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akkılıç. 
Sayın Bakan, yazılı ve sözlü soruları dinlediniz 

efendim. Dilerseniz sözle, dilerseniz yazıyla cevap 
vereceksiniz. 

Buyurun efendim. 
SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI MEHMET 

TURGUT — Sayın Tevfik Fikret Alpaslan'ın sor
muş olduğu Çknerato Sanayiindeki yolsuzluk iddiası 
ıtaıhlkıilkıaıtı biltmiştk. 10 ıgün evvel müfettişler rapor-
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l'ariını vermiştir ve bu raporlar Başbakanlığa, Çimen
to Sanayime ve Konseye gönderilnıiışıtk. Müfettişle
rin ıraporuma göre, ihalede herhangi 'bir yolsuzluk ol
madığı ve Çimento Sanayii tarafından seçilen fir
maya ihalenin en Ikusa zamanda yapılması gerektiği 
neticesine varılmıştır. 

Arz ederim. 
iSaym Rahmi Karalhasıanoğlu, Sivas Demir - Çe

lik Fabrikasını sormaktadır. Geçen yıl da söyledi
ğim gibi, Sivas 'Demir - Çölk Fabrikası, kaymak 
yetersizliği dolayısıyla, diğer birçok projeler gibi, 
geri bırakılmıştır. Kaynak imkânları olduğu takdir
de, yeniden ele alınacaktır; fakat bumun 'tarihi mev-
ızuunda bir tarih vermek mümkün değildir. 

>Arz ederim. 
Sayın Ayhan 'Fırat'ın ve ıbir arfcadaşıının sualle

rine yazılı olaraik cevap verilecektir. 
Sayın Nuri Özgöker'in suallerinin ıbir kısmına 

cevap verdim, vermediklerime yazılı olaraik cevap 
verilecektir. 

Sayın Zekâi Bayer'in sorusuna yazıilı olarak ce
vap verilecektir. 

Sayın Akif Ergihay, «OFiyatlar neye dayanıyor?...» 
diye soruyor. iMaliyet analizlerine ve Türk ekono
misinin genel şartlarına göre tespit edilmektedir. 

Sayın Âyanoğlü'nun sorusunun cevabını biz Dev
let Maniama Teşkilatından bekliyoruz. Devlet Plan
lama Teşkilatı 'bize «Yapın» derse yapacağız, «Geri 
kalsın» derse, geriye bırakacağız.; 

Sayın Zekâi Bayer zam meselesi üzerinde durdu
lar. Zam mevzuunda burada 'bir şey söylemek müm
kün değildir. Zam, birtakım hesaba kitaba dayan-
malktadlır. Bu hesap kitap zam yapmayı gerektirdiği 
zaman, zamlar yapılmaktadır. Şu anda ibu mevzuda 
herhangi ıbir şey söylemek ve genel bir fikir beyan 
etmek hıern doğru değildir, hem de imkânımız yok
tur. 

Sayın Bayazıt, zannediyorum suallerimi geri al-
mışilardır. Teşekkür ederim. 

Sayın Paşa Sanoğlu'nun suallerine yazılı olarak 
cevap verilecektir. 

Sayın Akkiıç, 'bu Haymana'daki şeyden vazge
çilmiştir. Belediye ile Umum Müdürlüğü anlaştır
mak için bir araya getirmeye şu anda karar verdik. 
Herhalde bir çıkar yol buluruz. 

Arz ederim. 

Efendini, Sayın Abbas Gökçe'nin ıbir sorusu var
dır; her ilki konuşmada de hep sona bıraktık. 

Başka bir 'ile naikledilmesi mevzubahis değildir. 
Diğerleri gibi, bu da ıbir müddet geriye bırakılmıştır. 
İleride elle alınacaktır efendim. (Alkışlar) 

ıBAŞKAN — Teşekkür ederim efendim.; 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bütçesi üzerinde 

görüşmeler tamamlanmıştır. Sanayi ve Teknoloji 
'Bakanlığı Bütçesinin bölümlerine geçilmesi hususu
nu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir efendim^ 

Bölümleri okutuyorum: 

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 
BÜTÇESİ 

Bölüm Lira 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 2 812 486 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum... Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

111 Sanayi ve küçük sanatları ko
ruma, geliştirme ve araştırma1 

hizmetleri 18 987 514 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum... Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler,.. 
Kabul edilmiştir, 

900 Hizmet programlarına da
ğıtılamayan transferler 94 000 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum... Kabul 
edenler... Kalbul dtrneyenler... 
Kabul edilmiiştir.: 

Bu suretle, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bütçe
si kabul edilımiş bulunmaktadır; hayırlı ve uğurlu 
olsun efendim. {Alkışlar) 

Sayın üyeler; süreyi aşmış olmamız nedeniyle, 
saat 14.30'da toplanma hususunu oylarınıza sunuyo
rum. Kalbul edenler... Kalbul etmeyenler.,. Kabul 
ed'Imiştiir. 

Saat 14,30'da toplanmak üzere Birleşime ara ve
riyorum. 

Kapanına Saati : 13,10 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 14,30 

BAŞKAN : Başkanvekili Turhan GÜVEN 
KÂTtP ÜYELER : Erdoğan BAYIK, M. Talât SARAÇOĞLU 

BALKAN — Sayın üyefer, 23 üncü Birleşimin 
ikinci Oturumunu açıyorum,; 

B) TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI BÜT
ÇESİ : 

2. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdür
lüğü 1983 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Büt
çe - Plan Komisyonu Raporu. (1/534) (S. Sayısı : 
220) 

3. — Orman Genel Müdürlüğü 1983 Malî Yılı 
Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe - Plan Komisyonu 
Raporu. (1/533) (S. Sayısı : 219) 

BAŞKAN — Programda Tarım ve Orman Bakan
lığı iBütçesimiiın görüşüıllmesi yer almaktadır. 

Komisyon yeninde, Hükümet hazır. 
Tarım ve Orman Bakanlığı Bütçesi üzerinde söz 

alan sayın üyelerin adlarını okuyorum efendimi : 
Zeıki Özlkaya, Hayalti Güntan, Muhsin Zelkâi Ba-

yer, Doğan Gürbüz, Mehmet Aydar, Salih İnal, Nu
rettin Âyanoğlu, Nazmıi Önder. 

Sayım üyeler, Tarım ıve Onman Bakanlığı Bütçesi 
üzerinde 8 arkadaşımız söz almış bülunımaktadır. Ko
nuşmacı arkadaşların, özellikle süreye dikkat etmeleri 
hususunu bir kere daha ıttılaınıza arz öderim efendim. 

Buyurun Sayın özlkaya. 
ZEKİ ÖZKAYA — Sayın Başkanını, değerli 

üye arkadaşlarım, Sayın Balkanım ve değerli Bakan
lık (mensupları; 

Tarım ve Orman Bakanlığı BütçesiMın Memle
kete ve Tünk Milletin© hayırlı olmasını diler, Yüce 
Heyetinizi içtenlikle selamlarım. 

İnanılmaz ıbir gayret ve cesaretle üretim sorun
larına yürelk koymuş, her 'türlü fedakârlığa göğüs 
germiş Tünk çiftçisine ve onun hizmetindeki de
ğerli kadroya 'bir defa daha ve yüksek sesle hu yüce 
kürsüden şükran duygularımızı ilan etaek rötenim. 

'Ben, çok 'kısa ibir konuşma ıjıle Tarım ve Orman 
'Bakanlığına ayrılan bütçenin yetersizliğinden söz ett-
mıekle yetineceğim. 

Bilindiği üzere, her yıl nüfusumuz yaklaşık 1 mil
yon artmakta ve ıbu hızı ile 2000 inci yılda sayımı
zın 75 milyonu bulacağı anlaşılmaktadır. Artan nü
fusumuzun barındırılması, doyurulması ye1 donatıl

ması, ıbir yatırım ve ıbütçe meselesidir. Basit 'bir de
yimle, ıbu nasıl olacak?... En başta, üretimin daha 
da artırılması dile mümıkün olacaktır. Açıktır ki, 
öngörülen hizmet hacmine göne bu feü'tçe yeterli ol
mayacaktır. 

Önemle söylüyorum iki, tarım ürünlerinden neyi 
ihraç ediyorsak, içeride fiyatı artmaktadır. Bu, neyi 
ifade eder?... Nüfusun da artışını ekleyerek, üröti-
min daha da artırılması gereğimi ifade eder.Bu açı
dan, Tarım ve Orman Bakanlığının Bütçesini hazır-
lanfcen, hu değer yargılarını ince bir haddeden ge
çirme zorunluğu ile karşı karşıyayız.: 

Çiftçi, yüksek «maliyetle ©İde ettiğü ürününü, ucuz 
bedel iile ikinci ©1© kaptırmakta, tüketici ise, üçüncü 
din insafına düşmektedir. Bunun sonucu olarak, üre-
ıtiei ile tüke'tid sancılardan kuntulaımıamaktadır. Bu
nun da çaresi, Tarım ve Orman 'Bakanlığının rehber
liğinde çiftçinin teşikilaltlaindirılmasıdur. Bu teşikilâüan-
maııın canlı ve başarılı örnekleri Batı dünyasında 
vardır. 

Bugün, tarım alanında tohum ıslahı, atom fiziği 
üzerindeki çalışmalar kadar ciddiyet kazanmıştır. 
Hücre mühendisliği tekniği ile verim artışında rekor
lar kırılmakta ve şampiyon tarlalar yarıştırılmaktadır. 
Bilimin tüm imkânları tarıma yönelmiştir, Bunlar, 
dünyada baş döndürücü bir gelişim temposu içlinde 
ilerlemektedir. Bütçeler de tanlara çalışmaktadır. 

Bizde ise, bu ıbütçe imkânlarıyla, buğdayda, top
lanı üretimıin ancak % 22'ısime, baklagillerde ı% 2'si-
ne yüksek vasıflı tohumluk 'temin edebiıimefcteyiz. 

ıSayın Başkan, sayın üye arkadaşlarını; 
Takdir edersinliz ki; besin (maddesi, bize ve bü

tün insanlara günlük ihtiyaçtır. Devamli araştırma
yı gerektiren bilimsel bir konudur. Tarımsal bilim 
ve araştırma kuruluşlarının güçlendirilmesi ve millî 
bir tabiye stratejisi anlayışı ile çalıştırılması, etkin 
bir hedef olarak seçilmelidir. Üretimde büyük artış
lar, ancak Ve ancak teknoloji imkânlarının üretici 
ve tatbikata intikâl etmesi ve bu halli ile bütünleş
mesiyle gerçekleşebilir ve gerçekleşecektir. 

Sayın Başlkan, sayın üye arkadaşlarım; 
Gelişmeye elverişli olan kaynaklarımız gündem

dedir. Küçük bir iki örnek sunuyorum: Yurt dışın-
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dam bize yapılan yumurta talebi 350 miilyon dolar-
lılk bir ihracat 'bağlantısı gerçeMeştirecek düzeyde
dir. Tarıım ve Orman Bakanlığının üzerinde ciddiyet
le ıdurdugu enken ıkuzu kesiminin önlenmesi ile bir 
Ikaîamıde «t verimi, yaklaşık 100 bin ton eik ıbir artış 
gösterecek ve yılda bütçeye 560 milyon doladuk e!k 
bir ıkatlkı sağlayacaktır.' Tarım Bakanlığı bunun üze
ninde çalışmaktadır. 

FAO ıkuruluşunun ilân ettiği kayıtlara göre, 
2OQ0%ıci yıla kadar, yani 18 yıl içinde, Ortadoğu 
memleketleri yaklaşık 'olarak 76 milyar doiliar değe
rinde et ithal edecdklerdiir. Bunlar bir plan ve seç-
Ikin bir hizmet modelini geireiktiıreceıktir. Bu hizmet
lerim oluşturacağı yülküimilülüıkleri taşımak zorunda
yız. Bu, bir bütçe 'meselesidir. Bugünkü 'bütçenin bu 
amaca yetecek düzeyde olduğu söylenemez. 

ISözlerimi burada bağlarken, 'bütçenin hayırlı ol
masını diler, Yüce Heeytiıniizi ve Tarım Bakanı ile 
Tarım Bakainllığı mensuplarını tekrar sevgilerle ve 
(içtenlikle selamlarım. 

Saygılarıımi'â. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özkaya. 
Buyurun Sayın Gürtan. 
HAYATİ GÜRTAN — Danışma Meclisinin Sa

yın Başkanı, sayın üyeler, Sayın Bakanımız, Tarım 
ve Orman Bakanlığının saygıdeğer mensupları; 

Tarım ve Orman Bakanlığının 1983 Malî Yılı 
Bütçesi münasebetiyle yapacağım kısa konuşmamda, 
birkaç nokta üzerinde duracağım. 

öncelikle arz etmeyi istediğim husus, hatırlaya
cağınız gibi, geçen yıl, belki de bir bilimsel seminerin 
kapsamı içerisinde sizlere ormanın bir ülke için, ül
ke üzerinde yaşayan insanlarımız için ne denli önemli 
bir varlık olduğunu arz etmeye çalışmıştım. Bu kez, 
bu konuşmamda bunlara değinmeyeceğim. Yalnız, 
yüksek müsadelerinizle bir hususa, bir cümle ile tek
rar değinmek suretiyle esas konuşmamın diğer nok
talarına geçmek isterim. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Ormanlar, canlıların yaşamlarını sürdürebilmeleri 

için «Olmazsa olmaz» olarak değerlendirilmesi, bir 
abartma değil, gerçek olan; paha biçilmez kaybedil
diğinde kolay kolay yerine konulmaz bu doğal kay
nak için söylenebilecek önemli bir sözdür. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Çağımızda tüm gelişmiş ülkelerde, odunun kulla

nılış yeri günden güne değişmekte, odun, artık bir 
enerji kaynağı olmaktan çıkartılarak, bir endüstriyel 
hammadde olarak kullanılmaktadır. 
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Son yıllarda ülkemizde de orman ürünlerini iş
leyen sanayide belli ölçülerde gelişme olmuştur. An
cak, sanayileşmemizin tümünde olduğu gibi, bu sek
törde de plansızlık, programsızlık ve ilgili birimler 
arasındaki koordinasyon kopukluğu, birçok çarpık
lıkların meydana gelmesine neden olmuştur. 

Şimdi, bu konudaki bazı sayısal verileri sizlere 
sunmak isterim : 

Orman Ürünleri Sanayii veya odun işleyen sa
nayi kolu olarak tarif edebileceğimiz bu dalda ya
pılan resmî bir araştırmayla kamu ve özel kesimde 
son derece dağınık bir yapıda ve çeşitli kapasitelerde 
olmak üzere, kereste, bıçkı sanayiinde 7 985, amba
laj sandığı sanayiinde 1 674, kontrplakta 27, kaplama 
sanayiinde 22, yonga levha sanayiinde 21, lif levha 
sanayiinde 3, selüloz sanayiinde 5 olmak üzere, top
lam 9 647 adet tesisin mevcut olduğu saptanmış bu
lunmaktadır. 'Bu tesislerin toplam hammadde kullanım 
gücü, yani kapasitesi yılda 16,3 milyon metreküpe 
ulaşmaktadır. Bu tesislerde işlenen hammaddenin 
1981 yılındaki toplam miktarı ise, yine resgmî kay
naklara dayalı olarak yapılan bu araştırmaya göre 
6,5 milyon metreküpe ancak ulaşabilmiştir, önemli 
bir kısmı tek vardiya olarak çalışan bu tesislerin do
luluk oranı % 40 dır. % 60'a yakın atıl kapasite halen 
mevcut bulunmaktadır. 

Sözünü ettiğim işkolundaki atıl kapasite ayrı ay
rı değerlendirildiğinde, incelendiğinde daha ilginç so
nuçlar ortaya çıkmaktadır. Şöyle ki ; Kereste bıçkı 
sanayiinde kurulu kapasitenin 11,5 milyon metreküp 
olmasına karşılık, yıl içinde işlenen hammadde 3.7 
milyon metreküpe ancak ulaşabilmektedir. 

Kaplama tesislerinin sayısı 22 olup, toplam ka
pasite 135 bin metreküptür. Bu tesislerde 1981 yılı 
içerisinde toplam 36 bin metreküp hammadde iş
lenmiştir. Doluluk oranı, yaklaşık % 26,6 dır. % 
73'lük bir atıl kapasite mevcuttur. 

Açıkladığım husus, konunun bir yönüdür. Şimdi 
izninizle ikinci yönüne geçiyorum. 

Ülkemiz ormanları nicelik ve nitelik yönüyle 
yetersizdir. Saha olarak mevcut olduğu söylenen 
20,2 milyon hektar orman alanının, ancak 8 milyon 
hektarı verimli ormandır; yani % 40'ı. Geri kalan % 
60'ı, çeşitli nedenlerle bozuk, verimden düşmüş or
manlık alanlardır. 

Arz ettiğim 20,2 milyon hektar ormandan yıl« 
da üretebildiğimiz toplam yakacak odun miktarı 7,2 
milyon metreküptür. 'Bunun dışında ürettiğimiz odun 
miktarı ise, 20 milyon stere ancak ulaşabilmektedir, 
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Biraz evvel arz ettiğim değerlere göre, bu mik
tar üretim, ancak ortalama % 40 kapasiteyi besleye
bilmektedir. Mevcut odun hammaddesi işleyen, daha 
doğrusu hammadde bekleyen kurulu kapasite, işaret 
ettiğim gibi, 16,3 milyon metreküptür. Üretim ise, 
sadece 7.2 milyon metreküptür. Arz ettiğim değer
ler 1981 yılına aittir. Aradan geçen 2 yıl içerisinde, 
sözünü ettiğim sanayide gelişme olmuştur, 24 olan 
tesis 35'e yükselmiş ve 1,7 milyon metreküp olan 
hammadde beklentisi t ihtiyacı ise 2 milyon metrekü
pün üstüne çıkmıştır. 

Değerli üyeler; bu konuda size daha çarpıcı bir 
örnek vermek isterim. Ormanca zengin bir başmü
dürlüğümüz mıntıkasında bugün 400'e yakın irili 
ufaklı tesis vardır ve kurulu kapasitesi yaklaşık 1 mil
yon metreküptür. Bunlardan bir kısmı halen çalışa
maz haldedir. 1982 yılında bu tesislerden 260 kadarı 
(ki, kapasitesi 470 bin metreküp civarındadır) kayın, 
sert ağaç için başvurmuştur. Bunlara o mıntıkanın 
ormanlarından verilebilecek azamî hammadde mikta
rı ise, ancak 150 bin metreküpe yükselebilmektedir. 
Kaldı ki, bu en iyimser bir hesaplamadır, en iyim
ser bir tahmindir. Planlarda gösterilen bu 150 bin 
metreküpün tamamının üretimi ve bu sanayie tahsisi-
de mümkün değildir. 

Hal böyle iken, Devlet Planlama Teşkilatımızca 
bu sanayie verilen teşvik belgeleri bugün için dahi 
sürüp gitmektedir. Bundan birkaç gün evvelki (sanı
rım bir 10 gün kadar evvel) Resmî Gazetede bizzat 
yine bu sanayie teşvik belgelerinin verilmiş olduğu
nu saptamış bulunuyorum. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Bunun sonuçları ne olmaktadır? Atıl kapasite ora

nı gün geçtikçe yükselmektedir. Bu tesislerde çalışan 
ve ekserisi geçici olan işçiler; sigortaları da olmayan 
işçiler işsiz kalmaktadır. Orman işletmesinin tekelin
de bulunan hammadde piyasasından normal yollarla 
temin edilemeyen hammadde, usulsüz yollardan sağ
lanmaya çalışılmakta ve böylece tüm çabalara rağ
men devlet ormanlarından yapılan usulsüz kesimler, 
kaçak kesimler önlenememektedir. 

Kereste piyasasında anormal fiyat artışları olmak
tadır. 

Tesislerin hammaddeleri zamanında, yeterince kar-
şılanamamakta kıt kaynağın zorlanmasına neden olun
maktadır. 

Millî ekonomide kaynak savurganlığı olmaktadır. 
Başka bir yatırıma yönelinildiğinde üretken olacak 
sermaye' atıl kapasite olarak devre dışı, üretim dışı 
kalmaktadır. 
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Yer ve teknoloji seçimindeki hatalar, entegre ça
lışmayan tesisler hammaddenin israfına neden olmak
ta, üretimi pahalılaştırmakta, ürün kalitesini düşür
mektedir. Ekonomik değeri daha yüksek olan kereste
liğe, tel direkliğe elverişli emval; kâğıt, lif ve yonga 
levha sanayiinde kullanılarak değer yitirilmesine ne
den olunmaktadır. Bu sakıncaları daha da artırmak 
mümkündür. 

Arz ettiğim gibi, hâl böyle iken, Devlet Planla
ma Teşkilatımız Orman Genel Müdürlüğü ile Tarım 
ve Qrman Bakanlığımızla temasa geçmeden, bir koor
dinasyon halinde çalışmadan, bu hammaddeyi işleyen 
sanayie teşvik belgesi vermekte devam edip, gitmek
tedir. 

Hammadde konusunda diğer önemli bir husus; ge
lişmiş veya az gelişmekte olan ülkelerde olduğu gibi, or
man ürünleri işleyen endüstrinin bu hammadde açığı 
yanında, bilhassa lif, yonga ve kısmen selüloz sana
yiinin hammaddesi olabilecek odun ülkemizde çok 
büyük oranlarda yakılmakta, ısınmada ve pişirmede 
kullanılmaktadır. Tüm ormanlarımızın işletmeye açıl
mış olmasına rağmen, yakacak odun üretimi 20 mil
yon steri aşamamaktadır. Resmî kayıtlara göre üre
tildiği ifade edilen bu miktar odunun 12 milyon steri 
orman köylüsünün kendi ihtiyacına verilmekte, diğer 
geri kalan 8 milyon ster ise, orman dışı köylere, şehir 
ve kasabaların yakacak ihtiyacına sarfedilmektedir. 
Esasında resmî kayıtlarda görülen bu miktar, oldu
ğundan daha da fazladır. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Bu noktada altını çizerek vurgulamak istediğim 

husus, yakacak odunda bir tercih noktasına gelmiş 
olmamızdır. Odunu ya tutuşturucu olarak kullanaca
ğız veya yakacağız. Eğer yakacaksak, orman ürünleri 
sanayiine geçmemiz mümkün değildir, değer yitiril
mesine devam edip gidilecek demektir. Bu noktada 
mutlaka bir tercihin, millî bir tercihin yapılmasında 
zaruret vardır. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Orman ürünlerini işleyen sanayiin durumunu kı

saca açıkladıktan sonra, satırbaşları halinde alınması 
lazım gelen önlemlere değinmek isterim. 

Orman Ürünleri Sanayii planlaması gerçek verile
re göre ve ilgili sektörlerin birlikte çalışmaları ile 
mutlaka yapılmalıdır. 

Devlet Planlama Teşkilatı gerçek bir planlama 
yapılıncaya kadar bu sanayie teşvik belgesi vermeyi 
durdurmalıdır. 

Odunun yakıt olarak kullanılmasını en düşük 
miktara indirmek için bir plan yapılmalı, odun yerine 
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ikâme edilebilecek linyit ve benzeri maddelerin üre- ı 
timi ve dağıtımı yeterli düzeyde sağlanmalıdır. 

Yanmaktan kurtarılacak odunun sanayide kulla- I 
nılmak üzere, bu sektöre aktarılarak, bir yandan atıl 
kapasitenin harekete geçirilmesi, daha yüksek katma I 
değer yaratılması sağlanmalı, öte yandan ormanlar
daki baskıları kaldırarak, tahribat önlenmelidir. 

Bozuk orman alanları hızla İslah edilerek, prodük-
tif hale dönüştürülmeli, tarıma elverişli olmayan or
man topraklarımızdaki ağaçlandırma çalışmalarına hız 
verilerek yeni orman sahaları tesis edilmelidir. I 

Pişirme ve ısıtmada; ısı kaynaklarından en ras
yonel yararlanmanın sağlanması amacıyla, bir yandan I 
toplumun eğitimine yönelirken, öte yandan ısıtma, I 
pişirme, araç ve gereçlerinin geliştirilmesiyle yaygın I 
bir şekilde kullanılması sağlanmalıdır. I 

Nihayet, sayılan bu işlerin yapılabilmesi ve özel- I 
likle son olarak değinilen ormanların imarı ve İslahı 
ile yeni ormanların yetiştirilmesi çalışmaları için Or- I 
man Genel Müdürlüğüne yeni kaynaklar yaratılmalı, I 
halen yılda yaklaşık 35 milyar liraya yaklaşan çeşitli I 
yüklerin hiç değilse bir kısmının bu Teşkilatın üze- I 
rinden alınarak, ormandan alınan gelir yine ormana I 
verilerek, ülkemizin ve toplumumuzun geleceğinin si- I 
gortalarından birisi olan ormanlarımızın geliştirilip, I 
genişletilmesi sağlanmalı; bu amaçla 6831 sayılı Or- I 
man Kanununda gerekli değişiklikler yapılmalıda-. I 

iSayın Başkan, değerli üyeler; I 
Şimdi, başka bir konuya değinmek istiyorum. I 
BAŞKAN — Sayın Gürtan, konuşma süreniz dol- I 

muştur, lütfen konuşmanızı bağlayınız efendim. I 
HAYATÎ GÜRTAN — Sayın Başkanım, 2 da

kika daha müsaadenizi istirham edeceğim, konuşma- I 
mı toparlıyorum efendim. I 

İlk değineceğim husus; benim Sayın Bakanıma I 
zaman zaman arz ettiğim ve kendilerinin de benden I 
İsrarla sordukları araştırma konusudur. Sayın Baka- I 
nımıza ve Bakanlık yetkililerine söylemek istediğim I 
temel ilkelerin hemen hemen tamamı, biraz sonra I 
okuyacağım satırların içerisinde mündemiçtir. Yüce I 
Heyetinize araştırmanın önemi konusunda fazla söz I 
söylemeyi gerekli görmüyorum. I 

Şimdi, çok yıllar önce yazılmış olan, ancak ka- I 
nımca güncelliğini bugün dahi yitirmeyen satırları I 
okuyorum : I 

«Genellikle memleketimizde araştırmanın önem ve 1 
gereğine samimi olarak inanmış yüksek seviyede ida- I 
recilere çok ender Taslandığından, araştırma birimle
ri bağlı oldukları teşkilat içinde gerçek hüviyetlerini I 
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kaybederek, şekli bir mahiyet almakta, bünyelerinde 
çalışan elemanlar teşvik görmediğinden ve araştırma 
sonuçları dikkate alınmadığından, bir süre sonra ya
ratıcılık niteliklerini kaybetmektedirler.» 

İşte, başta Sayın Bakanımız olmak üzere, tüm 
ilgililere ve yetkililere sunmak istediğim mesaj, bu 
cümlelerin içersindedir. Diğer somut örneklerini ken
dilerine ayrıca şifahen sunacağım. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Sözlerimi bitirmeden önce, çok kısa bir hususu 

daha değinmek isterim. Öncelikle Sayın Bakanımız
dan şimdi söyleyeceğim hususlar için özür dileyece
ğim. Ne zaman, hangi konuda Sayın Bakanımızın 
görüşlerine katılmazsak, kendisinden biraz daha baş
ka düşündüğümüzü ihsas ettirsek, değerli Hocamız 
bizleri meslek taassubu ile bağnazlıkla değerlendiri
yor, suçluyor. Bu, son defa Bütçe - Plan Komisyo
nunda kendilerinden sorduğum bir soru üzerine, lüt
fettikleri cevapda iki kez tekrarlandı. 

Uyguladıkları İl Koordinatörlüğünün beklenen,so
nucu vermediğini, kırtasiyeciliği artırmaktan başka / 
bir işe yaramadığını arz ettiğimde, bunu meslek taas
subu sonucu bir değerlendirme olarak nitelendirdiler. 
Halbuki yaptığım incelemede, kendilerinin ifade bu
yurdukları yararı sağlamadığını, ziraatçı, veteriner ve 
ormancı arkadaşlar ifâde etmektedirler. Uygulama
ya devam konusunda İsrarlı olmalarına saygı duya
rım, yapacağımız bir şey yoktur. Ancak, Sayın Baka
nımızdan istirham ediyorum, bizim bu konuda veya 
başka konulardaki değerlendirmelerimizi lütfen dar 
çerçevede almasınlar. Görüşlerimizi bir meslek taas
subu değil, bir meslek sevgisi, bir memleket sevgisi 
olarak lütfen kabul buyursunlar. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Tarım ve. Orman Bakanlığının 1983 Malî Yılı 

Bütçesinin hayırlı ve uğurlu olması dileklerimle söz
lerimi tamamlar, teşekkürlerimle birlikte saygılarımı 
sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürtan. 
Buyurun Sayın Bayer. 
MUHSİN ZEKÂt BAYER — Sayın Başkan, de

ğerli üyeler, Sayın Tarım ve Orman Bakanı ve Bâ-
kanl k yetkilileri; 

Ülkemiz, tarımsal üretim açısından dünyada ken
disine yeterli ülkelerden biridir. Tarımsal kalkınma
nın en büyük olanaklarına sahip olan tarım kesimi 
ihmal edilip, dayanıklı tüketim malları üretmeye yö-
nelinen Türkiye, kalkınma planlarındaki ülkelerin 
yanlış kullanması bakmından dünyada kötü örnek 
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olmuştur. Dünyada kredi istediğimiz zaman uluslar
arası kuruluşlardaki uzmanlar hep, «Tarımınızı geliş
tirin» demek suretiyle bu görüşümü de teyit etmekte
dirler. Tarım sektöründe verim artışı sanayi kesimin
de olduğundan daha süratli ve daha az bir yatırımla 
gerçekleştirilebilir. Ayrıca, tarım kesiminde üretim 
artarken ortaya çıkan ithal girdisi gereksinimi sana
yi kesimine oranla daha düşük olduğu gibi, istih
dam açısından da ekonomiye kırsal alandaki yerleşik 
işgücünü kazanması bakmmdan da katkısı çok bü
yüktür. Bütün bunlara ilaveten, tarım kesiminde üre
tim artışının ihracattaki yaratıcı etkisi sanayi kesimi
ne nazaran da fazladır. 

Daha açık ve seçik bir ifadeyle, bugün tarım sek
törü büyüme imkânına sahip olarak genel bir tarım
sal kalkınma planını beklemektedir. Modern tarım 
uygulamasının yaygınlaşt rılması ve sulama projeleri
nin genişletilmesi gibi önlemler alınması ve pazarla
manın bir hükümet politikası içerisinde yürütülmesi 
tedbirleri alındığı takdirde, mevcut arazi potansiyeli
mizden daha fazla tarım ürünü almamız mümkün
dür. Bu konuda en mühim husus; ülke çapında arazi 
kullanma kabiliyet haritalarına göre tarım yapılma 
sahalarının en kısa zamanda belirlenmesi olmalıdır. 

Bu bakımdan, ülkemizde tarım, orman ve mera 
alanlarının birbirlerinden soyutlanarak ele alınması 
hatalıdır. Ülkemizde bölge ve havza planlarına göre 
bilimsel ölçüler içerisinde tarım, orman ve mera kap
samına alınacak alanların belirlenmesi konusunun ele 
alınması zorunludur. 

Bilimsel esaslara ve ülke gerçeklerine uygun bir 
arazi sın flandırılması içinde tarımsal seferberlik yap
mak suretiyle tarım üretim artımını sağlamak müm
kündür. Bugün ülkemizde tarımsal çalışmalarla ilgili 
kırsal alanda değişik sektörlerce aynı havza için tek 
yönlü konuya bakan ve öneri getiren rapor ve plan
lar uygulanmaktadır. Bu durum ise, tarımsal faali
yetlerde, tarladan bahçeye, üretimden üreticiye, pa
zara kadar çok yanlış ve değişik etkiler yapmaktadır. 
Daha açık bir deyişle, DPT'deki tarım sektörü, Hü
kümet içindeki bakanlıklar arasındaki koordinasyon
suzluk, hatta Tarım ve Orman Bakanlığı içindeki ta
rımsal çalışmalardaki bir bütün olmaması ve koor
dinasyonun gereği gibi yapılmaması bugün tarımımı
zı müşkül durumda bırakmaktadır. 

Tarımda altyapıyı sağlayan esas konu toprak ile 
çalışmalar Köy işleri ve Kooperatifler Bakanlığında, 
kredi konusu Ziraat Bankas nda, pazarlama ve ta
rım ürünlerinin ticareti ve değerlendirmesi konusu Ti-

I caret Bakanlığının kontrolü altındadır. Böyle kontrol
süz ve düzensiz bir tarım politikası çok yanlıştır. Üre
tim faaliyetinde Tarım ve Orman Bakanlığı tarım
sal üretimde yetiştirme görevini üslenmektedir. Buna 
mukabil, hangi pazara, hangi ihtiyaca, hangi değer
lendirmeye ve sanayi tekniğine göre tarım ürününün 
yetiştirilmesi belli olmadığından, tarım ürünlerinde 
destekleme politikası yani ş noktaya gitmektedir. Bu 
yıl olduğu gibi, bazı tarım ürünleri yetiştirici çiftçi
nin elinde kalması konusu ile karşı karşıya kalıyo-

I ruz. Bu yıl Bakanlığın üretim ve pazarlama politi
kası Maliye ve Ticaret Bakanlığının para ve kredi 
politikası içinde erimiş ve hatta kaybolmuş, Tarım 
ve Orman Bakanlığı gereken ağrlığını koyamamıştır. 
Bu durumun devam etmesi, yani tarım ürünleri yetiş-
tirilmesindeki girdiler hesap edilmeden destekleme 
fiyat politikasının uygulanması gerek pazarın sağ-

I lanamaması karşısında gelecek yıl tarım ürünleri ko
nusunda memlekete büyük tehlike çanları çaldığı ka
naatindeyim. 

Ülkede taban fiyat politikası Bakanlar Kurulu 
tarafından tespit edilmesine rağmen, maalesef Ta
rım Bakanlığı bu konuda istenilen ağırlığı koyama
maktadır. Bu konuda bir çok misaller verebilirim; bu 
kürsüden de arkadaşlarım patates, soğan ve pamuk 
konusunda misaller vermiştir. Ben her zaman ko
nuştuğum gibi yine buğday konusuna değineceğim. 

Bu yıl Uluslararası Buğday Konseyinin elinde
ki raporuna göre, Amerika buğdayda 70 tonla bir 
dünya rekoru kırmıştır. Türkiye'de ise geçen sene yan
lış pazar ve fiyat politikası yüzünden buğdayın 17 
milyon tonda kaldığı söylenmektedir. Bu buğday sa
halarına geçen seneki yanlış politika yüzünden arpa 
ve çavdar ekilmişti. Eğer buğday ekmiş olsaydık iyi 
mahsul yılı olduğu için 2 veya 3 milyon ton daha 
mahsul alacaktk ve bu yapılmadığından 2 - 3 mil
yar liralık bir döviz kaybımız var demektir: 

Dengeli ve devamlı kalkınma plan stratejisinde, 
bu görüşlerim altında tarım sektöründe şu anailke-
lerin bulunmasını arzuluyorum : 

1. Tarımda, tarım reformu içinde tarım işletme
lerinin büyüklüklerinin bilimsel belli kriterlere ve op
timum üretme kapasitelerine göre tayin edilmiş olması 
lazımdır. 

2. Gıda maddeleri ve tarımsal sanayi girdileri 
için üretimi artırmak üzere ülkede tarımsal kalkın
ma planları yapılmalıdır. 

3. ihracatı artırmak üzere tarımsal üretimdeki 
ihracata dönük ürünlerin yetiştirilmesi için özel teş-

{ vik tedbirleri alınmalıdır. 
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4. Tarımda işgücünü artırmak ve köylüyü tarım 
faaliyetine bağlamak ve yoğun el emeği isteyen çe
şitli üretimleri sağlamak üzere polikültür tarım için 
gerekli tedbirler alınmalıdır. 

Say.n Başkan, değerli üyeler; 
Konuşmamın bu kısmında kısaca ormancılık ko-

nusuna değinmek istiyorum : 
Anayasamızın 169 ve 170 inci maddeleri orman j 

ve ormancılık konularını kapsayan yeni prensip ve 
ilkeleri getirmiştir. Bu arada bilhassa 169 uncu mad
denin dördüncü fıkrası geleceğin ormancılığı bakımın
dan çok önemli ilkeler getirmiştir. Maddeyi bir de
fa daha okumayı faydalı görüyorum : 

«Orman olarak muhafazasında bilim ve fen ba
kımından hiçbir yarar görülmeyen, aksine tarım 
alanlarına dönüştürülmesinde kesin yarar olduğu tes
pit edilen yerler...» şu şekilde çıkartılır diyor. 

Bu fıkranın uygulaması konusunda yasal çalışma
lardan evvel, başta üniversiteler olmak üzere TÜ
BİTAK ve bütün kamu kurumu niteliğindeki mes
lek kuruluşlarının iştirakiyle bir teknik toplantın n 
düzenlenmesi, bilimsel esas ve kriterlerin tespitini Sa
yın Bakan Hocamdan bilhassa istirham etmekteyim. 

Diğer önemli bir konu ise şudur : Orman köyle
rinin korunması çalışmalarında havza planlarının 
uygulanmasına önem verilmeli ve bu konuda Bakan
lığın yalnız Orman Genel Müdürlüğünün değil, Ba
kanlığın diğer birimlerinin de aynı havzada orman 
köylerinin kalkınması için yardımc* kuvvet olarak hiz
mete sokulmasının gerekli olduğu kanaatindeyim. 

Şimdi kısaca üç noktaya temas ederek konuşma
mı tamamlıyorum : 

Birinci konu : Sayın Bakanın Danışma Meclisine 
sunduğu takdim, konuşmasına kısaca göz attım; es
kiden bir genel müdürlük olan millî parklar konu
sunda bir cümleye dahi rastlayamadım. Eğer varsa 
Hocamdan özür dilerim. 

Millî parklar ve avcılık konusu yurt ölçüsünde 
hizmet veren bir kuruluştur ve Türkiye'nin iç turiz
mine çok büyük katkıları vard r. Bu bakımdan Sayın 
Bakanlığın bu konuda gerekli önemi bu teşkilata ver
mesini istirham ediyorum. 

ikinci konu ise şudur : Su ürünleri konusunda 
bugün yeni bir teşkilat kurulmuştur; Deniz Müsteşar
lığı. Su Ürünleri Teşkilatıyla Deniz Müsteşarlığı ara
sında koordinasyon nasıl olacak ve hizmetler nasıl 
götürülecek?.. Bu konularda konuşmalarında herhan- ı 
gi bir bilgi göremedim; bunun da açıklanmasını istir- j 
ham ediyorum. j 
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Son olarak veteriner hekimliği konusunda da bir 
noktaya değinmek istiyorum : 

İnsan ve hayvan sağlığı açış ndan çok önemli olan 
tüberküloz ve brucellosis (Malta humması) hastalık
larının ortadan kaldırılması için alınan tedbirler ka
naatimce çok yetersizdir. Çünkü benim babam vete
rinerdir; oradan biliyorum. Bu konularda 1982 yılın
da hangi tedbirlerin alındığını Sayın Bakanın açık
lamasını bilhassa istirham ediyorum. 

Sayın Bakan müsaade ederlerse ufak da bir ta
rizde bulunacağım. Rapora göz gezdirdim. Bir zaman
lar bir bakanlık olan ve beş genel müdürlüğü kapsa
yan ormancılık konusu, Anayasada da ikfc madde ile 
belirlendiği halde, Sayın Hocamızın 43 sayfalık ra
porunda yalnız beş sayfa ile değerlendirilmiş, onun 
da üç sayfası cetvellere ayrlmıştır. Ormancılığa ne 
kadar önem verdiğini bu suretle öğrenmiş bulunu
yorum. 

Saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayer. 
Sayın Gürbüz, buyurunuz efendim. 
î. DOĞAN GÜRBÜZ — Sayın Başkan, değerli 

üyeler, Sayın Bakanım, Tarım ve Orman Bakanlığı
nın değerli yöneticileri; 

Tarım, ekonomimizin en önemli sektörü olma 
özelliğini korumaktadır. Nüfusumuzun % 55 civarın
daki kısmı kırsal -alanlarda yaşamaktadır. Bu alan
dan şehirlere ve diğer sektörlere doğru devamlı bir 
göç olmaktadır. Bu göçe ve kırsal kesimde yaşayan
ların toplam nüfus içindeki oranının devamlı düş
mesine rağmen, kırsal kesimde yaşayanların mutlak 
sayısı giderek artarak 1950 yıllarında 17 milyon iken 
1960'lı yıllarda 20 milyona, günümüzde de 25 milyo
na yükselmiştir. 

Tarım gelirinin millî gelir içindeki payı giderek 
azalmış, 1960'larda % 40 civar nda iken 1978'lerde bu 
oran % 25'lere düşmüştür. Diğer sektörlerdeki ge
lişme hızı tarıma göre daha yüksek oranlarda ger
çekleşmiştir. Kişi başına gelirin diğer sektörlere göre 
çok düşük olması, tarım dışına nüfus transferini hız
landırmış, şehirleşmede yeni sosyo - ekonomik prob
lemler yaratmıştır. 

Türk tarımının bir başka önemli yanı, ihracatı-
mz içendeki oran yüksekliğinin devam etmekte ol
masıdır. Tarımın ekonomik kalkınmaya ve sanayi
leşmeye en büyük desteklerinden birisi de diğer sek-
törlerce üretilen ürünlere iyi bir pazar olmasıdır. 

Kalkınan ülkelerde geri kalmış bir tarım sektörü 
ile ileri bir sanayi sektörü yân yana düşünülemez. 
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Tarımın geri kalmışlığı belli bir dönemden sonra di
ğer sektörlerin de gelişmesini yavaşlatan bir faktör 
olmaktadır. Genellikle gelişen ülkelerde ilk gelişen sa
nayi kolları tarım hammaddelerini işleyen sanayi kol-
landr. Türkiye'de de ekonomik kalkınmanın başlan
gıcı böyle olmuştur. 

Türkiye'de tarım sektörü ekonomik kalkınmada 
fazla darboğaz yaratmadan kendi içinde büyümesini 
sağlamıştır. Nüfusu ekonomik kalkınmanın ihtiyaç
larına uygun olarak besleyebilmiş, sanayiinin ham
madde ihtiyacını büyük ölçüde karşılamış, doğal kay
nakların da yardımıyla elde edilen ürün çeşitleri dış 
pazarlardan tarım ürünleri ithalini asgarî ölçülerde 
tutabilmiştir. 

Türkiye'de geçimini tar mdan sağlayanların ora
nının, bu sektörün millî gelire katkısının çok üstün
de olması, bunların millî gelirden aldıkları kişi ba
şına gelir payının düşüklüğünü ve dolayısıyla tarımda 
çalışanların prodüktivite düşüklüğünü göstermektedir. 
Gerçekten tarım sektöründe kişi başına düşen millî 
gelir diğer sektörlere göre 1/3 oranndadır. Tarım 
sektörü aleyhine gelişen bu gelir dağılımı eşitsizliği
ni düzeltmek, tarıma yapılacak yatırımlar ve göste
rilecek gayretlerle üretimin ve prodüktivitenin artırıl
masına bağlı bulunmaktadır. 

Türkiye'nin kaynakları çok fazla tarım ürünü üre
tebilme potansiyeline sahiptir. Bugün bilinen tarım 
teknolojileri düzeyinde, daha küçük gayretlerle daha 
fazla üretmek imkânı vardır. Bu, ancak mevcut kay
nakların en uygun ekonomik ve teknik şartlar içeri
sinde değerlendirilerek en yüksek üretim seviyelerine 
ulaşmakla elde edilebilir. Tarımsal üretimin artrıl-
ması, çiftçi gelir ve refahının yükseltilmesi gayretleri 
her zaman bulunan bölgenin yetiştirme ekolojisi, 
iç ve dış talepler ile bir bütün olarak ele alındığından, 
tarımın ülke ekonomisinde en uygun biçimde katkısı 
sağlanamamıştır. 

Uzun planlı kalkınma yılları içinde bazı ürünler
de gereksiz üretim fazlalıkları ve stoklar oluşurken, 
kendisine ihtiyaç duyulan diğer grup ürünlerde ise 
noksanlıklar meydana gelmiştir. Bir sene tüketici so
ğanını 100 liraya pazardan alırken, ertesi sene Kara
cabey'de soğan üreticisi 4 - 5 liraya ürettiği ürününü 
satamıyor. Üretici, alıcı bulamadığından domates ve 
karpuzunu tarlada bırakırken, patatesini ancak hay
van yemi olarak kullanabiliyor. Bir sene buğday satan 
ülke durumuna, diğer bir sene de buğday ithal eden 
ülke durumuna geçiyoruz. 

Bu türlü çelişkilerden kurtulmanın yolu, millî bir 
tarım politikas1 gütmektir. Anayasamızın 45 inci mad-

j desindeki tarımsal üretim planlaması ilkelerini bir an 
önce tespit edip harekete geçirmeliyiz. Geniş anlamda 
üretim planlaması, ürünlerin nerede ve ne miktarda 
üretileceğini ekonomik ve ekolojik şartlara göre sap
tamak, ürünlerden en yüksek verim ve kalitenin elde 
edilmesi için üretim tekniklerini geliştirmek, üretim 
girdilerini istenilen yerde ve zamanda, istenilen öl
çüde sağlamak, elde edilen ürünlerin değerlendiril
mesi ve depolanmasını planlamak, ihracat imkânları 
ile uyum sağlamak gibi çalışmaları kapsayan sürekli 
ve dinamik bir planlama çalışmasıdır. 

I Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Son zamanlarda basınımızda «Türkiye Batı ile Or

ta Doğu'nun kasabı ve manavı olsun mu, olmasın 
mı?» münakaşaları da yapılmaya başlandı. Sanki ta
rımda ilerleme sanayide geri kalmakla eşdeğer tutu
luyor. Türkiye, girdiği sanayi hamlesinden elbette ba-
şariyla çıkacaktır. 

1 Konuşmamın başında da belirttiğim gibi, tarım 
ve sanayi birbirinin tamamlayıcısı, hatta destekleyici-
sidir. Tarımsal gelişmeyi tamamlamadan hızlı bir sa-

I nayileşme, çarp k bir sosyo - ekonomik yapı doğurur. 
Sanayimizi, tarıma dayalı sanayimizi geliştirerek, Or
ta Doğu'nun ve Batı'nın gıda süpermarketi olmamız 
ekonomimize güç katacaktır. 2000 yılında dünya nü
fusunun % 50 artarak 6 milyara ulaşması, tarım ül
kelerini açlığı gideren, doyuran ülke yapacaktır. Al
lah'ın ülkemize verdiği nimetleri değerlendirip, Ana
yasamızın emri olan tarımsal üretim planlamasın' ba
şararak, diğer sektörlere göre 1/3 nispetindeki millî 
gelirden payını alan çiftçi ve köylümüzün yüzünü 
güldürmek mecburiyetindeyiz. 

Sayın Maliye Bakanımızın ifadelerine göre, 1982 
yılında tarım kesimi programın Öngördüğü % 3,1 ora
nındaki büyüme hızının çok üzerinde bir gelişme hızı 
sağlayarak, % 4,7'lik bir artış göstermiştir. Bu, el
bette övünülecek bir husustur. Elverişli hava şartla
rının bunda büyük payı olmuştur. Sayın Bakan bu 
artışın destekleme alımları kanalıyla iç finansman den
gesi üzerinde, tahminleri aşan bir finansman baskısına 
neden olduğunu belirtmiştir. 

istikrar tedbirlerinin bütün yükünü köylümüzün 
ve çiftçimizin sırtına yükleyenleyiz. Yoksa, 1983 yalın
da gayri safi millî hâsılada öngörülen % 4,8'lik bü
yümenin tutturulması mümkün olmaz. Tarımda bekle
nen % 3,4'lük büyüme de hayal olur. 

Üretimin devamlı olabilmesi için çiftçinin ürettiği 
pazarlanabilmeli, değerlendirilebilmeli ve gelir sağlan-

|. malıdır. Nadas alanlarını, azaltma projesiyle fazladan 
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mercimek üretiyorsunuz, alan olmadığından ürün çift
çinin elinde kalıyor, ikinci ürün yetiştirme konusun^ 
da sarfedilen gayretler ancak elde edilen ürünün pa-
zarlanmasıyla mümkün; ama çiftçi mısırına geçen se
nenin ancak yarı fiyatına al cı bulabiliyor. Egeli üre
tici pamuğunu taban fiyatının 20 - 25 lira altında 
peşin para uğruna satıyor. Tüm destekleme kapsamı
na giren ürünlerin paraları zamanında ve peşin öden
mediğinden, çiftçi perişan durumda. 

Mazotunu alamayan, gübresini tarlasına atamayan, 
işçisine ücretini ödeyemeyen üreticiden mucize bek
lenemeyeceği bir gerçektir. Bu sene 150 lira olarak 
ilan edilen zeytinyağı taban fiyatının yarısını işçi gi
derlerine, % 10'unu fabrikaya ayırdığın zdat elinde 
kalanını siz düşünün. Bir de zeytinin 2 senede bir 
mahsul verdiğini hesaba katarsanız, artık üreticinin 
elinde ne kaldığını gayet rahatlıkla tahmin edebiliriz. 

Sütünün kilosuna 30 liraya alıcıyı zor. bulan üre
tici hayvanlarını ne yapacaktır?.. Elbette götürüp 
kasaba teslim edecektir. 

Çiftçilerin ürünlerinden elde ettikleriyle satın al
dıkları girdi ve mallara ödedikleri ortalama fiyatlar 
arasındaki oran çiftçiler aleyhine hızla gelişmekte
dir. Bu yıl bu göstergenin lOO'e karşı 70'e düştüğü 
tahmin edilmektedir. Bu da destekleme fiyatlarının 
yetersizliğinin ayrı bir delilidir. 

Ziraat Bankasınca açıklanan ziraî kredilerdeki 2 
puanlık düşüş bugüne kadar gerçekleştirilmemiş, ay
rıca tarım ürünlerinden kesilen % 5 Stopaj Vergi
si de bir çözüme ulaştırılamamıştır. Bu problemlere 
Hükümetçe eğilinmezse, Tarım Orman Bakanlığı ile 
Ticaret ve Maliye bakanlıkları arasındaki gerekli ko
ordinasyon sağlanmazsa, önümüzdeki senelerde, tarım 
kesiminde bu senenin tersinin beklenmesi kehanet ol
masa gerekir. 

Büyük bir teknik güce sahip olan Tarım ve Or
man Bakanlığının gerek merkezde, gerekse taşra teş
kilatındaki reorganizasyonun hizmetleri çiftçiye ulaş
tırmada büyük faydaları olacağı kanaatindeyim. 

Tarım sektöründe çalışan teknik elemanların ye
ri masa başı değildir; arazidir, köylünün yanıdır. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Soya gibi harika ürünün ikinci mahsul olarak çift

çi tarafından benimsenerek üretilmesi ancak olumsuz 
şartların giderilmesiyle mümkündür. Çünkü, bu ha
rika bitki az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin 
can simitlerinden biridir. Bünyesinde % 20, marga
rinin hammaddesi olan yâ ğı ihtiva ettiği gibi, % 48 
proteiniyle bulunmaz bir protein kaynağıdır. 
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Dünyada da gelişmiş ülkeler buğdayda dekara 
1 ton verimli tohumluklarını çiftçilerine dağıtırken, 
biz yerimizde saymamalıyız. 

Devlet Üretme Çiftlikleri köylümüzün isteğine ce
vap verebilecek damızlık yetiştirme gayretleri içeri
sinde olmalıdır., 

Tarım ve Orman Bakanl ğmın 1983 yılında öne
mini muhafaza edecek projelerinden olan antepfıs
tığı aşılama projesinin aynı etkinlikle devam etmesi
ni; bölge kırsal kalkınma ve sığırcılığı geliştirme pro
jeleri ile ikinci tarımsal kredi projesinde muvaffaki
yetlerinin devam etmesini; ikinci ürün çalışmaların
da gerekli tedbirleri alarak, mısır ve susamda olduğu 
gibi soyada da aynı başar yi sağlamalarını; tohum, 
fide, fidan üretimi ve dağıtımını, talebi karşılayacak 
düzeye getirmelerini; gübre temin ve dağıtımı ile" 
ziraî mücadele faaliyetlerindeki başarılarının devamı
nı; hayvancılık, ormancılık, su ürünleri, ziraî eğitim, 
yayım ve yayn faaliyetlerinin daha etkin bir şekilde 
sürdürülmesini; 1983 yılı Bütçesinin tüm tarım ca
miasına hayırlı ve uğurlu olmasını, köylümüze de be
reketli bir yıl olmasını diler, saygılar sunarım. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürbüz. 
Sayın Aydar, buyurun efendim. 
MEHMET AYDAR — Sayın Başkan, değerli üye

ler; 
Tarım ve Orman Bakanl ğı Bütçesini görüşürken 

Türkiye'nin bazı meselelerini burada dile getirmek 
istiyorum. 

Türkiye'nin nüfusunun büyük bir kesimi köyler
de yaşamaktadır. Bugün halen 17 bin yerleşim üni
tesi orman içinde veya kenarında bulunmaktadır. Bu 
orman içi ve kenarı köylerdeki toplam nüfus ise 
yaklaşık 10 milyon civarındadır. 

Köylümüz ormanla olan ilişkilerinde fevkalade 
acı, fevkalade dramatik bir yaşam biçimini de orta
ya koymaktadır. Yıllardan beri orman içinde yaşayan 
köylerimizin bu dramatik yaşantısının ortadan kaldı
rılması ve kendisine gerçekten layık olan bir yaşa
ma biçiminin sağlanması gayretleri bugüne kadar sü
rüp gelmiştir; ama bu gayretlerin etkili sonuç ver
mediğini de belirtmekte yarar vardır. 

Köylü - orman ilişkileri çoğu zaman hâkimin kar
şısına kadar gitmektedir. Asıl beni üzen ve köylümü
zü tedirgin eden konu budur. Biz insanlarımıza ağaç 
sevgisini vermek yerine, insanlarımızda tabiaten var 
olan ağaç sevgisini budamışız ve onu kurutmuşuz-
dur. Hiç kimse iddia edemez, köylümüze biz eğitim 
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yoluyla ağacı sevdirdik, onu birtakım kanunların ge
tirmiş olduğu sınırları aşma bakımından engelledik, 
diyemezler. Aslında fıtraten Türk Milletinde, Türk 
köylüsünde ağaç sevgisi vardr; ama bizim davranış
larımız, sosyo - ekonomik yapı, sosyo - ekonomik 
baskı köylümüzün birtakım ihtiyaçlarını karşılamada 
kanunun koyduğu sınırları aştığı vakıasını da berabe
rinde bize getirmektedir. 

Görülen odur ki, teşekkül eden orman suçları kar
şısında bugün 450 bine yakn dosya adliyelerimizde 
mevcuttur ve hâkimlerimiz bu 450 bine yakın dosya 
ile iştigal halindedir. 

özellikle suçların çeşitleri, sınır tecavüzü, açma, 
ağaç katli, otlatma, yangın çıkarma konularında bir
leşmektedir. 

Gerçek acıdır; ama onunla da karşı karşıya gelin
miştir. Türkiye'de orman suçları dört defa affedil
diği halde, yine .de suçun önü alınamamıştır ve bu 
konu bir politik malzeme olarak geçmiş dönemde kar
şımıza çkmıştır. 

O halde vatandaşımızın bizzarûr suç işleme hali 
ortada iken, kanunlarımızın yine onların bu suç iş
lememesi yolundaki temel yaşamlarında etkin olabi
lecek birtakım tedbirlerle düzenlenmesi lazım geldi
ği gerçeği ile bugün karşı karşıya bulunmaktayız. 

Sadece 1980 yılında işlenen suçlara şöyle baka
cak olursak; ormanda tarla açmadan 6 500 vatanda
şımız; kaçak ağaç kesmeden 22 bin vatandaşınız; 
kaçak hayvan otlatmadan 4 bin; orman yakmadan 
da yaklaşık 1 100 vatandaşımız olmak üzere toplam 
33 bin 500 vatandaşımız, adliyeye sevkedilmiştir. 

Bu noktayı böyle vurguladıktan sonra, tedbirinin 
herhalde kendilerine «Şeyh - ül - ziraatın» diye tabir 
edeceğim Sayın Bakanımızdan yerine getirilmesini di
liyorum. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Hayvancılık konusuna geçiyorum. 
Sayın Bakanım geçen seneki bütçe konuşmala

rında ahr hayvancılığına dönmemiz lazım geldiğin: 
vurgulamışlardı. Aflarma sığınarak hemen ifade ede
yim ki, bizim Doğu Anadolu'da, özellikle Bingöl'de 
zaten ahır hayvancılığı yapılmaktadır. İklim müsait 
değildir, 8 ay kıştır, 4 ay ancak meralardan yarar
lanma gibi bir durumla karşı karşıyadır; ama çok 
iptidaî bir ahır hayvancıl ğıdır. 

Bunun ötesinde meralarımız büyük bir tazyik al
tındadır. Meralar elden çıkmıştır. Bir rakama göre 
(Türkiye açısından söylüyorum) 18,5 milyon hektar 
meramız vardır; bir başka görüşe göre de, bu 21 mil

yon hektar civarındadır. 1950'nin başlarında Tür
kiye'nin mera miktarı 32,5 milyon hektar idi. Demek 
30 yılda yüzde 40 kadar bir mera kaybına uğramış 
bulunuyoruz. Bunu Bingöl'de de aynen görmek müm
kün; Doğu Anadolu'nun birçok yerlerinde de aynen 
görmek mümkündür. Bu meraların mutlak sahibi 
Devlet olmalıdır, tıpkı ormanlarda olduğu gibi. Bu
na sahip çıkılmadığı takdirde Türkiye'de hayvancılı
ğın mutlak surette batacağını hemen ifade etmek ke
hanet olmaz. / 

Ormanlara geçiyorum; bir noktada tekrar de
min bıraktığım yere gelmek istiyorum ve özellikle 
vurgulamak istediğim husus şudur : Literatürde «Bal
talık orman» denilmektedir, bu kavram bu literatür
den çıkarılmalıdır, raporlardan çıkarılmalıdır. «Bal
ta» derseniz vatandaş bizatihi tahrik edilmiş olur; 
«Baltalık orman» dediğiniz an, tahrik edilmiş olur. 
Bu itibarla bu «Baltalık» deyiminin mutlak surette 
kitaplardan, raporlardan, literatürden çıkarılması la
zımdır. Nitekim bir eğilim vardır; çıkartmak eğilimi, 
onun yerine yeni bir kavram bulmuşlar, «Enerji or
manı» diye. Hayır efendiler, ormanlar mızı biz ener
ji ormanı olarak değil, bunlardan yakacak temini 
anlamında kullanmak değil, sadece onlardan kendi 
tutuşturucu ihtiyacımız kadar kullanacağız, öbürünü 
de orman sanayiine tahsis edeceğiz. Eğer böyle ya
parsak ormanlarımızı gerçekten kurtarırız. 

Diyeceklerim çok, şunların içinde hepsi var, büt
çeler de var. Uzatmamak için konuşmamı tamamlı
yorum, hepinize en derin saygılarımı sunuyorum efen
dim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Say:n Aydar. 
Sayın tnal, buyurun. 
SALİH İNAL — Sayın Başkan, Danışma Mec

lisinin değerli üyeleri; Sayın Bakanım, Tarım ve Or
man Bakanlığının değerli mensupları; 

Bugünkü Bütçe görüşmeleri sırasında Tarım ve 
Orman Bakanlığını ilgilendiren çalışmalardaki başa
rının daha belirgin bir şekle sokulmas1, Türk çiftçi
sine gerekli hizmetlerin daha iyi bir biçimde götü
rülmesi ve dolayısıyla tarım alanında önemli ölçüdeki 
üretim artışını sağlayarak, millî geliri yükseltmek üze
re çözümünü gerekli gördüğüm birkaç önemli so
runa değineceğim; ancak peşinen şu hususu belirt
mek isterim ki, Sayın Bakanımızın, Tarım ve Or
man Bakanlığı Bütçesinin görüşülmesi sırasındaki su
nuş konuşmasına ait raporda bazı konulara ait dü
şünce ve görüşleri özlü kelime ve cümleler içine sı
kıştırılmıştır. Bu ancak tecrübeli bir öğretim üyesi-
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nin uzun yıllar boyunca kazandığı bir tecrübenin so
nucu yapabileceği bir işlemdir. Konuları küçümse
mekten ileri gelmediği kanısındayım. Bu itibarla bu
nu bu yönüyle takdir etmek lazımdır. 

Değerli arkadaşlarım; 
40 - 45 yıllık hocal k, Devlet adamlığı yanında, 

meslek hayatının kazandırdığı kümülatif bir bilgiyle 
mücehhez olan değerli Bakanımız Sayın Profesör 
Sabahattin Özbek, bu bilgilerini tarımsal üretim ala
nında projelere dayandırmak suretiyle ülkemizin bir
çok tarımsal sorunlarını çözümlemeye yönelmiştir. 
Teknik beyin gücünü, gereği gibi etkili olabilecek ve 
katî bir sonuç elde edebilecek şekilde üretimin artı
rılmasını amaçlayan birçok projelerin içerisine yer
leştirmiştir. Bu itibarla son iki yıllık çalışmalarında
ki uygulamalarının verimli sonuçlara yönelmiş olması 
nedeniyle Sayın Bakanımızı ne kadar takdir ve teb
rik etsek azdır. 

Temennim odur ki; Sayın Bakanımız tarafından 
başlatılın ş olan bu uygulamaları yeni parlamenter dö
nemdeki yönetimde de geliştirerek devam ettirecek 
bir bakanın Tarım ve Orman Bakanlığına gelmesi
dir. 

Halihazırda Tarım ve Orman Bakanlığında yapı
lan uygulamalara bir göz attığımızda bu uygulama
larda bir eksiklik gördüğümü üzülerek belirtmek isti
yorum. Bu da, tarım alanındaki hizmetlerin bir bü
tün halinde daha başarılı bir biçimde ifası için ge
rekli olan büyük reorganizasyön henüz tamamlanma
mış durumdadır. 

Değerli arkadaşlar; 
Üretim hiçbir zaman tek başına düşünülemez. Bu 

üretimi, girdiler, değerlendirme, pazarlama ile birlikte 
mütalaa etmek lazımdır. Bu durum birçok Batı ül
kelerinde böyledir. Ben inanıyorum ki; tarım ala
nında uzun vadeye dayalı projelerin başarıya ulaşa
bilmesi, bu alanda yapılması gereken reorgânizasyo-
nun tamamlanmasıyla mümkün görülmektedir. Bu 
da, üretimin değişik kademelerinde görev alan Ziraat 
Bankası, Toprak Mahsulleri Ofisi, Et ve Balık Ku
rumu ile Toprak - Su Teşkilatının Tarım ve Or
man Bakanlığı bünyesinde yer almasıyla mümkün 
olabilecektir. Bu durumu biraz daha açıklamak isti
yorum. 

Hepimizce malumdur ki; genel olarak tarımsal 
üretim bazında, girdiler, üretim faaliyetleri ve pa
zarlama olmak üzere üç kademe mevcut olup, bun
ların mutlaka bir arada bulunması gereklidir. Zira, 

tarımsal üretim için lüzumlu olan çeşitli girdilerin 
bir araya gelmesiyle ancak ikinci kademe olan üre
tim sağlanmaktadır. Bunu müteakiben üçüncü kade
me olarak da üretimin pazarlanması gelmektedir. O 
halde, birinci kademe olarak tarımsal üretim girdile
rini oluşturan unsurlar nelerdir?. Bunlar halen hangi 
birimlerin elindedir; buna da bir göz atalım. 

Tohum; Tarım ve Orman Bakanlığının elinde
dir. Ziraî mücadele, Tarım ve Orman Bakanlığının 
elindedir. Gübre, Tarım ve Orman Bakanlığının 
elindedir. Çiftçi için mutlak gerekli olup girdiler ara-
s nda yer alan ziraî krediler ise Tarım ve Orman Ba
kanlığının elinde değildir; çünkü bu kredileri veren 
Ziraat Bankası, bir sektör bankası olarak Tarım ve 
Orman Bakanlığının bünyesinde olması gerekirken Ti
caret Bakanlığının bünyesindedir. İkinci safha olan 
üretim kademesi, Toprak - Su hizmetleri hariç, bü
tün üretim planlamaları, araştırmaları, yayımı ve ben
zeri faaliyetler tamamıyla Tarm ve Orman Bakan
lığının bünyesindedir. Topraksız ve susuz üretim ya
pılamayacağına göre, Toprak - Su Teşkilatının da 
Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde yerini alma
sı doğaldır. Üçüncü safha olan üretimin pazarlama 
kademesinde, bütün hayvansal ve bitkisel ürünlerin 
pazarlamasında başlıca rol almış olan Toprak Mah
sulleri Ofisi Genel Müdürlüğü ile Et ve Balık Ku
rumu, Tarım ve Orman Bakanlğına bağlı olmayıp 
Ticaret Bakanlığına bağlıdır. Bu nedenledir ki, tarım 
ürünlerinin muhafaza, değerlendirme ve pazarlama 
kademesinde Tarım ve Orman Bakanlığı gereği gibi 
etkili olamamaktadır. 

Konuları tekrar etmek ihtiyacını duyuyorum. Dün
yada tek bir ülke yok ki, sulama işleri tarım bakan
lığı bünyesinin dışında olsun; belki bir iki istisna 
olabilir. Sulama işleri girdisi, kısaca Toprak - Su 
Tarm ve Orman Bakanlığı bünyesinde olmalıdır. Di
ğer taraftan dünyada hemen hemen bütün banka
lar birer sektör bankası halindedir. Bu, hemen he
men bir istisnası ile bizde de böyledir. Mesela Eti-
bank, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlıği bünye
sinde; Sümerbank, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
bünyesinde; Emlak Kredi Bankası, îmar ve iskân 
Bakanlığı bünyesindedir. Halk Bankası ve. Ziraat Ban
kası da Ticaret Bakanlığının bünyesindedir. Gelgele-
lim burada belirttiğimiz gibi, yılda 460 milyar lira 
gibi büyük bir meblağa ulaşan, ziraî kredi dağıtan 
Ziraat Bankası, Tarım ve Orman Bakanlığ nın bün
yesinde olmamakla beraber, bu Bankanın Tarım ve 
Orman Bakanlığı ile de pek fazla bir ilişkisi olmamak
tadır. Ancak, Saym Tarım ve Onrian Bakanı, belki 
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yılda bir iki defa bu Bankanın Kredi Nâzım Heyeti 
toplantılarına katılıp fikir veriyor; işte b kadar. Hepsi 
bundan ibarettir. Bu, Ziraat Bankasın n Tarım ve Or
man Bakanlığı dışında bulunmasının anlamını bir türlü 
anlamıyorum. Bu, Ziraat Bankası da Tarım ve Or
man Bakanlığı bünyesine girmelidir. 

İşte bu dağınıklıklar dolayısıylad r ki, ülkemizde 
üretimi yapılan birçok ürünler, mesela patates, so
ğan, mercimek, mısır, soya fasulyesi ve buna benzer 
birçok tarım ürünlerimiz ne iç pazarlarda, ne de ge
reği gibi dış pazarlarda değerlendirilememektedir. Bu 
açıklamalarım muvacehesinde üretimin, girdiler, üre
tim ve pazarlama kademelerinde görev alan bu bi
rimler, bakanlıklar arası büyük bir reorganizasyon-
la Tarım ve Orman Bakanlığının bünyesinde yer al-
dığ takdirde, uzun vadeli, ülkesel tarım projeleri ge
reği gibi amacına ulaşacak ve dolayısıyla tarımsal 
üretimin geliştirilmesi, ürünlerin muhafazası, değerlen
dirilmesi, pazarlanması daha rasyonel bir şekilde ger
çekleştirilebilecektir. 

Kısaca bir - iki örnek daha vermek istiyorum. 
Çiftçi 1982 yılında mısırı, soya fasulyesini üretiyor, 
Toprak Mahsulleri Ofisine götürüyor, kurutma tesis
leri olmadığı için, depolarında çürüyeceği, bozulaca
ğı nedeniyle almaktan imtina ediliyor. Diğer taraftan 
Tarım ve Orman Bakanlığ, bu ürünleri ikinci ürün 
olarak üretimini geliştirmek ve millî geliri artırmak 
üzere projelendirmiş, üretimini yaptırmış. Tarım ve 
Orman Bakanlığı, Toprak Mahsulleri Ofisinin bu tu
tumu karşısında ne yapsın? Üretimini planlayan bir 
Bakanlık, Toprak Mahsulleri Ofisi kendi bünyesinde 
bulunduğu takdirde bu çalışmalara paralel olarak 
mevzubahis ürünlerin kurutulması ve dolayısıyla pa-
zarlanmasına kadar uygun şartlarda muhafazasına ça
lışacaktır; ama halihazır durumla bunun gereği gibi 
çözüme ulaştırılması mümkün olamamaktadır. 

Diğer bir örnek; Tarım ve Orman Bakanlığının 
verdiği buğday tohumunu ekip üretimini yapan çift
çi, bu ürünü Tarım ve Orman Bakanlığına değil, Top
rak Mahsulleri Ofisine götürüp teslim ediyor; bildiği
miz veçhile bir türlü parasını alamıyor. Bu defa çift
çimiz, üretimi planlayıp yaptıran Tarırn ve Orman 
Bakanlığ na müracaat edecektir. Sizin tarım teşkilatı
nız dedi, ürettik; malımızı Toprak Mahsulleri Ofisi
ne teslim ettik, paramızı alamıyoruz. Bize bir çare 
bulun diyecektir. Tarım ve Orman Bakanlığı, Toprak 
Mahsulleri Ofisi emrindeki bir kuruluş olmadığından 
cevap vermede, çare arayıp bulmada güçlüklerle kar
şı karşıya kalacağı aşikârdır. 

Değerli arkadaşlarım; 
tşte y 1dan yıla artışlar kaydeden tarım ürünleri

mizin acı kaderi budur. Kaprisleri bırakalım, realist 
bir görüşle hareket edelim; muhafazakâr da olma
yalım. Ülke yararına yapılması gereken hizmetler 
neyse bunların gerçek bir şekilde tahakkuk ettirme
ye çalışalım. Danışma Meclisimizden çıkan Yetki Ka
nununa müsteniden bu alanda yapılacak bir reorga-
nizasyon, Tarım ve Orman Bakanlığının tarım ala-
nndaki çalışmalarını başarılı bir şekilde yüksek dü
zeye çıkaracaktır. 

İkinci bir önemli konu da şudur. Tarım ve Or
man Bakanlığı her türlü tarım hizmetlerini daha etki
li olabilecek şekilde köye götürebilmek üzere taşra 
teşkilatında sulu tarım yapılan her bir köye bir köy 
tarım teknisyeni, kuru tarım şartlarında ise birkaç 
köye bir köy tarım teknisyeni tayin etmek suretiyle 
köy grubu tarım teknisyenliği oluşturulması suretiy
le bünysel bir reorganiszasyona girişmiş ve birkaç 
ili öncelikle pilot bölge olarak ele almıştır. Bunu 
memnuniyetle karşılıyoruz. Başlayan bu çalışmaların 
gelişmesini diliyoruz. 

Bu reorganizasyon çalışmaları bünyesinde, bu 
arada, bilumum tarım teşkilatında il kuruluşları baş
kanlıklarının kurulmasıyla da, Tarım ve Orman Ba
kanlığı taşra teşkilatı dağınıklıktan kurtarılmış ve 
mevcut potansiyelin gereği gibi değerlendirilmesine 
imkân yaratılmıştır. Bu başkanlıklara meslek taas
subu güdülmeksizin, yerine göre orman, yerine göre 
veteriner hekim, yerine göre ziraat mühendisi tayin 
edilmiştir ve görevleri başarıyla yürütmektedirler; 
fakat acı bir gerçek şudur ki, köye götürmek duru
munda olduğumuz hizmetlerde, köye gönderilecek 
olan ziraat teknisyeni, veteriner, sağlık memuru ve 
ev ekonomisi teknisyeni üçlüsünün bir plan dahilin
de, köy grubu ziraat teknisyerliklerine gönderilmesi, 
köye ve köylüye hizmet akımının fazlalaştırılması; 
ancak o ortamlarda bina, lojman, vasıta imkânları
nın sağlanmasıyla mümkün olacaktır. Bunun için, 
her bir il için ortalama 500 milyon ila bir milyar 
Türk Lirasına ihtiyaç olacağı aşikârdır. Buna göre, 
bu reorganizasyon için 67 ilimize 44 ila 67 milyar 
Türk Lirası gerekecektir. Bunların bir plan dönemi 
içerisinde gerçekleştirilmesi icap eder. Bu durumlar 
gösteriyor ki, Tarım ve Orman Bakanlığının 1983 
yılı Bütçesi miktar olarak yetersizdir, Bakanlık bir 
darboğaz içine girmiştir. Belirtilen bu çalışmaların 
başarıya ulaşması için Tarım ve Orman Bakanlığı 
Bütçesinin gelecek yıllarda oldukça fazla artırılması 
şarttır. 
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Sayın Başkan, Danışma Meclisinin değerli üye
leri; 

Bünyesinde 74 bin personeli olan böyle bir Ba
kanlığın birçok yönlerden sorunları olacağı aşikâr
dır. Bu kısa sürede bunları etraflı bir şekilde dile getir-
meye imkân yoktur. Bu nedenle, muttali olduğum bir
kaç soruna da başlıklar halinde değineceğim. 

Yağ üretimi için büyük bir önem taşıyan ayçiçe
ği tarımında son yıllarda orobanche (Canavarotu) 
dediğimiz parazit bitkinin zararı yıldan yıla artma
ya başlamıştır. Buna karşı ülkemizdeki araştırma 
müesseseleriyle dış ülkelerde yoğun çalışmalar yapıl
dığını görüyor ve duyuyoruz. Bu sorunun daha kı
sa bir sürede çözüme ulaştırılabilmesi için, ayçiçeği 
üretimi yapan Balkan ülkeleriyle olan, teknik işbirli-, 
ği ilişkileri çerçevesinde 15 günlük veya bir aylık 
değil; ayçiçeğinin ekiminden hasadına kadar olan 
bir dönemi kapsayacak şekilde, beş altı aylık bir sü
re için bir iki teknik elemanımızı bu gibi ülkelere 
göndermek mümkün değil midir ., 

Bölgemizdeki ayçiçeği üretiminde, ayçiçeği mil
diyusu dediğimiz hastalığa karşı üretici «Korsikol» 
denen bir ilacı kullanıyor; fakat arzulanan düzeyde 
bir başarı sağlayamıyor. Son yıllarda bunun yerine 
kaim olabilecek, daha müessir olan «Aprin» diye 
bir ilaçtan bahsedilmektedir. Üretici henüz bu Ap
rin denen ilacı piyasada bulamamaktadır.l Bu ilaç 
için satış ruhsatı ne zaman verilecek ve böylece pi
yasaya arzına ne zaman imkân sağlanacaktır?. 

Birçok köyler tohum ilaçlamak amacıyla selek
töre ihtiyaç duymaktadırlar. Bu ihtiyaçları karşıla
yabilmek üzere Tarım ve Orman Bakanımız ne dü
şünmektedirler?.. 

Süt sorununa değinmek istiyorum. Trakya'da hay
vancılık gelişmekte ve süt ürünü üretim kapasitesi 
gün geçtikçe artmaktadır. Süt üreticilerini kaptıkaç-
tıcıların elinden kurtarmak ve değer fiyatla sütleri
nin satışına imkân sağlayabilmek üzere, Trakya'da 
mevcut olan Süt Endüstrisi Kurumuna ait alım mer
kezlerini arttrımak mümkün değil midir?.. 

Orman içi veya orman civan köylerinde yaşayan 
çiftçimizin ormanla ilgili birçok sorunları vardır. Bu-
sorunlann da adil ölçüler içerisinde, gerçek bir şe
kilde bir an evvel çözüme ulaştırılmasını bekliyoruz. 
Bu konuda Sayın Bakanımız bir açıklama yaparlarsa 
memnun olacağım. 

Bir de tarım ürünlerinin değerlendirilmesi, pazar-
lanması konusuna değinerek konuşmama son vere
ceğim. 
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Tarımda üretim artmaktadır, hakikatler gözler 
önündedir; ancak üretilen tarım ürünlerini değerlen
dirme ve pazarlamalarında arzulanan düzeyde başa
rılı olamıyoruz. Bunda Tarım ve Orman Bakanlığı
nın değil, diğer kamu kuruluşlarının büyük bir gü
nahı vardır. Hükümetimizin bu konuya büyük bir 
dikkatle eğileceğine inanıyorum. 

Bu düşünce ve görüşlerimin ışığında Tarım ve 
Orman Bakanlığı 1983 Yılı Bütçesinin ülkemize ha
yırlı olmasını dileyerek saygılar sunuyor ve beni din
lemek zahmetinde bulunduğunuz için gönülden te
şekkürlerimi arz ediyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın inal. 
Sayın Âyanoğlu, buyurun efendim. 
NURETTİN ÂYANOĞLU — Sayın Başkan, 

sayın arkadaşlarım; 
Tarım ve Orman Bakanlığı 1983 Yılı Bütçesi mü

nasebetiyle bu Bakanlık ve bağlı kuruluşları hakkın
da uzun uzun konuşup vaktinizi almıyacağım. Ben
den evvel konuşan değerli arkadaşlarım, bu Bakan
lığın üretim ve pazarlama ve diğer konularda de
ğerli fikirlerini belirttiler. Ben bunları tekrar etmi-
yeceğim, bazı temennilerde bulunarak, birkaç konu
nun açıklanmasını rica edeceğim. 

Sayın Başbakan Bülend Ulusu'nun Hükümet 
Programında «ormanlarımızın geliştirilmesi ve ge
nişletilmesi için orman bölgelerinde yaşayan köylü
müzün katkıları sağlanacak ve Devlet desteği içinde 
orman köylülerinin bulundukları yerlerde kalkın
dırılmasına devam edilecektir» denmektedir. Ayrıca, 
yeni Anayasamızda da ormanların korunması ve ge
liştirilmesi ile orman köylüsünün korunması hüküm 
altına alınmış bulunmaktadır. Bu program ve Ana
yasa maddeleri üzerinde hassasiyetle durulması dile
ğiyle bazı konuları arz etmek istiyorum. 

Memleketimizin yüzölçümünün % 26'sı orman
dır. Orman içi ve kenarında 17 bin küsur köy olup, 
10 milyon insan yaşamaktadır. Orman içi ve kena
rında yaşıyan insanların geçim kaynakları son dere
ce kısıtlı olup, aşağı yukarı bütün geçimlerini or
manda işçilik yaparak sağlamaktadırlar. Orman içi 
ve kenarında oturan köylüler bü dar çemberden çı
karak daha iyi bir geçim ve yaşam şartı aramak
tadırlar. 

Orman köylülerinin ormandaki istihsallerinden 
% 25'i, genel maliyet bedelinden orman idaresin
den serbest piyasaya satmak üzere almayı kabul et
tikleri ve ön satış şartı olarak, toplam bedelinin % 
15'ini üretim yılı sonunda teminat olarak, nakit ve-
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ya banka mektubu olarak orman idaresine yatıran ı 
kooperatiflere verilmektedir. 

Bu konuda köylümüz her yıl olmakla birlikte, I 
bu yıl inşaat sektöründeki durgunluk nedeniyle bü- ) 
yük sıkıntıya düşmüş, orman köylerini kalkındırma 
kooperatifleri elinde bulunan keresteyi satamamış-
lardır. Sayın Genel Müdürün ve ilgililerin büyük 
anlayışı sayesinde köylüye birkaç defa müddet ve
rilerek yatırmış oldukları teminatların yanmaması 
ve mallarını zarar etmeden satma imkânı verilmiş
tir; bu nedenle Sayın Genel Müdüre huzurunuzda 
teşekkür ederim., Ancak, bu konunun mutlaka hal
ledilmesi gerektiğini kanaatindeyim. 

Orman idaresi, muhammen bedelle satışa çıkart
tığı tomrukları satamadığı takdirde % 30'a kadar 
indirim yapabilmekte pazarlıkla satmakta, hatta, 
altı aya kadar vade verebilmektedir. Aynı anda köy
lü ' de elindeki malları satmaya çalışmaktadır. Köy
lüye maliyetine verilen tomruklara (% 25 lere) or
man idaresinin yaptığı gibi indirim uygulanmalı; bu 
suretle köylünün malı da orman idaresi gibi satıl
ması sağlanmalıdır. Orman idaresinin aynı evsaftaki 
malları satılmadan (indirim ve vade verildiğinden) 
köylünün malları satılamamaktadır. Bu konuda Ba
kanlıkça, köylüyü bir yıl çalışmasının karşılığını ala
mama durumundan kurtarmak için gerekli mevzuat 
düzeltmeleri yapılmalı ve köylü Bakanlık kapılarına 
gelip gitmemelidir. I 

Geçen yıl Orman Kanununun 34 üncü maddesin
de yapılan bir değişiklikle yukarıda bahsettiğim köy
lülere verilen % 25 lere bazı kısıtlamalar getirilmiş
tir. Kooperatifler, bu Kanunun yerine getirilmesini I 
emrettiği hususları yerine getirmeye çalışmaktadır- I 
lar. İnşallah zamanında yerine getirerek ormanda 
çalışmalarına şimdi olduğu gibi devam ederler. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Burada bir hususu daha belirtmeden geçemiye-

ceğim, Geçen yılki bütçe görüşmelerinde Bakanlık
tan sormuş ve cevabını da yazılı olarak almıştım. 

Orman Genel Müdürlüğünün yayınladığı 265 sa
yılı Tebliğ ile üretim birim fiyatları 1980-1981 yıl
larına göre 1982 yılında düşürülmüştür. Mahallî ga
zetelerden öğrendiğime göre, Kastamonu'da her yıl j 
programlanan üretim % 100 gerçekleşirken, bu yıl 
şu anda % 50 gerçekleşmiştir. Bu doğru mudur, is
tihsal düşmüş müdür?.. I 

Genel fiyatların ve geçinme indekslerinin resmî I 
kayıt ve beyanlara göre arttığı da göz önüne alma-
rakv 1983 yılında istihsal ücretleri, (kesme, sürtme 
ve depoya nakil) mutlaka artırılmalı ve köylünün I 

i hakkı olan alın terinin karşılığı verilmelidir. Ancak 
bu suretle istihsal programlanan düzeye çıkacak ve 

j iç piyasa ihtiyacı karşılandığı gibi, çok yerinde ve 
) olumlu bulduğumuz ve devamını arzuladığımız ke-
I restede ihracat yapma imkânı da bulunacaktır. Şu 

anda kereste istihsali ve elde mevcut kereste yönün
den böyle bir sıkıntı yoktur. 

Sayın Başkan, sayın, arkadaşlarım; 
Orman köylüsü çok dar tarım arazisine sahiptir. 

Ormanlık bölgelerde genellikle halk kışın boş kal
maktadır. Türkiye sathında büyük hizmetler yaptı
ğına inandığım ve takdir ettiğim OR-KÖY'ün bu 

I yerlerde halıcılık ve el sanatları gibi iş sahaları aça
rak, boş zamanları değerlendirerek köylüyü kalkın
dıracak ve geçimine katkısı olacak çalışmalara daha 
yaygın şekilde ağırlık vermesini temenni etmekteyiz. 

Geçen yıl Tapu ve Kadasro Bütçesi görüşülür
ken söz almış ve tapu kadastrosu ile orman kadast
rosunun beraber yapılmasını belirtmiş, bu suretle 
köylünün hem tapu, hem de orman idaresiyle kar
şı karşıya gelmemesini ve bu suretle binlerce dava
nın azalabileceğini ifade etmiştim. Bütçe Raporun
da raportörlerin bu husustaki dilek ve temennileri
ne aynen katılıyor ve bu konuya geniş yer verme
lerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Ba
kanlığın bu konu üzerinde hassasiyetle durmasını te
menni ederim. 

I Sayın arkadaşlarım; 
Kastamonu'da yapımına 1977 yılında başlanan Dev

let Orman kereste, kontr-plak yonga, tevha, entegre te
sisine bugüne kadar bugünkü değeriyle 700-800 mil-

I yon lira harcanmış olduğu halde, geçen yıl prog
ramdan çıkarılmış, bu yıl da programda yoktur. 
Milyonları tabiatın tahribine bırakmamak için Ba
kanlık bu fabrikaya sahip çıkarak hükümet içinde 
ve Devlet. Planlama nezdinde gerekli teşebbüsleri 
yaparak fabrikanın hiç olmazsa kereste ünitesinin 
faaliyete geçmesi yönünde gerekli girişimlerde bu
lunmasını rica etmekteyim. 

Ağaçlandırma konusunda da bir hususu öğren
mek istiyorum. Türkiye'de, 20,1 milyon hektar or
man arazisi vardır. Bunun 9-9,5 milyon hektarı mut
lak orman sahası, ekonomik yararlanılan saha; ge
riye kalan 11 milyon hektar saha fundalık, makilik, 
çalılıktır. Yılda 60 bin hektar ağaçlandırma yapıl
maktadır. Bu miktar 100 bin hektara çıksa, yanan 
sahalar da ağaçlandırılmasa bu sahaların ağaçlan
dırılması 100, yıl sürer. Bu arazileri uzun müddet 
böylece koruyamazsınız. Nasıl muhafaza edileceği 
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şüphelidir. Ağaçlandırılacak kısımları ayırınız, bu 
kadar büyük bir yekûna ulaşamadığınızı göreceksin 
hiz. Bu konuda da bilgi verirlerse memnun olurum. 

Sayın Başkan, sayın arkadaşlarım; 
Sözlerime son verirken aşağıdaki hususları Sayın 

Bakanın takdirlerine sunuyorum. 

Sosyal Güvenlik Bakanlığını da ilgilendirmekle 
beraber, 20 milyon civarında tarım kesiminde çalı
şanların sosyal güvenliğe kavuşturulması için gerek
li çalışmalar yapılmalıdır. 

Senelerce evvel programsız şekilde açılan ziraat 
meslek liselerinden mezun olan teknisyen gençleri
miz bugün boş gezmekte, mesleği ile ilgili bir işe gi
rebilmek için beklemektedirler. Mecburî hizmeti 
olanlar imkan nispetinde alınmakta, kendi hesabına 
okuyanlar açıkta kalmaktadır. Bu gençlerimize bir 
imkan tanınarak Türk köylüsünün ve tarımının hiz
metine verilmesinde büyük yararlar olduğu kanaa
tindeyim. Sayın Bakanın sunuş konuşmasındaki bir 
paragrafı belki bu konuya bir çare getirecektir. 

Sayın arkadaşlarım; 
Orman muhafaza memurları nüfusa kayıtlı ol

dukları ilçeden başka il veya ilçelere nakledilmiş
lerdir. Bu memurların bir kısmı 20-25 senelik me
murdurlar. Bunlar çoluk çocuğunu memleketlerinde 
bırakarak tayin edildikleri yerlere gitmişlerdir. Bu 
suretle aileler bölünmüş ve büyük sıkıntılara düş
müşlerdir. Bu memurlar küçük memurlardır. Gittik
leri yerlerde durumlarına uygun, en azından ev bu
lamamaktadırlar. Bunlar mahallî memurlar olduğun
dan çoğu kendi evlerinde oturmaktaydılar. Eğer bu 
Muhafaza memurları memleketlerinde çalışmıyor 
veya görevlerini tam olarak yerine getirmiyor, suiis
timal yapıyorlarsa, bulundukları yerde cezalandırıl
malıdır. Bu durumun, görevini yapan memurların 
huzurlu, verimli çalışmalarını engelleyen bir husus 
olacağı muhakkaktır. Bu karar yeniden gözden ge
çirilmelidir. 

2595 sayılı Kanun, teknik, sağlık, avukatlık ve 
eğitim hizmetleri sınıfında kadrosu olan personelin 
tamamına ek gösterge ve özel hizmet tazminatını 
öngörmüştür. Yukarıda sayılan sınıflarda meslekî 
öğrenim görmüş olup, genel idarî hizmetlerine ge
çenlere bu tazminat verilmemekte veya az verilmek
tedir. Bu duruma göre idareci olmak cezalandırıl
maktadır. Elbetteki, mühendis olarak göreve başla
yan bir kimse, bulunduğu müessesede yükselmeye 
çalışacak ve yükselecektir. Bu tazminat verilmeye
rek bütün teknik elemanların yerinde kalmasını, ida

reciliğe geçmemeleri mi amaçlanmaktadır? Anlaya
madım. Bu Kanunun, bu haksızlığı giderecek şekilde 
yeniden düzeltilmesi yönünde Bakanlığın olumlu 
çalışmalarını beklemekteyiz. 

Tarım Bakanlığında reorganizasyon yapılırken 
bazı genel müdürlüklerin daire başkanlığına indiril
mesi veya kapatılıp açılması hizmette aktiviteyi ar
tıracak bir husus olacağı kanaatinde değilim. Ta
rımda reorganizasyon devamlıdır. Reorganizasyon 
yapılırken verilen hizmetler iyi değerlendirilmelidir. 

Sayın arkadaşlarım, uzunca vaktinizi aldım, 1983 
yılı Bütçesinin memlekete, millete ve Tarım ve Or
man Bakanlığına hayırlı, uğurlu olmasını temenni 
eder, saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Âyanoğ-
lu. 

Sayın önder, buyurun efendim. 
NAZMÎ ÖNDER — Sayın Başkan, Sayın üyeler, 

sayın Bakan, Tarım ve Orman Bakanlığının değerli 
temsilcileri; sözlerime başlarken hepinizi saygılarım
la selamlarım. 

Bu yüce kürsüye her çıktığımda her zaman ta
rım dedim ve tarımın gelişmesiyle sorunlarını dile 
getirmeye çalıştım. Bugün huzurunuzda zamanın öl
çüsü içerisinde iki konuya değinmek istiyorum. 

Bunlardan birisi nadas alanlarının azaltılması ça
lışmaları, diğer ikincisi ise bu çalışmalara bağlı ola
rak üretim durumudur. 

Sayın üyeler; 
Nadas, kuru tarım alanlarında uygulanan bir sis

tem olup toprağın gelecek yılki ekime hazırlanması 
ve dinlendirilmesi için ekim yapılmadan boş bırakıl
masıdır. Bu boş bırakılan yılda toprak bazı kültürel 
işlemlere tabi tutulur, ot mücadelesi yapılır ve top
rak suyunun toprakta muhafaza edilmesine çalışılır. 

Nadastan beklenen esas fayda, iki yılın toprakta 
biriken nemini ikinci yılda ekimi yapılan bitkinin 
istifadesine sunmaktır. Genelde yıllık yağışın 400 
milimetrenin altına düştüğü yerlerde nadas uygula
ması yapılmaktadır. Ülkemizde nadasın en yaygın 
uygulama yeri, yağışların düşük olduğu Orta ve Gü
neydoğu Anadolu bölgeleridir. Doğu Anadolu ve 
geçit bölgelerinin büyük bir kısmında da bu işlem 
geçerlidir. 

Son yıllarda yağışların normalin üzerinde seyret
mesi, aynı zamanda bu yağışların iyi bir dağılım 
göstermesi, nadas alanlarının kaldırılabileceği izleni
mini vermektedir. Aslında yağışların uygun olduğu 
bazı toprak özelliklerinde bir yıl buğday bir yıl bak
liye cinsinden bir bitkinin ekiminin uygun olacağı-

— 363 — 
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na dair işaretler mevcuttur. 400 milimetrenin üzerin- • 
de yağış alan bazı geçit bölgesi toprakların da her 
yıl ekimi mümkün olabilmektedir; ancak yağışların 
bu şekilde devam edeceği önceden bilinmediği için, 
yüzyıllardır Anadolu'da bu sistemin uygulanmasının 
hikmetini de dikkate almak gerekmektedir. Kurak 
geçecek üst üste birkaç yıl nadastan çıkarılan top
raktan çok düşük mahsul alınmasına sebep, olunur. 

Dikkate alınması gereken diğer bir husus da Or
ta Anadolunun büyük bir kısmında toprağın çok 
sathi olmasıdır. Bu sebepten toprak suyunun top
rakta tutulması çok zor olmakta, çok hassas teknik
leri icap ettirmektedir. Yıllardır denenen metotlar 
tam olarak bir sonuç vermemiştir. Toprak kalınlığı
nın 50 cm'nin daha altına düştüğü Orta Anadolu'
nun birçok kısımlarında her yıl ürün yetiştirmeye 
yetecek nemi toprakta tutmak, bugünkü bilgi ve 
tekniklerimizle mümkün görülmemektedir. 

Doktor Yeşilsoy tarafından yapılan araştırmalar
da «en az 1 metre toprak derinliği ve 200 mm su 
tutma kapasitesini verecek faydalı su olmalıdır ki, 
ekonomik bir buğday tarımı uygulanabilsin ve Tür
kiye'de çok geniş alanlarda bu kapasiteler altında 
buğday ekimi yapılmaktadır. Bu sebepten buğday 
verimi oldukça düşüktür. Yağış yıldan yıla ve bir 
yerden diğer yere göre büyük farklılıklar göster
mektedir» şeklindeki görüşü ileri sürmektedir. 

Dünya üzerinde Orta Anadolu şartlarına benzer 
bölgelerde nadas uygulaması devam etmektedir. Ku-
zey-Batı Amerikada toprak kalınlığının 2,5 metreyi 
bulduğu ve nem tutmanın daha kolay olabileceği silt-
loam tipi topraklarda 30 yıllık yağış ortalamasının 
300 mm olduğu yerlerde nadas sistemi bütün geçer-
liliğiyle uygulanmaktadır. Nadas üzerinde yapılan ve 
27 yıl devam eden bir araştırma sonucu, bu konuda 
bazı ipuçları vermektedir. Araştırma Nebraska'da 
yapılmış olup sonuçları şu şekildedir. J 

Nadas buğday ekim sistemi ve her yıl buğday 
ekim sistemiyle karşılaştırılmıştır. Nadas-buğday şek
linde alınan, her sene buğday ekilene nazaran yarı 
kurak şartlarda ortalama üç kat fazla ürün verdiğini 
göstermiştir. Nadas buğday sistemi, harcanan zama- I 
nın % 30 undan fazlası başarısız geçen her yıl buğ
day sistemi ile karşılaştırıldığında hiçbir ürün kaybı 
olmadan düzenli bir üretim sağlanmıştır. Yıllık ya
ğış 240 mm ile 440 mm arasında olduğu zaman na
das buğday sisteminin ortalama su kullanma tesiri' 
her yıl buğday şeklinden % 80 fazladır. Bu da gös
termektedir ki, yıllık yağışın 430 mm'nin altında ol- j 
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duğu zaman nadas buğday sisteminin kışlık buğday 
üretimine etkisi fazladır. Yağış 580 mm ve daha 
fazla olduğunda azotlu gübre ile her yıl buğday 
ekiminde kullanılan suyun tesiri azotsuz nadas buğ
day sistemi kadar olmuştur. Nadas buğday ekim sis
teminde azot muhteviyatı her yıl buğday sistemin
den % 22 daha yüksektir. v 

27 yıl süren çalışmalarda uygulanan pratiklerin 
yıllık ortalama verimleri tespit edilmiş ve her yıl 
ekimde verim yönünden devamlılık gösteren bir esas 
bulunamamıştır. Genellikle her iki sistemde de su 
miktarı artıkça tane verimi artmıştır. Eğer daha faz
la faydalı su meydana gelmişse, 61 cm su ile her se
ne ekim sisteminde verim en yüksek seviyeye çık
mıştır. 1965 yılında 540 mm yağış elde edilmesine 
rağmen, yağışın dağılışı iyi olmadığı için her yıl ekim 
sistemi bu yıl başarısız kalmıştır. Bunun aksine 
1952 yılında yağış dağılışı iyi olmuş 460 mm yağış 
ile iyi bir verim elde edilmiştir. Bu, her yıl ekim 
sisteminde yağışın dağılımı önemini vurgulamakta
dır. Yağışın miktarı ve dağılımın verim üzerine et
kileri çok fazladır. Bu konuda dünyanın çeşitli .ül
kelerinde pek çok araştırma yapılmıştır. Konu ile 
ilgili yapılan çalışmalar bizi aşağıda arz edeceğim 
sonuçlara götürmektedir. 

1. Gelişen teknolojinin en önemli etkeni gübre
dir. Su olmaksızın gübreden elde edilen yarar sınır
lıdır. 

2. Yağışın Nisan-Mayıs ortalamasında meyda
na gelecek 1 mm lik artışı ortalama buğday verimi
ni 4,72 kilogram/hektar, üretimi ise, 40 bin ton ar
tırmaktadır. 

3. Ocak-Şubat ayları sıcaklığındaki 1 santigrat 
derecelik artış ortalama buğday verimini 20 kilog
ram/hektar, üretimi ise, 122 bin ton artırmaktadır. 

4. Haziran sıcaklığında bir derecelik artış orta
lama buğday verimini 48 kilogram/hektar, üretimi 
ise, 255 bin ton azaltmaktadır. 

Yukarıdaki araştırma sonuçlarının ışığı altında 
Türkiye'deki nadas alanlarının yapılabilecek uygula
malarda ilk akla gelenlerini şu şekilde belirleyebili
riz. 

Bunlar, mikro klimalar ve toprak özellikleri dik
kate alınmak suretiyle nadas alanlarında teknik ta
rım teşkilatının denetim ve işbirliğinde adalar halin
de her yıl bir yıl buğday, bir yıl baklagil cinsinden 
bir bitkinin ekimi yapılmak suretiyle aynı bölgede 
uygun yerlerde nadasın kaldırılması cihetine gidil
mesi. Amerika Birleşik Devletlerinde olduğu gibi, 
buğdaydan sonra toprak hazırlığı ve akabinde ye-
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meklik veya yemlik bir baklagil türü ekilmek su
retiyle erken yaz hasadıyla, bu ürünün yeşil olarak 
tüketime arzı yiyecek ve yem olarak sağlanabilir. 
Böylece toprağın mümkün olduğu kadar erken bir 
şekilde bitkiden arındırılması sağlanmış ve toprak
tan yaz boyu bitki tarafından su tüketimi önlenmiş 
olur. Yukarıda izahına çalışılan sistemlerle kuru ta-

; rım alanlarında yarı nadas uygulanması yapılmış 
olacaktır. Bu surette ileride meydana gelecek daha 
kuru <bir devrede çiftçilerin fazla zarara uğramadan 
kurtulmaları mümkün olur. 

Türkiyemizde nadasın tamamen kaldırılabileceği
ni savunan ilim adamlarımız olduğu gibi (ki, bun
lardan birisi de Sayın Hocam Profesör Dr. Osman 
Tosun'dur, 1982 de yapılan bir tarla gününde ile
riye sürmüşlerdir) kısmen kaldırılabileceğini öne sü
ren ilim adamlarımızda vardır, Sayın Profesör Ho
cam Prof. Dr. Osman Tekinel (ki, II. tzmir İktisat 
Kongresinde sunduğu tebliğde nadasın bizim ileri
ye sürdüğümüz görüşe yakın olarak 2 milyon hek
tar azaltılabileceğini söylemektedir) 

Sonuç olarak. Yazılı kayıtlara göre 10 bin yıldan 
beri buğday ve arpa ekiminin yapıldığı Anadolu 
topraklarında iklim ve toprak özelliklerine göre, yö
re yöre, köy köy kendine has ekim sistemi yapıla-
gelmektedir. Yeni buluş ve sistemler bu uygulama
ları ne şekilde etkileyebilecektir, bunu da zaman gös
terecektir. Demek ki, sekiz ila dokuz milyon nadas 
alanının tamamen kaldırılması bugün için mümkün 
olamamaktadır. Bunun kamuoyunda bu şekilde bi
linmesinde yarar vardır. 

Değinmek istediğim ikinci konu, tarımda üretim 
planlamasıdır. Benden evvel konuşan arkadaşlarım 
da bu konu üzerinde durdular. Bendeniz Yüce Ku
rulunuzda bunu bir örnekle açıklamak istiyorum. 
1978'de 177 300 hektar olan mercimek ekim alanı 
1981'de 255 bin hektar olmuş, 1978 de üretim 180 
bin ton, 1981'de ise 280 bin ton olmuştur. Merci
mek ihracı ise, 1981'de 228 386 ton olmuştur. 1982 
de mercimek ekim alanı 800 bin hektara yükselmiş, 
üretim ise 1 milyon ton olmuştur. 1982 yılının ilk 
altı ayında ihraç edilen mercimek miktarı 95 bin ton
dur. Bu demektir ki, ihracatımız yıl sonu itibariyle 
200 bin ton civarında olacaktır. Buna iç tüketimi de 
ilave edersek 250 bin ton eder. Geriye 750 bin ton 
mercimek şiı anda üreticinin elinde, üreticinin depo
sunda, çok az bir kısmı da Toprak Mahsûlleri Ofi
sinin deposunda. Bu konu ile ilgili olarak jdün Büt
çesi görüşülen Ticaret Bakanlığımızın Sayın Bakanına 
bu konuda yazılı bir soru tevcih etmiştim, ancak ' 

kendileri bunun cevabını bilahara yazılı olarak vere
ceklerini beyan ettiler. Bir taraftan (Tarım ve Orman 
Bakanlığının gayet olumlu çalışmaları sonucu nadas 
alanlarının azaltılmasıyla ilgili, baklagillerden, özellik
le mercimek ve nohutun ekimi üreticilere yaptırtıl-
mış, ancak diğer bir bakanlık; yani bunun pazarla
masını üstlenen bakanlık konunun üzerine gerektiği 
şekilde gitmediği için bugün üretici çok güç durumda 
kalmıştır. 

Yine bununla ilgili olarak eğer bir tarımsal üre
tim planlamamız olsa idi bugün örneğini verdiğim 
ve dana çok örneklerini sayabileceğim diğer soğan, 
patates, karpuz vesaire ile ilgili bitkisel üretim duru
mumuz bu durumda olmayacaktır. Bu konuda mem
nuniyetle haber aldığımız ve aynı Bakanlığın eski bir 
mensubu olarak devamlı takip ettiğimiz Bakanlığı
mızın çok olumlu çalışmaları vardır. Bu çalışmala
rın bir an evvel bitirilmesinde sayılamayacak kadar 
faydalar vardır. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Ülkemizin tarımsal potansiyelini bir örnekle açık

layıp, Sözlerimi bitirmek istiyorum. Bugün Türkiye 
ihracatının toplamı Cumhuriyet tarihinin en üst se
viyesi olmasına rağmen, 4 milyar dolar civarındadır. 
Ülkemiz dış görünümü itibariyle bir tarım ülkesi
dir. Oysa sanayi ülkesi olan ve tarım potansiyeli 
bizim 1/3'ümüz olan Fransa'nın 1980 yılı tarım ürü
nü İhracatı 10 milyar dolardır. Türkiye bu hesapla 
da 30 milyar dolarlık bir tarım potansiyeline sahiptir. 

Tarım ve Orman Bakanlığının 1983 Yılı Bütçesi
nin memleketimize, çiftçimize ve Bakanlığımıza ha
yırlı ve uğurlu olmasını diler, hepinizi en derin say
gılarımla selamlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Önder. 
Sayın üyeler; 
Tarım ve Orman Bakanlığı Bütçesi üzerinde söz 

isteyen üyelerimiz konuşmalarını tamamlamışlardır. 
Sayın Komisyon, bir diyeceğiniz var mı efendim 

bu konuşmalara karşı?.. 
BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ CE

MİL ÇAKMAKLI — Yoktur Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Komisyon. 
Sayın Bakanım, buyurunuz efendim. 
TARIM VE ORMAN BAKANI SABAHATTİN 

ÖZBEK — Sayın Başkan, Danışma Meclisinin sayın 
üyeleri; 

Değerli hatiplerin buradaki yapmış olduğu gö
rüşmelerden sonra ben, bana ayrılan yarım saati na-

' sil kullanacağım diye düşündüm. Acaba sizlere tak-
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dim ettiğim notu okumaya başlasam, bir defa de
nedim 2,5 saat sürdü; olmuyor. Okumasam, anlat
maya başlasam onu da denedim, o dört saat sürü
yor. Bir avantaj kendi kendime temin etmeye ça
lıştım, onun için raporu bu sabah erkenden tak
dim ettim ki, sayın üyeler belki yemek zamanında 
fırsat bulurlar okurlar, kendilerinin zihinlerine ta
kılan meseleleri ortaya koyarlar, onları cevaplandır
mak suretiyle bu yarım saati en iyi değerlendiririm. 
Onun için Sayın Başkanım, müsaade buyurursanız 
ben bu raporu okumayacağım. 

Yalnız bir noktaya işaret etmeme müsaade bu
yurun. Bu raporlar büyük emeklerle meydana geli
yor ve burada okunmadığı zaman da zabıtlara geç
miyor; zabıtlara geçmediği için de ileride bunlar, 
kütüphanelerde ya bulunabiliyor ya kayboluyor. Onun 
için, acaba Sayın Meclisiniz lütfeder bütçe müza
kereleri .bittikten sonra bu nevi okunmayan raporları 
bir ilave olarak bütçe görüşmelerinin arkasına ilave 
edebilir mi? Eğer böyle olursa, 50 sene sonra şurada 
konuşan bir tarım bakanı, 50 sene evvelki tarım ba
kanı neler demiş, bunları alıp bulabilir. 

Ben, Birinci Meclisin zabıtları neşredildikten son
ra onları okudum, çok istifade ettim. Binaenaleyh, 
bu istifadeyi sağlamak yönünden takdirlerinize arz edi
yorum bu meseleyi. Gerçekten raporların bir yerde 
tahkim edilmesinde büyük fayda vardır. 

Sayın Başkanım, değerli hatip arkadaşlarımızın 
görüşmelerinden şu noktaya geldim : 

Allah'a şükür hiçbir arkadaşımız, «Buğday yok, 
ekmek sıkıntısı var; et yok, yiyecek sıkıntısı var; 
meyve yok, vitamin sıkıntısı var; sebze yok, vitamin 
ve selüloz sıkıntısı var; tavuk yok, zevkimiz azaldı; 
balık yok, akşamları değişik bir yemek yiyem'iyoruz» 
•diye bir şey demedi. 

Demek oluyor ki biz, Tarım Bakanı olarak (Ben 
öyle görüyorum Tarım Bakanı olarak işimi) Türk 
milletine her istediği gıdayı temin edebiliyoruz. Be
nim birinci vazifem bu. 

ikinci vazifem, sanayie dönüyorum, sanayiden de 
bir gürültü çıkmıyor. «Pamuk yok. Ne yapacağız?.. 
Efendim, tekstil endüstrisi durdu» diyen yok. Yağ 
sanayi, «Sıkacak madde yok, fabrikalarım durdu» 
demiyor. Demek ki, (Sözü uzatmamak için arz edi
yorum) tarıma bağlı olan endüstride de hammadde 
bakımından bir sıkıntı yok. 

Öte yandan, ihracata dönüyoruz. Ben, Sayın Baş
kanım, 1962 - 1965 yılları arasında üç sene üniver
site profesörü olarak AID'den yardım almak su
retiyle Tarım Bakanlığıyla müştereken ihracat dene

mesi yaptım Türkiye'de; üç sene. Kestel'de şeftaliyi 
sandığa yükledim, Cevent Garden'da l şeftaliyi sattım. 
Kestel'de at arabsına bindirdim, Cavent Garden'da 
soğuk hava kamyonundan indirdim, piyasayı takip 
ettim. Aynı işi, Mersin'de portakalı bindirdim, gittim 
Hamburg'ta müzayede salonundaki durumları tespit 
ettim ve bu zamanlarda benim raporlarımda şu vardı, 
diyordum ki: 

iyi bir piyasa var, gerçekten öyle, malımız satıla
bilecek, gerçekten öyle, bizim mallar kalite itibariyle 
daha yüksek, gerçekten öyle; ama mal yok. iki kam
yon şeftali gönderiyorduk, arkasından fiyatlar üç mis
line çıkıyordu; niye?.. Dahili piyasada mal kalmıyor
du, dolayısıyla çekip getiriyordu fiyatları. 

Şimdi, ihracat bakımından da böyle bir sıkıntı
mız yok. Demek ki orada da vazifemizi yapmışız 
biz; çünkü bu yükler tarımın üstüne yüklenmiş bir 
defa. «ihracatımız % 50'ye, % 55'e düştüğü zaman 
geriliyor» diyorlar. (Ben bunları zaten kabul etmi
yorum ya). Hem geriliyor, hem üç milyara çıkıyor. 
Nisbî olarak geriliyor yüzdeler; ama rakamlar, kilo
lar, tonlar, gelen dolarları hesap ederseniz gerileme 
yok, devamlı ilerliyoruz. 

Eskiden ben ziraat mahsulünü hammadde olarak 
satıyordum, şimdi alıyor, endüstri maddesi haline 
getiriyor, onu benim hesabımdan çıkarıyor ve dola
yısıyla diyor ki : «Tarım geriliyor.» Yani domates 
ihraç edersem tarım mahsulü, domates salçası ihraç 
edersem sanayi ürünü; meyve ihraç edersem tarım 
mahsulü, meyvesuyu ihraç edersem sanayi mahsulü. 
Böyle olduğu için bir gerileme var gibi geliyor; fa
kat biz biliyoruz ki, ziraat mahsullerinin ihracaatı, şu 
arz ettiğim sebepler dolayısıyla artıyor. Orada da 
bir sıkıntı yok. 

Şimdi çok entresan bir durum var Sayın Başkan, 
Allah o günü bize gösterdi. Diyorlar ki : «Mal çok 
ne yapaacğız?..» Şimdi biraz da siz düşünün diyorum, 
biraz da siz düşünün. Ben Türkiye potansiyelini iş
letmek için görev almış bir adamım. Tarım potansi
yelini işletme vazifesiyle görevliyim. Ben o vazifeyi 
yaptım mı ondan sonra size dönerim, derim ki satın, 
alın, yedirin, içirin, ne yapıyorsanız yapın; ama kul
lanmak mecburiyetindesiniz (Onu da söyledim) veya 
benim karşıma planlı çıkın, bana deyin ki «Ben sat-
sam satsam 300 bin ton mercimek satarım, daha 
fazla satamam, üretme.» Ne yapayım, fiğ yap yerine; 
ne yapayım, fasulyeye dön; ne yapayım, nohüta dön, 
Bunları demediğiniz müddetçe, ben en iyi yetişeni,. 
dönümden en fazla mahsul vereni, çiftçinin cebine en 
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fazla para getireni düşünürüm; benim vazifem o; 
'ben öyle yapıyorum. Şu halde, o noktaya geldik şim
di: Deniyor ki, «Ne yapacağız bunları?..» 

Geçen, gün bir arkadaşa söyledim : Çok entresan-
dır dünyanın ekonomik gargaşalıkları diyeyim, belki 
en doğrusu o. Bir taraftan «400 milyon aç» diye ga
zeteler manşet atıyor, bir tarafta biz fazla ürettiğimiz 
masulü ne yapacağız diye düşünüyoruz. Bu hesap
ların içerisinden çıkacak ekonomistler var, maliye
ciler var, ticaretçiler var... Çıksınlar bize yol göster
sinler. • 

Geçenlerde Amerikalı grup - geldi, gelmedi de ben 
çağırdım, gelin buraya, siz tarım mevzularında ko
nuşmaya gelmişsiniz, beni görmeden gidiyorsunuz, 
tou ne biçim iş dedim de utandı geldiler ve onlara 
ben şunu söyledim : Benim üretimde sıkıntım kal
madı. Ben tohumluk problemimi çözmüşüm. Yüzde 
yüz mü?.. Hayır; ama % 40, ama % 50, gelecek se
ne % 70, 'bir dahaki seneye % 100. Çözmüşüm. 
Gübre problemimi çözmüşüm, mücadele problemimi 
çözmüşüm, makine pro'blemimi çözmüşüm. Ben şim-
<di şu adamı ariyorum : «Market out look» dediğimiz 
pazarın geleceğini görüp bana haber verecek adam; 
ben onu arıyorum. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım sik sık üretim plan
lamasından bahsettiler. Bir an evvel üretim planlaması. 
Üretim planlaması neye göre yapılacak?.. Eğer pazar 
etütleri benim elimde olmazsa, bana birisi gelip de-
mezse ki, dünyada gelecek sene soğan azalacak, pa
tates çoğalacak, ıspanakta durum şu, şunda şu ele
mezse ve hatta bunların müstakbel fiyatları hakkında 
da bir tespit, bir tahmin yapıp söylemezse, ben üre
tim planlamasını neye göre yapacağım? En iyi ara
ziden en fazla mahsul alımına göre. O zaman zaten 
o planlamaya lüzum yok; bugün yaptığımız iş de o. 
En fazla ürün nereden alacaksan oraya ekiyorum ben 
onları. 

Üretim planlaması, ekonomik meseleyi çözdüktcı 
sonra olacak bir iş. Üretim planlaması deyip deyip 
o kadar da bel bağlamaya lüzum yok. Üretim plan
lamalarını çok iyi yapmış milletlerin aç olduklarını 
da biliyoruz. Yani, ekim sahasını tespit ediyor, bunu 
ekeceksin diyor. Mahsulü kendisi alıyor. Kendisi hal
kına diyor ki, bu kadar yiyeceksin. İhracat servisine 
de diyor ki, bu kadarını ihraç edeceksin. Ondan son
ra dönüyor arkasına bir bakıyor ki, tutmadı... 

Yani, üretim planlamasını tamamıyla reddetmi
yorum; elbettekİ bir noktada bir plan lazım; ama 
Türkiye'nin bugünkü problemi, tarımda problemi, üre

tim planlaması kalmıştır sözüne katılmıyorum. Biz 
zaten, görgüsüz, öteden beriden duyarak tarım yapan 
bir millet değiliz. Biz bin seneden beri bu toprağın 
neresinde ne yetiştiğini biliyoruz. Falan köyü bili
yoruz. Bir tütünü alıyorsun, şu köy birinci mal ge
tirir, bu köy ikinci mal getirir... Köy köy biliyoruz. 

Şimdi, ne yapacağım üretim planlamasına göre? 
Tabiî ki, o tütünün en iyisini veren yerde gidip onu 
yetiştireceğim. Tüm mahsullerde (böyleyiz. 

Sayın üyeler; 
Kaliforniya'ya gittiğim zaman, vasıtayla geçiyor

duk, yanımda Bir Amerikalı profesör vardı, tepeler
de erik ağaçları gördüm, bilmezlikten gelerek, bun
lar ne ağacı dedim. «Erik ağacı» dedi. Yahu burada 
sulama var mı dedim; yokmuş. E, burada erik olmaz 
dedim, «Biz de onu gördük, söküyoruz» dedi. «Yeri
ne badem dikiyoruz» dedi. Türkiye'de böyle hadise 
yoktur. Türkiye'de yetiştirici eriğin, bademin, cevi
zin nerede yetiştiğini bilir. Nerede bilmez?.. Yabancı 
menşeli mahsullerde 'bilmez. Muzda bilmiyordu, na
renciyede bilmiyordu, üç - 'beş senelik tecrübeyle kav
radı (O zekâyla çabuk kavrıyor) yerlerini tahdit etti. 
Neden muz Mersin'e gelmedi? Neden Adana'ya gel
miyor? Neden Antalya'nın içine gelmiyor da Alanya' 
da belli bir noktada kalıyor?.. Biliyorlar; orası soğuk 
yemeyen 'bir mıntıkadır, o kadar diyorlar. 

Binaenaleyh, bizim üretim planlamalarının temel
lerinde bütün bunlar yatıyor. Onun içindir ki, zor; 
ama dediğim gibi, biz işi şuradan ele aldık. Evvela 
üretim tahmini yapalım dedik. Yediğimiz, içtiğimiz, 
ürettiğimiz belli olsun. 

Şimdi arkadaşlar birtakım rakamlar verdiler. Ak
sini söylesem diyecek ki, yahu sizin istatistiklerden 
çıktı bunlar. Ben de biliyorum; ama acaba hakikaten 
750 bin ton mercimek köylünün ambarında duruyor 
mu durmuyor mu? Ben bilmiyorum. Ben bunu öğ
renmeye çalışıyorum, işte yaptığım esaslı çalışmalar
dan 'bir tanesi, üretim tahmini ve üretim miktarlarının 
doğru dürüst tespitine ait olan çalışmadır. 

Onun için bilgisayar merkezini kurduk, Geçen 
sene, kuracağım dedim, zatıâlileri hatırlarlar ve bu 
sene Anayasa oylamasında kullanıldı bizim orası. Bi
tirdik yani, zamanında bitirdik. Şimdi uzaktan algı
lama metodu içerisindeyiz. Adam yetiştirdik, uzman
lar getirdik, fotoğraflar getirdik, renkli fotoğraflar 
getirdik, tatbikat yaptık ve orada başarılı olduk. 
1983'te zannediyorum ki, büyük ölçüde bu uygula
mayı da kullanacağız. Modern teknik olarak getirdi
ğimiz, tarımda bunlar. 

— 367 — 



Danışma Meclisi B : 23 24 . 11 . 1982 O : 2 

Sayın Başkanım, 
Arkadaşlar lütfettiler teşkilatımı yer yer methet

tiler. Hakkın verilmesi iyi şeydir, iyi çalıştılar ar
kadaşlarım. Doğrudur, ben de kendilerine katılı
yorum ve teşekkür ediyorum hepsi namına. Gerçek
ten elinden gelen gayreti göstererekten şu dediğimiz 
seviyeye gelmeye çalıştık. Zannediyorum ki, önümüz
deki seneler bu birikimle daha başarılı birtakım çalış
malar olacaktır. 

Birtakım sorunlar var ki, geçen sene de söyledim, 
hatta bu işe başladığımız günden beri söyledim, mü
saade etsinler burada bunu yeniden 'ben ortaya koy
mayayım. Yani diyor ki 'bir sevgili arkadaşım, efen
dim (Toprak - Su buraya gitmeden olmaz, Toprak 
Mahsulleri 'buraya gelmeden olmaz, o gelmeden ol
maz, bu gelmeden olmaz... Bütün raporlarımda aynı 
şeyler var. Olacak belki 'bir gün. Yavaş yavaş olu
yor, gelişiyor; ama onlar olmayacak diye de biz de 
oturmuyoruz; kendi kendimize yol buluyoruz. 

Mesela ben Toprak Mahsulleri Ofisinin Tarım 
Bakanlığına bağlanmasında en büyük gerekçemi to
humculukta kullandım. Dedim ki, eğer Toprak Mah
sulleri bende olursa, ben Devlet Üretme Çiftliklerin
de ürettiğim tohumlukları buraya aldırırım; buğdayı 
getiren adama buradan tohumluğu veririm, bir takas 
muamelesi gibi yaparım; aradaki fiyat farkı benim 
lehimeyse ben alırım, onun lehine ise, ona veririm; 
fakat bir elden tohumluğu tevzi ederim. Olmadı. Ne 
yapalım? Boş mu oturacağız? Dört milyar lira kredi 
aldık Ziraat Bankasından. O dört milyar lirayla bu 
işi çevirdik. Ofis bizde olsaydı bu paraya lüzum kal
mayacaktı; ama çevirdik, işimizi yaptık. 

Binaenaleyh, birtakım zorluklar var diye bırakmı
yoruz. Bir kuzu besisi meselesi var raporumda Tak
dim ettim. Çok güzel bir iş, çok gelişen bir iş. Yani 
üç ayın içerisinde birdenbire üç - dört milyar lira net 
kazanç getiriyor efendim. Ne yapalım?.. Et-Balık 
Kurumuna, gel otur şunun mukavelesini yapalım, 
sat dediğimiz zaman «Ben giremem mukaveleye» de
di. O zaman köylüye gittim, köylü dedi ki, ben ki-r-e 
satacağım? Beni celeplerle karşı karşıya getirme. An
latabiliyor muyum?.. Ama ona rağmen, aldığımız 
tedbirlerle bir senenin içerisinde iki misline, üç m'.s 
line katladık ve bu sene dört misline katlayarak gi
diyoruz. Satacağız, sattırıyoruz, peşine düşüyoruz. 

Binaenaleyh, birtakım sıkıntılarımız var diye bı
rakmadık yakasını. Aynı şey toprakta Var. Orada ;a-
boratuvarlar var, toprak analizleri yapan. Olmadı, bir 
kısmını biz kendimiz yaptıramayınca, tuttuk onun 
üzerine biz de yaprak laboratuvarlarını kurduk, hiç 

değilse yaprak laboratuvarlarından gübrelemeye gi
delim diyerekten meseleyi yürütmeye çalıştık. Böyle
ce noksan olan birtakım kısımları tatbik etmeye ya-
hutta geliştirmeye gayret ediyoruz. Biraz yolu uza
tıyor, belki bazen masraflı oluyor; ama ne olursa ol
sun, yolları bildiğimiz için, orası olmadığı zaman 
hemen öte tarafa direksiyonu kırıpv oradan ileriye 
doğru gitmeye gayret ediyoruz. 

Efendim, ormancılık mevzuunda, buradaki saatler 
içerisinde ne konuşsam hiçbir şey çıkaramam; çünkü 
beş dakikada, üç dakikada, üç değerli arkadaşımın 
ormancılık mevzuunda söylediklerine tam cevap ve
remem. Yalnız şunu söyleyeyim; orman sanayii ku
rulurken bize kimse sormaz.. Söyledi zaten arkadaş
larım. Tenkit etti etti, ben dedim ki içimden, yahu 
bu bilmiyor, bunun bizimle alakası yok dedim; fakat 
en sonunda bağladı lafı, dedi ki, «Bunun Tarım ve 
Orman Bakanlığının da haberi yok bu işlerden; baş
kası yapıyor» dedi; doğrudur. 

Dün kontrplakçılar bana geldiler, benden tomruk 
istiyorlar; hem kayın tomruğu istiyorlar. «Beyefendi, 
bizim fabrikalar durdu, ne olacak?» diyorlar. Bana 
mı sordunuz yahu dedim. Yani, bu fabrikaları ku
rarken siz, Türkiye'de ne kadar kayın var, buradan 
ne kadar kesilir her sene, bize ne kadar kayın ve
rebilirsiniz diye bir şey sordunuz mu? Yok. Ben size 
gelip de yahu, bizim kayınlar çürüyor, fabrika kurun, 
alın şunları satın dedim mi?.. Demedim. E, peki şim
di bana neden geldin?.. Şimdi anlatın bana neden gel
diğinizi dedim. Bir şey yayıldı etrafa, bu hallâl-î müş-
kilattır, yani zorlukları yener, bir şeyler yapar, onun 
için gidin hele bir anlatın dediler, geldik dediler. 
Yendik de, en sonunda bir şeyler yaptık; ama .dedim 
ki, şunu bilin ki, (Bir arkadaşımız daha değerlendir
di) hem odun bakımından, hem tomruk bakımından 
şunu kesin olarak bilmek lazım ki, genişleyen bir en
düstriye hammadde temin edemez Türkiye orman
ları. Daha 20 sene edemez belki. Yeni getirdiğimiz 
hızlı büyüyen türlerle işi geliştirebilir de kısa zaman
da başka başka sahalardan yardımcı olmaya çalışır
sak, belki ileride bir ferahlık olur; ama bu 20 sene 
içinde olmaz. 

Odunda... Efendim yakacak olarak değil de bir 
de şimdi o çıktı; tutuşturucu. Yani, eskiden çıra ko
yardık, üzerine de üç tane tahta parçası, o tutuştu
ruyordu. Tutuşturucu olacakmış... Canım bu laf. Bu
nu demek kolay, ama laf. Gel Şarka, koy saç sobayı, 
neyi tutuşturucu kullanacaksın, eline geçeni doldura
caksın içerisine. O da öyle yapıyor. 
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Peki ne olacak, lif yonga dururken hesap yapın 
efendim, diyor. Demiyor ki, yahu bu kadar kârlı iş
ler varken bu yakılır mı?„ Yakılmaz diyorum. Peki; 
ama sana da bir sual sorayım; sen bu kadar kârlı 
iş yapacaksın diye ben de vatandaşı donduracağım 
mı? Tercih yapmak mecburiyetindeyim. Bugünkü ter
cihimiz o'dundur. 

Aynı şey gübrede var, yani bu mantıktan yürü 
Türkiye'de tezek yakılır mı? Yakılmaz; ama başka 
çaresi yok ne yapacak. Diyorlar ki, kömür getir, 
linyit. Bunu söyleyen arkadaşlar benim kadar da bi
liyorlar bu işleri ki, bunlar çok denendi, bu Orköy 
sobaları. Orköy'ün belki kuruluşunun sebebi olmuştur, 
sobayla işe başladı, köylere soba ne sobası linyit, ku
zine dediler onlara hem yemek pişiyor, hem ısınıyor 
işte onlardan, belki 20 - 30 sene gayret ettiler, çalış
tılar; ama sökmedi, söktüremediler. Biz şimdi o gay
retin içindeyiz yeniden; ama kısa zamanda olmaz. 

Türkiye'nin problemleri var, kendilerine söylediğim 
için yine burada söylemekte mahzur görmüyorum, 
açık açık söyledim; es'ki rahatlıklardan biraz vaz
geçin, biraz da yardımcı olun dedim. Şimdi, Ka
radeniz'de bir Alpgülü vardır, rodedendron diye bir 
nebat. Bolu Dağından geçerken Haziran aylarında gö
rürsünüz kırmızı kırmızı fevkalade güzel çiçek açar; 
ama vazoya konmaz, çabucak solar, kokusu iyi de
ğildir, onun için de kimse almaz. Alın bu rodedend-
ronları dedik işte tam sizin işinize yarayan şey, lif 
yongaya. Getir aşağıya da alayım diyor. Dedim çık 
yukarıya da topla, madem ihtiyacın var, madem ih
tiyacın var çık topla. 

Hayır ben getireceğim, bekleyecek, kuruyacak, 
kuruduktan sonra bu ağacın bir hususiyeti var, bu
na ondan sonra hızar yanaşmıyor, hızar kesemiyor 
çelik gibi oluyor, işe yaramaz oluyor. Binaenaleyh, 
taze taze kullanmak mecburiyeti var. O zaman kul-
nacak sen olduğuna göre al, taze taze götür kul
lan, oradan benim odundan da elini çek. Böyle bir
takım şeylere giriyoruz. 

Bir de ithal etme imkânları var, ithale gidin de
dim. ihracatınızdan yüzde bir miktarı, merinos ku
maşı ihraç ediyor, merinos yünü ithal ediyor, sen de 
kontrplak madem ihraç ediyorsun yerine getir ke
resteyi karşıla; ama ormana fazla yüklenme, orma
nın yüklenecek yeri kalmamıştır. Benim orman me
selesindeki görüşüm budur, ormanı biz belli bir sü
re koruyacağız. 

Bir adkadaşımız güzel hesap yaptı, o hesaplar bi
zim uykumuzu kaçırır. Senede 100 bin hektar, daha 
bu sene olursa başladık şimdiye kadar 20 - 30 bin 

hektar, bu 30 bin hektarla bu 8 milyon 9 milyon 
hektar ağaçlanır mı sözü benim ilk geldiğim gün uy
kumu kaçıran meseledir; ama ben orada da bazı 
şeyler düşündüm, şimdi söylersem belki yeni bir 
münakaşa açarım, onun için müsaade ©din de söy-
lemeyeyim, gelecek sefer söyleyeyim ne gibi yollar 
bulduğumu. «Söyleyin» sesleri.) 

Var her şeyin yolu var, imkânı var, araştırmak 
lazım. Şimdi efendim, müsaade edin arzv edeyim : 

Oldum bittim şöyle birtakım şeyler dönüyor Tür
kiye'de, adet, yüzde, miktar her şeyi bu idare edi
yor, bu işi. Türkiye'de 22 milyon hektar orman var. 
Evet. Bir zamanlar kaç milyon hektardı, 14 milyon 
hektardı. Evet, ben asistandım fakültede benim üs
tümde de Kâzım Mıhçıoğlu otururdu Allah selamet 
versin hâlâ hayatta, gelir gider konuşurduk ne kadar 
14 milyon hektar derdi. Ondan sonra 22 milyon 
hektara çıktı, 8 milyon fark % 50'nin üzerinde. 

Şimdi ikinci bir mantık geliştiriliyor; gerçi böy
le bir iş yaptık söyledik 22 milyon hektarı; ama bu
nun 8,5 milyon hektarı işe yarar, gerisi yaramaz. 
Ben o fikirde değilim bir defa. 

Ben, o 22 milyonun olmasından da memnun de
ğilim. 10 milyon olsun; ama hepsi işlenir orman ol
sun, o halde getireceğim diyorum ormanları, yani or
manda entanziteyi getireceğim. Sen ormanda ne ya
pıyorsun, iki tane ağaç koymuşsun hektar diye ya
zıyorsun, iki ağaç var içinde. Hayır ben diyorum ki, 
orada bulunması gereken 250 ağaç mı, 250 ağacı 
koyarım işte o zaman hektar derim, işte ağaçlama
nın politikası bu. Ormanda yatırımın politikası bu 
ve ağaçlamanın genelde politikası bu. 

Sayın üyeler; 
Şunu memnuniyetle arz edeyim, insan tabiî içi

nizden öyle de geçebilir, hani yaşlandıkça zor öğre
nir, o öğrendiğini zor tatbik ©der falan gibi şeyler 
aklınıza geliyorsa, şunu söyleyelim ki, emin olun çok 
kolay öğreniyorum, çok kolay öğreniyorum. Yani 
iki senede ben bu ormanı ziraatten daha iyi öğren
dim, her tarafıyla öğrendim. 

Onun içindir iki, Sayın Âyanöğlu onu söyleye
yim size, bizim orman muhafaza memurlarını ora
dan oraya alıyorsunuz, oradan oraya alıyorsunuz 
onlar ev bulamıyorlar, şöyle. Bunların hepsinin loj
manı var; bunlar laf, şehirde oturma'k istiyorsa o 
başka; ama ormanda oturacak adamın da lojmanı 
var. O lojmandan çıkıyor bu lojmana, bu da bu loj
mandan çıkıyor, o lojmana gidiyor. Bu denenmiş, 
adam kendi köyünde, kendi kasabasında kolculuk ya-
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pamıyor; nasıl iki polislik yapamazsa. Onun için biz I 
onu oraya aldık, onu oraya aldık hiçbir sıkıntı yok. 
Bazı şikâyetler elbette olacak, o şikâyetleri de göze 
aldık. Yalnız, kimseye zülüm etmedik, rahatsızlık 
vermedik bunları hep düşündük. Lojmanı var mı, 
gittiği zaman kalacak yeri var mı, çalışanı var mı 
yok mu o hesaplar yapılmıştır. O yönüyle arz et
mek istiyorum:, ormanın lafları bir birinin peşine 
takılıp gelince böyle tabiatiyle yürüyüp gidiyor. 

Şimdi kusura bakmasın arkadaşlar pasajlar ve
riyorum, çünkü başka türlü bu yarım saatte belki 
bitmek üzere, onu da bilmiyorum ya. ' 

Sayın arkadaşım Hayati Gürtan Bey benim alın
ganlığımdan bahsetti. Öyle anlıyorum ki, o alıngan, 
yani ben hiç alınmadım, niye alınayım, ne olmuş, ne 
derse desin öğreniyorum, Allah razı olsun diyorum, 
gidiyorum bugün bir şey daha öğrendik diyorum; 
ama ormanın hakkında her söylediğime de kızma
yın. Diyor ki, kızmıyoruz, alıngan diyor. Kızıyorlar 
efendim. Bakın basit bir şey bir mecmuada adım 
çıktı Orman Derneği yazmış. Kaç defa gelmişte içe
ri almamışız, bu ormancıları sevmezmiş. Mecmuayı 
getirdi Orman Genel Müdürü. 

Dedim söyle bunlara, ben buraya miısafircilik 
oynamaya mı geldim. Onlar bana gelecek, ben onla
ra gideceğim; onlar tekrar gelecek ben tekrar gide
ceğim; sade orman değil, ormanın iki tane var, zi
raatın İki tane var, veterinerin iki tane var, sağlık I 
memurları, teknisyenlerin var, var, birine gidince 
hepsine gitmek lazım. Benim başka işim gücüm yok 
mu?. Onun için hiç birisine gitmedim. Alınmayın, 
bundan, niye alınıyorsunuz. 

Şimdi diyor ki, sayın arkadaşım, raporo da ba- I 
kın, geçen sene de böyle bir laf etti çıkarken. Rapo- I 
,ra bakın diyor, 5 sayfa ayırmış koca ormana diyor. 
Canım bu sayfa ile ölçülür mü, terazi ile mi tar
tıyorsunuz benim buradaki raporlarımı istirham ede- I 
rim sayın üyeler. Bir sayfa yazarsın dünyanın söyle- I 
necek sözünü söylersin, 40 sayfa yazarsın okursun I 
okursun içinden bir şey çıkmaz. Yani, böyle bir şey 
aklımızın köşesine gelmez. Bu raporu verirken emin 
olun ki, aklımın köşesinden geçmedi ki, acaba böy
le bir tenkit olur mu? Diyor ki, millî parklara hiç 
bakmıyorsun. Tabiî millî parkların vaftiz babasıdır 
o, Zekâi Beyin de burada olduğunu bile bile atlar 
mıyız; ama biliyor ki, sene içerisinde bizim millî 
parklar için büyük hizmetlerimiz oldu, en çok hiz
met verdiğim sahalardan bir tanesi; çünkü tarımla 
ormanın 'beraber çalıştığı bir yer, daha iyi bildifimiz 
mevzu, onun için öyle yürütüyorum. I 
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Yine bir söz söyledi, taban fiyatlarda ağırlığımı 
koymuyormuşum. Şimdi bütün gün yoruldunuz sa
yın üyeler, Sayın Başkanım izin verirseniz bir ufak 
anekdot söyleyeceğim; sene 1940'lar bir başbakan 
için seçim bölgesinden şöyle bir telgraf-geldi, «çe
kil» telgraf sade o kadar, «Hasan Saka, çekil Ah
met»! beş tane kelime. Cevap, «Çekildim 52 kilo
yum.» O diyor ki başbakanlıktan çekil, o da diyor 
ki," çekildim 52 kiloyum. 

Sayın Zekâi arkadaşım bu konuşmayı yaparken, 
şimdi benim de aklıma o geldi; dedim ki ben de şu
nu söyleyeyim; ben Bakanlığa başladığım gün 72 ki
lo idim, şimdi 95 kiloyum; bu kadar ağırlık koydum, 
yani bu ağırlıklan da hu iş olmuyorsa ben ne yapa
yım, yani başka çarem yok. (Alkışlar) 

Sayın Başkanım, emin olunuz ki söylemeye lü
zum yok. Bizim tabiatlarımızın tamamen dışında 
kalır. Bir hizmeti alıyoruz, ya yürüteceğiz ya yürüt
meyeceğiz. Ben, 30 milyon köylünün vebalini taşıyo
rum üzerimde, nasıl olur da onun işine yeteri kadar 
ağırlık koymam; eğer koyamıyorsam vazgeçer gide
rim, ama koyuyorum; fakat bir arkadaş diyor ki 
«'Madem yaptıramıyorsun git.», Gittikten sonra be
nim yerime gelenin yaptırabileceğini bilsem, bırakıp 
gideyim; ama o gelip de hepsine razı olursa ne ola
cak; hiç değilse ben yarısına razı olmuyorum. Yani, 
bütün bunlar, vakit olsa anlatacağım çok işler var 
efendim. 

Türkiye'nin şartlarını anlatmak için yine ufak 
bir anekdot. 

Hukuk Fakültesi profesörü olan bir arkadaşımız 
Rektör, ben de o sırada Fakültede hocayım. Meclis
ten bir Emekli Kanunu çıktı; biz profesörler o Ka
nuna fevkalade alındık, kalktım gittim rektöre, (Rek
tör de beni sever) hele bir söyleyeyim dedim. «Ho
cam, bu Emekli Kanunu olmadı, bizi çok rahatsız 
etti, şu cüpbeleri giyelim, Meclise bir yürüyüş yapa
lım, (Meclis o zaman öbür tarafta) cüppeleri kapının 
önüne koyalım, buyurun beğendiğinize giydirin di
yelim»' dedim. (Bizim yaşımız o zaman çok genç, 30, 
35, 40 arası; öteki tecrübeli bize göre tabiî). O da 
«Yahu Sabahattin bizim cüppeleri de alır giderler de 
bir de cüppesiz kalırız», dedi. Yani, şimdi ben istifa 
edeyim; ama benim cüppeyi de alıp gideceklerse et
mem, niye edeyim ben bir işler yapıyorum. Efendim, 
mesele burada. Onun içindir ki... 

(Öyle diyen mi var?.. Sesleri). 
BAŞKAN — Sayın üyeler lütfen. 
TARIM VE ORMAN BAKANI SABAHATTİN 

ÖZBEK — Hayır öyle diyen yok, «Ağırlığını koy-
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muyor, koyamıyor», dediği zaman, ne demek?.. Sen 
bu Bakanlığa hafif geldin demektir. Ben de diyorum 
ki, bir defa 25 kilo aldım ağırlaştım, iyi oturuyorum. 
Kaldı ki, şunu arz edeyim; biliyorum arkadaşlarımız 
burada görüşürlerken, hepsinin konuşmalarına hür
metim var, her istediklerini söyleyebilirler; fakat 
Meclis olarak sizleri temin etmek isterim ki, bir dos
ya getirseydim ve şurada okutsaydık 5-10 tane say
fasını, görecektiniz; köylü fevkalade takdir içinde
dir. Köylü gönderdiği bütün mektuplarda hizmetimi
zi takdir ediyor; fakat şunu bağlıyor altına «Biliyo
ruz, gayret ediyorsun; ama bir defa gayrette daha 
göster, ne olur, sıkıntımız büyüktür.»! Ben de diyo
rum ki, sizinle beraber yaşıyoruz. Yoksa, başka tür-

,1ü bu meseleyi kabul etmeye hiç imkân yok. 

Sayın Zekâi arkadaşım hayvan hastalıklarını sor
du, mühim bir sual olarak arz edeceğim; içime dert 
olmuştur, o da ayrı bir mevzudur. Onun için söyle
mek istiyorum. 

Tarım Bakanlığında, belki hayvan hastalıkları 
mevzuunda geçen ve bu yılkı kadar hummalı bir ça
lışma hiç olmamıştır. 40 senedir içindeyim, hepsini 
görüyorum, herkesi tanıyorum; profesöründen umum 
müdürlerine kadar; hepsini teker teker tanıyorum; 
ya sınıf arkadaşım ya benden ileride ya benden ge
ride ya beraber çalıştığımız arkadaşlar, biliyorum. 
Hatta, bu çalışmaya girerken de endişelerim olmuş
tur; çünkü biz birtakım hastalıkları reklam edeceğiz, 
ortaya atacağız; acaba bu meslekte ne gibi bir etki 
yapacaktır, nasıl bir tesir yapacaktır. 

Bu, mühim bir meseledir muhterem arkadaşlar. 
Yani «Sizin hiçbir şeyden haberiniz yok, hayvanlar 
hep sağ salim»ı derken, ben çıkıp da «Nasıl sağ sa
lim yahu, 70 milyon hayvanın 20 milyonu tuberculo-
sis»i desem ne dersiniz?.. «Aman yahu hiç bilmiyor
duk bak»ı dersiniz. «O birşey değil ki, bir 30 milyon 
da Brucellosis var»' dersem; bunları düşündüm. (Bu 
ralkamlar gerçek rakamlar değil, misal olarak arz edi
yorum) en sonunda arkadaşlarımla konuştum, «Biz 
bunu ortaya atmazsak, yani hastalığı ortaya koymaz
sak, bunun teşhisini yapamayız, tedavisini hiç yapa
mayız, gelin yapalım» dedim. Yaptık, yedi tane pro
je verdik Planlamaya ve bu projelerin başında da 
demin arz ettiğim Brucellosis var, Ruam var, Şap 
var, Mavi dil var, Tuberculosis var ve daha birtakım 
hastalıklar. 

Biz bunları 5, 10, 15'er senelik projelere bağla
dık; fakat parayı alamadık; dolayısıyla yine bu has
talıklar devam edecektir. Başka türlü tedavi etmek | 
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imkânım yoktur; ama birtakım tedbirler getiriyorum. 
Yüksek Heyetiniz bana yardımcı olursanız bir ka
nun tasarısı getiriyorum; bu öldürülen hayvanların 
tazmini meselesi var. Orada bir kolaylık temin ede
bilirsek, belki bundan sonra hastalıkları ciddî olarak 
söyleyebiliriz. Biz şimdi ahırlara girip, birçok za
manlar, hastalık var mı, yok mu diye bakamıyoruz; 
çünkü bakıp da hastalık olduğunu gördünüz mü Ka
nuna göre öldürmek zorundasınız. Öldürdüğün tak
dirde ödemek mecburiyetindesin Kanuna göre; iyisi 
mi «Ne gördüm, ne hastalık var, ne öldürdüm», de
yip işin içinden çıkmaktır. Olur mu böyle şey?,. îşte 
biz mücadeleleri buralara getirdik. Aşıları var, aşıla
rın üretimine getirdik; 1 milyon, 2 milyon aşı ile bu 
işlerin içinden çıkamazsınız beyler, «20-30 milyon
dan bahsedin» dedik, ona göre teşkilatımızı geliştir
dik ve veterinerlerimiz de bu sene (Kaç defa teşek
kür ettim kendilerine) büyük bir hizmet yaptılar. Sı
ğır vebası çıktı iran'da. Eğer dikkatli olmasaydık, 
eğer o gayreti göstermeseydik, bir defa sığır vebası 
Doğu Anadoluyu siler süpürürdü de, belki bütün Tür
kiye'yi siler süpürürdü; öyle mühlik ve öldürücü bir 
hastalık. Kışın ortasında çıktı, sıkıyönetimlerden va
sıta temin ettik, veteriner arkadaşları üzerine bin
dirdik 6 milyon aşı yaptık, 29 vilayetin bütün hay
vanlarını teker teker aşılattık ve bir tane de vaka 
olmadı. Bu hayvan ölümleri eskisi gibi değil değerli 
arkadaşlarım, eskiden bir hayvan öldüğü zaman, «3 
bin, 5 bin aldırma zararı yok, yine koyarız yerine 
deniliyordu. Şimdi bir hayvan öldüğü zaman 200 bin 
gidiyor. Adamın beş hayvanı gitti mi bir daha belini 
doğrultamaz o köylü. Meseleleri böyle göze alırsa
nız, tetkik buyurursanız yapılan işin büyüklüğünü gö
rürüz. Onun için de, yüksek huzurunuzda veteriner 
arkadaşlarıma tekrar teşekkür etmek istiyorum bu 
hayvancılık meselesinde. 

Ayçiçeği meselesinde Salih Bey, buyurduğunuz 
ilacın araştırma enstitüleri tetkikatını yapmışlar, te
sirli olduğunu tespit etmişler, şimdi hem kullanmaya 
alıyorlar, hem ithale alıyorlar, onu da arz etmek is
terim. En iyi işleyen sektörlerimizden birisi de bu 
oldu. 

Sayın Başkanım, izin verirseniz, arkadaşlarımızı 
ben daha fazla yormayayım; lütfetsinler, fırsat bul
dukça teşrif etsinler, kendilerine Bakanlıkta arzu et
tikleri suallerin cevabını verelim. Diğerlerine yazılı 
olarak yine takip edip takdim edelim, 

Şunu arz etmek istiyorum, bir mesele oldu, o ve
sile ile onu da arz edeyim müsaade ederseniz. 
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«Havalar güzel gitti, mahsul bol bu sene»; diyor
lar; yani kaderciler. Allah, verdi, bu sene iyi; gele
cek sene Allah vermezse birşey olmaz. Ben de ka
derciyim, (Hayriî ve şerriî minellahü taala) buna ben 
de itikat ediyorum; ama Allah'ın, bir adamın cebi
ne girip para aldığı veya para koyduğu görülmemiş, 
esbap gösterir, esbap yapacak adamı kor ve akıl ver
miş, o akılla bu işi yaptırmaya çalışır. Şimdi, biz to
humluk vermeyelim, gübre dağıtmayalım, süne alsın 
gelsin bütün araziyi. (Biz geçen sene 4 milyon dö
nüm sahada ilaçlama yaptık bırakalım, ondan sonra 
diyelim ki «Yağmur iyi yağdı; ama yine de olmadı» 
Niye?.. «Kaderde yokmuş.»: Hayır, işte kader bu
rada geliyor bağlıyor. Hükümetimiz Tarım Bakanlı
ğı, Tarım Bakanı olarak ben bu işleri tanzim, düzelt
mekle mükellef olarak gelmişiz bu işin başına, devam 
ettiriyoruz. 

Binaenaleyh, bütün meseleyi kadere bağlamayın; 
o kaderin sebepleri vardır, o sebepler bizleriz. O se
bepler vasıtasıyla bu olmuştur. Yoksa olmazdı; ama 
elbetteki herşeyin başı Allah'tır. İnşallah gelecek se
ne de, ıleriki senelerde de çiftçimize, devletimize, 
milletimize bol mahsul verir ve bizim yüzümüzü gül
dürür. 

Saygılarımı sunarım efendim:, çok dinlediniz, ra
hatsız ettim sizi efendim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakanım. 
Sayın üyeler; 
Sayın Tarım ve Orman Bakanlığı Bütçesi üzerin

de Sayın Bakanın açıklamalarını ve cevaplarını din
lediniz. Bu arada iki tane yazılı soru var. Ayrıca 
sözlü soru sormak isteyen arkadaşlarımız lütfen işa
ret buyursunlar?.. 

RIFAT BAYAZIT — Benim sorum var efendim. 
BAŞKAN — Peki efendim. 
Soru sormak isteyen başka arkadaşımız bulun

madığından kayıt işlemi bitmiştir efendim. 
Yazıh soruları okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Tarım ve Orman Bakanlığının soya üretimi ko

nusunda gösterdiği çabayı takdirle karşılıyoruz. An
cak, Sayın Bakan Prof. Dr. Sabahattin Özbek'in ko
nuşma metninde 38 070 tonluk bir üretim miktarın
dan bahsedilmektedir. Yaptığımız incelemeye göre 
15 Kasım 1982 itibariyle satın alınan miktarın 18 bin 
ton olduğu ve toplam üretimin en fazla 22 - 25 bin 
ton olacağıdır. Bu miktar soya fasulyesinden 15 ila 
18 bin ton soya küspesi elde edilebilir. 

Türkiye Yem Sanayiinin özel artı kamu soya küs
pesi asgarî ölçülerde ihtiyacı 100-150 bin ton civa
rındadır. Bir kamu kuruluşu olan Yem Sanayii Türk 
Anonim Şirketinin 1981 yılı toplam yem üretimi 312 
bin ton, kanatlı yem üretimi 100 bin ton kadardır. 
Bu Kurumun yıllık soya küspesi ihtiyacı 10i bin ton 
olması gerekirken, zorlanmak suretiyle ancak 300 
ton bağlantı yapılabilmiştir. Bunun nedeninin açık
lanmasını arz ve rica ediyorum. 

Saygılarımla. 
Mahmut AKKILIÇ 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki yazılı sorumun Sayın Tarım ve Orman 

Bakanından yazılı olarak cevaplandırılmak üzere so
rulmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 
Halil İbrahim KARAL 

Yazılı cevaplandırılmak üzere soru : 
1982 Yılı Bütçe görüşmeleri sırasında sorduğum 

sorular ve verdiğiniz cevaplar muvacehesinde Bursa 
Uludağ Millî Parkında ve bu Millî Park ile ilgili ola
rak neler yapılmıştır, neler yapılamamıştır?.. 

Sayın Başkanlığa 
Hayvan Sağlık Zabıtası Kanun Tasarısı ne za

man Danışma Meclisine gönderilecektir?. Sayın Ba
kan kati bir tarih verebilir mi?. 

Saygılarımla arz ederim. 
Mahmut AKKILIÇ 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Sözlü soru sormak isteyen yalnız Sayın Bayazıl; 

var. 
Buyurun Sayın Bayazıt. 
RIFAT BAYAZIT — Sayın Başkan, Sayın Ba

kanın bütçe üzerindeki tarım konusunda verdiği do
yurucu izahattan dolayı kendilerine sonsuz şükran
larımı arz ederim. 

Geçen sene 1982 Bütçe müzakereleri sırasında or
man konusunda Sayın Bakandan iki soru rica etmiş
tim. 

1. Devletin servet kaynağı olmakla beraber, yur
dun savunmasına, toplumun sağlığına, iklimin düze
nine, su rejimine ve arazi kaymasının önlenmesine 
büyük yararları olan ormanlarımızın korunmasında, 
orman kaçakçılığında canlarını veren 197 memurun 
yetimleriyle 18 daimî sakat, 120 yaralı memurun 
2330 sayılı ve 3.11.1980 tarihli Nakdi Tazminat ve 
Aylık Bağlanmasına dair Kanundan yararlanmaları 
için birlik ve beraberliği sağlamak amacıyla çalışma
lar yapılıp yapılmadığını, yapılmakta ise, hangi saf
halarda bulunduğunun bildirilmesi, 
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2.. 6233 sayılı Kanunumuzda öngörülen orman 
suçlarına uygulanan cezaların ormanların korunma
sına, gelişmesine kâfi gelmediği, 642 sayılı infaz Ka
nunu muvacehesinde tayin edilecek cezaların 1O0 ki
lo odun parasını geçmeyeceği cihetle caydırıcı mü
essir tedbirlerin alınmasına ilişkin kanun tasarısının 
getirilip getirilmediğini sormuştum. 

Sayın Bakan birinci soruma şu şekilde cevap ver
diler : 

«3.11.1980 günlü 2330 sayılı Yasada orman mu
hafaza amir ve memurlarının bulunmayışı nedeniy
le bu noksanlığın giderilmesi için yeniden çalışmalar 
yapılmaktadır» denilmiştir, fakat çalışmalar bir ka
nun tasarısı halinde gelmemiştir ve bu cevap 3.2.1982 
tarihinde verilmiştir; fakat ikinci sorumuza hiç ce
vap vermediler. Bunu da lütfederlerse, ikinci soru
nun cevabını açıklarlarsa kendilerine minnettar kalı
rım. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayazıt. 
Sayın Bakan, sözlü ve yazılı sorulan dinlediniz. 

Bunlara dilerseniz sözlü, dilerseniz yazılı cevap ve
rebilirsiniz. 

TARIM VE ORMAN BAKANI SABAHATTİN 
ÖZBEK — Sayın Başkanım, çok kısa müsaade eder
seniz buradan sözlü olarak arz edeyim efendim. 

BAŞKAN — Tabiî, buyurun efendim. 

TARIM VE ORMAN BAKANI SABAHATTİN 
ÖZBEK — Efendim, soya rakamları tam kesinleş
miş değil. Dikkat buyurulursa oradaki şeyde de tah
mini olarak konmuştur. Yani bu seneki planlanan 
38 bin tondur. Rakamın son şekli üretim, hasat ta
mamlandıktan sonra ortaya çıkacaktır. O çıkmadığı 
için farklı gözüküyor. Yalnız, bizim bölgede yap
mış olduğumuz tetkikata göre, biz o rakamı geçe
ceğiz hatta. 

Şimdi Sayın Akkılıç'ın verdiği rakam, Çukobirli-
ğin aldığı rakamlardır. Çukobirlik maalesef bu sene 
para bakımından sıkışık olduğu için uzunboylu mal 
alamadı, hatta köylü de ona getirmedi. Daha çok 
yağ fabrikalarına dağıldı. Binaenaleyh, onlardan son 
rakamları aldığımız zaman ümit ediyorum ki, o ra
kamlara yaklaşacağız veya aşacağız. Kesin olarak 
bir şey söylemiyorum. 

Küspe meselesine gelince; şimdi, geçen seneye 
kadar soya küspesi diye bizim yem rasyonlarında 
bir şey yoktu. Geçen seneden itibaren başladı, bu se
ne biraz daha fazla oluyor, biraz daha fazla.. Yani 
Türkiye'nin tüm ihtiyacını bir senede kendi üretece- | 

ğimiz soyalarla karşılamamıza da imkân yok. Bunu 
da böyle kabul edelim. Zaman içerisinde bunu ört
meye çalışacağız, ama her halde geçen senenin ya
hut evvelki senenin yokuna karşılık geçen senenin 
10 bin tonu, bu senenin 20 bin tonu bir avantajdır, 
ben öyle görüyorum. 

Hayvan Sağlığı Zabıtası Kanunu hazırlandı, Ba
kanlıklara gitti, oralarda bir - iki takılma oldu, geri 
geldi, tekrar Bakanlığımda gözden geçirdik. Eğer ar
kadaşlarımız lütfeder, müsaade ederlerse onu buraya 
takdim edip kısa yoldan götürmeyi düşünüyorum. 
Çünkü çok mühim bir kanun ve geldiğimiz günde 
ele aldığımız bir kânun, işe geldiğimiz gün ele aldık, 
hazır> 

Nakdi tazminatlarla ilgili olarak da, maalesef 
bütçeye koyduramadık, yeni bir kanun hazırladık. Bu 
kanun da evvelce gitti, kabul edilmedi, geldi. Şimdi 
onu da tekrar Yüksek Meclisinize takdim edeceğiz. 

Orman Kanunundaki değişiklikler de burada Zi
raat Komisyonunda. Onu bir an evvel bitirirseniz 
çok müteşekkir kalacağız. Ayrıca Sayın Başkanım, 
Anayasayla ilgili olarak da orman için.bir kanunu
muz hazırlandı, onu da buraya takdim edeceğiz. 

Teşekkür ederim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın üyeler; Tarım ve Orman Bakanlığı Bütçesi 

üzerindeki müzakereler tamamlanmıştır. 

1983 Malî Yılı Tarım ve Orman Bakanlığı Büt
çesinin bölümlerine geçilmesi hususunu oylarınıza 
sunuyorum efendim. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum. 

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI BÜTÇESİ 

Bölüm Lira 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 3 585 462 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum, Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

111 Tarım hizmetleri 26 758 670 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla-. 
rınıza sunuyoruım.j Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir, 
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Bölüm Lira 

112 Hayvancılık hizmetleri 14 253 804 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum^ Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

113 Araştırma, geliştirme ve kont
rol hizmetleri 638 775 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

114 Ormancılık hizmetleri 5 867 889 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına dağı
tılamayan transferler 1 888 400 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum, Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

2. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlü
ğü 1983 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe -
Plan Komisyonu Raporu. (1/534) (S. Sayısı : 220) 

BAŞKAN — Sayın üyeler; katma bütçeli idare
lerden Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 
Bütçesinin maddelerine geçilmesi hususunu oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum. 

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1983 
Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı 

MADDE 1. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel 
Müdürlüğüne 1983 malî yılında yapacağı hizmetler 
için, bağlı (A) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(815 000 000) lira ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — (A) işaretli .cetveli okutuyorum. 

DEVLET ÜRETME ÇİFTLİKLERİ GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇESİ 

A — CETVELİ 
Bölüm Lira 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 313 440 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

111 Üretimin artırılması ve de
ğerlendirilmesi 459 560 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum, Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına dağı
tılamayan transferler 42 000 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum, Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi (A) işaretli cetvelle birlikte oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 2. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel 

Müdürlüğünün gelirleri, bağlı (B) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere (815 000 000) lira olarak tahmin 
edilmiştir. 

BAŞKAN — (B) işaretli cetveli okutuyorum. 

DEVLET ÜRETME ÇİFTLİKLERİ GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇESİ 

B — CETVELİ 
Gelir 
türü Lira 

Vergi dışı normal gelirler 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum.. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

115 000 000 

— 374 — 



Danışma Meclisi B : 23 24 . 11 . 1982 O : 2 

Gelir. 
türü Lira 

3 Özel gelirler ve Hazine yardımı 700 000 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum.. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi (B) işaretli cetvelle birlikte oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum. 
MADDE 3. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel 

Müdürlüğünce 1983 malî yılında elde edilecek gelir 
çeşitlerinden her birinin dayandığı hükümler, bağh 
İÇ) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

Bu cetvelde yazılı gelirlerin özel hükümlerine gö
re, tarh, tahakkuk ve tahsiline 1983 malî yılında da 
devam olunur. 

BAŞKAN — 3 üncü maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum. 
MADDE 4. — Harcamalara ait formül, bağlı 

(R) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — 4 üncü maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

5 inci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 5. — 657 sayılı Devlet Memurları Ka

nunu ile bu Kanunun bazı maddelerini değiştiren ve 
buna bazı maddeler ekleyen kanunların uygulanma
sından doğan istihkaklar (Konferans ücreti hariç), 
yolluk karşılığı verilen tazminatlar ve sürekli görev 
yollukları ile ilgili tertipler için bütçeye konulan öde
nekler yetmediği takdirde, (B) işaretli cetvelin yılı 
içinde gerçekleşecek gelir fazlasını karşılık göstermek 
suretiyle (A) işaretli cetveldeki ilgili ödenek miktar
larını artırmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — 5 inci maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

6 ncı maddeyi okutuyorum, 
MADDE 6. — Bu Kanun 1 Ocak 1983 tarihinde 

yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — 6 ncı maddeyi oylarınıza sunuyo

rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir^ 

7 nci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 7. — Bu Kanunu Maliye ve Tarım ve 

Orman Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — 7 nci maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Sayın üyeler; Devlet Üretme Çiftlikleri Genel 
Müdürlüğü Bütçesi açık oylarınıza sunulacaktır. 

Küreler gezdirilsin. 

3. — Orman Genel Müdürlüğü 1983 Malî Yılı 
Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe - Plan Komisyonu 
Raporu. (1/533) (S. Sayısı : 219) 

BAŞKAN — Orman Genel Müdürlüğü Bütçesi
nin maddelerine geçilmesi hususunu oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum. 

Orman Genel Müdürlüğü 1983 Malî Yılı Bütçe Ka
nunu Tasarısı 

MADDE 1. — Orman Genel Müdürlüğünün 
1983 malî yılında yapacağı hizmetler için, bağlı (A) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere (12 642 000 000) 
lira ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — (A) işaretli cetveli okutuyorum. 

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇESİ 

Bölüm Lira 

101 Genel yönetim ve destek hiz-. 
metleri 4 227 345 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum, Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

111 Ormancılığın düzenlenmesi ve 
geliştirilmesi 6 280 648 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum, Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

112 Orman alanlarının ağaçlandı
rılması ve Erozyon kontrolü 1 300 144 000 
BAŞKAN. — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum, Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. ' 
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Bölüm Lira 

113 Millî Parklar ve avcılık ça
lışmaları 540 863 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına dağı
tılamayan transferler 243 000 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi (A) işaretli cetvelle birlikte oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

2 noi maddeyi okutuyorum. 
MADDE 2. — Orman Genel Müdürlüğünün ge

lirleri, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(12 642 000 000) lira olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — (B) işaretli cetveli okutuyorum. 

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇESİ 

B — CETVELİ 

Gelir 
türü Lira 

2 Vergi dışı normal gelirler 12 642 000 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi (B) işaretli cetvelle birlikte oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum. 
MADDE 3. — Orman Genel Müdürlüğünce 1983 

malî yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden her bi
rinin dayandığı hükümler, bağlı (C) işaretli cetvelde 
gösterilmiştir. 

Bu cetvelde yazılı gelirlerin, özel hükümlerine gö
re, tarh, tahakkuk, ve tahsiline 1983 malî yılında da 
devam olunur. 

BAŞKAN — 3 üncü maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum. 
MADDE 4. — Orman Genel Müdürlüğü, Orman 

Okulları öğrencilerinden alınacak ücretler, bağlı (M) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — 4 üncü maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

5 inci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 5. — Harcamalara ait formül, bağlı (R) 

işaretli cetvelde gösterilmiştir. 
BAŞKAN — 5 inci maddeyi oylarınıza sunuyo

rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

6 ncı maddeyi okutuyorum. 
MADDE 6. — 657 sayılı Devlet Memurları Ka

nunu ile bu Kanunun bazı maddelerini değiştiren 
ve buna bazı maddeler ekleyen kanunların uygulan
masından doğan istihkaklar (Konferans ücreti ha
riç), yolluk karşılığı verilen 'tazminatlar ve sürekli 
görev yollukları ile Orman Yangınlarıyla savaş, bö
cek hastalıklarıyla mücadele için Bütçeye ikonulan 
ödenekler yetmediği takdirde (B) işaretli cetvelin 
yıl içinde gerçekleşecek gelir fazlalarını 'karşılık gös
termek suretiyle (A) 'işaretli cetveldeki ilgili ödenek 
miktarını artırmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — 6 ncı maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
mişti r. 

7 nci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 7. — Bu Kanun 1 Ocak 1983 tarihin

de yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — 7 nci maddeyi oylarınıza sunuyo

rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

8 inci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 8. — Bu Kanunu Maliye ve Tarım ve 

Orman Bakanları yürütür. 
BAŞKAN — 8 inci maddeyi oylarınıza sunuyo

rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Sayın üyeler; Orman Genel Müdürlüğü 'Bütçesi 
bir katma bütçedir, açık oylaması yapılacaktır; kü
reler dolaştırılsın. 

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü Büt
çesi için oy kullanmayan sayın üyemiz var mı efen
dim?.. Yok. 

Oy verme işlemi bitmiştir. 
Orman Genel Müdürlüğü Bütçesinde oyunu 

kullanmayan sayın üye?.. Yok. Oy verme işlemi bit
miştir. 
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Sayın üyeler; 
Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü Büt

çesinin açık oylama sonucu gelmiştir. Açık oya 114 
sayın üye katılmıştır ve 114 kabul oyu çıkmıştır. Bu 
suretle Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 
Bütçesi ve daha önce de Tarım ve Orman Bakan
lığı Bütçesinin j'şari oylaması yapılmıştı; her ikisi 
de kabul edilmiştir. Hayırlı ve uğurlu olsun efen
dim. (Alkışlar) 

Sayın üyeler; 
Orman Genel Müdürdüğü Bütçesinin oylama iş

lemine ait sonuç gelmiştir : Oylamaya 115 sayın üye
miz katılmış bulunmaktadır, 115 ıkabul oyu ile Or
man Genel Müdürlüğü Bütçesi de ıkabul edilmiş bu
lunmaktadır. Hayırlı ve uğurlu olsun. (Alkışlar) 

Sayın üyeler; 
Tarım ve Orman Bakanlığı Bütçesi müzakereleri 

bitmiştir ve buna bağlı olan genel müdürlüklerin 
bütçeleri de kabul edilmiş bulunmaktadır. Her üç 
bütçenin de Devlete, Millete hayırlı olmasını dile
rim efendim. (Alkışlar) 

Sayın Bakan, bir şey diyecek imisiniz efendim?.. 
Buyurun. 

TARIM VE ORMAN BAKANI SABAHATTİN 
ÖZBEK — Sayın Başkanım; eğer izin verirseniz bir 
teşekkür etmek isterim Yüce Heyete. 

Bakanlığımıza karşı gösterilen alakaya ve yar
dıma bütün Teşkilatım adına teşekkür ederken; «Teş
kilatım» deyince köylüyü de kabul ediyorum, o da 
bizim beraber çalıştığımız bir heyettir, onların adına 
da Yüce Meclise teşekkürlerimi sunuyorum. Allah, 
inşallah bol mahsul ve hayırlı gelirler sağlar. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

Sayın üyeler; 
Günlük çalışma programımız bitmiş bulunmak

tadır-

25 Kasım 1982 Perşembe günü saat 10.00 da top
lanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 17.15 

» • »« 
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Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1983 Malî Yılı Bütçe Kanun Tasarısı 
(S. Sayısı: 220) na Yerilen Oylarını Sonucu 

Üye sayısı 
Oy verenler 
Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekimserler 
Oya katılmayanlar 
Açık üyelikler 

160 
114 
114 

44 
2 

(Kabul edilmiştir. 

(Kabul Edenler) 

A 
Haindi Açan 
Halil Akaydın 
Mehmet Akdemir 
Eşref Akıncı 
Mahmut Akkılıç 
Alâeddin Aksoy 
Şener Akyol 
Ertuğrul Alatlı 
Orhan Aldıkaçtı 
Tevfiik Fikret Alpaslan 
Ali Nejat Alpat 
Yavuz Altop 
Aydemir Aşkın 
Etihem Ayan 
Nurettin Âyanoğhı 
Mehmet Aydar 

B 
Remzi Banaz 
İbrahim Barangil 
Şükrü Başbuğ 
HecaS Baituralp 
Rrfat Bayazıt 
Mulhsin Zekai Bayer 
Erdoğan Bayıfc 
Orhan Baysal 
Necip Bilge 
(M. Nedim Bilgiç 

O 
Mahir Canova 
Abdülbakü Cebeci 

Ç 
A. Güngör Çakmakçı 
Zeki Çakmakçı 
Cemil Çakmaklı 

D 
Vehbi Muhlis Dabakoğlu 
Bekir Sami Daç« 
İsmail Hakkı Demirel 
Ali Dikmen 
Recai Dinçer 
Ahmet Senıvar Doğu 

£ 
Sadi Erdem 
Akif Erginay 
Hamza Eroğlu 
Adnan Ersöz 
Azmi Eryılmaz 
Halil Evliya 

F 
Feyzi Feyzioğlu 
Ayhan Fırat 

G 
Halil Gelendost 
Kamer Genç 
Abdurrahman Ali Girmen 
Abbas Gökçe 
ihsan Göksel 
İbrahim Göktepe 
A. Pulat Gözübüyüık 
î. Doğan Gürbüz 
Özer Gürbüz 
Halil Erdoğan Gürel 
Hayati Gürtant 
Vahap Güvenç i 

H 
Beşir Hamitoğulları 
Ali Mazhar Haznedar 

t 
A. Asım İğneciler 
Salih İnal 
Fenni îstömveli 

K 
Mehmet Kanat 
Selçuk Kantarcıoğlu 
Rahmi Karahasanoğlu 
Halil ibrahim Karal 
Cevdet Karsiı 
A. Mümin Kavalalı 
Möhmet Velid Koran 
Nihat Kubilay 
Turgut Kunter 
Serda Kurtoğlu 
A. Fehmi Kuzuoğlu 

M 
Recep Meriç 
Enis Muratoğiu 
Avni Müftüoğlu 

İN 
Necmettin Narhoğlu 

O 
Adlnjam Önel 

Ö 
Teoman Özalp 
Salih Necdet özdoğan 
Hamdi Özer 
Nuri Özgöker ( 
Necmi Özgür 
ZeM Özkaya 
M. Yılmaz özman 
Fahri Öztürk 

Evliya Parlak 
Atalay Peköz 

S 
Hilmi Sabuncu 
'Muzalflfer Sağışman 
M. Talât Saraçoğlu 
Ahmet Sarp 
Hayri Seçkin 
Dündar Soyar 
A. Lâmi Süngü 

S 
A. Avni Şahin 

T 
Turgut Tan 
Ragıp Tartanı 
M. Ali öztürk Tekeli 
Cavidan Tercan 
Tandoğan Tokgöz 
Lütfullah Tosyalı 
Aydın Tuğ 
Türe Tunçbay 
Şadan Tuzcu 
Bekir Tünay 

u 
Hidayet Uğur 
M. Fevzi Uyguner 
Bahtiyar Uzunoğkı 

X 
Osman Yavuz 
Turgut Yeğenağa 
Zeki Yıldırım 
Abdurrahman Yılmaz 
Fuat Yılmaz 

— 378 



Danışma Meclisi B : 23 24 . 11 . 1982 O : 2 

(Oya Katılmayanlar) 

A 
Mustafa Alpdündar 
Hikmet Altuğ (Rap.) 
İsmail Arar 
E. Yıldırım Avcı 
İmren Aykut 
Fuat Azgur 

C 
Ender Ciner (îz.) 
Orhan Civelek 

D 
Kemal Dal 
Fikri Devrimsel (İz.) 

E 
Muzaffer Ender 
A. Nedim Eray 

Abdülkadir Erener (îz.) 
Siyami Ersek (Rap.) 
Halil Ertem (îz.) 

G 
Necdet Geboloğlu (İz.) 
Feyyaz Gölcüklü 
S. Feridun Güray (İz.) 
Turhan Gü\en (Bşk.V.) 

H MM 

Mehmet Hazer 
I 

Sadi Irmak (Başkan) 

t 
Raf et İ'brahimoğlu 

K 
Süleyman Sırrı Kırcalı 

M. Vefiılc Kıiıtapçıgil 
(Bşk. V.) 
M. Utkan Kocatürk 

O 
R. Adli Onmuş (İz.) 
Turgut Oral (Rap.) 

Ö 
Feridun Şakir Öğünç 
Ertuğrul Zekâi Ökte 
Nazmi Önder (İ. A.) 
Tülay Öney 
Nermin Öztuş 
Kâzım Öztürfc 

P 
Meihmet Pamak 

S 
Paşa Sanoğlu 

1 § 
İsmail Şengün 
ibrahim Şeraocak 

T 
Cahit Tutum 

'VI 
İsa Vardal 

- Y 

Şeraf ettin Yarkın 
Muammer Yazar 
Namık Kemal Yolga 
Mustafa Yücel 

Z 
Halit Zarbun 

• • • • < « 
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Orman Genel Müdürlüğü 1983 Malî Yılı Bütçe Kanun Tasarısı (S. Sayısı : 219) na Verilen Oyların Sonucu 

(Kabul edilmjşıtıir) 

Üye sayısı 
Oy verenler 
Kabul edenler 
Reddedenler 
Çeddilmserlfâr 
Oya katılmayanlar 
Açık üyelikler 

160 
115 
115 

43 
2 

(Kabul ladenler) 

A 
Hamdi Açan 
Halil Akaydın 
Mehmet Akdemir 
Eşref Akıncı 
Mahmut Akkılıç 
Alâeddin Aksoy 
Şener Akyol 
Ertuğrul Alath 

Orhan Aldıkaçtı 
Tevfliık Fikret Alpaslan 
Ali Nejat Alpat 
Mustafa Alpdündar 
Yavuz Aitop 
Aydemir Aşkın 
Ethem Ayan 
Nurettin Âyanoğkı 
Mehmet Aydar 

B 
Remzi Banaz 
ibrahim Barangil 
Şükrü Başbuğ 
Recoi Baıturalp 
Rıfat Bayazıt 
Muhsin Zekâi Bayer 
Erdoğan Bayık, 
Orhan Baysal 
Necip Bilge 
M. Nedim Bilgiç 

C 
Mahir Canova 
Abdülbaki Cebeci 

ç 
A. Güngör Çakmakçı 

Zeki Çakmakçı 
Cemil Çakmaklı 

1) 
Vehbi Muhlis Dabakoğlu 
Bekir Sami Daçe 
îsmail Hakkı Demİrel 
Ali Dikmen 
Recai Dinçer 
Ahmet Senvar Doğu 

£ 
Sadi Erdem 
Akif Erginay 
Hamza Eroğlu 
Adnan Ersöz 
Azmi Eryılmaz 
Halil Evliya 

Feyzi Feyzioğlu 
Ayhan Fırat 

G 
Halil Gelendost 
Kamer Genç 
Abdurrahman Ali Girmen 
Abbas Gökçe 
İhsan Göksel 
İbrahim Göktepe 
A. Pulat Gözübüyük 
I. Doğan Gürbüz 
Özer Gürbüz 
Halil Erdoğan Gürel 
Hayati Gürtan 
Vahap Güvenç 

H 
Beş ir Hamitoğulları 
Ali Mazhar Haznedar 

3 I 
| A. Asım İğneciler 
I Salih İnal 
! Fenni Îslimyeli 

İ K 

| Mehmet Kanat 
I Selçuk Kantarcıoğlu 
t Rahmi Karahasanoğlu 
i Halil İbrahim Karal 
| Cevdet Karslı 
l A Mümin KavaHalı 
I Mehmet Velid Koran 
I Nihat Kubilay 
i Turgut Kunter 
t Serda Kurtoğlu 
, A. Fehmi Kuzuoğlu 
I 

M 
Recep Meriç 

| Enis Muratoğlu 
l Ayni Müftüoğlu 

I N 
j Necmettin Narlıoğlu I 
I o 
jj Adinam Oreilı 

i Ö 
S Teoman Özalp 

İ Salih Necdet Özdoğan 
Hamdi Özer 
Nuri Özgöker 
Necmi Özgür 
Zeki Özkaya 
M. Yılmaz Özmatı 
Fahri öztürk 

Evliya Parlak 
Atalay Peköz 

S 
Hilmi Sabuncu 
Muzaffer Sağışman 
M. Talât Saraçoğlu 

I Ahmet Sarp 
| Hayrı Seçkin 
I Dündar Soyer 
I A. Lâmi Süngü 

g A. Avni Şahin 

\ T 
t 
I Turgut Tan 
| Ragıp Tartan 
l M. Ali Öztürk Tekeli 
I Cavidan Tercan. 
I Tandoğan Tokgöz 

I Lütfıtflah Tosyalı 
Aydın Tuğ 

| Türe Tunçbay 
Şadan Tuzcu 
Bekir Tünay 

U 
E Hidayet Uğur 
1 M. Fevzi Uyguner 
fş Bahtiyar Uzunoğtu 

ji Osman Yavuz 
I Turgut Yeğenağa 
j| Zeki Yıldırım 
I Abdurrahman Yılmaz 
E Fuat Yılmaz 
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(Oya Katılmayanlar) 

Hikmet Altuğ (Rap.) 
İsmail Arar 
E. Yıldırım Avcı 
İmren Aykut 
Fuat Azgur 

C 
Ender Ciner (tz.) 
Ortıan Civelek 

D 
Kemal Dal 
Fikri Devrimsel (İz.) 

E 
Muzaffer Ender 
A. Nedim Eray 
Abdülkadır Erener (İz.) 

Siyamı Ersek (Rap.) 
Halil Ertem (İz.) 

G 
Necdet Geboloğlu (İz.) 
Feyyaz Gölcüklü 
S. Feridun* Güray 
Turhan Güven (Bşk. V.) 

H 
Mehmet Hazer 

I 
Sadi Irmak (Başkan) 

î 
Rafet İbrahimoğlu 

K 
Süleyman Sırrı Kıroalı 

M. Vefik Kitapçıgil 
(Bşkv.) 
M. Utkan Kocatürk 

O 
R. Adli Onmuş (tz.) 
Turgut Oral 

ö 
Feridun Şakir öğünç 
Ertuğrul Zekâi Ökte 
Nazmi Önder (I. A.) 
Tülay öney 
Nermin öztuş 
Kâzım öztürk 

P 
Mehmet Pamak 

Paşa Sarıoğlu 
Ş 

İsmail Çengün 
İbrahim Şenocak. 

T 
Cahit Tutum 

V 
İsa Vardal 

Y 
Şerafettiın Yairflcın 
Muammer Yazar 
Namık Kemal Yolga 
Mustafa Yücel 

Z 
Halit Zarbun 
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Danışma Meclisi 
GÜNDEMİ 
23 üncü BİRLEŞİM 

24 Kasım 1982 Çarşamba 

Saat : 10.00 

1. BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞ 
LARI. 

2. SEÇİM 

3. OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

4. KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN İŞLER 

(1) 1983 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve 
Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. (1/499). (S. Sayısı : 
185) (Dağıtma tarihi : 10.11.1982) 


