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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bu Birleşim üç oturum yapan Genel Kurulda : 
1. — 10 Ekim 1983 tarihinde tedavi maksadıyla 

Amerika Birleşik Devletlerine gidecek olan Devlet 
Bakanı Mehmet öZGÜNEŞ'e, Devlet Bakanı İlhan 
ÖZTRAK'ın; 

2. —r 10-14 Ekim 1983 tarihleri arasında Libya 
ile olan ticarî ilişkiler ve müteahhitlerimizin sorunla
rı konusunda yapılacak toplantılara katılmak üzere 
Libya'ya gidecek olan Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanı Fahir İLKEL'e Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Mehmet TURGUT'un; 

Vekillik etmelerinin uygun görülmüş olduğuna 
dair Cumhurbaşkanlığı tezkereleri Genel Kurulun 
'bilgisine sunuldu. 

3. — 1984 Malî Yılı Genel Bütçe Kanunu Ta
sarısı üzerindeki görüşmelere devam olunarak; 

Anayasa Mahkemesi Başkanlığı, 
Adalet Bakanlığı, 
Yargıtay Başkanlığı, 
Danıştay Başkanlığı, 
Millî Savunma Bakanlığı, 
İçişleri Bakanlığı, 
Emniyet Genel Müdürlüğü, 
Jandarma Genel Komutanlığı, 
Dışişleri Bakanlığı, 
Millî Eğitim Bakanlığı, 
Yüksek Öğretim Kurulu (YÖ|K), 
Ankara Üniversitesi, 
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 
Hacettepe Üniversitesi, 
Gazi Üniversitesi, 
fotan bul Üniversitesi, 
İstanbul Teknik Üniversitesi, 
B oğaziçi Üniversitesi, 
Marmara üniversitesi, 

Yıldız Üniversitesi, 
Mimar Sinan Üniversitesi, 
Ege Üniversitesi, 
9 Eylül Üniversitesi, 
Trakya Üniversitesi, 
Uludağ Üniversitesi, 
Anadolu üniversitesi, 
Selçuk Üniversitesi, 
Akdeniz Üniversitesi, 
Erciyes Üniversitesi, 
Cumhuriyet Üniversitesi, 
Çukurova Üniversitesi, 
19 Mayıs Üniversitesi, 
Karadeniz Üniversitesi, 
Atatürk Üniversitesi, 
İnönü Üniversitesi, 
Fırat Üniversitesi, 
Diclet üniversitesi, 
100 üncü Yıl Üniversitesi, 
Bütçeleri kabul edildi. 

Millî Savunma Bakanlığı Bütçesinin kabulü mü
nasebetiyle Kahraman Türk Ordusuna ve O'nun de
ğerli komutanlarına Danışma Meclisinin şükran, tak
dir ve güven duygularının iletilmesine dair önergeler 
oy birliğiyle kabul edildi ve gereğinin yapılacağı bil
dirildi. 

12 Ekim 1983 Çarşamba günü saat 10.00'da top
lanmak üzere Birleşime saat 20.15'te son verildi. 

Turhat GÜVEN 
Başkan 

Başkanvekili 

A. Güngör ÇAKMAKÇI 
Kâtip Üye 

Ali Nejat ALP AT 
Kâtip Üye 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

Tasarı 

1. Kütahya ili Gediz ilçesinin Merkezinin De

ğiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı. {"1/849) (Baş

kanlığa geliş tarihi : 10.10.1983) (Millî Savunma, 

İçişleri ve Dışişleri Komisyonuna : 12.10.1983) 

Tezkereler 
2. llyas HAS Hakkındaki Ölüm Cezasının Yeri

ne Getirilmesine Dair Başkanlık Tezkeresi. (3/512) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 10.10.1983) 

3. Necdet SÖZBİR Hakkındaki Ölüm Cezasının 
Yerine Getirilmesine Dair Başbakanlık Tezkeresi. 
(3/534) (Başkanlığa geliş tarihi : 10.10.1983) 

- • • < « 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 10.00 

BAŞKAN : Vefik KİTAPÇIGİL 
KÂTİP ÜYELER : Erdoğan BAYIK, M. Talât SARAÇOĞLU 

BAŞKAN — Değerli üyeler; Danışma Meclisimizin 176 ncı Birleşimini açıyorum. 

III. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 1984 Malî Yılı Genel Bütçe Kanunu Tasa
rısı ve Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. (1/829) (S. 
Sayısı : 588) (1) 

A) (BAYINDIRLIK BAKANLIĞI BÜTÇESİ 
— Karayolları Genel Müdürlüğü Bütçesi 
'BAŞKAN — 1984 Malî Yılı Bütçe Kanunu Ta

sarısının görüşülmesine devam ediyoruz. 
Bugün gündemde bulunan Bayındırlık Bakanlığı 

Bütçesiyle görüşmelere başlıyoruz. 
Bayındırhk Bakanlığı Bütçesi üzerinde söz isteyen 

sayın üye yalnız Sayın Aydar'dır, buyurun Sayın Ay
dan 

MEHMET AYDAR — Sayın Başkan, değerli ar
kadaşlarım; 

Bayındırlık Bakanlığı 1984 Yılı Bütçesinin Mil
letimize hayırlı ve uğurlu olması dileğiyle sözlerime 
başlıyorum. 

İBu bakanlığımızın 1983 Yılı Bütçesi üzerinde 
de söz almış ve görüşlerimi arz etmiştim. O gün do
kunduğum konuların başında, bu Bakanlığımıza bağ
lı kuruluş olan Karayollarının ülke düzeyindeki ça
lışmaları bakımından birtakım yeni düzenlemelerin 
yapılması lazım geldiğini, hizmetlerinin özellikle il 
yollarına teksif edilmesinin uygun olabileceğini söy
lemiştim. Çünkü, köy yollarıyla il yolları ağının bir
likte Türkiyenin ekonomisinde önemli ve aktif rol 
alabileceğini söylemiştim. 1983 yılında asılında Ba
yındırlık Bakanlığı bağlı kuruluşlarına tahsis edilmiş 
Bütçe ödeneklerinin de yetersiz olduğunu yine vur
gulamıştım. 

Aynı görüşümü ve aynı kanaatimi hiç değişme
den tekrarlamış olmaktayım. 1984 yılı Bayındırlık 
Bakanlığı bağlı kuruluşlarının bütçelerinin, Türkiye' 
nin ihtiyaçlarına belli zaman periyotları içerisinde 
olsa dahi yeterli olmadığını tekrar ifade etmek isti
yorum. 

(1) 588 sıra sayılı Basmayazı 10.10.1983 tarihli 
174 üncü Birleşim Tutanağının sonuna eklidir. 

!Bu meyanda bir ana konuyu, en azından üzerin
de düşünülmesi gerektiği inancıyla arz etmek istiyo
rum; o da şudur : Türkiye büyümüştür, Türkiye bü
yümektedir; Türkiye'nin bu büyümesine paralel ola
rak ihtiyaçları da büyümektedir. Ancak, bu ihtiyaç
ların artmasına paralel olarak Devlet imkânlarının 
sınırlı oluşu ve yetersizliği, birtakım huzursuzluklara 
sdbep olmaktadır. 

'10 yıllık Ulaştırma Ana Planında da açıklıkla 
İfade edildiği üzere, bugün Karayolları Genel Mü
dürlüğümüzün elinde bulunan makine parkları, çok 
elverişsiz duruma girmiştir. Burada zikredilen ve sı
ralanan ta'bloyu, zamanınızı almamak bakımından 
okumuyorum. 

Şu bir gerçektir; insan gücünün yerine makine 
gücünü ikame ettiğiniz zaman, süre bakımından bir 
işi çok daha kısa zamanda tamamlayabilirsiniz.. Nü
fusu hızla artan bir ülkede, giderek, katlanarak ar
tan işsizlik karşısında işgücünü safdışı edip, bunun 
yerine makine ikame etmenin, Türkiye'nin . geleceği 
bakımından tehlikeli olduğunu ifade ötmek istiyorum. 
Bunu, bütün sektörlerde dikkate aldığımız takdirde, 
mekanizasyonu giderek kısmak ve bunun yerine in
san gücünü İkame etmek, Türkiye'nin kurtuluşu ola
caktır. Bu temel görüş istenmelidir, bilim adamları 
tmnun üzerinde durmalıdır, bakanlıklarımız ve on
ların güzide kadroları bu nokta üzerinde durmalı
dır ve mutlak surette Devlet Planlama Teşkilatının 
önderliğinde ana planları destekleyebilecek insan gü
cünü, özellikle kalifiye olsun, bunun dışındaki işgücü 
olsun, mutlak surette bu sektörlere gönderilmeli ve 
absorve bu şekilde sağlanmak suretiyle Türkiye'nin 
işsizliği problemine bir çözüm getirilmelidir. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Burada, geçen yıl ağır kış şartları altında Türki

ye'de büyük fedakârliklarla kar mücadelesi yapan ve 
ulaşımı o ağır şartlar içerisinde dahi kısıntısız sağla
yan Bayındırlık Bakanlığı ve Karayolları Teşkilatına 
'burada mihnet ve şükranlarımı arz etmeyi bir görev 
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telakki etmekteyim. Bu başarılarının 1984 yılı ve mü
teakip yıllarda da devam etmesini diliyorum. 

Sayın Başkan i değerli arkadaşlarım; 
Süremizin kısıtlılığı bakımından bir noktaya, ma

hallî bir noktaya değinmeden edemeyeceğim. Bunu, 
Sayın Bakanımıza da özel olarak arz ettim ve Bin-
gölde bir facia haline gelen giriş köprüsü üzerinde 
Bingöl Gazetesinin yayınladığı bir şiiri okumak su
retiyle sözlerime son vermek istiyorum; 

«Bingöl Köprüsü, ecel köprüsü 
Çok ocaklar söndürdü, çok canlar aldı, 
Projesi bozuk ecel köprüsü. 
Yavruyu ağlattı, öksüz bıraktı, 
Gidişat bozuk ecel köprüsü. 
Ölümün sebebi teknik hatadan, 
Kaptan hızlı tez çıkıyor rotadan. 
Cenazeler çıkar tek tek otodan, 
Zulme alet oldu ecel köprüsü, 
'Bu nasıl iştir, bu ne zulümdür, 
Bu köprüden geçmek mutlak ölümdür. 
Bu nasıl tekniktir, bu ne ilimdir, 
Bingöl'e azrail ecel köprüsü. 
Bu köprüyü dinaımMe yıkmalı, 
Yerine bir yenisini yapmalı. 
Çok geniş, çok düzgün, güzel olmalı, 
Artık çan almasın ecel köprüsü». 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Notlarımın arasında yer alan bir kaç soruyu Sa

yın Bakanımın cevaplandırması ricası ile arz ediyo
rum. 

Sayın Bakanım, Türkiye'de büyük emekler ve is
tikbal açısından büyük ihtiyaçlara cevap vereceği 
düşüncesi ile inşa edilmiş Boğaz Köprüsünün, Keban 
Barajının ve bunlar gibi altyapı tesislerinin milletin 
dar bütçesi ile yapılmış, ortaya çıkmış olduğu bu
günde, bunların satılması mümkün olduğu takdirde 
hangi mevzuata, hangi kanuna dayanarak 'satılabile
ceğinin açıklanmasını arz eder, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederimi Sayın Aydar. 
Sayın Bakan, bir cevap lütfedecek misiniz? 
BAYINDIRLIK BAKANI TAHSİN ÖNALP — 

Sayın Başkan, müsaade buyurursanız, bir takdim ko
nuşmasıyla arz 6tmek istiyorum. 

BAŞKAN — Hay hay, buyurun efendim. 
BAYINDIRLIK BAKANI TAHSİN ÖNALP — 

Sayın Başkan, Başkanlık Divanı, sayın üyeler; 
Bayındırlık Bakanlığı ve Karayolları Genel Mü

dürlüğünün 1984 Malı Yılı Bütçe Tasarısı ve 1983 
yılındaki çalışmalarımız hakkında bilgi vermek üze

re huzurunuzda bulunmaktayım. Sözlerime başlama
dan önce Yüce Meclisinizi saygı ile selamlarım. 

Bakanlığımızın amacı, ülkenin ulaşım ihtiyacını * 
karşılayan karayolu, demiryolu, denizyolu ve hava
yolu altyapı tesisleri ile akaryakıt ve doğalgaz boru 
hatları ve tesislerini, kamu kuruluşlarının yapılarını, 
teknolojik gelişmelere uygun olarak inşa etmek, bun
ların esaslı onarım ve yenileştirilmelerini yapmaktır. 
Çalışmalarımızın ortak niteliği, Yurdumuzun ekono
mik, sosyal ve kültürel alanlardaki kalkınmasının alt
yapısını oluşturmasıdır. 

Sayın üyeler, çalışmalarımız hakkında bazı bilgi
ler vereceğim; 

Bakanlığımızca hazırlanan Devlet İhale Kanunu 
Tasarısı, Millî Güvenlik Konseyince kabul edilmiş 
olup 1 Ocak 1984 tarihinde yürürlüğe girmek üzere 
yayınlanmıştır. Kanunun Devlet ihalelerindeki çeşitli 
sorunlara çözümler . getireceği inancıyla Milletimize 
hayırlı olmasını diliyoruz. 

6235 Sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları 
Birliği Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi 
ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında 
66 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile bunda 
değişiklik yapan 85 Sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarname de yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. 

Yurt dışında inşaat, tesisat, montaj, mühendislik, 
proje, müşavirlik, işletme, bakım ve onarım gibi hiz
metler yapan ve yapacak firmaların seçimi, değerlen
dirilmesi, faaliyetlerinin desteklenmesi, koordinasyo
nu ve denetlenmesinin esaslarını tespit etmek ve yü
rütülmesini sağlamak amacıyla Yurt Dışı Müteah
hitlik Hizmetleri Yüksek Kurulu kurulmuştur. Ba
kanlığımızın Başkanlığında teşekkül eden bu Kurul, 
yurt dışı müteahhitlik hizmetlerinin başarılı ve eko
nomiye en az risk getirecek bir şekilde yapılmasını 
sağlamak üzere; firmalarda aranacak teknik, malî, 
idarî ve diğer nitelikleri, destekleme ve teşvik unsur
larını, koordinasyon ve Yurt dışı rekabet esaslarını, 
firmaların izlenmesi ve denetlenmesi esaslarını, belli 
miktarlar üzerindeki teminat mektuplarının verilme 
şartları ile Bankalarca yapılması gerekli konsorsiyum 
esaslarını tespit edecek ve tespit edilen esaslara uy
mayan firmalar hakkında uygulanacak müeyyideleri 
tayin ederek, kendi kusuruyla teminat mektubu taz
minine yol açmak suretiyle döviz ziyanına sebep olan 
firmaların izlin belgelerini iptal edebilecektir. 

Yapı, Tesis ve Büyük Onarım İşleri İhalelerine 
Katılma Yönetmeliğinde, uygulamada doğan aksak
lıkların giderilmesi içlin değiştirilmesi öngörülen ki-
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sımlar yeniden düzenlenmiş ve Resmî Gazetede ya- l 
yınlanarak yürürlüğe sokulmuştur. 

1983 yılına ait, İnşaat Birim Fiyatlarına esas ol
mak üzere işçilik, Araç ve Gereç Rayiç Cetveli ile 
Elektrik, İnşaat ve Tesisat Birim Fiyat Listeleri ha
zırlanarak Ocak 198 3'den geçerli olmak üzere tüm 
kamu kuruluşlarına dağıtımı yapılmıştır. Birim fiyat
lar ile Yurt içi ve Yurt dışı müteahhitlik hizmetleri i 
konusunda ilk defa bu yıl Computer sistemden fay
dalanma yoluna gidilmiştir. 

Yatırım faaliyetlerimiz; 
1983 yılı yatırım programımız geçmiş yıllardan ka- \ 

lan yatırımların süratle bitirilmesi ve bir an önce eko- I 
nomrk ve sosyal kalkınmamıza katkıda bulunmala
rının sağlanması ilkesine göre hazırlanmıştır. Bu ne
denle, çok zorunlu bazı projeler dışında programa 
yeni iş alınmamış, öncelikle bitmesi gereken projele
re ağırlık verilmiştir. Ulaştırma Sektöründeki yatı
rımlarımız ise, Ulaştırma Anaplanı doğrultusunda 
hazırlanmıştır. Burada şu noktayı önemle belirtmek 
isterim ki; yıllardır sürdürülen karayolu - demiryolu 
tartışması Anaplanın yürürlüğe girmesiyle ortadan 
kalkmıştır. Çünkü Anaplanın hazırlanmasında; Ül
kemizin sosyal, coğrafî ve ekonomik durumu titiz
likle gözden geçirilmiş, ulaşım imkânlarının dengeli 
biçimde geliştirilmesi için kara, hava, deniz ve demir
yollarından oluşan ulaştırma sektörünün mevcut ve 
gelecekteki durumu bilimsel ve rasyonel bir koordi
nasyon içinde ele alınmıştır. Anaplanın yürürlüğe gir
mesinden sonra da ulaştırma alt sektörlerine ait de
tay planlar hazırlanmıştır. Bundan böyle ulaştırma 
yatırımı olarak neyin nerede ve ne zaman yapılaca
ğı belirgin hale gelmiştir. 

Karayolları Genel Müdürlüğümüzün faaliyetleri; 
Karayolları Genel Müdürlüğünün 1983 yılı ya

tırımları için ayrılan ödenek tutarı, Turistik Yollar 
ve DSİ Genel Müdürlüğü adına yapılacak işler da
hil, kamulaştırma hariç, 73 060 000 000 TL. dır. 

Karayolları Genel Müdürlüğünce Ulaştırma Ana-
planına bağlı olarak hazırlanan Karayolu Planı Ocak 
1983'de fiilen yürürlüğe girmiş; bu planların hedef, 
ilke ve politikaları doğrultusunda Yol Yapım Detay 
Planı da sonuçlandırılmıştır. 1983 - 1993 yıllarını kap
sayan Ulaştırma Anaplanı döneminde Karayolları 
Genel, Müdürlüğüne 1981 fiyatlarıyla tahsis edilen 
844,100 milyar TL. ile dönem sonuna kadar; takri
ben 61 000 Km. uzunluğundaki Devlet ve ti Yolları 
ağında geçit vermeyen kesim kalmaması, Devlet Yol
larının tümünün, İl Yollarının % 70'inin asfalt kap
lamalı hale getirilmesi, programdaki devam eden iş-
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lerin bitirilmesi, öncelikle anayol ağı üzerinde trafik 
güvenliğini artırıcı işaretlemelerin sağlanması, E-5 
Karayolunun tümü ile duble ve bazı kesimlerde oto
yol olarak inşa edilmesi, İstanbul II nci Boğaz Ka
rayolu Köprüsü, Çevre Yolları ve gerekli diğer kent 
geçişlerinin tamamlanması, hedeflenmiştir. 

1983 Yılı Yatırım Programında; Otoyol proje
leri ile Limanları Hudut Kapılarına Bağlayan Yol
lar projelerine ve E - 5 güzergâhında bölünmüş yol
ların yapımı ile bu güzergâha alternatif olabilecek 
güzergah teşkiline ağırlık verilmiş, zorunlu kesim
lerde tırmanma şeritleri inşası ve Edirne Kent Ge
çişi dahil Kapıkule - Edirne otoyolu yeni iş progra
mına alınmıştır. 

önemli projelerden; 
Toplam maliyeti 1983 fiyatlarıyla, 77,255 mil

yar TL. olan Türkiye Transit Karayolu (TETEK) 
projesinin 1983 ödeneği 11,375 milyar TL. dır. Bu 
proje için Dünya Bankasından 71,1 milyon $ kredi 
temin edilmiş bulunmaktadır. Proje güzergahında, 
nihaî fizibilite etütleri tamamlanıp Dünya Bankasın
ca da uygun görülerek ihaleye çıkarılan, üst yapı iş
leri ağırlıklı olmak üzere, yapım çalışmaları sürdü
rülmektedir. TETEK projesi kapsamında bugüne ka
dar toplam 12 299 450 325 TL. bedelli 13 adet iş 
ihale edilmiştir. Bu proje için ayrıca Kuveyt'ten 5,5 
milyon Kuveyt Dinarı, takriben 15 milyon dolarlık 
ek kredi sağlanmıştır. 

10 Avrupa Ülkesini ilgilendiren ve 3 607 Km'si Ül
kemiz sınırları içinde, toplam 9 600 Km. uzunluğun
da bir otoyol projesi olan TEM projesi (Trans -
European Motorvvays) kapsamında 1977 - 1981 yıl
ları arasında yer alan 1 inci fazda Merkezî Proje 
Ofisi kurulmuş, trafik etütleri, geometrik standartlar, 
bilgisayar proje programları, üst yapı projelendirme 
teknikleri, sanat yapıları, drenaj, çevre estetik, deprem 
informasyon 'birimi, bilgi bankası ve kredi kaynak
larının araştırılması konusunda faaliyetler gerçekleş
tirilmiştir. 1982 - 1984 yılları arasındaki 2 nci fazda, 
henüz tamamlanamayan bazı mühendislik çalışmaları, 
fizibilite etütleri, projelendirme, finansman ve yapım 
çalışmalarına ağırlık verilmektedir. 

Transit Taşımacılıkta Kullanılan Limanları Hu
dut kapılarına bağlayan yollar projesiyle ilgili olarak; 
Demiryolu - Karayolu bağlantılı transit taşımacılı
ğın gerçekleştirilebilmesi için Karadeniz ve Akdeniz 
Limanlarını Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki hu
dut kapılarına bağlayan karayolu güzergahlarında aşı
rı trafiğin yüklendiği kısımlarda üst yapı takviye hiz
metleri sürdürülmüştür. 
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İstanbul 2 nci Boğaz Karayolu köprüsü ile 2 nci 
çevre yolunun yapımı için 1983 fiyatlarıyla toplam 
56,600 milyar TL.*lık ödenek tahsis edilmiştir. Ya
pım işlerinin toplam döviz ihtiyacı 100 milyon $ ola
rak tahmin edilmektedir. Kapasitesi sınırında çalış
makta olan mevcut çevreyolunda çok sayıdaki köprü, 
viyadük alt ve üst geçitlerde her an ele alınabilecek 
önemli bakım ve onarım çalışmaları, trafiğin aktarı
labileceği bir alternatif gerektirmekte, dolayısıyla 
projenin bir an evvel realize edilmesi hususuna özen 
gösterilmektedir. 2 nci Boğaz karayolu köprüsü ile 
2 nci Çevre yolu mühendislik hizmetlerinin ihale edi
lebilmesine ilişkin 83/6693 sayılı Bakanlar kurulu ka
rarı 1 Eylül 1983 tarihli resmî gazete'de yayınlan-
lanmıştır. Halen, mühendislik hizmetleri ihalesi için 
teklif alma aşamasına gelinmiş olup, Kasım 1983' 
ten itibaren firma teklifleri değerlendirilecektir. 

İstanbul Galata Köprüsü'nün belediye nam ve he
sabına yaptırılması işi Karayolları Genel Müdürlü
ğümüze verilmiş olup, yapılabilirlik etütleri, inşaat 
ihalesi için gerekli sözleşme ve evraklar hazırlanmış 
ve köprünün ihalesi kısa zamanda gerçekleştirile
cektir. 

Karakaya Barajı nedeniyle yapılacak olan Kömür-
han ve Tohma Köprüsü İnşaatı DSİ Genel Müdür
lüğünden sağlanan ödeneklerle yürütülmekte olup, 
Kömürhan köprüsü 228 675 416 TL + 2 021 913 
$'a, Tohma köprüsü ise 663 675 116 TL. + 3 972 519 
$'a ihale edilmiş ve işyeri teslimi yapılmıştır. 

Yapı İşleri Genel Müdürlüğümüzün faaliyetleri; 
Yapı İşleri Genel Müdürlüğümüzün 1983 yılın

daki yatırım tutarı diğer yatırımcı kuruluşların büt
çelerinden Ağustos ayı sonuna kadar devredilen öde
neklerle 'birlikte 89 848 118 000 TL.'na ulaşmıştır. 

1983 yılında; Tarım Sektöründe 270, İmalat - Gı
da Sanayii Sektöründe 5, Ulaştırma sektöründe 36, 
Basım sanayi sektöründe 1, turizm sektöründe 2, 
konut sektöründe 768, eğitim sektöründe 520, sağlık 
sektöründe 189 genel idare sektöründe 775, küçük 
sanayi ve el sanatları sektöründe 4 adet yatırım pro
jesi ve çeşitli sektörlerde 513 adet onarım işi olmak 
üzere toplam 3 083 'iş üzerinde çalışılmaktadır. 

Bunların önemli bir kısmını ikmal ettiğimizi be
yan etmekten kıvanç duyarım. 

Demiryolları İnşaatı Genel Müdürlüğümüzün ça
lışmaları; 

Demiryolları İnşaatı Genel Müdürlüğümüzün 
1983 yılı yatırım tutarı, kamulaştırma hariç, 
9 750 000 000 TL. dır. Ayrıca, DSİ Genel Müdür-
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lüğü adına yapımı sürdürülen Karakaya Barajı De
miryolu Varyantı için 3 251 000 000 TL. ödenek 
Genel Müdürlüğümüzün bütçesine aktarılmıştır. 

Kitle taşımacılığı açısından üzerinde çok durulan 
demiryolu yatırımlarına Ulaştırma Anaplanı'nda ge
reken ağırlığın verildiğini belirtmek isterim. Ancak, 
çok engebeli bir coğrafî yapıya sahip olan ülkemiz
de demiryolu yapım maliyetlerinin ekonomik zorla
malara yol açtığını kabul etmek gerekir. Bununla be
raber önemli demoryolu projelerimize imkânlar öl
çüsünde ödenek ayrılmasına çalışılmaktadır. 

önemli projelerden; 
Mevcut güzergâhı 189 Km.'si güzergâh ve 71 

km.'si tünel olmak üzere, 260 km.'ye İndirecek olan 
yüksek standartlı, elektrikli çift hatlı Arifiye - Sin
can demiryolu projesinin, Sincan - Çayırhan arasın
da 4 kısım halinde yapım çalışmaları programa uy
gun olarak sürdürülmektedir. 85 km.lik bu kısım
daki inşaatın 1986 sonlarında bitirilmesi, Çayırhan-
ArMiye kesiminde ise değişik standartları kapsayacak 
etüt ve proje çalışmalarının 1985 sonlarında tamam
lanmasını müteakip yapım çalışmalarına başlanma
sı, hattın tamamının 1996 yılında ikmali planlanmış
tır. Ulaştırma Anaplanı hazırlıkları sırasında Anka
ra - İstanbul gibi her sektörde çok büyük gelişme 
içinde bulunan iki kent, hatta iki bölge arasındaki 
mevcut ulaşım bağında kısa ve uzun vadeli projeler 
incelenmiş, yeni demiryolu projesinin teknik gereç
leri, yapım süreleri, işletme hazırlık devresi analizleri 
titizlikle hazırlanmıştır. Projenin 1983 yılı ödeneği 
olan 4,680 milyar TL. Yatırımları hızlandırma fo
nundan ayrılan 1 milyar TL. ek ödenekle artırılmış
tır. Ayrıca çeşitli projelerimizden yıl sonuna kadar 
harcanamayacağı düşünülen 2,075 milyar TL. öde
neğin de bu projeye aktarılarak ödeneğinin 7,755 
milyar TL.'na ulaştırılmasına çalışılmaktadır. Arifiye -
Sincan yeni demiryolu hattı, mevcut mesafeyi 260 
km."ye indirmek gibi özelliğinin dışında, tamamla
yıcı diğer hatlarla birlikte düşünüldüğünde, Avru
pa - Asya arasında bir köprü durumunda olan Ülke
mize sosyal ve ekonomik alanlarda yarar sağlayacak 
özelliğe sahip bulunmaktadır. 

DSİ Genel Müdürlüğü adına inşa edilen ve Ma
latya - Çetinkaya arasındaki 9 km.'lik 1 inci kısmı 
ikmal edilmiş olan Karakaya Barajı demiryolu var
yantı'nın güzergah işleri kontrollük tesisleri ve köprü 
ayak inşaatına 1985 yılında bitirilmek üzere devam 
edilmekte, köprünün çelik tabiiye imali ise protokol
le Türkiye Demir Çelik İşletmeleri Genel Müdürlü-
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güne yaptırılmaktadır. Bu tabriyelerden, 10 tane 50 
ila 60 metre yüksekliğindekilerden iki çelik tabriyesi 
yerine otjurtulmuş olup 1985 yılında bitirilmesine özen 
gösterilmektedir. 

Limanlar İnşaatı Genel Müdürlüğümüzün faali
yetleri; 

1983 yılında Limanlar İnşaatı Genel Müdür
lüğünün yatırım ödeneği, kamulaştırma hariç 
13 825 000 000 TL.'dır. 

Genel Müdürlüğün 1983 Yılı Yatırım Programın
da önceki yıllarda programa giren ve ekonomiye kat
kısı olan projelerin tamamlanması hedef alınmış olup, 
yük ve yolcu taşımacılığında dengeli bir ulaşım ağı 
oluşturulması için planlanan ve mevcut limanları
mızda kapasiteyi artırmak, Uluslararası yük taşıma
cılığındaki modern sistemin Ülkemizde de devreye 
sokulmasını sağlamak üzere başlanan çalışmalar sür
dürülmektedir. Ayrıca, halkın geçimini balıkçılığa 
'bağladığı yörelerde balıkçı barınakları ve turizm 
amaçlı liman ve iskele yapımlarına devam edilmek
tedir. 

Hava Meydanları ve Akaryakıt Tesisleri İnşaatı 
Genel Müdürlüğü : 

Hava Meydanları ve Akaryakıt Tesisleri İnşaatı 
Genel Müdürlüğü yatırımları için 1983 yılında, kamu
laştırma hariç 10 370 000 000 TL. ödenek ayrılmış
tır. 

Uluslararası hava trafiğine hizmet eden Yeşilköy, 
Esenboğa, Adana, Antalya, Dalaman Havaalanları 
ile iç hatlara hizmet eden Trabzon ve Malatya Ha
vaalanlarında yapım çalışmaları devam etmektedir. 

Bu işler kapsamında bulunan, Yeşilköy Havaa
lanı yeni terminal binası 7 Ekim 1983 tarihinde hiz
mete sunulmuş bulunmaktadır. İzmir - Çiğli Havaa
lanı Apron, Terminal Tevsii ile Van Havaalanı İn
şaatı ile ilgili- çalışmalar ise yıl sonuna kadar ikmal 
edilecektir. 

Akaryakıt boru hatlarında ise; 
Mevcut akaryakıt boru hatlarından sivil maksat

larla akaryakıt şevki için gerekli ilave tesisler pro
jesindeki tüm işler tarnamlanarak işletmeci kuruluşa 
teslim edilmiş, sadece doğu bölgesindeki su temini ve 
yangın söndürme tesisatı ikmal inşaatı devam etmek
te olup, yıl sonuna kadar tamamlanacaktır. 

Önemli projelerimizden olan İzmit (İPRAŞ), İs
tanbul (Haramidere) için 16 inçlik akaryakıt boru 
hattı ile ilgili çalışmalarımız da devam etmekte, kredi 
mevzuu halledilir edilmez proje ihaleye çıkarılacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, Genel Kurulca yapılan 
programa göre sizin için süre 15 dakika idi. Daha ne 
kadar zamana ihtiyacınız varsa onu bildirirseniz.. 

BAYINDIRLIK BAKANI TAHSİN ÖNALP — 
Sayın Başkan, müsaade buyurursanız, zaten konuş
mamı yazılı olarak sayın üyelere takdim ettim. 

BAŞKAN — Zaman verebiliriz değerli üyelerden 
karar almak suretiyle. Ne kadar zamana ihtiyacınız 
var?.. 

BAYINDIRLIK BAKANI TAHSİN ÖNALP — 
Bence, 1984 faaliyetimizin bütçesini esas itibariyle bi
raz sonra kararlaştıracağınıza göre, 1984 programları 
ile ilgili herhangi bir beyanda bulunmayayım. Sözle
rimi burada keseyim ve vaki suallere cevap vereyim 
efendim. 

BAŞKAN — Evet efendim. Teşekkür ederim Sa
yın Bakan. 

BAYINDIRLIK BAKANI TAHSİN ÖNALP — 
Sayın Aydar'a bilhassa teşekkür ediyorum. Dile ge
tirmiş olduğu Bingöl giriş köprüsü ile ilgili konu ele 
alınmıştır. En kısa zamanda oranın bir ecel köprüsü 
olmasından kurtarılarak trafiğe salih hale getirilme
sine çalışacağımızı huzurunuzda vaat ederim. 

Diğer tevcih ettiği önemli sorunun cevabını ver
mek durumunda olmadığım kanısındayım. Bayındırlık 
Bakanlığı olarak yapmakta olduğumuz altyapı tesis
leri milletin hizmetine arz edilmekte. Diğer husus
lar, politik idarelere ait husustur. 

Saygılarımla hepinizi selamlarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sorusu olan sayın üyeler lütfen işaret buyursun

lar efendim. 
Kayıt işleminden sonra bilahara ayrıca soru so

rulamayacaktır. 
Sayın Aksoy, Sayın Gürtan, Sayın İnal... 
Başka sorusu olan sayın üye?.. Yok. Kayıt işlemi 

bitmiştir. 
Sayın Aksoy, buyurun sorunuzu sorun efendim. 
ALÂEDDİN AKSOY — Sayın Başkan, Sayın 

Bayındırlık Bakanımızı Arifiye-Sincan demiryolu hat
tı projesi sebebiyle, başlattığı faaliyetten dolayı kut
larım. Daha önce aksayan bu hat, Sayın Bakanın za
manında büyük bir aşama göstermiştir. Ancak buna, 
Arifiye-Sincan demiryoluna mümasil bir karayolu pro
jesi de hazırlanmakta mıdır, bunun etütleri yapılmak
ta mıdır?.. 

İstanbul-Ankara gidiş-geliş çift hat karayolunun 
tamamlanması hangi tarihte bitirilecektir?.. 
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Bir de Yalova-Darıca arasında arabavapuru se
ferleri başlamıştır. Bursa hinterlandından gelen bü
tün karayolu vastıaları bu yoldan geçmektedirler. Ya-
lova-Karamürsel istikametinde, Yalova'nın 10 kilo
metre uzağında yeni bir iskele yapılmaktadır. Karşı
da Danca'da da yapılmakta olduğunu öğrenmekte
yiz. Bu inşaatlar ne zaman bitecektir?.. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aksoy. 
Sayın Gürtan, buyurun sorunuzu efendim. 
HAYATİ GÜRTAN — Sayın Başkanım, soruma 

geçmeden önce huzurunuzda Sayın Bakanıma ve de
ğerli Bakanlık mensuplarına teşekkür etmek istiyo
rum. Bu teşekkürümün nedenini izin verirseniz iki 
cümle ile arz edeyim : 

Sayın Başkanım, Bütçe Plan Komisyonunda Ba
kanlığımızın bütçesi görüşülürken, Sayın Bakanımız
dan bir hususta bilgi istirham etmiştim. Bunun tari
hi 29 Eylül 1983 idi. Bugün 12 Ekim, 7 Ekimde ce
vap veriliyor. Bu, bir örnek davranıştır, bu, bir cid
diyet örneğidir, bu, kamu kuruluşlarında özlemini çek
tiğimiz bir görev bilincidir. Bu bakımdan Sayın Ba
kanımıza ve Bakanlık mensuplarına çok teşekkür edi
yor, saygılarımı tekrarlıyorum efendim. 

Şimdi sorumu soruyorum : Sayın Bakanımız so
ruma verdiği cevapta, (Yeni Trafik Yasasının getire
ceği çeşitli iyileştirmeler ve bu arada ilk uygulama 
sırasındaki sorunlar arasında şehirler arasındaki yol
lardaki işaretlemenin, trafik polisleri ile vatandaşlar 
arasındaki sürtüşmelerin azaltılması bakımından son 
derece önemli olduğunu arz etmiştim.) bu konuda 
kendileri bir sürü' tedbirin alınacağını söylüyorlar. 
Ancak, cevaplarının başında şöyle bir ifade var : «Bu 
hizmetler, cari bütçe imkânlarıyla yapılacaktır.» 

Şimdi kendilerinden rica ediyorum; bu sene büt
çeye konan ödenek, bu hizmetlerin görülmesine ye
terli midir, bu hizmetler konulan bu ödenekle karşı
lanabilecek midir?.. 

Teşekkür eder saygılar sunarım Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürtan. 
Sayın inal, buyurun efendim. 
SALİH İNAL — Sayın Başkan, değerli arka

daşlarım; 
Sayın Bayındırlık Bakanımızdan iki hususu öğ

renmek üzere soru tevdi edeceğim. Sorularımdan biri
si şudur : 

Malumları olduğu veçhile, Avrupa'dan Türkiye' 
ye giren iki önemli yolumuz vardır; E - 5 ve E - 25 
yolları. Bu yollarda trafik yoğunluğunu azaltmak üze
re Bandırma ile Tekirdağ arasında Ro - Ro seferleri 
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ihdas edilmiştir. Bu Ro - Ro seferleri, başlangıçta 
birden ikiye, sonradan üçe çıkarılmıştır ve gittikçe yo
ğunluk artmaktadır. Buna paralel olarak bu Ro - Ro 
seferleriyle karşılıklı olmak üzere, E - 5 ve E - 25 yol
larından geçen TIR kamyonları doğrudan doğruya 
Tekirdağ il merkezinin içinden geçmek suretiyle, 
Tekirdağ il merkezinde anormal bir trafiğe neden 
olmaktadırlar. Bu durum muvacehesinde, buna bir 
an evvel gerekli çözümü getirebilmek üzere Bayındır
lık Bakanlığımız çevre yolu sorununu ne zaman ele 
alacaktır?.. 

Aynı nitelikte olmak üzere Çorlu İlçesinin çevre 
yolu da ne zaman programa alınacaktır?.. 

ikinci sorum şudur : 
Ülkemizin birçok yerlerinde balıkçı barınakları 

mevcuttur. Yapılan bu balıkçı barınaklarında, he
men yapımını müteakip kısa bir süre sonra, şu hali 
görüyoruz : Barınaklar önünde bir topuk vukua ge
liyor, barınaklar sathileşiyor ve onun içine giriş - çı
kış zorlaşıyor. Ayrıca, hoşa gitmeyen koku had de
receyi almaktadır. 

Bu durum, teknik hatadan mı, yapım hatasından 
mı neşet etmekte, yoksa oradaki doğal, ekolojik ko
şulların, iklim koşullarının yeteri kadarı bilinemeyip 
de o teknik yapının bu nedene mi istinat ettirilmesi 
mümkün olmaktadır?.. Yani yapımdaki hatadan mı 
ileri gelmektedir balıkçı barınaklarının bu hali?.. Bu
na ne şekilde bir çözüm getirecektir Bayındırlık Ba
kanlığımız? Bunun örneklerini, Şarköy, Hoşköy gibi 
yerlerde yapılmış olan balıkçı barınaklarında çok açık 
ve net bir şekilde şu anda görmenizde mümkündür. 

Gerekli açıklamaların yapılmasını istirham ediyo
rum. Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın İnal. 
Sayın Bakan, buyurun efendim. 
BAYINDIRLIK BAKANI TAHSİN ÖNALP — 

Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Evvela gösterilen teveccühe ve ifade edilen teşek

küre ben de aynı içtenlikle mukabelede bulunuyor, 
saygılarımı arz ediyorum. 

Sayın Aksoy, Arifiye - Sincan yolu hakkında bir 
soru tevcih ettiler, demiryolu hakkında; kendilerine 
biraz evvel takdim yazımda da okuduğum gibi Arifi
ye - Sincan yolu ile ilgili geniş bilgi verdiğim kanısın
dayım. Metinde de görüleceği üzere büyük bir aksilik 
olmazsa 1996 yılına kadar bu demiryolunun yüksek 
standartlı olarak bitirilmesine çalışmaktayız. 

Bu yola paralel olarak bir karayolu yapılıp ya
pılmadığını sordular. Demiryoluna paralel olarak değil, 
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ancak biz E - 5'e alternatif olarak Beypazarı üzerin
den, Göynük, Beypazarı, Nallıhan ve istanbul isti
kametine bağlayacak olan bir yol üzerindeki çalış
malarımız devam etmektedir. Tahmin ediyorum, E - 5'i 
aynı zamanda rahatlatacak olan bu yol, bir bakıma 
da mevcut, yapılmakta olan Arifiye - Sincan demir
yolunun karayolu olarak alternatifi durumundadır. 
Arz ederim. 

Danca'da iskele yapımı ile ilgili sorularının şu 
anda arkadaşlarımdan bunun cevabı olan notu alama
dım, fakat kendilerine yazılı olarak, ne zaman bite
ceğini en kısa zamanda arz edeceğim. 

Sayın Gürtan, trafik mevzuundaki işaretlemelerin 
konmuş olan meblağlarla 1984 yılında gerekli her tür
lü hizmeti verebilecek şekilde olup olmayacağını sor
dular. Muhterem üyeler; takdir buyurursunuz ki, canlı 
olan bu hizmetin bir yıldaki ayrılan para ile istenilen 
seviyeye getirilmesi mümkün değildir. Her türlü çalış
maya devam edilecek ve mümkün olan aksaklıkla
rın bilhassa önemli yerlerdeki aksaklıkların berta-
rafına çalışmak suretiyle Türkiye sathında trafik em
niyetinin sağlanması için her türlü gayretin gösterile
ceğini ifade etmek isterim. 

Sayın Salih İnal, E - 5 ve 25'in alternatifi olarak 
Tekirdağ - Bandırma arasında devreye sokulan Ro -
Ro dolayısıyla haklı olarak Tekirdağ'a geçişinin bü
yük yük altında kaldığını ve bu nedenle Tekirdağ çev
re yolunun bir an evvel ele alınmasını ifade buyur
dular ve «aynı. problem Çorlu için de mevzubahis
tir» dediler. Biz, Bayındırlık Bakanlığı olarak bu ka
bil şehir geçişlerini çevre yolu olarak çözmek için her 
türlü gayretin içindeyiz; ancak şu anda on yıllık plan 
önümde olmadığı için ve bunun müstaceliyetinin de 
takdirkârı olarak en kısa zamanda bu konunun ele 
alınarak ne zaman yapılabileceğini kendisine yazılı 
olarak ifade etmeye çalışacağım. 

Balıkçı barınaklarıyla ilgili vaki sorusu yerinde
dir; ancak şu kadarını ifade edeyim; deniz yapıların
da yörenin ekolojik durumu belki tam manasıyla etüt 
edilmeden yapmakta olduğumuz birtakım hizmetler
den başımızın bir nebze ağrıdığı da bir vakıadır; an
cak şu kadarını ifade edeyim; elimizdeki tarama ge
milerinin noksanlığından ötürü birçok balıkçı barına
ğının zamanında temizlenmesi ve daha iyi hizmet ver
mesine salih hale getirilmesi bir problem olmaktadır. 
Raporumuzda da göreceksiniz, deniz tesislerimizin iş
letmedeki aksaklıklarının bertaraf edilebilmesi için 
geniş çapta Bayındırlık Bakanlığının bünyesinde bü

yük tarama gemilerini ve makine ikmaline ihtiyaç 
vardır. Bu husustaki çalışmalarımız da hassasiyetle 
takip edilmektedir; diğer aksak kalan konular hak
kındaki cevaplarımızı ayrıca yazılı olarak takdim ede
ceğim. 

Arz ederim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Komisyonun bir söz isteği var mı?.. Yok. 
Değerli üyeler; Bayındırlık Bakanlığı Bütçesi üze

rindeki görüşmeler tamamlanmıştır. Bölümlere geçil
mesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum. 

BAYINDIRLIK BAKANLIĞI BÜTÇESİ 
Bölüm 
(Prog.) Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek 
Hizmetleri 322 818 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

111 Devlet Yapı işleri - 19 346 505 »300 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

112 Ulaştırma inşaat işleri 48 091 442 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına Dağıtı
lamayan Transferler '819 700 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

1984 Malî Yılı Bayındırlık Bakanlığı Bütçesi Da
nışma Meclisimizce kabul edilmiştir; hayırlı ol
sun. (Alkışlar) 

Değerli üyeler; 1984 Yılı Karayolları Genel Mü
dürlüğü Bütçesinin bölümlerine geçilmesini oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Bölümleri okutuyorum. 
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KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
BÜTÇESİ 

Bölüm 
(Prog.) Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek 
Hizmetleri 4 415 270 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

111 Karayolları Planlama, Proje 
ve Keşif Hizmetleri ' 3 807 940 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

112 Karayolu Yatırım Hizmet
leri 98 222 060 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

113 Bakım ve İşletme Hizmet
leri 51 984 900 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına Dağıtı
lamayan Transferler 3 663 540 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

B işaretli cetveli okutuyorum. 

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
BÜTÇESİ 

B - CETVELİ 

Gelir Türü Lira 

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 2 191000 030 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

3 Özel Gelirler ve Hazine 
Yardımı 159 902 710 000 
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BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Değerli üyeler; 1984 Malî Yılı Karayolları Genel 
Müdürlüğü Bütçesi Danışma Meclisimizce kabul edil
miştir; hayırlı ve uğurlu olsun. 

Sayın Bakana, Sayın Komisyona teşekkür edi
yorum. (Alkışlar) 

BAYINDIRLIK BAKANI TAHSİN ÖNALP — 
Sayın Başkan, değerli üyeler; 

Şahsım ve Bakanlık mensupları adına teveccühle
rinizden ötürü hepinize saygılarımı sunar, Bütçemizin 
ülkemize hayırlı olması temennisiyle saygılarımı arz 
ederim; sağolun efendim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

B) TİCARET BAKANLIĞI BÜTÇESİ 

BAŞKAN — Değerli üyeler; .Ticaret Bakanlığı 
Bütçesini görüşmeye başlıyoruz. 

Sayın Komisyon ve Hükümet yerinde. 
Bütçe üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Sayın 

Bayer. 
Sayın Bayer, buyurun efendim. 

MUHSİN ZEKÂİ BAYER — Sayın Başkan, de
ğerli üyeler, Sayın Bakan ve Ticaret Bakanlığının say
gıdeğer temsilcileri; 

Ticaret Bakanlığının muvaffakiyetle yürüttüğü ih
racat kampanyası üzerinde bazı görüşlerimi ve bazı 
noksan gördüğüm hususları açıklamak üzere söz al
mış bulunuyorum. 

Bilindiği üzere, 24 Ocak 1980 kararlarının en 
önemlilerinden birisi ihracatı artırmak ve ülkemiz döviz 
ihtiyacını karşılamaktı. Son yıllarda Ortadoğuya doğ
ru akan ihracat akışında bir duraklama olmuştur. Ül
keler ve bölgeler üzerinde 1982 ve 1983 yılı Temmuz 
aylarını karşılaştırdığımız zaman, bu durum daha iyi 
anlaşılacaktır: Ortadoğu diye kabul ettiğimiz İrak, 
Libya, İran ve Suudi Arabistan'a son zamanlarda ya
pılan ihracatta % 72'ye kadar gözüken bir gerileme 
olmuştur. Buna mukabil AET ülkeleri olarak Al
manya, İngiltere ve İtalya'ya yavaş yavaş artan bir 
ihracat fazlalığı başlamıştır. Körfez ülkelerinde ise 
yine bir azalma vardır. 

Bu durum da göstermektedir ki, yılın ilk altı aylık 
verileri neticesinde ihracatın geleneksel Batı ülkelerinde 
ve bu arada özellikle AET ülkeleri düzeyinde bir ağır
lık kazandığı ortaya çıkmaktadır. Bu husus Tür
kiye'nin AET'yle ilişkileri bakımından çok mühimdir. 
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Sayın Dışişleri Bakam, Danışma Meclisine verdiği 
raporda ve konuşmada AET ilişkileri için aynen şun
ları söylemiştir: «Yunanistan'ın Avrupa toplulukları
na katılmasından sonra bu ülkeyle Türkiye'nin AET 
ile ortaklığı çerçevesindeki ilişkilerini düzenleyecek 
uyum anlaşması Yunanistan'ın tutumu yüzünden bir 
türlü aktolunmamaktadır. Marttaki Ortaklık Kon
seyi Toplantısında söz konusu anlaşma projesinin elan 
sonuca bağlanamamış olduğu hatırlanmaktadır. Toplu
luğun bu hukukî. vecibesini yerine getirmesi Hükü
metçe istenmiştir.» 

Hükümet yeni bir seçim devresi sonunda görevini 
devredeceğine göre, AET konusunda Hükümetin gi
rişimlerinin, bilhassa Yunanistan'ın tam üye olmasın
dan sonra Türk Hükümetinin son girişimlerinin ne 
oiduğu ve AET'ye tam üye konusundaki Türk Hü
kümetinin görüşünü yeniden Sayın Bakandan istirham 
ediyorum. 

Diğer bir konu ise, tarım ürünlerinin ihracatındaki 
tıkanıklık konusudur. Tarım ürünleri ihracatçılarının, 
gerekli önlemlerin zamanında alınmaması halinde bu 
yıl milyonlarca ton yaş meyve ve sebzenin çürümeye 
terkedileceğine dair bazı görüşleri vardır. Enflasyonun 
hızla arttığı ülkemizde her türlü malın fiyatı artarken 
tarım kesiminde gerileme olduğunu Maliye Bakanlığı 
raporunda belirlenmiştir. Tarım üreticileri kaliteli ih
racat yapmak için üretimde bir duraklamanın karşısın
da müşkül durumda kalmışlardır. Ambalajdan sanayie 
kader çeşitli problemler tarım ürünleri ihracatçıları 
için ortadadır. Acil tedbirler alınması konusunda Sa
yın Bakanlığın ne gibi önerileri olduğunu öğrenmek 
istiyorum. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Ticaret Bakanlığı bünyesinde Toprak Mahsulleri 

Ofisinin Tahıl - Silo Projesinin değiştirildiğini basın
dan öğrenmiş bulunuyoruz. Zaman geçmesine rağmen 
Dünya Bankası kredisiyle yapılacak bu Projedeki de
ğişiklik kanaatimce yerindedir. Bakanlığın gösterdiği 
büyük çabaları da gönülden tebrik ederim. Ancak, 
Proje 1975 yılında başlamış bir projedir ve 1985 yı
lında da ödeme devresi gelmektedir. Bugün gazetede 
okuduğumuza göre Dünya Bankası bu Projeyi askıya 
aldığını söylüyor ve ayrıca 650 bin dolarlık bir gecik
me zammı istendiği açıklanıyor. Halbuki bu Türk Hü
kümetinin bir kabahati değil, doğrudan doğruya Dünya 
Bankasının (Türkiye'ye uymayan bir projeyi sunmasının 
neticesinde, Türk Hükümetinin baskısıyla düzelmiş bir 
konudur. Bu konuda Hükümetimizin görüşünü öğ
renmek istiyorum. 
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Son olarak enflasyonla ilgili bir konuya da de
ğinmeyi faydalı görüyorum. Bugün para - kredi ko
nusundaki sıkışıldık neticesinde Türkiye'de yatırımla
rın seviyesi % 100'lerden % 25'lere, 30'lara düşmüş
tür. Ancak, buna mukabil son günlerde genel tüketim 
ve ihtiyaç maddeleri kesiminde piyasada mal arzı 
arttığı gibi .talepler de genişlemiştir. Bu enflasyonun 
yeni bir müşiri midir? Acaba Bakanlığın bu konuda, 
piyasa kontrolü konusunda, tüketicinin korunması 
konusunda yeni tedbirleri var mıdır? Çünkü sanayici
lerimiz piyasada bir kredi sıkıntısı içindedir. Bizi 
Avrupa'ya muhtaç etmeyen özel sanayi sektörünün 
para - kredi politikası karşısındaki sıkıntılı durumunu 
da bu suretle gidermek imkânı var mıdır? 

Konuşmamı burada bitirirken Ticaret Bakanlığı 
Bütçesinin Bakanlığa, memleketimize, milletimize ha
yırlı olmasını diler, saygılarımı sunarım; teşekkür ede
rim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayer. 
Sayın Bakan, bir cevap lütfedecek misiniz?.. Bu

yurun efendim. 
TİCARET BAKANI KEMAL CANTÜRK — Sa

yın Başkan, değerli üyeler; sözlerime başlamadan evvel 
hepinize saygılarımı sunuyorum. 

Bakanlığımızın Bütçesi dolayısıyla Sayın Bayer 
Arkadaşımızın konuşmalarını dikkatle dinledim. -Ken
dilerinin üzerinde durduğu konular hakkında çok kısa 
bilgi arz ettikten sonra, Bakanlığımın çalışmaları hak
kında keza çok kısa maruzatta bulunacağım. 

Sayın Bayer, Türkiye'nin ihracatına verilen önem 
üzerinde durdular ve bu önemin giderek arttığını ifade 
ettiler. Bu arada kendi açısından üzerinde durulması 
gereken bazı noktalara temas buyurdular. 

Temas ettikleri noktalardan bir tanesi; ihracatı
mızın yöneldiği bölgeler itibariyle durumda Batı'ya 
doğru bir yön değiştirme olduğunu ifade ettiler ve bir 
manada Ortadoğu pazarlarının kaybı anlamına gele
cek bir durum mu var sualini ortaya koydular. 

Hemen arz edeyim ki, Türkiye'mizin ihracat açı
sından hakikaten bugün içinde bulunduğu durum yıl
lardır hayal ettiğimiz, arzu ettiğimiz bir durumdur. 
Bu noktaya gelindiği için, Türkiye'nin ekonomik alan
daki gelişmesine artık güvenle bakabiliriz. Nitekim, 
sadece kredilerin imkânlarıyla hatta ithalatım yapar 
durumda olan ülkemiz son üç yıldan beri büyük bir 
atılım içerisine girmiş, neticede Türkiye'miz bugünkü 
ihracat düzeyine erişmiştir. 

Bu ihracatta ağırlığı Ortadoğu ülkeleri teşkil eder 
şekilde bir görüntü ortaya çıkmıştı. Şu anda bazı 
azalmalar var intibaını veren tabloları kendileri ileri 
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sürerek «Orta Doğuda bir azalma var, binaenaleyh } 
bir pazar kaybı var» şeklinde endişelerini ifade et- I 
tiler. 

Gerçek şu ki, Orta Doğuda azalma diye ifade ede
ceğimiz ülke daha ziyade Irak'tan kaynaklanmaktadır. 
Irak'ın bizden yaptığı ithalat, dolayısıyla bizim oraya 
yaptığımız ihracata göz attığımız zaman şöyle bir 
tabloyla karşılaşırız: Elimizdeki son bilgiler Ocak -
Temmuz dönemine ait olduğu için onları arz edi
yorum: Irak'a 1982'de 430 milyon dolarlık ihracat 
yapmışız. Bu 1983'te 119'a düşmüş, yedi ay itibariyle. 
Demek ki 300 küsur milyon dolarlık bir azalma ol
muş. Bu azalma bir pazar kaybı anlamına gelmez, 
gelmemektedir. Bu Irak'ın ithalatını çok kısmasından I 
kaynaklanmaktadır. Binaenaleyh, bir pazar kaybı değil, 
söz konusu olan bir pazarın kendisini küçültmesi olayı 
vardır. Bizim mal verdiğimiz ülkeye bizim yerimize 
başkalarının mal verme olayı söz konusu değildir. 

Kendi ifade buyurdukları Libya'da da durum 
şudur: 1982'de 154 milyon dolarlık ihracatımız var, 
yedi ay itibariyle. Bu şu anda 127 milyon dolardır. 
Hemen ifade edeyim ki, Libya ile beş ay evvel yapmış 
olduğumuz anlaşma gereğince bu gerilemeyi telafi 
edecek durumlar ihdas edilmiştir. Onun sonucu olarak 
da bu gerileme tedricen ortadan kalkacaktır yahut çok 
azalacaktır. Bu itibarla yön değiştirmeyi pazar kaybı 
anlamında anlarsak; pazar kaybı değil, ilgili ülkenin 
kendi durumundan kaynaklanan bir durum söz ko
nusudur. 

Kendilerinin ifade buyurdukları AET ile olan iliş
kilerimize gelince; Hükümetimizin prensip olarak öte
den beri millî politikamız haline gelmiş olan AET'ye 
girme konusunda herhangi bir değişik görüşü yoktur. 
Bizden sonra gelecek hükümetlerde de böyle bir görüş j 
değişikliği olacağını zannetmemekteyim. I 

Diğer taraftan, kendilerinin ifade buyurdukları, ih- J 
racatın gelişmesinde önemli rol oynayan ihracatın I 
alt yapı hizmetlerinin takviyesi ve bu konuda düşün
düklerimize gelince: «Bunun en büyük kısmını amba
laj teşkil ediyor» diye ifade ettiler. Bilindiği gibi bu 
konuda öteden beri devam eden gayretler tabiî devam 
edecektir. Gayretlerin temelinde Türkiye'de ambalaj 
sanayiinin kurulmasından tutun, dışarıdan ambalaj 
maddesi getirip, muvakkat kabul yoluyla tekrar onu 
ihracatta kullanmaya kadar varan tedbirler zaten alın
mış ve alınmakta. Bu itibarla bu konuda zaman içeri
sinde daha çok iyileşme olacaktır. Bu iyileşme içerisin 
de gelişmenin daha büyük bir değer taşıyacağına inan
maktayım. | 
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Silo projesi hakkında bugün gazetelerden bir.'iae 
de çıkan haber dolayısıyla ifade ettikleri duruma 
gelince: Bu büyük bir projedir. Bu projenin finans
manının bir kısmını Dünya Bankası üzerine almıştır. 
Yalnız projenin daha iyi hale gelmesi için Dünya Ban
kasına yapmış olduğumuz demarşlar müspet sonuç 
vermiştir. Bu sonuçlar muvacehesinde yeni bir kredi 
alınarak siloların düzenlenmesi olayı ortaya çıkmıştır. 
Siloların karakteristiğinde yapılan veyahut yapılması 
düşünülen değişiklikler dolayısıyla Dünya Bankasının 
kendi prosedürü içerisinde birtakım gelişmeler vardır. 
Bu gelişmeler iyiye gitmeyi amaçlamıştır. Binaenaleyh 
kredinin kullanımı belki uzamaktadır; fakat neticede 
ortaya çıkacak silo sistemi Türkiye'nin daha yararına 
olacaktır. Binaenaleyh, durumu bu şekilde değerlendir
mekte yarar vardır. 

Sayın Bayer'in sual yahut görüş olarak ifade ettik
lerinden sonuncusu da, piyasadaki fiyat artışlarının 
tüketici ile ilgili kısmına aitti. «Orada tüketicinin 
korunması hususunda neler yapılıyor?» tarzında ifade 
buyurdukları suali şöyle cevaplandırmak mümkün: 
Aslında Türkiye'de ekonomik sistem olarak be
nimsenmiş olan serbesti sisteminin, bir manada ona 
gölge düşürecek karakterde görünen tüketicinin ka
nunlarla korunması belki iyi bir görüntü vermeyen 
teklif gibi ortadadır ve ÎMF ile yapılan görüşmelerde 
de «Piyasanın kendi kendini dengelemesi daha uy
gundur» şeklinde bir görüş biz geldiğimiz zamanı or
tada var idi, o görüşü halen de onlar paylaşmakta
dırlar; fakat biz bunun doğru olduğunu bilmekle 
beraber bazı üdlarî 'tedbirlerin de bu sistemi destek
leyeceğine inanmaktayız. Bu maksatla da belediye
lerle, örfî idare komutanlı'klarıyla yapılan işbirliği sa
yesinde birtakım idarî müdahaleler yapılmış ve ya
pılmaktadır da. Bunun yeterli olup olmadığı şüphesiz 
caizi sualdir. Yetersizliği de daha çok ileri sürülebi
lir. Bu amaçla da hazırladığımız kanun tasarısı he
nüz Yüce Meclise sunulmamakla beraber süre geç
tiği için zannediyorum bizden sonra gelecek Hükü
met elinde bu tasarıyı hazır bulacaktır. Onların bu 
tasarıyı kanunlaştıracağından şüphe etmemekteyim; 
ama onun da esasları serbestiye karşı herhangi bir 
aksi davranışa dayanmamaktadır. Sadece bazı idarî 
tedbirlerle herhangi bir kötü uygulama varsa onla
rın tashihine müteveccih bazı hükümler ifade etmek
tedir ve aynı zamanda Kanunun ana amacı birtakım 
dernekler ve otokontrol yoluyla tüketicinin korunma
sını sağlamaya yönelmiş bulunmaktadır. 

Sayın Bayer'in buyurduklarının dışında ben kısa
ca bir iki hususa değinmek istiyorum. Bu hususla-
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rın temelini, Bakanlığımın üç yıllık faaliyeti teşkil 
edecektir. Bu dönem zarfında bizim bütün gayreti
miz Bakanlık olarak Türk ekonomik hayatında gü
ven ortamını yaratmaktı. Bu güven ortamının anla
mı her ihracatçının ve Türkiye'nin ekonomisinde, iç 
ticaret içerisinde faaliyeti olan herkesin işleri yürüt
me bakımından herhangi bir müşkülatı olduğu za
man Hükümetin bu müşkülatı giderecek bir davranı
şa sahip olmasını öngörüyorduk ve yapmış olduğu
muz bütün çalışmaların esasını bu teşkil etti. Bina
enaleyh, herhangi bir ihracatçımızın, herhangi bir sı
kışık anında, ihracatı yapacağı ülkelerle olan müna
sebetlerinde olsun, Türkiye'de nakliyat ve sair hu
suslarda olsun sıkıntısı olduğunda kendisinin yanında 
bizi buldu ve böylece mümkün olduğu kadar ihra
catın yapılmasında kendisine yardımcı olunacağı in
tibaına sahip bulundu. Bu aynı zamanda devamlı 
olarak bütün ihracatçılarla temaslarımızı yürütmek 
suretiyle günlük olayları takip ettik. Bunların sonun
da da sıkıntıları gününde gidermeye çalıştık. Bunda 
başarılı olduğumuz noktalar oldu, başarılı olmadık
larımız oldu; fakat en azından bütün bu alem şuna 
kani oldu ki, Hükümet kendi yanındadır ve ihraca
tın gerçekleşmesi için kendisi herhangi bir sıkıntılı 
durumda mutlaka iyi duruma getirilebilecektir. 

Bu arada tabiî «İhracat kredileri yetersizdir» tar
zında hemen birtakım gazetelerde okuduğumuz şikâ
yetleri bana hatırlatmak isteyeceksiniz. Burada da 
durum şudur : Türkiye bir yandan enflasyonla mü
cadele, bir yandan da kendini geliştirme içerisinde 
bulunduğundan birbirine ters iki durumun tedavi ça
relerinde bazı ters düşmeler oluyor. O itibarla, kre
di bacımı iantmasıın diye kredi veriilmesıkıdeki imsakfeır 
ihracat kredilerine de yansıyabiliyor. Bu yüzden bazı 
aksaklıklar var; ama şu anda bildiğim kadarıyla en 
son rakam; bu yıl 150 milyara yakın kredi verilmiş
tir; ama daha en azından 200 milyar kredi alma tar
zında bir talep karşımızdadır. Bu da bize ihracata 
olan, bizim hiçbir yerde daha evvel düşünemeyeceği
miz şekildeki arzu ona karşı içtiyakı göstermekte; 
ama diğer taraftan da demin arz ettiğim kredi nok
sanlığının yarattığı sıkıntılar ortaya çıkmaktadır. Bu
nunla beraber öyle bir ortam hazırladık ki; zannedi
yorum bizden sonra gelecek hükümetler bu ihracat 
kredilerinin daha çok gelişmesi için uygun bir ortam 
bulmuş olacaklardır. 

Diğer taraftan Bakanlığımın bu dönemde bilhas
sa hububat alımları dolayısıyla hububat piyasasını dü
zenlemede belli b'ir başarısı olmuştur. O da şudur; 
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Toprak Mahsulleri Ofisinin piyasaya belli miktar
larda mal vermesi yerine serbestçe piyasaya girmesi 
olayını ortaya koyduk. Böylece geçen yıl buğday fi
yatlarında tahsis sistemini değiştirmekle belli bir den
geyi sağladık ve Türkiye'deki temel gıda maddesinin 
düzenli bir gelişme içerisinde olmasını sağladık. Onun 
yanında Türkiye'nin bilhassa sıkıntıya düştüğü za
man herhangi bir gereğin yerine getirilmesi hususun
da ihtiyatlı hareketi de bir manada yapılmış iyi bir 
iş .olarak gösterebiliriz. Bilindiği gibi, 1981 'de daha 
buğdayın ne şekilde biır <rekdite vereceği belli olma
dan ön hesapları hemen yapıp buğday ithalatı ger
çekleştirildi ve böylece Toprak Mahsulleri Ofisinin 
başarısı olarak Türkiye'de herhangi bir şekilde buğ
day ve diğer ona bağlı maddeler de sıkıntı çekilmedi. 

Bütün bu Ofisin faaliyetleri yanında Türkiye Halk 
Bankası da elinden geldiğinde esnafa • yardımcı ol
maya gayret etti ve kredi limitleri en son bu defa 
esnafa verilecek miktar 130 milyar liraya çıkartıldı. 
Bu da esnaf bakımından belki yeterli sayılmayabi
lir; fakat onlara yapılan hizmetin ne şekilde büyük 
bir arzu ile yapıldığını göstermesi bakımından önem 
taşımaktadır. 

Bu arada Türkiye'deki iç ticaret aleminde olsun, 
dışa dönük faaliyetler de olsun büyük rolü olan Tür
kiye Odalar Birliğinin belli bir şekilde yeniden dü
zenlenmesi açısından onunla da ilgili Kanunda deği
şiklik yapıldı, daha iyi işler hale Odalar Birliği so
kuldu. 

Böylece Türkiye'nin iç ve dış ticaretinde Ticaret 
Bakanlığımın fâaliyetleri belli biır hizmete yönöHük ollıa-
raık normale yakın bir başarıya ulaştı; fakat bun'larım 
yeterli olduğunu ifade eitımdk hakikaten kabil değil, 
bizden sonra, gelîecek hükümetin bu ©Handaki faaıîi-
yetllerde 'de daha büyük biır gayrete gfiıreceığinden ve 
daha iyi neticeîer'ailacağınıdlaın şüphem yoktur. 

Vaktinizi fiazîla ailmamak İçin ben kısaca bu hiz
met unsurlarını arz ettim ve şimdiye kadar ki, geçen 
dönemde Yüoe Mieclıîsiımlizin Bakanlığımla alâkalı 
hususHardalki yüksek 'hizmetlerine burada b'ir kere da
ha teşekkür ettmek istiyorum. Hepinize saygılarımı 
sunarım. {A'Dkişjlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
'Sayın Komisyonun bir söz isteği var mı?.. 
BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU ADINA BAH

TİYAR UZÜNOĞLU — Yok Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sorusu olian sayın üye var mı?.. Sayın Akkıılıç, 

Sayın Aksoy, Sayın tniail Sayın Karttaırcıoğlıu, Sayın 
Özgöker. 
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Sayın Akkılıç buyurun efendim. 
MAHMUT AKKILIÇ — Sayım Başkanım, önce 

ISayın Babanın iaçıfcliamallianna çok teşekkür edenim. 
Hepimiz billiyoruz ki, ihracat kolay bir iş değildir. 
İhracatı yapabilmemiz içlin büyük rekabetler karşı
sındayız ve bu rekabetleri 'yenebilmemiz 'için de ih
raç edeceğimiz ürünleri' ucuza mal etmek mecburiye-
'tindeyıfe. Ancak, geçen 3 - 4 ay içerisinde Ticaıret Ba
kanlığı üzülerek belllirtimek işitiyorum, Türk piyasasına 
kö'tü örnek olmuşltur. Şöyle; bu soıruyu sormadan 
evveli de Bakanlık mensuplarının üst yöneticiler inin 
gösterdikleri ilgiye gerçekten teşekkür edenim. Mü
racaatlarımıza) her an, her zaman yardımcı olmuş-
lliardır, ancak sorun tümüyle çözülememiştir. 'Balkın 
şöyle; 

Hayvancılık için vazgeçilmez bir yem maddesi 
olan küspeler 'için Haziran ayında Türkiye'de küspe 
kaltmadığı çanları çatandı, daha doğrusu çaldırıldı ve 
tüm üreticiler paniğe kapıldı; ama Türkiye'de küspe 
vardı. Fiyait bir ay içersinde maalesef Ticaret Ba-
kanliğıınıın ÇUKO - BfRlJfK Teşkilatı tarafımdan yüz
de yüz artırıldı. Ayrıca, çok daha kötüsü; kalite en 
kötü özel sektörün yapamayacağı şekilde bozuldu. 
Önemli alam küspede proteindir bu yüzde 36,8'den 
yüzde 28'e indirildi; odun ve yakılması gereken kısmı 
kabuklar küspeye katılmak suretti'yle selüloz nis-pet'i 
yüzde 13'den yüzde 21 'e çıkarıldı ve böylece ihıay-
vaincıilılk ımıallliyetii düşük olacağına iki kata daha ar
tırılma mecburiyetinde kaldı. Biz, bu durumda maa
lesef ihracatta ırekabet yapamayız. 

'Buna neden lüzum gördü Ticaret Bakanlığının bu 
müessesesi?.. Bunu Sayın Bakandan öğrenmek iste
rim. 

Teşekkür ederim. 
'BAŞKAN — Teşekkür ederim,. 
İBuyuruın Sayım Aksoy. 
(AUÂEODtN AKSOY — Sayın Başkanım, Sa

yım Ticaret Bakaramın verdiği bilgiler için teşek
kür ©deriim.. Ben şu hususu arz etmek istiyorum : 
Haziran ve Temmuz ayHanmda müstahsili soğanımı 
idrak ediyor. Maihalinde 12 liraya, 10 liraya, 8 lira
ya soğan gidiyor. 2 - 3 ,ay bekliyor. Ekimde ihra
cat başlıyor, soğan çıkıyor 40 liraya, 30ı Miraya. 

Acaba Ticaret Bakanlığımı iz bu soğan müstahsi
line zalmlanunda ihracatın yapılabileceğini veya yapıl
ma ihtimali olduğundan bahsedemezler imi?.. Bu du
rumları duyuraımaızllar mı?.. Bunlar ellerinde çok 'faz
ıla miat biriktiriyorlar. Bir bakıyorsunuz 2 - 3 misli 
fırlıyor ve aracınııın elinde kalıyor. Burada, adaleti 
sağlamak mlülmfcün 'değil mıi?.. 

Aynı konu elma müstahsili içlinde geçerli. Geçen 
senle etaıa müstahsilleri çok zîor şartlar lallbıında kal
mışlardır. Hatta bazı müstahsillerin dillerinde kal
mıştır. Bunları sonradan ihraç etmeleri de mümkün 
değildir, bu konu önlemli bir sorun olmaktadır. Bu
nu arz etmek ist eldim efendim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aiklsoy. 
ıSayın Iniall buyurun efendim. 
SALİH 'İNAL — ISayın Başkan, değerli arkadaş-

laırıım; 
Çiftçi sorunlarına esas olan bir soruyu tevdi et

mek istiyorum. Şöyle ki, çiftçimiz her yıl ürettiği 
ürünün ürün bedellerini İtam ve zamanında allamama
nın büyük ıstırabı ile karşı karşıyadır. Bu yıl, böy
le- geçmüş yiter da da son 2 - 3 yılda, bu böyle ol
muştur. Gititiğiım'iz yörelerde çiftçimizden aldlığümız 
İlk soru şu : «Buğday .bedellilerini henüz alamadık. 
Ayçiçeği bedellilerini allamadık» Diğer tarafta fındık 
konusu öyle, pamuk konusu da aynı vaziyettedir. 
Sayın Bakamımızın 'hakikaten büyük bir güçlük içer
sinde, güç bir durum içinde bulunduğumun da, (idraki 
'içindeyim. Sorulmu samimi olarak tevdi ediyorum; 
inanıyorum ki, O'dia bunun müspet şekilde oluşması 
için la'zamî derecede çaba gösteriyorlar. Eskiden kon
muş olan adeta temel bir görüş şeklinde oluşan şu 
fikirden hareketle, piyasaya böl papa sürersek enf
lasyon had safhaya çıkacaktır. Bu espri tabiî hâlâ 
cari durumdadır. Bu düşünceden hareketle çiftçiye 
para verdiğimıiz zamaın piyasada böl para olacak, 
dolayısıyla enflasyon tekrar bortlayacaktır. Yok efen
dim, biz bu görüşte değiliz; düşünce tamamıyla yan
lıştır. Çiftçimize 'verilen para, doğrudan doğruya be
lirli bir süre çiftçinin ellinde kalacak, o yine muhte
lif kuruluşlardan almış olduğu kredisini, faizini ora
ya intikal ettirmek suretiyle diğer tüketim madde-
ıtenine parasını ödemek suretiyle o yine Hükümetlim 
kasasına dönecektir. O tftlbarllla enflasyon konusu yö
nünde görüş biriliğimde ojmamaktayız. 

Şimdi Sayın Bakanıma bu düşünceler den somıra 
şu sorumu Itevdih etmek işitiyorum : Çeşitli, desltek-
leme aılılmınıa tabii ollaın buğday, ayçiçeği, fındık, pa
muk ve diğer tarım Ürünleriırriizin ürün bedellerinin 
acaba 191813 Kasnım ayı başılna kadar ödenmesi müm
kün olabilecek miidir?.. 

Teşekkür ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayım inal. 
Sayım. Kaintarcıoğlu, ben deminki işaretin'izli ala

mamıştım; özür dilerim. Buyurun, sorunuzu sorun 
efendilim. 
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SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başka-
mum, Sayın 'Baikanıımdam bir konuyu öğrenilmek isti-
y oramı 

Gecen sene Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından 
liby^ya buğday ısatıHdığı, bunun yüklendiği, Libya'' 
yia gittiği, Libya'nın 'bunu kabull etmediği ve üç dört 
afy 'bekledikten sonra tekrar gerisim gerıi döndüğü ve 
bu şekilde Toprak Mıalhsulerıi Ofisinim zaıraıra uğraıtıl-
dığı ısöyleniyar; bu husus ine derece doğrudur?.. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kamtaırcıoğ-

lu. 
Sayım Özgöker, 'buyurun efendim. 

NURİ ÖZGÖKBR — Sayım Başkan, müsaade 
buyurulursia, dört soru yönleltmek istiyorum. 

Birinci sorum : Tarım Bakanlığı üle Ticaret Ba
kanlığı arlasıında tarım ürünleri alanında koordinas
yon çallışmaıtarı var mıdır; nasıl yürütülmektedir?.. 
Bunun anlaşılması için mü'saade buyuruilursia, çok 
kısa bir açıklama yapmak işitiyorum. 

Bilindiği gibi, tarım ürünlleriinim <üre!tim durumu
nun planlama ve kontrollü Tarım Bakanlığıma; pa
zarlama, alım ve ısatımımıin yönetim ve kontrolü Ti
caret Bakanlığına ait. Tarım Bakanlığı Bütçesi göırü-
^ülürken Sayın Tarım Bakamı, Toprak Miafosullılıerıi ile 
olan müşkülatından bahsetti; 'birçok müşküllerimi sı
raladı : «Bunlardan birisi de, karşımdaki güllükler
den biırM de Toprak Mahsulleri Ofis'i ile İşbirliği» 
dedi. Buna örnek o'lıaırtaik da konuşulan bir husus şu
dur : 

Toprak Mahsullleramin elinde geçen seneden kal
ma 40 bin 'ton kırmızı mercimek var. Tarım koope-
raitifilerinıin ©İnde de buna yakım bir miktar var. Bu
güne kadar 'satıllamaldı; yenli mahsul çıik'tı. Herhalde 
Toprak Mahsulleri Ofisi dünya rekabet fiyatımın üs
tünde ısatmaik iistiyor oiîmalı ki, 'bunu elden çıkara
madı. Çünkü kırmızı mercimek almak için Türkiye'ye 
müracaat çok. Özellikle Hıimd'isltan ve Pakistan'dan, 
bazı Orta - Doğu ülkelerinden. Şimdi bu 40 bin ton 
kırmızı mercilmek elden çıkarılsa, hem buna faiiz ve
rilmeyecek, hem mallı paraya çevirsek fafeini kendü-
ırıfe alacağız. Depoda durduğu müddetçe heım bun
lar çürüyecek, hem dıe bunlara masriaf verlecıek, ya
ni bir faiz ödenecek. Bu nedenle, bu durumun ko
ordinasyon yetersizliğimden illeri geldiği ortaya sürül
mektedir; bunun eeiyabını iisitirhaım edeceğim. 

İkinci sorum : İhracat miktar ve sayıllıarı üzerinde 
çok değişik bilgiler göze çarpıyor. Gerçek ihracat tu
tarı üzerinde, Tioaıret Bakanlığı, Merkez Bamkaisı, 
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Devlet Planlama Teşkilatı ve Devlet İstatistik Ens-
'titüsünüm rakamlları var; bunlar birbirini tutmuyor; 
hlarıgiısi doğrudur?.. 1982 yalı gerçek 'ihracat miktarı 
nedir?., 

Üçüncü söruım : Hububat ve özellikle mercimek 
ve möhut ihracatı önemli bir Dicaıret ve döviz imkânı 
sağlıyor. Bunun değerfıendiriilimesi yapılıyor mu; bu
rada İhracaitı kolaylaştırmak Hiçin herhangi özel bir 
tedbir öngörülüyor mu?.. 

'Dördüncü ısoruım : Tarım ihracatınım, diğer alan
larda alınan ihraicait kredilerimin kapatilması için 
kulltlanıldığı görülmektedir. Örneğin, bir sanayi ma
mul 'ihracatımı gerçekleşltiırmeyen bir müteşebbis ta
rım ürünlerini her me pahasına olursa olsun ihraç 
ediyor. Geçen yıl dünya piyasalarımda 260 doların 
üzerimde seyreden kırmızı mercimek fiyatını Türki
ye'deki bir firma 190 dolardan İhraç etmiş görünü
yor. Bundan anlaşılıyor ki, bu saiflayi firması kendi 
ihraoalt kredisini kapatabilmek için tarımdan yarar
lanmıştır. Böyle bir İhracatım ülkeye hayrı var mı
dır?.. 

Teşekkür ederim Saiyın Başkam. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özgöker. 
Sayım 'Bakam, ısoruilara cevap vermek üzere buyu

run efendim. 

TİCARET BAKANI KEMAL CANTÜRK — Sa
yın Başkam, değerli üyeler; 

Sorulan sorular hakkımda maruzatım kısaca şu 
sekilide olacaktır : 

Evvela Sayın Akkılıç ürünlerimiz konusunda, hay
vansal ürünler konusunda şu hususa temas buyur
dular : «Bunların oluşması için gereken küspede bazı 
aksaklıklar ortaya çıktı. Bu aksaklıklar fiyat artışı 
ve mal bulunamama şeklinde oldu. Bunu üzücü bir 
olay» diye tavsif ettiler. Türkiye'nin küspe ihracı ve 
ithali konusunda gayet tabiîdir ki, Tarım Bakanlığı 
ile sıkı bir işbirliği yapılmaktadır ve zaman zaman 
küspe konusunda mevsimler ilerledikçe bazı sıkışık
lıklar olmaktadır. Bu sıkışıklıklar dolayısıyla fiyat 
yükselmesine karşı ithalat, hayvan yemi ithali söz-
konusu olabilir. O zaman Türkiye'deki hayvan ye
mi üretenlerin tepkisiyle karşılaşmaktayız. O itibarla 
bu konu hakikaten iki tarafın münakaşa konusu ha
line gelmiş bulunmaktadır. Onun için ithal ettiğiniz 
zaman bir başka taraf, ihraç ettiğiniz zaman başka 
taraf şikâyet ediyor. Binaenaleyh, bu şikâyetler do
layısıyla kamuoyunda bazı tepkiler kendiliğinden te
şekkül ediyor. Bu itibarla, küspede tam başarılı bir 
durum vardır demek yıllardır mümkün değildir. 

— 237 — 
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Yalnız Çuko - Birliğin fiyat artırması olayı... Çu-
ko - Birlik kendi nam ve hesabına aldığı ve ürettiği 
liflerle ilgili olarak, geri kalan küspenin fiyatını ken
disi serbestçe tayin etmektedir. Bu itibarla, kendi pi
yasa şartları içerisinde kârı - zararı kendisine ait ol
duğu için fiyat yükseltmesi yapmış olabilir. Mamafih 
burada herhangi bir, ekonomiye ters düşen hareket
leri varsa, onu inceleyeceğim, gerekeni yapmaya ça
lışacağım. 

Diğer taraftan, soğan ve elma konusunda üreti
cilerin başına gelen olaylar hakkında da hemen şu
nu arz edeyim. Soğanda destekleme alımı imkânsız
lığı dolayısıyla ortaya çıkmış olan bu, üreticinin aley
hine durumu düzeltmek hakikaten müşkül. Çünkü so
ğanı desteklemeye tabi tutup buğday gibi almak, 
muhafaza etmek, sonra onu tekrar piyasaya sür
mek fiyatları dengelemek gerekecektir. Burada ge
niş bir sıkıntılı alan kendiliğinden teşekkül ediyor. Bu 
itibarla, hakikaten fiyatların üretici aleyhine ve bu
nun, üreticiden ucuza almışların lehine olan duru
mun bir şekilde tashihi nasıl olur düşünmek gereki
yor. Soğanda; bunların muhafazası ve destekleme 
yönünden idaresindeki zorluk bize sıkıntı veren bir 
konu olmuştur; ama zannediyorum ki, bir manada 
soğanın ihracatı arttığı için belli mevsimlerde, bu du
rum bilhassa belirgin hale gelmektedir. Eğer ihracat 
olmasa bu üretici aleyhine gibi görülen durum ta
biî olmayacaktır; ama demin de arz ettiğim gibi, 
ihracat da bizim için en önemli konulardan biri ol
duğu için, bir yerde çok faydalı bir unsurun bir za
rarlı tezahürü oluyor. Buna bir şekilde katlanmak 
gerekebilir; ama buna rağmen, kendilerinin uyartıl-
ması bakımından elden gelen yapılmakta ve kendile
rine gereken ikazlarda bulunulmakta, yalnız hemen 
şunu söyleyeyim, üreticiler bizden daha becerikli ve 
daha akıllı; her şeyi gayet iyi biliyorlar. Yani onla
rın bizden alacağı piyasa ile ilgili bir bilgi de kalmı
yor; çünkü hakikaten gayet güzel kendileri organize 
olmuş durumdalar. 

Elma konusunda, hakikaten elmanın fiyatının art
ması ve ihracata yönelik olması dolayısı ile yıllardır 
büyük bir ekim alanı genişlemesi oldu, ürün zaman 
zaman fazla oluyor. Bu fazlalığın yarattığı tabiî ih
raç edememe durumları ortaya çıkabiliyor. Bundan 
dolayı fazla üretimin, plansız bir dikimden ileri gel
diği ileri sürülmekle beraber, zannederim ki, pazar
lamada başarılı hareketler bu sıkıntıyı giderecek du
rumdadır. Nitekim, geçen sene Tunus'a hiç umulma
dık bazı ihracat yapıldı; çünkü onlarla müşterek 
toplantılarda, yani Tunus'lularla yapılan toplantılar

da bu konu sağlandı. Buna benzer diğer memleket
lerle de elma konusunda büyük gayretler sonunda, ye
ni pazarlar bulundu. Bu pazarlama gayretleri içeri
sinde, zaman zannederim elma konusunda da şu an
da hissettiğimiz şikâyeti ortadan kaldıracaktır. Bu
nunla beraber bu konuların devamlı olarak ele alı
nıp pazar faaliyetinin yürütülmesi şart olmaktadır. 

Diğer taraftan çiftçilerin, üreticilerimizin zama
nında alamadıkları ürün bedelleri hakikaten Hükü
met için ve şahsen benim için büyük bir üzüntü ko
nusudur. Burada iki fikir- vardır sayın üyeler : Birin
ci fikir; üreticiye ödenen paralar Merkez Bankası 
kaynaklarından alınıp verilen paralar olduğu için, 
bu enflasyonist baskı yapıyor. Bu baskı dolayısı ile 
yeniden enflasyon canlanabilir. Onu meydana getirme
mek lazım. 

O itibarla üreticiye ödenen paralar bir zaman içe
risinde yayılarak ödenmelidir. Bu genelde teorik ola
rak IMF'nin benimsediği bir fikirdir ve birçok eko
nomistlerin benimsediği bir fikirdir. Bir bu görüş 
var, bir de sayın arkadaşımın buyurduğu gibi, üreti
cinin hakkıdır, bunu almalıdır. O hakka zaten kimse 
itiraz etmiyor ve bu enflasyonist baskı olmaz; olursa 
bunun giderilmesi çareleri başka türlü alınmalıdır. Bu 
da bir fikirdir. İtiraf edeyim ki bu iki fikir bir tartış
ma içerisindedir. Ben tabiî Hükümet üyesi olarak, 
Hükümetin yaptığı icraatın içinden bir kişi olarak 
diyeceğim ki, bunların bir an evvel ödenmesinin ya
ratacağı enflasyonist baskı hakikaten daha ileride kö
tü sonuçlar yaratabilir. Kısa vadede üreticiyi sevin
dirmek, sonra fiyat artışları ile ona eski durumunu 
aratmak daha kötü olur. Onun için büyük bir zaman 
almayan gecikmeler mazur görülmelidir, bu söylene
bilir. Nitekim, durum da fındık dışında biraz öyle
dir. Bir kere hemen arz edeyim; buğdayda herhangi 
bir gecikme yok denecek kadar azdır. Şöyle ki, en 
çok 15 gün beklenmiştir; o da azamî. Buğdayda ye
di günde, altı günde, beş günde alınmıştır. 

Bu sene fındıkta büyük bir sorun var. Şu anda 
18 milyar beklemektedir. Bu sene fındığın çok bü
yük rekolte senesidir. O itibarla bunlara ödenecek 
paranın büyük bir enflasyonist baskı olması fikri öde
meleri sınırlı hale sokmaktadır. Geçen sene üretim 
180 bin ton civarındaydı; binaenaleyh, süratle öden
di, bu sene 380 bin ton civarında ki, bunun en az 
200 bin tonunu, hatta 250 bin tonunu PISKOBÎR-
L1K alacak, büyük bir para piyasaya sürülecek endi
şesi imsakli hareketi gerektirmekte. 

Burada, demin arz ettiğim gibi, iki fikrin çarpış
ması sonunda zannederim üretici biraz beklemekte-
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dir. «Biraz» dediğim şudur. Hakikaten üretici ver
dikten sonra en çok bir ay içerisinde parayı alabil
mektedir. Bir yerde işte Türkiye'de herkesin bir fe
dakârlık anlayışı içerisinde bulunduğu bir dönemde 
belki üreticiden beklenecek bu bekleme açısından 
fedakârlık onları üzecek kadar fazla görünmektedir, 
yani bir aylık müddet için söylüyorum. Bunun azal
tılması için her gün Maliyedeki arkadaşlarla devamlı 
temas halindeyiz. Ben de kendim bu işin bir yerde so
rumlusu olduğum için üreticinin bu ıstıraplı durumu
na karşılık büyük üzüntü duyuyorum; fakat öbür 
yönden de düşündüğüm için bulunduğumuz durumun 
ötesinde herhangi bir şey yapamamaktayız. 

Yalnız, tekrar arz edeyim ki, bir Kasıma kadar 
değilse bile, bu halen 17 milyar, en geç bir ay için
de mutlak surette ödenecektir. 

Pamukta borç yok; çünkü daha çok üreticinin 
mallarını tüccar almış bulunmaktadır. Yani üretici açı
sından bir problem yok. Üretici elindeki malı piyasa
ya sürmek suretiyle parasını almış bulunmaktadır. 
Yalnız buradaki sorun bunların, yani ÇUKOBİR-
LlK'in ve diğer TARİŞ'in kendi tesislerini işletmek 
için tabiî pamuğa muhtaç, bunları alamaması halin
de bazı sıkıntılar çıkabilir. Bunun da tedbirleri za
manı içerisinde alındı ve alınacaktır. 

Diğer taraftan Libya'ya yapılan ihracat dolayısıy
la aramızda çıkmış olan bir ihtilaf hakikaten vardır. 
Libya'lı dostlarımız gönderilen iki geminin muhtevi
yatı olan buğdaylarda bazı kendi açılarından uygun 
olmayan durum gördüler. Aslında kanaatimizce Ofi
sin kusuru yok; fakat Libya'lı dostlarımızı bir şe
kilde gücendirmemek açısından meseleye yaklaşıldı. 
Bu itibarla durum ihtilaflı. Şu anda bizim bir heyeti
miz Libya'da bulunmaktadır, bu konu onların görüş
me konusu olmaktadır. Yakında bunun da çözüleceği
ni ummaktayız. 

Bunların dışında, son olarak bazı konulara da de
ğinildi. Onlardan birisi, Tarım Bakanlığı ile Ticaret 
Bakanlığı arasında koordinasyon olup olmaması hu
susudur. Türk idaresinde gayet tabiî birçok bakanlık
lar ve teşekküller var. Her birinin belli bir koordinas
yon içinde çalışmaları şarttır. Bu anlayış içerisinde ça
lışılmaktadır. Buna rağmen, yine bilindiği gibi zaman 
zaman birtakım aksaklıklar olabilir; ama benim bu 
dönemde bildiğim kadarı ile devamlı olarak Tarım Ba
kanlığı ile ilişkilerimiz gayet normal cereyan etmekte
dir. Gerek idarî seviyede, gerek Sayın Bakanla de
vamlı istişare halinde bulunmaktayım. Binaenaleyh. 
herhangi bir iyi olmayan durum vardır demek doğru 
olmaz. 

Yalnız mercimek konusunda ifade edilen hususa 
hemen kısaca temas edeyim. 

Mercimek; geçen sene alınan miktar, aşağı yuka
rı kırmızı mercimekte 150 bin ton civarındaydı. Bun
ların ihracı bizim kendi pazarlama gayretimizin öte
sinde halledilecek bir konu değil, karşl tarafın mü
racaatı ve bizim de bu müracaatları tahrik etme şek
lindeki gayretlerimiz olmuştur. Elden gelen her tür
lü gayret gösterilmiş, mesela mercimeğin ihracı için 
ihracatçılara kredili mercimek verilmek suretiyle ih
raçları sağlanmaya çalışılmıştır. Yani mercimeğin, bil
hassa kırmızı mercimeği söylüyorum, yeşil mercimek 
hemen satıldı; fakat kırmızı mercimek daha çok mik
tarda olduğu için bütün gayretlere rağmen, bir mik
tar satılamama hali sözkonusudur; fakat bunların bu 
sene iç tüketimde olsun, ihraç zamanında ihracı su
retiyle olsun eritileceği muhakkaktır. Herhangi bir 
problem olacağını zannetmiyorum. 

«İhracat rakamları arasında farklılık var» şeklin
deki ifadede, zannediyorum, mefhumlar üzerinde ba
zı farklılıklar olduğu için ortaya çıkan bir sorun olu
yor. Bazen döviz girdileri söyleniyor, ihracat rakamı o 
girdilerle ifade ediliyor, bazen de fiilen gümrükten çı
kan miktarlar esas alınıyor. Gümrükten çıkan miktar
ların kaynağı Gümrük ve Tekel Bakanlığındaki ra
kamlardır; binaenaleyh, herhangi bir rakam farklılı
ğı yok. Şöyle ki, mesela 1982 sonundaki rakam 
5 745 973 000 dolardır ihracatımız. Bunu biz de böyle 
dedik, iktisadî raporlarda da böyledir, her yerde böy
ledir. Demin arz ettiğim gibi döviz giriş çıkışların
dan kaynaklanan farklı anlayışlar bu şekilde bir du
rum ihdas etmiş olabilir. 

Diğer taraftan sadece mercimekte değil, diğer ba
zı tarımsal ürünlerde ve diğer ürünlerde ihracat için 
alınan kredilerin bir an evvel zamanında kapatılması 
gayretleri sonunda, ucuz fiyattan mal satma olayı ola
bilmektedir. Bu bir mahzur gibi telakki edilebilir. 
Yalnız unutmayalım ki, kredi sistemini koyduğunuz 
için ihracatımız gelişmiştir. Bu kredi sistemi olmasa 
ihracatımız gelişmez. Binaenaleyh, kredi vermek su
retiyle ihracatımızın geliştiği bir gerçek. 

Bu kredi vermede bazı sıkıntılı durumlar olabilir. 
Ne oluyor?.. Belli zamanda kredinin (12 ay, 8 ay ney
se süresi) ödenmesi gerekiyor, eğer o süre zarfında 
ihracat yapılmadıysa alman kredi ihracat kredisi fai
zinden değil, normal piyasa faiz üzerinden iade edi
liyor. Bundan kaçınmak için ihracatçı, mecburen sı
kıştığı için ucuza satma durumunda kalıyor. Bu ola
yın olmasını önlemeye çalışmak, kredi sistemini baş-
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tan aşağı değiştirmek anlamını taşır. O takdirde de 
ihracatımızda istenmeyen kötü sonuçlar olabilir. 

Başka bir ifadeyle, her faydalı faaliyetin zararlı 
bazı yan tesirleri olur. Onların asgariye indirilmesi 
gayet tabiî hedef olmalıdır; ama «Ortadan kaldırı
rız» diye >de iddialı olmamız tabiî mümkün değil. O 
hakımdan böyle durumların olduğunu kabul ediyo
rum; ama kaçınılmaz olduğunu da burada vurgula
mak istiyorum. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Zannederim ki, sorulmuş olan suallere zaptedebil-

diğim kadarıyla cevap vermiş bulundum. 
Hepinize tekrar saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Değerli üyeler, Ticaret Bakanlığı Bütçesi üzerin

deki görüşmeler tamamlanmıştır. Bölümlere geçilme
sini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum. 
TİCARET BAKANLIĞI BÜTÇESİ 

Bölüm 
(Prog.) Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek 
Hizmetleri 578 837 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum.! Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir, 

111 Dış Ticaretin Düzenlenmesi 
ve Geliştirilmesi Hizmetleri 1 505 893 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir., 

112 İç Ticaretin Düzenlenmesi 
ve Geliştirilmesi Hizmetleri 651 270 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına Dağı
tılamayan Transferler 100 000 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla^ 
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Değerli üyeler, 1984 Yılı Ticaret Bakanlığı Büt
çesi Danışma Meclisimizce kabul edilmiştir. 

Hayırlı, uğurlu olsun. (Alkışlar) 

Sayın Bakana, Sayın Komisyona teşekkür ediyo
rum. 

C) SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM 
BAKANLIĞI BÜTÇESİ 

— Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 
Bütçesi 

— Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu 
Genel Müdürlüğü Bütçesi 

BAŞKAN — Değerli üyeler, 1984 Yılı Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığı Bütçesinin görüşülmesine 
başlıyoruz. 

Sayın Bakan ve Sayın Komisyon buradalar. 
Bütçenin tümü üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 

Yok. 
Sayın Bakan, Bütçenizle ilgili bir açıklama yap

mak, bir takdim konuşması yapmak arzu ediyor mu
sunuz?.. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI KA
YA KILIÇTURGAY — Lütfederseniz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI KA
YA KILIÇTURGAY — Sayın Başkan, Danışma 
Meclisinin sayın üyeleri; 

izninizle 1984 Bütçe Yılı içinde yapılacak faaliyet
lerle köprülenmesi gereken çalışmalarımızı ana çizgi
lerle bilgilerinize arz etmek istiyorum. 

1983 yılı içinde, hekim açığının büyük ölçüde ka
patılması, daha önemlisi hekimlerin yurt düzeyinde 
dengeli bir şekilde dağılımları hususunda önemli bir 
mesafe katedilmiştir. Bu suretle, illerimizin hastane 
ve sağlık ocaklarının, yıllarca boş kalmış uzman ve 
pratisyen hekim kadroları süratle dolmaktadır. 

2514 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten be
ri, bugüne kadar Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
ile diğer ilgili Bakanlıklara ve Üniversitelere, kura ile 
1 704 uzman tabip, 3 424 pratisyen tabip atanmış bu
lunmaktadır. Genel bir değerlendirme yapmak gere
kirse, 1981 yılında Bakanlığımızda 2 627 uzman ve 
2 294 pratisyen hekim görev yaparken, bu sayı 1983 
Ağustos ayında uzman hekimde 3 202'ye, pratisyen 
hekimde ise 3 557'ye ulaşmıştır. 

Yapılan bu atamalarda, kalkınmada öncelikli il
lerimize Önem verilmiş, bu suretle yıllarca hekimsiz 
kalmış, hastane ve sağlık ocaklarımıza hekim tayinleri 
gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, büyük illerimize hasta akı
tan küçük çevre illerin hastane kadroları da öncelikle 
ve süratle doldurularak İstanbul, İzmir ve Ankara'daki 
büyük hastanelerin yükleri bir ölçüde hafifletilmeye 
çalışılmıştır. 
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Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirildiği illerimizdeki 
pratisyen hekim adedi, bulunması gereken pratisyen 
hek'im >adedinin % 95Mne ulaşmıştır., 

Bakanlığımızda halen görevli uzman ve pratis
yen hekimler için çeşitli konularda kurslar ve semi
nerler düzenlenmektedir. Seminerlerde Tıp Fakülte
leri ile işbirliği yapılmakta ve onların da imkânların
dan da faydalanılmaktadır. 

1983 yılında yeni mezun olacak sağlık personeli 
için, ihtiyaç olan 9825 adet yeni kadro alınmış ve 
atamalarla doldurulmuştur. Ayrıca, 74 046 adet, per
sonelimizin hak ettikleri derecelere intibaklarını sağ
layacak «ayıda kadro değişikliği yapılmıştır. 1984 yılı 
için yerii kadrolara ihtiyacımız vardır. 

Temel sağlık hizmetleri içerisinde, özellikle çevre 
şartlarının elverişsiz olduğu ortamda meydana gelen 
bulaşıcı ve salgın hastalıkların kontrolüne büyük 
önem verilmiştir, 

Altyapı yetersizlikleri yüzünden, zaman zaman 
görülen salgın yapma karakterli, su ve gıda kaynaklı 
tifo, paratffo, dizanteri, bulaşıcı sarılık gibi hastalık
lar ile, çocukluk döneminde görülen ve aşı ile koru-
naibi'len, kızamık, boğmaca, difteri, çocuk felci gibi 
•hastalıklar devamlı izlenmiş ve kontrol altında tutul
muştur. 

Yapılan aşılama çalışmaları, su ve gıda madde-
leririin kontrolü, bulaşıcı hastalıkların sürveyansına 
önem verilmesi sayesinde, ülkemizi tehdit eden, her
hangi bir salgın hastalığa meydan verilmemiştir. 

Çevre sağlığı, su ve besin maddelerinin kontrol 
çalışmaları üzerinde de önemle durulmaktadır. 1983 
yılı, ilk 8 aylık dönemde içme, kullanma ve kaynak 
sularının denetimlerinde, 80 331 Bakteriyolojik, 56 480 
kimyasal muayene yapılmış, ayrıca suların klorlan
ması için belediyelerle sürekli işbirliği sağlanmıştır. 

Yapılan gıda kontrollerinde 335 628 gıda imal 
yerinden % 83'ü, 968 340 gıda maddeleri satış ye
rinden % 90'ı uygun bulunmuştur. Ayrıca, 27 661 
gıda maddesinin laboratuvar muayenesi yapılmış ve 
% 70*i uygun görülmüştür. Gıda kontrolü konusun
da tüketicinin de kontrole yardımcı olmasını gerekli 
görmekteyiz. Ayrıca, Gıda Sanayiinde otokoritrol sis
temini uygulayarak, sağlıklı ve dış ülkelerde aranan 
gıda maddeleri üretmelerini sağlayıcı çalışmalar yap
maktayız. 

Son yıllarda veremin tırmanma eğilimi gösterdiği 
dikkate alınarak çalışmalarımız buna göre yeniden 
düzenlenmiştir. 

1983 yılı içinde yapılan hizmet içi eğitim prom-
ramliarının yanında, verem kuruluşları dışındaki sağ

lık personelinin de Tüberkülin testi, BCG uygulama
sı gibi çalışmalara katılmaları için gerekli eğitimleri 
yapılmıştır. 

1983 yılının ilk 7 ayında 510 448 nüfus taranmış, 
510 193 mikrofilm çekilmiş, 1.500 yeni hasta tespit 
edilmiştir. 

Uluslararası takdir kazanan eradikasyondan kısa 
'bir süre sonra 1977"de tekrar salgın yapan sıtma, 
1982'de stratejilerin yeniden saptanması ile 5 ̂ yıllık 
bir plan içinde tamamen kontrol altına alınacaktır. 
Ensek'tilsit uygulamalarına karşı halkın haklı direnci 
göz önüne alınarak sivrisinek mücadelesinde alterna
tif ensektisit seçimi konusunda araştırmalar tamam-
lanmıştır. 1984 yılından itibaren daha kabul edilebilir 
özelliklere sahip ensektisitle kimyasal sivrisinek mü-
calesine devam olunacaktır. Bu konuda gereksinim 
duyulan sayıda işçi kadrosunun Bakanlığımızdan esir
genmeyeceği inancındayım. 

Sıtmanın erken teşhis ve tedavisinde daha etkin 
bir sistem geliştirilerek bütün sağlık birimleri bu ko
nuda görevli kılınmıştır. 

Nitekim, böylece muayene edilen kişi sayısında 
1983'ün ilk altı ayında geçen yıla nazaran ortalama 
% 3'5'lik bir artış sağlanmış bulunmaktadır. Muaye
ne edilen kişi sayısında bu artışa göre bulunan sıt
malı oranında % 24'lük bir düşme görülmektedir. 

Sıtmanın batı bölgelerimize yayılmadan kontrol 
altında tutulabilmesi ile turizm faaliyetlerini balta
lamak amacına yönelik menfî propagandalar da ön
lenmiş olacaktır. 1,5 yıldır devam eden faaliyetimiz
de çevre şartlarının ıslahına ayrıca önem verilmiş ve 
ilgili bütün kuruluşların hizmetlerinden yararlanma 
olanakları sağlanmıştır. İşbirliğinin artarak devam 
edeceği ümidindeyim. 

Böylece statik bir duruma getirildiği görülen sıt
manın önümüzdeki viç yıl içinde Bakanlığımıza tanı
nacak bütçe imkânları ile tamamen kontrola alına
rak yerli sıtma olayının önleneceğini söylemek müm
kündür. 

Ülkemizde % 2,1 oranında olan nüfus artışı, her 
yıl 1 milyondan fazla artmamıza sebep olmaktadır. 

(Bu kadar hızlı nüfus artışının beraberinde getir
diği çeşitli sorunlar, ülkemiz için, büyük önem taşı
maktadır. İstenmeyen gebeliklerin ehil olmayan kim-. 
seler tarafından sonuçlandırılması, annelerin sakat 
kalmalarına, hatta ölümlerine sebep olmaktadır. 

Ailelerin istedikleri zaman ve istedikleri kadar 
çocuk sahibi olmalarını temin etmek için, gerekli ya
sal değişiklikler yapılarak, 2827 sayılı Nüfus Plan
laması Hakkındaki Kanun, 27.5.1983 tarihinde yü-

— 241 — 



Danışma Meclisi JJ : 176 

rürlüğe girmiştir. Bu kanun ile ilgili yönetmelikler 
yayınlanmış, Kanunun öngördüğü tüzük de hazır
lanarak Danışmayın incelemesine sunulmuştur. 

Son değerlendirmeler, ülkemizde bebek ölümleri
nin binde yüz civarına indiğini göstermektedir. 

Millî Sağlık Politikamızda model olarak seçilen 
ve koruyucu sağlık hizmetlerine öncelik verilen sos
yalleştirmenin bütün ülkeye süratle yaygınlaştırılması 
amaçlanmaktadı r. 

(Koruyucu sağlık hizmetlerinin dar sahada etkin-
leştiriİmesini amaçlayan bu sistemde, aynı zamanda 
doktorun çalıştığı sağlık ocağına müracaat edenlerin 
!% 90'ı mahallinde tedavi imkânını bulmaktadır. Bu 
suretle, hem vatandaşımız lüzumsuz zaman kaybına 
uğramamakta, hem de hastanelerimizde uzun polik
linik kuyruklarının oluşmamasına çalışılmaktadır. 

Halen, 22.4.1983 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı 
ile geriye kalan 7 il de sosyalleştiriierek bütün Tür
kiye sosyalleştirme kapsamına alınmış bulunmakta
dır. Bakanlığımızda bu maksatla gerekli çalışmalar 
yoğunlaştırılmış olup, 1983 yılı sonuna kadar tüm 
yurtta fiilen sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi uy
gulamasına geçilecektir. 

Büyük kentlerimizde hastanelerimizin yükünü 
azaltmak, poliklinik önlerinde uzun 'kuyruklar oluştu
rarak bekleşen halkımızın gereksinimini hızla gide
rebilmek: amacı ile, gerekli görülen semtlerde polik
linik ve ayaktan tedavi hizmetlerini yürütebilecek ve 
uzman hekimlerle takviye edilmiş sağlık ocaklarının 
da hizmete sokulması planlanmıştır. Bu sağlık ocak
larında, aynı zamanda, diğer sağlık ocakları perso
nelinin hizmet içi eğitimlerinin de sağlanması amaç
lanmaktadır. 

Sağlık hizmetlerinde önemli bir yeri olan Refik 
Saydam Merkez Hifzıssıhha Enstitüsü ve Müessesesi 
yeni düzenlemelerle etkin bir hale getirilmiştir. 

Aşı ve biyolojik maddelerin üretimi büyük geliş
meler göstermiştir. Yurt çapında, yetecek kadar Te-
tanoz, Difteri, B'oğmaca aşıları ve Difteri, Tetanoz se
rumları üretilmiş ve bunların ithalatı durdurulmuş
tur. Böylece ithalâtı durdurulan bu maddelerden yıl
da 277 bin dolar tasarruf sağlanmıştır. 

Şimdiye kadar üretilen az dayanıklı sulu verem 
aşısı yerine, uzun süre saklanması mümkün kuru 
verem aşısı (Llyofilize) üretimine geçilmiştir. 1984 
yılında bu aşının da ithalâtı durdurulacaktır. 

İlaç ve gıda kontrolü ile diğer maddelerin kont
rolü, geçen yıllarla kıyaslanamayacak kadar artırıl
mıştır. 
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Müessesede ayrıca kan bankası açılmış, kan ürün
leri üretimi başlamış ve kan bankası Ankara'da kan 
temininde organizatörlük görevini üstlenmiştir. 

Hava kirliliği ölçümü , çalışimalarına ağırlık veril
miş, 16 ayrı otomatik ölçüm cihazlarına ilave ola
rak, biri sabit, diğeri gezici olmak üzere 2 adet oto
matik ölçüm cihazı satın alınmıştır. Ankara içi ve di
ğer illerimizdeki hava kirliliği ölçümü yapılmakta
dır. 

Ülkemizde, 1982 sonu itibariyle 10 000 kişiye 25 
yatak isabet etmektedir. Plan hedeflerine göre bu ra
kam 26'dır. Ne var ki bölgelere göre yatak dağılı
mındaki dengesizlik ancak orta vadede giderilebile
cektir. 

Uzman hekimlerimizin hastanelerimize dengeli da
ğılımını sağlamak üzere yapılan çalışmalar, olumlu 
sonuçlar vermeye başlamıştır. Büyük merkezler dı
şındaki illere yapılan uzman atamaları sayesinde, has
taların büyük şehirlere taşınmaları bir ölçüde azal
tılmıştır. 

(Bakanlığımiza ait halen, 339 Genel Maksatlı Has
tane, 74 özel Dal Hastanesi olmak üzere toplam 413 
hastane mevcut olup, hasta yatağı kapasitesi 58 958 
adede yükseltilmiş bulunmak'tadır. 

Halen, 10 Genel Maksatlı, 2 Onkoloji, 2 Ruh ve 
Sinir Hastalıkları, 4 Doğum ve Çocuk Bakımevi, 3 
Kemik Hastalıkları, 1 Travmatoloji Hastanelerinin 
'inşaatları devam etmektedir. Bunların tamamlanması 
sonucunda, hasta yatak sayısında 2 505 adet artış sağ
lanmış olacaktır. 

Çeşitli sağlık kuruluşlarımızda dağınık bir vazi
yette bulunan diş tedavi üniteleri, belirli müessese
lerde toplanarak, Diş tedavi ve Protez merkezleri 
halin e geti r ilmekted i r. 

Bakanlığımız vatandaşlarımıza bulundukları yer
de sağlık hizmeti vermeyi hedef almıştır. 

Genelde tahmin edilen yıllık kan ihtiyacımız 500 
bin şişe civarındadır. Bu ihtiyacın yarısı çeşitli im
kânlarla sağlanabilmektedir. Türkiye'nin kendi şart
ları içinde gerçek kan ihtiyacının ne olduğunun tes
pitine çalışılmaktadır. Hayat kurtarıcı olan kanın 
ticarî madde olmaktan çıkarılması çalışmaları olum
lu sonuçlar vermeye başlamıştır. 

'Bakanlığımız tesislerinde yeni açılanlarla birlikte 
halen 66 adet kan merkezi mevcuttur. 1983 yılında 
Bakanlığımıza bağlı kan merkezlerinde kan alımı 
1982'ye göre 4 kât artmıştır. 

1983 yılı içerisinde, hazırlanan Kan ve Kan 
Ürünleri Kanunu yürürlüğe girmiştir. 
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Alkolik ve uyuşturucu bağımlılarının tedavi ve 
rehabilitasyonu amacı ile Bakır'köy Ruh ve Sinir 
Hastalıkları Hastanesi bünyesinde 360 yataklı müs
takil bîr alkolizm ve toksikomani pavyonunun 180 
yataklı bölümü hizmete açılmıştır. 

İlacın üretiminden tüketimine kadar her safhada 
denetimi titizlikle yapılmaktadır. 1983 yılında, bugü
ne kadar, denetimi yapılan İlaç Fabrikası ve Labo-
ratuvarlarının sayısı 651tir, Eczaneler ve Ecza Depo
larının kontrolü de il Sağlık Müdürlükleri ve Bakan
lığımız müfettişlerince yapılmaktadır. 19'83'ün ilk 8 
ayında 2 523 adet ilaç; fiziksel, kimyasal, farmako
lojik ve biyolojik yöntemlerle kontrol edilmiştir. 
Bu ise yaklaşık 5 000 etken maddeye tekabül etmek
tedir. Bunlardan formülüne ve farmasötik teknoloji
ye uygun üretilmeyen 145 adet preparatın üretimi ve 
satışı durdurulmuştur. 

İlaç fiyatları, Sanayi Maliyet Unsurları Endeksi 
uyarınca belirlenmektedir. Ayrıca, eczanelerde hazır
lanan mafistra'l ilaçların fiyatlandırılması ile ilgili 
Majistral Tarife yeniden düzenlenerek yürürlüğe ko
nulmuştur. 

Bakanlığımız 70 Sağlık Meslek Lisesinde yardım
cı sağlık personeli yetiştirmektedir. 1982-1983 eğitim 
yılında b'u liselerimizden; 2 565 Hemşire, 1 002 Ebe, 
292 diğer olmak üzere toplam 3 859 meslek mensu
bu mezun edilmiştir. 

Ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan ebelik mesle-
ğindeki personel açığının kapatılması amacı ile ebe
lik bölümünde eğitim-öğre'tim yapan okul sayımız 
42'ye çıkarılmış ve bu bölüme 1983-1984 eğitim yı
lında 3 750 yeni öğrenci alınması planlanmıştır. 

Bakanlığımızca hazırlanan «Sağlık Bilgisi» kitabı 
bu yıl lise müfredat programında okutulmak üzere 
Millî Eğitim Bakanlığınca bastırılmıştır. 

Sağlık hizmetlerinin daha etkin ve verimli bir 
şekilde yapılmasını sağlamak amacı ile, 1980 yılın
dan bugüne kadar 10 Kanun (2368, 2514, 2548, 
2594, 2827, 2828, 2857, 2858, 2890, 2907), 4 Kanun 
Hükmünde Kararname (KH'K/65, 69, 83, 84) 4 Tü
zük ve 28 Yönetmelik yürürlüğe girmiştir. 

Ayrıca, 2 kanun tasarısı yasama organında bu
lunmakta olup, 3 tüzük Ve 38 yönetmelik üzerinde 
çalışmalarımız sürdürülmektedir. 

Uç noktalarda hizmet veren personelimiz'in kar
şılaştığı en büyük sorun konut temirii olmaktadır. 
Bazı yörelerimizde kiralık konut bulunamaması, bu 
gibi yörelerimizde personel istihdamını son derece 
güçleştirmetkedir. 1983 yılında bugüne kadar 91 adet 
konut satın alınmıştır. 1984 yılında Bütçe Tasarısın

da yer alan 1 922 milyar TL. nın sorunun tamamen 
çözümüne yeterli olamayacağı aşikârdır. Ancak, bu
nu personel istihdam politikasında yeni ve olumlu 
bir yaklaşım olarak kabul etmekteyiz. Bu konuda 
gösterilen anlayışa teşekkür etmek isterim. 

Bakanlığımızın 1984 yılı bütçe rakamı toplamı 
100 146 milyar TL. dır. Bunun 82,6 milyar TL. cari 
harcamaları, 16,79 milyar TL. yatırım harcamalarını, 
0,75 milyar TL. da transfer harcamalarını teşkil et
mektedir. 

1984 Yılı Yatırım Programı içerisinde, toplam 112 
proje yer almaktadır. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Şimdi de Bakanlığımıza bağlı ve Katma Bütçe ile 

idare edilen Genel Müdürlüklerin hizmetlerine ve 
1984 yılı bütçelerine geçmek istiyorum. 

Korunmaya, bakıma, yardıma ve rehabilitasyona 
muhtaç çocuk, sakat ve yaşlılar başta olmak üzere, 
tüm muhtaç kişi ve ailelere götürülecek sosyal hiz
metlerin yeterli, etkili ve kapsamlı olarak tek elden 
yönetilmesi amacı ile 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve 
Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu 27 . 5 . 1983 ta
rihinde yürürlüğe girmiştir. 

Kuruma bağlı olarak faaliyetlerini sürdürmekte 
olan çocuk yuvası sayısı 38 olup, halen 4 789 sıfır -
altı yaş grubundaki korunmaya muhtaç çocuğa ba
kım hizmeti verilmektedir. 1983 yılı içerisinde 335 
korunmaya muhtaç çocuğun koruyucu aile yanında 
bakım ve yetiştirilmesi sağlanmıştır. Ayrıca, 14 511 
kapasiteli 93 yetiştirme yurdu, okul çağındaki korun
maya muhtaç çocuklara hizmet götürmektedir. 

Çalışan annelerin 0 - 6 yaş gurubundaki çocukla
rının bakımlarını gerçekleştirmek üzere 1983 yılında 
açılan Eskişehir, Bursa ve Ankara Keçiören Kreş ve 
Gündüz Bakımevleri dahil toplam 39 kreş ve gündüz 
bakımevinde 3 955 çocuğa bakım hizmetleri verilmek
tedir. 

Muhtaç yaşlı kişileri huzurlu bir ortamda koru
mak, bakmak, sosyal ve psikolojik ihtiyaçlarını karşı
lamak amacı ile bir plan çerçevesi içerisinde açılan 
huzurevlerinin sayıları 12'ye çıkarılmış olup, bu te
sislerde 1 590 yaşlı vatandaşımızın bakımları sağlan
maktadır. 

1984 bütçe yılı içinde 2 çocuk yuvası ve yetiştir
me yurdu, 14 huzurevi, 2 kreş ve gündüz bakımevi, 
1 geri zekâlılar bakım ve rehabilitasyon merkezi ile 
bir dinlenme ve rekreasyon merkezi inşaatları sür
dürülerek önümüzdeki hizmet döneminde faaliyete ge
çirilmesi planlanmaktadır. 



Danışma Meclisi B : 176 12 a 10 , 1983 O : 1 

Lozan Sulh Andlaşması gereğince kurulmuş bulu
nan Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü salgın 
hastalıkların hudutlarımızda kontrolünü sağlamak 
amacı ile hizmet yapmaktadır. 

Bu nedenle millî hudutlar, sahiller ve uluslararası 
trafiğe açık havaalanlarında 1983 yılı ilk 6 ayında 
5 163 uçakta, 19 453 gemide sağlık denetimi yapıl
mış, 36 081 hacının sağlık kontrolü gerçekleştirilmiş
tir. 

Mevcut ünitelerde hizmetlerin özellikle son yıl
larda giderek artması nedeni ile ek kadrolara ihtiyaç 
duyulmaktadır ve bunların sağlanması hususunda gi
rişimlerde bulunulmuştur. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Sonuç olarak şunu belirtmek isterim ki, Bakanlı

ğımız, sağlık hizmetleri alanında ve bütün faaliyet 
dallarında hızlı ve planlı bir çalışmaya girmiş ve ge
lişmeler kaydetmiştir. 

Ancak hiç kuşkusuz, sağlık politikamızın hedef
lerine ulaşılmasında, yurtta sağlık düzeyinin yüksel
tilmesinde, daha çok mesafe katedilmesi gerektiğine 
de inanmaktayız. 

Sonuç itibariyle bir değerlendirme yapmak gere
kirse, Katma Bütçeli Kuruluşlarımız hariç, Genel 
Bütçe içinde Bakanlığımıza ayrılan pay % 3,15 ola
caktır. Bu pay 1983 yılına kıyasla % 0,24 artırılmış 
olmakla beraber, bu artışın öngördüğümüz hizmetleri 
karşılayabileceğini söylemek mümkün değildir. Bu 
nedenle hizmetleri bir Önem ve öncelik sırası içinde 
ele almamız gerekmektedir. 

Yüce Heyetinize teşekkür ediyor ve sizleri saygıy
la selamlıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Tunç'bay, sizden özür dilerim; söz alma ile 

ilgili kaydı dün yaptırmanız gerekiyordu. Yaptırma
dığınız için size söz veremiyorum; ama soru sorma 
imkânınız var tabiî. 

Sayın Özer'in yazılı sorulan var. Sayın Tunçbay, 
Sayın Hamitoğulları, Sayın Gelendost, Sayın özka-
ya, Sayın Çakmakçı, Sayın Tuzciu'nun da sözlü so
ruları olacak efendim. 

Sayın özer'in yazılı sorusunu okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
12 yıl önce deprem sırasında yıkılan Burdur Mem

leket Hastanesi yerine şu ana kadar yenisi yapılama
mıştır. 

1. Gecikme sebebi, 
2. Proje 400 yataklı olduğu halde 200 yatağa 

düşürülmüştür. 400 yatak hesap edilirken şehrin nü

fusu ne ise bugün de aynıdır. 200 yatağa düşürülme 
gerekçesi nedir? ' 

Sözlü veya yazılı cevaplandırılmasını rica ede
rim. 

Hamdi ÖZER 
BAŞKAN — Sayın Tunçbay, buyurunuz efendim. 
TÜRE TUNÇBAY — Sayın Başkan, Danışma 

Meclisinin sayın üyeleri, Sayın Sağlık Bakanımız, 
Hükümet Temsilcilerimiz; her şeyden önce sizleri say
gıyla selamlarım. 

Efendim, Sağlık Bakanlığımızın, yaptıkları pek 
çok geniş çalışmalar içinde Anayasamıza geçmiş olan 
aile planlamasını çok geniş bir program içinde ele 
aldıklarını gördüm. Bu nedenle kendilerine ve bu 
konuda çalışan ekibe teşekkürlerimi sunmak isterim. 

Duyduğum kadarıyla «Bazı kanunlar sadece kâğıt 
üzerinde kalmaya mahkûm.» denilir. Oysa ülkemiz 
için çok önemli olan ve Anayasamıza geçmiş olan bu 
maddenin Sağlık Bakanlığımız tarafından fevkalade 
geniş çapta ve ülke düzeyinde uygulanacak bir prog
ram hazırlığı içinde ele alınması beni çok etkiledi; 
kendilerine minnetlerimi sunarım. 

Diğer bir sorun; sağlık hizmetleriyle ilgili. Biliyo
ruz ki, ülkemizde sağlık hizmetleri hakkındaki genel 
kanı, teşhis fevkalade başarılı yapılır; ancak tedavi ve 
özellikle bakımda büyük problemlerle karşılaşılır bi
çimindedir. Hemen hemen bu üniversite hastanelerin
de, sigorta hastanelerinde, Devlet hastanelerinde hep 
karşılaştığımız bir durumdur. Oysa bakım deyince 
hekim, hemşire ve hemşire yardımcısının çok büyük 
rolü olduğu açıktır. Saat 17'den sonra da artık hem
şire rotasyona girmiştir, hekim ayrılmıştır; hastanın 
bakımı genellikle bir nöbetçi hemşire yanında yar
dımcı hemşirelere kalır. 

Biliyoruz ki, üniversitelerimize giremeyen binlerce 
kız öğrencimiz vardır. Bunlar liseyi bitirdikten sonra 
üniversite sınavlarında başarılı olamamışlar ve şu an
da açıktadırlar. Oysa gençlerimizin boşta kalmalarını 
istememekteyiz. Üniversitede konuşurken bu tür bir 
yaklaşım hissettim. Ancak Sağlık Bakanlığımızın bu 
konuyu acaba şöyle ele almaları mümkün müdür? 

Üniversite sınavına girip kazanamamış lise mezu
nu hanımlar için çok uygun olan hemşire yardımcılığı 
eğitimini acaba Türkiye düzeyindeki sağlık müesse
selerinde ele alıp bilinçli, sorumluluğunu müdrik ve 
tahsilli hemşire yardımcıları yetiştirebilecek, altı ay 
kadar veya kendilerinin uygun göreceği süreyi içine 
alan eğitim kursları yapılabilir mi? Eğer yapılabilirse, 
sanırım ki, ülkemizde fevkalade büyük bir açığı ka-
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patacak hem hizmet yönünden, hem de gençlerimi
zin bir imkân bulmalarını sağlayacaktır. 

Teşekkür ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tunçbay. 
Soru biraz uzun oldu. Diğer sayın üyelerden daha 

kısa soruları tevcih etmelerini rica ediyorum. 
Sayın Hamitoğulları, buyurun efendim. 
BEŞtR HAMİTOĞULLARI — Teşekkür ederim 

Sayın Başkanım. 
Sayın Başkanım; benim kısa bir - iki sorum var. 

Birincisi şu efendim; 
Son yıllarda Türkiye'mizde hangi hastalık türle

rinde büyük oranlarda artış eğilimi görülmüştür? Sa
yın ve Değerli Bakanımızın lütfettikleri konuşmaların
da son yıllarda veremin tırmanma eğilimi gösterdiği 
ortaya çıkmıştır. 

Yine yerinde bir çalışmayla Değerli Bakanımız ta
ranan 500 bin kişide 1 500 sayısına varan yeni hasta 
tespit edildiğini ortaya koymuştur. Şimdi soruyorum : 
Bu veremin tırmanışında gerçek rakamı ne kadar tah
min ediyorlar toplam nüfusa göre ve bu hastalığın 
tırmanışında acaba geçim zorluğu sonucu olarak bes
lenme bozukluğunun mu etkisi vardır veya bunun dı
şında başka faktörlerin mi etkisi vardır; başlıca et
ken nedir? Bunun cevaplanmasını istirham edeceğim. 

İkinci küçük sorum : Türkiye'de sağlık hizmet
lerinin Türkiye çapında yaygınlık kazanacağını mutlu 
bir haber olarak belirttiler. Burada kendilerini kutla
mak isterim. Yalnız, sadece bunu Türkiye'de yapma
nın yeterli olmadığı kanısındayım. Buna işlerlik ka
zandırmak son derece önemli bir konudur. Türkiye' 
de sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesinde ve bunun 
başarıya gitmesini engelleyen başlıca nedenler neler
dir? Bakanımızın konuşmasında benim tespit edebildi
ğim nedenlerden biri, konut açığı. Halbuki, sanıyo
rum ki, bu konu Türkiye'de uygulanan ekonomik -
sosyal modelle ilgilidir; o nedenle soruyorum Sayın 
ve Değerli Başkanım. 

Sonuncu ve üçüncü küçük sorum : Korunmaya, 
bakıma, yardıma ve rehabilitasyona muhtaç çocuk 
sayısı toplamı Türkiye'mizde ne kadardır, bu toplam
dan ne kadarına hizmet götürülebilmektedir? 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. 
BAŞKAN —> Teşekkür ederim Sayın Hamitoğul

ları. 
Sayın Gelendost. 
HALİL GELENDOST — Sayın Başkanım, de

ğerli arkadaşlarım; 
Benim sorum da Sayın Hamitoğulları'nın sorula

rına biraz yaklaşmaktadır. Şöyle ki; 

Verem ve sıtmanın yok edilmesinde ülkemizin ver
diği savaş dünyaca takdirle karşılandığı malumdur. 
Ancak, geçmişte pek çok zayiata müncer olan bu iki 
hastalığın yeniden başladığı, başka bir tabirle hortla-
dığı görülmektedir. Yurt sathında verem savaş ve sıt
ma savaş teşkilleri faaliyette iken, bu iki hastalıkla 
mücadeleye 1977'den 1982'ye kadar ara mı verildi 
ki, 1982'de stratejilerin yeniden tespit edildiği Sayın 
Bakanın konuşmalarında belirtilmektedir. Acaba, 1977 
ile 1982 seneleri arasında bu faaliyetlere ara mı ve
rildi? Onu öğrenmek istiyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekür ederim Sayın Gelendost. 
Sayın Özkaya, buyurun efendim. 
ZEKt ÖZKAYA — Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Sayın Bakanıma bir soru tevcih etmek istiyorum. 

Sorum hastanelerle ilgilidir. 
Türk toplumunda en can alıcı temel sorunlardan 

bir tanesi tartışmasız olarak sağlık meselesidir. Halk 
kesimi hastanelerden umut ve yakınlık beklemekte
dir; hakkıdır da. Oysa ki, hastaneler genellikle ihtiyaç
tan uzak, bakımsızdır, güven verici değildir. 

Bu arada gayretli, çalışkan, kendini adamış per
soneli şükranla anarak ve tenzih ederek sözüme ve 
soruma devam ediyorum ve diyorum ki, görevliler 
ilgisiz ve sorumsuzdur. Sayın Bakanım, siz yılda kaç 
hastaneyi mutfağıyla birlikte denetlersiniz?. Mutfaklar -
daki laubaliliği, pisliği, düzensizliği, israfı ve savur
ganlığı hiç gördünüz mü? \ 

Alet yokluğundan hastalar uzak şehirlerden daha 
uzak şehirlere sürülür, takati olsun veya olmasın ma
ratona tutulur. Nerede ise yatağını, kilimini satarak 
elverişsiz, dar imkânlar içinde, hatta yokluk içinde has
taların kapınıza ümitle geldiğinden elbette haberiniz 
vardır. Ancak, tedbirleriniz tatmin edici veya yeterli 
midir? 

Hastanelerin iç bünyesi ile birlikte ihtiyacı olan 
alet ve malzemeye biraz daha ağırlık verilemez mi? 

Halkımız hastane kapılarında tartaklanmaktan, 
azarlanmaktan biraz daha kurtarılamaz mı? Halkımız 
hastaneleri bu halde görmeye daha ne kadar mah
kûm edilecektir? Takip ve denetimdeki ağırlığınız 
hangi ölçüdedir? 

Sayın Bakanlığın gayreti ve hastane denetimindeki 
himmeti hakkında halk kesiminde tereddütler var
dır. Sayın Bakanım soruyorum; lütfen söyleyiniz, 
kaç kilometre hızla gidiyoruz? 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özkaya. 
Sayın Çakmakçı, buyurun efendim. 
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ZEKİ ÇAKMAKÇI — Teşekkür ederim Sayın 
Başkan. 

Ben Sağlık Bakanlığı Bütçesi üzerinde söz alma
dım. Nedenini de, iki kelime ile ifade ettikten sonra, 
tek bir soru soracağım. 

Bu kadar küçük ödenekle, bu kadar büyük hiz
met veren Sağlık Bakanlığı ve onun sağlık ordusu
na teşekkür etmek istiyorum. Bu konuda methiyeye 
gerek olmadığını ve tenkit edilecek de hiçbir şey ol
madığına inandığım için söz almadım. 

Sorum şu : Anayasamızın 56 ncı maddesinin üçün
cü fıkrasına göre, (Bunu okumuyorum, hepimiz bili
yoruz.) sağlık hizmetlerinin tek elden yürütülmesi ko
nusu var. Bu burada varken, müşahede ettiklerimize 
göre, çeşitli bakanlıklar kendi bünyeleri içinde dis
panserler, hastaneler ve sanatoryumlar kurma heve
sinde ve faaliyetkidedirler. Acaba bu konunun önlen
mesi gerekmçz mi ve bu konuda yapılan çalışmalar 
var mıdır? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çakmakçı. 
Sayın Tuzcu, buyurun efendim. 
ŞADAN TUZCU — Sayın Başkan, değerli üye

ler; 
Sağlık Bakanlığının çalışmalarını Sayın Bakan do

yurucu bir şekilde açıkladılar. Salgın haline gelen sıt
ma ve verem için çalışmalarını okuduk; ama gün 
geçmiyor ki, basında hatta ve hatta radyoda bir sal-
gindan bahsedilmesin. O da, herkesin bildiği, bir ku
duz hadisesi vardır. Sayın Bakanın açıklamalarında 
buna hiç yer verilmemiş, görebildiğim kadarıyla; ama 
demin de söylediğim gibi, basında ve hatta radyoda 
gün geçmiyor ki, bir kuduz hadisesinden veya kuduz
dan dolayı aranan insan olmasın... 

Sayın Bakanın yine basına yansımış beyanatların
da, Türkiye genelinde büyük ölçüye varan bir kuduz 
olayının olmadığını söylemekle beraber, bir vakıa var 
ki, kuduz vardır. Bu ölçü nedir? Dünya geneline gö
re, Türkiye'de kuduz hadisesi istatistik değerlerin al
tında mıdır, değil midir? Ama, bir vakıa varsa, konu 
son günlerde çok aktüeldir. 

Sayın Bakanım, acaba bir kuduz hadisesi Türkiye' 
de var mıdır, boyutları nedir; eğer varsa bu hususta 
çalışmalar nedir? Lütfeder, kamuoyuna açıklarsa çok 
müteşekkir kalırım. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tuzcu. 
Buyurun Sayın Uyguner. 
M. FEVZİ UYGUNER — Sayın Başkan; pek 

yakında Meclisimizden bir kanun tasarısı geçti; Türk 

Ceza Kanununun gıda maddeleriyle ilgili hükümlerin
deki cezaların artırılması hususunda bir kanun geçti. 
Zannederim Millî Güvenlik Konseyinden de geçecek 
ve kanunlaşacaktır. Bu hükümlerin sıhhatli bir şe
kilde, iyi bir şekilde uygulanabilmesi, geniş çapta ted
birler alınmasına bağlıdır. Bu tedbirlerden en önde 
geleni de muhakkak ki, laboratuvar meselesidir. Yani, 
Türkiye'de halk sağlığının kontrolü ve gene mağşuş 
olmayan (Eski tabiriyle), yeni tabiriyle sağlıklı gıda 
maddeleri üretiminin iyi bir şekilde kontrolüne bağ
lıdır. Bu hususta belli üretim merkezlerinde veya bel
li merkezlerde mevcut laboratuvarların ıslahı, genişle
tilmesi veya yeni laboratuvarlar kurulması hususunda 
tedbirler alınmakta mıdır? Bu hususu cevaplandırır
lara memnun olacağım. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uyguner. 
Sayın Bakan; bizim öğleden evvelki programı

mıza göre çalışma süremiz 10 dakika sonra bitiyor. 
Cevabınız kısa olursa belki Genel Kuruldan 10 da
kika daha toplantıya devam kararı alabiliriz. Çünkü, 
Bakanlığınızın değerli mensupları da öğleden sonra 
tekrar Genel Kurula gelme zahmetine girmiş olma
sınlar. 

O bakımdan rica ediyorum; acaba, bütün cevap
ları 15 dakika içerisinde vermek mümkün olabilir mi?.. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI KA
YA KILIÇTTURGAY — Evet Sayın Başkan. 

BAŞKAN — O halde, rica edeyim efendim, bu
yurun. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI KA
YA KILIÇTURGAY — Sayın Başkan; gösterilen 
ilgi nedeniyle / soru sahibi değerli üyelere evvela te
şekkür etmek istiyorum Bakanlığım adına. 

Burdur Hastanesi için Sayın özer'in bir sorusu 
oldu. 

Biz, 1983 Bütçesinde 200 milyon Türk lirası koy
muştuk; ancak bunun 13 milyonu harcanabilmiştir 
ve daha önceleri 400 yataklı olarak planlanan has
tane, Devlet Planlama Teşkilatınca 200 yataklı ola
rak yeniden bir değerlendirmeye tabi tutulmuştur. 

Sayın Tunçbay'ın bir sorusu var; teveccühleri do
layısıyla evvela teşekkür etmek istiyorum. 

Üniversiteye giremeyen genç kızlarımızla ilgili bir 
proje ele. alınmıştır. Bir dernekle işbirliği yapılarak, 
özellikle geçim sıkıntısı içinde bulunan genç kızları
mızın bir aylık kurstan geçirilmek suretiyle bakıma 
muhtaç ailelerde bakıcı personel olarak yetiştirilme
leri ve hastanelerde iş sağlamaları yoluna gidilmekte-
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dir. tik uygulama Soroptimis Derneği ile beraber ya
pılmış ve 32 genç kızımız yetiştirilerek kendilerine iş 
temin edilmiştir. Bunlar aileler nezdinde felçli hastala
ra bakmakta ve hastanelerde iş bularak çalışmakta
dırlar; ama, bu küçük bir örnektir, bunun genişle
tilmesine çalışıyoruz. 

Sayın Hamitoğulları, «Verem artışında başlıca et
kenin ne olduğunu?» soruyorlar ve «Sayı nedir?» di
ye ayrıca bir ikinci soruları var. 

Gerçekten bugün veremde doğru bir istatistik! ve
rinin oluşturulmasına çalıştığımızı evvela söylemek is
tiyorum. Bu bilgilerde birtakım çelişkiler vardır. Ba
kanlığımız, verem savaş dernekleriyle Bakanlık ilgili
lerini ve üniversitenin ilgili kürsü mensuplarını bir 
araya getirmiş ve konuyu ortaya koymuştur, bir de
ğerlendirme istemiştir. Bakanlığın bugüne kadar ve
rem mücadelesindeki stratejisi de konmuştur ortaya. 
Bu stratejide bir değişiklik yapılıp yapılmaması bu so
rumlu zevata sorulmuştur ve cevaplar bir değerlendir
meye tabi tutulacaktır. 

Bakımı, tedavisi, teşhisi yönünden güçlükler gös
teren bu hastalığın artışında yalnız bir tek neden de
ğil, ama birçok nedenin etken olduğu malumdur. Ben 
burada bu ayrıntılara girmek istemiyorum. Pahalı bir 
tedaviyi gerektirmesi; ancak bu tedavinin Bakanlığı
mız tarafından ücretsiz yapılması dikkate alınmalıdır. 
Ancak halkımızın, hastalarımızın özellikle uzun sü
ren bir tedavi boyunca bizimle işbirliğini sürdürme
leri yönünden ciddî sıkıntılar vardır. Önemli bir sı
kıntı buradan kaynaklanmaktadır. 

Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesinde gerçek
ten birtakım sıkıntılar olduğunu hemen söyleyebili
rim. Uzun yıllar evvel, 1963'de uygulanmaya başla
nan bir modeldir; ama sonuca ulaşmamıştır. Çünkü, 
hizmetin altyapısı sağlanmamıştır. Daha çok hizmetin 
altyapısının sağlanmasıyla ilgiliyiz. Eğitilmiş personeli 
bu sistemi iyi bilen, halka hizmet götürmeyi amaç
lamış bir personeli; hekimden, yardımcı sağlık per
soneline kadar, araç - gereç, binalar ve bir finans kay
nağı olarak düşünüyoruz. Bu zincirde bir eksiklik ol
duğu takdirde bu modelin başarılı işlemesi güçtür. Geri 
kalan 20 ilimizde 1983 yılında da bu uygulamaya ko
nacaktır; eksikleriyle konacaktır. İllerden bize büyük 
bir heyecanla yardım duyurusu gelmiştir. Biz zinciri 
kuracağız; fakat bazı halkaları belki noksan olacaktır. 
Bunlar da zaman içinde yapılacaktır diye düşünüyoruz. 

Sağlık merkezlerimizi sağlık ocaklarına çeviriyo
ruz. Hekimlerimizi eğitmeye çalışıyoruz. Üniversitele
rimize bir mesajımız oldu; «Bizim ihtiyacımıza uy
gun hekim yetiştirin» dedik. Şimdi bu mesele ele alın

mıştır. Alanda yeni gelen genç hekimlerimizin çok ba
şarılı örnekler vermeye başladığını size söyleyebilirim, 
Başlangıç noktasından daha iyi bir noktadayız; ama 
herşeyin çözüldüğünü de söylemek istemiyorum. 

Bakıma, korunmaya muhtaç çocuk sayısı nüfusa 
göre % 0,88 olarak hesaplanmaktadır, bilimsel çalış
malara göre. Buna göre 400 bin civarında olması dü
şünülmektedir. Bugün bizim verebildiğimiz hizmet, ta
biî bu teorik sayının bir hayli gerisindedir; 20 bin ci
varındadır ve şu anda bizimle ilişki kurmak isteyen 
beş bin çocuk da sırada beklemektedir; fakat Yüce 
Meclisiniz bu hizmete büyük bir ağırlık vermiştir, bir 
kanun çıkarmıştır. Böylece, bir noktadan işe başladı
ğımızı ben kabul etmek istiyorum. Onun için, bu de
ğerlendirmelerin bir süre sonra daha isabetle yapıl
ması uygun olacağı görüşünde olduğumu da ifade et
mek istiyorum. Hizmet kısa süre içinde yayılacak ve 
etkin hale getirilecektir. 

Sayın Gelendost, «1977- 1982 arasında ne oldu?» 
diye sordular. Yani, «Stratejiyi değiştiriyorsunuz; 
1977'den 1982'ye kadar ne yapılmıştır?..» Tabiî bir 
mücadele yapılmıştır; ancak bu mücadele zaman za
man değerlendirmeye tabi tutulmuştur. En büyük sı
kıntımız sinek mücadelesinden kaynaklanmaktadır. 
Bu, bir sektörlerarası işbirliğini gerektirmektedir ve 
Bakanlığımız konuyu Hükümete götürmüştür. Bir Dev
let Bakanının koordinatörlüğünde mesele ele alın
mıştır. Sonra yeniden illere gidilmiştir. Çukurova bi
zim için endemit bir odaktır ve orada tutmaya çalı
şıyoruz sıtmayı ve halkımızın yardımını sağlamada 
sıkıntılarla karşı karşıya kaldık. Bu da bir çalışmadan 
geçerek oldu. Ensektisit uygulamasında ciddî sıkıntı
mız vardır. Malatyonu halkımız kabul etmiyor. Ma-
latyonu kabul ettiremediğimiz zaman da parazit taşı
yan sineği ortadan kaldıramıyoruz ve zinciri kıramı
yoruz. Onun için Bakanlığımız araştırma enstitümü
ze de bir talimat vermiştir; bir ensektisit bulmaya 
mecburuz; halkımızın kabul edeceği ensektisidi. 

Sıtma mücadelesinde ne yapmamız gerektiği ko
nusunda, değişiklikler gündeme gelmiştir, mücadele 
zayıflatılmamıştır. Acaba Türkiye sıtmasız bir sivri
sineğe razı mı olmalıdır, yoksa kökünden sivrisinek 
mücadelesine mi yönelmelidir?.. Bunlar cevabı veri
lecek sorulardır. Teorik olarak sivrisineğin kaldırıl
ması gerekir; ama büyük güçlükler içinde olduğumu
zu ben hemen söylemek istiyorum. 

İlaçlarımızı teker teker vermekteyiz. Bir - iki gün 
içinde geçen bir ateşten fazla şikâyetçi görünmüyor 
hastalarımız. 14 günlük bir tedaviyi başarıya ulaştıra-
mıyoruz. Her hastanın peşine bir adam koymak zo-
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rundayız. Bu, teorik olarak zannedildiği kadar kolay 
bir iş değil. Birçok güçlükler var. Sulama alanları var
dır. Sulama alanlarının üzerine enerjik olarak gidil
melidir. Kanaletler binlerce kilometre uzunluğunda
dır; ama Devlet Su İşlerinin yıllık temizleme kapasi
tesi 400 kilometre ile sınırlıdır. 3 500 durgun su nite
liği taşıyan kanaletin sadece temizlenmesi gerekmek
tedir, sivrisineğin belini kırmak için. Onun için, pratik 
bir yoldan acaba sıtma paraziti bırakmadan sineğe 
razı olmak suretiyle sıtmayı önleyebilir miyiz sorusu 
gündeme gelmiştir; uygun bir çözüm olmadığı halde, 
Bakanlığımız 1984 yılında malatyondan bu değerlen
dirmeler sonucunda vazgeçmeye karar vermiştir. Yeni 
bir akterit için dış piyasayla irtibatlar kurup, yeni bir 
ensektisit için dış piyasayla ilişki kurulmuş ve bu su
retle 1984'de bu ensektisitin alanda kullanılmasına ka
rar vermiştir. Mücadele yapılmaktadır ve vakalar bü
yük ölçüde de geriye çekilmiştir; ama mücadelede 
zaman zaman yaklaşım ve strateji yönünden değerlen
dirmeler ve değişiklikler yapmak gerekecektir, onu arz 
etmek istedim. 

BAŞKAN — Bir dakikanızı rica edeyim Sayın 
Bakan. 

Görüşmelerin bu Bütçe bitinceye kadar devamını 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Buyurun Sayın Bakan. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI KA
YA KILIÇTURGAY — Teşekkür ederim Sayın Baş
kan. 

Sayın Özkaya'nın ortaya koyduğu hususları bir 
görüş ve kanaat olarak... 

HALİL GELENDOST — Vereme dokunmadınız 
Sayın Bakan. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI KA
YA KILIÇTURGAY — Açıklama yaptığım konula
ra yeniden gelmek istemiyorum. 

HALİL GELENDOST — Vereme dokunmadınız. 
BAŞKAN — Daha evvel o kanuda bir açıklama 

yaptılar Sayın Gelendost, rica edeyim; noksan ka
lanları yazılı olarak rica ederiz Sayın Bakandan. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI KA
YA KILIÇTURGAY.— Bunu cevaplandırmaktan vaz
geçiyorum. Yalnız şunu söylemek istiyorum; Bakanlı
ğımızda bütün teftiş heyeti, ben de dahil olmak üzere 
bütün arkadaşlarım, Türkiye'nin her yerinde mevcut 
ve dağınık vaziyette hizmet gören, her noktada yer 

almış sağlık ünitelerimizi denetliyoruz. Yapılacak bir 
şey varsa bana söylenmesini rica ediyorum. Hep be
raber, her alanda insanımızla beraber iyileştiğimiz za
man inanınız ki, sağlık hizmetleri de istenilen, arzu 
edilen noktaya gelecektir. Bunu sağlamaya çalışıyo
ruz. Sağlık personelimiz hakikaten özveriyle çalışmak
tadır ve ülkenin her yerinde hizmet görmektedir; ama 
biz ne veriyoruz bu insanlara bir de onu düşünelim?.. 
O da bir vatandaştır, o da bizim gibi bir vatandaştır. 
Yani, vatandaşına hizmet etmek zorunda olan bir va
tandaştır. Onun için bunu bir takdir olarak kabul edi
yorum, bir kişisel değerlendirme olarak kabul ediyo
rum, saygıyla karşılıyorum ve cevap konusunda söy
leyeceğim bir şey olmadığını ifade ediyorum. 

Sayın Çakmakçı'ya düşünceleri ve duyguları için 
teşekkür ediyorum. Gerçekten bugün sağlık hizmetle
rinin tek elden koordinasyonuna ihtiyaç duymakta
yız. Çünkü, diğer müesseselerdeki problemler de Ba
kanlığımıza intikal etmektedir. Biz oralara ulaşamı
yoruz, bu sıkıntının farkındayız; ama bunu çözmek 
bugün mümkün değil. Bu dağınıklığı mümkün oldu
ğu kadar önlemek için yeni düzenlemede Bakanlığı
mızın teşkilat şemasına ilgili bakanlıkların temsilcile
riyle beraber bir Koordinasyon Kurulu koyduk. Eğer 
bu - gerçekleşirse, hiç değilse bir yerden yönetimini, 
planlamasını sağlamak imkânı olacaktır. Bu endişele
re şahsen katıldığımı arz etmek istiyorum. 

Sayın Tuzcu kuduz konusundaki durumu sordu
lar. Konu aktüeldir, üzüntü vericidir. Burada ilginç 
bir durum vardır ve iki olayın birbiriyle karıştırılma
ması çok önemlidir, 

Yüce Heyetinize şunu arz etmek istiyorum; 1979' 
dan 1983'e kadar vakaların dağılımı şudur ve kuduz 
vakası demek ölüm demektir gayet tabiî : 1979'da 
bütün yıl boyunca 34 vaka tespit etmişiz. Bu vakala
rın ihbar edilmemesi mümkün değildir. Çünkü, kuduz 
başka hastalıklardan ayrılan birtakım özellikler taşır, 
Yüce Heyetinizin de gayet iyi bildiği gibi. 1980'de 30, 
1981'de 31, 1982'de 29 ve 1983'de ilk 8 ay içinde ih
bar edilen vaka sayısı 16'dır. Bu belki yıl sonuna kadar 
daha artacaktır. 

Ancak çok ilginç bir nokta, kuduz endişesi nede
niyle her yıl aşıya muhtaç insan sayısı artmaktadır. 35 
binlerden başlayan bu sayı bugün 60 bini geçmiştir. 
O halde, böyle bir endişe içinde olan insan sayısı çok 
önemlidir bizim için ve bu kitleyle bugün Bakanlığı
mız karşı karşıya kalmıştır. Onun için de bizim gö
rüşümüz, ülkemizde bu vakalardan % 90 oranında 
sorumlu başıboş köpek ve kedi meselesinin çözümlen-
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mesi gereklidir, görüşümüz budur. Bu zincirin bu ke
simde kırılması gerekmektedir. Bu halledilebilirse, ö 
zaman vahşi hayvanların da kuduza yakalanmaları 
önlenecek, belki de başka kaynaklar da bu şekilde 
kuduzdan korunmuş olacaktır. Sorun, aşıya muhtaç 
insan sayısının artması sorunudur ağırlıklı olarak. Bu 
vakaların artmasındaki tempodan çok daha hızlı bi
çimde köpekle şu veya bu şekilde temasa giren in
sanın aşıya olan ihtiyacından kaynaklanan ciddî bir 
sorun vardır. 

Bakanlığımız belediyelerimizden yardım istemiştir. 
Hayvan koruma derneklerinin de bize bu konuda yar
dımcı olmalarını istedik. Yani, hayvanları sadece bir 
oda içinde sevmek yeterli değildir. Bugün şikâyet 
edilen şeylerin ortadan kaldırılması için bize yardım
da bulunmalarını istedik kendilerinden. Bunun yol
ları vardır, zamanınızı almamak için ben bu ayrıntıla
ra burada girmek istemiyorum. 

Sayın Uyguner, kontrol konusundaki laboratuvar 
imkânlarının ne durumda olduğunu ve nasıl destek
leneceğini sordular. Çok haklıdırlar. Kontrolün önem
li bir kesimi kuşkusuz laboratuvar çalışmalarına da
yanmaktadır. Elimizde mevcut bütün kapasiteleri hiz
mete sokmaya çalışıyoruz. 52 adet olan halk sağlığı 
laboratuvarlarından başlayarak altı bölge hıfzıssıhha 
enstitüsü ve bir Merkez Hıfzıssıhha Enstitüsüyle be
raber 72 laboratuvarımız bu amaçla hizmette etkin
lik kazandırılması yönünden yoğun bir incelemeye ve 
düzenlemeye alınmıştır; bunu arz etmek istiyorum. 

Halk sağlığı laboratuvarlarında çalışan kimya 
mühendisleri, kimyagerler ve biyologlar, hizmet ama
cı yönünden yeniden eğitilme yolundadırlar. Mevcut 
enstitülerimize bir tane daha ekledik. Halk sağlığı la-
borutavarlarını bölge hıfzıssıhha laboratuvarlarına 
bağladık. Her bölge hıfzıssıhha laboratuvarının 
belli sayıda halk sağlığı laboratuvarlarından sorumlu 
olması esasını getirdik ve bütün bunları da merkez
deki Refik Saydam Merkez Hıfzıssıhha Enstitüsüne 
bağladık. Bu konuda Bakanlığımızın bir çalışma için
de olduğunu arz etmek istiyorum Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan: 

Değerli üyeler; bu Bütçe üzerindeki görüşmeler 
tamamlanmıştır. 

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

Bölümleri okutuyorum. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANLIĞI 
BÜTÇESİ 

Bölüm 
(Prog.) Lira 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 13 752156 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

111 Temel sağlık hizmetleri ve 
sosyalleştirme 37 341 494 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

113 Tedavi hizmetleri 48 369 864 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına dağıtı
lamayan transferler 693 000000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Değerli üyeler; Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığı Bütçesi Danışma Meclisimizce kabul edilmiştir; 
hayırlı olsun. 

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Büt
çesinin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum. 

HUDUT VE SAHILLER SAĞLıK GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇESI 

101 Genel yönetim ve destek hiz- . 
metleri 68 824 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

111 Uluslararası ilişkilerden do
ğan bulaşıcı hastalıklardan 
korunma 1 033 0182 000 
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Bölüm 
(Prog.) Lira 

BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

9Cjö Hizmet programlarına dağı
tılamayan transferler 21 763 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

(B) Cetvelini okutuyorum. 
HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL 

MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇESİ 
B — CETVELİ 

Gelir 
TürÜ Lira 

1 Vergi gelirleri 1 Ö93 669 00O 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

2 Vergi dışı normal gelirler 30 000 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Değerli üyeler; Hudut ve Sahiller Sağlık Genel 
Müdürlüğü 1984 Yılı Bütçesi Danışma Meclisimizce 
kabul edilmiştir; hayırlı olsun. 

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Ge
nel Müdürlüğü Bütçesinin bölümlerine geçilmesini oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum. 
SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME 

KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇESİ 
101 Genel yönetim ve destek hiz

metleri 1 198 447 000' 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

111 Genel sosyal hizmetler 10 0)06 660 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden-

\ 

Gelir 
türü Lira 

ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına dağıtı
lamayan transferler 101 618 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

(B) Cetvelini okutuyorum. 

SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME 
KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇESİ 

B — CETVELİ 
Gelir 
Türü Lira 

1 Vergi dışı normal gelirler 2 576 000 00O 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

2 Özel gelirler ve Hazine yar
dımı 8 730 725 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Değerli üyeler; Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esir
geme Kurumu Genel Müdürlüğü 1984 Yılı Bütçesi 
Danışma Meclisimizce kabul edilmiştir; hayırlı, uğur
lu olsun. 

Sayın Bakana, Sayın Komisyona teşekkür ediyo
rum. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI KA^ 
YA KILIÇTURGAY — Sayın Başkan; zatıâlinize, 
Başkanlık Divanına ve büyük bir çaba gösteren Sayın 
Komisyona ve Yüce Meclise Bakanlığım adına şük
ranlarımı ve teşekkürlerimi arz ediyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, sağolun Sayın 
Bakan. 

Değerli üyeler; öğleden sonra 14.30fda toplanma
mız hususunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Öğleden sonra saat 14.30i'da toplanmak üzere Bir
leşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 12.40 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 14.30 

BAŞKAN : Başkanvekili Vefik KİTAPÇIOİL 
KÂTİP ÜYELER : A. Güngör ÇAKMAKÇI, M. Talât SARAÇOĞLU 

BAŞKAN — Değerli üyeler, 176 ncı Birleşimi
mizin İkinci Oturumunu açıyorum. 

D) GÜMRÜK VE TEKEL BAKANLIĞI BÜT
ÇESİ 

BAŞKAN — 1984 Malî Yılı Gümrük ve Tekel 
Bakanlığı Bütçesinin görüşülmesine başlıyoruz. 

Bü Bütçe üzerinde söz isteyen bir tek sayın üye 
var, Sayın inal. 

Sayın inal, buyurun efendim. 
SALİH İNAL — Sayın Başkan, Danışma Mecli

sinin saygıdeğer üyeleri, Sayın Bakan, Gümrük ve 
Tekel Bakanlığının değerli mensupları; 

Gümrük ve Tekeli Bakanlığı 1984 Yılı BMçe-
sinlin görüşülmesinle başlanırken, geneli üzerinde ya
pılan konuşmalar sırasında ben de Gümrük ve Tekeli 
Bakanlığının çalışma allanma gliren birkaç konu üze
ninde görüşlerilmıi 'kınaca arz eltmeye çalışaCağıim. Zi
ra, 1946 yılıındaın 19811 yıllına kadar meslek hayatım
da doğrudan 'doğruya bağcılık ve dolayısıyla onun 
tamamlayıcı bir birimi olan şarapçılık alanımda ça-
(lışan bir teknik elemanım. Bu itibarla, Gümrüık ve 
Tekeli Bakanlığının bu alandaki çalışmalarunda çifit-
çîm!iz yönlümden önem 'taşıyan, değerlendirme bakı
mlından büyük önemler 'arz eden bazı noktalara değin
mek İhtiyacındayım. 

Peşinen iarz etmek tisiteriim ki, Gümrük ve Tekeli 
Bakanlığı, kendisine bağlı olan çeşitli birimler iıtiıba-
ıriylle her yılın b'üitçe gelıileriıne önemli derecede katkı
lar sağlamaktadır. Bu hususu takdir duygulanmıla be-
Oıirtmek istiyor unı. 

Ancak, bu yönde :olumlu bir durum yaratılırken, 
çiftçimizin ürettiği ürünlerin değerlendinimiesinde, 
yüksıek müsamahalarına sığınarak arz etmek isterim 
ki, biraz hasis davranmaktadırlar. Şöyle ki, biraz dü
şük alkollü içkililer arasında yer alan bMümum sek, dö-
miisek ve köpüklü şaraplarla, likör, verimult ve şam
panya ile kısmen makinin' hammaddesi olian şaraplık 
üzüme Tekeli idaresince verilen alım fiyatları yeteri 
değildir. Bdmie derecesiine bakılarak birim alkolle ve
rilen fiyatlar çok düşüktür. 

Eğer şaraplık 'üzüm 10 bome derecesinin altında 
ise, bu üzüm sumalık addedilerek düşük fiyatla alın

maktadır. Bome derecesi 12 derecenin üstünde ffise, 
bu durumda da hâsıl edeceği yüksek alkol, şarabın 
kalitesine olumsuz etki yapacağı, dengeli bir şarap 
elde edilemeyeceği nedenliyle, yine ailım fiyatı düşü-
rülmeklteldir. Bu uygulama yanlıştır. Bağcının emeği, 
bile bile Tekel idaresince sömürülmek'tedür. 

Kışlaca, bağ bölgelerimizde üretilen ve kalite özel
likleri itibariyle töarkMıılklar arz eden menşei beüi, 
yerli ve yabancı muenşeli üzüm çeşitlerinin üretimini 
artırmak Ve kalite şarapçılığımızı geliştirmek istiiyor-
sıaik, Tekel idaresince uygulanan alım fiyatları çok 
daha adil ölçüler 'içinde tespit edilmelidir. Bağcımı
zın çehresinde zoraki bir tebessüm değil, hakilkli an
lamda bir ıtebessüimiü yaratmak idealimiz olmalıdır. 
Böylece, geçiımini yalnız bağcılıktan sağlayan yüzbin-
lerce aile memnun edilmiş oflıacaktır. 

Bu sözlerimi, Ülketmiizün yalnız bir bölgesindeki 
bağcılık için söylemiyorum, kailiitle şarapçılığa müsai't 
olan bütün bağ bölgdleirimiz'in bu yöndeki sorun
larım temel bir sorun olarak dile getirmeye çalışı
yorum. 

'Ka'lilte şarapçılığımız ıneden gelişmliyor, 'kalite şa
rap veren üzüm. çeşitlerinde üretlim neden artmı^ 
yor, ıkalliıte şarap üretimimiz ve kalite şaırap ihracatı
mız şişeli veya dökme dlarak neden artmıyor?.. Se
bep ortada; bağcımız, ürettiği ürününün bedellini, 
emeğiıni karşılayacak ve onu güçlendirecek bir düzey
de alamamaktadır. Bu ınedenlıe, bağına gerekli olaın 
kültürel uygulamaları yapamamakta, yıllık bakım iş
lilerinden, bilhassa toprak işleme ve ziıraî mücadele gibi 
işlemlerin bir kısmından üçtinap etmek Zorunda kal
maktadır. Kıalilte şarap veren üzüm çeşitlerinin üreti
mine değil, kalite şarap özeliği düşük veya noırımal 
olup, dekaıra verimi! yüksek olan üzüm. çeşitllerînin 
üretimi üzeriinde durmaktadır. Eksik yapıta kültü
rel işlemlerin hâsıl edeceği verim düşüklüğünü, za
man zaıman gereksiz yere yapılan fazla gübrelemeler 
ile telafiye çalkşmaikta, bu durum da çoğu zaman 
üzümün ınoırmıaî kalite özeliğine ve dolaylısıyla şarap 
kalitesine olumsuz etki yapmaktadır. 

(Kısaca söylemek gerekirse, şaraplık üzümlere 
Tekel (idaresince Veriilen fiyatlar, bağcımızı, bağciığı-
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mızım gdlişmıesini teşvik edici düzeyde olmalıdır; fa-
ıkait hailen aırzulainıan düzeyde değildir. 

Tdkelin uygullayacağı olumlu fiyat politikası, özel 
şarap lamilleılimıize de hdm 'emsali ve hem de .rehber 
dlmaltıdır. Her yıl Tdkdl İdardsince tespit edileln. yaş 
üzüm alilim fiya'tlan, ,o yıllın maliyet fiyatlarıyla üıre-
ıtfidiye tanuınıma'sı gereken asgarî % 25 üretici] Ikârı da 
göz önümde bulündurularalk .tespit edilmelidir. 

1983 'yıllıma bir göz altacak ölürsaık, bu yit verilen 
fiyatlar biç ide tatmlinlkâr değildir. Zira, 1983 yılı Ikıaım-
panyasında, Türkiye gönelıinde şaraplık üzüm1 çeşit -
llerine Tdkel tdıaresıinoe verıirttdsii gereken alım fiyait-
üarı, asgarî 39 Türk Ziraisi İıe azamî 65 Türk lirası 
araisında almaısı gerekirken, verilen fiyatlar, bdlirıti-
>len 'değerlerin çdk aUtımda ,ka!limıştır. 'Bu durumda, ne 
bağciiığımıız, ne de 'kalite şarapçılığımız gelişemez. 

Örnek dlaralk belirtmek gerdkirse, üstün 'kaütdli 
şarap veren Gamay, Clairette ve Buırgundar sino,niim)i 
dlaln Pinoit morie gibi yabancı menşeli üzüm çeşütleri 
lill'e birçok yerli menşeli lüzum çeşlitterine variimeıkte 
•oton afflıım fiyatları asla yeterli düzeyde ollımadığıın-
daın, bu gibi üzüm çeşlitleririıde miktar ve bağ alamı 
ollaırialk bir sırıtış olmaimiafkıta, üretimlemi .daima pek dü
şük miktarda ka'lmalktadıır. 

Mesela Gamay üzüm çeşidine yüksek fiyat veril
diği iddia ©dıiilbııdkltedir; fakat aıslla yeterli değildir. 
Bu nedenledir ıkü, Gamay üzüm çeş'idli alımllaınmda 
Tekel idaresi hâlâ 200 illa 300 tonu geçamıemıdk du-
rumundadur. Bu modıur Ikal'ite şarapçıllığı gdlişıtirmek. 
bu ımüduır bağcılığı teşvlik dtmıdk?.. 

Şu hususu da belrtenıek üstiyorum : Değerli ar-
Ikadaş'lar, !bir Gamay üzümünden 70 santillitıreiık bir 
şişle şarap, tilki yıil, üç yıl, dört yıll, beş yâ gibi bir ,sü-
ıre bdklletieodk olursa, özel .sektörde 1 500, 2 000, 2 500 
'liraya saltış bulmaktadır; bu .nitelikteki üzümün ver
diği şarap. 

Buna mukabili biz, ıhâM. bu 'nitelikteki üzüm çeşi
dinden yapagdldiğimliz b'ir şarabı, moirmal düzeyin 
üzerine çılkmıamaik ısordtiyle değerlendirmeye çaba 
'gösteriyoruz. Verdlim şaraba hakkımı, verıdliım üreti-
ciyıe halkkını. Biz Tdkdl1 İdaresinden bumu bekliyo
ruz. 

Saygıdeğer aıriflaidiaşılalr, şu hususu da bdliırtmıek is
tiyorum : Bu topraklar üzerimde hükümran olmuş ve 
bdlli bir süre Sonunda 'inlkıraz bulmuş olan birçok 
medeniyetler, bu güzel1 üi'kdnlin bağcıllıığı ve şarapçılı-
ğıından bol böl nasdibirii aitaııştır. Ülkemizde bu alllain-
da inkâr ledilemıeyeodk bir biçimde büyük bir po-
tamısliydl mevcuttur, Bunu gereği gibi ıdeğerl'endiırmeık 
medburiydtlindeyİz. 

Çayda, tütünde olduğu güibi, bu konuda da Güm
rük ve Tdkdl 'Bakanlığımıza büyük görevler düşmıdk-
(tedir, 

Tekel şarap fabrikalarının yaş üzüm aJiımiarrn-
da oluşan darboğazüaira da ikılslaoa değinmıak li'stiyb-
rum< 

'BAŞKAN — 'Sayın îmal, süreniz dolidu. Rica ede-
yİm efendim. 

SALİ'H İNAL — Bitiriyorum. Sayın Başkanım. 
'Bu ıhüsusllara, bu kürsüden bir süre önce gündlem 

dışı yaptığım bir fkonuşımla ile değiınmliştlim; ama bun-
ıları ikim okur, kim diniler?... Benıim beyim yine bil
diğini okumaya devam ©dar durur... Fakat, biz yine 
ısrarlıyız; bildiğimiz ve İnandığımız doğdlltuda, bağ
cı.! iğimizin, bağcumızın, ışarapçıılığıtaızın ısörunlairrnı 
çözümıe ull'aşltııriincalya ıkadar bu kürsüden .söylemeye 
devam edeceğiz. 

Tekidi ışıairap fabrlilkallairılnida ıalım)lar 'yavaş ftşllemek-
tddir. 'Bağcı, yaş üzüm ıtesllilmaltıında ısııralda çok bdk-
lemektedıir. Vulkua ıgdlen gecikmdter ısıomucu bağciînıın 
baği'ndak'i üzümü çürümdfctedlir. Bu durum, biır itaıraf-
tan şarabım ıka'li'tdsline .ölumisuz fâtki yapmalkta, diğer 
taraftan da bağcıyı büyük ölçüde zarara ısokmalkta-
dur. Talbiî, bu haille gdlien şaraplıik üzümter, .sumaılık 
olarak daılmia düşük 'fiyatla atamaktadır. Bu durum, 
bağcımıızın büyük ölçüde zararıma mucip offlmâ tadiır. 
Bu (itibarla, Tdkdl .şarap fabriikaila/rında şarap, tam 
ikapasıilte 'ille iaritırıllmiall'ı, yaş üzülm a'li'mllaırunı daha ça-
bu'klaşiti'racaik modern mıaik'ine, ailet ve ekipmanlarla 
teçhiz dtadk diuırumunda' ıkall'ınımıaliıdiır. Fabriifcallara 
getirilen üzümler Iküfeler liçinde getirıilidiği 'için şı
rası akımaikta ve büyük öllçüdıe ziiyana n'ddeın ollmiaikîta-
dıır. Artık bu ambalaj kapllıalriının değiştirilmesiimıin za-
ımann da gelmlişitir. 

Yaş üzüm ailmÜarı'nda bömeriin tösplitiinıi birkaç sal
kımın sılkılması sonucu elde ©dilen şırada değil, her 
bir ürdtiicimiin tdsllim ıdttiği lüzumun gdnelne alilt şı-
ıradan laiknan numunede veya genıdlinde otoimaıtık ola-
ra!k yapilmallıdır. Bu lallanlda Bıaltı ülkelerinıdte bu tip 
çallışmallara mütda'lliık çök güzdl örnetfcler vardı'r. AV-
•rupa'ya giiden larkaldaşilanmıız bu konuları da yafkimen 
görmüşlerdir. Bilmleyenler varsa, o koîıuda gerdklü bül-
ĝ iyi 'de vermeye amadeyim. 

Şarap iihradatıimrza gdlinoe : Bağcıiiıik ve şaraıpçı-
'lik allanımlda büyük bir mdsıafe katetaıiş Ülketerlıe ne'-
kalbdt etme şansımız bugünlkü şartlarda azdır, ©u ül-
ıkdlar yıllardan bari şa'rap piyıasıasını dılerinıde ıtut-
malktaidırlar. Ülkemıizide şarap üratfroimiiz, iç ve dış 
satış limlkânllarımız hemen hemıen her yıl aynı durum
da 'kataıalfctadır. 
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Kalite şarap üretimiinli artırmak ve menşei bel'li 
üzüm çeşitlerinden ikmali ddilen şaraplarımızın üre
tim .'kapasitesini artırmak üzere, kamu ve özel sek
tör kurüluşliarının 'bir güç birliği oluştıuıUmlaflıaırı ge-
rdkldir. !Dir taraftan, Ibdlli ulikelllere dökme şaırap ih
raç ötmeye çalışılırken, ıdüğer taraftan standart nite-
Üiikte kallÜte şaraplarımızın 'şişeli olanak 'ihracatının 
gelıi'#rJlıme)si üzeııinıde hassasiyetle duruflimailıdıır. 

İhracat alanında özel sektör şarap amilllerine 'Dev
let olarak 'daha yakın !bir İlgi gösterilmelidir. Şarap 
amiılü, her yıl! ürettiği şarabın satış fiyatı üzerinden 
% 15 oranında bir iisâhısall1 vergisi ödemıe durumun
da bırakılmaktadır. Şarapçılığımızın geîiştirlmesıJni ar
zu edliyorsalk, bu 'istihsali vergisinin {kaldırtması veya 
hiç olmazsa düşürülmesi yararlı .olacaktır. Bu konu 
üzerİırtde durulmasında büyük yarar mütalaa ediyo
rum) 

Değerli afrkiadaışjlarlm, Gümrük ve Tekel Bakan
lığı Bütçesinin görüşüllmıesi sırasında ülHkemiz içim 
önemi oüan bağcıHığımız ve şarapçılığımıza aiit önem
li birkaç 'konuyu dille getirmeye çalıştım, İlgililerin, 
diüe gedilmeye çalıştığım bu konulara gereği gibi eği-
Jeeeklerİıne inanayoTum. işte bu anançila dolu o!lara<k, 
Gümırük ve Tekel Bakanlığı 1984 Malî Yıflı Bütçe
linin 'ülkemiz için hayırllı, olimıasunı, başarılı hizmet 
alkımlarında gereği gibi ıdeğetflendıiııilmesıiıni dlietr, he
pinize engin saygılarımı sunanım efendim. («Braıvo» 
sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın tnal. 
Sayın Balkan, cevap lütfedecekseatiz buyurun efen

dim. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI CAFER 
TAYYAR SADIKLAR — Sayın Başkan, Danışma 
Meclisinin değerli üyeleri; 

Takdim konuşmamı yazılı olarak hazırladım; an
cak, kıymetli zamanlarınızı korumak için arzu bu
yuranlara dağıtılacaktır. Bu arada suallere cevap ver
meye çalışacağım. Sadece, suallere cevap vermeye 
geçmeden önce, Bakanlığımla ilgili birkaç konunun 
altını çizmekle iktifa edeceğim. 

Gümrük ve Tekel Bakanlığıyla ilgili mevzuatta 
son yıllarda, özellikle son iki yıl içinde büyük de
ğişiklikler yapılmıştır. Bunların başında, hepinizin bil
diği gibi, Gümrük Kanunumuzda değişiklik yapıl
mıştır, kaçakçılık mevzuatında değişiklik yapılmıştır, 
ayrıca diğer teşkilat kanunlarımızda değişiklikler ya
pılmak üzeredir. Bunların arasında Bakanlık Teşkilat 
Kanunu son şeklini almış bulunmaktadır. Bu arada 
bir değişiklik olarak da, Afyon Alkoloit Fabrikası 

Tekel'e bağlanmış bulunmaktadır. Bunlar, Bakanlığımla 
ilgili mevzuat yenilikleri olarak ortaya konabilir. 

Bunun dışında, reform olarak Bakanlık bünyesin
de yapılan birkaç hususun altını çizmek istiyorum. 

Gümrük Kanununda yapılan değişiklik dolayısıyla, 
sanayi antrepo rejiminde çok geniş ve anlamlı bir 
yaklaşım yapılmıştır. Bu yaklaşım, serbest bölgeler 
uygulamasına doğru bir yaklaşımdır. Global bir 
termini almak suretiyle, Bakanlığımın tespit ettiği 
yerlerde sanayi tesislerinde, serbest bölgeler uygula
masına çok yakın bir uygulama getirilmektedir. Bu, 
zannederim reform olarak adlandırılacak bir geliş
medir. Bunun yanında, fiktif antrepo rejiminde de yeni 
gelişmeler sağlanmıştır. 

Bu arada, gürmük beyannamelerinin kontrolü ko
nusunda Batı örneklerine uygun bir yenilik getiril
mektedir. Bu da, mükellefin beyannamelerini bizzat 
hazırlamaları ve bunların sondaj usulüyle kabul edil
mesidir. Bu, hem zamanı çok kısaltacak, hem de sürat 
yanında uygulanacak kontrol sistemimiz sayesinde de 
daha iyi kontrol edilebilecektir. 

Bunun ötesinde, herkesin ve özellikle dış ülkelere 
seyahat edenlerin müşahade etmiş oldukları gibi veya 
olacakları gibi, gürmük kapılarında büyük değişiklik
ler yapılmıştır, girişte kolaylıklar sağlanmaya çalışıl
mıştır. 

Diğer konuları, yazılı olarak sunduğum metinde 
arz etmiş bulunuyorum. Sualler geldiği zaman, onların 
detayı hakkında bilgiler sunacağım. 

Bu arada, Sayın Inal'ın kokuşmalarına burada bir
kaç konusuyla cevap vermeye çalışacağım. Şunu itiraf 
etmek isterim ki, Sayın inal kadar şarapçılık konu
sunda mütehassıs değilim; ancak bazı üzüm bölgele
rine, bağcılık bölgelerine bizzat seyahat yaptım, orada 
üreticilerle konuştum, bazıları memnuniyetlerini be
lirttiler; fiyatlar dahil, alımlar dahil. Belki de Bakan 
oraya gittiği için söylemiş olabilirler, ama orada bir 
şikâyet duymadım, fakat Sayın Salih Inal'ın, o çev
relere çok yakın olması ve mütehassıslığını belirtmesi 
bakımından üzerinde durduğu konuları dikkatle not 
aldık, bunları değerlendireceğiz ve üzüm üreticisine 
şaraplık üzümünün geliştirilmesi konusunda gerekli 
desteği sağlamaya çalışacağız. 

Bu kısa açıklamayı Sayın Başkan, müsaade eder
seniz burada keseyim, başka sualler varsa arzı cevap 
etmeye çalışacağım efendim. 

BAŞKAN — Hay hay efendim, teşekkür ederim 
Sayın Bakan. 

— 253 — 



Danışma Meclisi B : 176 12 , 10 s 1983 O : 2 

Soru sormak isteyen sayın üyeler?.. Sayın Dev
rimsel, Sayın Akaydın, Sayın Aksoy, Sayın Hamitoğul-
ları, Sayın Özgöker. 

Sayın Bakan, zatıalinizi kürsüde bekletmeyelim; 
çünkü soruları aldıktan sonra hepsine birden cevap 
lütfedeceksiniz. Onun için soruları teker teker almanız 
bir zaman alacaktır; zatıaliniz buyurun, bilahara teş
rif edersiniz. 

Buyurun Sayın Devrimsel. 
FlKRt DEVRİMSEL — Sayın Başkanım; Sayın 

Tekel Bakanımızdan iki soru sormak istiyorum. 
Birincisi; geçen sene de yine değerli Hocam olan 

eski Bakanımıza da aynı soruyu sormuştum. Gümrük 
depolarındaki terkedilen araçlar, gürmük depolarına 
bırakılan araçlar; zaman zaman açık artırmayla satılan 
o araçları kastediyorum, bunların bir hazin hikâyesi 
vardır. Yurt dışına gidecek olan şahıs, gelen turist, 
yurt dışından gelen kimse çarpılan arabasını bırakı
yor, bir daha almıyor, ama bu arabalar sağlam bı
rakılıyor; fakat gümrük depolarımda veya depo mu 
deniyor bu telörgülerin içlerine konan yer işte, orada 
bu araçlar, her nedense içerisindeki motor dahil, lastik
ler dahil, işe yarar her şey alıp götürülüyor zaman 
içimde ve bir kaburga halinde böyle kalıyor. Bu, bugün 
mavi trenle gelirken Ankara garının aşağısında böyle 
yığın halinde araçlar durur; sair yerlerde de öyle. 

Halk arasında, «Burada küçük görevliler, küçük 
memur görevliler; oranın koruyucusu filan, oradaki 
ilgili kişilerle bazı dışarıdan sivil kişiler işbirliği ya
parak her aracın bazı, parçalarını alıp saklıyor, ihaleden 
sonra değer verilmiyor bu araçlara, düşük fiyatla 
gidiyor, o kaburga alındıktan sonra parçalar dışarıda 
monte edilerek yeni araç haline getiriliyor.» deniyor. 

Şimdi, Sayın Bakanımızdan, hakikaten kangren olan 
bir yarayı soruyorum; çünkü görev yaptığım yerlerde 
de yakınen görmüşümdür. Benim bizzat olayın tahki
katını yapıp elkoyduğumuz araç bir Gümrük ve Tekel 
Müdürlüğü önündeki yere konmuştur, bir ay sonra 
kaburgası kalmıştır, içi nereye gitti belli değil efen
dim. Şimdi, bu konuda Sayın Bakanımız, acaba bu 
araçları bir depoya, koyarak, sorumlu kişiye zimmet-
;le, «Şu, şu, şu alet ve edevatı üstünde var» gibi bir 
form doldurarak teslim edip de, sonunda ihaleye 
çıkararak bunları sağlam olarak, Hazinenin zara
rına sebebiyet vermeksizin, satmak mümkün değil 
midir? Bir. 

ikincisi: Dünyanın en kaliteli puro tütünü Tür-
kiye'de yetişmektedir. Geçen sene de sorulmuştur; 
Pazar ilçesinde çıkmaktadır bu. Şimdi bu tütünün 
şimdiye kadar gerek yurt içi tüketimini karşılama 

ve gerekse yurt dışına satıma yönelik ciddî bir faa
liyet yapıldığı müşahade edilmemiştir; ancak bir fab
rikanın bu konuda kurulduğu haberini almıştım; aca
ba bu fabrika bu tüketimleri karşılayacak imalata 
ne zaman başlayacaktır? Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Devrimsel. 
Sayın Akaydın, buyurun efendim. 
HALİL AKAYDIN — Sayım Başkan; Sayın Ba

kanlıktan istirhamım şu olacak: Son zamanlarda 
Gümrük ve Tekel Bakanlığında tayinlerin hızını artır
dığı ve bilhassa son 15 gün içinde bunun arttığı, 
toplumda yavaş yavaş yayılmaktadır. Hocamın bun
dan haberi var mı acaba? eKndileri ne düşünürler? 
Buradaki tayinlerin bir siyasî parti ile ilgisi ve ilişiği 
var mıdır, yok mudur? Aydınlatırlarsa memnun ola
cağım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akaydın. 
Sayın Aksoy, buyurun efendim. 
ALAEDDİN AKSOY — Sayın Başkan; ben, Sa

yın Bakana iki hususu arz ediyorum; cevaplandırıl-
masımı isteyeceğim. 

Son günlerde gazetelerden duyduğumuza göre, bir 
özel teşebbüsün Amerikan sermayesiyle bir sigara 
yapma hususu dillerde dolaşıyor. Acaba Amerikan 
sermayesiyle ve tekniğiyle Türk veya Virjimya tipi tü
tün ile Tekelce bir ortaklık kurularak bizim sigara 
ihraç etmemiz mümkün mü değil mi? Bu husus Tekelce 
veya Sayın Bakan tarafından düşünülmekte midir? 

Rize ve civarında nefis çay üretiyoruz. Çayın, 
eğer kurutma tesisleri çoğaltıldığı takdirde, ihraç im
kânlarımızın mümkün olduğu söylenmektedir. Çay 
alanlarının geliştirilmesi düşünülmekte midir? 

Üzüm alımında ise; Türkiye'de yaygın hir üzüm 
istihsali vardır, dağınık yerlerdedir. Tekel bazı nokta
larda alım yapmaktadır, fakat köye kadar ineme-
mektedir. Bundan dolayı da, nakliye imkânsızlığından 
üretici yeterince yararlanamamaktadır ve üzüm bal
ları gün geçtikçe azalma*çadır. Çünkü masraf çoğal
mıştır, bilhassa kükürt % 150'ye yakın bir artış gös
termiştir. 

Aca'ba tekel alımlarında daha geniş bir kampan
ya açmak mümkün müdür ve taban fiyatı önceden 
tespit etmek mümkün olur mu? Bunların cevaplan
dırılmasını rica ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aksoy. 
Sayın Hamütbğulları, buyurun efendim. 
BEŞİR HAMİTOĞULLARI — Teşekkür ede

rim Sayın Başkanım. 
Benim küçük bir, iki sorum şunlardan ibarettir 

Sayın Başkanım : Sigara üretimi konusunda son 
I _ ) 
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günlerde yoğunlaşan bir konu var. O da. yabancı ser
mayeye iç pazarın açılması. Bu konuda büyük endi
şeler hâkim Sayın Başkanım. Böylesi bir ihtimalin 
gerçekleşmesi halinde Türk tütüncülüğünün maruz 
kalacağı zarar ve bunun normal sonucu olarak ulu
sal ekonominin maruz kalacağı zararların boyutları 
hakkında Sayın Bakanımızın Meclisimizi ve kamu
oyunu aydınlatmalarını istirham edebilir miyim? Bi
rinci soru bu. 

İ'k'inci soru : Üzülerek ifade etmek durumunda
yım; sayın bakanımızdan önceki Değerli bakanımız
dan geçen yıl sorduğum soruya yazılı cevap verile
ceği belirtildiği halde, maalesef verilmemiştir. Zabıt
lara bunun geçmesinde yarar görüyorum. O konu
daki soruyu Sayın Bakanıma yöneltmek ve bu konu
da yapılmış çalışmalar varsa, o konuda aydınlanmayı 
rica edeceğim. 

Geçen yıl küçük illerde, söz gelimi Mardin'de 
yılda 200 kilo, 300 kilo üzüm yetiştiren küçük üreti
cinin, ta Diyarbakır'lara kadar mahsulünü götürme
ye yönelik olan uygulamalarının ne denli sakıncalı 
olduğunu arz etmiştim, onları tekrarlamak istemiyo
rum. Çünkü; bu durumdaki üreticiler ürettiklerinin 
üzerine de ceplerinden ekleyerek ancak bu kadar 
uzak mesafelere bunu götürebilir, satabilirler. Hal
buki, Mardin'de Tekelin bir birimi var Sayın Baş
kanım; niçin, her ilde Bakanlığın teşkilatı olmasına 
rağmen, vatandaşa bu eziyet çektMliyor ve vatan
daşın alın terinin yok yere israf edilmesine yol açı
lıyor? Bunu anlayamıyorum, lütfen bizi aydınlatabi
lirler mi Sayın Başkanım. 

Üçündü sorum : Değerli Arkadaşımız şimdi ara
mızda; Ba'kan iken Bütçe Komisyonunda kendilerine 
arz etmiştim, söz vermişlerdi; ama şimdi Türkiye'nin 
anlayamadığım bir durumu var Sayın Başkanım; 
(Üzülerek ifade ediyorum) memleketimizin toplam 
üretimi enerji yokluğu nedeniyle yarı yarıya düşer
ken, eldeki dövizlerimizi, aslında ayırmamamız ge
reken alanlara ayırıyoruz. Söz gelimi, kahve ve nes-
kafe. Bu konuya döviz tahsis etmeden çözülebilir bu 
konu Sayın Başkanım. Daha önce de arz etmiştim, 
Türkiye'ye gelen, yılda sayısı 1 milyonu aşan turist 
var, bizim yabancı ülkelerde çalışan işçilerimiz var; 
bunlara Türkiye'ye geldiklerinde 10 kiloya kadar 
'kahve ithal edilebilir imkânı verilirse ve bundan Dev
let Hazinesine de bir miktar vergi alınırsa kilo başı
na, bu sorun çözülebilir. Bugün kaç milyon ayrılı
yor bilemiyorum. Lütfedip aydınlatırlarsa memnun 
olacağım. Bunu bu şekilde çözme imkânı yok mu? 
Bu konuda öyle, başka konularda da öyle... Bunlar 

bir araya geldiği zaman me'blağı büyük rakamlara 
varır Sayın Başkanım. Bu konuda Sayın Bakanın ne 
düşündüğünü, bu konuyu bu tarzda çözme yolunda 
çalışma yapıp yapamayacağını istirham ediyorum. 

IS on sorum yurt dışında bulunan işçilerimizle il
gilidir: Yılın belli zamanlarında sözü edilir, sonra 
unutulur ve aslında bu işçilerimizin çalışmakta ol
dukları kaynak ülkede çözülmesi lazımken bu, ta ge
liyor kapılarda birikiyor, yoğunlaşıyor; orada deği
şik gösterilere konu oluyor, perişan oluyor bunlar. 
Şimdi, bunu doğuran nedenlerden birisi de, bütün 
Bakanlıkların dışarıda temsilcilikleri var, (Bunu bir
çok kez belirtmeye çalıştığım halde halen ele alınma
mıştır) Bakanlığın yapısından kaynaklanan bir tıka
nıklık vardır; Ba'kanlıkta yeterli ölçüde, belli düzey
de elemanın yetişiriimesi yolu tıkalıdır, halbuki bu 
açılırsa, işçilerimizi büyük oranlarda çalıştıran ülke
lerde müşavirliklere ihtiyaç vardır. Yüzlerce mektup 
geliyor bana, içim yanıyor bu işçilerimiz için, perişan 
oluyorlar Sayın Baş'kanım; b'ir Gümrük ve Tekel 
Bakanlığının müşavirinin olmaması bunu sağlıyor. 
10 - 15 yere gidiyorlar, bilgi alamıyorlar, ondan 
sonra geliyorlar yü'kleriyle, hasretle, yorgunlukla; ka
pılarda da sürünüyorlar. 

i Bu sorun, o ülkelerin merkezinde, mahallin
de, kaynakta çözülemez mi Sayın Başkanım? Değerli 
Bakanımdan çok şey umut ettiğim için, kendilerine 
engin saygı, sevgi ve güven duyduğum için bu soru
ları soruyorum. Cevap lütfederlerse sevinirim; saygı
lar sunarım efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Hamitoğul-
ları. 

Sayın özgöker, buyurun efendim. 
NURİ ÖZGÖKER — Teşekkür ederim Sayın 

Başkan. 
Müsaade buyurulursa, yine 4 sorum var Sayın 

Başkan. 
Birincisi; ithalattan alınan gümrük, resim vergi

leriyle ilgili. Bu hususa geçen yasama yılında bütçe 
görüşmelerinde; gerek: genelinde ve gerekse Gümrük 
ve Tekel Bakanlığı Bütçesinde temas etmiştim. Bu 
yıl da Bütçenin tümü üzerinde temas ettiğim için, 
tekrar ortaya atıyorum, özür dilerim. 

Konu şu efendim : ithalata en az 8 milyar do
lar ayrılmış durumda; görüyoruz 8 milyar civarında 
ithalat yapmışız 198*2 yılında; 1983 de ona göre plan
landı. 8 milyar dolar bugün 2 trilyon Türk lirasıdır. 
Bu 2 trilyon Türk liralık maldan bir kısmı diyelim 
ki, gümrüksüzdür. Mesela Millî Savunma; dün Mil
lî Savunma Bakanlığının Bütçesini görüştük, bütün 
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Bütçe 500 milyar civarında. Bunların hepsi mala ait 
değildir; mala yarısını ayırsalar 250 milyar yapar. 
500 milyar da petrole ayıralım, geriye kalan 250 mil
yarı da Devlerin diğer gümrüksüz mallarına ayıra
lım. Diyelim ki, bu 2 trilyonun 1 trilyonu sıfır güm-
rıiMü mallara aittir, geriye 1 trilyon kalıyor, 1 trilyon 
Türk liralık mal ithal edildiğinde, bunların gümrük 
vergi ve resmi ne kadar olur?.. 

Ortak Pazar ülkelerinden yaptığımız ithalat dahil, 
gümrük tarifelerine bakarsak, bu malların gümrük
leri diyelim ki, % 50 civarındadır; % 50'nin üzerin
de b'irçok şey var ama, % 25 olsun diyelim, % 25 
olsa, l trilyondan 250 milyar gümrük, resim vergisi 
olması lazım. Bütçeye bakıyoruz, 130 milyar. Geri
ye kalıyor 120 milyar. Bu para nerede? 

Geçen sene de sordum, yine soruyorum; bu ka
yıptır, kaynak kaybıdır. Memurlara 1 katsayı için 14 
milyarı veremeyen bir Hükümet burada 120 milyarı 
kaybediyor. Şu halde bu, 1 katsayı 14 milyarsa, 10 
katsayıya tekabül eder. Rahat rahat, Bütçeden hiç
bir şey almadan, hiçbir ağırlık vermeden Bütçeye, 
memurlara 10 katsayıyı verebiliriz. 

İkinci husus; kaçakçılardan ele geçen mallar. Ga
zetelerde okuyoruz; «250 milyonluk mal yakalandı, 
400 milyonluk mal yakalandı 500 milyonluk mal 
yakalandı...» diye Gümrük ve Tekel Bakanlığının 
Bütçesine bakıyoruz, Bütçeye kaçakçılıkla mücadele 
içlin 1,5 milyara yakın bir para konuyor. 

iŞimdi, kaçakçılardan alınan bu malların tutarı 
ne kadardır? Bunlardan Devletin eline ne geçiyor? 
Ayrıca, 1,5 milyar da Devlet buna Hazineden ödü
yor. Acaba, Devletin eline geçen, kaçakçılık olayla
rından dolayı ele geçen para 1,5 milyardan azsa, bu 
1,5 milyarı niye veriyoruz?.. Bu teşkilatı tamamen 
lağvetsek daha iyi olmaz mı, Devlet daha kârlı çık
maz mı?.. 

Üçüncüsü; gümrüklerde çürümeye terkedilen mal
lar. Biraz evvel Sayın Devrimisel temas buyurdular, 
'ben tekrar temas etmeyeceğim; fakat Mavi Tren yol
cuları bunu gayet iyi bilirler, iki senedir hemen he
men aynı araçları orada görüyoruz; yani oto mezar
lıkları var. Bunlar iç'in önerim şu : Bunları sakın Dev
let Malzeme Ofisine devretmeyelim, onların maha
retini biliyoruz, gördük. Bizim istediğimiz şu : Dev
letin elinde döner sermaye ile çalışan müesseseler 
var; Karayollarında, Millî Savunma Bakanlığında, 
Motor Sanayiinde. Bunlar için bir formül bulunur, 
oraya bırakılan otolar derhal oraya intikal ettirilir. 
Bunlar çeşitli primler vermek suretiyle derhal tamir 
edilir ve satışa çıkarılır. Bu şekilde hem açık depo

lar işjgal edilmez hem bu millî servet çürümeye ter-
kedilmez ve hem de birkaç kişinin zengin olmasın
dan ziyade devlete gelir sağlanır. Bu formülü de ge
tiriyoruz. 

Dördüncü sorum : Geçen yıl yine bütçe görüş
melerinde temas etmiştim ve dövizle gümrüksüz mal 
satışı için satış merkezleri açılmasını önermiştim. Bu 
merkezler hudut kapılarında, haVa limanlarında ve 
İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerde açıla
bilir. Buralarda Türk ihraç malları da dövizle ver
giden muaf olarak satılabilir (Halı, kumaş, kristal 
takımlar, konfeksiyon, deri mamulleri Vesaire). Bu
rada ele geçirilen kaçak mallar da satılabilir, viski 
ve sigara da satılabilir. Bunlar çok iyi bir döviz kay
nağıdır. Geçen yılki Sayın Gümrük ve Tekel Bakanı 
bu konunun incelemeye değer olduğunu söylemişler
di. Bugüne kadar acaba bu alanda bir inceleme ya
pıldı mı?.. Sayın Bakanımız bu hususta ne buyurur
lar?.. 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özgöker. 
İki sayın üyemizin de yazılı soruları vardır; on

ları da okutuyorum : 

Sayın Danışma Meclisi Başkanlığına 
Çayın 2,5 yapraktan fazla yaprağının alınmasının 

raritabl olmadığı ve zarara müncer olacağı ve top
lamanın elle yapılması gerektiği halde son seçimler 
dolayısıyla müstahsilin aletle yaprak toplamaya ha
zırlandığı ve 2,5 yaprak yerine dal verilmesi için 
adayları zorladıkları duyulmaktadır. Seçimden sonra 
bu konuda Bakanlığın tutumunun ne olacağını za
bıtlara geçmesi bakımından Sayın Bakandan öğren
mek istemekteyim. 

Halil GELENDOST 

Yüce Başkanlığa 
Diyarbakır'da 1 milyar lira harcanarak yarıda bı

rakılan Sigara Fabrikasının durumunu ve faaliyete 
geçirileceği tarihini öğrenmek istiyorum. 

Vehbi Muhlis DABAKÖĞLU 
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bakan, sıra zatı-

âlinizde.. 
GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI CAFER TAY

YAR SADIKLAR — Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Çok anlamlı ve değerli sualleriniz için teşekkür 

ederim. Mümkün olduğu kadar sırayla cevaplamaya 
çalışacağım. 

Sayın Devrimsel, gümrük depolarına terkedilen 
araçların sağlam kalmadığı hakkında bir görüş ileri 
sürdüler. Bu konunun toptan halledilmesi için Ba-

I 
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kanlığımda bir çalışma yapılmış ve Ulaştırma Bakan
lığıyla da gerekli temaslar ve işbirliği de kurulmuş 
bulunmakta; fakat kökünden halledilebilmesi için 
'bir tasfiye genel müdürlüğü kurulması çalışmalarına 
geçtik ve bununla ilgili yetkiyi aldık. Bu tasfiye ge
nel müdürlüğü döner sermayeli olacak ve bundan 
böyle de bu konulardaki şikâyetleri kökünden halle
decektir ümidindeyiz. 

Şimdiki uygulamada, hepinizin malumalidir ki, bu 
mallar Ulaştırma Bakanlığına bağlı, onların emrin
deki sundurmalarda bulunmaktadır. Bunun ortaya 
çıkardığı bazı sorunları ümit ederiz ki bu yeni dö
ner sermayeli genel müdürlükle kökünden halletmiş 
olacağız. 

Puro tütünü konusundaki görüşlerine gelince : Bir 
kere kaliteli puro tütünü üretimini teşvik konusunda 
çalışmalar verimli sonuçlar vermiştir ve bu arada 
kaliteli puro yapma konusundaki çalışmalar da son 
aşamaya gelmiş bulunmaktadır; hatta bir örnek de 
takdim edebilirim, isteyen sayın üyelere eşantiyon 
olarak da takdim edeceğim. Bu puroların kalitesi bu 
konudaki iddialı ülkelerin puroları • kalitesinde ola
caktır. Bu konuda Tekel iddialıdır, kaliteli bir puro 
üretm'iştir ve bu kaliteyi de daha iyi yapmak için 
çalışmalarına devam etmektedir. 

Sayın Akaydın tayinlerin hızının arttığını buyur
dular. Şüphesiz Bakanlığımızda yapılan tayinlerden 
haberim vardır. Yalnız bu tayinlerin hemen hemen 
tamamı görev yerlerinin, bir anlamda şark hizmetleri 
müddeti dolduğu için zaruri olarak değişmesinden 
ileri gelmektedir. Yoksa bunun herhangi bir şekilde 
yorumlanması mümkün değildir. İki yıl için gİtmiş-
>tir Habur'a, iki yıl içlin gitmiştir Gürbulak'a; bunla
rın batıdaki kapılara getirilmesi veya batıdaki bir 
yere getirilmesi zaten uygulamamız ve uyguladığımız 
'mevzuat gereğidir. O bakımdan bu değişiklikler ya
pılmaktadır. Lütfen başka şekilde yorumlanmamaya 
çalışılsın. 

Sayın Aksoy özel teşebbüsün Türkiye'de sigara 
yapma konusundaki çalışmalarının hangi aşamada 
olduğunu sordular. Bu konuda diğer bir arkadaşımı
zın da suali var. İkisini birleştirerek müsaade eder
seniz cevap arz edeceğim. 

Birkaç yabancı firma Türkiye'de yabancı tipte 
sigara üreterek bunları hem Türkiye pazarına sür
mek ve hem de ihraç etmek yoluyla da dünya pa
zarlarına çıkmak teklifiyle geldiler. Bunların teklifleri 
incelenmektedir. Ancak halen yürürlükte bulunan 
mevzuatımız sadece ihraç kaydıyla Özel firmalara 

(Bu özel firmalara Türk ve yabancı firmaları dahil
dir) sigara üretimi imkânı vermektedir. Birinci nokta 
bu. 

İkinci nokta; bugüne kadar Tekel mevzuatındaki 
bir anlamdaki boşluk dolayısıyla yabancılarla veya 
Türkiye'deki özel sektörle ortaklık yapma imkânına 
kavuşmamıştı. Şimdi Teşkilat Kanununda yapılan 
bir değişiklikle bu imkân sağlanmaktadır; ancak bu 
imkân gene de sadece ihraç kaydıyla sınırlanmıştır. 
îhraç kaydıyla yapılacak üretimlerde Tekel yabancı 
veya Türk bir firmayla ortaklık yapabilecektir. 

Gene Sayın Aksoy'un, çay alanlarının genişletil
mesi konusunda bir çalışma olup olmadığı konusun
daki sualini şöyle karşılamak istiyorum : Bu konu 
iktisadî kurallarda bir anlamda karara bağlanmıştır. 
Gelecek yıllardaki çay ihtiyacını da karşılayabilmek 
için bazı yeni çay alanlarının açılması gerekeb ilecek
tir. Bunu sağlamak içlin şimdiden bazı projeler geliş
tirilmektedir; Planlama, Tarım Bakanlığı ve Bakan
lığımızla müştereken bu konudaki çalışmalar devam 
etmektedir. Bu. üzüm bağları konusundaki görüşleri
ni dikkatle not ettiğimizi Sayın Aksoy'a bildirmek 
isterim. 

Sayın Hamitoğulları, zannederim sigara üretimi 
konusundaki suallerinin cevabını almış oldular. Sa
dece ihraç kaydıyla, bugünkü mevzuatımız, halen 
çıkmakta olan mevzuatımızla sadece ihraç kaydıyla 
sigara üretimine imkân vermektedir; ortaklık veya 
özel sektör olarak. 

Ayrıca, bu münasebetle şu hususu sayın Danışma 
Meclisi üyelerinin dikkatine de sunmak istiyorum; 
bugün Tekel, elindeki kapasite ile ihraç imkânına 
kavuşmuştur ve fason olarak özel şirketlerin sipariş
lerini kabul etmekte ve onların verdiği formüle göre 
dünya pazarlarında tutunan ve iddialı olabilen bazı 
üretime geçmiştir ve bunun örnekleri yakiri komşu
larımıza yapılan satışlarla gerçekleştirilmiştir. 

Mardin'deki küçük üreticilerin durumuyla ilgili 
Sayın Hamitoğulları'na, yine yazılı olarak cevap ve
receğimizi vaat ederse, lütfen bizi bağışlasınlar; bu 
sefer gerçekten kendilerine cevap arz edilecektir. 

ıBu, kahve ve neskafelerin döviz tahsis etme yeri
ne gelen turiste imkân tanımak konusunu not ede
lim, üzerinde düşünelim. Kayda değer bir husus ol
makla beraber, bazı sakıncalar ortaya çıkarabilece
ğinden şahsen endişe duyarım. Arkadaşlarımla bu 
konuyu tartışacağız. 

işçilerin girişi konusundaki karşılaştıkları güçlük
ler: Bu konuda Bakanlığım çok dikkatli çalışmalar 
yapmış ve geçen yıl içinde ekipler göndermiştir Al-
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manya'ya ve yerin'de onlara, nelerin getirilebileceğini 
ve nelerin getirilemeyeceği hakkında açıklamalar yap
mışlardır, ayrıca, broşürler basıp dağıtmış bulunu
yorlar. Ancak, buna rağmen yetersizdir. Gereği ka
dar onları enforme edemediğimiz muhakkaktır. Sa
dece Gümrük ve Tekel Bakanlığı Teşkilatı değil, dı-
şarMa bulunan Hariciye Bakanlığımızın Teşkilatı, 
Maliye ve Ticaret Bakanlığının Teşkilatı da bu ko
nularda görev yapmaktadırlar, onlara da biz gerekli 
malumatı göndermekteyiz; fakat şüphesiz bunun doğ
rudan doğruya Gümrük ve Tekel Bakanlığı dış teş
kilatıyla yapılmasını şüphesiz Bakanlık olarak tercih 
ederiz. Bu konuda dışarıdaki kadrolarımızı da çok 
süratle doldurmaya çalışacağız. 

Sayın özgöker'in, ithalattan alınan gümrük ver
gilerinin, gerçekten çok küçük yapılan ithalata kıyas
la çok önemsiz kaldığına işaret buyurdular. Rakam 
olarak bu doğrudur; ancak birçok mevzuatın içine 
«Vergiden muaftır» ve özellikle «Gümrük vergilerin
den muaftır» kaydı maalesef girmiş bulunmaktadır. 
Onun ötesinde birçok vergilerin asgariye indirilmiş 
olmasının da bunda büyük rolü var ve her halükârda 
bu, mevzuat gereğidir. Bunun Bakanlığımızın kont
rolü veyahut uygulamasıyla şüphesiz uzaktan yakın
dan ilgisi bulunmamaktadır. Belki bazı, çok yakın 
demesek de, bazı ilişkisi olsa bile, doğrudan Bakan
lığımızı ilgilendiren bir husus değildir. 

Kaçakçılıkla mücadele dolayısıyla ayrılan paray
la, kaçak malların satışı arasında bir mukayese yap
tılar. Bu mukayesenin böyle yapılması değişik bir 
yaklaşım, böyle yaklaşım yerine, şüphesiz kaçakçı
lıkla mücadele, oradan elde edilecek gelir için yapıl
maz; ülke mallarını korumak veya diğer maksatlarla, 
genelikle ekonomik amaçlarla yapılır. O itibarla, böy
le bir kıyaslamanın pek yerinde olamayacağı düşün
cesindeyim. Diğer ekonomik maksat daha ön plan
dadır. Bunu arz etmek isterim. 

Gümrükte terk edilen mallarla ilgili yahut güm
rükteki matlarla ilgili görüşlerine hak vermemek 
mümkün değil. Bu konuyu toptan halledebilmek için, 
biraz evvel de arz ettiğim gİb'i, Tasfiye. Genel Mü
dürlüğü kurulmakta ve Teşkilat Kanunumuza girdi; 
döner sermayeli bir kuruluş olacak ve zannederim, 
yaptığımız programa göre, belki şikayetin tamamı
nın ortadan kalkması mümkün değil, ama tamamına 
yakın bir kısmı ortadan kaldırılacaktır. 

'Dövizli satış mağazaları konusundaki çalışmalar, 
ben geldiğim zaman çok ileri safhalara gelmişti, bu 
konuya şahsen ben de özel bir ağırlık verdim, tik 

aşama olarak, Kapıkule girişinde dövizle satış yapa
cak büyük bir mağazanın kurulması için hazırlık 
çalışmalarına fiilen girilmiştir ve yer tahsisi safha
sına kadar gelinmiştir. Bu konuda yapılacak ve varı-

l lacak sonuçların ekonomiye büyük yararlar sağlaya
cağını ben de aynı şekilde düşünmekteyim. Sonuç al
dığımız zaman daha detaylı bilgi sunacağız. 

Sayın Gelendosit'un çayın elle toplama yerine 
aletle toplanması veyahut bunların dal şeklinde satın 
alınması konusunda bir uygulamadan endişe duy
duklarını anlıyorum. Bu endişe, bu Bakanlık görevi 
bana tevcih edilmeden dahi bende de vardı; muhtelif 
vesilelerle ifade etmişizdir. Şimdi, yerinde birkaç de
fa inceleme yaptım, bugün üreticiden gerçek çay 
alınmaktadır, çay diye tarif edilen şey alınmaktadır. 
Eksperlerimiz, uzmanlarımız ve yetkililerimiz bu ko
nuda gerekli titizliği göstermektedir, fakat en sevin
dirici tarafı, üreticimiz artık bu konuda idare kadar 
titizdir ve bize yaklaşımı da büyük bir anlayış için
dedir. 

Sayın Dabakoğlu'nun Diyarbakır ile ilgili konu
suna, müsaade ederlerse yazılı olarak cevap arz et
meye çalışacağız. 

Sayın Başkanım, benim arzım bu kadardır. Şah
sım ve mensuplarım adına arzı teşekkür ederim; gös
termiş olduğunuz ilgilerden dolayı efendim. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Değerli üyeler; Gümrük ve Tekel Bakanlığı Büt

çesi üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 

Bütçenin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunu
yorum Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Bölümleri okutuyorum : 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANLIĞI BÜTÇESİ 

Bölüm 
(Prog.) Lira 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 946 751 00O 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

111 Gümrük Kanununun Uygu
lanması ve izlenmesi 6 651 258 000 
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Bölüm 
(Prog.) Lira 

BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

112 Gümrük kaçakçılığı ile müca
dele hizmetleri 1 369 294 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

900 Hizmet programlanna dağıtı
lamayan transferler 134 OjOO 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Değerli üyeler; 1984 Malî Yılı Gümrük ve Tekel 
Bakanlığı Bütçesi Danışma Meclisimizce kabul edil
miştir. 

Hayırlı ve uğurlu olsun efendim. 
Sayın Bakana, Sayın Bakanlık mensuplarına ve 

Sayın Komisyona teşekkür ederim efendim. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI CAFER TAY
YAR SADIKLAR — Teşekkür ederim Sayın Başka
nım. 

BAŞKAN — Bakanlıkla ilgili görüşmeler tamam
lanmıştır efendim. 

E) TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI BÜTÇESİ 

Orman Genel Müdürlüğü Bütçesi 
BAŞKAN — Değerli üyeler; Tarım ve Orman 

Bakanlığının 1984 Malî Yılı Bütçesinin görüşülmesi
ne başlıyoruz. 

Bu Bütçe üzerinde söz isteyen sayın üyeler şun
lardır : Sayın Aydar, Sayın Bayer, (Sayın Gürtan söz 
istemişlerdi; bilahara geri aldılar) ve Sayın Hamito-
ğulları. 

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

kadaşlarım; 
Tarım ve Orman Bakanlığı 1984 Yılı Bütçesinin 

Büyük Milletimize hayırlı ve uğurlu sonuçlar getirme
sini diliyorum. 

1983 Yılı Bakanlık Bütçesi görüşülürken, yine bu 
kürsüden bazı görüşler serdetmiş ve bu meyanda bazı 
temennilerde bulunmuştum. Aradan geçen bir yıllık 

süre zarfında bu Bakanlığımızın görev, yetki ve so
rumluluk alanlarına giren işlerle ilgili olarak bazı ya
sal tedbirler alındığını Yüce Meclisimiz bilmektedir. 

Ancak; burada ve bu dönemde ve 12 Eylül İda
resinin hazırlayıp bu Meclislere sevk etmiş olduğu 
çok temel bir kanun vardı; Toprak ve Tarım Refor
mu Kanunu. Hükümet bu Tasarıyı önce Yüce Mec
lise sevk etmiş; hatta alt komisyonlar dahi teşekkül 
ettirilmiş idi ve o alt komisyon üyelerinden bir tanesi 
de bendenizdim. Orada bazı prensipler tespit edilmiş 
ve o Kanunun bu dönemde mutlak surette gerçekleş
mesi temennisinde bulunulmuştu; ama daha sonra 
Hükümet içerisinde (Ki, sonradan öğrendiklerimiz 
paralelinde ifade ediyorum bunu) çıkan bazı görüş 
ayrılıkları nedeniyle, tecviz edici mahiyette bu Tasan 
geri çekilmiş, tekrar Yüce Meclise gönderilmiş; ancak 
Yüce Meclise niyabeten görev yapan Komisyon uzun
ca bir süre bu Kanun Tasarısı hakkındaki nihaî ka
rarı vermekte geciktiği için de, maalesef ve maattees
süf bu Kanun Tasarısı herhalde artık kadük duruma 
gelebilecek bir akıbete itilmiştir. 

Nitekim bazı arkadaşlarımız (Ki, basından öğreni
yoruz bunu) toprak reformu değil, tarım reformu 
şeklinde; toprak reformu denilirse bunun daha deği
şik anlam taşıyabileceği noktasında bazı kanaatler 
serdetmişlerdir. Bunu bir noksanlık olarak mütalaa 
ediyorum ve bu Kanun Tasarısının çıkmamış olması 
hususunda; gayretlerini yeterince çıkarılmasına tek
sif etmesi lazım gelen bakanlıklardan biri olan Tarım 
ve Orman Bakaniığınt da, bu noktada verdiği hizmet 
balkıımından yeterli teflıakîki edemiyorum; beni bağış-
ılasınilasr. 

Sayın Başkan, değerli aırkıaıdlaşlkınm; 

Sabahleyin 'Baymıdiırİik Balkıanilığı Bütçesi üzenin
de yapmış olduğum konuşmada değindiğim çok 
önemli bir huısuisu, aynıyla bu Balkıamlığıımıziın Büt
çesini görüşürken ide tektarlaırnaıkıta çok büyülk yarar 
ım'üfcallaa ©torikteyim. Yalinız ben değil, zannediyorum 
ibütün Türik Milleti taırımcudiir; kentte de yaşasa, 
köyde de yaşate tıaırı!mcıdıır; köken budur. Bu itibar
la, sayın uzmanUlaır beni bağışlasınlar, ıkend'i uzman
lık dallını olmadığı hailde keradü konufllaruna girdiğim 
içıiın. 

Bugün Türk köylüsü gerçekten perişandır. Han
gi yönümle perişandır?.. Ekecek toprak bulamadığı için 
perişandır. Artan nüfuıs baslki'sı nedenliyle genıişileyen 
aile içerisinde ve dağıılain aile içerisinde kendini, kendi 
afifesini bfe^eyemıemeniın saJkıınıtnsı içerisindedir. Ekolo
jik ışamtllauun silkintisi, baskısıyla büsr yatay nüfus ha-
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refcetliliği içerisinde kentlere • yöne'lmişitir. Batıdaki, 
•tartı içeriislinde liflediğimiz samiayieşme hareketinle pa
rafe! 'bir gdilşme Türlkiye'de olmadığı in'edeniiylie, sunî 
nüfus basikısıı, Ikeriltter üzerinde nüfus baskısı (köyffieri 
atıl 'durulma sokmuştur. Daha evvel ufacık bir bağın-
da, bahçdsıimde Ikendi yıilılk ınafafcaisınıi teımiim edebilen 
bir çiftçi ailesi, maallesef bugün hundaın mahrumı teal
im î'ş'tıır. Çünkü ibir çiflt öküz bdsfeyebillmek ımıecburi-
ydtinde Olan aüle, «'Ben ınaısıil olsa b'ir ahırda buınilıarı 
besffiyorulmc» düsünüesli içerti'siınde, onun yanımda iki 
de 'sağır besiler veya bumilanin yanına üç koyun, beş 
keçi ilave 'ederdi. Traktör, Türk Tarıımuınıa girdiikiten-
sorara ve bu ıda bir moda 'halline ıgdtiniildök'ten sonra 
öküzü iteınk öden, ineği de, keçiyi de buzağıyı da bı-
•ralkır. 'Bu itibarla rnekanizaisyon, dengeli, düzemi, bi
limsel mdkamıizasyon değil. TürMye'niın pra!CiğWde!kS 
mdkaınizasyoin yapılmadığı için Tüır'k tanımı bu yö
nüyle çok bir ziaafun içerisine iitilllmekıtedir. Benim gö
rebildiğim, Anadolu 'insanı ölaırak gördbiTJdiğim oiky 
budur. Tarımı billginllerıiımiizim bu husu'sitiaıki değeırM 
fikirlîerüınıi şurada Tanım Kongresinden okudum. Bu
rada söyienenller Türkiye'nin gerçıdklleri değildir. Bu
rada ısiöylenönder bilımlsei doğrudur; ama buınffian siz 
Türkiye'ye uygükyamayacalk durumda bliım&eî doğ
ru oİaralk !kabul edeblirsliniz. Bu bir vakıadır, bunum 
aksimi söyleyen olursa, 'ben de onun 'karşıtı- odanı ra
hatlığa orndk vfenmıdk suretiyle açı'Mayabileceğim; 
bunu arz ediyorum. 

Bir başjka husus... 
BAŞKAN — Sayın Aydar, süreniz doldu. Rica 

ediyorum., 
MEHMET AYDAR — Hemen 'koşuyorum Sayın 

Biaışkanım. 
Teşekkür ederim. Saygıllarımı sunar, Jconuyu aırz 

ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Bayer,. buyurun (efendim. 
MUHSİN ZEKA1 BAYER — Sayın Başkan, de

ğerli üyeler, Sayın Blalbain, Tarım ve Orman Biafcan-
flığınım değerli temsilcileri; ülibemıiz bir tarım ülllkesi-
dir. Ülkede nüfusa yeteodk ürün yetişmektedir. Hızlıı 
bir kenitlleşımenin ortaya koyduğu düzensiz yerlleşme-
'ler 'tarım atanında olumsuz dtki yaıpmalktadır. Ülke
nin ekonomük ve sosyali yaıpılsı itaınımda des'tekleıme 
pol'itiika'sıinaın dalha uzun yılar sürdürülmesini zorun
lu ıki'lmıaiktiadır; çünlktü bu po'ltika neticesinde üretici 
fiıyait istfaarsızhğıraaı karşı 'korunacağı gibi, ürünün pi
yasaya isltikrarh biçimde sunulllrniasıı düzenlenimefcte 
ve dış pazariıarda rekabet yapma ümikânı (Sağlanmılalk-
föadır. Bu gerçeMer Ikıarşıısandia ttaram ürünferi istihsa

limde gerçek bür anıtısın ımerrtldkdtte bulünmasım gö
nülden arzulliuyoıruz. Devtet istatistik Enstitüsü m-
.'karnlları burada bu artışın olllmiadıtğıını belkttıiyor. 

Balkanllılk, bir taraftan tabiatla, 'düğer taraftan ha-
kanlIııMiarla müaadelle 'dttiğ'ini belirterek tarımda bu 
yıll Mailiye Blalkanllığının verdiği resmî ralkaımttaıra gö
re l^luk bir ıgeıiülemıe oHduğunu resmen açılk'iamış 
buCunuyor. 

Birim salhadaın daha fazfta ve kialiteilli .ürün adananın 
şıantları vardır. Bütün dünya bunu uyguliamaktaıdur. 
Gerçek bir ıtarım röforimu hu şjaırtıkrın büıriincıilsiidir. 
Ül'bede tarım ürünlerii yet'işitirıillmesıiınde bir taraftan 
girdiler artarken, diğer taraftan taban fiyatlarında is-
'teniilen ısıövıiye verlilhnıezlken, tarım ününllieııi beidelleri 
zamanıınida ve hiç değüise miakul bir isüıre j'ıçind'e öden
mezse Türk çiftçüsıi ne yapsın? .Bügün Türikiye, Itarım 
ür'ünllerıin'in serbest piiyasa ıkoşuilarına göre fiyat!la:n-
dırıîmasına limıkân vareoelk bir düzeydıe değildir. Ülike 
çapımda bir ürötim, 'tüketim, pazanlama politikası, 
miıülî ibir politika yolktur. Teşviiik ve ıdasltelklllemıe neti
cesini de ters vermekte, Itarıım ürünlleri müstahsıülliın 
efiinde fcallmaiktadıır. 

Ayrıca Hükümet, 'tarım ürünileriindıe ihraç fiyaıt'lla-
n yüksdliılken farîkın ödeneoeğinıi açıkilamasıına ırağ-
men, zamanında bu konuda uyguılıaımaya ıgeçmıemdc-
tedîr. Geçmiştlerde oMluğu gibi bazen de tabam fiyat
larımda ©kbnomiik veriler yerine başlka ki'staısfflar taban 
fiyaltının ölüşltuıruiîmaısına imkân vermekte ve bu-
günlkü dkonomülk pdlitükanıi'n metticesıinde para - kredi 
fcıstası İçinde talban fiyatları erimektedir. 

Ekonomik gücü az çiftçiyi ddsteklletme yerine bu 
tip uyguîama neticesinde köylüden ziyalde taban fi
yatınım bu şekillideki uygullaması içıiınde büyük çiftçi, 
ıtoptancı ve lihnacaltçı faydallanmaifctadjir. Ne çare ki 
biziler ine söylersek söyieyellim, Sayın Batkam devamllı 
surette şaka 'ille cevap vermdkıte, gerçek tarım prob
lemlilerine eğilldiğimliz hailde, ıkendiıleni göıfüşl'erinı ken
di 'görüş lafçılarından Gendi IKurullIlara ısunmalktadır. 

İDünya 'dkonomfeinddki taban ürünlıeri fiyat poli
tikası ve ürünilerin Ikrlizfi ülkemize de yavaş yavaş g'el-
mdktedıir. Pa)lyatilf îtedbirller ile yatoız ve yalnız Türk 
çiftçlisinlin allım gücü azailmaJkita, neticdde Devletim rds-
mî bülltanllertinde olduğu gfÜbi tarım konusu önemlıi 
:allaırm vıerm'dktedir, Gayri safi millî hâsılladaın aldığı 
birim ufallmalktaldıır. 

Verilen biUgiltere ıgöre 1982 - 1983 yi'larımda tarım 
girdıileri'ode Hükümetçe yaipıllan zamlar şunlardır : 

Gübrede % 40, ziraî mücaddie i'laçHarıında % 
25 - % 50, mazotta % 40, sulamada % 80 - % 120, 
işçi ücretlerinde % 50. 
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Buınıa ıkarşıılık pilasttıan bulamayan çiftçiler de 
bankalardan zamıanırida kredi allamanıaktadıırîîar. Ay
rıca, Devlletüın tamım ürünlleri destekleme borcu ola
nak ıköyliüye 200 milyara yakın bir borcu bülunımalk-
tadır. 

Çiftçi inse yapsın? Bunalda pro'blam tabiat değildir. 
Bu, bizim tarılm konosuridalki görüşümüzdür. Gele
cek .siyasî iktidarlar 'inşallah burna dyıi reçete verirfcr. 

Sayım Balkan bize dağıttığı konuşmıasran 61 inci 
sayfasında aynen şöyle demektedir : 

^Hükümetimiz zamanında yaptığı tmüdiahalletlerle 
fedakâr, çalışkan çiftçilleırliımlizin yüzünü güldlüınmeye 
çalışmışsa da bazı ürünllerin liç ve dış talepler© karşı 
'belirli bir pazarüama sistemi vasıtası ite suınukmıamıış 
dlmiası önemli bir problem ollaraik kaırşmuza çıkmış
tır* 

Bakanllığıımız, faaliiyetlari ile tarım sektörümde üre-
ıtim potansıiyefliinin önülmüzdelki yıllarda daha büyük 
ölçüde kuÜanııllıacağmı düşündüğümüzde, bugün kar-
şıilaşııian pazarlama problemlerinin boyutılaırmun daha 
da büyük olacağı dolayısı ille bu durumun ürettim 
üzeninde yapacağı menfi etki neticesi ptataaın üre
ttim hedeflerine üliaşı'lıamayacağııra şimdiden söylemek 
mümkündür.» 

.'O hailde, Sayın Balkan da benim bu isöyiltedilklte-
Tİmii 'bir ınıevi teyit ediyorlar. Ben zaıten bu açıkla
mamı ıkertdıiımdıen yazmadım. Türk çiftçisinin •teimısil-
disü, Türkiye Ziraat Odalarının Sayım Devlet Başka-
raıına ısumduklaro Brifing Kitabından aldım, ziraat fa
külteleri sayın profesörlerinin raportanodıan ailduım. 
Takdir Yüce Genel Kurulluındur. 

Tarım ve Orman Bakanllığı Bütçesinin Milletlimi
ze, Bakanilığa hayıdlı ollmlasını <düler, 'hepinize saygı
lar ımıı sunıaıram. 

Teşekkür ederim. 
'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Biayar. 
Sayın Halmitoğuillartı, buyurun efendim. 
BEŞİR HAMtTOĞULLARI — Sayın Başkan, 

Yüce Meclisin değerli üyeleri, değerli Bakanım ve 
Başkanlığımızın seçkin üyeleri; hepinizi saygı ile se
lamlıyorum. 

Çolk değerli arkadaşlarımı; Bütçesini görüştüğü
müz Bakanlık, diyebilirim ki memleketimizin en 
güç ve güdülmesi hiç de Ikolay olmayan bir Bakan
lıktır. Tarım ve Orman Bakanlığı adı altında top
lanan ıbu Bakanlık, aslında orman, hayvancılık ve 
tarım olmak üzere belli başlı üç ayrı bakanlığın konu
sudur. Onun için gerek ıbu bütçeyi değerlendirirken, 
gerekse değerli Bakanımız ve Bakanlık mensuplarını 

yargılarken yüklendikleri tou yükün de Devlet teşki
latımızın rasyonelleşememesinin, üzülerek söylüyo
rum, somut bir sonucu olan bu durumunu da göz 
önüne almak zannediyorum ki çözümleri de kolay
laştırabilir. 

Sayın Başkan; ben bu konuşmamda kısaca ta
rımsal politikaların bir iki boyutuna ve tarımsal plan
lamaya ilişkin bir iki noktaya değinecek, bir iki ör
neği anmakla yetineceğim. 

Muhterem arkadaşlarım; millî ekonomik yapının 
tarımsal kesime dayalı olduğu Türkiye gibi bir ül-
Ikede tarımsal politikanın önemi ve ağırlığı gelişmiş 
ülkelerdekinden daha büyük ölçülerde ağırlaşmakta
dır. İsabetli, etkin bir tarım politikası yalnız ekono
minin temeli olan tarımsal kesimi değil, genel eko
nomik kalkınmanın da temel ve başlıca şartını oluş
turmaktadır. Teknolojik çağdaş gelişmelerden yarar

lanarak tarımda ürünü, verimi büyütmek ve kaliteyi 
yükseltmek, yalnız köylülerin gelirlerini artırmakla 
sınırlanmaz. Aynı zamanda tüketicilerin de refahını 
büyütür, sağlıklı yaşamlarını sürdürmelerine imkân 
verir. 

Oysa bizde genellikle tarımsal politika derken, ta
ban fiyatları Ikonusu ile sınırlanan 'bir olguyla karşı
laşıyoruz ve bunun da getirdiği tek şey, tarımsal ve
rimi, tarımsal ürünün kalitesini yükseltmek yerine, 
tarımsal fiyatları yükseltmektir; fakat maalesef fi
yatları yükselen tarımsal ıbu ürünlerden de küçük 
üreticilerden ziyade, pazar için üretim yapan büyük 
üreticiler yararlandığı için, tarımsal üretimin temeli
ni oluşturan küçük üreticilerin kalkınması hem en
gellenmekte, bu alanda tarımsal kesimin yeteri ölçü
lerde gelişmesi de frenlenmektedir. Onun için, bir 
kere bu alanda tarımsal politikayı tespit etme ve de
ğerlendirme, konusu, aslında bildiğiniz gibi Tarım ve 
Orman Bakanlığımızın da dışında kalıyor maalesef; 
bildiğiniz gibi Ticaret Bakanlığının ıdafaa çok uğraş 
alanma giren bir konu olmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bir diğer önemli konu, tarım demek aslında do

ğa demektir; yani tarımsal girdileri hangi ölçülerde 
ikullanmak imkânını bulursak bulalım, bir ölçüde ta
rımın doğaya bağlı yanı vardır. Bu nedenle tarımsal 
politikanın ve planlamanın göz önüne alması gere
ken önemli bir diğer sabit olmayan değişken, hava 
şartlarına göre bir ıbaşka değişken işin içine girmek
tedir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bir diğer önemli konu, bu tarımsal girdilerin kul

lanılması ıkonusudur. Tabiî konunun ayrıntılarına gir-
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mek mümkün değil, bir genel hat vermekle yetiniyo
rum. Burada benden önce konuşan çok değerli ar
kadaşım Aydar'ın çok haklı bir gerçeği dile getir
mesi var. Tarımsal girdi kullanımı maalesef Türki
ye'mize göre realize edilebilecek, ülke koşullarına 
göre tespit edilmiş bir plan, bir program, bir poli
tika yoktur. Onun için çok değerli görüşler maa
lesef teoride kalmaktadır ve uygulamayla teori ara
sında bir uçurum, boşluk tarımsal alanda büyük so
rumluluklar ve sorunlar getirmektedir^ Bunu da be
lirtmekte yarar görüyorum. 

Asıl haykırıcı, tehlikeli bir başka eğilime geçmek 
istiyorum: 

Çok aziz arkadaşlarım; 
Türkiye'de sanayileşme ıtipini daha önceden arz 

ettim, sanayileştirmeyen sanayi tipi olduğu için, da
ha kuruluş anından itibaren Türkiye'nin kalkınması 
baltalanmaktadır ve bunda da bizim değerli Bakan
lığımızın büyük bir suçu yoktur, bir koordinasyon 
işidir. Sanayi Bakanlığının sanayileşme konusunda 
ülkenin bir planı olmayınca ne yapsın değerli Bafca-
nım4 Bugün Türkiye'de tarıma açılan topraklar azal
maktadır. 

Size bir - iki rakam vermekle yetineyim. 
BAŞKAN — Sayın Hamitoğulları, süreniz dol

du, rica ediyorum. 
BEŞİR HAMİTOĞULLARI — izin verirseniz 

bir - iki dakika içinde bitireyim Sayın Başkanım. 
BAŞKAN —Çok kısa. 
REŞÎR HAMİTOĞULLARI — Evet efendim, 

izninizle. 
Şimdi bakın, tarım dışı kalan araziye bir - iki 

örnek vereyim. 
Marmara Bölgemizde maalesef ıtarım için kulla

nılabilecek arazinin % 5,13'ü; Ege'de % 23,17'si, Ak
deniz Bölgemizde ı% 42,28'i, Güneydoğu Anadolu'da 
bilinmiyor rakam, Doğu Anadolu'da % 2,25'i, Ku
zey Anadolu'da % 17,22'si, Orta Anadolu'da ise 
% 9,95'i maalesef tarım dışı kalmıştır. Niye?.. Çünkü 
verimli alanlarda kurulmaktadır sanayi tesislerimizin 
büyük bir kısmı gereksiz olarak. Bir de gayet tabiîdir 
ki, nüfus artışının baskısı altında yerleşim merkezle
rinin genişleyen alanları dolayısıyla bu alanda bir 
alan vardır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bir başka alan, tarımsal politika, (aslında bir hü

kümet sorunudur, bir model sorunudur) Türkiye'nin 
gerçeklerine göre ele alınmadığı için buğday üreten 
Türkiye, dışarıya buğday ihraç eden Türkiye, dışarıya 
buğday satan, arpa satan Türkiye bu yıl arpa ithal 

etmek mecburiyetinde kalmıştır. Bendeki rakamlar 
doğruysa 600 bin ton civarında ithal edilecek arpaya 
100 milyon Dolar ayırmamız gerekmektedir. 1 Dolara 
ihtiyacı olan bu memlekette, bu büyük bir israftır. 
Sebebi, tarımsal kesimin yeterince planlanamamış ol
masıdır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Tasavvur edin, (Türkiye'de bunlar ayarlanabilir, 

bir stoklama meselesi var) bu yıl arpa ekilmedi de 
mercimek ekildi ve (yanımda rakamlar var, zamanım 
geçtiği için giremiyorum) haddinden fazla üretilen 
mercimeği de satamadık, çürüdü. Bu da sadece Tarım 
ve Orman Bakanlığımızın sırtına yükletilecek bir iş 
değil. Tarım ve Orman Bakanlığımızı aşan sorunlarla 
karşı karşıyayız. Bir model sorunu var, siz ekonomiyi 
piyasaya bıraktığınız zaman, bunu vurgulayarak, söy
lemek lazım arkadaşlar, haykırmak lazım Türkiye'nin 
her tarafına, siz serbest piyasaya bıraktığınız zaman 
tarımı ki, planlaması en zor dal olan tarımı nasıl plan
layacaksınız ve Sayın Bakanımızı bundan nasıl sorum
lu tutabiliriz, mümkün değil. Ziraat Bankasına ulaşa
maz ki, Ticaret Bakanlığına ulaşamaz ki, Et - Balık 
Kurumuna ulaşamaz ki. Tabiî bununla demek iste
miyorum ki, Tarım Bakanlığımız A'dan Z'ya kadar 
fevkaladedir; ama meselenin şümulü çok (geniştir de
ğerli arkadaşlarım. 

Değerli arkadaşlarım; 
Sözümü tamamlamadan önce şunu arz edeyim. 
Bu yıl ve önümüzdeki yıllarda Türkiye tarım ürün

leri ithal etme tehlikesiyle karşı karşıyadır eğer pazara 
sadece bırakırsa, piyasanın vahşi mekanizmalarına bı
rakırsa, bunlara hâkim olmak lazım. (Planlamayı ya
pamazsak, tarımsal politikayı bu rasyonel, bu ger
çekçi, bu millî donelere göre inşa edemezsek, Fırat 
le Haran'ı evlendirsek bile, Dicle ile Mezopotamya'yı 
evlendirsek bile, umutlarımızın gerçekleşmesi maalesef 
mümkün değildir. 

Aslında bunu yaparken, Tarım Bakanlığı ayrı, 
Orman Bakanlığı ayrı, Hayvancılık Bakanlığının da 
müstakil olarak oluşturulması lazımdır ki, tarımı plan-
layabilesiniz, gerçekçi, verimli bir tarımsal politika 
izleyebilesiriiz. 

Temenni ediyorumki, önümüzdeki dönemde bunlar 
gerçekleşir ve şu anda görüştüğümüz Bütçe memleke,te 
bu yönde de yeni katkılar getirir. 

Özür dilerim zamanımı aştığım için, teşekkürler 
arz eder; saygılar sunarım. Sağ olun. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Hamitoğulları. 
Sayın Bakan, zatıâliniz cevap lütfedeceksiniz. Ayrı

ca bir de takdim konuşmanız olacak; fakat eğer Mec-
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lise sunulan hacimde olursa buna süre kâfi gelmeye
cektir; çünkü Sayın Bakanlara 15 dakikalık bir süre 
tanımış oluyoruz. Lütfedersiniz efendim. 

Buyurun efendim. 
TARIM VE ORMAN BAKANI SABAHATTİN 

ÖZBEK — Sayın Başkan, Danışma Meclisinin sayın 
üyeleri; 

Ayrılan 15 dakika içerisinde Yüce Heyetinize tak
dim ettiğim 62 sayfalık raporun ne okunmasına im-
kân var ne de anlatılmasna imkân var. Onun için ben 
o detaylara girecek değilim. Yalnız 15 dakikayı en iyi 
şekilde kullanmaya da çalışacağım. Şöyle çalışacağım; 
Raporda mühim olan bazı noktaları çekip çekip çıka
rıp onlar hakkında izahat arz etmeye gayret edeceğim. 

İlk olarak 1983 ve 1984 yatırım programı ne oldu 
ve bu sene ne olacaktır, ne nispette bir artış bekli
yoruz, onu arz etmek istiyorum. Geçen sene bütün büt
çesi Tarım ve Orman Bakanlığının 52 milyar 993 mil
yon, bu sene 68 milyar 717 milyon 516 bin. Böylece 
bütçede % 30'luk bir artış var. Bu artış, belki bir 
noktada denebilir ki, «Bu zaten enflasyon artışından 
ibarettir.» Tamam, onu da tespit ediyoruz ve eğer 
enflasyon hakikaten % 30 seviyesine yükselirse, de
mek ki biz başabaş geliyoruz. Bir de gerileme tehlikesi 
vardı, halbuki biz onu atlattık, geçen seneki hiz
metimizi bu sene enflasyon olduğu halde aynen yü
rütebileceğiz rahatlığı içerisine bir noktada girmiş bu
lunuyoruz. 

1983 yılı için Yüce Heyetinizin bize tahsis etmiş 
olduğu bütçenin, bugüne kadar yatırımlarda % 
54,4'ünü kullanabilmişiz. Bu, ilk bakışta az gözüküyor 
tabiî. Hatta denebilir ki, «Şurada ne kaldı, dört ay 
içerisinde gerisini nasıl sarf edeceksiniz?» Fakat ziraat
çı arkadaşlar pekâlâ bilirler ki, bizim yatırımlarımız 
biraz geç başlıyor; fakat sonunda da devam etmek 
suretiyle o noksanını telafi ediyor. En iyi örnek ağaç
lamadır. Ağaçlamada biz bir taraftan teras yapar di
keriz, bir taraftan sonbahar dikimleri için teras hazır
larız. Sonbaharda dikim yapıldığı zaman rakam bir
denbire yükselir. İşte onun içindir ki, bu yatırım ra
kamları, başlangıçta az da görülse, geçen sene de 
takdim ettiğim zaman böyle idi; fakat sonradan % 90'a 
ulaştık. Bu sene de yatırımlarda % 90'a ulaşacağımızı 
tahmin ediyorum. 

1983 yalında, Bakanlığımda yapilan en önemli iş
lerden bir tanesi de, belki de Bakanlığın tarihinde ilk 
defa vuku buldu, mevcut kadronun tümünü kendi 
kadrolarına yerleştirme imkânını bulmamdır. Böylece 
bu sene, 30.9.1983 itibariyle, 78 bin 755 personele 
sahip olan Tarım ve Orman Bakanlığı, almış olduğu 

51 bin 353 arkadaşa, almış olduğu 41 bin kadroyu 
vererekten hepsini aslî kadrolarına getirmiştir. Şimdiye 
kadar kadrolar, birinci dereceye gelip de hâlâ do
kuzuncu dereceden maaş alan arkadaşlar vardı Ba
kanlıkta. Bugün herkes kendi kadrosunda kendi maaşı
nı almaktadır. Tabiî bunun bir önemli tarafı daha 

I vardı, o da yan ödemelerle ilgili olan kısmı idi. Binaen
aleyh arkadaşlar bu kadroları elde edince, yan ödeme
lerinde de bir rahatlık elde ettiler. Bunun getirdiği 
rahatlığın, elbette ki Bakanlığımız çalışmaları bakı
mından önemli olduğunu takdir buyurursunuz. 

Geçen sene başlatmış olduğumuz ve Tarım Ba
kanlığının çalışması icabı olaraktan devamlılık arz 
eden bazı problemlerde tespit etmiş olduğumuz hedef
lere doğru hızla yaklaşıyoruz. Bunlardan birincisi to
humluk dağıtımı idi. 1981'de 82 bin ton olan tohum
luk dağıtımını, bu sene 243 bin tona çıkardık. (Hemen 
hemen üç mislinden daha fazla bir rakam). 1984 yı
lında da 392 bin ton tohumluk dağıtmayı düşünü
yoruz. 

Tohumluk dağıtma işi, gerek anaç tohumluğun 
araştırma müesseselerinde elde edilmesi, gerek sertifi
kalı tohumların Devlet Üretme Çiftliklerinde elde 
edilmesi ve gerekse arazi yetersizliği yüzünden sözleş
meli olarak köylüyle yaptığımız çalışmaların müşte
rek bir neticesi olarak ortaya çıkmıştır. Buğday, arpa, 
çeltik, mısır, ayçiçeği, soya, pamuk, yem bitkisi, pa
tates ve sebzeler için tatbik ettiğimiz bu usulde şunu 
da getirdik eğer herhangi bir tohumluk Türkiye'de 
üretilemiyorsa ve yüksek seviyede, yüksek kaliteli to
humumuz yoksa bunları ithal ediyoruz. 

Geçmiş senelerde, bir taraftan döviz darlığı, bir 
taraftan da bu işle meşgul olan arkadaşlarımızın biraz 
konservatif davranmaları, dışarıdan iyi tohumlukların 
gelmesine mani olmuştur; fakat bunu yapmak mec
buriyeti vardır, dünyanın her tarafında da tohumluk 
karşılıklı olarak birbirleriyle mübadele edilir ve böy
lece üretim seviyesi yükseltilmeye çalışılır. 

[Fidan mevzuunda, İ 981 'in 6 milyon 745 binine 
karşılık 1983'te 9 milyon 750 bine çıkmış bulunuyoruz. 
önümüzdeki sene de 10 milyon 550 bin fidan ürete
ceğiz. Böylece köylünün ihtiyacı olan fidanlığı, pro
jeler çerçevesi içinde sağlamak imkânını bulacağız. 
Sade kendi köylümüzün değil, hatta gelişen bir ihra
cât potansiyeli de mevcut. Bu sene özellikle zeytin, 
elma ve süs bitkileri fidan ihracatı gelişti büyüme
ye devam ediyor. 

Projelerimizden bir tanesi nadas projesi idi. Nadas 
projesi içerisindeki gelişmeleri de 1982 - 1983'te 1 

1 milyon 074 bin hektara varmış olmakla, 1981 - 1982' 
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den hemen hemen 200 bin hektar daha fazla bir 
sahayı kullaınma durumuna gelmiş olduğumuza işaret 
etmek istiyorum. 

Şimdi müsaade ederseniz bu noktada biraz evvel 
bir arkadaşımızın mercimek mevzuunda söylediğine 
geleyim; çünkü nadas alanlarını biz genellikle merci
mek ve mohuta tahsis ettik. Arpa ekemezdik. Arpa ya 
güzlük olarak ekiliyor, kışlık olarak, yahutta bazı 
bölgelerimizde erken baharda ekilir. Halbuki bizim 
bu nadas sahalarımızda kullandığımız bitkiler hep 
yazlık bitgilerdir. Binaenaleyh, başka bir bitkinin yerine 
getirmedik, boş duran arazileri kullanmak için bun
ları ele aldık, yani o zaman ne olacaktı, buğdayın 
yerine arpa veya arpanın yerine arpa koyacaktık, bu 
bölgede anabitki o, o da bizim münavebe çalışmaları
mıza uygun düşmeyecekti. Onun içindir ki, nadas 
çalışmalarını devam ettirmenin şartı, mercimek, nohut, 
fiğ, korunga gibi kurağa mukabil bitkilerin üretiminin 
ve satışının geliştirilmesine bağlıdır. 

Bu meyanda, yine geçen seneki sizlere takdim et
tiğimiz programımızda ikinci ürün çalışmaları vardı. 

İkinci ürün çalışmaları gerçekten iyi bir hızla 
devam ediyor. Bu sene 81 bin 587 hektara vardık ve 
Türk köylüsüne 12 milyarlık yeni bir katma değer 
getirdiğimizi biliyoruz; çünkü bu rakamlar istatistik
lerden toplanmış rakamlar değil, bizzat bizim ev ev 
topladığımız ve itimat ettiğimiz rakamlardır. Binaen
aleyh burada iyi bir gelişme olduğunu görüyorum. 

Pazarlama ile ilgili olarak arkadaşlarımızın işaret 
ettiği noktaya burada müsaade ederseniz geleyim. 
Gerek ikinci ürünün gelişmesi, gerek nadas sahalarının 
gelişmesi, elbette ki pazar şartlarına büyük ölçüde bağlı 
ve bu pazar şartlarını tanzim etmediğimiz takdirde, 
Zekâi Bey'in raporda okuduğu gibi, biz hakikatları 
burada beyan etmekle mükellefiz, onun için oraya 
yazdık, geriler bu iş. Bu sene nitekim mısırda geriledi. 
Geçen sene mısır alımındaki arızalar, bu sene bizim 
ikinci ürün olarak mısır ekimimizi geriletti. 20 bin 
hektar düşünürken 11 bin hektarda kaldık. Neden?.. 
Çünkü geçen sene adam dedi ki, «Ben mısırı sata
madım, bu sene ide yapmam.» Sosyada geçen senekine 
nazaran bu sene daha fazla ekilisin olmasının sebebi, 
geçen sene bazı mahsullerin paraları % 25, % 25, 
% 50 verildiği halde, soyada tercihli bir tatbikat yapıp 
paraların peşin verilmesinden dolayı idi. Eğer bu 
tatbikat devam etmezse orada da gerileme olur, yani 
yetiştirici bir noktada diyor ki, «Peki hocam ne di
yorsan yapalım. Yetiştirelim, edelim; ama sonradan 
'kime satacağız? Şunu da bize lütfen ver.» O zaman 
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diyoruz ki, «Birliklere vereceksiniz, şuraya vereceksi
niz,» Birlikler bunları almaya gayret ediyorlar; ama 
aldıkları takdirde de paralarını derhal ödeyemedikleri 
de bir vakıa; ama bunu şu 15 dakikada münakaşa 
edemem. Bu «niye ödeyemiyoflar»ı, içerimizde ma
liyeciler var, onlar benden daha iyi açıklarlar, yani 
keyfinden ödeyememezlik vaziyetinde değil... 

AHMET SENVAR DOĞU — Ne büyük başı 
var şu maliyecilerin Sayın Bakanım. 

TARIM VE ORMAN BAKANI SABAHATTİN 
ÖZBEK — Vallahi sizin başınızın ne büyüklükte ol
duğunu bilmiyorum; ama maliyecilerin başı büyük. 

Şunu arz edeyim ki, gelir vergisi, tarımda stopaj 
vergisi; o zamanlar zatıâlinizle beraberdik, onları 
dökersek biraz başınızın büyük olduğu ortaya çıkar 
yani; kusura bakmayın. 

Sayın Başkanım; 
Mücadele hizmetlerimize devam ettik. Bu sene 

bilhassa süne bizi çok sıkıştırdı. Geçmiş senelerde 2 
milyon 528 bin dönüm içerisinde çalışan süne bu 
sene 5 milyon 800 bin hektara yaklaştı ve süne ile 
mücadele yapılması demek, mahsulü yüzde 30 kurtar
mak demektir. O yönüyle bu sahalarda geniş çapta 
bir tatbikat yaptık. 

Kımıl Orta Anadolunun sünesi vaziyetindedir. 
Onunla iyi bir mücadele yaptık. 

Bunun yanında sürme mücadelesini tohum ilaçla
mak suretiyle yaptık ve köylüyü, tohumlarını yeniden 
ilaçlayacak bir noktaya getirdik. Şöyle 'ki, tohum 
ilaçlaması ve selektörlemeden para almadan tohumları 
ilaçladık. Buradaki hesabımız, burada yapılan zayiatın, 
sarfedilen paradan çok daha fazla olduğudur. Binaen
aleyh, 400 milyon liraya yakın bir triyörleme ve ilaç
lama masrafı yapılsa bile bunun geriye dönüşü milyar
larla ifade edilecek bir seviyededir. Onun için o hiz
mete devam edeceğiz. 

Hayvancılık konusunda Doğu Anadolu Hayvancı
lık Projesi beş ilimizde devam ediyor. Bunun yanında 
tabiî ve sunî tohumlama faaliyetimiz her sene artan 
şekillerde devam ediyor. Bilhassa sunî tohumlamada 
rakamlar çok büyümeye başlamıştır. Bu sene 361 bin 
baş hayvanda sunî tohumlama yapılmıştır; önümüz
deki sene için de 500 bin baş sığırda sunî tohumlama 
yapmayı ümit ediyoruz. Tabiî koyunlarda da ayrıca 
bu tatbikat sürdürülmektedir. 

Bunun yanında, hayvancılık çalışmaları içerisinde 
tabiî tohumlama dediğimiz boğa dağıtımı suretiyle 
geliştirme işini büyük çapta yürüttük ve Devletin 
ürettiği; gerek haralarda gerekse devlet üretme çift-
Jiklerindeki kaliteli damızlık boğaları doğrudan doğruya 



Danışma Meclisi B : 176 

köylünün emrine götürdük verdîk. Bunları da köylü 
bakımını üzerine almak suretiyle kabullendi. Böylece 
zannediyoruz ki, Doğu Anadoluda kısa bir zamanda 
verimsiz sığırları çok verimli; gerek et gerekse süt 
bakımından çok verimli hayvanlara çevirme imkânı 
(hâsıl olacaktır. Tabiî bu 10 senelik bir projedir. O 
proje içerisinde ilerlenmiş olacaktır. 

Hayvancılıkta ihtiyacımız bulunan aşı, serum ve-
saireye ait olan bütün üretimleri zamanında yaptık 
ve bu sene geçmiş senede olduğu gibi, devamlı olarak 
karşmızda duran sığır vebasıyla iyi bir mücadele yaptık 
ve sığır vebasından bir hayvan ölmedi. Bu, veteriner
lerin büyük başarısıdır Sayın Başkanım. Gerçekten 
aşılama miktarları bu bölgedeki bütün sığırlar üze
rinde tatbik edilmiştir. 

Su ürünleri üzerindeki çalışmalar, tarımın içerisin
de yeni olmasına rağmen hızla devam ediyor ve bilmem 
nazarı âlinizde oluyor mu? Pazarlarda hakikaten bol 
balık görünmeye başladı. Eskiden alabalığı dağlık 
mıntıkalara gideceksin de bir yerden, bir dereden 
alabalık çıkacaktı... Şimdi hemen hemen nereye git
seniz alabalık yeme imkânınız var. Bu doğrudan 
doğruya bizim göllere verdiğimiz yahutta damızlığını 
verdiğimiz alabalıklardır. Onun yanında aynalı sazan 
son zamanlarda büyük bir gelişme gösteriyor ki, bilhas
sa ihracat yönünden çok değerli bir üretim teşkil et
mektedir. 

Sayın Başkanım; 
Ormancüık sahasında ben oldum bittim ormancılık 

deyince ilk iş ağaçlandırmayı ele alıyorum. Bütün 
gayretimi de ağaçlandırma üzerinde topluyorum. 1980' 
de 44 bin hektarla işe başlanmıştı, 1982'de iki misli 
olan 80 bin hektara çıktı hemen hemen; bu senenin 
programı 104 bin hektardır. Bunun yüzde 60'ı yapıl
mıştır, gerisi sonbahar ekimleriyle tamamlanacaktır. 

Aynı şekilde erozyon kontrolü ve mera İslahında 
gayretli çalışmalarımız var. 

Aynı şekilde fidan üretim rakamları hakikaten 
gönlü ferahlatıcı rakamlardır; 450 milyon fidan ye
tiştirmiştir orman ki, kendi ihtiyacı ile diğer istekleri 
karşılamak üzere. 

Torosların gerek erozyon kontrolü gerekse ağaç
landırması bakımından çalışmalarına devam ediliyor. 

Porsuk kavaklama faaliyetleri de yürütülmekte
dir. Amenajman işleri ve kadastro işleri yeni Kanu
numuzla daha hızlı gidecek vaziyete gelecektir. 

Gıda kontrolünde Genel Müdürlüğümüz bilhassa 
fabrikaları ziyaret, fabrikaları kontrol, piyasadan gı
da almak ve onları tahlil etmek suretiyle faaliyetine 
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devam ediyor. Aynı şekilde yem sanayiinden alınan 
numuneler de kontrol ediliyor. 

Sayın Başkanım; 
Bunun dışında bizim Türkiye Zirai Donatım Ku

rumu, Türkiye Süt Endüstrisi Kurumu, Yem Sanayii, 
Yapağı - Tiftik ve Devlet Üretme Çiftliği gibi mües
seselerimiz var. İftiharla arz etmek istiyorum ki, Süt 
Endüstrisi Kurumu hariç benim KİT'lerimde zarar 
eden bir müessese kalmamıştır; hepsi kâra geçmiştir, 
hiç değilse başabaş hale gelmiş ve Devlete yük ol
maktan kurtulmuş; bilakis Devlete kaynak yaratan 
müesseseler haline gelmiştir. 

Süt Endüstrisi Kurumunun hâlâ zararda olması, 
vaktiyle kurulmuş fabrikalardan bir kısmının gayri 
ekonomik yerlerde kurulmuş olması, bir türlü süt bu
lamaması ve kapasitenin bazen yüzde 5'i ile çalışma
sından olmaktadır. O yüzdendir ki, Süt Endüstrisi 
Kurumu kendisini biraz zor toplayacaktır; fakat diğer 
bölgelerde, mesela İstanbul'da, mesela Burdur'da, İz
mir'de, hatta şimdi Ankara'da Türkiye Süt Endüstrisi 
Kurumu kârlı, piyasayı tanzim eden müessese haline 
geldi. Bilmem son zamanlarda çıkardığımız sütlerden 
hiç içtiniz mi Ankara'da? Gayet kaliteli olduğunu 
içenler ifade ediyorlar, öyle de olması lazım. Gayet 
güzel bir tesistir. 

Şimdi müsaade ederseniz arkadaşlarımızın ileri 
sürdükleri meselelere temas edeyim. 

Mehmet Aydar arkadaşım bizi toprak tarım re
formu ile ilgili hizmeti yeterince vermemekle tavsif 
ettiler. Ben Tarım Reformu Kanununu 1982 yılında 
verdim. Binaenaleyh, Tarım Bakanlığı hizmetini yap
tı; ama işte nasıl ki, en sonunda Mecliste bir yerlerde 
takıldı, ondan evvel de bir yerlerde takıldı ve onun 
içindir ki, maalesef sizin de elinize gecikmiş olarak 
geçti. Yoksa biz Bakanlık olarak bilhassa üzerinde 
durduk. Çünkü biraz sonra Sayın Hamitoğulları'nın 
mevzubahis ettiği meseleyi de bu çözüyordu. O Ka
nunda tarım arazilerinin kullanılmaları mevzuu, Ta
rım Bakanlığına salahiyet halinde verilen, bu kuru
luşların kurulmasında daima izin alınması icap eden 
merkez haline getiriliyordu. O olmadığı için bugün 
bana tarım arazileri gidiyor denildiği zaman, ben de 
evet gidiyor, ne yapalım diyorum. Çünkü elimde bir 
yasak koyma salahiyeti yok; ancak zorlaştırma sala
hiyetim var. İşte gidiyoruz, heyetler gönderiyoruz, 
biraz daha işi uzatıyoruz, bitirmiyoruz... İşte bu. 

Yalnız şunu da ifade etmem lazım. Bu sanayi ra
kamları yahutta tarım dışı kalan arazilerin hepsi sa
nayie giden araziler de değildir. Bunların bir kısmı 
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barajlara giden arazidir, bunların bir kısmı karayol
larına giden arazilerdir; onun dışında bir kısmı da sa
nayie giden arazilerdir. Bu hesabı iyi yapmak icap 
eder kanısındayım, fakat her halükârda 1 - 4 sınıf 
arasında bulunan arazilerin sanayie değil tarıma tah
sis edilmesinin yararlı placağını tahmin ediyorum. 

Mekanizasyon meselesinde yine biz geldikten son
ra Tarım Bakanlığında bir Mekanizasyon Kurulu 
kurduk. Almanlarla müşterek çalışmamız var. Tür
kiye'de mekanizasyon, yani makine ve alet, tarım alet 
ve makineleri yapanlarla müşterek bir çalışmamız 
var. tki tanesi örnek, iki tanesi de kurulmakta olan 
test laboratuvarları ve okulları var. Biri Söke'de diğeri 
Malatya'da Ankara'daki de gelişiyor. 

Binaenaleyh, ehemmiyet yeriyoruz, yalnız buranın 
kendine göre hususiyetleri vardır. Mesela 410 bin 
traktör vardır Türkiye'de, Araziyi alırsınız, işlenen 
araziyi taksim edersiniz traktöre düşen rakamlar çok 
küçük gözükür. Ne yapar bu traktör dediğiniz za
man dönersiniz bakarsınız ki, bu traktörler orman
da odun çekiyor, falan yerde kum çekiyor, esas ga
yesi tarım değil, esas gayesi nakliyeciliktir. 

Bunları önleyen tedbirler kredilendirme suretiy
le halledilmeye çalışılmıştır, yani arazisi olana kredi 
verilmiştir ve belli hudutlar içerisinde olmuştur, ona 
rağmen burada bir sıkıntı olduğu, bir açık olduğu 
meydandadır, ama halledilebilir. 

Şimdi Zekai Bayer Beyefendi, benim şaka yap
tığımı söylüyor, ama o da benimle şaka yapıyor, ben 
böyle alıyorum görüşmelerini. Üç yıldır benimle ne 
ise saikadan hoçlanıyor, ama her halde şaka döğüş-
mekten daha iyi, onun için ben memnuniyetle karşı
lıyorum onun şakalarını. 

Şimdi mahsulde eksi 1,9 gerileme var : 
Beyefendiler, gayet kısa olarak arz edeyim ki, bu 

istatistiklerle, bu istatistiklendirmelerle bu rakamla
ra ben inanmam. 

AHMET SENVAR DOĞU — Hayda!.., 
TARIM VE ORMAN BAKANI SABAHATTİN 

ÖZBEK — Evet haydası, maydası yok, ben istesey
dim 'bu sene 17 milyon ton gösterirdim. Nereden çı
karacaktır 17 milyon ton gösterseydin buğdayı? 

AHMET SENVAR DOĞU — Neye inanacağız 
o zaman Sayın Bakan? 

TARIM VE ORMAN BAKANI SABAHATTİN 
ÖZBEK — İnanacağın doğru laflara inan, ben doğ
ru lafları söylüyorum size, yoksa bunları niye söy-
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leyeyim, ben Meclise söylüyorum bunu, doğru lafları 
'burada ediyorum ben. 

Eğer isteseydim 17 milyon ton gösterirdim, bana 
gelen raporlar 18 milyon tondu, fakat ben havanın 
gidişatına baktım, arkadaşlardan aldığım bilgilere 
baktım 16 milyon 500 bin tonda bağladım. Ne ol
du, tarım geriye gitti diyorlar. 

Şimdi, farz ediniz iki o rakamlar doğru, tarım 
geriye gitti. Nereden geriye gitti tarım? 1982 nin re
kor seviyesinden geriye gitti, bu hesabı da bir aklı
nıza koyun. Tarım fabrika mı, her sene % 10 daha 
artacak, bir tezgâh koyduk % 20 daha artacak, iki 
tezgâh daha geldi. Tarım böyle değil, tarımın tabiatı 
var, belirli miktarların üzerimde de istihsal edemez
siniz. Bir arkadaşımız buyuruyor ki, bizim verim se
viyelerimiz ne zaman Avrupa olacak? Olmaz. Tür
kiye'nin buğday verimi Orta Anadolu'da hiç bir za
man orta Avrupa'nın buğday seviyesine yükselmez. 
Neresi yükselir? Çukurova, gelin orada döğüşeîim, o 
ne alıyor, biz ne alıyoruz diye, ama 400 milimetre
den aşağı yağmur alan, 400 milimetre yağış alan orta 
Anadolu'yu götürüpte 650 milimetre, gayet güzel da
ğılmış, muntazam dağılmış bir bölgenin verimliliği 
ile mukayese ederseniz, o mukayeseden bir şey çık
maz. 

Sayın Başkanım, eğer müddeti geçersem affedin. 
BAŞKAN — Hayır şöyle oldu Sayın Bakanım, 

zaten 15 dakikalık konuşmayı iyi zamanladınız, esa
sen sorulara cevap bu sürenin dışındadır, buyurunuz. 

TARIM VE ORMAN BAKANI SABAHATTİN 
ÖZBEK — O zaman müsaade ederseniz şu noktayı 
söyleyip tamamlayayım. 

Tarımda asgarî verim kanunu vardır. Nedir as
garî verim kanunu; asgarî verim kanunu bir bitkinin 
bir yerde yetiştirilmesi için gereken şartlarda en as
garide bulunan verim miktarını tayin eder diyor. Ya
ni, biraz açıklayayım; bir yerde buğday yetiştirecek
siniz neye ihtiyacınız var toprak, neye ihtiyacınız var 
gübre, neye ihtiyacınız var birinci sınıf tohumluk, 
neye ihtiyacınız var mücadele, neye ihtiyacınız var 
rutubet. Daha sayabilirsiniz pek çok, ama şu beş ta
ne ile bitireyim. Bu beş tane içerisinden tohumluk en 
iyisi, gübre yeterli, toprak âlâ, işleme çok iyi, su yok 
veya az. İşte diyor ki, asgarî verim kanunu sizin 
veriminiz o minimum faktöre bağlıdır, sen istediğin 
kadar gübreyi artır, istediğin kadar iyi tohumluk ge
tir, ama su seviyesini yükseltmediğin zaman bir yerde 
duracaktır. İşte o yer orta Anadoluda 300 kilodur, 
güneyde 500 - 600 kilodur; bunu zorlamaya gelmez. 
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Şimdi, !bir arkadaşımız geçen gün Genel Kurul
da söyledi dedi ki, 1982'de mahsul iyi oldu, efendim 
marifet bizde, Tarım Bakanlığı güzel çalıştığı için 
böyle oldu. 1983'te mahsul olmadı, yağmur yağmadı 
ne yapalım. Öyle diyor. İşte asgarî verim kanunu 
ortaya konulmazsa böyle konuşulur, çünkü ben de 
şunu söylüyorum; 1936'dan beri Türkiye'de dönüme 
ne alıyorduk buğdayda? Yakın zamana kadar aldığı
mız 90 kiloydu, yani hektara 900 kiloydu. Ne ile? 
Bu yağmurla. Nasıl oldu da 1900 - 2000 kiloya gel
dik hektarda? Yağmur mu arttı? Yok. O zaman bu
nu buraya getiren 'başka faktörler var. Neymiş gübre, 
neymiş iyi tohumluk, neymiş mücadele. 

Yani şunu demek istiyorum sayın beyefendiler; 
ben bu sene bilhassa arkadaşlarımın! dikkatini çek
tim, aman 'başlık gübreyi ihmal etmeyin, aman sarı 
ot mücadelesini ihmal etmeyin, çünkü bu sene yağışlar 
az, rekabet fazla olacak otla, rekabet fazla olacak 
diğer bitkilerle, dolayısıyla yapmamız icap eden tak
viye edip verimi yükseltmek. 

Nitekim, havaların fevkalade kötü gitmesine rağ
men, çünkü sonbahar kuru, kış ne olduğu b?lli de 
ğil, o kadar kar yağdı kayboldu gitti, ne olduysa, 
efendim ilkbahar kuru, Mayıs'tan sonra yağmur ve 
Ağustos'un içerisine kadar Ankara'da yağmur. Al-
laha bin şükür yine yüzümüze baktı, eğer geç ya
ğan yağmurlar olmasaydı, o zaman buğdayda verim 
çok daha düşük olurdu, geç yağan yağmurlar geldi 
kapattı. 

Arpa niye öyle olmadı diyeceksiniz? Arpa buğda
ya nazaran erken olgunlaştığı için, son gelen yağ
murlardan doğru dürüst istifade edemedi orada verim 
düşük oldu. 

Sayın arkadaşlar, Sayın Hamitoğulları'na şunu 
ifade etmek istiyorum; üç senedir plan peşindeyiz, 
oturtmaya çalışıyoruz, fakat zatıâlinizin de işaret bu
yurduğunuz gibi, tarımda bu işi kolay yapmak, ko
laylıkla kısa zamanda yapmak mümkün gözükmü
yor. Ben Bütçe Komisyonunda tarımın onbir kollu 
ve onbir koluna onbir gücün asılıp nasıl aşağıya doğ
ru çektiğini anlattım. Tarımın onbir tane kolu var, 
herkes on'bir kolun bir tarafından tutmuş çekiyor ve 
biz onları düzeltmeye çalışıyoruz, onun için işimiz 
zor gidiyor. 

Yalnız Sayın Başkanım, şunu memnuniyetle ifade 
etmek isterim ki, tarımda herkesin, yabancıların dahi 
dikkatini çeken bir ilerleme vardır, bunu size söyle
memde fayda var, siz bu memleketin temsilcilerisi
niz, hakikaten bazı neşriyat gibi geri mi gidiyoruz 

gibi şüpheler içinizlde doğuyorsa, aman lütfen böyle 
şüpheler doğurtmayın, eğer gitseydik söylerdim, git
tiğimiz yerleri de söylüyoruz, fakat tarımda gözle gö
rülebilen bir gelişme vardır ve inşallah bu, bu şe
kilde devam edecektir. 

Bir buğdayı ele alıp millî gelirde şu kadar hızla 
bu kadar geri gitti diyenler pamuğu almıyor, değer
lendirmiyor, bu sene 200 bin ton fazla pamuk var, 
200 bin ton fazla ayçiçeği var bu sene. Zeytin geri 
gitti diye düşüyor aşağıya, fındıkta 200 bin tondan 
350 bin tona çıkmışsın onların hesapları bir doğru 
dürüst yapılsa bu kadar açık vermez. Ben onu gö
rüyorum ve şuna getiriyorum sözümü, iyi istatistik
ler kurulmadan millî gelir şu kadar arttı, hız bu ka
dar geri gitti sözüne ben inanmıyorum. Sizler nasıl 
arzu ederseniz öyle inanın ve tabiî denecek ki, başka 
çare var mı? Yok. Başka çare olmadığı müddetçe, 
bir zamanlar teşbihle sayıyorduk unutmayalım diye, 
şimdi hesap makinesi çfktı, binaenaleyh şimdilik me
seleyi bu şekilde idare edeceğiz, ama biz bir taraftan 
uzaktan algılama, daha iyi istatistik, bir taraftan köy
lere yerleştirdiğimiz elemanlarla daha ciddî istatistik 
toplayaraktan memlekete daha emin istatistikler ge
tirmeye çalışacağız. 

Efendim, Yüksek Heyetinizin Bütçemiz hakkında 
gösterdiği ilgiye teşekkürlerimi sunuyorum, saygıla
rımı arz ediyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Balkan. 
Sorusu olan sayın üye?., isimleri alayım efendim, 

daha önce Sayın Akkılıç't yazmışitım, Sayın Gürtan, 
Sayın Devrimsel, Sayın Uyguner, Sayın Göktepe. 

Soruların çok kısa tutulmasını rica ederek sayın 
Ak'ktlıç'a söz veriyorum. 

Buyurun Sayın Akkılıç. 

MAHMUT AKKILIÇ — Teşekkür ederim Sayın 
Başkanım. Yalnız, aldığımız prensip kararında so
rular için süre kısıntısı yoktur efendim. Onu arz ede
rim. 

Şimdi efendim, Sayın Bakana verdikleri bilgi
lerden dolayı teşekkür ediyorum; ancak Sayın Ta
rım Bakanı, aynı zamanda Hükümetin bir üyesidir. 
Yani, «Efendim, istatistikler inanılmaz» demesi aca
ba nasıl mazur görülebilir ve tesadüf burada bir mi
safirimiz var, bu işin en sorumlusu; ben bunu doğru
su pek makul karşılayamadım. Eğer Devlet Planla
ma Teşkilatı ki, elimde Devlet Planlama Teşkilatı
nın 1983 yılı ekonomik raporu vardır, o raporda 
—1,9'dadır gayri safi millî hâsıla artışı. Maliye Bakan
lığı bu istatistiki Devlet Planlama Teşkilatından al-

— 267 — 



Danışma Meclisi B : 176 

iniştir, muhakkak ki bunlar birebirinin tamamlayıcı- I 
sidir. I 

Şimdi efendim, benim Sayın Tarım Bakanı Profe- I 
sör özbek'den öğrenmek istediğim husus şu : Yine 
bu 1983 Malî Yıllık Ekonomik Raporunda aşağı yu
karı 25 - 30 tarımsal ve hayvansal üretim var, bun
ların büyük çoğunluğuna destekleme alımı öngörül
müştür; ancak bunların içerisinde 1983 yılında tiftiğe 
destekleme alımı verilmemiştir, gösterilmemiştir. Ay
rıca, canlı hayvan, et ve benzeri hayvansal ürünlere 
destekleme alımı öngörülmemiştir. Merinos yapağı
sında yine 'burada 288 lira 1983 yılı için alış fiyatı 
gösterilmiştir,' ama ben biraz evvel yetkili bir arka- J 
daşımdan öğrendim; aşağı yukarı ortalama % 40 
zammıyla birlikte 500'ün üzerinde. Bu nasıl oluyor, 
Hükümetteki bakanlıklararası bu çelişki nereden do
ğuyor Sayın Bakanımız buna neden acaba gerekli il
giyi göstermiyorlar veya gösteriyor da neden burada 
bu şekilde yanlış yazılıyor? 

Şimdi efendim, incire, üzüme, tüm maddelere 
destekleme alımı uygulanıyor; ama bizim halkımı
zın yeterli beslenmesi için, sabahleyin Sağlık Bakan
lığının Bütçesini görüştük Sayın Bakan ve o bütçede 
'dendi ki, «Türkiye'de tüberküloz artıyor.» Neden ar
tıyor?.. Sağlıksız ve dengesiz, yetersiz beslenmeden 
artmaktadır. Sütün kilosu 35 liradan alınıyor üretici
den, 170 liraya satılıyor. Acaba bunu kontrol etmek 
ya da bumda müessir olmak Sayın Tarım Bakanının 
da bir nebze de görevi değil midir? Bunu öğrenmek 
İsterim. 

Ayrıca, biraz evvel konuşmalarında buyurdular ki, 
«Pamukta 100 bin ton artış var.» Pamuk tarlada ka
ça mal olmaktadır ve taban fiyatı nettir? Bunu öğ- j 
renmek istiyorum. Ben bunun fiyatlarını biliyorum; 
ama kendileri lütfedip bana söylerlerse;.. Ancak ma
liyet fiyatında destek fiyatı verildiğini ve de yetişti
ricinin bundan kâr edemediğini öğrenmiş bulunuyo
rum. Küspeden bahsederken, «Ayçiçeğinde de 100 bin < 
ton artış var» dediler. Ne kadar mutlu b'ir sonuç; ama 
bunun sonucu şöyle. Sabahleyin yine Ticaret Bakan
lığı Bütçesinde söyledik; acaba bundan haberleri var 
mıdır? Olması mutlaka lazım. Ticaret Bakanlığı bir 
ay içerisinde yüzde yüz fiyat artışı uyguladı ve bütün 
hayvancıları perişan etti. Buna neden acaba müdaha- I 
le etmediler? Daha önemlisi, kaliteyi bozdu. Önemli j 
ölçüde proteinini % 36, 38'den 28'e, selülozunu 13' 
den 21'e çıkarttığı halde maalesef Ticaret Bakanlığı 
mensupları, «Biz bozarız onlar kontrol eder» şek
linde ifade etmişlerdir. Sabahleyin de burada Tica
ret Bakanlığı bütçesinde ifade ettim; buna neden | 
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müdahale edilmemiştir acaba ve saklanmıştır küspe 
«Yoktur» diye fiyat artışı yapılmıştır maalesef biz
zat Ticaret Bakanlığı tarafından. Acaba Sayın Ba
kanımız ve Tarım Bakanlığı hayvancılığın hamisi ve 
koruyucusu olarak buna neden müdahale etmemişler
dir? 

RECEP MERÎÇ — Soru nerede? 
MAHMUT AKKILIÇ — Soru bulmuyor musu

nuz beyefendi?.. 
BAŞKAN — Efendim lütfen, karşılıklı görüşme

yelim. 
MAHMUT AKKILIÇ — Efendim, soya konu

sunda gerçekten soru sormaktan biz usandık Sayın 
Bakan da cevap vermekten herhalde usanmıştır tah
min ediyorum. 

Türkiye için gerçekten hayatî önem taşıyan bir 
konu; ama Sayın Bakan da baktı ki bu iş tutmadı 
pek fazla bunun üzerinde konuşmalarında durmadı
lar. Geçen sene bütçede sordum; «Sayın Bakanım, 
acaba ne kadar soya üretilecektir.» tahmini müm
kündür. «40 bin ton» buyurmuşlardı; ama 17 bin 
tonda kaldı. Gayet tabiî tahminde % 10, 20 hata, 
hata olur; ama yüzde yüz hata biraz fazla gibi geli
yor bana. Bu sene de getirdikleri, bize takdim bu
yurdukları raporun 20 nci sayfasında soya ile ilgili 
«Gerçekleşen ekim alanı 20 353 hektar, tahmini üre
tim 36 587 bin ton.» Ben dekar başına verimi yap
tım 179 kilo Sayın Bakanım; ama geçen seneki 
üretim dekar başına 114 kilo idi. Eğer gerçekten 
böyle bir senöde 179 kiloya çıkdılarsa, kendilerini 
kutlamak istiyorum; ama gerçek sonuç mudur bu? 
Bunu öğrenmek istiyorum. 

Ben bu sene bu kadar soya üretileceğine ihtimal 
yermiyorum. Sebep; geçen sene Ticaret Bakanlığı ile 
her ne kadar sabahleyin Ticaret Bakanı Sayın Can-
türk burada (Bir arkadaşın sorusu üzerine) «Tarım 
Bakanlığı ile ilişkilerimiz iyidir» demesine rağmen, 
ilişkilerden kasıt, yani iş münasebetleri... Aradaki 
bir üretici, birisi alıcı; maalesef bir araya gelip bir 
noktada birleşmedikleri için Ege'de geçen sene çok 
mükemmel heves vardı, sizin çok iyi bildiğiniz yöre 
olan Manisa'da da aynı heves vardı; ama alınmadığı 
için zamanında maalesef hepsi bu sene vazgeçmiştir. 

Şimdi soruya geliyorum; acaba bu sene bu veri
len arakam gerçek mMir? Ben buna inanmıyorum. 
İnşallah bir ay sonra bunun gerçek sonuçlarını ala
cağız ve o zaman görüşmek istiiyorum. Sayın Baka
nım buraya getirmişlerdir, Türkiye'nin soya ihtiyacı 
böyle 20, 30 bin ton değil, 100, 150, 200 bin tondur. 
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Gönül ister ki, önemli tedbirler getirilip bu miktar 
artırılsın. Amerika'nın soya yağı, tanesi ve küspe
sinden ihraç etmek suretiyle elde ettiği döviz 10 mil
yar dolardır Sayın Başkanım. Sayın Bakan önemli bir 
şekilde hevesle işe girdiler; ama yanlış bakteri uygu
laması, yanlış zamanda yanlış yere ekilmek suretiyle 
maalesef gidemedi ve en önemlisi de satın almanın, 
zamanında kurutamamanın eksik olması nedeniyle 
maalesef soya Türkiye'de başarıya ulaşamamıştır. Bu
nu acaba ne şekilde başarıya ulaştıracaklarını öğren
mek isterim? 

Saygılar sunarım teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akkılıç. 
Sayın Gürtan, buyurun efendim. 
HAYATİ GÜRTAN — Sayın Başkanım, Tarım 

ve Orman Bakanlığı Bütçesi üzerinde hazırladığım 
konuşmayı yapmaktan sarfınazar ettiğim malumunuz. 
Soru da sormayacaktım; ancak Sayın Bakanımız, ko
nuşması sırasında benim son derece hassasiyetle üze
rinde durduğum, yıllardan beri üzerinde çalıştığım 
bir konuya değindiler. Onun için, kendilerinden öğ
renmek isterim. Bu traktör konusu. 

Ülkemizde 410 bin traktör olduğunu ifade bu
yurdular; ekilen sahaya bunun bölündüğü takdirde 
çok küçük (Traktör başına düşen sahanın) olduğunu 
söylediler ki çok doğrudur, yerindedir. Traktörün 
amaç dışı kullanıldığı bfir gerçektir; bu konuda be
nim kişisel araştırmalarım da vardır. Hal böyle iken, 
katıldığını birçdk bilimsel seminerlerde, örneğin; îz-
mirdeki Tarımsal Mekanizasyon Seminerinde ve ba
zı ziraat fakültelerimizin yaptığı bilimsel çalışmalar
da Türkiye'de traktör sayısının bir milyon civarında 
olması lazım geldiği sık sık ifade buyurulur. 

Acaba, Sayın Bakanımız, teşkilatın başı olarak 
ve ayrıca bilim adamı olarak Türkiye'deki traktör sa
yısının rasyoneli nerededir, yaklaşık sayısı ne olmalı
dır, bu konuda kısaca bir cevap lütfunda bulunurlar 
mı? 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürtan. 
Sayın Devrimsel; buyurun efendim. 
FfKRt DEVRİMSEL — Sayın Başkanım; önce 

kısa bir konuyu açıkladıktan sonra soruyu sormam 
gerekiyor. 

Konu, Karadeniz bölgesinde ağaçlandırma ve or
man konusuyla ilgilidir. Karadeniz bölgesinin genel
likle yeşil ve sık ormanlık bir saha olduğu malum
larıdır. Anadolunun büyük ölçüde bozkır alanlarla 
kaplı olduğu düşünülürse, Karadeniz bölgesinde or

man açağlandırma konusunda Devletin ciddî bir gi
rişimde 'bulunmasına pek de gerek olmadığı görülü
yor. 

Arazi yapısı 'itibariyle tarıma elverişli arazinin 
çok dar olduğu bu bölgede şu örneği verirsem yadır
ganmasın; öyle yer var ki, (Gayet tabiî ki Sayın Ta
rım ve Orman Bakanımız ve teşkilatı biliyorlar) in
san kendisini belinden ağaca bağlayıp, uçuruma yu
varlanmamak için emniyete alarak, o dik arazide 
tarım yaparak ülke ekonomisine katkıda bulunma
ya çalışıyor. Toprak da bu ölçüde kısıtlıdır. Bu ka
dar kısıtlı tarıma elverişli toprak üzerinde çalışan bu 
insanların çalıştığı yerlerde Orman Teşkilatı 12 Ey
lül sonrası bir uygulamaya geçti. 

Araziler var, eğreltiliktür. Eğrelti, Karadeniz böl
gesi insanı için, bilhassa Rize yöresinin insanı için 
fındık tarlası, çay tarlası kadar önemlidir. Çünkü, 
hayvan altına serip, gübre yapıp onu kullanıyorlar; 
çünkü başka türlü imkânları yoktur. 

Şimdi bu bölgede ağaç cinsi olarak da, vatanda
şın evinin yanında gürgen ağacı var, kızılağaç var, 
bunları kendisi büyütmüştür; ama bunlardan dağda 
da var. Şimdi ormancılarımız, «Bu gürgen ağacı, 
kızılağaç orman ağacıdır, onun için bu yer orman
dır.» diyorlar, örneği var; şahsın evinin hemen ya
nında hayvanlarını bağladığı yerin hemen yanından 
kazıklan çaktılar ve (Gittim gördüm. Çünkü, konu 
daha detaylıdır da onun için söylüyorum) «Burası 
ormandır» dediler. Şahıs ise, «Dedemden, babamdan 
kaldı bu yer, işte vergi kayıtları» diyor. Hatta, bir 
şahsın çay bahçesinin içinde gürgen ağacı falan da 
bulunduğu için «Gürgen orman ağacıdır, bu yer de 
ormandır» diye çay bahçesinin bir bölümünü almış
lar. Adam 90 küsur yaşında. Kendisi bana bunu ay
nen anlattı. Adam kendilerine, «Ne yapıyorsunuz?» 
deyince, (Onun yerinin bitişiğine de fıstık çamı dik
mişler) «Atatürk ormanı yapıyoruz» demişler. Adam 
o zaman ilgili memura, «Ben üç yıl Atatürk'le bera
ber cephede harp ettim, şu parmağım tetik çekti, yo
ruldu. Atatürk bir gün dönüp bana demedi ki, «Oğ
lum, sen sağ kalıp da memleketine dönünce senin ora
daki arazini de benim adıma orman yapacaklar.» 
Ben bu araziyi düşmandan korudum, şimdi kimden 
koruyayım? Bu evimin yanındaki çay bahçesini niye 
alıyorsunuz?» diyor. «Sen onu git Konseye anlat» 
diyorlar. Bu gerçektir. 

Ben Sayın Bakanıma ve Sayın Orman Genel Mü
dürüne konuyu o zaman kısmen aktardım ve kendi
leri • o zaman bu ağaçlandırmayı ciddiyetle durdur
dular. Bundan dolayı kendilerine şükranlarımı arz 
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ederim. Konu böyle oldu; fakat 'bugün hâlâ orada I 
ağaçlandırma diye, tapu kayıtlarına bakılmaksızın, 
ağacın cins'ıne bakılarak tapulu yer orman sınırı 
içine alınıyor. Gayet ta'b'iî mülkiyet hakkını bazen 
tapu ispat eder; bazen de zilyetlikle ispat edilir, o da I 
Devlete ödediği vergi kayıtlarıyla olur. 

Mülkiyet hakkını saygı Anayasamızın ve toplum 
düzenimizin temelidir. Şimdi Karadeniz bölgesinde 
tarıma elverişli arazi bu kadar kıt iken, ağaçlandır
ma diye bir konu icat edilip (Ki, Anadolu bozkır- | 
lan dururken Karadenizde neyin ağaçlandırıldığını 
ben anlamadım zaten de) bu bölgedeki tarıma elve
rişli araziler gerçekten köylünün elinden alınmakta
dır. Yüksek Kaçkarlara doğru kısmen orman yolu 
yapılmaktadır. Köylü, orman yolu yapılmaması için 
Teşkilata karşı direnmeye hazırlanmaktadır. Vatan
daş ciddî biçimde kuşkuludur. 

Gerçi o zaman Sayın Bakanımızın ve Sayın Ge
nel Müdürümüzün talimatlarıyla bu iş kısmen dur
duruldu; fakat bu iş bir gün yine başımıza gelecek 
diye Demokles'in kılıcı gibi durmaktadır. 

Şimdi soruyu şöyle soruyorum : Vatandaşın bu 
kadar sıkışık durumdan kurtarılabilmesi için orman 
kadastrosu ile tarım kadastrosunun bu bölgeye bir 
an evvel götürülüp, gerçekten orman yeriyle tarıma 
elverişli yeri ve o bölgeden yetişmiş insanların ağa
cını ve bölge halkının ihtiyaçlarını da tam tespit ede- j 
fek gerçekçi biçimde tespite ne zaman yönelinecek- ! 
tir? İ 

Arz eder, teşekkür ederim. j 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Devrimsel, j 
Sayın Uyguner; buyurun efendim. 
M. FEVZt UYGUNER — Sayın Başkan; | 
Anayasamızın 44 üncü maddesi toprak mülkiyeti

ni düzenleyen bir maddedir ve bu maddenin ilk cüm
lesini okuyacağım : i 

«Devlet, toprağın verimli olarak işletilmesini ko
rumak ve geliştirmek, erozyonla kaybedilmesini ön
lemek ve topraksız olan veya yeter toprağı bulunma
yan çiftçilikle uğraşan köylüye toprak sağlamak 
amacıyla gerekli tedbirleri alır. Kanun, bu amaçla, 
değişik tarım bölgeleri ve çeşitlerine göre toprağın j 
genişliğini tespit edebilir.» 

Yeni Anayasamız 'bu hükmüyle, Devlete ve onun 
icra organı olan Tarım ve Orman Bakanlığına bir- | 
takım görevler vermiştir. Anayasamızın bu hükmünün 
verdiği görevler arasında, «toprağın verimli olarak 
işletilmesi» yer almaktadır. Toprağın verimli olarak 
işletilmesi için, evvela tespit, toprağın sınıflandırılma
sı lazımdır. Yani, hangi cins toprakta, hangi vasıf- j 
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taki toprakta, hangi iklim kuşağında, ekolojik şart
ları nazarı itibara alarak neler yetiştirilebilir, hangi 
mahsul en verimli şekilde yetiştirilir; evvela bunun 
tespiti lazım ki, ondan sonra toprağın gübrelenmesi, 
ıslahı ve verimlilik çarelerinin araştırılması onun pe
şinden gelen tedbirlerdir. 

Şimdi, Tarım ve Orman Bakanlığı toprağın Tür
kiye çapında sınıflandırılması hususunda ne gibi ça
lışmalar yapıyor, ne gibi tedbirler düşünülmektedir? 
Birinci sorum bu. 

İkinci sorum da; öteden beri memlekette bir teh
like başgöstermiştir; yani tahıl üretiminin birdenbi
re artmasıyla, yine vatandaş tabiriyle arz edeyim, 
traktörün çıkmasıyla bir tehlike başgöstermişıtir. Bu 
tehlike de, meraların daraltılması ve bunların tarım 
arazisi, daha doğrusu ekili arazi şekline çevrilme 
gayretidir. Acaba meraların ıslahı ve korunması hu
susunda Bakanlıkça ne gibi tedbirler alınmaktadır? 
Bu iki hususun cevabını Sayın Bakandan rica ediyo
rum. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uyguner. 
Sayın Göktepe de soru sormak istemişti; fakat 

şu anda salonda yoklar. 

Sayın Bakan; sorulara cevap lütfeder misiniz? 
TARIM VE ORMAN BAKANI SABAHATTİN 

ÖZBEK — Sayın Başkanım; 

Sayın Akkılıç, «Bir Hükümet Üyesi istatistiklere 
nasıl inanmıyor?» diyor. Cevabını ondan sonra ko
nuşan arkadaş verdi ve «410 bin traktör var diyor
lar. Profesörler de 1 milyon traktör var diyorlar.» 
dedi; Bana da «Hangisine inanıyorsun?» diye soru
yorlar. Ben de onlara soruyorum, hangisine inanı
yorlar?.. 

Sayın Başkanım; 
Yani, biz burada kimseyi karalamak için çalış

mıyoruz. Şimdi bir traktör ki, trafiğe kayıtlı değildir, 
bunun hesabını nereden çıkarırsınız?... Atılanı belli 
değil, döküleni belli değil, kırılanı belli değil, trafik 
kaydında yok. İstatistikler nereden çıkıyor?.. Satış 
müesseselerinden bir şeyler bulunuyor, onlar topla
nıyor ve ona göre bir istatistik çıkıyor; fakat geri 
kalan kısmı takip edilemiyor. Edilemediği için, öteki
ler oturuyorlar, onlar da hoca, Mahmut Bey gibi 
onlar da profesör, 1 milyon diyorlar, öteki de geli
yor 410 bin diyor; ben de Devletin kabul ettiği 410 
bin rakamını alıp kullanıyorum. Yani, inanmasam 
da kullanıyorum ben bu rakamları efendim, kullan-
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mak mecburiyetindeyim; daha iyilerini 'buluncaya 
kadar. Arz etmek istediğim mesele bu, hepsinde böy
le. 

MAHMUT AKKILIÇ — Bu da Devletin efen
dim, bir profesörün değil. 

BAŞKAN — Müsaade edin Sayın Akkılıç; s]z 
konuşurken hiç kimse müdahale etmedi; müsaade 
buyurun. 

TARIM VE ORMAN BAKANI SABAHATTİN 
ÖZBEK — Şimdi, hayvansal ürünlerden tiftik vesa
ire için niye tedbir alınmadı deniliyor. Biz, bunun 
için de kararname sevk etmişiz, kararname çıkma
mış; ona rağmen, geçen seneki tatbikatımıza ilaveler 
yaparak da fiyatlarımız şöyle teşekkül etmiş merinos 
yapağısında (O rakamlar da bizimkini tutmuyor. 
Onu müdüre sordum; nereden çıkıyor bu rakamlar 
dedim; yanlış o rakamlar diyor. Buyurun efendim, 
ben ne yapayım. O rakamlar yanlış, şimdi doğruları
nı veriyorum diyorlar) 64 - 70'e 525 lira veriyormu-
şuz, 60 - 62'ye 476 (Onlar hiç tutmuyor) 56 - 58'e 
434, 48 - 54'e 371 lira; ilave olarak da prim, birinci
ye 50, ikinciye 40, üçüncüye 30, dördüncüye 30 lira 
prim vermek suretiyle takviye ediyoruz. Biz, doğu 
yapağısında senelerce uğraştık bu işe, kararname çı
kartmaya uğraştık, kararnameyi çıkaramadık. Şimdi, 
sizin işaret ettiğiniz arkadaşın bu Mecliste konuşma 
imkânı olsaydı, kalkıp da o söyleseydi doğru mu 
söylüyoruz, yalan mı; kaç kararname sevk etmişiz 
biz ve nerede kalmış. 

Mahmut Bey, bunlar hep zapta geçiyor, biz ne 
yaptığımızı biliyoruz. 

MAHMUT AKKILIÇ — Onu biz de arzu edi
yoruz Sayın Bakanım. 

TARIM VE ORMAN BAKANI SABAHATTİN 
ÖZBEK — Zatıâliniz tabiî bileceksiniz. Süz, bura
nın üyesisiniz de biz dışarıdan gelmiş gibi... 

Gelelim pamuk meselesine; efendim, taban fiyat 
meselesinde biz şunu yapıyoruz; Tarım Bakanlığı 
olarak ben, planlama olarak Planlama, Ticaret Ba
kanlığı olarak Ticaret Bakanı, Snayi Bakanlığı ola
rak Sanayi Bakanı ve bununla ilgili daha başka bir 
bakanlık varsa, (O mahsulle) oturuyorlar bunlar bir 
tarafta maliyet fiyatlarını, bir tarafta taban fiyatla
rını alıp getiriyorlar; oturuyoruz hepimiz bir arada 
sonunda bir karar verip çıkıyoruz. Bunlar, bu karar
lar hep böyle çıkmıştır. 

Şimdi, tabiî pamuk fiyatları (Bizim rakamları
mız) maliyet 75 - 78 liradır tarladan toplanmış gel
miş olarak; verdiğimiz taban fiyat da 90-95 liradır. 

— 271 

12 a 10 a 1983 O : 2 

Yani, biz genelinde 20 lira fark vermişiz; nedir?.. % 
20. O nedir?.. Enflasyon. Burada verdiklerimiz, bü
tün ziraî mahsullerde, dikkat buyurun % 18 ila % 
23 arasındadır fiyat artışları bu sene; çünkü kabul 
etmişlerdir ki, bu sene enflasyon % 20 ila % 25 ara
sında olacak, daha fazla olmayacak. 

Binaenaleyh, biz enflasyonu şiddetlendireceğimiz 
yerde, enflasyon havasında tutalım. (Tıpkı benim 
bütçem gibi) vatandaş zarar görmesin artan enflas
yondan, o zararı telafi etmiş olalım diyerekten. Pa
muk fiyatı bu, hepsinde böyle; buğdayda da bunu 
yapıyoruz, arpada da bunu yapıyoruz, çok ciddî ça
lışıyoruz. 

Soyaya gelince; kusura bakmayın; ama değerli 
bir arkadaşımız soya tutmadı diye Mecliste söylerse, 
ben soyayı dışarıda nasıl tutturacağım. Soya tuttu. 
Niye tutmamış?.. İki senenin içerisinde hangi mah
sul, Türkiye'de bir tane gösterin, yeni bir mahsul ve 
ikinci ürün olaraktan 20 bin hektara çıkmış, 200 bin 
dönüme, onu bir de metrekareye vurursan 10 mil
yonlara çıkar; öyle yapmıyoruz, hektar veriyoruz, 
küçük gözüküyor; 200 bin dönüme çıkmış iki sene
nin içerisinde, tutmadı diyor. Çok tuttu. Ben, bay
ramda cenuptaydım, Serik'te köyleri gezdim; 600 ki
lo mahsul alanlar var; sizin o rakamlarınıza aklım 
ermedi. 

MAHMUT AKKILIÇ — Yapmayın canım. 
TARIM VE ORMAN BAKANI SABAHATTİN 

ÖZBEK — Mahmut Bey, afedersin, ben senin hu
yunu biliyorum da daha fazla ileriye gitmek istemi
yorum; çünkü bu işin tadı kaçar burada. 

Sayın Başkanım, biz soyada belki beklediğimiz 
rakamlara ulaşamadık; yani benim hedefime ulaşa
madık; ama bu ikinci ürün olarak yeni gelmiş bir 
mahsul. Tohumu zamanında geldi, bakterisi zama
nında geldi, kredisini zamanında aldık, geçensene 
(Bu sene) biraz aksadı, sulama vesaire şartları vardı 
ve iyi bir ekim yaptık. Köylü, Allah razı olsun efen
dim, diyor; istiyorlarsa, gitsinler köylülerle konuş
sunlar. Allah razı olsun Bey, cebimize yeniden para 
koydun diyorlar. Ne koyduk?.. 200 kilo mu koyduk 
(200 kilo kabul etsin) pekiyi 65 liradan ne eder bu?.. 
13 bin lira. Ne parası?.. Boş duran tarlanın ilave pa
rası. Kötümü ettik?.. 12 milyar ikinci üründen köy
lünün cebine para koyduk diyoruz; soyadan, susam
dan, mısırdan, şundan bundan. Kötü mü ettik?.. Na
sıl muvaffak olmamış?.. Alâ muvaffak oldu; ama 
de ki, istediğim gibi olmadı; başüstüne. Benim de is
tediğim kadar olmadı, ben de isterdm daha iyi olsun, 
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herşeyin bir acemiliği var. Bu tarım, ne olacağı belli 
değil, havanın nasıl gideceği belli değil; geçen sene 
1982 de biz daha çok ekin beklerken Haziran'da gü
zel bir yağmur yağdı, soya ekecekler pamuğa dön
düler Sayın Başkanım. Bunu, siz evvelden kestire bi
lir misiniz?.. 

Biz, tarımda (Vaktiniz yok da açılamıyorum) 
verdiğin Amerikan misaline gelince; daha geçen haf
ta müsteşarı burada idi, oturdum saatlerce konuştum 
Greynberg'de bu sene yüz seneden beri görmediği
miz kuraklık var Soil Bank'ı kullandık ekimi yaptır
madık, stoklarımız sıfıra indi diyen adam o. Demek 
ki, Amerika'da da oluyor bu. 

Sayın Başkanım, aslında kendimizi fazla müda
faaya lüzum görmüyorum, kanaatimiz ne ise, ona 
göre; yanlış bakteri uygulaması diyor; Allah rızası 
için, bir doçent idare ediyor, bu çocuk eş ister, şey 
eder. 

Efendim, Hayati Gürtan Beyefendi traktör mese
lesini sordu; arz ediyorum, bizim bildiğimiz traktör 
sayısı 410 bin; istatistikler öyle. Bu istatistikleri kim 
yapıyor?., tşte, şu şu şu kuruluşlar geliyor, İstatistik 
Enstitüsü de geliyor, beraber oturuyorlar, ellerinde 
birtakım doneler var; boştan atmıyorlar ya, ellerin
de bir şeyler var; ama ellerindeki rakamlar doğru 
olmazsa, çıkan neticeler de doğru olmaz. İngiliz ne 
diyor; istatistik, yanlış rakamların bir araya toplan
ması ilmidir. Öyle, ne geçerse eline onu topluyor-
sun, ondan sonra da rakam böyle çıkıyor... 

HAYATİ GÜRTAN — Ne olması lazım Sayın 
Bakanım, ben onu sordum. 

BAŞKAN — Efendim, soru sormayınız lütfen. 
TARIM VE ORMAN BAKANI SABAHATTİN 

ÖZBEK — Onu, müsaade ederseniz yazılı olarak 
bildireyim; çünkü orada bizim Planlamadan alacağı
mız bilgiler var. Ben, Birinci Plan yapıldığı sırada-
ziraat grubunun başkanıydım 1962'de. Biz, 60 bin 
traktörle Türkiye'nin bu arazisini sürüp biçeceğimizi 
zannediyorduk, 410 bine çıktı geçmiş senelerde bu 
yetmiyordu da her sene 100 bin ilave ediyorlardı, 
traktör için fabrikalar kuruluyordu, öteki fabrikalar 
daha % 15 kapasite ile çalışırken. 

Sayın Fikri Beyefendi, sizin kızılağaç ormanı, 
vatandaşın sıkışık durumu falan, o çok uzun bir 
mevzu; yalnız şu ferahlığı vereyim müsaade ederse
niz. 6831 sayılı Kanunda tadilatı yaptık, Kanun çık
tı, yukarıdan da tasdik edildi. 6831 sayılı Kanun, şu
radaki hadiselerin % 95'ini (Belki % 5'i kaçar) hal
ledecek, onun için üzülmeyin. Artık, bundan sonra 
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senin malın, benim malım, meyve ağacı mıydı, öbü-
rümüydü, ne idi sözlerini 6831 sayılı Kanunun yeni 
tadili ortadan kaldırıyor. 

Toprağın verimli olarak işletilmesi üzerinde ve 
sınıflandırılması üzerinde Sayın arkadaşlarımızdan 
bir tanesi fikir ileri sürdüler, tabiî esas gübrelemenin 
temeli o. Esas, oralara konacak bitkinin temeli o. Bu 
konu, Toprak Su Genel Müdürlüğünün hizmetleri 
içerisinde; bütün toprak klasifikasyonlarını onlar ya
pıyorlar, haritasını da onlar yapmış çıkarmışlardır, 
elimizde bir harita vardır, biz onlardan alıp istifade 
ediyoruz. 

Mera ıslahı, iki yoldan gidiyor; birisi orman, 
kendi içerisinde bulunan bilhassa erozyon, ağaç
landırma ve mera işini beraber götürüyoruz; hatta 
burada Orköy'ü de hizmete sokmak suretiyle ki, ke
çinin yerine öteki hayvanları koyalım. Bir taraftan 
da Ziraat İşleri Genel Müdürlüğü mera ıslahı mese
lesi üzerinde çalışıyor; işte padoklar yaparaktan, su
lukları yaparaktan, ekili bitkilerin cinsini değiştire-
rekten, yeni tohumlar ilave ederekten mera ıslahı 
üzerinde gidiyor. Yalnız şunu arz edeyim ki, belki 
tarım sektöründe şimdiye kadar söylediklerimizin için
de en zor mevzu bu mera ıslahı mevzuudur. İki yö
nüyle zordur. Birincisi, kendi kendine bırakılmış bir 
ortamda tabiatla mücadele ve ikincisi de buna sahip 
çıkanlarla çıkan hadiseler. 

Ağaçlamada beyefendinin buyurduğu hadise var. 
Köylü geliyor, «Bura benim» diyor; ama esas en 
büyük hadise meralarda çıkıyor ve benim Orman Ge
nel Müdürüm diyor ki, «Eğer bu mera meselesi ol
masa ben senede 100 bin değil 200 bin hektar yeri 
ağaçlarımı; ama her gidip de telin kazığını çaktığım 
yere 10 tane köylü geliyor ve «Bura mera ne yapı
yorsunuz?..» diyor ve hepimiz gerilemek mecburiyetin
de kalıyoruz.» 

Biz merayı ıslah edip daha fazla verimli hale ge-^ 
tirip, geri kalan kısımları ağaçlamak düşüncesindeyiz 
ve benim bütün temennim, inşallah Allah gösterir 
onu genç ziraatçilere ileride, mera hayvancılığı değil, 
ahır hayvancılığını elde edecek çalışmaları yapıp, bir 
an evvel yem bitkileri yetiştiriciliğini geliştirip, modern 
bir hayvancılığa dönüşmek. Yoksa Rahmetli Hocamın 
dediği gibi, sabahtan akşama kadar 20 kilometre ge
zer bizim koyun ortalam günde ve karnı doymadan 
da içeri gelir. 

Efendim, saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Değerli üyeler, Tarım ve Orman Bakanlığı Bütçesi 

üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
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Bölümlere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum. 

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI BÜTÇESt 

Bölüm 
(Prog.) Lira 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 5 181 596 OCÜ 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

111 Tarım hizmetleri 35 821 145 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

112 Hayvancılık hizmetleri 17 641 740' 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

113 Araştırma geliştirme ve kont
rol hizmetleri 766 425 0CÖ 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

114 Ormancılık hizmetleri 7 385 310 01001 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

9CÖ Hizmet programlarına dağıtı
lamayan transferler 1 921 30Ö 0CO 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Değerli üyeler, Tarım ve Orman Bakanlığı Bütçe
si Danışma Meclisimizce kabul edilmiştir, hayırlı ol
sun. 

Orman Genel Müdürlüğü Bütçesinin görüşülmesi
ne başlıyoruz. Bölümlere geçilmesini oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum. 
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ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇESİ 

Bölüm 
(Prog.) Lira 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 6 0152 503 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

111 Ormancılığın düzenlenmesi ve 
geliştirilmesi 9 581 556 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

112 Orman alanlarının ağaçlandı
rılması ve erozyon kontrolü 1 038 676 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

113 Millî Parklar ve avcılık çalış
maları 702 265 C0O 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına dağıtı
lamayan transferler ' 797 800 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

B Cetvelini okutuyorum. 

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇESt 

B — CETVELİ 
Gelir 
türü Lira 

2 Vergi dışı normal gelirler 18 172 800 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Değerli üyeler, Orman Genel Müdürlüğü Bütçesi 
Danışma Meclisimizce kabul edilmiştir. Her iki büt
çenin memleketimize, milletimize hayırlı ve uğurlu 
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olmasını diliyorum. Sayın Bakana, Bakanlığın değerli 
mensuplarına ve Bütçe - Plan Komisyonuna teşekkür 
ediyorum. 

TARIM VE ORMAN BAKANI SEBAHATTtN 
ÖZBEK — Sayın Başkan, ben de Bakanlığım adına 
zatıâlinize ve bütün üyelere teşekkürlerimi sunuyo
rum. 

İnşallah bu bütçe gelecek Hükümete faydalı hiz
metler getirir. Arz ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Değerli üyeler, Birleşime 15 dakika ara veriyorum. 

Kapanıma Saati : 17.05 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati : 17,20 

BAŞKAN : Başkanvekili Vefik KİTAPÇIGİL 
KÂTtP ÜYELER : A. Güngör ÇAKMAKÇI, M. Talât SARAÇOĞLU 

BAŞKAN — Değerli üyeler, 176 ncı Birleşimi
mizin üçüncü Oturumunu açıyorum. 

F) ULAŞTIRMA BAKANLIĞI BÜTÇESİ 
BAŞKAN — 1984 Malî Yılı Ulaştırma Bakanlığı 

Bütçesinin görüşülmesine başlıyoruz. 
Sayın Bakan ve Sayın Komisyon hazır. 
Bu bütçe üzerinde bir sayın üyemiz söz istemiş

lerdir. Sayın Özalp, buyurun efendim^ 
TEOMAN ÖZALP — Sayın Başkan, sayın üye

ler, Sayın Bakan, Ulaştırma Bakanlığının sayın yö
neticileri; 

Danışma Meclisimizin iki yıllık görev süresinde 
bütçeler üzerinde üç Ikez Ikonuşma olanağını buluyo
ruz. ilk 'bütçe konuşmalarında, tecrübeli bir parla
menter olan Sayın Hazer, «Bütçe müzakereleri sıra
sında her şey konuşulur, biraz da bütçe konuşulur» 
demişti. Ben de bu gerçekten yararlanarak, 1982 ve 
1983 yılı bütçe konuşmalarında Ulaştırma Bakanlı
ğı bütçesinde denizcilik konularımızı dite getirmiş, 
dar boğazları anlatmış ve bazı önerilerde bulunmuş
tum. 

Hemen şunu söyleyeyim ki, birkaç vyıldan beri bü
yük gelişmelere hazır gibi görünen denizoiliğimizde-
ki aşama, vaat edilen teşviklerin ve önlemlerin yete
rince yerine getirilmemiş olması nedeniyle, istenilen 
düzeye erişememiş. Gerçekte bu işle samimiyetle uğ
raşanların ümitleri bir ölçüde yitirilmiştir. Kanımca, 
gelişme için gerekli önlemler, ancak % 30 oranında 
gerçekleşebilmiştir. 

Ulaştırma Balkanlığı Bütçesi üzerinde bundan ev
velki yıllarda yaptığım her iki konuşmamda da de
nizcilik konularımızın değişik devlet otoriteleri ara
sında tam sahip çıkılmadan ele alındığını, bu neden
le bu konuda köklü tecrübeme rağmen, denizcilik 
sorunlarımızın hangi bakanlığın bütçe müzakeresi sı
rasında ele alınacağında kararsızlığa düştüğümü açık
lamıştım. 

Bugün de aynı durum devam etmektedir. Ülke
miz ekonomisinin gelişmesine çoik büyük katkı ya
pacağına inandığım denizciliğimizin tek bir sahibinin 
bulunmaması gelişmeyi önleyici en önemli nedenler
den biridir. Ulaştırma Bakanlığı, konunun tek sahibi 
olarak, bu işi yeterince yapabilecek kapasitededir. 

Sayın üyeler; bildiğiniz gibi, bütçe görüşmeleri 
bu yıl, bugüne kadar hiç görülmemiş bir şekilde çok 
kısa bir süre ile sınırlandırılmıştır. Geniş olan de
nizcilik konularımızı kısıtlı süre içinde özet olarak 
dahi açıklamak olanağı yoktur. Teşvik tedbirlerinin 
uygulanmaya başladığı yıllara oranla beklenilen ge
lişmeyi gösteremeyen denizciliğimiz üzerinde bun
dan evvel söylediklerim geçerliliğini çoğunlukla ko
rumaktadır. Bu aradaki önemli değişiklik, bekleni
lenden daha fazla oranda filo tonajımızın artmış ol
masıdır. Ancak bu artışa rağmen yabancı gemilere 
navlun ödemelerinde lehimize büyük bir gelişme ol
madığından, problemin yalnız tonaj artışı ile çözüle
meyeceği, modern işletmeciliğin gerektirdiği koşulla
rın hepsinin yerine getirilmesinin lüzumlu olduğu bir 
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kez daha ortaya çıkmıştır. Başarı ancak dünya de
nizciliğinde uygulanan işletmecilik usullerinin aynen 
uygulanması ve modern bir filo kullanılmasıyla sağ
lanabilir. 

Gerek gemi inşaatı endüstrimizin ve yardımcı 
endüstrinin, gerek ticaret filomuzun teknik ve malî 
sorunları yanında denizciliğin her konusunda çalışan 
personelin daha iyi yetiştirilmesi ve personele daha 
iyi çalışma olanakları sağlanması gibi önemli sorun
lar da çözüm beklemektedir. Limanlarımızın gelişti
rilmesi ve modern sistemlerle çalıştırılması, ayrıca 
limandan sonraki nakliyatın düzenli bir uyum sağla
yarak taşımacılık veriminin artırılması çok önemli 
bir sorundur. Bugün limanlarımız taşımacılığımızı 
karşılayabilecek kapasiteye erişmemiştir. Büyük li
manlarımızın hemen hemen hepsinde gemiler boşalt
ma için sıra beklemektedir. Bazan bu bekleme sıra
sı on günü dahi bulmaktadır. Bu durum karşısında 
artmakta olan filo tonajımızın taşımacılığında li
manlar gerekli yatırım yapılmadığı takdirde büsbü
tün çalışmaz hale gelecektir. 

İran - Irak savaşı ve Beyrut limanının kullanıl
maz hale gelmesi Mersin'i birdenbire bir transit li
manı şekline dönüştürmüştür. Ancaik bu tür bir ça
lışma şekline alışık olmayan ve uygun olarak (Tran
sit taşımacılığı için uygun olarak diyelim) donatıl
mamış Mersin limanı isteklere cevap vermekte zorluk 
çekmekte ve çok kârlı görünen transit taşıma limanı 
durumunu gemilerin yavaş yavaş Arap limanlarına 
kaymasıyla kaybetmeye başlamış bulunmaktadır. 
Mersin limanının bir transit taşımacılık limanı olarak 
gelişmesi ilerisi için de gerektiğinden, önlemler vakit 
geçirilmeden alınmalıdır. Transit taşımacılığın bu
günkü ölçülerle dahi t Türkiye'ye aşağı yukarı yılda 
yarım milyar dolar gelir sağlayabileceği söylenmek
tedir. 

Sonuç olarak: 
Denizciliğimizin gelişmesi ancak planlanan yatı

rımların gerçekleşmesiyle mümkündür. Büyük ra
kamlara ulaşan yatırımlar için yabancı kredi olanak
larından yararlanılalbilmelidk. Bundan sonra denizci
liğin her konusunda eğitilmiş personelle ve diğer dün
ya ülkelerinin kullandıkları usulle iyi bir işletmeci
lik yapmak gereklidir. Seçimden sonra gelecek hü
kümetlerin de bu konuyu samimiyetle ele almaları 
dileğimizdir. 

1983 yılında yürürlüğe konmuş olan on yıl süreli 
ulaştırma anaplanı elimizdedir. Yoğun bir çalışma so
nucu Ulaştırma Bakanlığının müspet katkılarıyla ha
zırlanan plan, bütün ulaştırma alanlarında ümit 

verici bir gelişme vaadetmektedir. Çok iyi bilinir ki, 
yatırımlar para olmadan sözle gerçekleştirilemez.; 

Sözlerimi bitirirken sorularımı da sormak, istiyo
rum müsaadenizle Sayın Başkan; tekrar soru sor
mamak İçin. 

Sayın Bakandan iki sorum olacaktır. Bunların bi
rincisi: 

Bütün ulaştırma sektörlerinde ulaştırma anapla-
nmda gösterilen on yıllık yatırımların 1983 progra
mına göre ne oranda gerçekleşebileceği ve görüşmek
te olduğumuz 1984 Yılı Bütçesinde öngörülen yatı
rım harcamalarının on yıllık ulaştırma planının 1984 
yılı bölümü için yeterli olup olmadığı; yeterli ise 
anaplanın ilk iki yılı sonunda yatırımların plana gö
re ne oranda gerçekleştirilebileceği konusundaki gö
rüşünüzü rica ediyorum? Bu, yalnız denizcilik değil, 
bütün ulaştırma sektörlerinde... 

İkinci sorum da denizcilikle ilgili, o da şu: 
Denizciliğimizin gelişmesi için öngörülen önlemler 

arasında Başbakanlığa bağlı bir Denizcilik Müsteşar
lığı kurulmuştur. Yaklaşık iki yıldan beri faaliyette 
bulunan bu kuruluşun çalışmalarında Bakanlığınız
la uyum sağlanabilmekte midir? Denizcilik Müste
şarlığının ayrı bir organ olarak yararlı olup plma-
dığı konusundaki görüşünüzü açıklamak mümkün 
müdür? 

Olması gerekenden çok az rakamlarla bağlanmış 
bulunan Ulaştırma Bakanlığı 1984 Malî Yılı Bütçesi
nin hayırlı olması dileğiyle Sayın Başkana, Yüce 
Meclise, Sayın Bakana ve Bakanlık mensuplarına say
gılarımı arz ederim efendim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özalp. 
Sayın Bakan; arzu ederseniz, sorular var, onları 

da sordurayım, zatıâliniz hem Bakanlık çalışmaları 
hakkında, hem de bu sorulara cevabı hep birden lüt
federsiniz. 

Soru sormak isteyen sayın üyeler?... Sayın Ak-
kılıç, Sayın Devrimsel. 

Evvela, yazılı bir soru geldi Sayın Kubilay'dan; 
onu okutuyorum. Ondan sonra sıra ile sizler de so
rarsınız. 

Sayın Başkanlığa 
Atatürk Barajı ve GAP Projesinin tahakkuku yal

nız bölgesel değil, Türkiye'nin kaderini olumlu yön
de etkileyecek önemli projelerdir. Ancak uygulama
lar ilerledikçe bazı yan çalışmalara da da şiddetle ih
tiyaç duyulacaktır, örnek olarak: 

1* Kara ve hava ulaşımı için Urfa - Akçakale 
istasyonu arasında tren yolu inşaatına başlanacak mı
dır? 
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2. Hava ulaşımına şiddetle ihtiyaç duyulacağın
dan daha önce ihalesi yapılan Urfa havaalanının 
inşaatına başlanabilecek midir? 

3., Urfa'da telefon kapasitesi artırılacak mıdır? 
İlgili Bakan tarafından açıklanmasını arz ederim. 

Nihat KUBİLAY 
BAŞKAN — Sayın Aklkılıç, buyurun efendim. 
MAHMUT AKKILIÇ — Teşekkür ederim Sayın 

Başkanım. 
Efendim; birkaç ay önce Türk uçaklarıyla canlı 

damızlık civciv taşınırken, İstanbul Yeşilköy'de tah
min ediyorum bir miktar civciv ölmüş. Bunun üze
rine Ulaştırma Bakanlığı, uçaklarla civciv taşınma
sını yasaklamıştı. Halbuki bu arada büyük ölçüde 
İhracat yapılması da söz konusuydu. Sayın Baka
nımıza gittik; «Evet, öldüğü için ben taşıtmıyorum, 
yasakladık. Gerekirse dışarıdan uçak bulup taşıtın.» 
dedi. Ben de kendilerine, «Sayın Bakanım, bu ülke
nin ihracatı ve memleketin döviz ihtiyacı bakımın
dan bunu düzeltmeniz lazım değil midir?» dedim. 
«Hayır» dedi. Şimdi sorum: Bugün ne durumdadır? 
Hâlâ o yasak devam ediyor mu, yoksa buna bir çö
züm buldular mı? Onu öğrenmek istiyorum, bir. 

ikincisi; Türkiye'deki hava meydanlarının durumu, 
bilmem son günlerde gideniniz varsa (Muhakkak 
vardır) maalesef acıklı durumda. İnsanî bir müna
sebettir; yolcunun yanında uğurlayanı vardır, karşı
layanı vardır; fakat 'bunlar kesinlikle meydan bina
sına sokulmuyor. Emniyet bakımından gayet tabiî 
her türlü tedbire, aramaya katılıyoruz; ama haydi 
şimdi yaz, yarın kış olduğu zaman bütün millet dı
şarıda sokakta mı bekleyecek yolcusunu uğurlayacağı 
veya karşılayacağı zaman? Geçende benim yabancı 
misafirlerim vardı, karşılamaya gittim; fakat kimse
yi bırakmıyorlar içeriye. İnanın herkes dışarıda pe
rişan geziyor. Acaba emniyet tedbirleri alınmak su
retiyle yolcuların karşılayıcılar veya uğurlayıcıları 
bu hava meydanlarının binalarına sokulamaz mı? 
Onu sormak istiyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akkılıç. 
Sayın Devrimsel, buyurun efendim^ 
FİKRİ DEVRİMSEL — Sayın Başkanım; Sayın 

Bakanımızdan iki sorum var. Birinci sorum : Türki
ye'nin kaç yılda otomatik telefona tüm il ve ilçele
rinin kavuşturulacağı hususu planlanmış mıdır, bu 
hususta bize bir tarih verebilirler mi?. 

İkincisi : Deniz taşımacılığının maliyette daha ucuz 
olduğu bellidir. Denizde yolcu taşımacılığı işini Dev
letin uzun yıllardan beri beceremediği bir gerçektir; 
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şimdi de aksamaktadır, şimdi de yok ya... Hatta Ka
radeniz hattına Devlet, yolcu taşıyan gemi koyama
maktadır. Denizlerde yolcu taşıma işinde özel sektöre 
bir imkân tanımayı acaba Bakanlık düşünüyor mu? 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Devrimsel. 
Sayın Bakan, buyurun efendim, 
ULAŞTIRMA BAKANI MUSTAFA A. AY

SAN — Sayın Başkan, Danışma Meclisimizin sayın 
üyeleri; 

İzin verirseniz 1983 Yılı Bütçe uygulaması so
nuçları ile 1984 yılında alacağımız sonuçlarla ilgili 
olarak bir genel konuşma yapacağım. O sırada zan
nederim sorulardan birçoğu cevaplanmış olacaktır. Ge
ride kalan sorulara da cevapları sunmaya çalışaca
ğım. 

önce, sözlerime başlarken burada Bütçemiz üze
rindeki çalışmalar, Bütçe-Plan Komisyonundaki çalış
malar ve burada öne sürülen görüşler ve eleştiriler 
konusunda hepinize şükranlarımı sunar, hepinizi en 
içten saygılarımla selamlarım. 

1984 Yılında Devlet Bütçemizin genel dengesi 
içinde Bakanlığımıza ayrılan ödenekler yeterlidir. Ta
sarruf anlayışı içinde hazırlanan mütevazi Bütçemi
zin Yüce Meclisinizce kabul edileceğini ümit ediyo
rum. 

Bu konuşmamda ülkemizin ekonomik ve sosyal 
gelişmesinde önemle yer alan özellikleriyle halkımı
zın ilgi ve eleştirilerine konu olan ulaştırma ve ha
berleşme hizmetlerini yürüten topluluğumuzun 1983 
Malî Yılı içindeki çalışmalarıyla ilgili bilgiler sunma
ya çalışacağım. 

Topluluğumuz, ülkenin en küçük yerleşim birimle
rine kadar günün 24 saatinde vatandaşlarımızın ta
leplerini kesintisiz karşılamaya çalışmaktadırlar. Kuş
kusuz bu kısa konuşmada son Bütçe yılında yaptık
larımızın ve gelecek yıl içinde alınacağı öngörülen so
nuçların ayrıntılarını sunmak imkânı yoktur. Bununla 
birlikte kısa bir özeti yapâbileceşimi umuyorum. 

Sayın Başkanım; 
Hükümetimiz, ulaştırma ve haberleşme hizmetle

rinin en kısa zamanda çağdaş seviyeye ulaştırılması 
için yapılması gerekenleri tespit ederek uygulamasına 
geçmiş bulunmaktadır. Uygulamaya konan 10 yıllık 
ulaştırma ana planına ek olarak 10 yıllık haberleşme 
ana planının hazırlıkları da son safhaya gelmiş bu
lunmaktadır. Sayın Başbakanımızın direktifleriyle ulaş
tırma ve haberleşme ana planlarına kavuşmamız ül
kemiz için büyük önem taşımaktadır. 
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Halkımıza daha iyi bir hizmet sunabilmek için 
kuruluşlarımızda özellikle koordinasyona, fiyat artır
madan kaynak sağlamaya, mevcut imkânları çn iyi 
şekilde kullanmaya; meslekiçi eğitime, hizmetleri ge
liştirici yönetim denetimine, çağdaş teknolojiye za
man kaybetmeden geçişe önem verilmiştir. Bu amaç
la geçen yılki Bütçe konuşmamda üzerinde durdu
ğum koordinasyon toplantılarıyla kuruluşlarımızda 
yardımcı bir amaca yönelik, teftişten ayrı olarak uy
gulanan yönetim denetiminden iyi sonuçlar aldığımı
zı söylemek isterim. 

Şunu memnuniyetle ifade etmek isterim ki, Büt-
çe-Plan Komisyonunda değerli Komisyon üyelerinin 
belirttikleri gibi, kuruluşlarımız malî ve hizmet arzı 
yönlerinden önemli gelişmeler göstermişlerdir Bütün 
kuruluşlarımız yıl içinde önemli tutarlarda kâr ve 
kaynak sağlar durumdadırlar. Hizmet kalitesinde de 
belirgin iyileşmeler sağlanmıştır. Bu başarıları nede
niyle huzurlarınızda, başta yöneticileri olmak üzere 
yurtsever duygular, feragat ve fedakârlık içinde hiz
met veren bütün görevlilere teşekkürlerimi sunuyo
rum. 

Son yılda alınan en önemli sonuçlardan bir kısmı 
limanlarımızla ilgilidir. Geçen yıl başlanan bu alan
daki tedbirlerimiz olumlu sonuçlar vermeye başlamış, 
yükleme ve boşaltma hizmetlerimizde önemli kolay
lıklar ve büyük artışlar sağlanmıştır. Halen tatminkâr 
seviyede izlenemeyen, değişik tonajdaki 5 bin adet 
geminin faaliyetleri dahil, sicilleriyle bu gemilerde 
çalışan yaklaşık 65 bin genii adamı sicillerinin bil
gisayara aktarılarak takibi çalışmalarına başlanmıştır. 

Karayolu taşımacılığı alanında alınan tedbirler ge
lecek zaman içinde ülkemiz karayolu taşımacılığını 
Avrupa ülkeleri arasında önemli bir yere ulaştıracak 
ilk olumlu sonuçlarını vermeye başlamıştır. Taşıma
ları düzenli ve güvenli kılmak amacıyla Bakanlığımız
ca hazırlanan Karayolu Taşıma Kanunu Tasarısı Yü
ce Meclisinizce kabul edilerek Millî Güvenlik Konse
yine intikal ettirilmiş bulunmaktadır. 

Demiryolu ulaştırmasında önümüzdeki birkaç yılda 
çok iyi sonuçlar verecek projeler uygulamaya konmuş, 
işletmede ilk sonuçlar alınmaya başlanmıştır. 

Yolcu ve yük vagonu .elektrikli banliyö treni ima-
latıyla ana hat lokomotif yenilemeleri hızlandırılmış
tır. 1984'te imal edilecek 55 lokomotif için bütün sa
tın almalar tamamlanmıştır. 

önceki üç yılda ortalama 60 kilometre olan yıllık 
yol yenileme miktarının 1983'te 250.ve önümüzdeki 
iki yılda da 50Û kilometreye artırılabilmesi için ge
rekli tedbirler alınmış bulunmaktadır. Bu amaçla yol 

yenileme makinelerinin alımı yapılmış ve bu büyük 
sorunun dünyadaki en ileri teknoloji ile çözümüne ula
şılmıştır. 

Yolcu ve yük taşımalarında önemli gelişmeler sağ
lanmıştır. tik aşamada Ankara'dan İstanbul'a gidiş 
için satılacak biletlerin rezervasyon ve bilet satış iş
lemlerinin elektronik sistemle yapılmasına başlanarak 

| modern bir işletmeciliğe ilk adım atılmış bulunmak
tadır. 

Trenlerimizin ve garlarımızın temizliği için bir se
ferberlik başlatılmış olup, temizlikte sürekliliğin sağ
lanması ve daha iyiye götürülmesi için çalışmalara 
yoğun bir şekilde devam edilmekte, vagon yıkama 
tesisleri yaygınlaştırılmaktadır. 

Tehirlerde düşüş sağlanmıştır. Alınan işletme ted
birleriyle trenlerimizdeki doluş oranları % 70'in üze
rine çıkarılabilmiştir. 

50 adet yol manevra lokomotifi satın alınmak üze
redir. Aynı zamanda imalatı da öngören bir lisans 
anlaşmasını kapsamakta olan bu sözleşme gelecek yıl
larda söz konusu manevra lokomotifinin Eskişehir 
fabrikamızda imal edilmesini sağlayacaktır. 

Çekiş gücü alanındaki büyük ihtiyaçlar nedeniyle 
ayrıca 35 adet ana hat lokomotifinin imalatını da 
mümkün kılacak şekilde alım çalışmalarına devam 
edilmektedir. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Denizyolu ulaştırmasında dünyadaki büyük nav

lun krizine rağmen önemli sonuçlara ulaşılmıştır. Son 
yıllarda gerçekleştirilen kapasite artışları iyi sonuçları
nı vermeye başlamıştır. 

Orta Doğu ülkeleriyle ticarî ilişkilerimizi geliştir
mek amacıyla Hükümetimizce başlatılan Kızıldeniz 
hattı Basra körfezine kadar uzatılmıştır. Bu hattın 
Uzak Doğuya kadar götürülmesi çalışmaları sürdü
rülmektedir. 

Tersanelirimizin iş hacmi genişletilmiştir. Kapasite 
kullanımında tersaneler arasında büyük farklılıklar ol
makla birlikte, son iki yılda yükselen ütilizasyonun 
%50-60 civarına geldiği tahmin edilmektedir. 

Havayolu ulaştırmasında da önemli dünya kriz
leri vardır. Buna rağmen aldığımız sonuçlar dünya 
havayollarındaki sonuçlara nazaran daha iyidir. 

Ülkemizin ihtiyaç duyduğu Sivil Havacılık Ka
nun Tasarısı Yüce Meclisinizden geçmiş bulunmak
tadır. 

Yolcu uçak filomuzun kapasite artışı, küçük mey
danlara uçuş yapılması, kargo uçaklarının hizmete 

I verilmesi ve alınan diğer tedbirlerle taşımaların artı
rılması sağlanmıştır. 
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1981 ve 1982'de Amman, Bağdat, Dahran, Kahi
re, Tahran ve Stockholm'e tarifeli uçak seferleri açıl
mış, 1983 yılı içinde de Orta Doğuda Kuveyt sefer
lerine başlanmıştır. Bahreyn ve Dubai ile Hindistan' 
da Bombay'a uçak seferleri açılması için çalışmalar 
sürdürülmektedir. 

Havacılık hizmet kalitesinin artırılmasına önem 
verilmiş ve tehirler 1981'de % 33'e, 1982'de % 22'ye 
düşürülmüştür. 1983'te uluslararası ölçülere indirilmiş 
olan tehirlerin aynı seviyeyi koruduğu görülmektedir. 

Çağdaş seviyede hizmet ve yabancı havayollarıyla 
rekabet etme imkânını bulacağımız Yeşilköy Havali
manı Yeni Terminal Binası hizmete verilmiştir. 

Şehir-terminal ve apron yolcu taşımacılığı için 
USAŞ tarafından planlanan yatırımda Ankara pilot 
bölge olarak seçilmiş ve uygulamaya başlanmıştır. 

Haberleşme alanında 1983'te alınan sonuçlar önü
müzdeki birkaç yıl içinde yapılacak büyük ilerleme
lerin habercileri özeli iğindedir. On yıllık haberleşme 
ana planı hazırlıkları son safhadadır. PTT'miz 1983 
yılında bu plana uygun olarak çalışmalarına başla
mıştır. Bu plan telekste iki yıl, telefonda on yıl için
de beklemesiz hizmet verme imkânlarını araştırmış 
ve bulmuştur. 

Turistik şehirlerimizin otomatik şehirlerarası ve 
milletlerarası konuşma imkânları yaygınlaştırılmış
tır. 

İstanbul ve Ankara'da «01» servisinde bilgisayara 
geçilmiş olup, 1984 yılı içinde de İzmir'de uygula
maya geçilmesi beklenmektedir. 

Daha ekonomik olması ve daha kaliteli hizmet 
vermesi nedeniyle sayısal telefon santrallarının ül
kemizde imalatı için anlaşma yapılmıştır. 

En son teknolojik uygulama olan teleks, teleteks 
ve DATA hizmetlerini aynı santral içinde çözüm
leyen elektronik santralin ve Avrupa ülkeleriyle uy
dular aracılığıyla haberleşmeyi sağlayacak ikinci yer 
istasyonunun ihaleleri yapılmıştır. 

Şehirlerarası ve milletlerarası konuşmalarda oto
matiğe geçiş çok hızlandırılmıştır. Alınan sonuçlar 
hedeflerin ilerisindedir. 

Kırsal alanda yaşayan vatandaşlarımızın haberleş
me hizmetlerini sağlamak üzere köylerin telefona ka
vuşturulması çalışmalarımız hızlandırılmıştır. Bu top
lantıya gelmeden önce Genel Müdürden aldığım bil
giye göre, yıl sonu hedefi köy telefonlaşmasında bu
günden gerçekleşmiştir. 

Elektronik sistemlerle donaıtılacak Ankara, istan
bul posta işleme merkezleri ihalesi 1983 yılında ger

çekleştirilmiş olup, önümüzdeki yıllar içinde yaygın
laştırılmasına çalışılacaktır. 

Sayın Başkanım, sorular içinde bazı belirli nok
talar var., İzin verirseniz birkaç dakikada da onlara 
temas edeyim. 

BAŞKAN — (Hayhay, zaten konuşmanız tam Ge
nel Kurulun kabul ettiği süre içinde tamamlandı Sa
yın Bakan; binaenaleyh, sorulara cevap lütfedebilir
siniz.: 

ULAŞTIRMA BAKANI MUSTAFA A. AYSAN 
— Sayın Başkanım; soru sahipleri sırasına göre bir
kaç sözle hepsine cevap sunmaya çalışacağım. 

Sayın Özalp'in soruları arasında iki grupta açık
lama isteği vardır. Bunlardan bir tanesi denizcilik 
alanındaki teşviklerle, diğeri de limanlardaki geliş
melerle ilgilidir, 

Ülkemizde uygulanan denizcilik teşviklerini geçen 
yılki çalışmalarımız içinde dünya uygulamasıyla kar
şılaştırdık. Gerçekten ülkemizde uygulanan teşvikler 
dünya standartlarıyla, dünyadaki uygulama ile karşı
laştırıldığı zaman küçümsenemeyecek ölçülerdedir. 
Bu teşviklerin ayrıntılarını gözden geçirmek için vak
tim yok. Yalnız teşvikler gözden geçirildiği zaman 
ulaşılan sonuç şudur iki, gerek kredilendirmede, ge
rekse başka suretlerle Hükümetimizin son üç yılda 
denizciliği bütün imkânlarıyla teşvik etme konusun
da Türkiye'de Cumhuriyet tarihinde hiç yapılmamış 
bir gelişmeyi gerçekleştirdiğini rakamlarla söylemem 
mümkündür. Üç yılda deniz ticaret filomuz tam iki 
katına çıkarılabilmiştir. Bu teşviklerin uygulanmasın
da ve alınan sonuçlara teşvik edilen gemicilerimizin 
ve tersanecilerimizin uymasında bazı sorunlarımız 
vardır; ama bütün teşvik alanlarında böyle sorunlar 
vardır. Sorunların üzerine gidilmektedir; çözüm bu
lundukça da uygulamaya konulmaktadır; ama bu 
Hükümetin deniz ticaretini geliştirmekte aldığı so
nuçlar gerçekten çok önemlidir; hem tersanecilikte, 
hem de gemi işletmeciliğinde çok önemli sonuçlara 
ulaşılmıştır. Mesela geçen yıl (ithalatımızın % 60'ını, 
Cumhuriyet tarihinde ilk defa kendi gemilerimizde 
taşımışızdır. Dünyadaki navlun krizine rağmen elde 
edilen işletmecilik başarısı hiç küçümsenmemelidir. 
Bu soruya bu kadarla İktifa ediyorum. Daha fazla 
açıklamaları rakamlarıyla Bakanlığımızdan yapmak 
ımümkündür.1 

Limanlardaki sıkışıklığa gelince: 
Sayın arkadaşlarım; 
Limanlarımızda altyapı noksanlarımız vardır. Na

sıl Türkiye'de ekonomik gelişmişlik düzeyimize göre 
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/birçok alanda enfrastrüktür noksanlarımız var ise, 
(Enerjide, ulaştırmada, tarımda vesaire) burada da 
enfrastrüktür noksanlarımız vardır; yani rıhtımla
rımız yeterli değildir, limanlarımızın sayısı yeterli 
değildir, içerideki cihazlar yeterli değildir. Bunların 
takviye edilmesi çok yüksek finansman tutarlarına 
varmaktadır. 'Bizim Hükümetimizin limanlarla ilgili 
yaptığı uygulama son derece de ümit vericidir. Bir 
örnek vereyim : 

Bir limanımızın kapasitesi 2 milyon ton idi ve 2 
milyondan fazla elleçleme yapılamayacağı tahmin edi
liyordu. Aldığımız tedbirlerle biz bu limanımızdan 
1982'de 4,2 milyon ton transit taşıması yaptık. Bu yıl 
5 milyona yaklaşacaktır. Bu çok kısa sürelerde elde 
edilmiş çok büyük başarılardır. Bu başarıları nasıl 
elde ettik?,,. Liman teçhizatını 'takviye ederek. 2 yıl 
içinde krediyle 75 milyon dolarlık liman teçhizatı alıp 
koyduk, bütün limanlarımıza. Gerçekten büyük li
manlarımız; mesela, konuşmada örneği verilen Mersin 
Limanımız bugün modern bir liman, Avrupa ölçü
sünde, Batı ülkelerindeki ölçüde modern bir liman ol
mak için çok temel yatırımlarını yapmış bulunmak
tadır; ama alan çok sınırlıdır orada. Büyük para mik-
tarlarıyla ilerideki yıllarda daha da geliştirilebilir. 
Ulaştırma ana planımızda limanlarımızın kapasitesi 
çok önemli bir biçimde takviye edilmektedir, ilerideki 
10 yılda bu ana plan uygulanırsa, orada da tamamen 
eksiklerimizin ortadan kalkmasına imkân yoktur; fa
kat çok doyurucu sonuçlara ulaşabileceğimizi tahmin 
ediyorum. 

Sayın Kubilay arkadaşım yazılı sorusunda; «Ata
türk Barajının gerektirdiği gelişmeler yapılacak mı
dır?» diye soruyor. Bu soru sorduğu bu projeler ko
nusunda henüz bir belirli proje elimizde yoktur. Me
sela; Urfa Havaalanı yapımı için bir proje yoktur, 
Urfa-Akçakale demiryolu yapımı için bir proje yok
tur. 

Yalnız Sayın Arkadaşıma söylemek isterim ki, 
Atatürk Barajı ve Güney Anadolu Projesi hepimizin 
heyecanla izlediği ve bir an evvel gerçekleştirilmesi
ne çalıştığı bir projedir. Bildiğiniz gibi bu projede 
Hükümetimiz çok önemli adımlar atmıştır. İnşallah 
gerçekleştirdiği zaman Ulaştırma Bakanlığı kendine dü
şen görevi yapacaktır. Bu sözünü ettiği projeler Gü
ney Anadolu Projesinin başarısı için gerekli olursa, 
o zaman görevde bulunan Hükümetler her türlü ted
biri alarak uygulamaya geçeceklerdir. Bizim Hüküme
timizin şimdiden aldığı tedbirler bütün bakanlıklar için 
bu projeyi destekleme yönündedir. Aynı anlayış ileri
de de devam edecektir ve burada problem çıkacağı-
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nı tahmin etmiyorum; ama elimizde belirli projeler 
yoktur. 

Sayın Akkılıç, civciv taşıması konusunda soru sor
du. Tabiî bu bizim çok küçük bir işimizdir; canlı 
hayvan taşıması ve alışmadığımız bir işimizdir. Yal
nız taşımacımız değil, üreticilerimiz de böyle bir hiz
mete alışmamış bulunmaktadırlar. Civciv taşımasının, 
yapılan incelemede çok teknik bir iş olduğu anlaşıl
mıştır. Bu teknik işin teknik gereklerine göre hazırlık 
yapılıncaya kadar da bu işten vazgeçtik. İleride tek
nik gelişmeler sağlanabildiği takdirde kargo tesisleri
miz bu türlü taşımaları yapacak hale geldiği takdirde 
tabiî bu taşımalar da yapılacaktır. 

Hava meydanlarımızda da, limanlarımızda olduğu 
kadar, belki de onlardan daha fazla altyapı noksan
ları vardır. Bilhassa terminal hizmetlerimizin noksan
lığını biliyoruz; fakat bu alanda da çok önemli bazı 
gelişmeler içindeyiz, önemli projeler uygulanmakta
dır. Bildiğiniz gibi geçen hafta hepimize gurur ve
ren Yeşilköy Terminali açılmıştır. Tam anlamıyla 
Türk Hava Yollarının dış tarifeli seferlerinin hepsi 
şimdi oradan yapılmaktadır. Hava meydanlarımızdaki 
altyapıda, uçuş emniyetini sağlayan ve uçuş emniyetini 
artıran yatırımlara öncelik verilmektedir. Ulaştırmacı-
ların üzerinde çok durdukları nokta, evvela emniyet
tir. Onun için terminal tesislerimizin belki bir süre 
daha istenilen ölçülere varması gecikebilir; ama üze
rinde çalışmalar yapılmaktadır. Hemen her hava mey-
danımızdaki terminal tesisinde bir inşaat görüyorsu
nuz; o projeler tamamlandığı zaman bu meydanları
mız da hepimize gurur verir hale gelecektir. 

Sayın Devrimsel, «Kaç yılda otomatiğe geçece
ğiz?» diyorlar. Otomatiğe geçtik, hızla yürüyoruz. 
Biz hedefi 10 yıllık haberleşme planında şöyle tespit 
ettik: 2 yılda telekste problem bitecek; yani 1984 
yılının sonunda bitecek ve 10 yıl sonra da bekleme
siz telefon verebileceğiz ve aşağı yukarı yüzde 95'i 
de otomatik olacak; verilen telefonların, çalışan te
lefonların yüzde 95'i otomatik olacak. 

Bunun için biliyorsunuz iki önemli proje uygu
lanmaktadır. Bir tanesi, dünyada uygulanan en yük
sek teknolojiyi Türkiye'ye getirecek santral fabrika
larının yapımı için hazırlık vardır. Sözleşmelerden 
biri yapılmıştır, biri yapılmak üzeredir. Sayısal sant
ral imalatı dediğimiz odur. Hem santral imalâtı ka-
pasitesini çok genişletecektir, hem de en ileri tekno
lojide; yani şehirlerarasında telsiz haberleşmesini sağ
layacak, telefonda telsiz akım götürecek bir proje 
uygulamaya konmuştur. Bu projenin büyük potansi
yeli vardır. Düşündüğümüz ileride 2 veya 3 santral 
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fabrikasında Türkiye'nin santral ihtiyacı karşılandığı 
zaman PTT kendine düşen hizmeti tamamlamış ola
caktır. Bunun için 10 yılda sıfır beklemeye ulaşma 
hedefi bile çok atılgan bir hedeftir; fakat bu yıl uy
gulamaya koyduğumuz haberleşme anaplanı; ki, 
PTT'nin 10 yıllık planıdır uygulamaya koyduğumuz, 
bu PTT'nin 10 yıllık planında 10 yıl sonra her iste
yene o gün telefon verme hedefi vardır. İnşallah ula
şırız. 

Sorunuzun içinde benim için önemli olan iki şey 
var : Ulaştırma ve haberleşme planlarında bizim ön
gördüğümüz hedeflere 1983'te ulaşıldı mı?.. Bugün 
bütün sektörlerimizde 1983 hedeflerinin önündeyiz; 
yıl sonunda rakamlar açıklanacaktır. Bugün aylık 
olarak Bakanlıkta takip edilmektedir; hedeflerimizin, 
yatırımda ve işletmede önündeyiz. Haberleşme ana-
planında yine öyleyiz; ilk yıl uygulamasında önün
deyiz. 1984 yılında ayrılan ödenekler ulaştırma ana-
planının hedeflerine yaklaşık olarak uygundur. 

Fizik hedeflere ulaşılacağını, çok yakın yanılmay
la söyleyebilirim, yüzde 5 - 10 oynayabilir; fakat fi
zik hedeflere ulaşabileceğiz. Finansmanda güçlük çe
keceğimiz belli; ama onun da tedbirleri planın için
de vardır. Halen bütün sektörlerde plan öngörüleri
nin ve hedeflerinin önündeyiz; hem de çok önünde
yiz. Bir örneği biraz önce genel konuşmamda ver
dim. 

Köy telefonlaşmasında 1982 programı 298 köy 
idi, Sayın Devrimsel. Biz o sene biraz aldığımız ted
birlerle bunu 500'e çıkardık. 500 köye telefon götü-
tereceğiz, dedik; 485 köye telefon götürdük; bunu 
1982 yılında fiilen götürdük. 1983 programını yapar
ken, ilk düşüncelerimize göre program 450 idi, prog
ramı 1 250'ye çıkardık; yine finansman tedbirlerini 
alarak. Ondan sonra 1 500'e çıkardık. Şimdi 1 440' 
mı yaptık. Zannederim ki, bu yıl 1 600'e çıkacağız. 
Hemen hemen bütün hedeflerimiz böyledir. Burada 
rakamlar aklımda onun için söylüyorum. 

Denizde yolcu taşımacılığı Denizyollarının teke
linde değildir. Böyle bir yanlış anlama var, onu açık
ça belirtmek istiyorum. Kurallarımıza göre kabotaj 
hattımızda bütün Türk Bayraklı gemiler istedikleri 
gibi yolcu taşımacılığı yapabilirler. Şehir hatlarında 
bir tekel vardır; ama şehirlerarasında böyle bir tekel 
yoktur. Yalnız özel işletmelerimiz yolcu taşımacılığı 
ile fazla ilgilenmiyorlar. Bendeniz zorlamak da iste
dim. Onlarla toplantılar yaptım; «Bunu yapınız» de
dim; ama basından duyduğunuz gibi, çok az bazı 
denemeler var özel kesimde yolcu taşımacılığında. 

t Fakat söylemek isterim ki, şimdiki Ulaştırma Bakan
lığı politikası, eğer ilgilenen olursa bunu her fırsatla 
desteklemektir. 

Sayın Devrimsel, Karadeniz hattına sefer açtık. 
Zor şartlar altında açtık. Yarımdır; doğrudur söyle,-
diğiniz. Fakat zaman içinde tamamlanacaktır herhal-

I de. Şimdilik yapabildiğimiz bu kadar. 

I Ulaştırma anaplanının yanında, Sayın Özalp'in 
Deniz Müsteşarlığı ile ilgili bir sorusu vardır; onu 
atladım zannediyorum, şimdi sunuyorum: Deniz 

i Müsteşarlığının bu alanda bir koordinasyon görevi 
vardır. İcra bizim Bakanlıktadır, icranın denetimi 

| bizim Bakanlıktadır; Başbakan adına bir koordinas
yon yapmaktadır. Bugüne kadar önemli bir proble-

j mimiz de çıkmamıştır; güzel güzel birlikte çalışıyo-
I rLlz-

Sayın Başkanım ve sayın arkadaşlarım; 
I Ben aldığım soruları sonuna getirmiş bulunuyo

rum. Ulaştırma ve haberleşme alanında Hükümeti-
I mizin çok geri kalmış şebekeleri geliştirmek ve çağ-
I daşlaştırmak gibi çok güç bir görevle karşı karşıya 
I kaldığı yüksek malumlarınızdır. Gerçekten gerilik 

çok fazladır sayın arkadaşlarım. Bu alanlarda dün-
I yadaki en ileri teknolojiyi yurda getirmek ve uygu

lamak çok yüksek finansman tutarlarının sağlanma
sını gerektirmektedir. Ulaştırma Bakanlığı son üç yıl 

I içinde bu alanda iyi bir başlangıç yapmıştır. Birkaç 
yıl öncesine kadar önemli tutarlarda zarar eden ku-

I ruluşlarımız kendi yatırımları için gerekli tüm kay-
I nakları yaratmak hedefine hızla yaklaşmaktadırlar. 

10 yıllık anaplanlarımıza uygun çalışmalar yapıla
bildiği takdirde, gelecek yıllarda, batı ülkelerindeki 
hizmet düzeyine ulaşabileceğimiz anlaşılmaktadır. 

I Ekonomik ve sosyal kalkınmamız için çok önemli 
olan bu alanda hepimiz için başarı dileklerimle, de-

I rin saygılarımı sunuyorum efendim. (Alkışlar) 
j BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

FİKRİ DEVRİMSEL — Sayın Başkanım; mü-
I saade eder misiniz?.. 
I BAŞKAN — Bitti; rica edeyim Sayın Devrimsel. 
I Çünkü soru soruldu, cevap verildi. Eğer ayrı bir şe-
I yiniz varsa, özel olarak o bilgiyi Sayın Bakandan is

teyin efendim. 
I Değerli üyeler; Ulaştırma Bakanlığı Bütçesi üze

rindeki görüşmeler tamamlanmıştır. Bu bütçenin bö-
I Kimlerine geçilmesi hususunu oylarınıza sunuyorum. 
I Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş

tir. 
I Bölümleri okutuyorum. 
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ULAŞTIRMA BAKANLIĞI BÜTÇESİ 

Bölüm 
.(Prog.) Lira 

101 Genel yönetim ve destek 
hizmetleri 282 144 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

111 Ulaştırma politikasının dü
zenlenmesi 2 552 994 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Bölüm 
(Prog.) Lira 

900 Hizmet programlarına dağı
tılamayan transferler 14 574 600 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Değerli üyeler; 1984 Malî Yılı Ulaştırma Bakan. 
lığı Bütçesi Danışma Meclisimizce kabul edilmiştir^ 
Hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim. Sayın Bakana, 
Bakanlığın değerli mensuplarına ve Sayın Komisyo
numuza teşekkür ederim. (Alkışlar) 

DeğerU üyeler; 13.10.1983 Perşembe günü saat 
10.00'da toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 18.15 
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1. BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SU
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2. SEÇİM 
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KOMİSYONLARDAN GELEN İŞLER 
(1) 1984 Malî Yılı Genel Bütçe Kanunu Tasa
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