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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu sat 10.00'da açılarak ilki 
oturum yaptı. 

1985 Malî Yılı Genel Bütçe ve Katma Bütçeli 
idareler ile 1983 Malî Yılı Kesinhesap Kanun ta
sarılarının (1/608, 1/609, 1/558, 3/595) (S. Sa
yısı : 149, 150, 220) görüşmelerine devam edilerek: 

Danıştay Başkanlığı, 
Diyanet İşleri Başkanlığı ve 
Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü 1985 Malî 

Yılı bütçeleri ile 1983 Malî Yılı kesinhesaplan ve, 
Vakıflar Genel Müdürlüğü 1985 Malî Yılı Büt

çesi; 
Ka'bul edildi. 

1983 Malî Ytfı Vakıflar Genel Müdürlüğü 1983 
Malî Yılı Kesinıhes&p Kanunu Tasarısının da (3/594, 
1/559) (S. Sayısı : 161) maddeleri kabul edilerek tü
mü açık oya sunuldu; oyların ayrımı sonucunda ka
bul edildiği ve kanunlaştığı açıklandı. 

13 At9.\û. 1984 Perşembe günü saaJt 10.00'da top-
nümak üzere birleşime saat 19.50'de son verildi. 

Başkanvetoili 
Abdulhalim Araş 

(Kâtip Üye Kâtip Üye 
Kırklareli İçel 

Cemal Özbilen Durmuş Fikri Sağlar 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

13 . 12 . 1984 Perşembe 

Sözlü Soru Önergesi 
1. — Denizli Milletvekili HaMl İbrahim Şahin'in, 

zeytinyağı skandalıyla ilgili davaya ilsjkin Adalet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/229) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 12.12.1984) 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılına Sa ü : 10.00 

BAŞKAN : B&şkstnvekiii İskender Cenap Ege 
KÂTİP ÜYELER : Cüneyt Caıtver (Adana), Saffet Sakarya (Çankırı)) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 41 inci Birleşimini açıyorum. 

III. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

1. — 1985 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İda
reler Bütçe Kanunu Tasarıları ile 1983 Malî Yılı Ke-
sinhesap Kanunu Tasarısı (1/608, 1/609, 1/558, 3/595) 
(S. Sayısı : 149, 150, 220) (1) 

A) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 
' 1. — Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 1985 Malî Yılı 

Bütçesi 

(1) 149, 150, 220 S. Sayılı basmayanlar 8.12.1984 
tarihli 36 ncı Birleşim Tutanağına eklidir. 

2. — Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 1983 Malî Yılı 
Kesinhesabı 

3. — Ticaret Bakanlığı 1983 Malî Yılı Kesinhesabı 
BAŞKAN — 1985 Malî Yılı Genel ve Katma Büt

çeli İdareler Bütçe Kanunu Tasarıları ile 1983 Malî 
Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı üzerindeki, görüşme
lere devam ediyoruz. 

Programa göre Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 1985 
Malî Yılı Bütçesi üzerindeki görüşmelere başlıyoruz. 

Komisyon?.. 
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 
METİN EMIROĞLU (Malatya) — Burada. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 
CAHİT ARAL (Ankara) — Burada. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet burada. 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Bütçesi üzerinde grup

ları ve şahısları adına söz alan sayın üyelerin adlannı 
sırasıyla okutuyorum : 

Grupları adına söz alanlar; Halkçı Parti Grubu 
adına ismet Turhangil, Anavatan Partisi Grubu adı
na Hazım Kutay ve ismet Oktay, Milliyetçi Demok
rasi Partisi Grubu adına Sadettin Ağacık ve Naci Mi-
maroğlu. 

Şahısları adına söz alanlar; ismail Saruhan, öz-
demir Pehlivanoğlu, Murat Sökmenoğlu, Paşa Sarı-
oğlu, Mehmet Kemal Gökçora, Muzaffer ilhan, Nuh 
Mehmet Kaşıkçı, ismet Özarslan, Mustafa Çorapçı-
oğlu, Hakkı Artukarslan, Mustafa Şahin, Şaban Kü-
çükoğlu. 

Bu Bakanlık Bütçesine ait konuşma süreleri; grup
lar ve Hükümet için 1 saat, şahıslar için de 10 daki
kadır. Bu süreyi gruplar iki konuşmacıyla kullanabi
leceklerdir. 

Halkçı Parti Grubu adına Sayın ismet Turhangil; 
buyurun. 

Sayın Turhangil, süreniz 1 saat efendim. 

HP GRUBU ADINA İSMET TURHANGİL 
(Manisa) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sa
nayi ve Ticaret Bakanlığı Bütçesi üzerinde Halkçı 
Parti Grubunun görüşlerini ifade etmek üzere huzu
runuza gelmiş bulunuyorum. 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ülkemiz ekonomisin
de büyük çapta etkili olan bir bakanlığımızdır. Sa
nayi ve ticaretimizin düzenlenmesi ve aldığı kararlar
la tüketicinin korunması, Halk Bankası ve DESİYAB 
gibi kredi kurumları .ile esnafın ve küçük sanayinin 
kredilendirilmesi, Türkiye şeker fabrikaları, tarım sa
tış kooperatifleri, küçük sanat kooperatifleri ile çiftçi, 
esnaf ve küçük sanayicinin kredi ve ürünlerinin de
ğerlendirilmesi yanında, Makine ve Kimya Endüst
risi Kurumu ve Ağır Sanayi ve Otomotiv Kurumu 
gibi dev sanayi kuruluşlarıyla da Türk sanayiine yön 
vermesi gereken bir bakanlıktır. 

Kamu iktisadî teşekküllerinin sanayi ile ilgili olan
larından bazıları Devlet bakanlıklarına bağlanmıştır. 
Mesela; Sümerbank gibi. Sanayi politikasını yürüt
mekle görevli olan Sanayi ve Ticaret Bakanlığı yerine 

Sümerbankın Devlet Bakanlığına bağlanması büyük 
bir hatadır. 

Hükümet programında olsun, Beşinci Beş Yıllık 
Planda olsun, Türkiye'nin sanayi ülkesi olduğu vur
gulandığına göre, Türkiye ekonomisine yön veren 
böyle bir bakanlığın bütçesi görüşülürken muhakkak 
ki, meseleyi topyekûn ele almamız; yani tarım ürün
leri taban fiyatlarını, fon meselesini, para-kredi me
selelerini ve dış ticaret rejimlerini beraber mütalaa 
etmemiz gerekirdi; ama yayınlanan Kanun Hükmün
de Kararnamelerle yukarıda saydığım bu konular 
bakanlığa bağlı Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı
na, Bakanlıklararası Koordinasyon Kuruluna ve pa
ra Kredi Kurulunun yetkileri arasına girmiş bulun
maktadır. Buna göre Sanayi ve Ticaret Bakanlığının, 
bakanlık olarak ne iç ticareti ne dış ticareti düzenle
mek ve ne de kredilerin dağıtımında Halk Bankası 
ile esnafın, küçük sanayicinin kredilerinde etkin ol
maması nedeniyle de geniş bir kesimin kaderini etki
lemekte rolü kalmamıştır. Tüm yetkiler ya Hazine 
ve Dış Ticaret Müsteşarlığına veya yukarıda arz et
tiğim kurullara bırakılmıştır. Sadece üzüntümüzü 
hafifleten husus Sanayi ve Ticaret Bakanlığının bu 
kurulların üyesi olmasıdır. 

Sayın milletvekilleri, 1984 yılı bütçesine ek öde
nekleri de ilave ettiğimizde bütçenin 4 trilyon 374 
milyon Türk Lirasına çıktığını görürüz. 1985 Konso
lide Bütçesi yüzde 33,1'lik artışla 5 trilyon 508 mil
yon Türk Lirası öngörülmüştür. 1984 yılında enflas
yonun yüzde 50 civarında oluşacağı (ki, bu yüzde 
52,6 olarak vurgulanmıştır) varsayılırsa 1985 Kon
solide Bütçesi 1984 Konsolide Bütçesine nazaran kü
çülmüştür. 

Yine bütçe gelirleri açısından 1984 yılı konsolide 
Bütçede tahsilat tahminleri 2,4 trilyon idi. Bu raka
mın 1985 Konsolide Bütçede 3,4 trilyona çıkacağı var
sayılmıştır. Bu da 1984'e nazaran yüzde 441ük bir 
artışı ifade eder; fakat 1984 tahsilatına baktığımızda 
vergi tahsilatı temmuz 1984 sonu kayıtlarına göre 
söylüyorum) yüzde 25'tir. Bundan da rakamların 
abartıldığı anlaşılmaktadır. Daha doğrusu bütçeyi 
denkleştirmek için rakamlar şişirilmiştir. Bu da büt
çenin denkliğine, samimiyetsizliğine ve gerçekçi ol
ması prensibine terstir. Bunun sonucunda ya gelire 
göre harcamalar yapılacak veya devlet vatandaşa 
borçlanacak veyahut da emisyon yolu seçilecektir. 
1984 yılı rakamlarına baktığımızda bütçe emanetle
rinde 500 milyonu aşan rakamlar görmekteyiz. De
mek ki, Hazinenin Devletin vatandaşına ödemeleri-
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ni yapamaması ki, bu da bir anlamda vatandaştan 
karşılıksız, faizsiz borç alması demektir. 

Sayın milletvekilleri, bir dolara muhtaç olduğu
muz günleri anımsayalım. Bugün zorla biriktirdiği
miz, daha doğrusu yüksek faizler karşılığı temin etti
ğimiz dövizlerin, «Serbest ithalat» deyip, har vurup 
harman savurma yerine dikkatli olarak yatırım har
camalarında kullanılması icap eder. Bunlar, muz, 
peynir, et gibi Türkiye'de üretilebilen malların itha
li yerine, yatırım mallarında kullanabildiğimiz tak
dirde en akılcı yol olur inancındayız. Çünkü bugün 
bu malların fiyatlarını yükseltenler aracılardır. Za
vallı üretici ürettiği malın değerini alamamakta, vur
gunu vuran yine ithalatı yapanla bu malları satan eski 
aracısı olanlar olmaktadır. Bunlar da aynı şahıslar
dır. Misal vermek gerekirse, peyniri ele alalım: Süt 
üreticisi 109 Türk Lirasından verdiği sütünü bugün 
85 Türk Lirasına satabilmektedir.- Sütü üreten yük
sek fiyatlarla yem aldığından hayvanını elden çıkar
mayı, daha doğrusu kesmeyi uygun bulmuş*, bu mes
leği yapmaktan vazgeçme durumuna gelmiştir. Bu
nun da ekonomiye, millî gelire zarar vereceği malu
munuzdur. Bunu da diğer misaller izleyecektir. Yine 
ödemeler dengesi itibariyle 1983 yılında 1,1 milyar 
dolarlık olan açık bugün 1,8 milyar dolara ulaşmıştır. 

Sayın milletvekilleri, ekonomik politikada arz-ta-
lep dengesi bir noktada tespit edilmelidir. Eğer tes
pit edilmezse ne istihdam ve ne de fiyat sorununa ger
çekçi yaklaşabiliriz. En gerçekçi yaklaşım konuyu 
üretimle ele almaktır. Bu hatalar 1980 yılı başından 
itibaren başlar. Bu da sıkı para politikasına çok sı
kı bağlanılmasından doğmuştur. Üretim ve psikolo
jik faktörleri yanında, diğer ekonomik faktörlere 
eğilinilmez ise sonuç hüsran olacaktır. Bugüne ka
dar bir şey yapılmamış, sadece ve maalesef laf üre
tilmekten ileri gidilmemiştir. 

Bir noktaya da değinmeden geçemiyeceğim. Bu
gün uyguladığımız ihracat modeline «Japon Modeli» 
denip duruluyor. Küçük ihracatçıları devre dışı bıra
kan, bir anlamda küçük ihracat şirketlerini büyük ih
racat şirketlerine yem yapan modele ancak «Türk 
Modeli» diyebiliriz. Bu sistem ihracatı geriletici bir 
sistemdir. 

1977 yılında bütçenin millî gelire nispeti yüzde 
38,2 iken, 1985 Yılı Bütçesinde yüzde 23,9'a düşü
rüldüğüne göre, kamu harcamalarının millî gelirden 
aldığı nispet azaltılmıştır. Bu şartlar altında ne 
bayındırlık, ne millî eğitim, ne millî savunma ve ne 
de ekonomide büyük kalkınma hamlesi, seferberliği 
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ve harekâtı gerçekleştirilebilecektir. Yapılacak şey 
şudur; bütçelerin tedricen büyümesi sağlanmalı böy
lece de bütçede ekonominin payı büyütülmelidir. Ge
lirden vergi yerine tüketimden vergi alınması sosyal 
adalet ilkelerine terstir. Halk mevcut zam politikasın
dan son derece şikâyetçidir, özal Hükümetinin gö
rev aldığı günden bu güne kadar Amerika Doları 
karşısında Türk Lirası yüzde 60, 71'lik bir değer kay
bına uğradığına göre, 1985 Bütçesi düzenlenirken yüz
de 13,6'lık bir değer kaybına uğrayacağı varsayımı 
ile hareket edilmesi ve enflasyon nispetinin yüzde 
52,6'lık trendinin yüzde 25'e indirilebileceği iddiaları 
fevkalade hatalıdır. Alman para-kredi tedbirleri yal
nız taleple ilgilidir; talep enflasyonunu önleyici ted
birlerdir. Türkiye bugünleri çoktan geçmiştir. Bu
gün maliyet enflasyonu mevcuttur; bu trende giril
miştir. 

Bu arada şunu vurgulamadan geçemeyeceğim: 
iyi gitmeyen bir ekonomi görüldüğü halde, yabancı
ların bu ekonomik politikayı çok beğenmeleri, aca
ba alacaklarını aldıkları için mi; yoksa IMF, Dün
ya Bankasının istekleri doğrultusunda hareket edil
diği için mi? Bilinmez, ama işletmesini finanse ede
mez hale gelen sanayici, fabrikasını satılığa çıkaran 
fabrikatör, faizini dahi tahsil edemeyen bankası, 
için pazarda alıcı bulamayan tüccar, teslim ettiği 
ürünün parasını alamayan üretici bulunduğuna göre, 
ortada bir çelişki olduğu ortaya çıkar. Bu çelişkiyi 
anlamak mümkün değildir. Demek ki, yabancı için 
ne şart olursa olsun, alacaklarını tahsil etmesi kâfi
dir; ama Türkiye'de çalışanların bütçeden daha az 
pay alması umurunda değildir. 

1985 Bütçesi bu haliyle ne maaş, ne ücretler ve 
ne de yatırımlar açısından maalesef umut veren bir 
bütçe değildir. Türkiye böyle bir bütçe ile hedefine 
ulaşamaz. 

Sayın milletvekilleri, bu genel bilgiler ışığında 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığının. Bütçesi incelendiğin
de, 1985 bütçe önerisinin 4 milyar 173 milyonunun 
carî harcamalara, 20 milyar 624 milyonunun yatırım 
harcamalarına, 1 milyar 211 milyonunun transfer 
harcamalarına ait olduğunu görüyoruz. 1984 Bütçe
sinde yatırımlar için tahminen 16 milyar konmasına 
rağmen, bunun ancak 358 milyonu harcanabilmiştir. 
Buradan şu sonuç çıkar: Ya bakanlık yatırım yap
mamış veya Hazine toplayabildiği kadarının harcan
masına müsaade etmiştir. Hal ne olursa olsun ikisi 
de kötüdür. 1985 Bütçesi de 1984 Bütçesi gibi ge
lire göre gider kavramı olan bir bütçedir. Mal ve 
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hizmet piyasalarının tanzimi, tekellerle mücadele I 
Anayasa ile getirilen vazifelerimiz olduğu halde, Ti
caret ve Sanayi Bakanlığının hiçbir çalışması yok
tur. 

Sanayi politikasına geçildiğinde, sanayi hamle
mizin birtakım meseleleri vardır. Verimlilik başta 
olmak üzere, maliyet ve kalite üzerinde daha hassa
siyetle durulmalıdır. Yüksek maliyet ve kalitesiz mal 
üretilmesinin faturasını tüketici ödememelidir. Bu
nun için de süratli tedbirler alınması lazım geldiğini 
vurgulamak isterim. Biz, parti olarak, dahili piyasayı 
tahrik etmeden yatırım malları sanayiine geçmenin 
ve ihracatçıyı bu noktaya doğru kaydırmanın- isabet
li olacağı kanaatindeyiz. 

Türk Standartlar Enstitüsünde bugüne kadar ih
tiyarî standart çalışmaları yapılmıştır. Dış pazara* 
açılan bir ülke olan Türkiye'de, tüketiciyi korumak 
için mecburî standardın geliştirilmesi ve buna göre 
çalışmaların yapılması gerekir. 

Sigorta konusunda ise; sigortaların fon yapan ve 
tasarrufları teşvik eden kuruluşlar haline getirilme
si şarttır. Sigorta eksperliği müessesesinin günün ko
şullarına göre geliştirilmesi için gerekli önlemler alın
malıdır. Tarım kesimi sigortacılığı önemli bir kuru
luştur. Sigortacılık konularına Devletin el atması ge
rektiği kanısındayız. 

Sayın milletvekilleri, üretim ve tüketim koopera
tiflerinin Devlet tarafından teşvik edilmesi Anaya
sanın amir hükmüdür. Bugün bir taraftan tarım satış 
Kooperatiflerinin genel müdürlüğüne ve yönetim ku
rullarına atananlar ANAP temsilcileridir, tayinler 
ehil olup olmamasına bakılmaksızın yapılmaktadır; 
diğer fevkalâde önemli bir hata da, kooperatifin elin
de olan işletmelerin başka teşekküllere devredilmek 
istenmesidir. Bu husus Anayasanın mülkiyet kavra
mına, hukukun üstünlüğü ilkesine terstir. Bu şart
lar altında kooperatiflerden memleket ekonomisine 
katkıda bulunulmasını istemek hayal olur. Bir yan
da çiftçinin ve köylünün girdilerine zamlarla tesir 
edeceksiniz, taban fiyat tespitinde üretici aleyhine 
hareket edeceksiniz ve ürün bedellerinin ödenmesini 
S aya kadar uzatacaksınız, sonra da, «Biz köylünün 
ve çiftçinin yanındayız,» diyeceksiniz!.. Böyle şeyler 
olmaz sayın milletvekilleri. 

Halen kooperatiflerin, müstahsile 10 milyar lira
ya yakın borcu bulunmaktadır. Bugün TARİŞ mal 
(bedellerinin yüzde 50'sini peşin, geri kalan yüzde 
25'ini 3 ay, diğer yüzde 25'ini ise 5 ay sonra ödeye
bilmektedir. Bunun için de TARİŞ'e üzüm gelme-
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mekte; pamuğun ise düşük kalitelisi gelmektedir. 
Hiç olmazsa 2 tona kadar gelen ürünlerin bedelleri 
peşin ödense hem vatandaşın sorunları halledilecek, 
hemde TARİŞ'e üzüm ve diğer ürünlerin gelmesi de
vam edecektir. 

Halk Bankasının sorunlarına gelince: Halk Ban
kasının kuruluş gayelerinden biri de, esnaf ve sanat
kâra ucuz faizli meslek kredisi vermesidir. Halk 
Bankasının bugün 140 milyarlık meslek kredisi yanın
da 34 milyarlık ticarî kredisi mevcuttur. Demek ki, 
Halk Bankasında meslek kredilerinden ziyade, ticarî 
kredilere itibar etmektedir. Halk Bankasında kredi
lerin geriye dönmemesi ekonominin içinde bulun
duğu darboğazdan kaynaklanmaktadır. Bu durumun 
giderilmesi çareleri aranmalıdır. Esnaf ve sanatkâr
larımızı mutlaka rahatlatmak zorundayız. Çünkü es
nafımız çok dar bir kredi alabilme imkânına sahiptir. 
Teminat verme imkânı yoktur. Ancak dayanışma su
retiyle teminatını verebilmektedir. Bu arada şunu da 
belirtmekte fayda mülahaza ediyorum; Halk Banka
sında uygulanan ücret sistemi içerisinde çalışanlar, 
aynı sektörde çalışanlara nazara mağdur edilmekte
dir. Bu şartlar altında bunlardan hizmet beklemek 
büyük bir hata olacaktır. Bu durumun düzeltilmesi 
gerekir.. 

Uzun yıllardan beri Esnaf ve Sanatkârlar Koope
ratifi ortaklarına aldıkları kredilerde Halk Bankası 
binde 5'lik Damga Vergisi muaflığı, 1059 sayılı Mu
aflıklar Kanunununa göre uygulanıyordu; fakat 
29.10.1984 tarihinden itibaren uygulanmamaktadır. 
Tekrar uygulamaya başlanılması ve kooperatiflere 
gönderilmekte olan plasmanların ise, yörelerin duru
mu nazarı dikkate alınarak gönderilmesi; yani esnaf 
ve sanatkârın ihtiyacı bulunduğu aylarda gönderilme
si gerektiği görüşündeyiz. 

Kooperatiflerin kullandığı kredilerden kanun ge
reği kesilmekte olan yüzde 10 bloke sermayelerine 
Türkiye Halk Bankasında senelik yüzde 12 tutarında 
faiz verilmekte (yüzde 56'lık üç aylık vadeli kredi
lere nazaran yüzde 12'lik faiz verilmesinin ne kadar 
küçük olduğunu takdirlerinize sunuyorum) ve hatta 
Halk Bankasınca 30 bin liranın üzerindeki blokeler 
ayrı bir hesapta toplanmakta, bu blokeler için de hiç
bir faiz verilmemektedir. Bu bloke sermayelerine 
günün koşullarına göre faiz verilmesi gerektiği inan
cındayız. 

Sosyo ekonomik bünyemizde hizmet, üretim ve 
istikrar unsuru olarak tanınan ve demokrasimizin 
önemli unsurlarından olan alın teri, göz nuru ve na-
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sırlı elleri ile hizmet ve mal üreterek ülke ekonomi
sine katkıda bulunan esnaf ve sanatkârların sorunla
rı fevkalade önemlidir. Bunları sırasıyla gözden ge
çirecek olursak: 

1. 507 sayılı Kanunun 62 sayılı Kanun Hükmün
de Kararname ile değiştirilen 6 ncı maddesine göre, 
esnaf ve küçük sanatkâr kollarını belirlemek ve yıl
lık gayrî safî gelirleri ve bölgelerin özelliklerine göre 
esnaf ve küçük sanatkârlar ile tacir ve sanayicinin 
ayrımını yapmak üzere Esnaf ve Küçük Sanatkâr ile 
Tacir ve Sanayici Belirleme Koordinasyon Kurulu 
kurulmuştur. Bu kurulun çalışma esaslarını gösteren 
yönetmelik her ne kadar 24.11.1983 tarihinde 18231 
sayılı Resmî Gazetede yayınlanmış ise de, bugüne 
kadar esnaf ve küçük sanatkârlar ile tacir ve sanayi
cinin ayrımı yapılmamıştır. Bu durumda küçük es
naf ve sanatkârlar mağdur durumlara düşmektedir
ler. Ticaret odaları esnaf ve sanatkârlarımızı hiç dü
şünmeden kayıt yapmakta ve onların her türlü bağı
şıklıklarına engel olunmaktadır. Adı geçen kurulca 
bu ayrım yapılmadığı müddetçe esnaf ve sanatkâr
larımız daima mağdur olacaktır. Bu ayrım komitele-
leri için pratik bir çözüm yolu olarak şunu öneri
yoruz: 

1. Birinci sınıf defter tutan kişiler tüccar ve bü
yük sanayici sayılsın, Ticaret ve Sanayi Odalarına 
kayıtlı olsunlar. İkinci sınıf defter tutanlar ile götü
rü usulde vergiye tabi olanlar ise esnaf ve sanatkâr 
sayılsın ve 507 sayılı Kanuna tabi meslek kuruluş
larına kayıtlı olmaları istensin. 

Türkiye genelinde, bir esnaf ve sanatkârın yanın
da bir işçi çalıştırdığını düşünecek olursak; bu iş
çiye en az asgarî ücret düzeyinde ücret verildiğini 
kabul etsek ve bu işçiye yılda iki maaş ikramiye ile 
birlikte ve kendisine de işçi kadar.asgarî ücret dü
zeyinde para kazanması istense bu, 686 560 Türk Li
rası yaparki, bunun 343 280 lirası işçiye ait olduğu
na göre, yılda 343 280 Türk Lirası para kazanan 
kimseye amme vicdanına göre tüccar denemez. 

Yukarıda belirttiğim şekilde esnaf ve sanatkârla
rın küçük esnaf ve sanatkâr olarak kabul edilmesini 
parti olarak desteklemekteyiz. 

2. 507 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin değiş
tirilmesini istemekteyiz. Bugünkü ulaşım kolaylıkla-
ları göz önünde bulundurulursa, esnaf derneklerinin 
çalışma bölgelerinin ilçe hudutları olması gerekmek
tedir. Çünkü kanunda çalışma bölgesi, esnaf ve sa
natkârların bulundukları yerin belediye sınırlan ola
rak belirlenmiştir. 
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3. 1.1.1984 tarihinden itibaren uygulanmasına 
I başlanılan esnaf ve sanatkârlar siciline kayıtlar de-
I vam etmektedir. Bütün esnaf ve sanatkârlarımızın 
I esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlarının yapılabilmesi 
I için vergi dairesi, belediyeler gibi kamu müessesele-
I rine müracaatlarında esnaf ve sanatkârlardan sicil 
I belgeleri istenmesi bu kayıtların zamanında ve sıhhat-
I li olarak yapılmasını sağlayacaktır. 

I Sayın milletvekilleri, işçi şirketleri yatırımlarına 
I ait fizibilitelerin iyi incelenmemesinden, kur farkla-
I rından ve kötü yönetilmekten bugün bu şirketler çok 
I zor durumdadırlar. Yurt dışında çalışan işçilerimiz, 
I dişinden tırnağından artırıp yaptıkları tasarrufları 
I memleketlerinde değerlendirmek üzere bu şirketlere 
I ortak olmuşlardır. Bunların adedi bugün 322 civa-
I 'rındadır. Olay fevkalade önemlidir. Şayet bundan son-
I ra tasarruflarda, yatırımlarda teşvik isteniyorsa ve 

aynı zamanda bu şirketlerin atıl hale gelen yatırım-
I larından memleket ekonomisi fayda umuyorsa Dev-
I let; Devlet Babalığı görevini bu şirketlerin kurtarıl-
I masıyla yapmalıdır. Şayet bu hususta Hükümet fik-
I rimizi alma lütfunda bulunursa gerekli yardımı yap-
I maya hazır olduğumuzu bildiririz. 
I Bu arada, Batı Almanya tarafından işçi şirketleri 
I için verilen ucuz faizli fon; 
I 1. Niçin zor durumda olan işçi şirketlerine kul-
I landırılmayıp da Halk Bankası bünyesinde muhafa-
I za edilmektedir? 
I 2. Gerektiği şekilde ve hızlı kullandırılmadığın-
I dan geri gitmesine neden olduğu da herkesin malu-
I mudur. Niçin gerekli tedbirler alınmamaktadır? 

I Gibi soruların cevaplarını da bulamamaktayız. 
I Sayın milletvekilleri, anaişgücü yetiştiren, bü-
I yük çapta işsizlik sorununa çözüm bulacağımız yer 
I olan küçük sanayi sitelerinin atıl kapasite yaratma-
I yacak şekilde yatırımları hızlandırılmalıdır. Çırak-
I lık statüsünün sosyal ve ekonomik açıdan ele almma-
I sı gerektiği kanısındayız. Aynı zamanda çırakların 
I yetişmesi için bu arada teknik gece okullarının açıl-
I masına son derece ihtiyaç olduğu kanısındayız. 
I Küçük sanayilerin altyapı tesislerinin Devlet ta-
I rafından yapılması gerektiği inancındayız. Koopera-
I tiflere bırakıldığı zaman ihmal edildiği gözlenmek-
I tedir. 
I Biraz da organize sanayi bölgelerinden bahset-
I mek istiyorum. Organize sanayi bölgelerinin kuruluş 
I statülerine karşı dikkatli olmak ve eskilerini yeniden 
I elden geçirmek, gerektiği inancındayız. Ticaret ve 
1 Sanayi Odaları öncülüğünde kurulan bu bölgelerde 
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(Sanayi odaları neyse ama; ticaret odaları öncülü
ğünde kurulanlarda) tuhafiyeci, manifaturacı veya ka
vaflar yönetim kurullarına seçilmekte; fakat bu yö
netim kurullarında alınan kararlar ise bölgenin ihti
yaçlarına cevap verebilecek nitelikte olmamaktadır. 
Bu hususların da düzeltilmesi gerektiği inancındayız. 
Küçük sanayi sitelerinde ve organize sanayi bölge
lerinde çarpık kentleşmelerin meydana geldiği veya 
gelebileceğinin gözden uzak tutulmaması gerektiği 
inancındayız. 

Sayın milletvekilleri, Hükümetin uyguladığı ser
best piyasa ekonomisi modeli 19 uncu yüzyıldan ön
ce keşfedilmiş, bazı ülkelerin sömürgelerine uygula
dıkları bir modeldir. Sosyal demokratların ekonomik 
politikaları ise, sömürülmekte olan ekonomik bağımlı
lığa uğramış olan ülkelerin bu ekonomik bağımlılık
tan kurtulabilmek için uyguladıkları ekonomik po
litikalardır. Gönül isterdi ki, bu istikrar tedbirlerini 
uygulayan ülkelerde bir gelişme meydana gelsin. Bu 
modeli uygulayan Güney Amerika ülkelerinde halkın 
güçsüzlükleri yanında sosyal ve siyasal hakları da 
dışarıya bağımlı hale gelmiştir. 

Sayın özal ve ekibinin uyguladığı ekonomik po
litikayı dünden biliyoruz. Sayın Özal nasıl ki, «Bu
gün sıkıntılarımız bitti, mutlu günler önümüzdedir» 
diyebildiyse; ki elimde şu gördüğünüz Güneydin Ga
zetesinin 19 Aralık 1981 tarihli bir kupürü, orada sa
yın özal, «1982'de yüzler gülecek ifadesini kullanmış 
ise; bunu ispatlıyorum.. 

MUSTAFA ŞAHİN (Kayseri) — O, gazete ha
beri. 

BAŞKAN — Lütfen efendim. 

İSMET TURHANGİL (Devamla) — Buyurun 
efendim; Danışma Meclisi Plan ve Bütçe Komisyo
nunda söylemiş olduğu kendi beyanatı, kendi sözle
ri efendim. 

«Bugün sıkıntılarımız bitti, mutlu günler önümüz
dedir» diyebiliyorsa, 1981 yılında da «1982'de yüz
lerimiz gülecek» demiş; ama neticede 1980 yılında 
1 dolar 47 Türk Lirasından 430 Türk Lirasına çıkmış 
fakir halk daha çok fakirleşmiş, Türkiye bugün zam
lar ülkesi haline gelmiştir. 

OSMAN IŞIK (Ankara) — O seninki edebiyat. 

İSMET TURHANGİL (Devamla) — Buyurun 
efendim; şu elimdeki Odalar Birliğinin ekonomik 
raporuna ait gazete kupürü. 

OSMAN IŞIK (Ankara) —- Neyi buyurun?.. 
MUSTAFA ŞAHİN (Kayseri) — Temcit pilavı 

gibi her zaman aynı şeyi tekrarlayıp duruyorsun. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, müdahale etmeyi
niz. 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (İstanbul) — Doğ
ru onları rahatsız eder, sen konuşmana devam et. 

İSMET TURHANGİL (Devamla) — Sayın mil
letvekili dostum; vatandaşın meseleleri buradan dile 
getirilir. Lütfen, rica ediyorum demagogluk yapma
yın. 

BAŞKAN — Sayın Hatip, lütfen siz devam bu
yurunuz efendim. 

İSMET TURHANGİL (Devamla) — Ekonomiye 
yer vermeyen, nasıl ki, bir müddet önce Yüce Mec
listen geçen Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planında ol
duğu gibi, «Plan mı? Al size, Plan» anlayışı ile hazır
lanmış olan bu bütçenin tarafımızdan tasvip görme
yeceğini belirtir, Yüce Meclise şahsım ve parti gru
bum adına en derin saygılarımı sunarım. (HP sırala
rından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Turhangil. 
Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Hazım Ku-

tay. (ANAP sıralarından alkışlar). 
Sayın Kutay, grubunuza ayrılmış olan bir saatlik 

sürenin ne kadarını kullanacaksınız? 
ANAP GRUBU ADINA HAZIM KUTAY (An

kara) — Yarım saatini ben kullanacağım, yarım saa
tini de arkadaşım kullanacak Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun efendim; süreniz yarım saat 

HAZIM KUTAY (Devamla) — Sayın Başkan, 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin değerli üyeleri; Sa
nayi ve Ticaret Bakanlığının 1985 Malî Yılı Bütçe
sinin görüşülmesi sırasında Anavatan Partisi Türki
ye Büyük Millet Meclisi Grubu adına sanayi ve iç 
ticaretimiz hakkında görüşümüzü belirtmek üzere 
huzurunuzda bulunuyorum. Bu münasebetle grubum 
ve şahsım adına Yüce Heyetinizi en derin saygıla
rımla selamlarım. (ANAP sıralarından alkışlar). 

Sanayi ve ticaret bugün dünyada ve Türkiye'de 
kalkınmanın en önemli unsurlarından biridir. Sana
yi ve ticaretin dünyada oynadığı rolü tâ cumhuriyeti
mizin kuruluşu sırasında Ulu önder Atatürk en ve
ciz sözlerle ifade etmiş ve bize ışık tutmuştur. Ni
tekim; 

«Vatanda endüstrinin gelişmesini sağlamayı me
denî bir millet olmanın temel taşı sayıyorum. 

Politik ve askerî zaferler ne kadar büyük olursa 
olsun, ekonomik zaferlerle tamamlanmadıkları 
takdirde devamlı olmayacaktır. Fakat bu zaferler 
süngü zaferleri değil, iktisat ve ilim zaferleri ola
caktır. 
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Iktisaden geri kalmış bir millet, kalkınmış olan 
diğer ülkelerin boyunduruğu altına girmeye mecbur
dur» demekle Gazi Mustafa Kemal Atatürk, konu
nun önemini ve bu hususta üzerimize düşen görevi 
en iyi ve en kısa zamanda yerine getirmemiz gerek
tiğini önemle ortaya koymuştur. 

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bize ışık tutan bu 
sözlerini kuvveden fiile çıkararak 1923 yılında Birin
ci İktisat Kongresini İzmir'de toplamış; o günkü şart
larla devlet ağırlıklı, literatürde devletçilik olarak ge
çen ve 1950 yılına kadar devam eden sanayi ve ti
caret hamlesini başlatmıştır. 

Gelişen dünya şartları, sanayi ve ticaretin geniş
leyip, tekâmül etmesi ve yeni bir ekonomik sisteme 
geçişin ikinci dönemi ise 1950 yılından itibaren baş
lamıştır. 

Sanayi ve ticaret 1950 yılından itibaren daha li-
beralize olmuş ve zamanla karma ekonomik modeli
ne dönüşerek 24 Ocak 1980 tarihine kadar bu dönem 
devam etmiştir. 

«24 Ocak Kararları» diye vasıflandırılan ve âde
ta bugün ekonomimizde bir sistem mahiyetinde olan 
uygulamalarla da günümüze kadar devam etmiştir. 

Bizce, bugün Anavatan iktidarının uyguladığı 
ve halen tartışılmakta olan ekonomik modellerin al
ternatifi henüz bulunamamış ve bu modelin tescili de 
2 ilâ 7 Kasım 1981 tarihinde İzmir'de toplanan İkin
ci İktisat Kongresinde yapılmıştır. 

İkinci İktisat Kongresine delege olarak iştirak 
eden bu arkadaşınız, kongrenin hemen hemen bütün 
komisyon ve toplantılarına katılmıştır. Bildiğiniz gi
bi bu kongreye üniversiteler, sendikalar, ziraat oda
ları, ticaret odaları, sanayi odaları ve borsaları ve 
diğer ilgili kuruluş delegeleri iştirak etmiştir. Varılan 
netice şudur: 

Uygulanan ekonomik modelin alternatifi yoktur. 
İkinci İktisat Kongresinin toplandığı dönemde, 

bildiğiniz gibi, Başbakan Sayın Bülend Ulusu, eko
nomik işlerden sorumlu Başbakan Yardımcısı da Sa
yın Turgut özal'dır. 

Sayın Turgut özal 2 Kasım 1981 tarihinde İzmir' 
de, İkinci İktisat Kongresinde sanayi için bakın ne 
diyor : 

«Konu sanayie gelmişken, sanayiin geneldeki 
meselelerine de kısaca temas edeceğim. 

Batı âlemi sanayileşme devrimini tamamlarken, 
o zaman bizim de mensup olduğumuz Doğu âlemi 
ne olup bittiğini bile henüz fark edememişti. Bu se
beple genç Cumhuriyet idaresi sanayileşme gayret

lerine baştan başlamak mecburiyetinde kalmıştır. 
Bir rakam vermek gerekir ise, 1920'de 50'den fazla 
işçi kullanan işletmelerin tamamı 321 âdettir. Bunla
rın büyük bir kısmı da yarı mamul üreten, tamirci
likle iştigal eden basit işletmeler durumundaydı. Mil
lî sanayii kurmadan milletler camiasında itibarlı bir 
yer almak şöyle dursun, ayakta bile kalmanın müm
kün olamayacağını iyi kavrayan Cumhuriyet idare
si, süratle sanayii kurmak için harekete geçti. O dö
nemde harplerden yeni çıkıldığı için sanayimizi kura
bilecek bir özel teşebbüs potansiyeli mevcut değildi. 
Var olan özel sektörü teşkilatlandırmak ve böylece 
canlandırmak için 1925 tarihinde Ticaret ve Sanayi 
Odaları Kanunu çıkartılmıştı. Sanayiin kuruluşuna 
Devletin öncülük ve önderlik etmesi gerekiyordu ve 
böyle de yapıldı.» 

1933 yılında Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı ha
zırlanıp yürürlüğe konuldu. Pamuk mensucat, Ka
rabük Demir, İzmir Kâğıt Paşabahçe Cam, Keçibor
lu Kükürt, Gemlik Sun'î İpek, İsparta Gülyağı sana
yileri vesaire hep bu planlara dayanılarak gerçekleş
tirilmiştir. Dikkat edilirse bu fabrikalar, ülkemizde 
bulunan veya bulunması mümkün görülen hammad
deleri işlemek üzere ve Türkiye'nin ihtiyacını karşı
lamak için kurulmuştur. Ancak gözden kaçırılmama
sı gereken nokta şudur: Uygulanan devletçilik poli
tikasında devletçilik nihaî bir gaye olarak değil, inti
kal döneminin bir zarureti olarak kabul edilmiştir. 
Bizde, özellikle sanayileşmede uygulanan devletçilik, 
doktriner karakterli değil, o günün şartlarından kay
naklanan pragmatik karakterlidir. 

Nitekim, iktisadî devlet teşekküllerinin idare ve 
murakebesini tanzim eden 17.6.1938 tarih ve 3460 
sayılı Kanun, bu kanuna tabi KİT'lerin şartlar ge
lişerek yeterli olduğu takdirde özel teşebbüse devre
dilebileceğini hükme bağlayarak bizdeki devletçiliğin 
nihaî gayesini ortaya koymuştur. 

Esasen Atatürk 1936 yılında, o günkü şartlar al
tında hiçbir tartışmaya mahal bırakmayacak şekil
de, bizde uygulanan devletçiliği şöyle açıklamıştın 

«Türkiye'nin uyguladığı devletçilik sistemi, 19 
uncu yüzyıldan 'beri sosyalizm kurumlarının ileri sür
dükleri fikirlerden alınarak tercüme edilmiş bir sis
tem değildir. Bu, Türkiye'nin ihtiyaçlarından doğ
muş, Türkiye'ye has bir sistemdir.» 

Ayrıca, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 1.11.1937' 
deki açılışında, «Kesin zaruret olmadıkça piyasalara 
karışılmaz; bununla beraber hiçbir piyasa da başı-
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boş değildir» diyerek görüşlerini tefsire ihtiyaç gös
termeyecek bir şekilde açıklamıştır. 

Sayın milletvekilleri, millî birlik ve bütünlüğü
müzü sağlamak üzere, geçici olarak devlet yönetimi
ni üstlenen Millî Güvenlik Konseyi kısa zamanda 
huzur, güven ve asayişi temin etmiş, gösterdiği iyi 
niyetli ve başarılı çalışmalarla Milletimizi ve Devle
timizi tehlikelerden kurtarmıştır. 7 Kasım 1982 tari
hinde milletin büyük bir çoğunlukla kabul ettiği ye
ni Anayasa ile 6 Kasım Seçimlerine kadar uzanan 
demokrasi yolunun açılması da yine bu iyi niyetli ça
lışmaların bir neticesidir. 

Anavatan Partisinin 6 Kasım 1983 Seçim Beyan
namesinin- 14 üncü sayfasında; «Yatırım, iktisadî 
faaliyet ve hizmet yönü ağır basan bakanlıklarda po
litika ve uygulama bütünlüğünün sağlanması, hizmet
lerin süratli ve etkin olarak yürütülmesi için Sanayi 
ve Ticaret Bakanlığı birleştirilerek bir bakanlık ha
line getirilecektir» diyerek milletin huzuruna çıkıl
mış ve bu taahhüdümüz 14.12.1983 tarih ve 185 sa
yılı, 18.6.1984 tarih ve 214 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname ile yerine getirilerek, yeni teşkil olunan 
bu görevleri belirlenen Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, 
kuruluş ve kararnamelerindeki gayeve uvgun olarak 
teşkilatını süratle tamamlavarak ve Hükümet Prog
ramına uygun olarak faaliyetlerini yürütmüştür. 

nayileşmede temel ilkemizdir. Kalite ve fiyat itiba
riyle rekabet edebileceğimiz sanayi ürünlerine ağır
lık vermek, buna mukabil rekabet edemeyeceğimiz 
mamul ve yarı mamulleri ithal etmek en akılcı yol
dur. 

Aşın sübvansiyonlardan, çok yüksek gümrük 
hadleri ve ithal yasaklamalarıyla korunan bir yapıda, 
sanayimizin sağlıklı gelişmesini bekleyemeyiz. Bu
nun için koruma makul olmalıdır. Bu hususun, en 
iyi şekilde kur politikası ve makul gümrük hadleriyle 
yapılabileceğine inanıyoruz. 

Kamu idaresinin reorganizasyonu ile iktisadî ge
lişme için düşündüğümüz genel ve makro tedbirler, 
sanayileşmede öngördüğümüz yapı değişikliğinin sağ
lanmasında anaçerçeveyi meydana getirecektir. Ka
rarların ve hizmetlerin genellikle aynı birim veya ba
kanlık içerisinde sonuçlandırılmasını hedef alan idarî 
reorganizasyon, yetki ve sorumluluğun müessir şe
kilde kullanılmasını ve işlerin süratle görülmesini te
min edecektir. 

Muhterem milletvekilleri, sanayi yatırımlarının 
teşviki için, kredi maliyetlerinin sun'i tedbirlerle aşa
ğı çekilmesi yerine, enflasyonu çok düşük seviyeler
de tutan bir iktisadî politikanın takip edilmesine ta
raftarız. 

Tasarrufların teşviki ve tedricen sermaye piyasa
sındaki payının artmasıyla sınaî mülkiyetin yaygın
laşacağı ve şirketlerin daha sağlam bir malî yapıya 
kavuşacakları muhakkaktır. 

Sanayi mamullerinin dış pazarlamasında güven 
verici ve yardımcı olmak maksadıyla, Devletin daha 
aktif bir rol oynamasını gerekli görüyoruz. 

Yukarıda belirtilen bütün esaslar ve tedbirler, ik
tisadî kalkınma, ihracatın artırılması, dış ödemeler 
dengesinin sağlamlaştırılması ve tüketicinin korun
ması yanında, sanayimizin sıhhatli ve dünya şartları
na uvumlu gelişmesini de anahedef almaktadır. 

Sanayileşmenin verimli ve süratli bir şekilde ger
çekleştirilmesi maksadıyla alacağımız diğer tedbirler 
şunlardır : 

Sanayin bütün yurda pratik ve gerçekçi ölçüler
de yayılması için Devlet, altyapı ve hizmet yatırım
larını yapacaktır. 

Yatırımlar ve ihracat teşvik edilecektir. 
Sanayi tesislerinin düşük maliyette ve düzenli ol

ması için organize sanayi bölgelerine önem verilecek
tir. 

Teknoloji ve mühendislik bilgisinin memlekete 
kolay akışı sağlanacaktır. 

19 Aralık 1983 günü Türkiye Büyük Millet Mec
lisinde, Sayın Başbakan Turgut özal tarafından oku
nan Hükümet Programımızın 34 "üncü sayfasında ay- I 
nen şöyle denmektedir: I 

«Sayın milletvekilleri, sanayi, en hızlı gelişme po- I 
fansiyeline sahip olan sektördür. 

Sanayileşme politikamızın hedefi, modern ve ge- I 
lişmiş ülkelerin sanayileşme seviyelerine erişmektir. J 

Uzun yıllardan beri devam eden ithal ikâmesi 
anlayışının terk edilerek, ihracata dönük ve dünya I 
sanayi ve ticaretine entegre olabilecek bir sanayileş
me politikasına geçilmesini zorunlu görüyoruz. Genel 
kaide olarak temelinde her şeyi kendimizin yapması
nı öngören ithal ikâmesi politikası, kalite unsurunun 
da geri planda kaldığı yüksek maliyetlerin meydana 
gelmesine sebep olmuş, böylece bütün külfetin tü
keticinin omuzlarına bindiği bir yapı teşekkül etmiş 
ve ihracat kabiliyeti olmayan sanayiler ortaya çık
mıştır. 

Sanayileşmede yapı değişikliğine gidilmesi şarttır. 
Sayın üyeler, belirli bir program dahilinde üre

tim kapasitesi, kalite ve fiyat yönünden dünya pazar
larında rekabet edilebilir mamullerin üretilmesi sa- I 
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Sanayide, Devlet tekelleri daJıil, bütün tekellerin 
kaldırılmasını hedef alıyoruz. 

Enerji ve maden konularında gelişmenin hızlan
ması için fertlere ve fertlerin meydana getireceği ku
ruluşlara, Devletin tespit edeceği esaslar dahilinde 
yatırım ve işletme hakkı verilecektir. 

Yabancı sermaye yatırımlarının teşviki için karşı
lıklı menfaatları dengeleyen, güven verici ve istik
rarlı bir ortamın tesisine ağırlık verilecektir.» 

İSayın milletvekilleri, sanayi ve ticaret konusun
da Hükümetin, Türkiye Büyük Millet Meclisine sun
muş olduğu bu program bir yıllık süre içinde ne 
oranda gerçekleşmiştir; bunun muhasebesini yap
mak ve 1985 yılı için ne söylemek gerekecektir? Mü
him olan budur. 

Birtakım rakam sıralama yerine bugün eriştiğimiz 
bir nokta, bizim program hedeflerine yaklaşıp yak
laşamadığımızı gösterecek en belirgin husustur. İh
racat kalemlerini incelediğimiz zaman 1984 yılında 
sanayi ürünlerimizin ihracatımızın yüzde 75'ini teş
kil ettiğini görüyoruz. Bu rakam, bundan 5-6 yıl ön
ce hayal edemeyeceğimiz bir rakamdı. Çünkü, bun
dan 5-6 yıl önceki ihracat kalemlerimize baktığımız 
zaman Türkiye'nin bir ziraat ülkesi olduğu görülür 
ve sanayi ülkesi olması hayal edilirdi. Biz de hepi
miz, sanıyorum 5-6 yıl önce bugünkü durumu an
cak hayal ediyorduk. Hayalimiz gerçekleşmiş ve Tür
kiye bugün bir sanayi ülkesi olma vasfını kazanmış
tır. Bununla ne kadar iftihar etsek azdır. 

Burada şu söylenebilir; bu seviyeye Türkiye bir 
yılda mı geldi? Gerçekçi olmak lazım gelirse bu su
ale «hayır» deriz. Biz, Anavatan Partisi; milliyetçi, 
maneviyatçı, muhafazakâr bir karaktere sahibiz. Bu 
karakterimiz icabı her konuda olduğu gibi sanayi ve 
ticaret konusunda da memlekete hizmet edenlere te
şekkür ederiz. Hizmeti geçenleri iyi niyetlerle yâd 
ederiz. Ancak, Sezar'ın hakkını Sezar'a vermek ge
rekiyorsa, bugün hizmet yarışı iyi ellerdedir, iyi yö
netimdedir. 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (llstanbul) — Size 
göre. 

HAZIM KUTAY (Devamla) — Hizmet erbabı 
da bu gidişe, bu çalışmaya, bu feragata yardımcı ol
malı, takdir etmelidir. 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (İstanbul) — Felç 
halindeki ekonomi ile... 

HAZIM KUTAY (Devamla) — Sayın milletve
killeri, Anavatan Partisi iktidarının ekonomik siste
minin; bu arada Sanayi ve Ticaret Bakanlığı faaliyet

lerinin muhasebesini yapmak için ve 1984 Türkiye' 
sinde el'an ekonomik gidişimize asırlar öncelerden 
misal getirmek yerine, sözlerimin başında bahsetti
ğim İkinci İzmir İktisat Kongresinde Profesör Dok
tor Mustafa Aysan'ın «Açılış Oturumu Tebliğbnde 
okuduğu «Atatürk'ün İktisadî Düşüncesi Tebliği»ni 
okumak istiyorum: 

«Ulu Önder Atatürk'ün asker ve komutan, Devlet 
kurucusu ve yöneticisi, sosyal ve siyasal önder ola
rak büyük dehası dünyaca kabul edilmiştir. Oysa 
ekonomik görüşleri konusunda son yıllara kadar çok 
az yayın yapılmıştır. Atatürk'ün ekonomik kalkınma 
modelinin temel kavramları şöyle özetlenebilir: 

O'na göre demokratik siyasal rejimle ekonomik 
rejim arasında sıkı bir ilişki vardır. Demokrasi, hal
kın serbest oylarına; ekonomik rejim, halkın serbest 
pazar tercihlerine dayanmalıdır. O'nun ekonomik 
kalkınma modeli kapitalist, ferdiyetçi bir ekonomik 
modeli değildir. O'nun ekonomik kalkınma modeli 
sosyalist; O'nun terimiyle bolşevik değildir. O'nun 
ekonomik kalkınma modeli sınıfsal; yine O'nun teri
miyle ihtilalci sendikalist değildir. O'nun ekonomik 
kalkınma modeli demokratik düzen içinde dengeli ve 
hızlı bir planlı karma ekonomi modelidir. O'nun yak
laşımı sistem yaklaşımıdır. Sistem yaklaşımı çağdaş 
ekonomik kalkınma planlarının temelindeki çağdaş 
işletmecilik uygulamalarının temel yaklaşımıdır. Ya
ni ekonomide bütün kesim ve sınıfların birlikte, 
uyum içinde kalkınmasını amaçlayan bir modeldir.» 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (İstanbul) — Ya
ni holding modeli değil. 

BAŞKAN — Lütfen efendim.., 

HAZIM KUTAY (Devamla) — Dinleyin beye
fendi, dinleyin. 

«O'nun planlı kalkınma amaçları, çağdaş kalkın
ma planlarının amaçlarıdır. O'nun ekonomik kalkın
ma stratejileri şunlardır: 

Birinci stratejisi; kişisel girişim gücünün korun
ması ve desteklenmesiyle ilgilidir. O'na göre kişisel 
girişim gücü korunmalı ve desteklenmelidir. 

İkinci stratejisi; devletin kişisel girişim gücüne ön
cülük etmesiyle ilgilidir. O'na göre devlet, kişisel gi
rişim gücüne öncülük etmelidir. 

Üçüncü stratejisi; devlet ve kişisel girişim gü
cünün sınırlarının belirlenmesiyle ilgilidir. O'na gö
re bu sınırlan belirlemek, hükümetin en temel fonk-
sîyonlarındandır. 

Dördüncü strateji; devlet harcamaları için önce
liklerin saptanmasıyla ilgilidir. O'na göre devletin 
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harcamaları şu sıra ile, şu önceliklere göre yapılma
lıdır: 

. En başta, devlet kaynaklan asayiş ve huzurun sağ
lanmasına harcanmalıdır; yani içişlerine harcanmalı
dır. İkinci öncelik, millî savunma ve dışişlerine; üçün
cü öncelik, ulaştırmaya; dördüncü öncelik, millî eği-

. time; beşinci öncelik, sağlığa; akıncı öncelik, sosyal 
güvenliğe; yedinci öncelik, en son olmak üzere zi
raat, ticaret, zanaata ait iktisadî işler. 

Beşinci strateji; devletin iktisadî alanda yatırım 
yaparken, bu öncelikleri hiç unutmaması ile ilgilidir. 
En başta devletin temel işlevleri için harcama yapıl
malı, devlet bütçesi bu işlevleri doyurucu biçimde ye
rine getirdikten sonra, bütçe fazlası varsa, iç ve dış 
istikrazdan fon sağlanabiliyorsa, devlet işletme ve 
tekellerinin gelir fazlaları el veriyorsa ekonomik ya
tırım yapılmalıdır. 

(Altıncı strateji; iktisadî işlerde önceliklerin sıralan
masıyla ilgilidir, iktisadî işlerde yatırım yaparken 
devlet, bu önceliklere göre davranmalıdır.» 

AYHAN FIRAT (Malatya) — KJTteri kim kur
du? 

HAZIM KUTAY (Devamla) — «Yedinci strate
ji; ekonomik kalkınmanın sonuçlarının dağıtımıyla 
ilgilidir. O'na göre ekonomik kalkınmanın sonuçları, 
sınıflar ve zümreler arasında adaletli dağıtılmalıdır. 

Sekizinci strateji; devletin denetleme ve doğru
dan yatırım yapıp yönetirken, devlete düşen bir gö
revle ilgilidir. O'na göre devlet, ekonomik hayatı de
netlerken, doğrudan yatırını yapıp yönetirken pazar 
ekonomisinin kurallarına uymalıdır. 

Listesi verilen bu felsefî kavramlar, temel yakla
şım ve stratejilerle O'nun ekonomik kalkınma poli
tikasını daha belirli olarak tanımlamak mümkündür. 

Bu, dört dengeli bir ekonomik politika denetimi
ni İfade etmektedir. Atatürk'ün ekonomi politikasın
da birinci denklik, maliye politikasında kendisini gös
termektedir. O'nun maliye politikasının temelinde şu 
amaç yakmaktadır : Halka işkence etmeden, samimî 
ve denk bir devlet bütçesinin sağlanması. O'na göre 
samimî ve denk bir devlet bütçesi, güçlü ve bağımsız 
bir devlet hazinesinin ön şartı; bu da ekonomik ba
ğımsızlığın bir ön şartıdır. Ekonomik bağımsızlık da 
siyasî bağımsızlığın bir ön şartıdır. Bu politikanın bir 
sonucu olarak, 1924-1938 arasındaki 15 bütçenin ta
mamı önceden hazırlanmış; 11 tanesi kesinhesapla; 
yani bütçe uygulandıktan sonra denklikle sonuçlan
mış, 3 kesjnhesap fazla vermiş, 1 kesinhesap açık ver
miş; o da aşarın kaldırıldığı 1925 yılında. Yine O'nun 
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i döneminde 1923-1938 arasında halka ağır gelen ve 
I ekonomik etkileri olumsuz bütün vergiler kaldırıl-
I mıştır.» 

BAŞKAN — Sayın Kutay 5 dakikanız var efen-
I dim. 

HAZIM KUTAY (Devamla) — «Atatürk'ün eko-
I nomik politikasında ikinci denklik para politikasıyla 
I ilgilidir. Buradaki denklik, kaynaklar, harcamalar 
1 denkliğidir. Modern iktisatçılar bunun adına «Kay-
I naklar, harcamalar dengesi» diyorlar. Ulu önderimiz 
I buna kaynaklar, harcamalar dengesi dememiştir; ama 
I hayatı boyunca enflasyonun önlenmesi için; yani bu 
I denkliğin sağlanması iiçn elinden gelen her şeyi yap

mıştır. Ulu. Önderimizin en belirgin ekonomik görü-
I şü, enflasyon düşmanlığıdır. Nitekim, O'nun yöneti-
I mindeki 15 yılda ortalama yıllık yüzde 6 bir büyüme 
I hızı elde edilmiş; ama banknot hacmi hemen hemen 
j sabit kalmıştır. Yılda yaklaşık olarak yüzde 1 ora-
I nında artmış ve en hızlı artış 1938 yılının son 4 ayı-
I na düşecek şekilde olmuştur. Yurt içinde ve dışında 
I güçlü bir devlet hazinesi ve değeri artan bir Türk 
I Lirası amacına ulaşmıştır. 1924'te kurduğu Türkiye 
I iş Bankasının öncülüğünde bu hedeflere varılmıştır. 

I Atatürk'ün ekonomik politikasının üçüncü denk-
I ligi dış ekonomik ilişkilerle ilgilidir. Onun dış eko-
I nomik ilişkiler politikasının temel amacı dışa karşı 
I güçlü ve bağımsız bir hazinedir. 

Atatürk'ün yatırım politikasının dördüncü ama
cı, adı «Ilımlı devletçilik» politikasıdır. Buradaki 
denklik özel kesim, devlet kesimi işletmeleri arasın-

I daki dengenin korunmasıyla ilgilidir. Devlet öncülü
ğünde bütün ülkelerin ve ekonomik uğraşı alanları
nın birlikte kalkındırılması, Atatürk'ün bu ekonomik 

I politikası askerlik stratejisindeki şu ilkelere çok ben
zemektedir :-• «Hattı müdafa yoktur, sathı müdafaa 

I vardır. Bu satıh bütün vatandır.» Devlet işletmeleri 
I geliştikçe, halka hisse senetleri satılması yatırım poli

tikasının temel amaçlarından biridir. Aksi halde bu 
I denge uzun sürede muhafaza edilemez. 

I İşte Atatürk'ün kalkınma politikasının temelinde 
I bu 4 denge vardır. Bu 4 denge çağdaş kalkınma po

litikasının da temelinde vardır. Atatürk'ün iktisadi 
düşüncesi bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra
da incelenmesi gereken önemli bir belgedir.» 

Sayın milletvekilleri, Sanayi ve Ticaret Bakanlı
ğıyla ilgili kuruluşlardan 170 milyar lira sermayeli 
Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketinin, 30 mil
yar lira sermayeli Türkiye Halk Bankası Anonim Şiır-

I ketinin, 60 milyar lira sermayeli Makine ve Kimya 
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Endüstrisi Kurumunun, 50 milyar lira sermayeli Dev
let Sanayi ve İşçi Yatırım Bankasının, geçmişte Türk 
ekonomisine büyük katkıları olmuş, 1985 yılında da 
bu fonksiyonlarını ifa edeceklerine ve daha verimli 
çalışacaklarına inanıyoruz. Bunların içinde, fabrikala
rının çoğu benim bölgemde olan Makine ve Kimya 
Endüstrisi Kurumundan söz etmeden geçemeyeceğim. 

Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu inşaatla
rına Cumhuriyetin ilk yıllarında başlanmış, Orta Ana
dolu'nun göbeğinde bu dev kuruluşlar olarak kısa 
sürede faaliyete geçmiş, o günden bu yana millî sa
vunma ihtiyaçlarımızın çok mühim kısmı bu fabri
kalar tarafından imal edilmiştir. Ankara ve Kırıkkale' 
de özel sektör sanayiinin gelişmesine birinci derecede 
öncülük etmiş, bu öncülük eleman yetiştirme ve dağıt
ma yönünden, istanbul dahil Türkiye'nin bütün fir
malarını da beslemiştir. Temennimiz odur ki, Maki
ne ve Kimya Endüstrisi Kurumu bünyesinde daha ön
ce inşaatına başlanan ve halen yarım kalan kuruluş
ların da bir an önce faaliyete geçmesidir. 

233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle kuru
lan Ağır Sanayi ve Otomativ Kurumu (A.S.O.K.) bü
yük istikbal vaat etmektedir. Bu kurumun bünyesin
de bulunan ortaklıklardan Türk Motor Sanayi ve Ti
caret Anonim Şirketi '(TÜMOSAN), Takım Tezgâh
ları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (TAKSAN), 
Aksaray Motor Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 
(ARMOSAN), Türkiye Elektrik Sanayi ve Ticaret 
Anonim Şirketi (TESTAŞ), Asilçeiik Sanayi ve Ti
caret Anonim Şirketi bizim kanaatimizce ve beğen
diğimiz tabiriyle yeni uyanan devlerdir. 

BAŞKAN — Lütfen bağlayınız efendim. 
HAZIM KUTAY (Devamla) — 1985 yılında bu 

devlerin Türkiye'nin ekonomik kalkınmasında bü
yük rol oynayacağına inanıyoruz. Bakanlığın bu ku
ruluşlara daha çok ilgi göstermesine gerek duydu
ğumuzu da belirtmek isterim^ 

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyetin 
kuruluş yıllarında önemle belirttiği huzur ve güven 
ortamı içinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 1985 
ve daha sonraki yıllarda Türk ekonomisine büyük 
katkılar yapacağına inanıyoruz. Bu itibarla, Anava
tan Partisi Grubu olarak Sanayi ve Ticaret Bakan
lığının 1985 Malî Yılı Bütçesine müspet oy verece
ğiz. 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Bütçesinin Büyülk 
Türtk Milletine hayırlı ve uğurlu olmasını diler, gru
bum ve şahsım adına Türkiye Büyük Millet Mec-
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lisinin siz sayın üyelerini saygıyla selamlarım. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Kutay. 
Sayın Oktay, buyurun; süreniz 30 dakika efen

dim. 
ANAP GRUBU ADINA İSMET OKTAY (Es

kişehir) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sa
nayi ve Ticaret Bakanlığı Bütçesi üzerinde Anavatan 
Partisi Grubu adına konuşmama başlarken, hepini
zi saygıyla selamlarım. 

Teknolojik ilerlemeler nedenliyle hızla değişen bir 
dünyada yaşamaktayız. Öyle fcıi, teknolojideki bu 
gelişmeleri yakından takip edememenin sıkıntılarını 
çekmekteyiz. Türkiye, dünyadaki sanayi ve tekno
loji gelişmeleri yakından izleyerek, ilerlemiş dünya 
devletlerinin seviyesine ulaşmak zorundadır. Bu du
rum, Türkiye'min sanayileşmesini orta vadeli plan
lardan uzaklaşaraık, daha uzun zaman boyutu içinde 
ele almasını zorunlu kılmaktadır. Dış dünyadaki 
hızlı gelişmeler karşısında Türkiye'nin gelişmesini 
kendi seyrine bırakması halinde, bu seviyeye kısa 
bir zaman içinde ulaşması mümkün değildir. Türki
ye, hızla ilerleyen gelişmiş dünya ülkelerine, onlar
dan daha hızlı ilerleyerek erişmek zorundadır. Bu
nun için, mevcut potansiyeli ve tarihsel gelişimi ile 
nereye varabileceğini ölçmenin ötesinde, bu ülkelere 
ulaşmak içlin hangi hızla ilerlemesinin ve hangi yön
lerde değişmesinin gerekli olduğunu da tespit etmek 
durumundadır. 

Türk toplumu gelişmiş ülkelerin tercübelerini, 
kendi tarihinden aldığı dersleri, kabiliyet ve birikim
lerini en iyi biçimde değerlendirerek, kendine has 
bir kalkınma yolu çizmek durumundadır. Türk top
lumunun hayat seviyesini hızla yükseltecek bir eko
nomik büyüme, sanayiin millî gelire gittikçe artan 
oranda katkıda bulunmasını gerektirmektedi. 

Yaşama düzeyinin yükselmesiyle doğacak olan 
sınaî ürün taleplerinin karşılanması, istihdam imkân
larının kararlı ve sürekli olaraık artırılması, tarımda 
modernleşmenin hızlandırılması, kır - kent arasında 
gelir bölüşümünün iyileştirilmesi, toplumun bütün ke
simlerinin verimliliğinin artırılması; kısaca kalkın
ma, ancak sanayileşme ile gerçekleştirilebilir. 

Sanayileşmeyi zorunlu 'kılan diğer bir sebep de, 
Türkiye'nin sanayileşmiş ülkelerden oluşan Avrupa 
Ekonomik Topluluğuna katılma yolunda yaptığı si
yasal tercihtir. Bu tercih, Türkiye'nin Avrupa Eko
nomik Topluluğu için de ekonomik, sosyal ve ken
dine has kültürel varlığını geliştirerek devam ettire-
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bilmesi için topluluk ile gümrük birliğinin gerçekle
şeceği 1995 yılına kadar sanayiini sağlam bir temele 
dayandırmasını gerektirmektedir. Yine bu tercih, 
modern teknolojileri etkin bir şekilde kullanma ya
nında, bazı üretim dallarında yeni teknolojiler ge
liştirerek, bir bilimsel ve teknik yaratıcılık aşama
sına erişmesini zorunlu kılmaktadır. 

Bu nedenle, «sanayileşme» deyimi, bileşimi ne 
olursa olsun, sadece sınaî hâsılanın artmasa anlamın
da değildir, Sanayileşme hedefi, daha çok tüketim 
malları sanayiine dönük, nispeten geri üretim tek
nolojileri kullanan, genellikle küçük üretim birim
lerinden kurulu Türk sanayiinde yapısal bir değişikliği 
ifade etmektedir. Bu yapısal değişiklik, aynı zaman
da 'dış 'kaynaklara bağımlılığı hafifleten yatırım malı 
ve mühendislik sanayilerine ağırlık vermeyi sağlaya
caktır. Bu dallardaki üretimin, toplam sanayi üreti
mi içindeki payının artması, bunların dış rekabete 
imkân verecek niteliklerde kurulup geliştyrilmderiy-
le sağlanacaktır. Bilindiği gibi kalkınma, geleneksel 
üretim sektörlerinden modern sektörlere ve özellikle 
sanayie geçiş sürecidir. 

Bugüne kadar sanayi tesisleri, altyapı, vasıflı iş
gücü ve teşebbüs faktörleri açısından belli bir biri
kim sağlamıştır. Bu 'birikim yanında, Türkiye'nin 
sahip olduğu doğal kaynaklar ve 1987 yılında 53; 
2 000 yılında ise 65 milyona yaklaşacak 'bir nüfusun 
sağlayacağı pazar imkânları da hızlı bir sanayileşme
nin zorunlu olduğunu göstermektedir. Dış kaynakla
ra sürekli bir şekilde 'bağlılık, sanayiin gelişmemiş ol
masından doğmaktadır. 

İhracat, verimliliği hızla arfctırılamayan tarımsal 
ürünlere dayalı olduğu, sınaî ürünlerle çeşitlendirile-
mediği; imalatın çoğunu oluşturan sınaî ara malları 
ve yatırım • mallarında içüretim artırılamadığı sürece, 
dışticaretin, kalkınma çabalarım sınırlayan bir dar-
'boğaz olması kaçınılmazdır. 

önemi yukarıda belirtilen sanayileşmenin gerçek
leştirilip öngörülen yapısal değişmeye ulaşabilmesi 
için, daha önceki dönemlerde yapıldığı gibi, ülkenin 
sa'hip olduğu potansiyeli iyi değerlendirilip, erişilebi-
linen yere erişme, görüşü yerine, uzun vadede 'belirli 
hedefler tespit edip hu hedeflere ulaşabilmek için 
ülkenin bütün kaynaklarım harekete geçirmek gere
kir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; konuşmamı, 
'bugüne kadar Cumhuriyet sonrası Türkiye'de uygu
lanan sanayileşme stratejileri hakkında genel bir de
ğerlendirme yaparak sürdürmek istiyorum. 

Bu uygulamaları 'iki dönemde ele alarak değer
lendirmek daha gerçekçi olacaktır sanıyorum. Bun
lar, 1950 öncesi ve sonrası dönemleridir. 1950 yılma 
kadar izlenen ithal ikameci sanayileşmenin sınaî kal
kınmada olumlu sonuçlar vermesine rağmen, 1950 
sonrası aynı sonuçlan vermediğini görmekteyiz. Fark
lı iki dönemin sanayileşme stratejilerini zaman ve 
şartlardan I bağımsız -değerlendirmek mümkün değil
dir. İki dönemde de uygulanan sanayileşme, iç ve dış 
konjoniktürkin özellikleri bakımından farklılık göster
mektedir. jtzin verirseniz. 1950 sonrası sanayileşme-
stratejisiniıj değerlendirilmesini yaparak, buradan bu
günkü Tiük sanayinin yapısını gözler önüne ser
mek ve Anavatan Partisinin sanayileşme politikası
nın memlejket gerçeklerine göre haklılığını ve 'geçer
liliğini ortaya koymak istiyorum. 

1950 sonrası uygulanan ithal ikameci sanayileş
me politikası, ağırlığı itibariyle, ithalatı kısıtlanan 
dayanıklı ye dayanıksız tüketim malarında yoğun
laşmış, bu | malların üretimi için gerekli olan girdi ve 
sermaye mialları yönünden dışa 'bağımlılık artmıştır. 
Özel sermayenin yoğunlaştığı alan, dayanıklı ve da
yanaksız tjiketim malları üretimi olmuş, KlT^ler ise 
bu sanayilere girdi olacak ara mallan üretimi ile 
görevlendiı|ilmiştir. Kurulan sanayilerin ihtiyaç duy
duğu sermaye malları ve KİT'lerin üretiminin yeterli 
olmadığı 4ra malları, döviz imkânları ölçüsünde it-
'hal edilmiştir. 

İhracatın, ithalat hızına paralel olarak artmaması, 
döviz darboğazlarına sebep olmuş, ihtiyaç duyulan 
döviz için | dış borçlanma temel yöntem olarak be-
nimsenmiştjir. Döviz darboğazının yoğun olduğu dö
nemlerde Yatırımlar durmuş, kapasite kullanım oran
ları, düşmüş, bu durum maliyet ve fiyatları artırarak, 
işsizliği körüklemiştir. Bu şekilde oluşan sanayileş
mede verimlilik, etkinlik ve gelişen teknolojinin iz
lenmesi giljbi maliyet düşürücü, dolayısıyla rekabeti 
artırıcı tedbirler ihmal edilmiştir. 

i 
(Firmaların kullandıkları ithal girdilerinin toplam 

girdi oranıj içindeki payları oldukça yüksektir. Sana
yileşme politikası, sektör, etkinlik ve verimlilik gibi 
konularda (seçici davranamamış; tüm sektör ve işlet
melere geıjıel 'bir koruma sağlanmıştır. Bu nedenle, 
sanayide tjüyük ve küçük işletmelerden oluşan ikili 
t>ir yapı ojrtaya çıkmıştır. Bunlar, çoğu yabancı ser
mayeli veyja yabancı lisansla çalışan az sayıda büyük 
firmalarla, | geri teknolojilerle üretim yapan çok sa
yıda fcüçüty ve orta büyüklükte işletmelerdir. 

Şunu söylemek istiyorum ki, ortaya çıkan sanayi, 
ihracat yapamayan veya ihracatı, sınırlı olan sanayi-
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dir. Bunun sebeplerini şöylece özetlemek mümkün
dür : Korunmuş ve alıcısı hazır iç pazar ihracattan 
daha caziptir, döviz kurunun sabit tutulması itha
latı çekici hale getirirken, ihracatı olumsuz yönde 
etkilemiştir, 'bazı mallar için 'belli 'büyüklükte pazar 
'bulunup, ihracat söz konusu olsa bile, üretim için 
alman lisansların koyduğu kısıtlamalar da ihracatı 
engellemiştir. Bu kısıtlamalar, tamamen ihracatı ya
saklama, önceden izne 'bağlama veya 'beli ülkelere 
ihracat izni tanıma 'biçiminde olmuştur. Böylece, ko
rumacı tedbirlerin iç pazarı daha çekici hale getir
mesi, sa'bi't döviz kuru politikasının hu çekiciliği pe
kiştirmesi, lisans anlaşmalarının ihracatı engellemesi 
sonucu, ihracatta artış s'öz konusu olmamış, 'buna 
karşılık ithali talebi hızla artmış ve yapılamayan itha
latın etkisiyle ekonominin kendini yeniden üreteme
mesi noktasına gelmiştir. 

Türkiye, 1970'li yılların hasında sanayileşmede 
belli bir seviyeye gelmiştir. Bu aşama, dayanıklı ve 
dayanıksız tüketim mallarının yerli üretiminin sağ
lanmasıdır. 

1973-1977 yılları arasında, genellikle nicel haşarı 
sağlanmış, ancak hu haşarı nitel olmadığı için, eko
nomi ve 'buna 'bağlı olarak da sanayi bunalıma sü
rüklenmiştir. 

1977 yılından itibaren ekonomimizde, 'bilinen se
beplerden dolayı, gerileme dönemine girilmiş ve işçi 
dövizlerindeki miktar .giderek aza'lmıştır. Esasen, 
1970'li yılların sonuna gelindiğinde ithal ikamesi sa
nayileşme ile yatırımların sürdürülmesi imkânları iyi
ce daralmıştır. Döviz darboğazının gittikçe büyümesi, 
bunun sonucu olarak' sanayiin ihtiyaç gösterdiği ham
madde ve ara inalı girdilerinin ithalinin yapılamama
sı yatırım malı ve 'teçhizat teminindeki güçlükler, ye
terli enerjinin sağlanamaması sebepleriyle, sanayide 
yeni yatırımlar bir yana, var olan kapasitelerin bile 
yüzde 30-40'ı ancak işler tutulabilmiştir. 

Hızlanan enflasyon, stokçuluğu çekici hale geti
rirken, ekonomideki yatınm-tasarruf dengelerini de 
altüst edip, iyice çıkmaza sokmuştur. Böylece, büyü
menin aracı olarak benimsenen ithal ikameci sana
yileşme modeli işlemez duruma gelmiştir. 

1977 yılında yüzde 4 olarak gerçekleşen büyüme 
hızı, 1978 yılında yüzde 3 oranına inmiş, 1979 yılın
da ise, ancak binde 3 olmuştur. 

'Özellikle, sanayi içinde ağırlığı çok büyük olan 
imalat sanayi grubunda, sabit fiyatlarla 1977 yılında 
yüzde '8,1 olan büyüme hızı, 1978'de yüzde 2,6 ve 
1979'da yüzde 5,3 gibi önemli ölçülere varan düşüş
ler göstermiştir. . 

Bu şartlarda mevcut modelin yerini alacak alter
natif model tartışmaları 1978'de başlayıp, 1979'da 
yoğunlaşmıştır. 24 Ocak 1980 tarihinden itibaren uy
gulanmaya konulan ekonomik istikrar tedbirleriyle, 
sanayileşme ve dış ticaret politikalarında önemli de
ğişiklikler meydana gelmiş, sanayide ortaya çıkan 
gelişmeleri değerlendirirken, ekonomik istikrar ted
birlerinin etkilerinin göz önüne alınması kaçınılmaz 
olmuştur. 

24 Ocak 1980 ekonomik istikrar tedbirlerinin sa
nayie ilişkin kararları şöylece özetlenebilir : Kaynak 
dağılımında fiyat mekanizmasına ağırlık verilmesi; 
dış ticarette kısmî liberalleşmeye gidilmesi; Devletin 
yatırım politikasında alt yapı yatırımlarına ağırlık 
verilmesi; doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının 
teşvik edilmesi; ihracata dönük sanayileşme politi
kasına ağırlık verilmesi. 

1980 yılından itibaren uygulamaya konulan istik
rar programı, sonuçlarını 1981 yılından itibaren ver
meye başlamıştır. Gerçekçi kur uygulamasına ve 
etkili ihracatı teşvik tedbirlerine ağırlık verilmiş, di
ğer taraftan Türkiye'nin dünya piyasalarında rekabet 
gücü olan, yerli hammaddeye dayanan ve emek iste
yen sanayi dallarına öncelik verilmiştir. Bu çerçeve 
içinde imalat sanayiinde önemli üretim artışları sağ
lanmıştır. 

Ekonomik istikrar tedbirlerinin uygulanmasıyla 
birlikte ihracatımızda da önemli 'gelişmeler olmuş
tur. 1980 yılında 2 milyar 910 milyon dolar olan ih
racat, 1981'de 4 milyar 703 milyon, 1982'de 6 mil
yar 75 milyon dolar mertebesine varmıştır. 1983'te 
5 milyar 728 milyon dolayında seyreden ihracatımız 
1984 yılının Ocak-Eylül döneminde ise 5 milyar 71 
milyon 691 bin dolarlık bir seviyeye ulaşmıştır. Yıl 
sonuna kadar 7 milyar dolar civarında bir ihracat 
seviyesine ulaşacağımız tahmin edilmektedir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Cumhuriye
tin başlangıç yıllarından Anavatan Partisinin iktidar 
olduğu 1983 yılı sonuna kadar memleketimizin sana
yileşme engellerini, sıkıntılarını ve 'bunun yanında 
başarılarını ana hatlarıyla arz etmeye çalıştım. Şimdi 
de, müsaade ederseniz Anavatan Partisi Grubu adına 
Anavatan Prtisi iktidarının sanayi ve ticaret politi
kası hakkında sizlere bazı bilgiler sunmak istiyorum. 

Sayın milletvekilleri, Hükümetimizin ve partimi
zin temel görüş ve ilkelerini teşkil eden, milliyetçi, 
muhafazakâr, sosyal adaletçi, rekabete dayalı serbest 
piyasa ekonomisini esas alan görüşleri muvacehesin
de, memleketimiz sanayi ve ticaretine yeni bir şekil 
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verilmiştir. Bu cümleden olarak yapılan ilk faaliyet, 
genel idarî mekanizmayla "birlikte, Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığının ve ilgili kuruluşlarının idarî organizas
yonunda çıkarılan bir seri kanun 'hükmünde karar
nameler ve statülerle 'günün şartlarına cevap verecek 
ıslahat yapılmıştır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; parti prog
ramımızdaki sanayileşme politikası ve alınması ge
rekli tedbirleri ana başlıklar halinde sizlere sunmak 
istiyorum. 

Özellikle sanayimizi, modern ve gelişmiş ülkele
rin sanayileşme seviyesine çıkarmak; yıllardan beri 
israfla devam edilmiş olan ithal ikameci anlayışının 
terk edilerek, dünya sanayi ve ticaretiyle entegre ola
bilecek, ihracata dönük bir sanayi politikasına ge
çilebilmesi için sanayileşmede yapı değişikliğine gi
dilmesini sağlamak; sanayileşmede kalite ve fiyat 
itibariyle dünya pazarlarında rekabet edebileceği
miz sanayi mamullerinin üretimine ağırlık vermek; 
sanayi yatıranlarının teşviki için kredi faaliyetleri
nin suni tedbirlerle aşağı çekilmesi yerine, enflasyo
nu çok düşük seviyelerde tutan bir iktisadî politika
nın takibiyle birlikte, aşırı sübvansiyonlar, çok yük
sek gümrük hadleri ve ithal yasaklamalarıyla koru
nan bir sanayi yapısından uzaklaşmak; sanayi ma
mullerimizin dış pazarlarda müşteri bulabilmesine yar
dımcı olmak maksadıyla, Devletin daha aktif rol al
masını sağlamak; sanayiin bütün yurda pratik ve 
dengeli bir ölçüde yayılmasını sağlamak için, Devlet 
tarafından altyapı ve hizmet yatırımlarını gerçekleş
tirmek; yatırımları ve ihracatı teşvik etmek; sanayi 
tesislerinin düşük maliyette ve düzenli olması için or
ganize sanayi bölgelerine ve küçük sanayi sitelerine 
ağırlık vermek; teknoloji ve mühendislik bilgisinin 
kolay alkışını sağlamak; sanayi ve ticarette, Devlet 
tekelleri dahil, bütün tekelleri, ekonomiye zarar ver
meyecek biçimde, muayyen bir sistem içinde kaldır
mak; enerji ve maden konularında gelişmenin hızlan
ması için fertlere ve fertlerin meydana getireceği ku
ruluşlara Devletin tespit edeceği esaslar dahilinde ya
tırım ve işletme hakkı vermek; yabancı sermaye ve 
yatırımlarının teşviki için başarılı, menfaatları denge
leyen, güven verici ve istikrarlı bir ortamın tesisini 
temin etmektir. 

ISayın Bakan, muhterem milletvekilleri; 24 Ocak 
kararları ve Anavatan Partisi iktidarının felsefesi 
noktai nazarından 1984 yılında sanayi ve ticaret faa
liyetlerini ele aldığımızda, başarılı bir icraat dönemi 
gözlemekteyiz. Bunun ispatı olarak, 1983 yılının ilk 

10 ayında kümülatif enerji tüketimi 16 milyar 980 
milyon kilovat/saat olduğu halde, bu rakam 1984 
yılının aynı döneminde 18 milyar 500 milyon kilo
vat/saat olarak gerçekleşmiştir. Yüzde 12'ye yakın 
bu net enerji tüketimi artışı, doğrudan doğruya sa
nayie gitmiştir. Sanayide kullanılan bu enerji artışı 
bazı üretim dallarında, özellikle alüminyum üreti
minde ağustos, eylül, ekim aylarında yüzde 85, de
mir çelik, bakır, çinko sanayiinde yüzde 30, 40 enerji 
kullanımı artışı şeklinde olmuştur. Diğer sanayi dal
larında da buna benzer elektrik enerjisi kullanımı 
artışı gözlenmektedir, 

îş ve ticaret hayatımızdaki oanlanma ve gelişme
yi ifade eden diğer bir gösterge de, şirketleşme ko
nusundadır. 1983 yılında 2435 anonim şirket, 2257 
limitet şirket kurulmuşken, iktidarımız olan 1984 yı
lının ilk 11 ayında 3 033 anonim şirket, 4'207 adet 
de limitet şirket kurulmuştur. 

(Değerli ımiüetvekilleri, verdiğim bu rakamlar, sa
nayi ve ıticaret alanında Hükümetimizin ne kadar ba- ) 
sarılı olduğunun birer delilidir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; dünyada ge
lişmişliğin ve sanayileşmenin simgesi olan havacılık 
sanayii konusunda da önemli adımların atıldığını gör
mekteyiz. Uçak sanayii konusunda, Millî Savunma 
Bakanlığı Bütçesi görüşülürken de bilgi sahibi olaca
ğımız muhakkaktır. Ancak bu konu, dolayısıyla sa
nayi ile de ilgili olduğundan, konuya ben de kısa 
ca temas etmek istiyorum. 

Ülke savunmamızın kendi imkânlarımızda büyük 
ölçüde karşılanması hususunda üstün bir teknolojik 
seviyeye çıkılarak ve bununla ilgili geniş bir yan sa
nayiin gelişmesi sağlanarak, uçak yapımıyla ilgili 
adımların atılması ve anlaşmaların yapılması sevin
dirici bir olaydır. Bu konuda, gene program ilkeleri
ne uygun olarak yabancı sermaye ve teknolojinin celp 
edilmiş olması önemli bir başarıdır. 

Türkiye'de havacılık sanayii incelendiğinde, özel
likle Cumhuriyetin kuruluşundan hemen sonra bu 
sanayi ele alınmış ve bugüne göre çok.daha yetersiz 
ekonomik şartlarda bilinçli bir teşebbüsle uçak ima
latına geçilebilmiştir. 1930 yıllarında Türkiye, Bal
kanların en güçlü hava gücüne sahip ülkesi halinde 
idi. Bugün uçak sanayii için gerekli olan altyapı ve 
bilgi birikimi ülkemizin muayyen vilayetlerinde yo
ğunlaşmış durumdadır. Bilhassa Hava Kuvvetleri Ko
mutanlığı bünyesinde bulunan jet motorlu uçakların 
fabrika seviyesinde bakım, tamir, tadilat ve modifi
kasyonu Eskişehir Bakım ve İkmal Merkezinde ya-
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pıknaktadır. Bu tesisler sürekli olarak yenilenmekte, 
kapasiteleri artırılmakta ve hava kuvvetlerimizin ihti
yacına cevap verdikten başka, bazı dost ülke uçak
larının fabrika seviyesi bakımları da bu tesislerde 
yapılmaktadır. 

Bilindiği gibi, yatırımların başarısı, sağlam bir fi
zibiliteye dayanmasıyla mümkündür. Kuruluş yeri ise, 
fizibilitenin en önemli unsurudur. Bu sebeple, yatı
rımlar için en uygun kuruluş yeri seçilirken gerekli 
faktörlerin göz önünde tutulması gerekir. Zira, baş
langıçtaki hataların zaman içinde giderilmesi kaynak 
israfına sebep olmaktadır. Bu yanlışların geçmişte çok 
sık yapıldığını izlemekteyiz. Nitekim, coğrafî olarak 
bakıldığında sınaî ve teknolojik yapının Marmara böl
gesinde İstanbul, 'Kocaeli, Bursa ve Tekirdağ gibi ille
rimizde yoğun olduğu, bundan sonra Antalya, Adana, 
içel üçgeni ile başta İzmir olmak üzere, Ege bölge
sinde nispeten geliştiği gözlenmektedir. Oysa ki, sa
nayi ve teknolojinin memleket sathına kısmen ho
mojen dağılması, ekonomik kalkınmamızın ve sınaî 
gelişmemizin üst düzeylere çıkabilmesi için, Eskişe
hir, Kütahya, Afyon, Çankırı, Konya, Kayseri, Ga
ziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Sivas, Malatya Ela
zığ, Erzurum yörelerinde de önemli sanayi çekirdek 
merkezlerinin oluşturulması gerekmektedir. Bu mak
satla illerimiz, kalkınmadaki öncelik durumuna göre 
sınıflandııriilmış ve önceliklerine göre, şimdiye kadar 
görülmemiş özendirici ve teşvik edici tedbirler uygu
lanmaya korumuştur. 1985 yılında bu tedbirlerin mü
essir neticeler vereceği ümidindeyiz. 

ISayın Başkan, değerli milletvekilleri; şimdi burada, 
sanayimizdeki mekân meselesine gelmek istiyorum. 
Memleket sathında yaygın ve dengeli bir sanayileşme
yi teessüs ettirmek için Hükümetimizce, organize sa
nayi bölgelerinin ve küçük sanayi sitelerinin bölgeler-
arası dengesizliği giderecek şekilde kurulmasına çalı
şılmaktadır. 1984 yılında bu yatırımlar için Genel 
Bütçeden 19 milyar 100 milyon liralık bir fon ayrıl
mıştır. 1985 yılında 7 adet, 1986 yılında ise 14 adet 
organize sanayi bölgesinin, gene aynı dönemde 26 
adet küçük sanayi sitesinin kurulması planlanmış olup, 
realize edilmesi hususunda büyük gayret gösterileceği 
ifadesinin Bakanlığın faaliyet raporunda yer alması 
memnuniyet vericidir. 

Ayrıca, yanlış sanayi yeri seçiminden kaynaklanan 
ve Haliç ile İstanbul'un diğer meskûn sahalarına ya
yılmış olan sanayiin en yakın sanayi bölgelerine nakli 
çalışmalarına başlanmış olup, bu hususta bir kararna
me çıkarma cihetine gidilmesi de sevindiricidir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Hükümetimi
zin iç ticaret alanında da program ilkelerine uygun 
faaliyetlerine şahit olmaktayız. Bu meyanda, yeni te
kellerin oluşmaması ve mevcutlarının ekonomiye za
rar vermeyecek bir ihtimamla izalesi cihetine gidil
diğini görmekteyiz. Bilindiği gibi, Yüce Meclisin ya
kında çıkardığı bir kanunla çayın işletilmesi ve sa
tılması özel teşebbüse açılmıştır, Bunu diğerlerinin 
takip edeceği umudu içerisindeyiz. Zira, Milletimizin 
kamuya ait yatırım ve teşebbüs alanlarına iştirak et
me hususundaki şevk ve heyecanını son Boğaziçi Köp
rüsünün kâr ortaklığı senetlerinin görülmemiş bir sü
ratle, bütün tahminleri aşan ölçüde satılmasından 
anlamaktayız. Bu husus, Hükümetimizin karar ve ic-
ratında ne kadar isabetli bir yolda olduğunun göster
gesidir. Bundan böyle, Devlete ait birçok tesis ve 
işletmelerin halkın iştirakine sunulmasında aynı başa
rının devam edeceği kanatindeyiz. 

Hükümetimiz, genel olarak prensipte, serbest piya
sa kurallarının işlemesinin, ekonominin gelişmesinde 
başlıca aımil olacağı düşüncesinde olmakla beraber, 
her türlü istismar ve haksız rekabeti önleme gayesin
de ve esasen Anayasamızın 172 nci maddesi gereği 
hazırlanan, Tüketicinin Korunması Hakkındaki Ka
nun Tasarısı üzerinde son çalışmalarını yapıp, Yüce 
Meclise sunmuştur. 

Bu anlayış ve espriden hareketle, Hükümetimizin 
karaborsa ve spekülatif fiyat artışlarını önlemek ve 
bilhassa halkımızın temel gıda maddelerini yeterli 
miktarda ve uygun fiyatlarla almasını temin _ etmek 
maksadıyla, tereddüt etmeden ithal cihetine gitmesi, 
yurtta olumlu sonuçlarını göstermeye başlamıştır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Sanayi ve Ti
caret Bakanlığı Bütçesi üzerinde grubumuzun görüş
lerini açıklamış bulunmaktayım. Bu Bakanlığımız 
Bütçesinin, Memleketimiz ve Milletimize hayırlı ol
masını diler, Yüce Heyetinizi şahsım ve grubum adı
na selamlarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Oktay. 
Milliyetçi Demokrasi Partisi Grubu adına Sayın 

Sadettin Ağacık; buyurun efendim. 
MDP GRUBU ADINA SADETTİN AĞACIK 

(Kastamonu) — Sayın Başkan, Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin sayın üyeleri; grubum ve şahsım adı-

- na hepinizi saygı ile selamlarken, gördüğümüz ak
saklıklara rağmen, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Büt
çesinin de Devletimize ve Milletimize hayırlı, uğur
lu olmasını dilerim. (Alkışlar) Çünkü; netice itiba
riyle her iyilik, bu Devlet ve bu millet içindir. Gün 
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gelir iktidarlar gider; fakat eserler baki kalur. Başka 
bir ifadeyle, iktidarlar da insanlar gibidir, yani fa
nidir. Fertler gider, millet kalır, iktidarlar gider, dev
let kalır. İktidarların yaşaması, mümkün olmayan 
bir iş değildir. Fiilen değilse bile, manen o da müm
kündür.; Bıraktıkları eserlerle, verdikleri hizmetlerle 
toklumda her an canlılığını muhafaza ederek yaşa-
maya devam edebilirler. 'Bu şerefli millete hizmeti şiar 
edinmiş olan iktidarlar gitseler bile, meşale gibi kalp
lerimizde daima tazeliğini muhafaza ederek yanar
lar. Bu hizmetlerden bahsedişimizin sebebi var; çün
kü Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Bütçesinde Türki
ye'ye yeni Türkiyeler katmayı amaçlayan bir karak
ter göremediğimi üzüntüyle ifade etmek isterim. 

Değerli milletvekilleri, yükselen rakamlar enflas
yonla mücadelede meydana gelen aşınmayı bile dol
duracak seviyede değildir. Bu hüviyetiyle de bu büt
çe rahatlık getirmeyecektir, darlık getirecektir. 1984 
senesinde, nasıl 1983'ıteki kadar bile başarılı olunama-
ımışsa, 1985 senesinde de 1984'teki kadar bile ba'şa-
rılı olunamayacağı endişesini taşıyoruz. Şu anda bile, 
1984'ün değer kaybıyla yıpranmış olan rakamlar nasıl 
olup da 1985'in yükünü omuzlarında taşıyabilecek
tir? Esasen, bildiğiniz gibi, Hükümetin «Enflasyonun 
önüne geçilecektir» diye bir iddiası yoktur. Hedef
leri 1984 için olduğu gibi, 1985 için de enflasyonu 
yüzde 25'ler seviyesine indirebilmektir. Bu noktada 
temenni ediyoruz, inşallah muvaffak olunur da bu 
seviyeleri görürüz. Tabiî, bu düşünceler tahakkuk et
mezse, geçen seneki gibi olursa, Aziz Milletimizin 
ıstırabı dinmeyecek demektir. 

ISayın Başkan, değerli milletvekilleri; sözlerimin 
başından beri «Sanayi ve Ticaret Bakanlığı deyip» dur
dum; çünkü bu Bakanlığın ismi artık böyle olmuş
tur, Ticaret Bakanlığı, iç ve dış ticaret birbirlerini 
tamamlamıyormuş gibi ikiye bölünmüş; dışa ait kıs
mı bakanlıkların üzerine çıkarılmış, ayrı idare ol
muştur. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ikinci ka
nadı olan teknoloji de, bir fazlalıkmış gibi kapatılıp 
atıldıktan sonra, Ticaret Bakanlığına yapıştırılmıştır. 
Böylece, dış ticaretsiz ticaret ile teknolojisiz sanayi bir 
bakanlığın bünyesinde bir araya getirilivermiştir. Üvey 
evlat gibi bir kenara itiliveren teknoloji de, bu ba
kanlığın çatısı altında bir yere oturtulmuştur. Bildi
ğiniz gibi, bütün bu işletr idare reformu diye yapılmış
tır. Aziz Milletimize daha iyi, daha eksiksiz, daha mü
kemmel hizmetler verebilmek için yapıldığına inanı
yorum ve temenni ediyorum ki, inşallah yanılmamış 
olurum^ Ancak, bu millet için, bu memleket için git

tikçe dalha çok büyüyen ve daha çok büyütmek zo
runda olduğumuz Türkiye için en büyük ve en ka
çınılmaz büyüme yolu teknoloji yoludur. Hatta, it
hal malı teknolojiden kurtulup, kendi teknolojimize 
ulaşamadığımız müddetçe, gerçek büyüklükten bahset
memiz mümkün değildir. Nitekim, son günlerde Sa
yın Başbakanımızın kendi teknolojimizi kendimiz üre
tir hale gelmemizdeki zaruretten bahsetmesi dahi, bu 
gerçeği vurgulamaktadır. Burada, bir müşterek husus 
ve yapılması zarurî olan bir icraatın hemen tatbik 
mevkiine konulması gerekiyor; büyüyen Türkiyemizde 
bütün ağırlığı ve genişliği ile bir teknoloji bakanlığı
nın kurulması gerçeği. 

Muhterem arkadaşlarım, biraz önce de işaret et
tiğim gibi, bugünkü haliyle bu bakanlığın ticaretle 
alâkalı faliyetlerini de bir bütün halinde ele alıp de
ğerlendirmeye imkân yoktur. Zira, içiyle ve dışıyla 
bir memleketin ekonomisini ve ticareti bir bütün teş
kil ettiği halde, bu bütün parçalanmıştır. Nitekim, bu 
bütünün dış ticaret ile irtibat noktaları hakkında Sa
yın Bakamımıza komisyonda sual soruldukça, «Bun
ların cevabını Dış Ticaret Müsteşarlığına tevcih et
mek lazım» demişlerdir. Nihayet, bir soru sahibi mil
letvekili arkadaşımız da, «Biz de şaşırdık, bu konu
da kime, ne soracağız?» demiştir. 

'Muhterem arkadaşlar, gerek cari harcamalar, ge
rekse yatırım harcamaları ile her bütçe bir hizmet 
programıdır. Bir yıl için tasarlanan çalışmaların ra
kamlarla ifadesine «bütçe» dediğimize göre, bu ra
kamlara bakıp, bizi idare edenlerin düşüncelerini gö
rebiliyoruz. Bir bütçede sadece cari harcamalar yer 
almışsa, bu iktidar günlük işleri yürütmenin ve memur 
maaşlarını ödemenin ötesine . geçmeyecek demektir. 

. Bu, bir nevi hizmetse de, eser veremeyen bir hizmet
tir. Eser veren hizmet, yatırım harcamalarında karşı
mıza çıkar. Bir iktidar hakkında bütçesine bakıp, teş
his koyabilmek için, yatırım harcamalarına ne nispet
te para ayırdığına bakacaksınız. Tabiî, bir de sonun
da bu parayı harcayabilmiş mi, harcayamamış mı, 
ona bakacaksınız. Bütçeye koyduğu para çok, sene 
sonundaki harcama az ise, o iktidarın kendi tasavvur 
ettiği kadar bile becerikli olamadığını, kendi koyduğu 
tahsisat seviyesine ulaşamadığım görebileceksiniz. Bi
ze, hem büyük düşünen, hem de daha büyük işler 
yapıp, kendi koyduğu yüksek seviyeli tahsisatı da aşıp, 
para yetiştiremeyen iktidarlar lazım. 

Şimdi, bu düşüncelerin ışığı altında, bu bakan
lığın 1984 Malî Yılı Bütçesindeki yatırım harcamala
rı rakamlarına, bir de 1984'ün ilk 8 ayındaki, yani 
eylül başındaki harcamalarına bir göz atalım. 
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/l 984 Bütçesine yatınım harcamaları için (konulan 
para 16 milyar 651 milyon liradır. Şüphesiz, bütçesi 
trilyonlarla ifade edilmeye başlanan bir memleketin, 
böyle bir yatırım bakanlığı için bu çok küçük bir ra
kamdır; ama işin hazin tarafı bundan sonra başlıyor. 
Türkiye iklimi için yatırım mevsiminin sonu sayıla
bilecek olan eylül başına kadar bu zavallı tahsisattan 
ihareanabilen kısım çok daha hazindir. Yani, karşımız
daki tabloya göre, yüzde oranının çok düşük harca
ma gücünü görebiliyoruz. 

Bu cılız harcama gücüne bir nokta koyduktan 
sonra, 1985 Bütçesinin yatırım tasavvurundaki geniş
liğine bakalım; 20 milyar 624 milyon. Sadece mev
cut rakama takılıp kalan gözler için bu rakam, 1984' 
ünkinden yüzde 25 civarında bir fazlalık gösteriyorsa 
da, enflasyonun yüzde 50'lerle seyrettiği düşünülürse, 
reel olarak geçen seneki yatırım harcamaları tahsisa
tına bile ulaşamadığını görebiliyoruz. Aslında, geçen 
seneki gibi bir ataletin veya yatırım pısırıklığının içi
ne düşülürse, bu bakanlığın bu kısır tahsisatı bile 
harcayamayaoağını tahmin etmek zor olmayacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, bakanlığın kendisinde gör
düğümüz kifayetsiz talbloyu, ona bağlı kuruluşlarda 
d!a görebiliyoruz. Hiçbiri paradaki yıpranma payını 
'karşılayacak bir bütçeye, Ibinneltfice iş görme ve iş bi
tirme hacmine ulaşamamıştır. Anavaüan Partisinin 
Sayın Genel Başkanının seçimlerden önce diline dola
dığı, hâlâ da dilinden düşürmediği ifade ile iş görmek 
için ihdas edilmiş olan bu bakanlığın, çeşitli işler için 
kurullmuş olan müesseselerinin hiçbirinde iş bitirme gü-
oü ve takatini görem'iyoruz. Bunların hepsini 'teker te
ber ele alıp, bağlı oldukları rakamların zavallılığı içi
ne yatırarak, hasta bedenlerini gözlerinizin önüne se
recek vaktimiiz yokltur. Biz, hepsini eli© almak yerine, 
modern anketler gibi, örneklerden hareket ederek ne'ti-
ceye u'taşimlaya çalışacağız, işte size, Türkiye Halk 
Harikası örneği, 

Orta sınıfla hizmöt etmek içlin kurulmuş, orta sı
nıfın ta kendisi olan esnaf ve sanatkârların elinden 
tutup, onları Çağımızın imkânlarına kavuşturmak için 
kurulmuş, yükselen ortia sınıfın, kendisi yükselirken 
kendinden aşağı sınıfları da bir rnıknatıis gibi yukarı 
doğru çekmesi düşünülerek: kurulmuş olan bu banka, 
bugün kendi var oıluış sebebi olan bu vazifeleri bile 
yerine getirememektedir. Ortadirek sözünü bir tarafa 
bırakalım, Sayım Başbakanımızın bu sözle, orta sınıf 
fikrinde bir fikir münakaşasına yol açtığı da hepimi
zin malûmudur. Bîr defa, orta sınıf başka, memur ve 
işçi sınıfı başkadır. Bunların hepsini ortadiirek diye

rek aynı çatı altında toplamaya kalkmak, fikri sulan
dırarak tedaviyü imkânsız hale getirmekten başka bir 
işe yaram'amaktadır. Memur ve işçi için hazırlanan 
reçetelerle esnaf ve sanatkârların derdine merhem ola-
miazsınız. 'NJtoekiim, lafla birleştirdiğiniz şeyi tatbika
tınızda siz de birbirinden ayınıyorsunuz. Memur ve 
işçföye fatura karşılığımda^ vergi iadesinde bulunuyorsu
nuz da, esnaf ve sanatkâr için aynı hakkı neden ta
nımıyorsunuz? Hepsi ortadirek ise, yani ortadirek de
diğimiz söz orta sınıf manasına geliyorsa, aynı sını
fın unsurlarını niçin birlbİrinden ayıinyiorisunuz? Ha
yır arkadaşlar, gerçek orta sınıf esnaftır, sanatkâr
ıdır; kendi işinin isalh'fbl olan, fakat daha dîa yukarı çı̂ -
kamamış, kendisi işçi olmadığı halde 'işveren haline 
de gelememiş sınıftır. Onların elinden tutacaksınız, 
onlara imkân vereceksiniz, onları kredilerle 'takviye 
edeceksiniz ki, onlar da küçük çap'tia birler 'işveren ha
line gelelbillsin. 

lîşısizliik dalla önlenmez, kendi işyerinde çalışıp 
kendi karnını güçlükle doyuran bu insanları birer iş
veren haline getirebilmekle önlenir, İşıüe bu vazife 
Halk Bankasının oimuzlîarındadır. Onun hikmeti vü-
culdlu da buldur. Ancak, ibu. bankanın rakamlarını ko
nuşturduğumuz zaman neler görüyoruz : Bu banka 
198 3 "teki 124 rnlilyarlıik meslekî kredilerine mukabili 
1984 yılında esnaf ve sanatkâra 140 mıill'yar lira kredi 
vermiişltıir. Yani, eldeki rakamlara göre yüzde 10'un 
biraz üzerinde bir artış temin eltmliş'lür. Yıl1 sonuna 
kadar biraz daha artış olup.yüzde V5fe, hatta nispet 
•biraz daha 'yukarı çıksa, bu neyi ifade eder? Enflasyo
nun yüzde 5ÖI'ler civarında seyrelttiği bir Ülkede yüzde 
l'5'lIilk artış bir ilerleme değildir, btir gerilemedik. Ya
ni, görünen rakamların ardındaki reel değerlerle, Halk 
Bankasının afsllî fonksiyonu olan dsnaf ve sanatkârla
ra. açtığı meslekî kredilerde korkunç, yıpratıcı ve çö-
kertici gerileme yaradır. Halbuki, bugünkü ekonomik 
şartlar içinde esnaf vte sanatkârı her zamanklinden 
daha fazla korumak zorundayız. Bir fabrika yıkılırsa 
yenlM kurulabilir, Badece p<ara işidir; fakait hakikî 
orita 'sınıf dlan esnaf ve Sanatkârlar yıkılırsa, kolay 
kolay yenisi küru'lıamaz aziz milletvekilllteri, Bu, sa
dede para işi değiMir, sosyal bir sınıfın çöküşü ölür, 
sonunda büyük sosyal neticeler doğurabilir. 

Muhterem arkadaşlarım, görüyorsunuz ki, sadece 
bir müessesenin tek meselesine dokunmak bile za
man alıyor. O halde, kusa yoldan ne'üiceye varmaya, . 
örnekten yola çıkarak bütüne ulaşmaya mecburuz. 
Halk Bankası için söylediklerimizi, kendi iştigal saha
ları göz önünde tutularak, diğerleri için de siöyleme-

116 — 
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roiz mförrMındür. Her müessese kerJdi omzundaki ta
şıma gücüne sahip olsa, taşıma azim ve kararıyla yo
la çılksa, kimsenin dalha akıllı olduğunu iidldıia etmesi
ne 'lüzum kalmaz. Tam tersine, ıher şeyi kurup kendi 
kaderiyle baş başa bırakırsa, hiçbiri bk yem varama
yacağı gibi, Türkiye'yi de bir yere götüremez. 

Şimdi <de, konuşmamı bitirmeden önce, Halk Ban
kası gilbi büyük rakamlara muhtaç olmadan Türkiye* 
ye büyük hİTimetlerde bulunabilecek bir kuruluktan 
bahsedeceğim; bu, Türk Standartları Enstitüsüdür. 
Rakamlar kadar, bazen ondan mühim olan, içeride 
satın aldığımız ve dışarıya sattığımız malın kalitesidir. 
Ortadakü söylentileri, çevrilen dolaplar hususundaki 
dedikoduları biniyorsunuz; ben onlardan balhsediecek 
ve Yüksek MeöHai işgal edecek ve birkaç suçlunun 
günahını bu müesseseye yükleyecek değilim. Benim is
tediğim, standart anlayışında ve bu müessesenin işle
yişinde bazı değişiklikler yapılmasıdır. 

1. Sflandart kontrolü îh'tiiyarî olmaktan çıkarıl
sın, ora'dan geçer not alamayan malın piyasada yeri 
olmaısuv 

2. Tattbükatta çift sltandafda yer veril'roeain; dı
şarıya sattığımız ipliğin kalitesi başka, iç piyasaya sür-
dlüğümüzuın başka olmasın. 

Bunlar temin edilirse, emin olun ki, para ile te
min edileceklerden dalha mühim bir yol alınmış, hem 
sanaıyiftııiz, hem de ticaretimiz töhmet altında kalmak
tan kurtulmuş olur. 

İçeride aldıklarımıza itimat eder hale gelmeliyiz. 
dışarıya sat'tıkllarımıza da itimat, edildiğini görebilme
liyiz. 

Büyütülmüş, fakat enflasyon altında ezildiği için 
büyük olmaktan çıkmış rakamlarla bu bakanlığın ciddî 
ve Türkiye'nin geleceğine bir şey ekleyebil eceik bir ça
lışmanın içine girebileceğini, sonunda elle tutulur eser
lerle karşımıza çıkabileceğini zannetmiyoruz. Bize gö
re Sanayi ve Ticaret Bakanlığının bu bütçesi bir ida
meyi hayat bütçesi görünümündedir; bir hamle, bir 
atılım, bdr eser bıırakmıa bütçesi değildir. 

Bu sebeplerle, büyük iddiaları bırakıp, standartlar 
işi, sanaıyü mamullerinin 'kalitesi üşü gibi, yatırım dışı 
hayırlı işlere kendini verip netice almaya çalışmasını 
tavsiye ed'iyoruz. 'Bu yolda başarıya u'liaşıriarsa, bu da 
kendilerinin hayırla ammaasana kâfi 'gelecektir. 

Değerli milletvekilleri, çok önemli bulduğum bir 
hususu daha arz eitimıeden geçemeyeceğim. 

Bildiğimiz kadarıyla, bugün Türkiyernıizin dış tem-
sıîdliklerimizlde; yani yabancı üMöeler nezdıinde bü-
yüikelçiEklerimizde çeşitli bakanlMann müşavir ve ata

şeleri görev yapmadadır. Örneğin; kültür ateşeliği, tu
rizm .aıtaşeliği, 'ticaret müşavir ve ataşelikleri gibi. Bu 
temsitoHlklerîlmizderı, öncelikle ticaret mtüşaVirleriran 
önemi gititükce artmaktadır. Ekonominin devlet haya
tında öneminin korunması bu ticarî temslileiiklerin 
önemini artırmaktadır. özellikle, ülkemiz gibi kalkın
ma çabasında bulunan ye ödemeler dengesi devamlı 
açık veren, dışarıdan afdıklarına ödediği döviz, dışa
rıya sattıklarınidan elde ettiği dövizden daha fazla 
olan ülkelerin en büyük çaba ve endişeleri, ürettiği 
mallara mahreç bulabilme oimıaktadır. Eğer büyükelçi
liler, özellikle AET ve OEGD gibi kuruluşlar nez-
dinlde görevlendirilen ticaret ataşe ve müşavirlikler, 
tipik devlet memuru ve bürokrat zihniyetiyle' çalış
mak yerine, bir tüccar ve iyi bir işadamı g%i görev 
yapacak olurlarsa, ülkemizdle üretilen malların pazar-
lanması konusunda ihracatçılarımıza bilgü ve taktik ve
rirlerse, bunun yanında, ülkemizde üretilen malların 
dışarıdan tanıtımı ve propagandaları konusunda, bu
lundukları ülkenin ithalaitçıları nezdündıe teşebbüste 
bulunacak .olurlarsa, pazar bulma ve ihracat imkânı 
yönünden ülkemize 'büyük yarar sağlamış olurlar. 
Aynı olay, ülkemizce yapılan ithalat için d'e söz ko
nusudur. En avantajlı İthalatın nereden ve ne şekil
de yapılması konusunda yapacakları uyarı, ithalatı
mızda döviz tasarrufuna yol açacaktır. Hükümetimi -
zlin bu konuya büyük önem vermesi yerinde olur 
kanaatindeyim. 

Muhterem tm'îl'letvelkiiferi, devamlı söVleneg3''mek-
tedlr; ingiltere büyükelçileri çeşitli konuhrdıa vap+ık-
iarı gemlerde bir işadamı gibi hareket ederek, ülkeMİnin 
üretim mallarının propagandasını ve hatta pazarlama
sını yapmakBadırlar. Bizdim tem'siiidilerimi^in de, bu 
misyonu en az onlar kadar yapabileceği kanaatini ta
şıyorum; yeter ki olayın üzerine azimle, bilinçle ve ka
rarlılıkla gidelim. 

Muhlterem rr/ffletvekliilı'l;eri, grubum adına konuşma
mı burada bM'rirken, bütçenin Türk'-MliMiine hayırlı 
ve uğurlu olmasını Allah'tan niyaz eder, grubum ve 
şahsım adına Aziz Milletimin yütie temsilcilerini say
gı ve sevgiyle selamlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Ağacık. 
M'ilİyetçi Demokrasi Partisi Grulbu adına İkinci 

sözcü Sayın Naci Mimaroğlu; buyurunuz efendim: 

MDP GRUBU ADINA N. NACİ MİMAROĞ
LU (Siirt) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; he
pinizi şahsım ve Milliyetçi Demokrasi Part'Jsi Grubu 
adına saygı ile adamlarını. 

* 



T. B. M. M. B: 41 13 . 12 . 1984 0 : 1 

iSanayi ve Ticaret Bakanlığının 1985 Malî Yılı 
Bütçesi üzerinde Milliyetçi Demokrasi Partisinin gö
rüşlerini beyan etmek üzere huzurlarınızda bulunu
yorum. 

Mil%dtçl Demokrasi Parîtfisi olarak biz, muhale-
£et otaıayı, iktidarı tahrip etmek, her ne pahasına ve 
ne şekilde olursa olsun, 'İktidarı kötülemek olarak te
lakki etmiyoruz. Anayasanın 81 inci maddesindeki ye
minimize, her zaman olduğu gibi sadık kalarak, M'ille-
tim'izın mutluluğu için kenldii görüşlerimizıi dile ge
tirmeye çalışıyoruz ve bunu asgarî bar vatandaşlık 
borcu olarak görüyoruz. Bu nedenle, Sanayi ve Ti
caret Bakanlığının 1985 Malî Yılı Büftçesine ilişkin 
eleştirimizin bu samimî açıdan değerlendirilmesini 
rica ediyoruz, 

Sayın milletvekilleri, Hükümet, bazı bakanlıklarla 
beraber Sanayi ve Ticaret Bakanlıklarını da birleşti
rerek tek hir bakanlık haline gdti'rmişttfr. Bakanlık, bu 
haliyle önemli bazı 'görevlerini Hazine ve Dış Tica
ret Müsteşarlığına devretmiştir. Kanaatimize göre, 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı bugünkü ihaleyle, görev 
ve fonksiyonları yönünden tecrit edilmiş; ve bu durum
da rahat bir fonksiyon icra edebilecek bir stattiüden 
çıkarılmıştır. Haltta, birleştirilen diğer bakanlıklarla 
birlikte, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı karşılaştırıldığın
da, birieş'tiri'lmeriin bu bakanlıklar yönünden doğur
duğu neticelerin daha da ağır olduğu görülmektedir. 
Zira, birleştirilen Sanayi ve Ticaret Bakanlıkları, bir
birlerinden, bir anlamda, -farklı fonksliyonl&r icra eden 
bakanlıktandır. 

(îç 'ticaretin dış ticaretle ilişkisi son derece önem
lidir. Aslında, ticarî faalföyet, iç ticaret ve dış ticaret 
dlarak bir bütün kabul edilmelidir. Dış ticaret ile il
gili birçok ıtedbir, iç piyasalardaki gelişmelerin sonu
cu olarak ortaya konur. Dolayısıyla, hem dış piyasa
daki gelişmelerin, hem 4e iç piyasadaki gelişmelerin 
tek bir bakanlık içinde ve devamlı gözetim altımda tu
tulması, alınacak tedbirlerin birlikte yürürlüğe kon
ması ve sağlıklı olması bakımından bir zarurettir. 

Yarım asırlık Ticaret Bakanlığının da bu temel 
zaruret doğrultusunda vücuda getirildiği, iç ve dış ti
caretin bu bakanlıktan düzenlenmeye çalışıldığı, tar
tışma giöltürmez bir gerçektir. 

Değerli milletvekilleri, kendileriyle görüşme imkâ
nı bulabildiğiırriiz ftarım satış kooperatifleri birlikleri 
yetkilileri, bazı işlemlerin Hazine ve Dış Ticaret Müs
teşarlığı keriminde mi, yoksa Sanayi ve Ticaret Ba
kanlığında mı halledileceği konusunda tereddüt için
de bulunduklarını ve bu yüzden bütün işlemler hak

kında her ikÜ tarafa da yazı yazarak, ayrı ayrı italü-
majt beklediklerini ifade etmişlerdir. Bu hususun ne 
derecede doğru olduğunu tetkik etme durumunda de
ğiliz. Sanırız ki, sayın bakan bu konuda gerekli açık
lamalarda bulunacaklardır. 

Sonuç olarak; birbirinden tamamen farklı fonksi-
yontaıı bulunan sanayi ve iç ticaret kesimleri, huku
ken ve fMifcen bir çatı altında toplanmış ve Ticaret 
Bakanlığı parçalanmıştır. Ancak, birleşmenin ve Tica
ret Bakanlığının parçalanmasının, hizmette etkinlik ve 
verimlilik yönünden yeterli olmadığı, hatta bürokra
tik işlemlerin artmasına neden olduğu kanısındayız, 

'Farili olarak, Hükümet Programına ilişkin görüşle
rimizi muhterem MeclMin huzurunda arz öderken bu 
mahzurlar üzerinde durmuştuk. Şimdi bu mahzurların 
pratik hayatta•, günlük hayatta kendini gösterdiğini 
açıkça hepimiz müşahade ediyoruz, 

Değerli m'illdtvekıilleri, 1985 Bütçe Tasarısı, genel 
olarak kendine has birtakım özelikler taşıyan bir ta
darı görünümün/dedir. Keza, 1985 Yılı Bütçe -Tasarısı 
bir sayın bakan tarafından hazırlanmış ve takdim edil
miş, buna karşılık, başka bir sayın bakan tarafından 
Yüce Meclisite savunulma durumunda kalmıştır. 1985 
Yılı Bütçe Tasarıısı üniversel bütçe kurallarının dışı
na çıiklmış, «ne gelirse harcanacak» prensibi içerisin
de hazırlanmıştır. Bu haliyle bütçe tasarısı tam ola-
raş Yüce Meclîsçe kontrol edilebilecek bir özellik gös-
termemıektedtir. 

1985 Yılı Bütçe Tasarı'sınlda 500 milyar iç istik
raz öngörülmüş ve bunun Hülkü'mıet tarafından bir 
m'isli artırılması olanağı sağlanarak, bütçenin hazırlan
dığı anda 1 trilyon açık vereceği hususu açıkça ka
bul ejdilm'işltirv 

Değerli arkadaşlarım, bu konuda, özellikle Ana-
' Vatan Partislinin Programında geçen ve Sayın Hükü

metin her safhada belirtmeye çalıştığı bir hususu di
le getirmek ilstiyorUmv 

özel tasarrufun çeşitli yollarla kamuya aktarılma
sından sağlaman kaynak da, 1985 Yılı Bütçe Tasarı
sında yer almıştır. Bu durum, Hükümet Programında 
tespit edilen ve 'özel sektöre ağırlık veren anailkeye 
tamamen ters düşmıeklttodür. Hükümet, çeç'Mi yollar
la Vatandaşın tasarrufunu kamu kesinine çekecek ve 
(sonra da özel sektörden yatırım beklieyecektir. Bu, 

jtamamen tenakuz teşkÜ eden bir durumdur. 
Değerdi miHe'tvekSlîerii, 1984 Yılı Bültçesüyle 1985 

Yılı Bütçe Tasarısı arasında rakam olarak artış oranı 
yüzde 26 dvarmdladır. Türkiye'de enflasyonun yüz
de 50 civarında bulunduğu dikkate alındığında, 1984 
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yılında yapılan isterin bu yıl yapılamayacağı hususu 
açılkça ortaya çıkmaktadır. Yarii, 1985 Yılı Bütçe Ta
sarısı, 1984 Yılı Bütçesine oranla Ibiütyümarnıiş, küçül
müştür. Bu küçülme, rakamlar karşılaştırıldığında da
ha açık olarak görülmektedir. Ayrıca, 1984 Yılı Büt
çesinde yaitırım oranı yüzde 20 olarak tespit edilmiş 
olduğu halde, 1985 Yılı Bütçe Tasarısında bu oran 
yüzlde 18 olaralk belirlenmiştir. 

Sayın rnliEetvekıilleri, yatırımlarla ilglü olarak, 
bu genel hatlar (içerisinde, kalkınmada öncelikli yöre
lerin, özellikte Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölge
lerinin durumuna açık olarak değinmekte yarar, hat
ta zaruret vardır, 

Kalkınmada öncelikli iller olarak tespit edilmiş (bu
lunan 27 il için 'bütçe tasarısında ayrılan ortalama ya
tırım oranı, iddia edüleriin aksine, yüzde 25 değil, yüz
de 9 civarındadır. Bazsı bakanlıkların bu illerde ya
pacaktan yatırimihr açısından bu oran yüzde 3 - 4 ci
varına kadar inmektedir. Bu illere öncelik tanınma
mış olması halinde, geri kalmış bu 27 ilin 67 ite gö
re oranlanması durumunda, bunlara düsen yaitırım ora
nının yiüzlde 39 - 40 civarında kalacağı anîaşdSmakta-
dtr. Bu yöreler Osmanlı devrinden beri ihmal edil
miştir. GeçmÜş yıllardan kaynaklanan bu mağduri-
yeltin, bu 'ihmalin telafisi için yjüzde 40 oranına yüz
de 5, keza ;bu 'illere tanınan öncelikten dolayı da yüz-

. de 5 olmak üzere, 198? yılında bu illere ayrılan tiüm 
yaitırım oranının yüzde 50 civarında olması beklenir-
di ve yapılması gereken dıe budur. Bölgede yani bu 
illerde yaşayan nüfus oranı dikkate alındığında, ki btir 
kısım görüş de bunu ileri sürmektedir, bu oran dahi 
yine buna yakın bir rakam vermektedir. Bu neden
lerle 1985 Bütçe Tasarısında tespit edilmiş olan ya
tırım payı kalkınmada öncelikli iller için yeni hiçbir 
şey getlirmeyecek, aksine zaten geri olan bu yöreyi da
ha da geriye götürecektir. 

Değerli milletvekilleri, su, yol, elektrik, iş, okul 
ve fabrika yatırımları ile Sayın Hükümetin bu bölge
lere ulaşmasının yararlı olacağı görüşünü taşıdığımızı 
ifade etmek isterim. Devamlı ve kalıcı sosyal hu
zurun ancak bu yolla teessüs edebileceğinin bilinme
sini ve Sayın Hükümetlin (bu yörede azamî yatırımları 
yapmasını bekliyor ve bunu işitiyoruz. 

Değerli milletvekilleri, 233 sayılı İktisadî Devlet 
Teşekkülleri ve Kamu İktisadî Teşebbüsleri Hakkın
daki Kanun Hükmündeki Kararname ile; 

-•1. Türküye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi, 
2. Makime ve Kimya Endüstrisi Kurumu, 
3< Ağır Sanayi ve Otomotiv Kurumu, 

4, Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi, Tica
ret ve Sanayi Bakanlığının ilgili kuruluşları olarak 
kabul edilmiştir. 

Bu kuruluşların çok geniş esnaf toplumunu ilgilen
dirmesi ve genellikle esnafa, küçük sanayiciye açtığı 
kredilerle bunlara destek olması itibariyle Türkiye 
Halk Bankasından 'bahsetmek istiyorum. 

Bu bankanın 1984 yılı faaliyetleri esnaf ve küçük 
sanayici bakımından doyurucu olmamıştır. Bankanın 
açtığı kredilerin ödenmesinde gecikmeler görülmüş, 
esnaf ve küçük sanayie verilen krediler kapsam iti
bariyle yeterli olmaktan çok uzak kalmıştır, özellik
le bu yıl, yani 1984 yılı Halk Bankasından esnaf ke
falet kooperatiflerine verilen krediler pek az bir ge
lişme kaydetmiştir. Bu da reel bir gelişme değildir. 
Son 8 - 9 ay itibariyle kredilerde sadece yüzde 12 
civarında bir artış görülmüştür. Bu durum iddia edi
lenin aksline Hükümetin çok büyük esnaf kitlesine ağır
lık vermediğinin en güzel misalidir. Bunun yanı sıra 
(bu kredilerin dağılımı ve ıbu dağılımdaki kıstaslar dar 
yörelerde büyük sorun olmakta devam etmiştir. Es
naf kefalet kooperatiflerinde kredi dağılımı çoğu kere 
başındaki zatın politik anlayışı istikametinde yönlen
dirilmekte ve bu durum tatbikatta bir kısım esnafın 
ezilmesine neden olmaktadır. Halk Bankası yeni Genel 
Müdürünün engin deneyimi lile bu noktaya mutlaka 
eğileceğine, toplumumuzun önemli kesimini teşkil 
eden esnaf ve küçük sanayicilerin dertlerine çare bu
lacağına gönülden inanmak istiyoruz. 

Keza küçük esnaf ve sanatkârlar bakımından çok 
önemli yeri olan küçük sanayi sitelerinin tüm yurtta 
daha hızlı 'bir şekilde yayılması ve bu sitelerin çoğun
da büyük problem teşkil eden altyapı tesislerinin ik
mal edilerek esnaf ve sanatkârlarımızın hizmetine su
nulması içten temennimizdir. 

Bu arada kalkınmada öncelikli iller arasına alın
mış olmasına rağmen ve Türkiye'nin gelişme bakı
mından en geri şehirlerinden birisi olan Siirt'te halen 
küçük sanayi sitesinin inşaatına uzun zamandan beri 
bir türlü fiilen başlanmamış olduğunu Sayın Ba
kana hatırlatmak isterim. Ülkemizin birçok ilinde ya
pılmış olan bu sitelerden birinin Siirt'te yapılmasını ve 
(bir türlü inşaatına baslanamayan bu sitelerin Sayın 
Bakan tarafından yapımının 'bir an evvel başlatılma
sını yürekten diliyoruz. (MDP sıralarından alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, Makine ve Kimya Endüst-
rürriiz çok eskli bir kuruluştur ve bu kuruluşun mem
leketimiz açısından önem taşıyan savunma sanayiine 
yönelik çalışmaları vardır. Bu kuruluş marifetiyle üre-
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Jilen maların ihracatta yeri nedir? NATOVa veya 
herhangi bir yabancı ülkeye bu ürünlerin satılması ba
his konusu mudur? Bunlar hakkında Sayın Hükü
metten bilgi işitiyoruz. 

Keza, ağır sanayii ve otomotiv grulbü ve buna bağlı 
5 ortaklık hakkında da Hükümetin, Yüce Meclise ay
dınlatıcı bilgi vermesini istliyoruz. Özellikle, ortaklık
ların kuruluşunun ne safhada olduğunun bilinmesinde 
yarar olduğu kanaatini taşıyoruz. 

Değeri milletvekilleri, Ticaret ve Sanayi Bakanlı
ğı iç ve dış ticaretin düzenlenmesiyle görevli bir ba
kanlıktır.. îhracat ve ithalat muamelelerinin yurt ger
çeklerine ve ekonominin şartlarına uygun biçimde yön
lendirilmesi, iç ticaretin üretici ve tüketlidi arasında en 
adil dengeyi sağlayacak 'biçimde sürdürülmesi ve bu
nu mümkün kılacak olan vasıtaların hazırlanıp, kul
lanılması hu bakanlığın görevinin kapsamı içimdedir. 
Bu icbarla, sizlere tüketicinin korunması, ithalat ve 
ihracat politikası hakkında görüşlerimizi kısaca arz 
ötmek fetfiyorum, 

Değerli arkadaşlarım, bütün gelişmiş ülkelerde, 
tüketidilerin korunması hususu üzerinde hassasiyetle 
durulmuş ve tüketicilerin korunması hakkında .bir dlizJi 
yasal ve idarî tedbirler alınmış, hatta özel yargı or
ganları kurulmuştur. Tüketicilerin kendi çıkarlarını 
korumak üzere aralarında teşkilatlanmaları sağlan
mıştır. Hükümet programında tüket'idin'in korunmasıy
la ilgili tasarruflara tevessül edileceği belirt'itaiş ol
masına rağmen, henüz hiç bir tedlbir almmamuştır. Bu 
açıdan, aradan geçen 1 yılı Hükümet değerlendirme
miştir. Temtennimiz, 'tülketicidin korunmafsına il'işkin 
tasarının bir an önce Yüce Meclise sevk edilmesidir. 

1984 yılı Ağustos ayı sonu itibariyle ihracat top
lamı 4,5 milyar doları tecavüz etmiştir. Bu rakam, 
1983 yılında aynı döneme göre takriben yüzde 32' 
lik bir artışı ifade eder. Keza, ithalatta bu yıl aynı 
dönemde yüzde 1'2'lik bir artış vardır, tthalat topla
mı 1984 yılı Ağusotos ayı sonu itibariyle 6,5 mi
yar dolara ulaşmıştır. Aynı dönem içinde ihracatın, it
halatı karşılama nispeti yüzde 69'dur. Halbuki, 1983 
yılında bu oran, yüzde 59 düzeyindeydi. 

Değerli milletvekilleri, şu sorunun Hükümetçe 
açik olarak cevaplandırılması gerekir : ihracattaki bu 
artış gerçek midir? Bu ihracat hacmi içinde hayalî 
ihracat payı nedir? Başka bir deyimle, hayalî ihracat 
toplamı bu ihracat artışını ne oranda dtikilemektedir? 
Bu soruların cevalbı verilmedikçe, bu ihracat artışının 
gerçek olduğunu ifade etmek mümkün değildir. Bu iti

barla, ihracattaki artışı ifade eden bû isıtaitistifcî bilgi
leri biz büyük bir tereddütle karşılıyoruz. 

Değerli milletvdkilleri, ihracatı artırmak için iki 
mekanizmadan yararlanılmıştır. Bunlardan biri, sis
temli Ibir ışeklifde Türk parasının kıymetlini düştürmek, 
diğeri de teşvik tedbirleri uygulamaktır. Bu iki ted-
'birin de yeterl'i ve isalbetl olduğu görüşünde değiliz. 
Türk parasının kıymetini sistemli bir şekilde düşürme
ye devam ettiğiniz takdirde, içeride maliyet enflasyo
nu yaratmaktasınız. Bu, hayat pahalılığı demektir. 

İhracat dolayısıyla teşvik tedbirlerine gelince : Bu 
konuda da tutarlı bir politika izlenmemiiştür. Hükümet 
Programını müteakip, ihracat teşviklerinin belli bir sü
re sonra kaldırılacağını vaat eden Hükümet, zamanı 
geldiğinde bu tedbirleri kaldırmamış ve bu suretle ha
yalî ihracatı kamçılamıştır. Daha sonra bu tedbirleri 
sınırlı alanlarda uygulamaya devam etmiştir. 

Değerli milletvekilleri, üretim artışı olmadıkça, 
yatırımlar gelişmedikçe, yapılan ihracat ülkenin fa
kirleşmesi anlamını taşır. Bu itibarla, üretim artışı kay-
dedllimeden yapılan ihracat belli bir vadede ülkemizin 
aleyhine sonuçlar verecektir. Bu hususlara Hükümetin 
dikkatini çdkmek \istiyoruz. 

İthalat alanındaki durumun da pek parlak olma
dığı görüşündeyiz. Bu türlü tüketim malları piyasayı 
sarmıştır. İthalat yoluyla rekaibet ortamı yaratma id
diasında olan Hükümet, tersine sonuçlar almış ve bir. 
'ifkü maddenin (ki bunlar et ve peynirdir) haricinde, 
yerli mamullerin fiyatları -ithal mallarının fiyatlarına 
ulaşmıştır, ithal malları dolayısıyla uygulanan fon 
politikası Hükümetin arzuladığı rekaibet ortamın! te
siste menfî rol oynamıştır, özellikle otomotiv sana
yiini ilgilendiren ithalat, ülkemizin döviz rezervlerin
de ileriki yıllara matuf erozyonlar yaratacaktır. Pi
yasa her çeşit motorlu aracın yedek parçaları ile do
lacak, döviz rezervlerimiz bu durumun devamına im
kân vermeyecektir, özellikle bu sektörde damp'inıgli 
fiyatlarla ithalat yapılması ihtimaline; Hükümetin dik
katinin çekilmesinin uygun olacağı görüşünü taşıyo
rum. Bu hususta şimdiden tedbir alınmazsa, halen 
emekleme devresinde bulunan otomotiv sanayii cid
dî krizlerle karşı karşıya kalacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, özelikle kendi imalatı için 
'iljnalat yapan sanayici ile tüccar ithalatçıyı teşvik 
eder kıstaslar konmalı ve ithalat rejiminde daha zi
yade kendi ihtiyacı için ithalat yapan sanayiciyi hi
maye eden tedbirler getirmelidir. 
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Değerli arkadaşlarım, imalat sanayiinde, özellik
le ötordotiv sanayinde dışa açılma sorununu sadece 
klasik anlamda ithalat ve ihracat açısından ele al
mamak gerekir. Sanayicilerimizin yabancı sanayiciler
le rasyonalizasyon ilkeleri içinde çalışmalarında bü
yük fayda olacağı görüşündeyiz. Bu itibarla özellik
le otomotiv sektöründeki mamullerin Türkiye'de ve
ya Türlk'iye dışında yabancı firmalarla birlikte imaline 
ve bu suretle ihracat potansiyellinin geliştirilmesine 
Ifcnkân verilmelidir. Ayrıca bu konu ile ilgili olarak; 
serbest bölgeler teşkili konusunu da bu açıdan değer
lendirmekte yarar vardır. 

Sayın Hükümetlin serbest bölgeler teşkili konusun
daki çalınmaları son derece yavaş gütmektedir. Bizim 
ikanaiatımlize göre mutlaka serbest bölgeler tesisi yolu
na gidilmeliMir. Fakat bu bölgelerin tespitli ve bunla
rın yapılması, özellikle sevk ve idaresi özel şirketlere 
'tevdii edilmemelidir. Zira, serbest bölge işletmeciliği 
kamu hizmeti ile iç içedir. 

Değerli ve muhterem arkadaşlarım, izah etmeye 
çalıştığımız nedenlerle 1985 yılı Sanayi ve Ticaret Ba
kanlığı Bütçesinin bu ihtiyaçları gözeten ve bunlara 
cevap veren düzeyde olmadığını Yüce Meclisin huzu
runda ifade etmeyi bir görev sayar; hepinizi partim 
ve şahsım adına derin saygılarla selamlarım. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Mimaroğlu. 
Plan ve Bütçe Komisyonu Sözcüsü Sayın Aflaat-

tiin Fırat; buyurunuz efendim. 
PLAN VE BÜTÇE KOMtSYONU SÖZCÜSÜ 

ALAATTtN FIRAT (Muş) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri; Plan ve Bütçe Komisyonu adına he
pinize derin saygılarımı ve selamlarını sunarım. 

Aslında bir iki hususu vurgulamak için söz al
mış bulunuyorum. Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 
Bütçesini incelediğimizde, özellikle raportörlerin ha
zırlamış olduğu raporu tetkik ettiğmizde, şu husus
ları görürüz:. 

Birincisi, 1984 yılı cari harcamalar, yatırım har
camaları ve transfer harcamalarındaki rakamlarla 
lilgili. Toplam 24 milyar 490 milyon lirayı bulan bu 
bütçede, yatırım harcamaları ile cani harcamalar ara
sındaki fark kendisini göstermektedir. Bilahara 8 ay
lık dönemde yapılmış olan harcamalarda da bu ra
kamların farklı olduğunu görürüz. Farklılık açık 
bir şekilde şundan meydana gelmiştir: 

Malumunuz olduğu üzere, Ticaret ve Sanayi ba
kanlıkları birleştirilmiştir. Ticaret Bakanlığının cari 
harcamaları da, buraya aktarıldığından dolayı fark

lı bir durum.arz etmiş 'bulunmaktadır. Bunu özel
likle bilgi mahiyetinde arz ediyorum. 

tkincis, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Bütçesi 
incelendiğinde (nitekim Komisyonumuzda ele alına
rak incelenmiş) bunun fazla şişirilmiş olduğunu gör
mek mümkün değildir. Bütçenin bir 'bütün alarak, 
samimiyet ilkesine uygun olarak ve objektiflik ilke
lerine uygun olarak hazırlandığı Komisyonumuzda 
da vurgulanmış bulunmaktadır. 

Aslında üzerinde durmak istediğim bir diğer hu
sus da şudur: Sanayi ve Ticaret Bakanlığının, fonk
siyonu ile ilgili olarak ele aldığı ve özellikle bütün 
Türkiye'ye yaymaık istediği küçük sanayi siteleri ve 
organize sanayi bölgelerinin kurulması mevzuudur. 

Değerli arkadaşlarım, 8 ay içerisindeki yatırım 
harcamalarına 358 024 910 lira.olarak sarf edildiği 
raportörler raporunda görülmektedir. Aslında bir 
paragrafta da arkadaşlarımız bunun neden bu hal
de olduğunu şöyle bir iki cümleyle ifade etme du
rumuna girmişlerdir: Nitekim 16 milyar 651 milyon 
lira olan yatarım harcamalarının 14 648 400 000 li
ralık kısmı serbest bırakılmış; fakat nakit yetersiz
liği dolayısıyla yıl içerisinde bu para ödenmemiştir. 

Komisyonumuzda gerek muhalefete mensup ve 
gerekse iktidara mensup milletvekillerinin ortak gö
rüş olarak ve ittifakla dile getirdikleri bir temenni
yi burada vurgulamak istiyorum. Bu temenni de şu
dur: Türkiye'de sanayiin yerleşmesi, sanayi politika
sının bir bütün olarak yerleşebilmesi ve bu işin disip
line edilebilmesidir. 

iBir başka önemli husus da şudur: Bugünün kü
çük sanayicisinin, geleceğin büyük sanayicisi olarak 
orta yere çıkmasıdır. Bunlar küçük sanayi sitelerin
de ve bilhassa organize sanayi 'bölgelerindeki çalış
malarıyla bu duruma gelmektedirler. Bu bakımdan 
burada herhangi bir sıkıntıya düşürülmemesi lazım. 
Bu konuda birtakım yatırımları teşvik etmek ve bu 
alanda sıkıntı yaratmamak lazımdır. Bu onların ar
zularıdır. Bunu burada zapta geçmesi bakımından 
dile getirmek istiyorum. 

Nitekim tam söz alıp kürsüye gelirken Sayın 
Bakanlık ilgilileri ile de bu konuyu tekrar görüş
tük. Bu paranın nakit sıkıntısı olarak verilemeyen 
9 küsur milyar liraya yakın kısmımın ödendiğini 
memnuniyetle ifade etmek istiyorum. Hatta kalkar
ken Sayın Bakan, 1 milyara yakın bir kısmının da
ha alındığını ve böylece bu serbest bırakılan para
nın yüzde 90'ına yakınının realize edildiğini ifade 
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etti. Temennimiz şudur: İnşallah önümüzdeki dev
rede bu paranın bütününün tamamıyla realize edi
leceğini ve nakit sıkıntısının bu konuda gerekçe ola
rak gösterilmeyeceğini Komisyon adına bir temenni 
olarak huzurlarınızda ifade eder, beni sabırla dinle
diğiniz için Plan ve Bütçe Komisyonu adına hepi
nize en derin saygılarımı sunarım. 

Sağ olun. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Fırat. 
Şahısları adına söz isteyen arkadaşları; lehinde, 

aleyhinde, üzerinde nasıl söz istediklerini »beyan et
meleri için tekrar okuyorum. 

Sayın İsmail Saruhan?... Lehinde. 
Sayın özdemir Pehlivanlıoğlu?... Üzerinde. 
Sayın Murat Sökmenoğlu?.^ Aleyhte. 
Sayın Paşa Sarıoğlu?.. 
PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Sayın Başkan, 

lehinde, aleyhinde ve üzerinde konuşacak arkadaş
larımız var. Eğer mümkün olursa iben de üzerinde 
konuşacağımı. 

BAŞKAN — Mümkün olursa üzerinde konuşa
caksınız. 

Efendim, söz alanlardan vazgeçen yahut da sı
rası geçen arkadaşımız olursa, sıradaki diğer arka
daşlara tekrar sormaya devam edeceğim. 

Sayın İsmail Saruhan, lehinde konuşmak üzere 
buyurunuz. 

Sayın Saruhan konuşma süreniz 10 dakikadır efen
dim. 

İSMAİL SARUHAN (Ankara) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri; görüşmekte olduğumuz 1985 
Malî Yılı Bütçesinin, Anavatan Partisinin Seçim Be-
yannamesiyle vaat1 edilen, Hükümet Programında ve 
Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planında kaydedilen 
kalkınma hedef ve startejileriyle uyumlu bir şekilde 
değerlendirileceği kanaatindeyim. Bugün işbaşında 
bulunan Hükümetin uygulayacak oluşu açısından 
bakıldığında, bu bütçemin ümit verici bir bütçe ol
duğunu bugünden görmemek mümkün değildir, O iti
barla, görüşmekte olduğumuz Sanayi ve Ticaret Ba
kanlığa Bütçesinin önemli gördüğüm noktalarını işa
retlemeye gayret edeceğim. 

Türk Milletinin deniz ticaretiyle olan ilgisi, çok 
eskilere dayanan ve dünyaca bilinen bir gerçektir. 
Ne var iki, son yıllarda bu ticaretin ülkemiz lehine 
değil, aleyhine geliştiğini görüyoruz. Oysa deniz «ti
caretinin ülkemiz lehine geliştirilebilmesi, bu sektör
deki yatırımların öncelikle teşvik edilmesine bağlıdır. 

Bilindiği üzere, Türkiye deniz taşımacılığı alanına 
yılda yarım milyar dolar tutarında navlun ödemek
tedir. Bu ödeme, her yıl değişen ve giderek de ar
tan bir ödemedir. Bu bütçe yılında bu hususun özen
le göz önünde tutulacağına inanmaktayım. 

Yine ülkemizde yeni ibir sistemin geliştirilmesi, 
1983 yılı Hükümetin önemli İbir kararıyla gerçekleş
tirilmiştir. Bu karar, serbest ticaret bölgelerinin ku
rulmasıyla ilgili karardır^ Gerçelkten, serbest ticaret 
bölgelerinin Türkiye'de tesis edilmesini, bilgi ve be
cerisini ortaya Ikoyarafc ticaretle iştigal eden kişile
re öncülük edeceğinin ve ihracatın süratle artacağı
nın bir işareti olarak görmek mümkündür. Bu serbest 
ticaret. bölgelerinin bu dönemde gecikmeden hizmete 
sunulacağını beklemekteyim. 

Buna paralel olarak sayın muhalefet sözcülerinin 
her vesileyle Hükümetimizin gıda maddesi ithal et
mesinin yanlış olduğu yolundaki iddialarımı dinle
miş bulunuyoruz. (MDP ve HP sıralarından gürül
tüler) 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (İstanbul) _ Ba
sın da söylüyor^ 

BAŞKAN — Müsaade ediniz efendim, hatibi ya
nıltmayınız. 

Devam buyurun efendim. 
İSMAİL SARUHAN (Devamla) — Sayın millet

vekilleri, bu anlayış doğru değildir. Bir ülkede itha
lat olmazsa, ihracatın nasıl yapılacağını öğrenmek 
mümkün değildir. (MDP ve HP sıralarından alkış
lar) 

İşte, gıda maddelerinin ithal edilmesini üretici
nin lehine fevfkalade bir olay olaraik görüyoruz. Bir 
zamanlar muz ithalini yadırgayanlar ve millet şunu 
görmüştür, o sıralarda iç piyasada 950 liraya satı
lan muz için üreticiye ödenen meblağ sadece 225 
liraydı. Yani 725 lirayı kimin ve (kimlerin kazandı
ğını ortaya koyan bir tablodur bu. O dönemde gö
rülmüştür ki, ithal edilen muzun hemen akabinde 
üreticinin satmakta olduğu yerli muzun fiyatı da 
350 liraya yükselmiştir, ithal malı ile birlikte muzun 
satış fiyata kısa bir dönem içinde 950 liradan 500 li
raya inmiş, lüks olmaktan çıkmış, halkın tüketebi
leceği bir gıda maddesi durumuna gelmiştir. (MDP 
ve HP sıralarından gürültüler) 

Lütfen dinleyiniz., 

BAŞKAN — Lütfen dinleyiniz efendim. 
İSMAİL SARUHAN (Devamla) — Bu sistemle, 

1984 yılında yerli gıda maddeleri üzerindeki fiyat 
artışları yerine, dengeli bir fiyat unsuru meydana 
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gelmiştir, bu gördüğümüz ve yaşadığımız bir ger.-
çekttir. 

'Bu itibarla, herhalde şu bilinmektedir ki, 16 kam
yon veya bir o kadar miktar daha malın Türkiye'ye 
gelmesini, Türkiye'nin yerli üretimimi altüst edecek 
bir düzeyde görmek mümkün değildir. 

İthal malı gıda maddelerindeki ambalajı gördü
ğümüzde gerçekten Türkiye'de ambalaj sanayiine ge
rekli önemin verilmediğini tespit ediyoruz. Bunun 
içindir ki, Türkiye'nin ihracatta başarı kazanabil
mesinin ambalaj sanayiinin geliştirilmesine bağlı ol
duğunu görmekteyim^ 1985 yılında ambalaj sanayi
nin teşvik edilmesi gereken bir yatırım alanı oldu
ğu gözükmektedir. 

Şimdi siz eğer serbest ticaret bölgesinden kaçı
nırsanız, siz eğer küçük de olsa öğretici mahiyette 
olan gıda maddelerini ithal edip, gerek kalite bakı
mından ve gerekse ambalaj bakımından aradaki far
kı görmezseniz, yerli ambalaj sanayiini geliştiremez-
siniz. Bu balkımdan, bu hususlardan korkmayla hiçbir 
mesele halledilemez. Bu gerçekleri de görmemezlikten 
gelmemiz doğru değildir. 

Bu itibarla, Türkiye'de organize ve küçük sanayi 
sitelerinin geliştirilmesinin, teşvik edilmesinin önemli 
bir istihdam alanı yarattığını biliyoruz. Bunun için 
de sanıyorum ki kısa sürede bu yatırımı, hemen üre
time dönüşebilen, öncelik verilmesi gereken bir ya
tırım olarak görmekteyiz. 

BAŞKAN — Lütfen bağlayınız efendim. 
İSMAİL SARUHAN (Devamla) — Bu hususun 

da bütçemizde yer aldığım görüyoruz. Bu konuyla 
ilgili olarak bir örnek vermek istiyorum: 1983 yılı 
sonu itibariyle 13 milyar 200 milyon liralık bir ya
tırımla 95 üniteye kredi verilmiştir. Bu krediler
le 26 149 işyerinin hizmete sunulduğunu ve bura
larda 156 894 işçinin çalıştığım görmekteyiz. De
mek ki ibu sistemin, hem küçük sanat erbabına işyeri 
temin eden ve hem de işçi çalıştıran, üretime dönük 
Ibıir sistem olduğunu görmekteyiz; 

Sayın milletvekilleri, Devlet israfı da önlenmesi 
gereken hususlardan bir tanesidir. Yine Halk Banka
sının, küçük esnaf ve sanatkârımıza vermiş olduğu 
kredilerin basitleştirilmişine ve artırılmasına öncelik 
verileceği 1985 Yılı 'Bütçesinde de gördüğümüz bir 
olaydır. 

BAŞKAN — Sayım Sanman bağlayınız efendim. 
İSMAİL SARUHAN (Devamla) — Sayın Baş

kan, saym milletvekilleri; 1984 Yıh Bütçesinin, Hü

kümetimizin dirayetli uygulamalarından dolayı fev
kalade bir... 

YILMAZ İHSAN HAISTÜRK (İstanbul) — Açık 
verecek bir. bütçedir. 

BAŞKAN — Lütfen, hatırlatmayla efendim. 
İSMAİL SARUHAN (Devamla) — Açık verme

yen, hatta şunu söylemek isterim ki, burada, bu kür
süde bir zamanlar 1984 Yılı Bütçesinin 800 milyar 
lira açık vereceğini iddia edenler, şu anda içinde ol
duğumuz bütçe döneminde, Maliye Bakanlığının 
Bütçesinde 390 milyar-lira açık olduğunu görürler. 
Demek ki, doğruyu söylemiyorsunuz ve bilmiyorsu-
nuz^Alkışlar) 

BAŞKAN — Lütfen bağlayınız efendim. 
İSMAİL SARUHAN (Devamla) — Sözümü şu 

şekilde bağlamak işitiyorum : Bu konularda Hükü
metimizin başarısında Sanayi ve Ticaret Bakanımız 
Sayın Cahit Aral'ın bilinçli etkilerinin olduğunu bili
yoruz. Huzurlarınızda kendilerine teşekkür etmek is
terim. 

Konuşmamı şu cümleyle bitirmek istiyorum : 
Cumhuriyetimizin Kurucusu Büyük Atatürk, askerî 
zaferler, ekonomik zaferle tamamlanır, <buytırmuşlar-
dır. Büyük Atatürk'ün bu sözlerini ancak Anavatan 
Partisi iktidarı gerçeikleştirecektir ve Türkiye Cum
huriyeti ekonomik zaferi de kazanacaktır. 

Bu duygularla 1985 yılı Sanayi ve Ticaret Bakan
lığı Bütçesinin milletlimize hayırlı olması dileğiyle he
pinizi saygıyla selamlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Saym Saruhan. 
Aleyhte Saym Murat Sökmenoğlu buyurun. 
MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU (Hatay) 

— Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Türkiye'nin 
sanayi ihracatında son senelerde büyük bir artış mey
dana gelmesi memnuniyet vericidir; ancak, kalite ve 
standartlaşmada bazı tedbirlerin alınması zaruridir. 
Artık kuzeyden güneye, doğudan batıya bütün dün
ya ülkelerinde büyük bir sanayi hamlesi mevcuttur. 
Bunlar arasında iyi netice alabilmemiz için fiyat ya
nında standart ve kaliteye vereceğimiz önemfeı ehem
miyeti çok fazladır. Hepimizin malûmları olduğu veç
hile dış piyasaya açılmanın çaresi, kalite, standart, 
verimlilik ve maliyet unsurudur. Ayrıca, yüksek ma
liyet, kalite kifayetsizliği, standart düşüklüğünün be
delini iç piyasadaki tüketici, yani 50 milyon nüfus 
artık ödememelîdir. 

Sayın mületvekiUeri, Beşinci Beş Yıllık Plan, sa
nayide sefctörel kalkınma hızını yüzde 7,5 olarak ön
görmüştü, Meclisimizden de böyle geçti. Bu nokta-
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llarda ciddî endişelerimiz vardır. Dördüncü Beş Yıl
lık Planda yüzde 1,5 olan sektörel kalkınma hızını 
yüzde 7,5'e doğru kaydıracağız; fakat burada .yalınız 
manivela ihracat sektörüdür. îş Metini mümkün ol
duğu kadar sabit tutmak istiyoruz, yüksek faıiz poli
tikası yeni yatırım yapılmasına manidir; bu şartlar 
içinde sanayiin kalkınma hızını yüzde 7,5'e nasıl ir
ca edeceğiz, belli değildir. Hükümet, bu noktadaki 
politikasını açıklamalıdır. 

Diğer taraftan, 1983 Ekim sonunda bir yıllık yüz
de 36 olan toptan eşya fiyatları artışının 1984 Ekim 
sonunda yüzde 56,3'e yükselmesi sosyal dengeleri sar
sarken milleti de haklı bir tepkiye ve endişeye sü
rüklemektedir. Bir yıl içinde dolar başına Türk Lira
sının yüzde 58 oranında değer kaybetmiş olması, stok
çuluğu ve aynı zamanda maliyet enflasyonunu körük
leyerek pahalılığı artırmaktadır. Bu arada işçi ücret 
zamlarının kamu kesiminde yüzde 30'la sınırîandırıl-
ması, memur katsayısının enflasyona ayak uydurma
ması, dliğer bir ifadeyle 1985 yılında memurlara ve
rilecek zamların en çok yüzde 251e sırlandırılmış 
olması, gelir dağılımındaki bozukluğu derinleştiren 
bir unsur olarak karşımıza çıkacaktır. 

Sayın maietvekilleri, ocak - ağustos döneminde sı
nai yapılar için verilen inşaat ruhsatlarının yüzde 46 
oranında arttığı, Devlet Planlama Teşkilatından alı
nan yatırım teşvik belgelerinde de değer olarak yüz
de 80 oranmda büyüme olduğu, yatırım mallan it-

.halatının yüzde 4,5 artış gösterdiği, çimento üreti
cimde yüzde 10,5'lik bir artış olduğu Hükümetçe ifa
de edilmektedir. 

Değerli üyeler, belirgin bir gelişme meydana gel
mesine rağmen, ortaya çıkan yatırım eğiliminin fiilî 
hale gelmesi faiz oranlarının düşmesine bağlıdır. Ak
si takdirde yatırım teşvik belgelerinin bir kısmı bir 
müddet sonra iptal edilecek, alınan krediler yatırım 
dışında başka işlere kullanılacaktır. İnşaat ruhsatla
rına rağmen inşaattan vazgeçilecek, ithal edilen yatı
rım mallan da depolarda bekletilecektir. Ayrıca, in
şaat ruhsatlarının arttığı Hükümetçe ifade edilirken, 
inşaat sektöründe çalışan özel kesimler piyasadaki 
durgunluktan, sıhhî malzeme ve özellikle beyaz mal 
imal eden sanayiciler asgarî kapasiteyle çalışmak zo
runda kaldıklarından şikâyetçidirler; çünkü sıkı para 
politikasına rağmen enflasyon önlenememiş, talep 
enflasyonunun yanı şıra da yüksek faizin zorladığı 
bir maliyet enflasyonu sayesinde sanayi piyasası felç 
olmuştur. Şahsî kanaatim şudur : Kredi faizleri yüz
de 75, yüzde 80'de olduğu müddetçe Türkiye'de yatı

rım ve üretim yapılamayacak ve istihdam sorunu çığ 
halinde büyüyecektir. 

Muhterem milletvekilleri, Cumhuriyet Hükümeti
miz ithalatı, pahalılığı frenlemenin bir çaresi olarak 
görmektedir. Oysa Türkiye'nin sorunu, sanayicinin 
elinde olmayan maliyet enflasyonu ve yüksek faiz do
layısıyla pahalıya üretebildiği mamulü daha aşağıya, 
hatta zararına satması için dövizle mal ithal etmek 
değildir. Çünkü bu şekil sunî ve geçici bir ucuzlama 
sağlar. 

Sayın milletvekilleri, pamuk, buğday, arpa, pey
nir, et, süttozu ithal etmekle pahalılığı frenleyemez-
siniz; çünkü buradaki şikâyet fiyatların genel seviye
sinden kaynaklanmaktadır. Besiciliği teşvik, maliyet
leri düşürmek için yeme, gübreye sübvansiyon gibi 
ithalatın haricinde bazı tedbirlerin düşünülmesi gere
kir. Ayrıca, ithal edilen miktar Türkiye'de fiyatları 
aşağı çekecek seviyede değildir. Gerçekte bizim ka
naatimiz, Batıda olduğu gibi tarımın girdilerine süb
vansiyon yapmaktır. 

Değerli üyeler, tarımsal sanayi hammaddesinin 
azalmasına sebebiyet verecek derecede bir yıl içinde 
gübreye yapılan iki zam, çiftçi ve köylümüzü de en
dişeye sevk etmektedir. Şu anda mevsimi olmama
sına rağmen sütte bir bolluk vardır. Bu bolluk süt
tozu ve peynir ithalatından ve maliyet enflasyonuyla 
yüksek faizden dolayı peynir imalathanelerinin üre
timden vazgeçmesinden meydana geliyor. Bu da, hay
vansal tarım ürünlerine yeni bir darbedir. 

Muhterem milletvekilleri, bir taraftan bazı tarım 
ürünlerine yüzde 20 ilâ 35 arasında fiyat artışı sağ
larken girdi fiyatlarına hiçbir müdahale yapmaya
caksınız, Türk parasının yabancı paralar karşısında 
devamlı değer kaybından dolayı akaryakıtı, gübreyi 
dolara bağlayıp girdi fiyatlarını dolaylı şekilde artı
racak, maliyet enflasyonunu yüzde yüze çıkaracak
sınız, buna mukabil taban fiyatlarını yüzde 30'dan 
fazla artırmayacaksınız. Bunun neticesi olarak çiftçi, 
köylü tarlasını ekecek, işleyecek sermayeyi tükete
cektir. Onun satacak başka gayrimenkulu olmadığı
na göre sermayesini nasıl artıracaktır? 

Ülkemizde sanayi, tarımdan daha hızlı bir artış 
göstermiş ise de, bu durum tarımın önemini azaltmış 
değildir. Tarım, hâlâ ülke ekonomisinin temelini teş
kil etmektedir. Çünkü çalışan nüfusumuzun yüzde 
60'ı tarımda istihdam edilmekte ve geçimini tarım
dan sağlamaktadır. 50 milyon nüfusumuzun beslen
mesini tarım sağlamaktadır. Son yıllarda tarım ürün
leri ihracatında bir gerileme görülüyor ise de, bu, ta-
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rım sektörünün üretim potansiyelinin yeterince ha
rekete geçirilmemesi ile ilgilidir. 

Taban fiyatları önceden ilan edildiği için pancar 
üreticisi perişan olmuş, bir kilogram şeker pancarı 
fiyatına bir bardak çay içemez duruma gelmiştir. 
Pancar üreticisi, Devletten başka alım yapan olmadı
ğı için şeker fabrikalarının inhisarındadır. Bu şartlar
da olan üretici, Hükümetten yardım beklemektedir. 
Ayrıca tarımda gereken üretim ve altyapı yatırımla
rının yapılmayışı ve tarımsal teknolojinin ihtiyaç 
gösterdiği oranda girdi kuUanılmayışı tarım sektörün
de bir duraklamaya sebep olmaktadır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; sözlerime son 
verirken bakanlığın, kooperatiflerle ilgili bir icraatı
nın yanlışlığını vurgulamak istiyorum. 

Malumlarınız olduğu veçhile kooperatifçiliğin 
Türkiye'de çok büyük bir geçmişi vardır. Mithat Pa
şadan beri kendi kendini yöneten teşekküller koope
ratiflerdir. Şimdi biz, demokratik ülkelerde olmayan 
bir tutum içinde yönetim kurullarına tayin suretiyle 
Devletin, müdahalesiyle karşı karşıyayız. Ayrıca bu 
kooperatiflerin özellikle TARİŞ, Antbirlik ve Çuko-
birlikin elindeki fabrikaların başka teşekküle devri
nin düşünülmesi, o teşekküllerin ortaklarının rızası 
alınmadan devri Anayasanın mülkiyet hakkına aykı
rıdır. Birlikleri başka kuruluşa devretme yerine, ta
kip edilen serbest piyasa ekonomisinin icaplarını tam 
uygulayalım. Birliklerin özellikle Şümerbanka devri 
düşünülmektedir. # 

Sümerbank, pamuk alımında yanlış tutumuyla 
Türk çiftçisini perişan etmekte, istifçilerin elindeki 
pamukların fiyatlarını düşüreceğim diye yola çıkan 
Sümerbank, müstahsilin de malını almamaktadır. 
Alım yaptığı yerlerde de malı alıp bir ay sonraki pi

yasa fiyatlarıyla ödeme yapacağını ilan ederek üreti
cinin iflasını istemektedir. Çiftçi malıyla stokçu ma
lını ayırt etmemiz lazımdır. Şimdi de, pamuk ithal 
ederiz diye fevrî bir hareketin içine girilmiştir. An
cak ithal, bu seneki pamuk rekoltesinin 50 bin ton 
dolaylarında düşük olmasından olacaktır belki; yok
sa fiyatları düşürmek için değildir. 

Alım kampanyası başlarında piyasa fiyatlarının 
altında ve yarısına da yüzde 3 faizli bonolarla çift
çinin alın terine talip olunmasaydı, bu birlikler he
defleri istikametinde mal almış olacaklardı ve binler
ce işçinin bulunduğu bu büyük tesisler atıl kapasi
teyle çalışmaya terk edilmezdi. Çünkü çiftçi, elinden 
mah çıkardıktan sonra piyasa fiyatlarının üzerine 
çıkılıp ambardaki mala talip olmakta geç kalınmış
tır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bu düşünce
lerle Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Bütçesinin vatanı
mıza ve aziz milletimize hayırlı olmasını temenni edi
yor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Sökmenoğ-
lu. 

Sayın Bakan, zatı âlinizin konuşması ne k^dar 
sürebilir? 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 
CAHİT ARAL (Ankara) — Bir saat kadar efendim. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Şimdi efendim, Umumî Heyetten bir noktayı is

tirham ediyorum. Şimdi saat 12.45; 13.45'e kadar bir 
ara verme hususunu oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Saat 13.45'te toplanmak üzere birleşime ara veri
yorum. 

Kapanma Saati : 12.45 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 13.45 

BAŞKAN : BaşkanvekilS İskender Cenap Ege 
KÂTİP ÜYELER : Cüneyt Canver (Adana), Saffet Sakarya (Çankırı) 

BAŞKAN — 41 inci Birleşimin ikinci Oturumunu açıyorum. 

Di, — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

/. — 1985 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İda
reler Bütçe Kanunu Tasarıları ile 1983 Malî Yılı Ke-
sinhesap Kanunu Tasarısı (1/608, 1/609, 1/558, 3/595) 
(S. Sayısı : 149, 150, 220) (Devam) 

A)' SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI (De
vam) 

1. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 1985 Malî Yılı Büt
çesi 

2. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 1983 Malî Yılı 
Kesinhesabı 

3. Ticaret Bakanlığı 1983 Malî Yılı Kesinhesabı 

BAŞKAN — Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Bütçesi 
üzerindeld görüşmelere kaldığımız yerden devam edi
yoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini aldılar. 
Bundan önceki oturumda gruplar ve şahısları adı

na yapılan konuşmalar tamamlanmıştı. 
Şimdi söz Hükümet adına, Sanayi ve Ticaret Ba

kanı Sayın Cahit Aral'da. 
Buyurunuz Sayın Bakan. 
Sayın Bakan süreniz bir saattir, çok rica edeceğim; 

bundan sonra daha iki bütçemiz var. 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 

CAHİT ARAL (Ankara) — Sayın Başkan, Yüce Mec
lisin muhterem üyeleri; bugün Hükümetimizin kuru
luşunun seneyi devriyesi olması münasebetiyle, Hükü
met adına da Yüce Meclisi saygı ile selamlarım. (Al
kışlar) 

Ben, konuşmamın iki bölümünü kısaca şöyle hüla
sa edeceğim; 

Birincisi, sayın muhtelif parti sözcülerinin burada 
dile getirdikleri hususlara cevap vereceğim. 

İkincisi ise, bütün sözcülerin birleştikleri ekonomik 
ve aynı zamanda bütçenin genelinde tenkit ettikleri 
hususlara olan cevap. Yüce Meclisin muhterem üye
lerinin bir kısmı daha henüz yemekten dönmemişler, 
bu sebepten dolayı ben başlangıçtaki genel anapoliti-

ka konuşmasını daha sonraya bırakmak üzere, evvela 
sayın miMetvekillerimizin tenkit ettikleri hususlara te
mas etmek istiyorjım. 

Evvela şunu arz edeyim; bütün konuşmacıların 
dile getirdikleri konulardan fevkalade istifade etmişiz
dir; tenkitlerini Hükümet olarak nazarı itibare alaca
ğımızı da kesinlikle ifade etmek isterim. 

Başta tenkit edilen mühim konulardan biri, Sanayi 
ve Ticaret Bakanlığının birleştirilmesi operasyonu ne
ticesinde doğan görünüm. Bildiğiniz gibi, daha önce 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ismi altında idi bizim 
Bakanlığımız. Bilahara Ticaret Bakanlığı da bizim 
Bakanlığımızla birleştirilmek suretiyle, Ticaret ve Sa

nayi Bakanlığı, «teknoloji» ismi kaldırılmak suretiyle 
isimlendirilmişti. Bir kısım üniteler Hazine Dış Tica
ret Müsteşarlığına, diğer ünitelerin bir kısmı da Sa
nayi Bakanlığından Devlet Bakanlığına aktarılmıştı. 
Bw aktarılmada iki anaesas mevcuttu. Biri tabiatıyla 
birleştirilmede anagaye kırtasiyenin asgariye indiril
mesi; ikincisi ise, Devletin monopol olmayan endüst
risini başka bir bakanlıkta toplamak suretiyle Sanayi 
Bakanlığının ciddî manada sanayi politikasını takip 
etmek ve bunu uygulamak ve bunda da tarafsız hare
ket edebilme vasfına sahip olabilmesi için yapılmıştır. 

Binaenaleyh, muhterem arkadaşlarımın tenkitle
rinde belirttikleri hususların tabiatıyla bu noktadan 
hareket ettiğimiz takdirde faydası aşikârdır ve aynı 
zamanda da dünyanın birçok milletlerinde de Ticaret 
ve Sanayi Bakanlığı da müşterektir. Benzerleri çok
tur, yani muhtelif devletleri sayabiliriz, geçenlerde 
İslam Zirve Konferansı burada olmuştu, gelen bakan
ların yan yarıya Ticaret ve Sanayi Bakanı oldukları
nı da bizzat biz de müşahade etmiş durumdayız, Bi
naenaleyh, bu birleşmeden doğan vaziyet, belki baş
langıçta Dış Ticaret Müşteşarlığıyla Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığı arasında bazı yetki sınırlarının birbirlerine 
geçişi şeklinde tezahür eden bazı hususlar tespit edil
mişti; fakat bilahara biz kendi aramızda yaptığımız 
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toplantıyla bir protokolle bu meseleleri hallettik ve bu
gün Sanayi Bakanlığı müstakil olarak Türkiye'nin 
yatırımı yönünden, - muhterem milletvekillerinin ye-

' inekten dönüşünde ananoktalara temas edeceğim -da
ha sonra arz edeceğim hususlara katkıda bulunan bir 
bakanlık olarak fonksiyonunu icra etmektedir. 

Muhterem milletvekilimiz, «Teknoloji» kelimesi-
* nin kaldırılmasıyla Sanayi Bakanlığının fonksiyonun

da bir azalma olacağı şeklinde ifadede bulundular. 
Aslında böyle, bir durum söz konusu değildir, ister 
Sanayi ve Ticaret veya Sanayi Ticaret ve Teknoloji 
Bakanlığı olsun, aslında sanayii teknolojiden ayırma
nın mümkün olmadığı aşikârdır. Sanayi Bakanlığı 
fonksiyonu içerisinde teknolojiyi, yani «Sanayi» ismi
ni yazarken s, a, n, a, y ve j harflerini nasıl kulla
nıyorsak, sanayi içerisinde de teknoloji aynı şekil
de mevcuttur. Binaenaleyh, ismin orada olmayışı, bi
zim Bakanlık olarak teknolojik yönden bir hizmet 
yapmıyoruz manasına gelmemesini bilhassa Yüce 
Meclise belirtmek isterim, 

Sayın Turhangil, Halk Bankasının esnafa verdi
ği kredilerin bir hayli düşük olduğunu belirttiler. Şu
nu ifade edeyim, Halk Bankası geçen sene esnaf ve 
sanatkârlara 40 milyar lira kredi vermiştir, bu sene 
şu dakika, 55 200 000 000 lira kredi vermiş durum
dadır; fakat 5 670 000 000 liralık kısmı da, kredi ve
rilmiş olmasına rağmen, esnaf ve sanatkârlar tara
fından henüz kullanılmamıştır. Kredi tahsisi yapıl
mıştır; fakat henüz kredi kullanılmamıştır ve yıl so
nuna kadar eğjr bunu kullanırlarsa (5 700 000 000 
liralık kısmı da), o zaman yüzde 50 nispetinde bir 
artma olacaktır. Aksi halde, - sayın arkadaşımın be
lirttiği gibi - enflasyon süratinin altında bir kredi
leme söz konusu olacaktır. Temenni ederiz ki, esnaf 
ve sanatkârlar, konfederasyon ve teşkilat olarak tah
sis ettiğimiz bu krediden de yıl sonuna kadar istifade 
etmiş olsunlar. 

Sayın milletvekilimizin, esnaf ve sanatkârların ta
rifi yönünden burada dile getirdikleri hususlara ay
nen İştirak ediyoruz ve onlar da nafcarı itibara alın
maktadır. Bizim çalışmamız mevcuttur ve genel çalış
ma Odalar Birliği, Esnaf Kefalet Dernekleri Kon
federasyonu ve federasyonları ve aynı zamanda da 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı heyetleri arasında yapıl
maktadır, 

îşçi şirketleriyle ilgili olarak, 322 şirketin kaderi 
hususunda endişelerini belirttiler.. Sayın milletvekili
miz tabiatıyla çok önemli bir konuyu Yüce Meclise 
sunmuş durumdadırlar. Daha önce bütçe müzakere

sinde de 'bir muhterem milletvekilimiz bu hususu di
le getirmişti. Yatırımı yarım kalmış veya yatırımı ta
mamlanmış da biraz çalıştıktan sonra durmuş veya 
yatırımı tamamlanmamış 322 şirketten - ki basından 
da takip buyurduğunuz gibi çok ciddi bir etüt yap
tırdık -260 tanesini bitirdik, 25 tanesine şimdilik do
kunmamız imkânsızdır; çünkü, normal gelirleri iş
letme maksatlarını dahi karşılamıyor. Bu bakımdan, 
bu şirketlere henüz dokunulması söz konusu değil. 

ö te taraftan geri kalan 260 şirketten 62 tanesi iyi 
idi, hiçbir şeye ihtiyacı yoktu; 3 tanesi ise, bizim 
baskımız suretiyle tezyidi sermaye yaptılar, artık bi
ze ihtiyaçları yok. Diğer kalan şirketler ise, büyük 
çapta gerek kredi, gerekse idarî boşluğu dolduracak 
tarzda yeni bir düzenlemeye gittiler. Biz buna, «şir
ket kurtarma» değil, «rehabilitasyon» diyoruz; böy
le bir rehabilitasyon projesinin tatbiki zaruretini gör
dük,, Bunu sağlayabilmek maksadıyla da 4 aydan 
beri muhtelif kaynakları zorladık ve bugün şu daki
ka, gerek Almanya'dan, gerek Amerika'dan, gerek
se Arap devletlerinden muhtelif kredi imkânlarını 
kısmen olsun sağlamış durumdayız. Sağladığımız 
krediler arasında, 29 milyon artı 28 milyon eşittir 
57 milyon (29 + 28 = 57) DM karşılığı Türk parası 
vardır; aynı zamanda Arap îslam Bankasından da 
10,5 milyon dolar temin edebiliyoruz; bunun yanın
da, sayın Devlet Planlama Müsteşarımız son Ame
rika seyahatinde Dünya Bankasıyla görüştüler, büt
çe müzakereleri cereyan ettiği için henüz kendisiyle 
yan yana gelip neticeyi tam olarak öğrenemedim; ama 
iyi rakamlar getirdiğini kaba olarak bilmekteyim. 
Bütçemiz bittikten sonra önümüzdeki pazartesi günü 
toplantı yapılacak ve bu toplantıda durum tespit 
edilecektir. 

îşçi şirketlerinde müşahede ettiğimiz en büyük 
noksanlık, idareci yönünden bazı şirketlerin büyük 
bir zaaf içinde bulunduğudur. Bunu sağlamak mak
sadıyla da DESÎYAB Genel Müdürlüğünce bir ga
zeteye Man verdik ve bu ilan sonucunda da 500'den 
fazla bize müracaat vuku 'buldu. Zannediyorum şu 
dakikaya kadar, bize müracaat edenlerden takviye 
almak suretiyle 5 tane şirkete idareci olarak personel 
vermiş durumdayız? 

Skiyle arz edeyim; tabiatıyla bir şirketin idaresin
de idareci faktörü en önemli bir faktördür. Eğer bu 
konuyu ciddi manada hailedemezsek, parayı verme
miz dahi tehlikelidir. Bugüne kadar görüldüğü gibi, 
parayı vermek kolaydır; ama ondan sonra o şirke
tin netice almaşı, bir neticeye varması önemlidir. 
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Bundan dolayı bizim için en önemli nokta, mutlaka 
ve mutlaka idarecilerin o işi yürütecek kapasitede 
olmasını sağlamaktır. Bunu sağlayacak tarzda önem
li çalışmalar da yapmışızdır; bunu inşallh bu sene 
içerisinde değerlendirmiş olacağız. 

Muhterem milletvekili arkadaşımız Sadettin Bey, 
bilhassa TSE standartlarından . bahsetti. Daha önce 
Plan ve Bütçe. Komisyonundaki müzakerelerde de 
dile getirilen bazı hususla'- olmuştu, hatta muhterem 
'bir milletvekili arkadaşımız diş macununun üzerin
de gramajın bulunmadığını belirtmişti. Tabiî bizim 
yönümüzden çok mühim bir ikaz idi ve derhal TSE' 
ye bu talimat ^erildi ve Türk Standartları Enstitüsü 
şimdi bunu bir standart haline getirdi ve neşretmiş 
durumdadır. Bunu tatbik ettiğimiz zaman, ki mese
leyi birçok yönden, gerek gramaj ve ağırlık yönün
den, gerekse etiketin standartları yönünden vatandaşı 
aldatıcı yöndeki hareketleri önleyici kesin tedbir 
alınmıştır, öyle zannediyorum, bu da yeni ilave et
tiğimiz bir standart oluyor. Bugün uygulanan stan
dartların sayısı 670, revize edilerdc yeniden devreye 
konulan standart sayısı 150, bizim bu sene içerisinde 
çıkardığımız standart sayısı da 15'tir. Bu arada ise 
4 473 tane kontrol yapılmış, bunun 3 737'si normal 
çıkmış, 504 tanesi de hatalı bulunmuştur. Yani bu 
kontrollar sırasında, yüzd^ 11,90 civarında - yüzde 
1'2'ye yakın - hatalı malın standarda uymadığını tes
pit etmiş 'bulunuyoruz. Tabiatıyla müeyyidelerine gö
re, ilgili mahkemelere sevk edilmiş durumdadırlar. 

Diğer bir husus da, muhtelif arkadaşlarımın da 
dile getirdiği ,gibi, serbest bölgeler meselesidir. Tür
kiye'nin kalkınmasında serbest bölgelerin, bu kalkın
ma için ve aynı zamanda da dış ticaretimizin büyük 
çapta gelişmesinde mühim bir rol oynayacağına ke
sinlikle kaniiz. O yüzden Serbest Bölgeler Genel Mü
dürü arkadaşımız da değiştirilmişti, öyle zannediyo
rum hazırlıklarını yapıyorlar, Türkiye'de muhtelif 
yerlerde kurulmasını düşündüğümüz serbest bölgele
rin bu sene içerisinde realizasypnuna büyük hızla 
geçileceğini de ümit ediyoruz. Dünya çapında, bizim 
daha önce gittiğimiz memleketlerde gördüğümüz 
tarzdaki serbest bölgeler tipinde, serbest bölgelerin 
kurulması düşünülmektedir. Yani, Amerika'yı keşfet
mişler, yeniden keşfe lüzum yok; mevcut olan serbest 
bölgelerin en iyisi ve en sağlıklı çalışanı hangisi ise, 
o tipe benzer bir sistemin Türkiye'de kurulmasını 
esas kabul ediyoruz. Bu yönde çalışmalar hızla de
vam etmektedir. 
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Diğer bir sözcü arkadaşımız, Naci Beyin sorduğu 
bazı sorular mevcut; «özel tasarrufların tamamen 
Devlete kayması neticesinde özel sektör ne yapacak
tır?» diye bir soru soruyorlar. Tabiatıyla nazarî ola
rak bu sorusunda arkadaşımız kesinlikle haklıdır. 
Yalnız bir hususu belirtmek istiyorum; bizim pay 
hisse senetleri şeklinde olan, yani kârdan pay alan 
hisse senetleri şeklinde yeni çıkardığımız bu ortaklık 
senetlerinin aslî gayesi şudur : Bugün Türkiye'nin 
bankalarında 2 trilyon 690 milyar lira mevduat mev
cuttur, bunu 2 trilyon 700 milyar lira olarak kabul 
edelim. Bunun yaklaşık olarak 600 veya 700 milyar 
lirasının ticarî kredi olduğunu, yani faizsiz kredi ol
duğunu kabul edelim, geriye 2 trilyon lira kalıyor. 
2 trilyon liraya bugünkü banka faizleriyle senede 
1 trilyon lira ilave ediliyor demektir. Biz, işte bu 1 
trilyon liranın mühim bir kısmını bu yeni yatırımlar
da bütçe dışı bir kaynak olarak, fon yaratılması mak
sadıyla kullanmak arzusundayız. Çünkü bu 1 trilyon 
rakamı küçük bir rakam değildir, yani bugün ban
kalarda bulunan 2 trilyon 700 milyar lira mevduatın 
asgari gelirinin bir yılda 1 trilyon lira olduğunu ki 
bunun da bir kısmını vatandaş harcayacaktır; ania 
yine ondan ne kadar harcarsa harcasın geriye kalan 
miktar korkunç bir rakam olduğu için, biz ondan ne 
kadar pay alabilir ve onu da memleketimizin yatı

rımlarına ne kadar tevcih edebilirsek', bütçe dışı 
kalkınma maksadıyla millî geliri artırıcı yönde bir 
fonksiyon icra etmesini sağlamış olacağız. Bu bakım
dan, Sayın Naci Beyin endişe etmelerine mahal yok
tur, çünkü rakam çok büyüktür; yeter ki onun yatı
rıma kaymasını sağlayıcı yönde daha cazip imkânlar 
doğabilsin. 

Sayın milletvekili kalkınmada öncelikli yöreler
den bahsettiğinde, Doğu illerine yapılan yardımın az 
olduğunu belirtiyorlar. Ben, Sanayi Bakanlığımızın 
bu sene yaptığı yatırımların yüzde 29,6'sının, yani 
yüzde 30'u oranında Doğu illerine küçük sanayi site
leri olarak yapılmakta olduğunu ifade etmek isterim. 
Bu bakımdan, daha önce verilmiş olan yüzde 12 ra
kamı, öyle zannediyorum yanlış bir kaynaktan alın
mış olacak; böyle bir şey söz konusu değildir. Bunu, 
Yüce Meclise arz etmek isterim. 

Muhterem milletvekilimiz Saadettin Bey, orta-
direk ve orta sınıftan bahsetti. Biz Hükümet olarak, 
partili milletvekillerimiz de dahil olmak üzere, «sı
nıf» kelimesini kesinlikle kuUanmamışızdır. Bunu 
bilhassa belirtmek istiyorum. Çünkü, «sınıf» Anayasa 
dışı bir tabir olacaktır. Biz, ortadirek tarifini yapar-
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ken, yalnızca fizikî bir görünümden bahsederek söy
ledik. Yoksa, biz, «sınıf» kelimesini sureti katiyede 
kullanmıyoruz, böyle bir iddiamız yoktur ve öyle bir 
yanlış anlama varsa, ben de evvela bunu tashih et
mek isterim. 

Bizim ortadirek defken neleri kastettiğimizi yine 
Yüce Meclise kısa olarak izah edeyim, ondan sonra 
da esas, genel ekonomik politikamızın bütün bir 
portresini çizmeye çalışayım. 

Biz ortadirek dediğimiz zaman çiftçimizi... 
YILMAZ İHSAN HASTÜRK (İstanbul) — Hol

dingler... 
BAŞKAN — Müsaade edin efendim, siz tarif et

meyeceksiniz, Sayın Bakan tarif edecek. 
Buyurun efendim. 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 

CAHİT ARAL (Devamla) — Ortadirek dediğimiz 
zaman çiftçilerimizi, işçilerimizi, emeklilerimizi, me
murlarımızı ve aynı zamanda da esnaf ve sanatkâr
larımızı kastediyoruz. 

Şimdi burada Yüce Meclise bilhassa belirtmek is
tediğim çok önemli bir husus var; esnaf, sanatkâr ve 
çiftçilerimiz; şu 6 tane elemanın 2'si, diğer 3 tane
sini oluşturan memurlarımız, işçilerimiz ve emeklile
rimize nazaran farklı bir 'bünyeye sahipler; veya di
ğer ıbir deyimle emeklilerimiz, işçilerimiz ve memur
larımız maalesef ve malesef ekonomik hürriyetleri 
olmayan, bağımlı yaşamaya mecbur olan vatandaş 
topluluğumuzdur. Neden bağımlıdırlar? Emekliler 
ya Bağ - Kura bağlıdır ya Emekli Sandığına bağ
lıdır veya Sosyal Sigortalar Kurumuna bağlıdır. Me
mur, ister asker, ister sivil olsun Devlete bağlıdır; 
öte tarafta işçi ise ya özel sektöre bağlıdır ya Dev
let sektörüne bağlıdır., 

Şu halde, ortadireğin 3 elemanı tamamıyla eko
nomik hürriyetleri olmayan; fakat bağımlı yaşamaya 
mecbur olan vatandaş topluluğumuzdur. Diğer 2 ele
man olan esnaf ve sanatkârlarımız ile çiftçilerimizin 
durumu ise ayrı; bunlar hür teşebbüsün küçük üni
teleridir, birimleridir. Neden 'böyle olduğunu arz ede
yim: 

.Bir çiftçiyi düşünelim; çiftçinin köyde bir damı, 
evi var; yanında ahırı var, içnde hayvanları var; 
ya tarlası ya 'bağı veya bahçesi var. Kime bağlıdır? 
Hiç kimseye bağlı değildir ve hür teşebbüsün en 
küçük bir birimidir. 

Diğer taraftan, esnaf ve sanatkâr; kendi malı 
olan bir kamyon veya taksi şoförü; bir kaynakçı, 
bir kaportacı, 'bir berber, 'bir bakkal veya bir kun

duracı hiç kimseye 'bağlı değildir, onlar da sabah 
işyerini açar, çalışır, rızkı ne ise onu alır ve akşam 
işyerini kapatıp evine gider. 

ÖZER GÜRBÜZ (Sinop) — Siftah edemiyorlar 
Sayın Bakam, 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 
CAHİT ARAL (Devamla) — EdemeyebiMrler de, 
siftah edip etmemesi meselesi değil. Ben bunu şöy
le tarif ediyorum;; bunlar da hür teşebbüsün küçük 
birimleridir. Bunu Yüce 'Meclise niçin arz ettim; 
buradan çok önemli bir noktaya geleceğim. Biz şöy
le düşündük; 12 Eylülden evvel anarşik olaylara 
karışan grupları biliyorsunuz televizyonda sağcı ve 
solcu diye ayırıyorlardı, biz öyle' yapmadık; acaba 
bu beş tane unsurdan ortadireği teşkil eden eleman
larda ne kadar nispet vardır, bunlara göre ciddî blir 
değerlendirme yapalım, yani fiziksel olarak bir de
ğerlendirme yapalım dedik. Neticede, çok enteresan 
bir değerlendirme cılktı. Sizlere evvela rakamları arz 
edeyim. Esnaf ve sanatkârların adedi 3 milyon 200 
bin, o federasyonun bize bağlı olması nedeniyle ra
kamını kesin olarak 'biliyoruz. Eskiden tarım kredi 
kooperatifleri, şimdi tarım satış kooperatifleri, Pan-
kdbirlik ve bütün birliklerin bize bağlı olması do
layısıyla, burada da rakam 5 milyon 400 bindir; 
ikisinin toplamı 8 milyon 600 bin ediyor. Bunun için
de mükerrer olan da olabilir; o sebepten 600 bini 
çıkartırsak geriye 8 mil'yon kalıyor. 8 milyon es-. 
naf, sanatkâr ve çiftçilerimizi beş kişi üzerinden he
saplarsak 40 milyon nüfusu teşkil eder, eğer dört 
kişi üzerinden hesaplarsak 32 milyon nüfusu teşkil 
ediyor. Demek ki 32 milyon ile 40 milyon arasın
daki insanlarımız esnaf ve sanatkârlarla çiftçileri
miz oluyor. Demek ki, bu gruptaki insan sayısı bu, 
bunlar da hür teşebbüsün küçük birimleri, 

Biz, takriben 30 bin kişiye yatkın mahkûmiyet 
almış olan listeyi teflkik ettik ve çok enteresan bir 
netice çıktı ortaya. Bu 40 milyonun anarşiik olay
lara karışan nispeti ilk 15 bin kişide yüzde 1,5 ve 
diğer ikinci 15 bin kişi de yüzde 2,5 olup; yüzde 
97,5 ve yüzde 98,5'u maalesef ve maalesef işsizleri
miz, öğrencilerimiz, işçilerimiz, memurlarımız ve 
erneklilerimiz olmuş. 

Buradan şu neticeyi çıkarttık, şu neticeyi analiz 
ettik: Dedik ki, hür teşebbüsün küçük birimleri olan 
bu küçük grup iştirak etmemiş, yüzde 1,5 ve yüzde 
2,5; bunun tetkikinde görüldü ki birkaç şoförün "dı
şında da yok. Mesela birisi bir cinayet işlemiş, ya 
silahını saklatmış, ya da kendisini saklamışlar, o ki-
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şi sıkıyönetimce yakalanınca onu da yakalamışlar 
ve hapsetmişler. Böyle olunca, dirdet olarak da hadi-

• setere karışan insanlar bunlar dep . 
Bundan şu netice çıkıyor; ^bügüh parti felsefe

miz olarak, Hükümetin de anagörüşü ve tatlbikatı o 
yöndedir. Biz diyoruz İki, ortadireği güçlendirmek 
mecburiyetindeyiz diyoruz. Bunun hem gereken yö
nü, hem yeterli olması için yapmamız geröken diğer 
bir hususu daba mevcut Esnaf ve sanatkârlarımızı 
ve çiftçilerimizi kesinlikle 'güçlendirmemiz gereki
yor; fakat bu yetmiyor, bunun yetmesi içirt mutla
ka ve mutlaka memurlarımızın, mutlaka ve mut
laka emeklilerimizin ve mutlaka ve mutlaka işçileri
mizin ekonomik güçlerine bir katkıda bulunmamız, 
onları güçlendirmemiz gerekiyor. Ancak o zaman ye
terli oluyor, o takdirde de, bugün rejimin teminatı 
olarak görünen bu bünyeyi daha kuvvetlendirerek 
muhafaza etme imkânını bulmuş olacağız. 

ÖZER GÜRBÜZ (Sinop) — Çok doğru Sayın 
Bakan; fakat lafta kalıyor bunlar. 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 
CAHfr ARAL (Devamla) — Müsaade buyurunuz 
efendim. 

Bunu başarabilirsek, o zaman- memleketimizin ve 
yurdumuzun üzerinde esen yabancı rüzgârlar, ya
bancı tohumlar dahi getirse, bu memlekette asla ye-
şermeyecekıtir. 

ÖZER GÜRBÜZ <Sinop) — Aynen doğru, katı
lıyoruz, yalnız lafta kalıyor. 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 
CAHİT ARAL (Devamla) — Müsaade buyurursa
nız ben diğer kısma geçiyorum. 

Şimdi, çok önemli olan kısım, genel politikamızın 
'bu bir sene zarfındaki bir nevi panoramasını çizmiş 
olacağım. İşe başlamadan evvel, Hükümet Programı 
hazırlanmadan daha önce. parti programı hazırlanır
ken, biz Türkiye'de enflasyonun aşağıya çekilmesin
de dışa -bağlı olan faktörler ve içe bağlı olan faktör
ler diye iki kısma ayırdık Bunlardan biri de, Türk 
parasının veya yabancı paranın Türkiye'de karaborsa 
ve ak borsa arasındaki fiyat farkı. Bu da bir fak
tör. Çünkü 10 bin DM'sini Türkiye'ye getiren bir iş
çimiz karaborsada yüzde 25 fazlasına bozduruyorsa, 
yani, bir milyon lira alacağına rll milyon 250 bin 
alırsa, «atın alma gücü suni olarak yüzde 25 artmış 
olacak; o da bize endirekt olarak, enflasyona tesir 
edecek veya o hangi maksatla kullanılıyorsa, bu va
tandaşın satın alma gücü yönünden. Diğer taraftan 
o hangi maksatla kullanılıyorsa, dolar toplandığında, 

0 maksat yönünden de vatandaş bir de endirekt zarar 
görecek. Şu halde, dedik ki, acaba bu karaborsa ile 
akborsa arasındaki farkı doğuran anaunsurlar nedir? 
Bunları tespite çalıştık ve şu 4 hususta toplandı. 

Bir tanesi biliyorsunuz sigara, alkol, gerekse vi
deo, kaset ve müzik aletleri, otomobil dahil. Bunlar 
için piyasadan toplanan para buna sarf ediliyor. De
mek ki, ondan dolayı değer artması var. 

Diğer taraftan tespit ettik, daha önce tabiatıyla 
biz henüz onu tespit edemedik. Muhterem arkadaş
larımızdan ikisi sordular. /Bu hayalî ihracat mese
lesi... 

ÖZER GÜRBÜZ (Sinop) — Merak da ediyor
duk. 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 
CAHİT ARAL (Devamla) — Müsaade buyurursa
nız, orada bizim de bildiğimiz kadarıyla, hissettiği
miz kadarıyla bazı suiistimalleri, vergi iadesinin yük
sek olması dolayısıyla tehlikeli görüyorduk ve ora
dan da bu sebepten dolayı piyasadan para toplandı
ğını tahmin ediyorduk. 

Üçüncü husus ise, mesela 100 bin dolarlık bir it
hal lisansı almış insanın, 100 bin yerine 150 bin do
larlık mal getirmek maksadıyla gene dolar topladı
ğını biliyorduk. Diğer taraftan iki senede bir yurt 
dışına çıkacaksınız diyorduk. Efendim, iki sene di
yoruz ve 1 milyon 500 bin kişi dışarıya çıkıyor ve 
biz de zoraki illa sen 400 dolarla dışarı çıkacaksın 
diyorduk; fakat tabiatıyla biliyorduk ki, bu vatandaş 
1 ÖÖO dolar, 1 200 dolar falan götürüyor. Bu da ka
raborsadan temin ediliyordu. Çünkü 1,5 milyon in
san 1 000 dolardan 1,5 milyar dolar yapar. Bu az bir 
rakam değildir, yad piyasayı altüst etmesi için ye
teri. Şu halde bu dört maddeye birden çare buldu
ğumuz takdirde, mutlaka müspet netice istihsal ede
ceğiz diyorduk ve daha evvel programımıza koydu
ğumuz gibi, Hükümet Programından önce de ilan et
tiğimiz gibi, süratle buna giriştik ve bu 4 madde
nin izlenimini cemiyetten kaldırabilmek için biliyor
sunuz birisi için fon kondu, bu suretle ithal edip sat
mak suretiyle hem Hazineye ve hem de aynı zaman
da fona bir kaynak yarattık.' 

Diğer 'bir husus, biliyorsunuz gelir gelmez vergi 
kademelerini aşağıya indireceğimizi bildirdik ve in
dirdik. Ondan sonra yeni ithalat ve ihracat rejimi için 
de hazırlık yapılıyor. Onlar da 3 veya 4 Ocakta ilan 
edilecektir. Ona da Yüce Meclis o zaman muttali 
olacaktır, 
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Diğer taraftan da 17 sayılı kararı değiştirmek su
retiyle, cepte taşınabilen bir para durumuna getirdik 
ve aynı zamanda da 3 bin dolara kadar dışarıya pa
ra götürme yetkisini verince, gördüğünüz gibi, kara
borsadaki fark, geçen gün ben hesap ettim, pazarte
si günü 0,99 olduydu, yani yüzde l'in altına düşmüş 
durumda oluyor. Bu demektir ki, bazı günler yüz
de l'in yukarı anda veya aşağısında olabiliyor. Bu 
sonuç, düşündüğümüz ve hedefimiz olan bir şeyi ger
çekleştirmiş oldu, 

Sonuç olarak şu hususlar ortaya çıkıyor : 
Birincisi, enflasyona tesir eden mühim bir faktör 

demek oluyor ki, ortadan kaldırıldı. 
tkinci husus ise, kalkınma süratimizdir. Bunu söy

leyişimin sebebi, biraz sonra açıklayacağım gibi, iş
çilikle ilgili olan, yani istihdamın azalmasına tesir 
eden faktörleri söylediğimde bununla ilgili oluyor. 

Üçüncüsü ise, gayri safi millî hâsıladaki artma. 
Muhtelif arkadaşlarımız ve Sayın Başbakanımız bu
rada dile getirdiler, 5,7 olarak söylendi. Son iki, üç 
ay için bu rakamların ne olduğunu henüz bilmiyo
ruz; fakat ben Sanayi ve Ticaret Bakanı olarak biraz 
sonra sizler© çok önemli bazı rakamları arz edece
ğim. Çünkü, gerek kapasite kullanma oranları, ge
rek elektrik tüketiminin süratle artması, çimento 
kullanımının geçen seneye nazaran daha fazla artma
sı, ki bugün memlekette çok ciddî bir ilerlemenin ol
duğunu ve sonuçta da bunun bazı neticeler doğura
cağını belirtmek istiyorum. 

Evvela çimentodan bahsetmek istiyorum. Çünkü, 
yatırımların yeteri kadar yapılmadığı zehabı içerisin
de bulunuyoruz. Ciddî olarak nelerin başlamış oldu
ğunu müştereken müşahade edeceğiz. Çimentonun iç 
tüketimi 1981 yılında 11 milyon 772 bin ton, 1982 
yılında 11 milyon 779 bin ton, 1983 yılında 11 mil
yon 562 bin ton iken, 1984 yılının ilk 11 ayı topla
mı itibariyle 12 milyon 900 küsur bin ton olup, yıl 
sonuna kadar bunun 13 milyon 504 bin ton olacağı 
tahmin edilmektedir. Geçen yıla nazaran 2 milyon 
ton fark mevcuttur. 

Yani, Türkiye'de 2 milyon ton çimento istihlak 
olarak artmıştır. 2 milyon ton çimento, 300 dozajlık 
beton dökümünde 6 milyon 600 bin metreküp beton 
dökümünü sağlar. 6 milyon 600 bin metreküp beto
nu 2,7 özgül ağırlığı ile çarparsak 17 milyon ton ma
lın (çakıl, kum Ve çimentonun) taşınması ortaya çı
kar. Bir kamyonun 10 ton yük taşıyacağı hesabıyla 
17 milyon tonun taşınması için, 1 milyon 700 bin 
kamyon seferine ihtiyacımız vardır. Yalnızca 2 mil

yon ton çimentonun daha fazla sarf edilmesinin ne
ticesini sağlamak maksadıyla, bu kadarlık kamyon 
nakline ihtiyaç oluyor. Biz takriben hesap ettik, bir 
metreküp harcın bir bina haline gelmesi veya bir de
ğer edebilir hale gelmesi için 10 ya da 12 insana ih
tiyaç oluyor. Demir, sıva, kalıp, perdah, fayans ve-
diğer işler için 12 insana ihtiyaç gösteriyor. Demek 
oluyor ki, yalnızca 2 milyon ton çimentonun sarf edil
mesi, Türkiye'de 1 milyonun üzerinde bir istihdam 
doğuran bir faktör olarak ortaya çıkmıştır. 

Diğer bir hususu arz etmek istiyorum : Sayın 
Başbakanım da burada Yüce Meclise bu konuyu sun
muş idi, ben bunun biraz daha detaylı rakamını ver
meye çalışacağım. Ağustos, eylül, ekim ve kasım ay
larında çimento, gübre, aliminyum, demir - çelik, me
talürji ve diğer sanayideki artışları sırasıyla okuya
cağım. 

Ekim ayında elektrik sarfiyatındaki fazlalık, çi
mento sanayiinde yüzde 23; gübre sanayiinde yüzde 
27,8; aliminyum sanayiinde yüzde 83,8; demir - çelik 
sanayiinde yüzde 10,9; metalürji sanayiinde yüzde 
56,2; bakır - çinko sanayiinde yüzde 14; selüloz sa
nayiinde (yeni fabrika da devreye girdi) yüzde 48,7; 
petrokimya sanayiinde yüzde 34,5; organize sanayi 
bölgeleri yüzde 8,2; cam sanayiinde 5,2; (orada pek 
fazla artma görülmüyor; fakat bir evvelki ayda bu 
yüksekmiş; ama son ayda niçin düştüğünü bilmiyo
rum) toprak sanayiine bağlı tuğla ve kiremit endüst
risinde çok enteresan bir artma var, bu artış yüzde 
225'i buluyor. Gıda ve içki sanayiinde düşme var, o 
da sadece biradan dolayı elektrik sarfiyatındaki yüz
de 11 'lik bir düşme mevcut. 

Makine ve teçhizat imalatında yüzde 18'lik bir 
artma var; tekstil endüstrisinde yüzde 25,7; kömür 
ocaklarındaki düşme 12,6; diğer sanayide 31,2 ve ge
nel elektrik sarfiyatının ekim ayında endüstrideki 

' toplamı yüzde 28,3 oluyor. Eylül ayında bu rakam 
yüzde 15,3 iken, kasım ayında bu rakam yüzde 24' 
dür. Elektrik tüketiminde bir evvelki yıla nazaran, 
yukarıda bahsettiğim endüstrideki artmayı Yüce Mec
lise arz etmiş bulunuyorum. 

Şimdi bunlar bize çok önemli birer endikatör ola
rak gözükmektedir. Gerek çimentonun, gerekse elekt-
trik tüketiminin artması; aynı zamanda buna bağlı 
olarak ihracatımızın artması ve hususiyle konfeksi
yon sanayii ve kristal endüstrisi (ki, yeni olarak bü
yük çapta devreye girmektedir) ile ihracatımızda da 
yüzde 75 civarında sanayi ürünlerimizin paymın bu
lunmasının önemine işaret etmek isterim. Bu konuyu 
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sayın milletvekilterimizden birisi de dile getirerek; 
biz büyük çapta ihracat yaptığımız takdirde Türki
ye'de de büyük çapta sıkışıklıklar olabilir demişler
di; fakat bir birleşik kaplar dengesidir ve Türkiye'de 
ağırlıklı kapasite kullanma oranı yüzde 71,5'tir; ağır
lıksız kapasite kullanma oranı da yüzde 60,44'tür. 

Yani, toprak sanayiinde daha evvel kapasite kul
lanma oranı yüzde 20 - 25 civarında idi; ama öte ta
raftan lastik sanayiinde yüzde 85 - 90 iken, şimdi o 
oran yüzde 95 civarına çıktı. Bu, tabiatıyla para de
ğeri itibariyle ağırlıklı oluyor, birisi 50 milyar lira 
ciro yapıyor, ötekinin toplamı ise 2 ila 3 milyar ci
roda kalıyor. Bu bakımdan, ağırlıklı kapasite yüzde 
71,5'dir. Demek oluyor ki, endüstriyel mamullerin 
ihracında endişe edeceğimiz mühim bir husus yok
tur; yeter ki artsın, o görünsün, diğer taraftan da biz 
tekrar yeniden, bu yöndeki yatırımları ciddî olarak 
takviye etmiş olalım. 

İşsizlik sorununun çözümünde; gerek millî geli
rin artışı, gerek ihracatın, hedefimizin üzerinde artı
şı, gerek elektrik tüketiminin demin söylediğim ra
kamlarla artışı, gerek kapasite kullanma oranlarının 
artışı, (Odalar Birliğinden bana bildirilen genel bil
giye göre yüzde 1,5 ila 19 arasında artma vardır) ge
rekse konut yatırımlarımız, gerekse gerice yörelerde
ki artışın da ilavesiyle (Bildiğiniz gibi biz, gerice yö
relere ek bütçe ile büyük bir tahsisat ayırmıştık ve 
geçen sene bütçesindeki payı yüzde 17,4 iken, 28,43'e 
yükselmiştir). Büyük çapta bütün bunları, işsizlik 
probleminde de ciddî olarak geriye doğru adımların 
atılmış olduğunun maddî delilleri olarak Yüce Mecli
simize arz etmek isterim. 

Bu arada, tabiatıyla Bakanlar Kurulunun seneyi 
devriyesini idrak ettiğimiz ve ikinci seneyi devriyesi
nin birinci gününde, bugüne kadar yapılan işleri baş
lıklar halinde sizlere arz etmek istiyorum : 

MEYAK kesintileri tamamen ödendi, servet be
yannamesi kaldırıldı, vergi ödeme kolaylığı getirildi, 
faturalı yaşam ortaya kondu, Katma Değer Vergisi 
Kanunu Yüce Meclisimizden geçirildi, esnaf ve sa
natkârların defterlerini tutma sınırları aşağıya indi
rildi, özel ve tüzelkişilerin hâl yapması imkânı sağ
landı ve belediyelere bütçeden mühim bir ödenek 
ayrılması karan verildi ve aynı zamanda da bütün 
diğer... 

BAŞKAN — 'Sayın Bakan, 15 dakikanız kalmış
tır efendim. 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 
CAHİT ARAL (Devamla) — Aynı zamanda da bildi
ğiniz gi'bi, İmar Affı Kanunu çıktı ve mühim tıusus-

J lardan 'biri de konutlara kademeli vergi muafiyeti 
• tanınması oldu ve şirketlerin gayrimenküllerinin pa-
j raya dönüştürülmesi halinde kar doğmaksızın ser

maye ilaveleri imkânları kondu. Bütün 'bunlar yapıl
mışken, muhterem milletvekillerimizden biri taban 
fiyatlardan şikâyet etti; ama faiz şu kanaatteyiz Hü
kümet olarak; ta'ban fiyatları yerinde olmuştur ve 

. bize fan yönde 'köylüden bir şikâyet gelmemektedir. 
YILMAZ İHSAN HASTÜRK (İstanbul) — Hep 

bize şikâyet ediyorlar, sayın Bakan, size nasıl söyle
miyorlar? 

SANAYİ VE TİCARET 'BAKANI HÜSEYİN 
CAHİT ARAL (Devamla) — Bilmiyorum; gelmi
yor. 

MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU (Hatay) 
I — Köylü olarak faen pek memnun değilim. 
| BAŞKAN — Lütfen efendim, müdahale etmeye

lim. 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 

CAHİT ARAL (Devamda) Biz en azından köylü
nün hu yönden memnun olduğu kanaatindeyiz. Şunu 
da arz ©deliım: Bizim 'birliklerimiz fonksiyonlarını 
eski tarzda değil de bizim düşündüğümüz tarzda ifa
de etmektedirler. 

I Şimdi 'biz bir taban fiyatı ilan ediyorsak, eğer o 
ta'ban fiyatından daha yukarda malı satılıyorsa, köy
lümüze daha fazla para ödeniyorsa, biz Hükümet ola
rak ıbundan 'bahtiyarız. Çünkü neden? Türkiye'de bu 
sene aşağı-yukarı 750-800 bin ton pamuk beMeniyor. 
Demek ki, 2 milyon 400 'b'in ton civarında veya 2 
milyon 100 bin ton civarında kütlü... 

MUSTAFA MURAT SIÖKMENOĞLU (Hatay) 
— 550 bin tonu geçmiyor. 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 
CAHİT ARAL '(Devamla) — Efendim, şimdi faize 
ıgelen rakamlar öyle. Belki onda hata olabilir; ama 
onu şöyle iblağ edelim. Bütün mesele, kütlü rakamı
nı bulmak İçin söylüyorum, diyelim ki, 2 milyon ton 

I kütlü pamuk olsun. 2 milyon ton kütlü pamuğun, 
bütün taban fiyatlarını ilan etmiş olmamıza rağmen, 
şu dakikaya kadar 105 bin tonu 'birliklere intikal et
miştir, birliklerin ihtiyacı da 150 bin tondur. Hükü
met asgarî fair tafaan fiyatı ilan ederken onun altında 

I satılmayacağını 'garanti ediyor; ama eğer onun tis-
I tünde ticarî fair meta olara'k satılıyorsa ve köylünün 
r eline daha fazla para geçiyorsa, faiz buna fevkalade 

memnun oluyoruz ve bundan dolayı müteessir deği-
I liz ve fa'iliyoruz ki, geriden gelen -yani, bir tek pamu-
j ğu söyledim- ayçiçeği de aynı burumda bütün tou ta-
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'ban fiyatlarını ilan ettiğimiz ve mubayaa ettiğimiz 
rakamların dışında satılmalar 'bizi hükümet olarak 
ziyadesiyle memnun etmektedir. Çünkü, fonksiyonu 
odur, onu yapalım. Yoksa, illa devlet alacak, 'bütün 
(bunlar için büyük para 'bağlayacak, faiz verecek, on
dan sonra onları satmaya çalışacak. Halbuki, !bir eko-
.nornik değeri olan malın daha başka türlü sirküle 
edilmesi lazımdır. Ancalk, bir hususu belirtmek iste
rim Yüce Meclise : Spekülasyona da sureti 'katiyede 
müsaade etmiyoruz ve bugün biz şunu da müşahede 
ettik, Almanya'da çalışan işçilerimiz gelmiş nohut 
almış, 'fasulye almış, ayçiçeği almış, hatta pamuk al
mış koymuş bir kenara, 'koyar vatandaşımız, öte ta
rafta, muhtelif yerlerde bu işle iştigal etmeyen diğer 
meslek sahiplerinin de 'bu cins malları topladığını 
da tespit ettik; ama biz hükümet olarak, artık onun 
spekülatif hareketlerle kullanılmasına imkân verme
yeceğiz. Yüce 'Meclise arz edeyim ki, daha önce yağ 
az, ithal ederiz diye belir bmiştim; hayır. Emniyet ola
rak yağ da ithal ediyoruz, hatta birinci kısım olan 
50 bin ton bugün İhaleye çıktı; ayçiçeğinin kendisini 
dahi ithal ediyoruz. Neden? Çünkü, netice itibariyle 
köylünün elinden mal çıkmıştır. 'Eğer köylünün elin
de ayçiçeği var da bize verecekse, zaten geçen sene 
61 lira idi, hu sene 115 lira, bu kadar yüksek fiyatla 
her zaman verebilir, o kapı açık; ama onu da 140-
150 İraya ıslattırmayız ve buna da müsaade etmeyiz. 
Aksi halde alıp 'getiririz ve bir daha da gelecek sene 
hiç kimse böyle bir maceraya, böyle bir hevese ka
pılmaz. 

Bu bakımdan, Yüce Meclise şunu arz edeyim: Biz 
Tarım Satış Kooperatifleri Birliklerini Hükümete yük 
olarak değil, fonksiyonlarını icra eden ve müdahale 
etmemiz mec'buriyeti olan noktalarda kullanılması 
gereken bir kuruluş olarak görüyoruz. Yani 100 bin 
ton, 300 bin ton, 500 hin ton ürünü taban fiyatla 
geliyorsa alacak, gelmiyorsa bizim piyasayı zorla
mamıza, ekonomik şartları ağırlaştırmamıza hiç ge
rek yok. Bu bakımdan, bu sene öyle zannediyorum 
ki Tarım Satış Kooperatifleri 'Birlikleri iyi bir yıl 
idrak edecektir; henüz daha mubayaalar da 'bitmiş 
değildir. 

Bir hususu daha arz edeyim : Geçen sene bu za
man, 'biz iktidar olduktan sonra iplik ve pamuk fi
yatlarında korkunç bir tırmanma başladı ve o za
man, Denizli ili muhalefet ve iktidara mensup mil-
letvekillerimiz gelerek bize -çünkü Denizli ile Uşak 
illerimiz Türkiye'nin iplik pazarının anaanahtarı olu
yor, bu iki ilimizde küçük 'tezgahlar fazla olduğu için 

istihlak da fazla- birtakım hususları 'intikal ettirdiler; 
intikal ettirdikleri hu hususları kemali ciddiyetle din
leyerek süratle tedbir aldık. Bugün de şunu iftiharla 
söylüyorum, geçen seneden 'bu seneye 12 ay zarfın
da fiyatı bir 100 lira geriye giden yegane mal ip
liktir ve geçen sene 1 250 liraya kadar çıkmış, 20 nu
mara ipliğin fiyatı bugün 1 150 liradır. Binaenaleyh, 
bu düşürüle'bilmiştir. 

HÜSEYİN AVNİ SAĞESEN (Ordu) — İhraç 
edememenin bunda bir rolü yok mu sayın Bakan? 

BAŞKAN — Devam buyurunuz Sayın Bakan. 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 

CAHİT ARAL (Devamla) — Bunun ihracata bila
kis faydası oldu. Fiyatı 2 000 lira veya 2 500 lira 
alsaydı ihraç edemezdiniz. Fiyat ne kadar aşağıda 
olursa ihraç şansı o kadar daha fazladır. Yani ben 
fiyatımı bu- noktada 'tutabiliyorsam malım ihraç edi
lir. Artık hugün Türkiye'de şu dakikada iplik spekü
lasyonunun kalmadığını Yüce Meclise iftiharla arz 
ederim. Bundan sonra da pamukta, yağda ve çeşitli 
gıda maddelerinde hu cins spekülasyonları yapanlar 
için de biz mutlaka ithal kapısını aralık tutmak su
retiyle (tabiî zamanından evvel, iş bittikten sonra 
'tedbir alırsak geç kalmış oluruz) en ufak bir şekilde 
bir kıpırdama hissettiğimiz veya tahmin ettiğimiz za
man onun önünde tedbir almak durumundayız ve 
bunu da bugüne kadar yaptık. Yüoe Meclisin her
hangi bir hususta işaretleri olursa, tabiatıyla onun 
da üzerinde durur, bu yönde gerekli tedbirleri alı
rız. 

Sayın Turhangil yerine oturduğu sırada 'bize 1982 
yılına ait Günaydın Gazetesinde çıkan bir kupür gös
terdiler. Orada, Sayın Başbakanımızın -o zamanki 
Başbakan Yardımcısı olarak- 1981 yılında söylediği 
«1982 yılında hizi iyi günler 'bekliyor» şeklindeki bir 
vaadini (bizim bugünkü ifademizin aksi olacağının 
bir vesikası olarak sundular. Kendilerine teşekkür 
ederim, çünkü Sayın Başbakanımızın 1981 yılında 
söylediği o ifade şöyledir; «1982 yılında iyi günler 
gelecektir.» Hakikaten 1980 yılındaki kuyruklar ve 
aynı zamanda kara'borsa ortadan kalkmış ve enflas
yon sürati yüzde 25'e düşmüş olan 1982 yılını bura
da şükranla arz 'edebilmek vesilesi olduğu için, Sa
yın Turhangil'e de teşekkürlerimi sunarım. 

Küçük sanayi siteleri ve organize sanayi bölgeleri 
yönünde çok ciddî çalışmalarımız oldu, Yüce Mecli
simizin malumlarıdır. Bu sene programa konulan 
miktar 102 proje idi; fakat Devlet Planlama Teşki
latı rakamı biraz düşürdü, yani 73 proje olarak çık-
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ti; fakat öyle zannediyorum, Sayın Başbakanımızla J 
yaptığımız görüşmelerde bu duruma yeşil ışık yan
mıştır. Henha'lde ara bir tahsisatla öyle zannediyo
rum programa alamadığımız küçük sanayi sitelerini 
de alma mikânını bulacağız. Şunu ifade edeyim, bi
raz önce Siirt'in bu problemi hakkında bize soru 
yönelten arkadaşımıza, şunu ifade edeyim; 'biz Siirt'i 
ziyaretimiz sırasında orada konuşmuştuk, koopera
tif olarak Ankara'ya geldiler, ferdî olarak kredi al
mak istediler; o bizim statümüze uygun değil; ema
net olarak yapmak İstediler, o da müsait değil; iha
le olmak kaydıyla her şeyi hazırdır. Elbette Siirt'teki 
bu problem de çözülecektir. Kooperatifin görüşü, 
tasarruf yönünden Hükümetin görüşüne paralel; 
yani ferdî olarak kredi vermek imkânımız yok. Bu 
görüşe iltifat ettikleri takdirde kredileri verilecektir. 

BAŞKAN — Sayın Bakan 3 dakikanız var efen
dim. 

Efendim, 'bu arada şunu da belirteyim, zatı âli
nize yönelik 50*ye yakın sual var. 

SANAYt VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 
CAHİT ARAL (Devamla) — Bu durumda suallere 
geçelim efendim. 

BAŞKAN — Evet efendim, iyi olur. 
Yalnız Sayın Bakan, sizden bir noktayı istirham 

edeceğim; zatı âlinizin 'konuşmaları esnasında beyan
larınızı gereğince dinleyememiş arkadaşlar veya Ge
nel Kurul salonuna girip çşkan arkadaşlar olabilir, 
eğer konuşmalarınızda, görüşmelerinizde ifade et
tiğiniz 'hususlar var ise, lütfen tekerrür etmesin; ar- I 
kadaşlar bilahara zahmet edip zatı âlinizin 'beyanını 
okusunlar efendim. j 

SANAYt VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 
CAHİT ARAL (Devamla) — Felci efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. (ANAP sıraların
dan alkışlar) 

Efendim, soru verme işlemi de sona ermiştir. 
YILMAZ İHSAN HASTÜRK (İstanbul) — Soru 

var efendim. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlari'm, daha önce 
beyan ediyorum, lütfen soruları zamanında gönde
riniz diye. Biz burada hem tasnif işlemini yapıyoruz, 

» hem de soru şeklinde olup olmadığını tespit ediyo
ruz. Eğer tekrardan bütün arkadaşlara, ayrı ayrı ne 
soracaksın, nasıl soracaksın dersek, sadece bu büt- I 
çevi gece yarısına kadar ancak bitirebiliriz. O ba
kımdan, lütfen şu sisteme gereğince uyalım. { 

Şimdi birinci sıradaki Konya Milletvekili Haydar I 
Koyuncunun sorusunu koutuyorum : | 

1. Gazetelerden okuduğumuz şoför esnafına ve
rilmesi düşünülen dizel motorların, millî menfaat ba
kımından Konya TÜMöSAN tesislerinde üretimi 
düşünülür mü? 

2. TÜMOSAN Traktörleri istenilen bir traktör 
olduğuna 'göre, imalatının durdurulma nedeni ve pa
zarlamak için tarım kredi kooperatifleri düşünülür 
mü? 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Başkan, 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 
CAHİT ARAL (Devamla) — Efendim, genel olarak 
şu'malumatı arz edeyim : Gayet tabiî TÜMötSAN 
bize bağlı bir teşkilattır ve orada motor imalatı ya
pılmaktadır. Zaten bu yil'ki imalatı 10 bin küsur sa
yıdadır; kamyonlar ve traktörler için. Ayrıca 1 ay 
10 gün önce Sayın Başbakanımızın emriyle Sanayi 
Bakanlığımız çok ciddi bir çalışmaya girişti. Yüce 
Meclise şunu arz edeyim : Avrupaya bir heyet 'gön
derdik; gere'k İtalya'ya, gerek Almanya'ya, gerek 
Fransa'ya, tetkik ettirdik; bugün ''halihazırda piyasa
da çalışan mevcut taksitlerin dizel motoruna dön
dürülmesi meselesi... Tabiî bu işi bir firmanın inhi
sarına bırakmamak için '(Türkiye'de bu işi daha ön
ce BMC şirketi 100 kadar vasıta üzerinde denemiş) 
biz Hükümet olarak meseleyi makro seviyede ele 
aldık ve bu arada Volksvagen, dizel olarak Peugeut, 
BBC, Fiat ve de Citroen olarak bütün bu firmalarla 
Murat ve aynı zamanda Renaulta uyabilecek mev
cut motor tiplerinin adaptasyonu üzerinde çalışıyoruz. 
İnşallah bu ayın sonuna kadar tamamıyla bir netice 
alınmış olacaktır. Bunlar bir basın toplantısı ile ef
kârı umumiyeye arz edilmiş olacak. 

Binaenaleyh, bir ay on gün evvel çok ciddi ola
rak başlattığımız çalışma devam etmektedir ve TÜ
MOSAN için de traktörü durdurma diye bir şey 
söz konusu değildir. Bunda 'her halde yanlış bilgi 
gitmiş olacak. Pazarlama yönünden de tarım-kredi 
değil de, taihmin ediyorum şu anda görüşmeler de
vam ediyor. O görüşmelerin neticesinde başka bir şe
kilde pazarlama imkânı doğacaktır. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
Sayın Davut Abaeıgil? Burada. 
Balıkesir Milletvekili 'Sayın Davut Abacıgil'in so

rularını okutuyorum : 
1. TARİŞ ortağı zeytinyağı ve pamuk üretici

leri 1981-1983 yıllarında düşük bedelle mallarını 
TARİŞ'e teslim etmişlerdir. 

Bu ürünler daha sonra piyasada yüksek bedelle 
işlem görmüştür. 
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Farklı fiyatların üreticilere intikal ettirilip, ettiril
mediğini ve bu konuda ödenmemiş üretici alacağı var 
mıdır? 

Küçük zeytin üreticileri pirina fabrikaya kalmak 
üzere zeytinini tasîr ettirmektedir. 

Bu pirinalar çok 'miktarda yağ ihtiva etmektedir. 
Tekrar baskıya aldırılması ve sıfır yağ kalması 

sağlanmadan yakacak olarak satılmasını 'önleyici ted-
'bir aldınız mı? Alınmamışsa bu konudaki düşünce
leriniz nelerdir? 

Yakacak olarak kullanılan 'bu pirinalardaki yağ 
kaybının ne olduğunun rakamla ifade edilmesi müm
kün müdür? 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bazı sorulara yazılı 
olarak da cevap verebilirsiniz. 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 
CAHİT ARAL -(Devamla) — Sayın Başkan, bu so
rulara hemen cevap vermek istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 

CAHİT ARAL (Devamla)— Zeytinyağı, sayın ar
kadaşımın belirttiği yıllara ait zaten iki tane yok, 
-bir tane var senesi, ona ait olan 20 lira fark ekono
mik İşler Yüksek Koordinasyon Kurulundan çıkmış
tır ve yılbaşından sonra ödenecektir. Sayın arkadaşı
mın 'bilgilerine sunarım. 

'Pirina meselesini sayın arkadaşımdan öğrenmiş 
bulunuyorum. Bu bizim görevimiz dahilinde değil; 
ama müdahale etmek ve o yönde buna bir istikamet 
vermek millî menfaatimiz icabıdır. Bunun için de 
gerekeni yapacağız efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
Konya Milletvekili Sayın Salim Brel buradalar 

mı? Yok. 
Soru sahibi burada olmadığı için okutmuyoruz. 
Sayın Abdürrezak Ceylan?.. Buradalar. 
Siirt Mileltvekili Sayın -Mehmet Abdürrezak Cey-

lan'ın sorularını okutuyorum : 
1. Batman ilçesinde kurulması düşünülen kireç 

fabrikası, küçük sanayi sitesi ve pamuk ipliği fabri
kasının hazırlık çalışmaları ^faangi safhadadır? 

2. Kurtalan İlçesinde kurulması düşünülen kü
çük sanayi sitesinin durumu nedir, ne zaman yapıl
ması düşünülüyor? 

3. Baykan ilçesinde soğuk hava deposu kurul
ması için hangi çalışmalar yapılmış, 1985 yılı yatı
rım programına alınmış mıdır? 

H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı) — Köyleri de sor
sunlar, köyleri. 
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. SANAYİ VE TİCARET BAKANI HÜ6EYİN 
I CAHİT ARAL (Devamla) — Efendim, son soru bizi 
i ilgilendirmiyor. Diğer sorulara yazılı olarak cevap ve-
I relim. 
i BAŞKAN — Sayın arkadaşlarımızdan rica ediyo-
j rum efendim. Usulleri artık öğrendik. Onun için 
i böyle mahallî meseleleri bakan arkadaşlarımızı ba

kanlıkta ziyaret ederek hem bir kahvelerini içip, hem 
de bu sorulara pekâlâ cevap alabilirler. (ANAP sı
ralarından alkışlar.) 

Eskişehir Milletvekili Sayın Nuri Üzel?... Bu
rada. 

. Eskişehir Milletvekili Sayın Nuri Üzel'in sorula
rını okutuyorum : 

1. Eski hükümetler zamanında milyarlarca lira 
tutarında hayalî teşebbüs ve göstermelik yatırımlar
dan, başlanmamış veya yarım kalmış olanlar, ne ya
pılacağına karar verilememiş olanlar, hakkında ne 
gibi tedbirler alınmıştır veya Hükümetçe ne gibi te
şebbüslerle bunlar millî ekonomiye ne zaman, nasıl 

I kazandırılacaktır veya nasıl vaz geçilecektir?. 
2. İşçi ve şahıs şirketlerine ait ülkede kapalı ve 

alıl durumda oldukları Komisyonda bütçe takdiminde 
ı ifade edilen 400 kadar orta kapasitede işyerinin üre

tim ve istihdam faaliyetine geçirilmesi için düşünü
len tedbirler ve zamanlaması hakkında Hükümetin ve 
Bakanlığın görüşleri nedir?. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
GANA Yİ VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 

CAFtlT ARAL (Devamla) — Efendim sayın millet-
vek'Jimiz birinci sorularında ciddi bir konuyu dile 
getiriyorlar. Eskiden başlanmış, bırakılmış olan te
sislerden mesela Makine Kimya Endüstrisinde 21 ta
ne mevcut. Bunun dördünde muhtelif şekillerde kul
lanacak tarzda hareket ettik. 'Diğerlerinin ise, başlan
gıçtaki gayeleri doğrultusunda gerçekleştirilmesine 
imkân yok. O bakımdan biz, Hükümetimizin bütçesi 
Yüce Meclisten geçtikten sonra, gerek Makine Kiim-
ya Endüstrisinde, gerek Sümerbankta, geerkse Çimen
to Sanayiinde (Şeker için söz konusu değil, bunu bi
raz sonra arz edeceğim) olan bu gibi yatırımlar hak
kında, öyle zannediyorum ki Devlet Planlama Teş
kilatı ile 'beraber, önümüzdeki yılbaşından sonra, Sa
yın Başbakanımızın başkanlığında yapacağımız özel 
bir toplantıda istikamet verme imkânını bulmuş ola
cağız. 

'Diğer, 400 değil de, 322 şirket hakkında Yüce 
Meclise başlangıçta malumat arz ettiğim için şimdi 
tekrarlamama gerek yok; zabıttan okunması müm
kün. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Muhittin Yıldırım?... Buradalar. 
Suali okutuyorum : 
1. Yağlı tohumlar kooperatifi aracılığı ile 110 

Türk Lirasına satın alınan ayçiçeğine yeni fark ver
meyi düşünüyor musunuz?. 

2. Tekirdağ'da kurulmakta olan; fakat bir türlü 
faaliyete geçirilmeyen entegre yağ tesislerini 1985 yı
lında işletmeye açmayı düşünüyor musunuz?. 

Muhittin Yıldırım 
Edirne 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 
CAHİT ARAL (Devamla) — Efendim, bizim şu an
daki mubayaa fiyatımız 110 değil, 115 liradır ve biz 
ancak kâr olursa belki prim:, fisturn yaparız; fakat 
şu dakika 115 lira olarak mubayaaya devam ediyo
ruz. 

Tekirdağ'daki hangi tesisten 'bahsettiğinizi anla
yamadım, neredeki?. 

MUHITTİN YILDIRIM (Edirne) — Yağlı to
humlarla ilgili.... 

(SANAYİ VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 
CAHİT ARAL (Devamla) — Büyük tesisi diyorsu
nuz. Onun bir tek margarin tesisinin 'bu sene devre
ye girmesiyle tesisin hepsi bitmiş olacak. Bir tek 
manganin Ites'isi devrede değil; onun da bir kısmı 
devrede; fakat küçük paketler halinde olan ktsmı 
devrede değil. 

BAŞKAN — Efendim, bu da bölgevî bir sual 
zaten. «Tekirdağ'da kurulmakta olan; fakat bir tür
lü faaliyete geçirilmeyen entegre yağ tesisler ini 1985 
yılında işletmeye açmayı düşünüyor jnusunuz?.» di
ye sormuşlardı. 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 
CAHİT ARAL (Devamla) — Efendim söyledim, za
ten entegredir ve eğer başka bir tesisten bahsetmi
yorlarsa, o tesis çalışıyor halihazırda. Ancak orada 
üniteler var; mesela şişe doldurma ünitesi var ve 
yeni ihaleye çıkıyor. Binaenaleyh o geldiği zaman -ki, 
hepsi 1985 yılında tamamlanacak- yani 1985'te en
tegrasyon tamamlanmış olacak. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Tekirdağ Milletvekili Sayın Salih Alcan?... Bura

dalar. 
Soruyu okutuyorum : 
Küçük esnaf ve sanatkâr 175 bin Türk Lirası ve

ya 300 bin Türk Lirası Halk Bankasından kredi al

maktadır. Bu durum ticarî faaliyetinin sonunu gös
termektedir. 

En küçüğüne 500 bin Türk Lirası vermeyi dü
şünüyor musunuz; ne zaman uygulamaya koyacaksı
nız?. 

Türkiye'de fabrikaları neden tam ürün getirecek 
mümbit topraklar üzerine kuruyorlar; taşlık sahalara 
kurulması için bir önlem alınacak mı?. 

Salih Alcan 
Tekirdağ 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bakan. 
(SANAYİ VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 

CAHİT ARAL (Devamla) — Efendim sayın millet
vekili kredi konusundan vasatı olarak bahsediyor sa
nıyorum. Ortalama olarak doğru olabilir o rakamlar; 
çünkü genel kredi politikası böyledir; fakat esnafları 
birinci ve ikinci olarak iki gruba ayırmıştık; bunlar
dan birisi 700 'bin, diğeri 500 bin lira alır; sınır bu
dur. 

SALİH ALCAN (Tekirdağ) — Bankalar tatbik 
etmiyor Sayın Bakan. 

BAŞKAN — Lütfen (Sayın Alcan. 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 
CAHİT ARAL (Devamla) — Kooperatifin •bünye
sindeki idare tarzından doğan, bize de intikal eden 
hususlar maalesef mevcut. Bankaların tatbikatından 
da gele'bilir; ama haddi zatında, bildiğim kadarıyla. 
-ki zaman zaman gittiğim illerde de kontrol etmek 
suretiyle tespit ediyorum- 500 bin ve 700 bin lirayı 
kullandırdıkları oluyor; ama öte taraftan 100 bin li
radan yukarı vermedikleri de oluyor. 'Bu garip bir 
durum. Müsaade buyurursanız üzerinde durduğu
muzu da belirtmek istiyorum. 

SALİH ALCAN (Tekirdağ) — Genel bir soru idi 
Sayın İBakanım. 

\3ANAYİ VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 
CAHİT ARAL (Devamla) — Tabiî efendim, tabiî. 

BAŞKAN — Lütfen karşılıklı konuşmayalım. 
Sayın Başkan, mühim bir soru daha vardı; «Tür

kiye'de fabrikaları neden tam ürün getirecek mümbit 
topraklar üzerine, kuruyorlar» şeklinde başlayan. 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 
CAHİT ARAL (Devamla) — Evet Sayın Başkanım. 

Biliyorsunuz, bir yere fabrika veya tesis kurulur
ken önce izin alınıyor* Toprak-Südan da izin alınma
sı gerekiyor; eğer ekim arazisi ise böyle 'bir durumda 
izin verilmez. Ekili araziler bu suretle korunuyor. 
Eğer her tarafı münbit bir arazide tesis kurulacaksa 
ve başka yerde de çakıllı arazi yoksa, o tesis orada 
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kurulabilir. Biz, Sanayi Bakanlığı olarak buna cevaz 
veriyoruz. Yine arz ediyorum; aynı yerde çakıllı bir 
arazi var da o arazi kullanılmıyorsa, o zaman izin 
vermiyoruz; ama tesis veya fabrika kurulması gere
ken arazinin tamamı ziraî ürünleri yetiştirmeye mü
sait bir arazi ise ve orada bu araziden başka bir 
arazi de yoksa, biz Sanayi Bakanlığı olrak bu arazi 
üzerinde fabrika veya tesis kurulmasını uygun görüyo
ruz, 

Hesabını yaptırdım, rakamı arz edeyim : Adana' 
da, bin veya 2 bin dönümlük, üstelik yılda üç defa 
ürün alınabilen, dünya ve Türkiye piyasasına göre 
fiyatı en yüksek ürünler yetiştirilebilen -Bu araziden 
elde,edilen ürünlerin en yüksek düzeyde olduğunu da 
hesaba katarak- verimli bir arazi üzerine fabrika ya
pılması halinde millî gelire 350-880 kat arasında kat
kıda bulunduğunu müşahede ettik. 

HÜSEYİN AVN1 SAÖESEN (Ordu) — Fabrika 
başka yere kurulabilir efendim. 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 
CAHİT ARAL (Devamla) — Hayır, anladım. 

BAŞKAN — Lütfen... 

GANA Yİ VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 
CAHİT ARAL (Devamla) — Ben Yüce Meclise şu
nu arz ettim : Fabrika veya tesis kurulması gereken 
bir bölgede çakıllı arazi yoksa, arazinin tümü verim
li bir arazi de olsa «Burada fabrika kurulabilir» diye 
cevaz veriyoruz. Çünkü 'memlekete «Bir kazanaca
ğım» diye 880 katını kazandırtmamak gibi bir suç 
işlemeyi de düşünemeyiz. Ekilebilen ziraî bir arazi 
yanında bir de çakıllı bir arazi var; bu durumda fab
rikanın kesinlikle çakıllı arazi üzerinde kurulmasın
da fayda var. Çünkü ekilebilen araziye yazık olur. 
Ama, verimli bir arazi üzerinde fabrika veya tesis 
yapma mecburiyeti varsa, yani bu bölgede çakıllı bir 
arazi yoksa, buraya fabrika yapıldığında millî gelire 
de 350 - 880 katı katkıda bulunacağı apaçık ortaday
sa, «Bu arazi verimli bir arazidir, buraya fabrika ya
pılmasın» -şeklinde düşünmek memleketin lehinde bir 
hareket midir, onu bilemiyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
Sayın Yusuf Kazancıoğlu?... Buradalar. 
Sayın Kazancıoğlu'nun sorularını okutuyorum : 
1. 1985 yılı ithalat ve ihracatın dolar olarak mik

tarlarını ne tahmin ediyorsunuz?. 
2. Yine 1985 yılı için memlekte girecek işçi 

dövizlerinin dolar olarak miktarını ne tahmin edi
yorsunuz?. 
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3. 1985 yılı için ödeyeceğiniz dış borçların do
lar olarak miktarı nedir?. 

4. Yine 1985 yılı için ödeyeceğiniz dış 'borçların 
faizlerinin miktarı dolar olarak nedir?. 

Yusuf Ziya Kazancıoğlu 
Trabzon 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

GANAYİ VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 
CAHİT ARAL (Devamla) — Efendim, sayın millet
vekilinin bütün bu sordukları, bizim aslında Planla
ma Teşkilatımızın bu yilki planında mevcut. Eğer 
yazılı olarak arzu ediyorlarsa, yine kendilerine tak
dim ederim. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
Sayın Yılmaz Hastürk?... Buradalar. 
Soruyu okutuyorum : 
Narin Mensucat Anonim Şirketinin Ant Birlik 

üreticilerine olan borçları ertelenmiş midir?. Miktarı 
ne kadardır?. Ertelenmiş ise ertelenme gerekçesi ne
dir?. Bu borçlar ne zaman ve ne şekilde tahsil edile
cektir?. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 
CAHİT ARAL (Devamla) — Efendim, biz Narin 
Mensucat Anonim Şirketini mahkemeye verdik, tah
silini mahkeme kararıyla alıyoruz. 

YILMAZ İHCAN HASTÜRK (İstanbul) — Na
rin Mensucat mahkemede rni?. 

SANAYİ VE TİCARET BAKANİ HÜSEYİN 
CAHİT ARAL (Devamla) — Evet, Narin Mensucat 
mahkemede. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır, teşekkür 
ederiz Sayın Bakan. 

Sayın Hüseyin Aydemir?... Yok. 
Bu soruyu-geçiyoruz. 
Sayın Hüseyin Şen?... Buradalar. 
Soruyu okutuyorum : 
Devamlı gelişme gösteren harp sanayiinin daha 

ileriye götürülebilmesi için. 
1. Sanayi ve Ticaret Bakanlığının, Millî Savun

ma Bakanlığı ile müşterek faaliyetlerde fonksiyonla
rı nedir, ne olmalıdır?. 

2. özel sektör sanayi yatırımları ile işbirliği ola
nakları nedir?. 

Yeni bir görüşle, harp sanayiinin kurulması hak
kında düşünceleriniz nelerdir?. 

BAŞKAN — Buyurun efendim?. 
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SANAYİ VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 
CAHİT ARAL (Devamla) — Efendim, 'biraz önce 
müddet bilmesi dolayısıyla cevap veremediğim bir so
ru mevcuttu; Makine ve Kimya Endüstrisinin, ihra
cat konusunda dış memleketlerle olan durumu hak
kında. Makine ve Kimya Endüstrisi Kuruimu 1984 
yılında 900 (küsur bin, yani 'bir milyon dolar civarın
da Amerika ve Brezilya'ya bir ihracat yaptı. Sudan, 
Suudi Arabistan, Mısır ve aynı zamanda Katar'la da 
görüşmelerimiz mevcut ve devam etmektedir. Görüş
meler Genelkurmay Başkanlığı ve (Sanayi Bakanlığı 
olarak tek elden yürütülmektedir. Askerî mesele oldu
ğu için, tabiatıyla konunun mutlaka Millî Savunma 
Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı kanalıyla yü
rütülmesi gerektiğinden, o kanaldan 'istifade etmek
teyiz. öyle zannediyorum ki, daha fazla bir ihracatı
mız olabilirdi. Bu seneki ihracatımız düşük. Çünkü 
Millî Savunmanın bu seneki siparişini, 17 milyar li
ra olarak daha evvelki siparişten sonra ikinci bir 
siparişle artırdılar; artırınca kapasite o yöne yöneldi, 
Genelkurmayın yaptığı bu sipariş artırımı ile beraber. 
Bu sene 1984 yılı içerisinde yüzde 95'in üzerindeki 
teslimatı yıl sonuna kadar başarmış olacağız. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
Sayın Kâzım İpek?... Burada. 
Soruyu okutuyorum : 
1. Piyasada istikrarı ve fiyatları düşürmek için 

.ithalata neden lüzum görülüyor?. (Bu sorum, ülkede 
istihsal edilen; icabında 'ihracı dahi yapılan maddeler 
içindir.) Misal : Et, meyve, otomobil, tekel maddeleri. 

2. Gelir ortaklığı semtlerinin kategorisi nedir?. 
Ortaklık mı, mülkiyet mi, bir nevi iç -istikraz mı?. 

BAŞKAN — iBuyurun Sayın Bakan. 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 
CAHİT ARAL (Devamla) — Efendim, ithalata niçin 
lüzum görüyoruz, yani ihracat yaptığımız halde ne
den ithalat yapıyoruz, arz edeyim. 

Evet 50 bin ton et ihraç ettik; ama öte tarafta 
500 veya 200 ton da et ithal ediyoruz. Bu neticede, 
memlekette spekülatif hareketin yapılmasını önle
mek maksadıyladır, o yolun açık olduğunun kesinlik
le bilinmesi yönündendir. Belki gelecek sene bunlara 
lüzum kalmayacaktır. Bu sene içerisinde 50 bin ton 
et ihraç edildi; o zaman piyasadaki darlığı sebebiyle 
fiyatı yükselmeye başladı; onun karşılığında 'elbette 
Hükümet de böyle bir ithalatı düşünecektir. Gele
cek 200 ton etin, 50 bin ton karşısında hiçbir manası 
yoktur. Aslında keşke ucuz et ithal edebilsek de, 
pahalı eti de ihraç edebilsek. Bu da bir ticarî tran-

sction) transaksiondur. Binaenaleyh bu dahi mümkün
dür. 

Diğer taraftan çıkartılmış olan hisse senetleri ko
nusunda kârdan pay alan hisse senetleri midir, yok
sa mülkiyet midir diye soruyor?. Tabiatıyla mülkiyet
le alakası yoktur. Bunu defaatle basında da* belirttik, 
Sayın Başbakanım da belirtti. 

KÂZIM İPEK (Amasya) — O halde iç istikraz
dır?. 

BAŞKAN — Lütfen efendim. 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 
CAHİT ARAL (Devamla) — İstikraz değil, kârdan 
pay alan bir hisse senedi durumundadır. Köprüden 
bu sene beklenen, diyelim ki günde 100 bin araç ge
çeceği yerde 120 bin geçerse, geliri daha farklı olur* 
Köprüde herhangi bir arızadan dolayı geçiş 30 bine 
de inebilir. O zaman geliri de değişir. Binaenaleyh 
istikraz denmesi mümkün değildir. 

KÂZIM İPEK (Amasya) — Peki nedir o za
man?. 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 
CAHİT ARAL (Devamla) — Çünkü istikrazda, ke-
sinlikle bilinen fiks bir rakamın alınması söz konu
sudur. Bunda ise öyle değildir. 

KÂZIM İPEK (Amasya) — Nedir peki?. 
BAŞKAN — Lütfen efendim. 
Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 

CAHİT ARAL (Devamla) — O da değildir, o da de
ğildir; yani kârdan pay alan hisse senedidir; intifa 
hisse senedidir. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bu konular zaten Sa
yın Başbakan tarafından kürsüde ifade edildi efen
dim. 

Sayın Paşa Sarıoğlu, buradalar mı efendim? 
PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Buradayım efen

dim. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Sayın Başkan, be-

I nim Sayın Bakandan iki sorum var. Geçen gün Sa
yın Başbakana fiyatlarla ilgili olarak bazı sorularım 

I oldu; ama anlaşamadığımız konular var. Sayın Baş
bakan o gün «Türkiye'de herhangi bir spekülatif ha
rekette, dışarıdan mal ithal edebiliriz» dediler. Efen-

I dim, Anayasamız tüketiciyi korumak için birtakım 
I tedbirler getirmiştir. Hükümet Programında da mo

nopol ve oligopollerin kırılması istenmektedir. Şim-
I di, darlığı olan bir mal için ithalat yapmak başka 
I şeydir, bunları ortadan kaldırmak başka şeydir Sa-
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yın Başbakan Devletin elinde bulunan çay, elektrik 
gibi kurumların monopolünü kırıyor. 

Şimdi benim sorum şu : Acaba piyasada oluşan 
monopolleri, oligopolleri kırmak için ne gibi önlem
ler alınmaktadır veya alacaklardır? 

İkinci sorum, Halk Bankası kredileriyle ilgilidir. 
Demin Sayın Bakan dediler ki, «55 milyar kredi da
ğıtıldı, 5 milyar daha bekleniyor.» Şimdi seçim böl
gelerimizde gördük ve büyük şikâyet var : Müra
caat eden küçük esnafın eline geçmek üzere, 300 bin 
ılira kredi yerine 25 bin lira teklif ediliyor. Acaba 
bu bölgede elden geçirilmiş gerçekte istek var da 
kullanılmıyor mu, yoksa verilemiyor mu? Bunu rica 
edeceğim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Buyurun efendim. 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 

CAHİT ARAL (Devamla) — Efendim, şimdi kartel 
ve tröstlerin kırıknasına amir olan Anayasanın bazı 
maddelerinde endirekt olarak müddet vermeksizin 
çıkarılması gerekli olan kanunlar meyanında, olanla
ra ait hazırlıklarımızı yaptık, yakında Başbakanlığa 
sunacağız.' 

İkincisi, Halk Bankasının kredilerinde, biraz ön
ce sayın mille'vekillerimizin de sordukları gibi, bel
ki anormal bazı dengesizlikler olabilir. Lütfedip ba
na bildirilirse bankaya bildiririz ve üzerine de eğili
riz. 

BAŞKAN — Tabiî bu bütün arkadaşlar için ge
çerli değil mi efendim? 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 
CAHİT ARAL (Devamla^ — Tabiî efendim. / 

BAŞKAN — Arkadaşlar bildirecekler, Sayın Ba
kan halledecekler, 

Sağolunuz efendim. 
Sayın Ali Mazhar Haznedar?.. Buradalar. 
Soruları okutuyorum : 
Soru 1. Sayın Bakan son 3 ay içinde elektrik 

tüketiminin yüzde 15,3 ila yüzde 28,3 oranlarında 
artmasını, üretimin arttığına işaret olarak gösterdiler. 
Ancak, yine endüstride ağırlıklı olarak kapasite kul
lanımının yüzde 71,5 olduğuna işaret ettiler. 

Geçen yıl kapasite kullanımının ağırlıklı olarak 
yüzde 69,5 okluğu bilindiğine göre, elektrik tüketi-
miyle kapasite kullanımı arasındaki artış oranları 
birbiriyle çelişmiyor mu? 

2, Ayrıca, stok seviyelerinde artış olduğu bilin
diğine göre, kapasite artışındaki yüzde 2 oranındaki 
yükselmenin ekonomide bir canlüığa delalet ettiği 
sökündeki yorumu hatalı olmuyor mu? 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 

CAHİT ARAL (Devamla) — Efendim, ben şöyle arz 
edeyim : Son 3 aydaki artmayı, burada bizzat her sek
tör bazında okudu..Binaenaleyh, arz etmiş olduğum ra-
Jcamlar TEK Genel Müdürlüğünden alınmıştır. Ken
dilerine de bir fotokopisini takdim ederim. Bugün 
bizim tespitimiz ağırlıklı yüzde 71,5'tur. Geçen se-
neki rakamı şu anda ezbere bilmiyorum; ama 62 - 63 
civarında olduğunu tahmin ediyorum. Tereddüdüm 
olduğu için muhterem arkadaşımın bu sorusuna ara
da yüzde 1 gibi bir fark değil, bu son 2 - 3 ayda bir 
evvelki seneye nazaran elektrik tüketiminde endüstri 
'bazında çok büyük fark olduğunu gösteriyorum. Bu
nu tabiî,-ciddî olarak üretimin arttığının da maddî 
delili kabul ediyorum. Çünkü dünyada bu bir kıstas
tır, ölçüdür. Yoksa elektriği kimse su için sarf etmez, 
bir üretim için sarf edecektir. Onunla hangi üretimi 
yapacaksa o maksatla kullanacaktır. Binaenaleyh, ge
nelde de Türkiye'de kapasite kullanma oranlarj, ba
na Odalar Birliğinden gelen rakama göre, yüzde 1,5 
ilâ yüzde 19 arasında sektör bazında değişiktir. 

Bilgilerinize arz ederim 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
Sayın Hüseyin Avni Sağesen?.. Burada. 
Sayın Hüseyin Avni Sağesen'in sorusunu okutu

yorum : 

Nisan 1984'te İran'a yapılacak şeker nakliyesiyle 
ilgili ihale ilanı hangi vasıtalarla ilan edilmiştir. Eğer 
böyle bir ilan yapılmadan ihale yapılmışsa, bakanlık 
olarak bu hususta bir araştırmanız oldu mu? Sorum
lular hakkında herhangi bir işlem yapılmış mıdır? 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 
CAHİT ARAL (Devamla) — Efendim, bu meseleyi 
tetkik ettiğimiz zaman daha ağır bir durum tespit 
ettik ve sorumlular hakkında, teftiş kurulumuzun 
hazırladığı rapora göre, genel müdür dahil diğer yet
kilileri de görevden almış durumdayım. Şimdi, son 
yazdığımız yazıyla Şeker Şirketi Genel Müdürlüğü
ne verdiğimiz talimatla bazı tahsilat cihetine gidile
cek ve duruma göre de dava açılacaktır. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 
CAHİT ARAL (Devamla) — Sayın Başkan ve muh
terem milletvekilleri; 'bana sabır gösterdiğiniz için 
hepinize şükranlarımı arz ederim. 

ıSağolun efendim. (Alkışlar) 
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BAŞKAN — Üzerinde, 2 nci sırada Sayın Özde-
mir Pehlivanlıoğlu söz almıştır; süreniz 10 dakika
dır; buyurun efendim. 

ÖZDEMİR PEHLIVANOĞLU (İzmir) — Sayın 
Başkan, değerli milletvekilleri; Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığının 1985 iMalî Yılı Bütçesi üzerinde kişi
sel görüşlerimi arz etmek üzere söz almış bulunuyo
rum. Sözlerime başlamadan önce Yüce Meclisi say
gıyla selamlarım., 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türk Mille
tinin refahının artırılması, verimlilik ve ihracat ar
tışını teşvik eden, mevcut birikimi değerlendiren ve 
geliştiren, tarımsal gelişme potansiyelini ve millî 
savunma gereklerini gözeten bir yapı içinde sanayi 
üretim payının yükseltilmesi, istihdamın artırılması, 
işsizliğin azaltılması, gelir dağılımının düşük gelirli 
gruplar lehine değiştirilmesi, kalkınmada, öncelikli 
yörelerde gelişmenin hızlandırılması ve ekonomik ve 
sosyal altyapının geliştirilmesiyle enflasyonun kont
rol altına alınması Hükümetin temel hedefleri olarak 
tespit edilmiştir. 

Ekonominin hızlı büyümeyi kendi gücüyle sürdü
rebilir bir yapıya kavuşturulması, son birkaç, yıl
dır izlenen ve 1984 yılında da sürdürülen politika
ların temel amacıdır. Büyümenin daha büyük oran
da döviz kazandıran ekonomik faaliyetlere dayan
dırılması, reel kaynakların artırılması ve bu kaynak
ların rasyonel olaralk kullanümâsınıın esas alındığı 
görülmektedir. Kaynak dağılımın çarpıtan koruma ve 
sübvansiyon tedbirleri zaman içinde sistemli bir bi
çimde rasyonelleştirilmek suretiyle gerek kamu sektö
ründe, gerekse özel sektörde görülen üretim kaybı
na, haksız kazançlara, maliyetler üzerinde yarattık
ları baskı sebepleriyle enflasyona ve dış rekabet gü
cünün zayıflamasına yol açan kaynak israfı ile et
kin mücadele edilmektedir. 

Bilindiği üzere sanayimizin gelişmesini, uzun yıl
lardan beri ithal ikamesi sanayileşmesi stratejisi po
litikası çerçevesinde planlanarak yürütülmüş bulun
maktadır. Himayeci sanayileşme politikalarının getir
diği olumsuz etkileri bertaraf edebilmek için ihra
cata dönük dünya sanayi ve ticaretine entegre olabi
lecek sanayileşme politikası izlenmesi hedef olarak 
seçilmiştir. Bu amaçla, 'belirli bir program dahilinde 
üretim kapasitesi kalite ve fiyat yönünden dünya pa
zarlarında rekabet edilebilir mamullerin üretilmesi 
sanayileşmede temel ilke olarak alınmıştır. Gelece
ğe »yönelik sanayi planlamalarına sanayimizin uyum 
sağlaması için gerekli tedbirlerin alınmakta olduğu 

bilinen 'bir husustur. Bu tedbirlerin devamlı olması, 
sanayimizin gelişmesi açısından kanımızca zorunlu
dur. 

Sayın arkadaşlarım, bugün Türk sanayii incelen
diğinde, yeni ve modern makine parkına sahip, işlet
me ve yönetim tekniklerini öğrenmiş bir işgücü ve 
yönetici kadrosu olan dinamik bir yapıyla karşılaşa
biliriz. Geleneksel bir tarım ülkesi görünümünde 
olan Türkiye, son yıllarda sanayileşme yolunda sü
ratli ilerleme kaydetmiş bulunmaktadır. özellikle 
ağır sanayi ve diğer sanayi kollarındaki hamle gi
rişimleri olumlu neticeler doğurmuştur. 

Açıkça görülmektedir ki, ihracata yönelik sana
yileşme politikası doğrultusunda alınan bir dizi ted
birler sonucu 1983 yılı 10 aylık dönemindeki ihra
catımız 4 474 126 000 dolar iken, 1984 yılının 10 
aylık döneminde 5 711 572 000 dolar seviyesine ge
linerek yüzde 27,2'lik bir artış sağlanmıştır. Yine, 
1983 yılı 10 aylık döneminde sanayi ürünleri ihra
catı yüzde 65 iken 1984 yılı 10 aylık döneminde yüz
de 73 olarak gerçekleşmiştir. Bu artışın 12 aylık dö
nemde daha da yükselmesi 'beklenmektedir. 1983 
yılı 10 aylık dönemde 7 319 452 000 dolar olan it
halatımız 1984 yılının aynı döneminde geçen yıla 
oranla yüzde 15'lik bir artış kayderek 8 426 208 000 
dolar seviyesine ulaşmıştır. 1984 yılında 10 milyar 
250 milyon dolar olması tahmin edilen ithalatımız, 
1985 yılında da 10 milyar 950 milyon dolar olarak 
hedef alınmıştır. 

Yatırımların yurt yüzeyine dengeli dağılımına 
özen gösterilerek-teşvik ve yönlendirme araçları, üre
tim konusuna, kapasitesine, teknolojisine, istihdam 
ve ödemeler dengesine olan katkısına ve kuruluş 
yerine göre titizlikle uygulanmalıdır. Özel sektörde 
yerli hammaddeye dayalı ihraç imkânları olan ve 
ödemeler dengesine müspet katkıları bulunacak ya
tırımların teşvikine ağırlık verilmeli, kamu sektörün
de ise her yıl içinde bitecek projeler ile üretim, ih
racat ve istihdam açısından önemli katikı sağlayacak 
projelere öncelik verilmelidir. 

Hükümet Programında, yabancı sermaye yatırım
larının teşviki için karşılıklı menfaatları dengeleyen 
güven verici ve istikrarlı bir ortamın tesisjne ağırlık 
verileceği belirtilmektedir. Bu amaçla, Türk sanayii
nin kalite, teknoloji ve pazarlama imkânlarını geliş
tirecek yabancı sermaye yatırımları desklenmiş; 
önemli ölçüde finanse ve gelişmiş teknoloji isteyen 
kritik projelerin yabancı sermaye yoluyla realize 
edilebilmesi için de teşviklere devam edilmesi gerek
mektedir. 
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Yurdumuzda, bölgeler arasındalki ekonomik ve 
sosyal kalkınma farklılıkları, hizmet ve üretken ya
tırımların az gelişmiş ibölgelere yönlendirilmesi yo
luyla azaltmaya çalışılmaktadır. 

Tabiî kaynakların, tarım ve hayvancılığın geliş
tirilmesi ve ürünlerin değerlendirilmesine yönelik ve
ya isthiidam artırıcı projeler için özel teşvik tedbir
lerinin uygulanmasına önem verilmelidir. 

Halen programda olduğu bilinen 22 adet organi
ze sanayi bölgesine 1983 yılı sonuna kadar yapılan 
harcama 9,6 milyar Türk lirası olup 1984 yılı so
nuna kadar buna ilave olarak 6,3 milyar liralık da
ha harcama yapılacaktır. Bu yıl 1 adet, 1985 yılın
da 7 adet, 1986 yılında ise 14 adet organize sanayi 
bölgesi tamamlanmış olacak ve bu bölgelere toplam 
34,2 milyar Türk Liralık harcama yapılacaktır. 1984 
yılı sonuna kadar bitmesi planlanan 17 küçük sanayi 
'sitesinde 4 725 işyeri bulunmaktadır. İstihdam ka
pasitesi 28 350 işçi olan bu 17 sitenin tamamlanması 
için yıl sonuna kadar 12,8 milyar Türk Lirası har
canmış olacaktır. Aynı zamanda 1985 yılında bitmesi 
planlanan 11 küçük sanayi sitesindeki 2 501 işyerin
de 15 546 işçi çalışacaktır. İstihdam açısından bu hiz
metler sevindiricidir. Küçük sanayi kesiminin kendi
sine, yeterli ve kuvvetli birimlerden meydana gelme
sini sağlamak amacıyla, başta ihracata dönük büyük 
sanayi ve ticarî işletmelerin, yan sanayi durumunda 
olan teşebbüsleriyle kendi aralarında birleşerek, çe
şitli organizasyon şekillerinde işbirliğine giren işlet
melere teşviklerde öncelik verilmesi esas alınmıştır. 

Kalkınmada bu hususun önemli bir hedef olduğu 
kanaatindeyiz. 

Sayın milletvekilleri, yukarıda özet olarak verme
ye çalıştığım hizmetlerin yürütülebilmesi için Sanayi 
ve Ticaret Bakanlığına toplam olarak 26 milyar 8 
milyon lira ödenek ayrılmıştır. Ayrılan bu ödenek 
Hükümetin sanayi ve ticaret politikasını, program ve 
Plan hedefleri doğrultusunda istenildiği şekilde yü
rütmeye elbetteki yeterli değildir. 

Ancak, etkin ve verimli harcama ve yönlendirme 
yapılabildiği takdirde, bütçenin bütünlüğü ve konso
lide bütçe toplamı içerisinde ayrılmış olan ödenek 
küçümsenmeyecek bir rakamdır. 

Diğer taraftan, bakanlık bütçesinin programları 
içerisinde 22 milyar 109 milyon 690 bin lira ile en 
büyük payın «Sanayi ve Küçük Sanatları Koruma, 
Geliştirme ve Araştırma Hizmetlerine» ayrılmış ol
duğu görülür ki, bu gerek Planda, gerekse Hükümet 
Programında öngörülen hedeflere ödenek ayırmada 
da önem verildiğinin kanıtı olmaktadır. 

Bu görüş ve düşüncelerle Sanayi ve Ticaret Ba
kanlığı 1985 Malî Yılı Bütçesinin memleketimize ve 
Milletimize. hayırlı olmasını diler, Yüce Meclise say
gılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Efendim, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Bütçesi 

üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Bölümlere geçilmesini oylarınıza arz ediyorum : 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Bölümleri okutup ayrı ayrı oylarınıza sunaca
ğım : 

1. — Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 1985 Malî Yılı 
Bütçesi. 

A — CETVELİ 

Prog. 
kodu Açıklama Lira 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 1 460 483 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir.: 

111 Sanayi ve Küçük Sanatları 
Koruma Geliştirme ve Araş
tırma hizmetleri 22 109 690 000 

BAŞKAN — Kahul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir t 

112 Sanayi iç ticaret ve teşkilat
landırmanın düzenlenmesi ve 
geliştirilmesi hizmetleri 2 311 827 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir.: 

900 Hizmet programlarına dağıtı
lamayan transferler 126 000 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiş-
tu\ 

TOPLAM 26 008 000 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler.. Kabul edilmiş
tir. 
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Efendim, böylece Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 
1985 Malî Yılı Bütçesiyle ilgili bölümleri kabul etmiş 
bulunuyoruz. 

2. — Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 1983 Malî Yı
lı Kesinhesabı. 

BAŞKAN — Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 1983 
Malî Yılı Kesnhesabının bölümlerine geçilmesini oy
larınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Ayrı ayrı okutup oylarınıza sunacağım : 

A — CETVELİ 

Prog. Ödeneğin Çeşidi 

101 Genel yönetim ve destek hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

111 Sanayi ve Küçük Sanatları Koruma, Geliş
tirme ve Araştırma hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına dağıtılamayan trans
ferler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Ka'bul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Ödenek 
Lira 

Gider 
Lira 

îptal edilmesi 
gereken ödenek 

Lira 

2 812 486 000 1 488 889 128 1 323 596 872 

18 957 514 000 7 681 831 686 11 275 632 314 

94 000 000 82 138 461 11 861 539 

21 864 C»00( Om 9 252 859 275 12 611 140 725 

3. — Ticaret Bakanlığı 1983 Malî Yılı Kesinhe
sabı. 

BAŞKAN — Ticaret Bakanlığı 1983 Malî Yılı 

Kesinhesap Kanunu Tasarısının bölümlerine geçilme
sini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
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Bölümleri okutuyorum 

Prog. 

101 Genel yö 

ödeneğin Çeşidi 

netim ve destek hizmetleri 

A -- CETVELİ 

Ödenek 
Lira 

400 160 000 

Gider 
Lira 

375 930 977 

İptal edilmesi 
gereken ödenek 

Lira 

24 229 023 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştlir. 

111 Dış ticaretin düzenlenmesi ve geliştirilmesi 
hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Ka'bul edilmiştlir. 

112 iç ticaretin düzenlenmesi ve geliştirilmesi hiz
metleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına dağıtılamayan trans
ferler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştlir. 

GENEL TOPLAM 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Ka'bul edilmiştlir. 

1 163 571 000 

517 919 000 

84 450 000 

989 674 318 

488 896 851 

61 453 103 

2 166 100 000 1 915 955 249 

173 896 682 

29 022 149 

22 996 897 

250,144 751 

Böylece Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 1985 Ma
lî Yılı Bütçesi ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 
ve Ticaret Bakanlığının 1983 Yılı Kesinhesap Kanu
nu Tasarıları kalbul edilmiştir. 

Hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederim. (ANAP 
sıralarından alkışlar). 

B) DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜ 

1. — Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 
1985 Malt Yılı Bütçesi. 

2. — Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 
1983 Malî Yılı Kesinhesabı. 

BAŞKAN — Programımıza göre Devlet Meteo
roloji işleri Genel Müdürlüğü 1985 Malî Yılı Bütçe 
Kanun Tasarısı ile 1983 Malî Yılı Kesinhesap Ka
nunu Tasarısı üzerinde görüşmelere başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini aldılar. 
Devlet Meteoroloji işleri Genel Müdürlüğü Büt

çesi üzerinde grupları adına: Anavatan Partisi Gru
bu adına Sayın Necip Oğuzhan Artukoğlu, Milliyet

çi Demokrasi Partisi Grubu adına Sayın A. Bülent 
Öncel, Halkçı Parti Grubu adına Sayın Ömer Kuş-
han; şahıslan adına, Sayın. Haydar Koyuncu, Sayın 
Muzaffer ilhan, Sayın Ömer Kuşhan, Sayın Abdur-
rahman Bozkır, Sayın .Şaban Küçükoğlu ve Sayın 
Kadir Demir söz almışlardır. 

Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Necip Oğuz
han Artukoğlu'na söz veriyorum; buyurun efendim, 
süreniz 30 dakikadır. 

ANAP GRUBU ADINA NEClP OĞUZHAN 
ARTUKOĞLU (Burdur) — Sayın Başkan, Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin muhterem üyeleri; Anava
tan Partisi Grubu ve şahsım adına Yüce Heyetinizi 
saygılarla selamlarım. 

Devlet Meteoroloji işleri Genel Müdürlüğünün 
1985 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı hakkında grubum 
adına görüşlerimi Yüce Meclise arz etmek için hu
zurunuzdayım. 

Devlet Meteoroloji işleri Genel Müdürlüğü 1937 
yılında 3127 sayılı Kanunla kurulmuştur. Bütün ka
mu kurum ve kuruluşlarını düzenleyen 2680 ve 2967 
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sayılı kanunların verdiği yetkiye dayanarak, Devlet 
Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün teşkilat ve 
görevleri 228 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle 
yeniden düzenlenmiş bulunmaktadır. 

Bu genel müdürlük, Devlet hizmetinde deruhte 
etmiş olduğu sevkül ceyş bakımından çok nazik ve 
mühim vazifeleri dikkat ve hassasiyetle yerine getir
meye gayret eden, millî savunmamıza ve iktisadiyatı
mıza katkılarda bulunan bir fen kuruluşudur. 

Devlet Meteoroloji işleri Genel Müdürlüğü bu 
maksatlarla vazife ifa ederken meteoroloji rasat is
tasyonları, birimleri açar ve çalıştırır, inceleme ve 
araştırma yapar. Yurt içi ve yurt dışı meteoroloji bil
gi alışverişini temin etmek ve halka, ilgili kuruluşlara 
bu bilgileri ulaştırmak için telli ve telsiz alıcı ve ve
rici cihazlara, radyo istasyonuna sahiptir. Bunları 
kurmak ve işletmek için millî ve beynelmilel ilgili bü
tün kuruluşlarla işbirliği yapar. Millî Savunma, tarım, 
orman, seyahat, ulaştırma, bayındırlık, enerji, sağlık 
ve çevre sağlığı mevzularında vazifeli kurum ve ku
ruluşlara yaptığı rasat ve tahminleri ve bunların ha
rita ve tablolarını verir. 

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü teşki
lat olarak, merkezde 5 daire başkanlığına, 18 şube 
müdürlüğüne; taşrada 16 bölge müdürlüğüne, 4 bey
nelmilel hava limanı ve deniz istasyonu müdürlüğü
ne, 5 radar, 8 radyosond birimine, 67 sinoptik mete
oroloji istasyon müdürlüğüne, 205 büyük iklim is
tasyon müdürlüğüne, 276 küçük iklim istasyon me
murluğuna, 656 yağış istasyon memurluğuna sahip
tir. Adana ve Erzurum radyosond birimleri 1985'te 
hizmete girecektir. 692 yerde yapılan Fenoloji rasat
larının bir kısmı idarenin kendi istasyonlarında ya
pılmaktadır. Atmosfer rasatları sinoptik istasyonların 
5'inde radarla, 6'sında ise radyosond ile, Genel Mü
dürlük merkezinde ise, meteoroloji peyklerinden fay
dalanarak yapılmaktadır. 

Genel Müdürlüğün teşkilatında 833 genel idarî 
'hizmetler, 1 330 teknik, 6 sıhhî, 12 eğitim ve öğretim, 
1 526 yardımcı hizmetler kadrosu bulunmaktadır. 
200 yedek kadro ile beraber toplam kadro sayısı 
3 907'dir. Bu kadrolarda 3 266 memur çalışmaktadır. 
Meteoroloji Fen Lisesinde 316 talebe öğrenim gör
mektedir. 

Mevcut personelin yüzde 10'u yüksek mektep me
zunu, yüzde 27'si lise ve dengi mektep mezunu, yüz
de 16'sı orta mektep mezunu, yüzde 47'si ilk mektep 
mezunudur, idarede ihtisas kadrolarındaki nispî ek
siklik sağlanacak imkânlarla telafi edilebilecektir. 

Umum Müdürlüğün ihtiyaçlarının başında bilgi
sayar ve tamamlayıcı donanımı, radyosond transmit-
terlerj, radyosond balonu, kendiliğinden çalışan de
niz meteoroloji istasyonu, dijital fax manzumesi, de
niz türü fax alıcı cihazları, lisan laboratuvarı, otoma
tik teleks, matbaa ve baskı malzemeleri, kripto alet
leri, radar, otomatik bilgisayar, komple radyo yaym 
stüdyosu hidrojen jeneratörü, barograf, anemograf, 
termograf, buharlaşma havuzu, muhtelif termometre
ler, çeşitli vasıfta taşıt ilah ir gelmektedir. 

1984 yılında otomasyon bilgisayarı için gerekli 
olan 180 bin doların transfer işlemi gerçekleşmiş, 
1 milyar 211 milyon 376 bin Türk Liralık makine, 
teçhizat, alet ve yedeklerinin ithali için gerekli sipa
rişler yapılmış, kasım ayına kadar 1 milyar 70 mil
yon 52 bin Türk Liralık akreditif açılmıştır. 

1983 yılında sipariş edilen 870 milyon Türk Li
ralık makine, "teçhizat, alet ve yedekleri, 1984'te yurt 
dışından ithal edilerek hizmete konulmuştur. 1984 yı
lında planlanan 2 otomatik teleks merkezinin bağ
lantısı sağlanarak, böylece 40 merkez otomatik te
lekse kavuşturulmuştur. Ankara - Girne,, Ankara -
Ro'.rıa, Ankara •• Londra teleks bağlantıları daimî ka
nal olarak gerçekleştirilmiştir. Van Havaalanında 
sinoptik analiz merkezi açılmıştır. Yenişehir, Kırık
kale, Kızılcahamam, Adana radyosond istasyonları 
hizmete açılmıştır. 587 milyon Türk Liralık inşaat 
yapılmıştır. 

1984 yılında, yukarıda açıklanan hizmetleri ifa 
ederken, 4 milyar 327 milyon 200 bin Türk Liralık 
bütçeye dayanan Devlet Meteoroloji İşleri Genel 
Müdürlüğüne, bu hizmetlerinden dolayı Anavatan 
Partisi Grubu adına takdirlerimi ifade ederim. 

1985 yılında 5 istasyon binasının tamamlanması 
için bütçeye 1 milyar 91 milyon Türk Lirası bu istas
yonlara, mevcut istasyonların tevsiinde ve gücünün 
artırılmasında lüzumlu olan makine, teçhizat, elektro
nik cihaz, alet ve yedekleri için 1 milyar 626 milyon 
Türk Lirası ödenek konmuştur. 12 merkez otomatik 
telekse kavuşturulacaktır. 

1985 yılında, Erzurum ve Adana istasyonlarımız 
faaliyete geçecektir. Kayseri radyosond istasyonunun 
inşaatına başlanacaktır. Suni peyklerden alınan hava" 
fotoğraflarının Esenboğa, Yeşilköy, Çiğli havaalan
larına telefoto ile gönderilmesi için çalışmalar yapı
lacaktır. 

1983 yılında başlayan Çanakkale, Marmaris ve 
Anamur deniz meteoroloji istasyonlarının inşaatı de
vam edecek, Mersin deniz meteoroloji istasyonunun 
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inşasına başlanacaktır. Kuşadası ve Bodrum istas
yonları, deniz meteorolojisi hizmeti verecek yeni 
elektronik cihazlarla donatılacaktır. 

Ankara ve Antalya'da 2 serada yapılacak meteo
rolojik ölçümler, çiftçilerimizin istifadesine sunula
cak ve otomatik istasyon kurulacaktır. 

90 konut inşaatına başlanacaktır. Devlet Meteoro
loji İşleri Genel Müdürlüğü hava kirliliği ile ilgili 
olarak nükleer santrallarm yer seçiminde yardımcı 
olacaktır. 

Bundan başka, telsizcilik, rasatçılık, sinoptik, kli
matoloji, radyosond, istidlal, aeronotik ve lisan ko
nularında kurslar açılarak 2Q0 kişi eğitilecektir. 

Türkiye Üçüncü Genel Enerji Kongresinin ışığı 
altında Devlet Meteoroloj İşleri Genel Müdürlüğü
nün gelecek yıllarda radvasyon istasyonlarını sola-
rimetre ve pyronometre gibi güneş .enerjisi ölçen ye
ni gelişmiş aletlerle yaptığı rasatları yaygınlaştırma
sı, saat 07.00 ve 21.0Q'deki güneş rasatlarını mevsim
lere göre, yani güneşin ufukta bulunduğu saatlere 
göre değiştirmesi, izopletlerin yani eş ısı eğrilerinin 
çiziminden önce ölçülen değerler arasında homojen
lik testleri yapması, güneş enerjisi rasatlarının 
şahinliğini temin etmesi bakımından ehemmiyet
li ve zarurî mütalaa edilmiştir. Çünkü, Türki
ye'nin çok yakın bir süre içinde karma gü
neş - su gücü imkânlarını hizmete koymaya baş
laması, coğrafî mevkiimizin imtiyazlı durumunu 
değerlendirmesi, gelişen sanayimizin tükenmez, 
yenilenebilir, çevreyi 'kirletmeyen, nispeten basit işlet
medi bu karma kaynaktan dünya ölçüsünde büyük 
güç sağlayabilmesi itibariyle büyük önceliği haizdir. 

3 yıl önce nükleer santralların beher kilovat kuruluş 
maliyetine yakın olan karma güneş - su gücü merkez
lerinin, diğer bir tabirle karma güneş - hidroelektrik 
santralarının maliyetlerinin yakın gelecekte daha dü
şeceği kesindir. Nazarî olarak Türkiye'nin güneş ener
jisinde 100 ilâ 200 kilo kalori/cm2 yıl izoplete ara
sında olduğu nazarı itibara alınınca, bu karma güç
ten 300 ilâ 500 milyar kilovat/saatlik bir elektrik ener
jisi imkânına sahip olduğu kolayca ifade edilebilir. 

Dünyadaki fosil yataklarının sonuna kadar kul
lanılmasının atmosferi kirleterek nazarî bakımdan 
canlıların yaşama ortamını yok edeceğine dair olan 
mülahazalar göz önünde-tutulursa, bu sahadaki yatı
rımlara en kısa zamanda geçilmesinin nasıl zarurî 
hale geldiği anlaşılır. Bu vesileyle Türkiye'nin bu 
enerji imkânıyla yakın geleceğin büyük devleti olma 
ve devam ettirme şansına sahip olduğunu vurgula-
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mak isterim. Her ne kadar meteoroloji istidlallerinin 
uzun süreli yapılması talep ediliyorsa da, şartları ta
yin eden unsurların çok çabuk değişmesi neticesin
de uzun süreli istidlallerin isabet derecesinin azaldı
ğına, binaenaleyh kısa süreli tahminler yapılmasının 
zaruretine işaret etmek lazımdır. 

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün 
1985 Yılı Bütçesi 5 milyar 730 milyon 760 bin Türk 
Lirasıdır. 1984 Yılı Bütçesinin 4 milyar 327 milyon 
200 hin Türk Lirası olduğu göz önünde tutulursa 
bütçedeki artış yüzde 32 nispetinde ve 1 milyar 403 
milyon 560 bin Türk Lirasıdır. Cari harcamalara 2 
milyar 511 milyon 60Q bin Türk Lirası ayrılarak 
yüzde 32 nispetinde 613 milyon Türk Liralık artış 
getirilmiş, yatırımlara 2 milyar 830 milyon Türk Li
rası tahsis edilerek yüzde 28 nispetinde ve 615 mil
yon Türk Liralık bir artış sağlanmıştır. Transfer har
camalarına 389 milyon 160 bin Türk Lirası tahsis 
edilmiş ve yüzde 82 nispetinde 175 milyon 560 bin 
Türk Liralık bir artış getirilmiştir. Transfer harca
malarındaki bu artış idarenin beynelmilel kuruluş
lara ödediği katılma payı ile ilgilidir. Bütçenin artışı, 
idarenin 1985 yılında programına almış olduğu hiz
met ve faaliyetlerini karşılayacak mahiyette görül
müştür. Bu itibarla grubumuz Devlet Meteoroloji İş
leri Genel Müdürlüğünün Bütçesine müspet rey vere
cektir. Neticenin milletimize, vatanımıza hayırlı ol
masını dilerken Yüce Heyetinize Anavatan Grubu 
ve şahsım adına saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Artukoğlu, 
Milliyetçi Demokrasi Grubu adına Sayın Bülent 

Öncel; buyurun efendim. 
MDP GRUBU ADINA A. BÜLENT ÖNCEL 

(Şanlıurfa) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün 1985 
Yılı Bütçesi hakkında Milliyetçi Demokrasi Partisi 
Grubunun görüşlerini belirtmek üzere huzurlarınızda 
bulunuyorum, önce bu genel müdürlüğün görevle
rinin neler olduğunu anahatlarıyla belirtmekte fay
da görüyorum : 

Ülkemizin iklim hareketlerini ve yağış sistemle
rini tespit etmek, 

Sulh ve savaş zamanlarında havada, karada ve 
denizde yapılan harekâtın her türlü meteorolojik des
teğini sağlamak, 

Nükleer silahların etrafa yaydığı radyoaktif ser
pintilerle ilgili meteorolojik değerleri vermek ve bu 
toplumu bu silahların zararından koruyucu tedbirleri 
saptamak, 
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Ziraî mücadele sahalarında gerekli hava tahmin
lerini yapmak, 

Çiftçilerimize, mevsim şartlarına -göre değerli me
teorolojik bilgileri vermek, kritik hava durumlarım 
ilgililere duyurmak, 

Orman yangınları yönünden hassas olan mevsim
lerde gerekli hava tahminlerini yapmak, 

Karayollarındaki hava durumlarını ilgililere zama
nında ulaştırmak. 

Görülüyor iki, meteoroloji hizmetleri kapsamı, 
faydası ve çeşitli fonksiyonları açısından, bütün kamu 
kuruluşlarımızı ve tüm ulusumuzu yakinen ilgilen
diren bir nitelik göstermektedir. Nerdey.se, toplum 
ve özel yaşamımızda meteorolojinin girmediği ve yön 
vermediği hiçbir alan kalmamış gibidir. Sivilinden. 
askerine, çiftçisinden tuğla imalatçısına, denizcisinden 
balıkçısına, değirmencisinden itfaiyecisine kadar he
men herkesin bir kulağı meteoroloji haber büliten-
lerindedir. 

Değerli milletvekilleri, ülkemizde meteoroloji hiz
metlerinin teşkilatlanmaya başlaması oldukça yeni 
sayılabilir. Cumhuriyetle birlikte bu konuda olum
lu adımlar atılmaya başlanmıştır. Cumhuriyetin ilk 
yıllarında bazı bakanlıklar kendi amaçlarına göre ra
sat ve tespit çalışmalarını kendi bünyelerinde yürü
türlerken, daha sonra bu dağınık durum giderilmiş
tir. Bütün meteoroloji hizmetlerini bir arada, bir ku
ruluşta toplayan bugünkü Meteoroloji işleri Genel 
Müdürlüğü kurulmuştur. 

Meteoroloji işleri Genel Müdürlüğünün merkez 
ve taşra kuruluşlarında çeşitli amaçlarla ölçü ve tes
pitler yapan istasyonların ve ünitelerin önemli bir 
yeri bulunmaktadır. Bu istasyonlar ve üniteler ülke
mizin her yöresine ve köşesine yayılmış bulunmak
tadır. 67 adet sinoptik istasyonu mevcuttur, bu istas
yonlarda hava tahminleri yapılır. 205'i .büyük klima
toloji, 276'sı da küçük klimatoloji olmak üzere top
lam 481 adet iklim istasyonu vardır. Bu istas
yonlarda iklimle ilgili çeşitli bilgi ve doneler topla
nır ve tespit edilir. Münhasıran yağış rejimini tes
pit etmefk üzere kurulan ve tek memurla çalışan 656 
adet yağış istasyonu bulunmaktadır. Ayrıca, sahille
rimizde denizlerin yükselme ve alçalma durumlarını 
tespit etmek üzere kurulmuş istasyonlar bulunmak
tadır. Denilebilir ki, ülkemizde kısa zamanda teşki
latlanma ve hizmet görmede 'büyük başarı sağlayan 
kuruluşlardan birisi de Meteoroloji İşleri Genel Mü
dürlüğüdür. Son 30 yıl içinde meteoroloji hizmetle
rinin gelişmesinde, yaygınlaşmasında ve isabetli ölçü

ler ve tespitler yapılmasında gerçekten çok önemli 
'adımlar atılmıştır. Çeşitli amaçlarla, ölçü ve tespit
ler yapan istasyon sayıları mütemadiyen artmakta
dır. 

Değerli milletvekilleri, istasyon sayılarını çoğalt
ma yanında, bu istasyonların modern alet ve ci
hazlarla donatılması da büyük önem taşımaktadır. 
Yıpranan alet ve cihazların daha modern yenileriyle 
değiştirilmesinde fayda vardır. 

Bütün iyi niyetlere rağmen, istasyonlarımızı ileri 
ülkeler seviyesine göre donatmak mümkün olama
mıştır. Daha modern cihazların ve yedek parçaların 
vakit kaybedilmeden ithal edilmesinde büyük fayda 
görmekteyiz. Son yıllarda, bu malzemelerin süratle 
yenilenmekte olduğunu görerek, ulusça memnun ol
maktayız. 

Meteoroloji işleri Genel 'Müdürlüğü, ülke içinde 
gösterdiği faaliyetler yanında, dış ülkelerle de işbir
liği yapmayı, görevle ilgili konularda devamlı bilgi 
alışverişinde bulunmayı ihmal etmemektedir. Bu cüm
leden olarak, NATO, Dünya Meteoroloji Teşkilatı 
ve 'Milletlerarası Sivil Havacılık Teşkilatı gibi bazı 
askerî ve sivil uluslararası kuruluşlarla Ikarşılılklı yü
kümlülükler getiren anlaşmalarımız vardır. Merkezi 
Londra'da bulunan Avrupa Orta Vadeli Hava Tah
min Merkezi ve merkezi Paris'te bulunan Avrupa 
Meteorolojileri Uyduları Teşkilatıyla birlikte çalış
malar yapılmaktadır. Böylelikle, hem bilgi alışveri
şinde bulunulmakta ve hem de gelişen ve değişen tek
nolojiyi devamlı olarak takip etmek ve ülkemize 
aktarmak imkânı ortaya çıkmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, meteoroloji hizmetlerinin 
kendine has özellikleri vardır. Bu hizmetler, teknik 
ve bilimsel bir nitelik taşımaktadır. Bu bakımdan söz 
konusu hizmetleri ve çalışmaları sıradan ve nitelik
siz personelle yürütmek mümkün değildir. Görevle
rin sağlıklı bir biçimde yerine getirilebilmesi, uz
man ve kaliteli personelin istihdamını zorunlu kıl
maktadır. 

Ne var ki, genel müdürlüğün elinde yeteri kadar 
kalifiye eleman ve uzman bulunmamaktadır. Kali
fiye eleman yetersizliği eğitim noksanlığından değil
dir. Yurt içinde ve yurt dışında hizmet içi eğitimle 

j personel yetiştirilememektedir. Genel müdürlük ge
nel bütçeye tabi bir kuruluştur, ikramiyesi yoktur. 
Bunun için Devlet (Meteoroloji İşleri Genel Müdür
lüğünün yetişmiş personeli diğer kuruluşlara naklen 
geçmektedirler. Çalışma şartlarının ağırlığı ve hizmet-

| lerin özellikleri dikkate alınarak, kalifiye eleman-
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lar başta olmak üzere ıtüm personelin maddî yön
den tatmini mutlaka sağlanmalıdır. 

Bu kuruluşa, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Mü
dürlüğüme 1985 Yılı Bütçelinden 5 milyar 730 mil
yon 760 bin Türk Lirası ayrılmıştır. 1984 yılına na
zaran yüzde 32 olarak 1 milyar 403 milyon 560 bin 
Türk Lirası artış göstermiştir. Bu artış, cari har
camalarda yüzde 32 ila 613 milyon Türk Lirası, ya
tırım harcamalarında yüzde 28 ile 615 milyon Türk 
Lirası, transfer harcamalarında ise, yüzde 82 ile 
175 milyon 560 bin Türk Lirasıdır. 

Cari harcamalarda görülen yüzde 32'lik artış, per
sonel ücretlerinde meydana gelecek artışları karşıla
mak içindir. Yatırımlardaki yüzde 28'lik artış ise 
1984 bütçesinde yer alan, fakat bitirilemeyen inşaat 
yatırımlarının 1985 yılına devri dolayısıyla malzeme 
fiyatlarındaki artışları karşılamak ve genel müdür
lüğün programa konmuş ve satın alınması zarurî 
görülen alet ve malzeme ihtiyacını karşılamak için
dir. 

Görüldüğü üzere en büyük artış yüzde 82 ile 
transfer harcamalarında görülmektedir. Bu da Dev
let Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün üyesi 
bulunduğu milletlerarası kuruluşlara ödediği katılma 
paylarının dövize hağh olmasından ileri gelmekte
dir. 

İlk nazarda verilen bu tahsisat miktarlarının Me
teoroloji Genel Müdürlüğünün ihtiyaçlarına cevap 
verecek miktarda olduğu ileriye sürülebilir ise de, 
hâlen devam etmekte olan enflasyon hızının yüzde 
50'lerin üzerinde olduğu ve 1985 yılı liçin Hüküme
tin öngördüğü ortalama enflasyon hızının da yüzde 
25 civarında olacağı ümidi ifade edildiği ve bunun 
fiilen tahakkuk etmiş olacağı nazarı dikkate alın
dığında, mevcut tahsisat miktarlarının ihtiyaçlara 
kâfi gelemeyeceği sayın milletvekillerince cihetteki 
takdir 'buyurulacaktır. Kaldı ki, enflasyon hızınm 
Hükümetin vaat ettiği gibi vasatî ve senevî yüzde 25 
olması halinde, tahsisatta husule gelecek reel nok
sanlığın, enflasyon hızının yüzde 25'e düşürülememe-
si halinde ve daha yüksek miktarlarda, seyretmesi 
durumunda tahsisat açığının daha da büyüyeceği 
ve gerek cari harcamalar ve gerekse yatırım faali
yetleri ve ayrıca beynelmilel teşekküllere iştirak pay
larını ödemek bakımından Meteoroloji Genel Mü
dürlüğünü büyük sıkıntılara sokacağını söylemek, an
cak gerçeği ifade etmek olacaktır. 

Meteoroloji hizmetleri ve ortaya konulan sonuç
lar gerçekten övünebileceğimiz bir düzeye ulaşmış

tır. Tahminlerdeki doğruluk oranı gittikçe artmakta
dır. Gelecekte durumun daha da iyiye gideceğini 
ümit ediyoruz. Genel Müdürlüğün bugün ulaştığı ça
lışma düzeyi ve ortaya koyduğu sonuçlar, ülkemize 
bu alanda ileri sayılan ülkeler arasında önemli bir 
yer kazandurmıştır. 

IBu olumlu gelişmeyi ve genel müdürlüğün sevi
yeli ve sağlıklı çalışmalarını el betteki takdirle karşı
lıyoruz. Gayretli çalışmalarım mahallinde bizzat mü
şahede ettiğim Sayın Meteoroloji Genel Müdürüne 
ve çalışkan personeline huzurlarınızda teşekkür et
meyi vazife addediyorum. 

Bütçenin, genel müdürlük ve ülkemiz için hayırlı 
sonuçlar ortaya koymasını Cenabı Hak'tan diliyor, 
Yüce Heyetinizi grubum adına saygıyla selamlıyo-
trum. (Alkışlar). „ 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bülent öncel. 
Halkçı Parti Grubu adına Sayın Ömer Kuşhan; 

buyurunuz efendim, 

HP GRUBU ADINA ÖMER KUSHAN (Kars) — 
Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; görüşmek
te olduğumuz 1985 Yılı Bütçe Kanunu içerisinde yer 
alan Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün 
1985 Yılı Bütçesini tartışmak, eleştirmek ve Yüce 
Meclisin. sayın üyelerinin de katkısıyla bu bütçenin 
en iyi biçimde olgunlaştırıknasmı sağlamak için Halk
çı Parti Grubu adına huzurunuza gelmiş bulunuyo
rum. 

'Bu görüşmede de hedefimiz, her zaman olduğu 
gibi, görüşülen yasanın en mükemmer şekliyle, nok
sansız ve ihtiyaçlara cevap verecek biçimde Genel 
Kuruldan çıkmasını sağlamak olacaktır. Bunun için 
öncelikle bu genel müdürlüğün hizmetleriyle ilgili 
açıklamalar yapacak, aydınlatıcı bilgiler sunmaya ça
lışacağım; devamla, bu kuruluşun maalesef bugüne 
kadar önemi boyutlarında tanınmadığım, önem veril
mediğini, yeterince desteklenmediğini ve çağdaş, 
millî değerler boyutlarında bütçe kaynakları yeter
sizliği nedeniyle gelişme olanaklarını bulamadığı ger
çeğini ve bunun nedenlerini siz muhterem milletve
killerinin bilgilerine sunmaya çalışacağım. 

Değerli rnilletvekileri, bu fırsattan yararlanarak 
anamuhalefet partisi Halkçı Partinin «tenkit» sözcü
ğünden ne anladığını, tenkiti nasıl değerlendir-diğini 
de açıklamak istiyorum. Tenkit etmeyi biz, hiçbir za
man yelmek, münhasıran yalnız kötü, aksayan yönleri 
sergilemek olarak değerlendirmiyoruz. Tenkit kavra-
mt içerisinde iyi ve kötü yönleri vermek vardır bizim 
anlayışımızda. Bu nedenle ben tenkitlerimi bu bo-
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yutlarda geliştireceğim, siz sayın miüetvek'illerinkı de 
lütfen bu boyutlarla algılamaya çalışmanızı istirham 
ediyorum. 

Değerli milletvekilleri, şimdi müsaadenizle biraz 
rakamsal ve objektif ölçülerle tartışacağını kurumu 
sizlere tamtayım. Gerçi benden evvel konuşan diğer 
partilere mensup muhterem milletvekilleri de hemen 
hemen benim vermeye çalışacağıma yakın bilgiler 
sunmuşlardır; aıma ben meseleyi biraz daha objek
tif kriterlerle sizlere sunmaya çalışacağım için bu 
bilgilerin tekrar da olsa verilmesinde yarar vardır 
diye mütalaa ediyorum. 

Sayın milletvekilleri, Devlet Meteoroloji işleri 
Genel Müdürlüğü, yasası gereği aşağıdaki anagörev-
leri yapar : 

Meteorolojik hizmetlerin zamanında ve eksiksiz 
yürütülebilmesi için gerekli görülen yerlerde çeşitli 
tipte meteoroloji istasyonları 'açar ve çalıştırır. 

Meteorolojik hizmetlerin gerektirdiği rasatları ya
par ve değerlendirir^ 

Askerî ve sivil, kara, hava ve deniz ulaştırma
sıyla diğer sektörler için hava tahminleri yapar ve 
ihbarlar yayınlar. 

Millî savunma, tarım, orman, ulaştırma, bayın
dırlık, enerji, adliye, turizm, sağlık, şehircilik ve çev
re sorunları başta olmak üzere, tüm sektörleree ih
tiyaç duyulan her türlü meteorolojik istatistikleri ve 
bilgileri hazırlar. 

Lüzum görülecek telli-telsiz alıcı-verici ve her 
türlü haberleşme sistemlerini kurar veya kurdurur; 
bunlarla yurt içi ve yurt dışı meteorolojik bilgi alış
verişini yapar. İlgililerin ve halkın yararlanabileceği 
tarzda yayınlar bunlar. 

Meteoroloji ile .ilgili konularda etüt ve araştırma
lar yapar. 

Türkiye'nin iklim özelliklerini tespit amacıyla ça
lışma ve incelemeler yaparak, elde edilen bilgileri ar
şivler ve yayınlar. 

Askerî ve siyil antlaşmalarla, sorumluluğuna ve
rilmiş bulunan sınırlar içerisine giren alanlar için, yi
ne kendisinden istenen meteorolojik bilgileri uluslar
arası teknik standartlara uygun olarak hazırlar ve hiz
mete sunar. 

Meteoroloji ile ilgili uluslararası kuruluşlarda ve 
toplantılarda Türkiye'yi temsil eder ve gerekli işbir
liğini sağlar. 

Genel müdürlüğün teknik personel ihtiyacını kar
şılamak için, ilgili devlet kuruluşlarının da görüşleri
ni alarak, çeşitli seviyelerde teknik okullar açar, per

sonelin bilgi ve becerisini arttırmak için, yurt içinde 
ve yurt dışında hizmet içi eğitim ve öğretim yaptırır. 

Genel müdürlük, yukarıdaki görevleri, merkezde; 
1 teftiş kurulu başkanlığı, 3 teknik, 2 idarî daire baş
kanlığı ve bunlara bağlı müdürlükleriyle, Meteorolo
ji Teknik Lisesi Müdürlüğü; taşrada; 16 bölge mü
dürlüğü ve bunlara bağlı 4 uluslararası havalimanı, 
deniz istasyon müdürlüğü, 67 hava meydanı ve sinop-
tik meteoroloji istasyon müdürlüğü, 205 büyük klima
toloji istasyonu müdürlüğü, 276 küçük klimatoloji is
tasyonu memurluğu, 656 tane de yağış istasyonu me
murluğu ile buralarda çalışan muhtelif sınıflara da
hil, toplam 3 7017 personelle yürütmeye çalışmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, meteorolojik olayların si
yasal sımr tanımadığı bir gerçektir. Bunun için, mete-
orojlojik çalışmalar, uluslararası işbirliğini gerektirir. 
Düiıya yüzünde devlet hüviyeti taşıyan her ülke, 
Dünya Meteoroloji Teşkilatının üyesidirler. Doğal 
olarak, Meteoroloji Genel Müdürlüğümüz de Dünya 
Meteoroloji Teşkilatının 157 üyesinden biridir. 

Bundan başka, meteorolojik çalışmalarda yakın 
ilişkiler içerisinde bulunan genel müdürlük, bu kuru
luşların bazıları nezdinde ülkemizin temsilcisidir de. 

Bunlar : 
1. 17 Avrupa ülkesinin üye olduğu, merkezi 

Londra'da Reading'te bulunan, Avrupa Orta Vadeli 
Hava Tahminleri Merkezi, 

2. Ulusal ve uluslararası havacılık hizmetlerinin 
yerine getirilmesinde uygulanacak usulleri ve tavsiye
leri belirleyen Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı 
(tOAO), 

3. Merkezi Paris'te bulunan ve Türkiye dahil 17 
Avrupa ülkesinin üyesi bulunduğu Avrupa Meteoro
loji Uyduları İşletme Teşkilatıdır. 

Bunlardan Reading ile Ankara arasında daimî ka
nal fiili dubleks teleks hattı vardır. Meteoroloji Ge
nel Müdürlüğü 10 güne kadar uzun vadeli hava tah
minleri yapmada kullanılacak bilgileri bu kanaldan 
istifade ederek devamlı surette temin eder. 

Türk Meteoroloji Teşkilatı, Avrupa Meetoroloji 
Uyduları Teşkilatının üyesi olduğu için, bu uydular
dan sağlanan bütün bilgileri almak ve bunları değer
lendirerek hizmete sunmak imkânına da sahiptir. 

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, NATO 
Askerî Komitesine bağlı meteoroloji grubunun da üye
sidir. Türkiye, bu grupta Meteoroloji Genel Müdürü 
tarafından temsil edilmektedir. Türkiye meteorolojisi, 
NATO sorumluluğu gereği 15 inci doğu boylamının 
ctoğusunda kalan bütün Akdeniz, Ege, Marmara ve 

— 148 — 



T. B. M. M. B : 4 1 

Karadeniz ile bu denizlerin ve denizler ile karalar üze
rindeki hava olaylarının tahmininden sorumludur. 
Bunları yaparken de, uluslararası standartlara uymak 
zorundadır. Nitekim, bütün millî ve NATO tatbikat
larında her türlü meteorolojik destek havaalanların
daki ve gemilerdeki meteoroloji timleriyle, genel mü
dürlük ve merkez birimlerince özen gösterilerek sağ
lanmaktadır. 

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, Dün
ya Meteoroloji Teşkilatının işbölümünde 128 üye dev
lete verdiği millî meteoroloji merkezi görevini, gerek 
kurmuş bulunduğu yurt içi yedekli muhabere siste
miyle, gerek Ankara Analiz Merkezi başta olmak 
üzere diğer analiz merkezleriyle, gerekse yurt dışı 26 
bölgesel ve 3 dünya meteoroloji merkeziyle kurduğu 
muhabere sistemiyle uluslararası standartlarda yerine 
getirmektedir. 

Türkiye meteorolojisinin bölgesel ve dünya mete
oroloji merkezlerinin izleme sonuçlarında basan ora
nı, iftiharla söylemek gerekir ki, yüzde 95 ila yüzde 
10,0 olarak değerlendirilmektedir. 

Ayrıca, 1985 yılında Dünya Meteoroloji Teşkilatı
nın da yardımlarıyla gerçekleştirilecek olan bilgisa
yar - otomasyon projesi ile meteorolojik haberleşme, 
harita işleme, analiz yapma ve diğer bütün bilgiyasal 
sistemlerinin otomatik olarak yapılması imkânlarını 
aramaktadır. Bu sayede hizmetler daha hızlı ve daha 
sağlıklı bir biçimde yürütülecektir. 

Buna ilaveten, halen genel müdürlükte, bilgi hazır
lama, kontrol, araştırma, arşivleme ve bazı idarî ko
nularda kullanılmakta olan IBM 370'/115 Bilgisayar 
Sisteminin kapasite ve hız yetersizliği nedeniyle daha 
modem ve daha güçlü bir sistemle 1985 yılı içerisin
de değiştirilmesi gerçekleştirilmek istenmektedir. 

Bu genel müdürlüğümüzde son yıllarda alet ve 
cihazlar ile altyapının modernizasyonu yanında per
sonelin yurt içi ve yurt dışı eğitimine önem veril
miş, askerî ve sivil meydanlarda verilen meteorolojik 
hizmet ile denizcilere verilen hizmetin daha etkin ol
ması için ilgili kuruluşlarla müştereken hazırlanan pro
jeler uygulamaya konulmuştur. Bu kuruluşumuzun 
1985 yılı içerisinde, halen mevcut olan 6 radyosond 
istasyonuna ilave olarak, Adana ve Erzurum'a ku
rulacak 2 radyosond istasyonu ve modernleşıtirilen yer 
uydu istasyonu sayesinde Dünya Meteoroloji Teşki-. 
latınin üstün olarak 'kabul ettiği seviyeye ulaşan hava 
tahmin yüzdesini daha da artıracağına kesin gözüyle 
bakılmaktadır. 
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Değerli milletvekilleri, konuşmamın bu aşamasın
da müsaade ederseniz radyosond istasyonlarının, yer
den uçurulan ve içerisinde hafif gaz bulunan balon
ların ucuna takılan cihazlarla atmosferin bütün kat
manlarındaki rüzgâr hareketlerini, rutubet miktarını, 
yani nem miktarını ve sıcaklık derecelerini tespit eden 
cihazlar kulanmak suretiyle yapılan bir rasat tipi ol
duğunu izah edeyim. Çünkü, meteoroloji teşkilatı, 
özellikle havacılığa ve iklim değişikliklerinde mete
orolojik olayların etkisini tespitte ve bir de günlük 
hava tahminlerini yaparken yağış olaylarının gelişme
sinde bu üst katmanlardaki hava hareketlerinden ve 
oradaki değerlerden istifade, ederek, hava değerlerin
den istifade ederek sonuçlar istihsal eder. 

Değerli milletvekilleri, bu kuruluştan değişik sek
törlere, kamu 'kuruluşlarına, özel ve tüzelkişilere 
verilen meteorolojik hizmet taleplerinin gün geçtikçe 
arttığı, Hava Kuvvetlerimizden sonra Kara Kuvvet
lerimizin uçaklarının da desteği için mevcut veya pro
jelendirilecek meydanlarda meteoroloji ofislerinin ku
rulması gerektiği düşünülürse, personel ihtiyacı yanın
da, modern alet ve cihazları ile taşıt ve personelin 
sosyal ihtiyaçlarının karşılanması için bütçe imkân
larının artırılması gerektiği açıkça ortaya çıkar. 

'Sayın milletvekilleri, Meteoroloji Genel Müdür
lüğümüz, yer aldığı 'Dünya Meteoroloji Teşkilatının 
Avrupa bölgesinde beynelmilel hüviyette millî me
teoroloji merkezi görevini mevcut imkânlara göre 
ve en iyi bir biçimde yürütebilmek için eğitim ve mo
dernizasyon faaliyetleri yanında, uluslararası iyi iliş
kiler kurması sonucunda bölgesinde güzide yeri olan 
bir teşkilatımızdır. t*ırojelendirilen altyapı hizmetleri 
tamamlandığı, personelin yurt içi ve yurt dışı eğitimi
ne gereken düzeyde devam edildiği takdirde, Türk 
meteoroloji teşkilatının dünyadaki 27 bölgesel mete
oroloji merkezi içerisinde olmaması için hiçbir ne
den yoktur; çünkü değerli milletvekilleri, dünya üze
rindeki meteoroloji teşkilatları, gerek jeolojik konum
lan, dünya üzerindeki bulundukları konumları iti
bariyle, gerekse işlevleri itibariyle millî meteoroloji 
teşkilatlan, bölge meteoroloji teşkilatlan ve beynel
milel meteoroloji teşkilatlan olarak teşkilatlandırıl-
mış ve bu şekilde değerlendirilmektedirler. Gönül ar
zu etmektedirki, Türk meteoroloji teşkilatı da her 
ne kadar jeolojik balkımdan, millî meteoroloji teşki
latı olarak çalışmasına devam etmekte ise de fonk
siyonu ve kapsamı, işlevleri bakımından bölgesel me
teoroloji teşkilatı büyüklüğünde, hatta beynelmilel 
meteoroloji teşkilatlan büyüklüğüne varması çok bü
yük yarar sağlayacaktır. 
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Değerli milletvekilleri, hizmetleri ile size tanıt
maya çalıştığım bu kurum, Devlet Meteoroloji İşleri 
Genel Müdürlüğü böylesine önemli hizmetleri ifa 
eden bir devlet kuruluşudur; ama bu kuruluşu biz 
dar bütçe imkânları içerisinde sıkarak, ona neyi reva 
gördüğümüze, biraz da izninizle o yönüne bakalım. 

1984 bütçesi 4 327 200 000 Türk Lirası olan bu 
kuruluşumuza biz, 1985 yılı için bu önemli görev
lerimizi 1 403 560 000 Türk Lirası artışı ile 
5 730 760 000 Türk Liralık bir bütçe ile yapmasını 
öneriyoruz. Bunun ne derece mümkün olabileceğini ve 
bu görevleri hangi boyutlarda bu kıt bütçe imkânları 
ile yapabileceğine özellikle dikkatlerinizi çekmek is
tiyorum. 

Sayın milletvekilleri, bu önemli olan ve fakat öne
mi ölçüsünde kendisine değer verilmeyen, bütçe im
kânları içerisinde değer verilmeyen özellikle bunu vur
gulamak istiyorum, kuruluşumuz, gerekli aşamaları 
yapmak, sınırlarını aşarak özelliği itibariyle bölgesel 
olmaya, oradan da biraz önce izah etmeye çalıştığım 
gibi, uluslararası özellik kazanmaya yönlendirilmeli
dir. Bu çok önemli kuruluşumuzun 'hizmetleri, sınaî 
üretim, tarımsal üretim, sağlık, millî savunma, sivil 
havacılık, ulaştırma, imar faaliyetleri gibi bütün hiz
met dallarının temeline baz olarak konulması gerek
li verileri sağlayıcı özelliktedir. Bu nedenle, yukarıda 
da vurgulamaya çalıştığımız gibi bu kuruluşumuza da 
Sayın Hükümetimizin hemen her yere baktığı gibi pa
ra penceresinden bakması ötesinde hizmet penceresin
den bakmasını öneriyoruz. Bütçe imkânları itibariyle 
üvey evlât görünümü verilmiş olan bu çok önemli ku
ruluşumuza daha fazla bütçe imkânları sağlayarak, bi
raz önce sizlere izah etmeye çalıştığım bu çok değerli 
hizmetlerini takviye edici mahiyette kendilerine des
tekçi olmak gerekir. 

'Bu güzide kuruluşumuza, önemli ölçüde bütçe 
imkânları verilmesini diliyor, grubum adına hepinizi 
engin saygılarımla selamlıyorum. (HP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ömer Kuş-
han. • 

Şahısları adına söz isteyenlerden Sayın Haydar 
Koyuncu?.. Yok. 

Sayın Muzaffer İlhan?.. Yok. 
Sayın Abdurrahman Bozkır?.. Lehte. 
Buyurunuz efendim. Süreniz 10 dakikadır Sayın 

Bozkır. 
ABDURRAHMAN BOZKIR (Konya) — Sayın 

Başkan, değerli milletvekilleri; Devlet Meteoroloji 

— 150 

İşleri Genel Müdürlüğü Bütçesi üzerinde şahsım adı
na konuşmak üzere huzurlarınızda bulunuyorum. 
Hepinizi saygıyla selamlarım. 

Sayın milletvekilleri, Devlet Meteoroloji İşleri Ge
nel Müdürlüğü, 1937 yılında 3127 sayılı Kanunla ku
rulmuş olup, 228 sayılı Kanun Hükmünde Kararna
me ile teşkilat ve görevleri yeniden düzenlenmiştir. 
Çok eski çağlardan beri, insanlar, gökyüzü ve atmos
ferle ilgilenmekte ise de, meteoroloji biliminin doğuşu 
çok eski değildir. Tabiattaki canlı ve cansız her şeyi 
etkileyen meteorolojik olaylar, tüm insan faliyetlerini 
de etkilediği için, bilhassa içinde bulunduğumuz yüz
yılda meteoroloji sahasında büyük gelişmeler olmuş
tur. 

Bugün, tüm dünyada ve memleketimizde meteoro
lojik hizmetler tahminlerimizin üzerinde bir değere 
ulaşmıştır. Politik sınırlar tanımadan oluşan ve hare
ket eden atmosferdeki olayları durdurmak, yön ve 
şiddetlerini değiştirmek mümkün değilse de, bu olay
ların zararlı etkilerinden korunmak için tedbirler al
mak, faydalandığımız olaylardan daha çok kazanç 
sağlamak mümkündür. Daha az zaman ve daha çok 
kazanç sağlamak için tüm sektörlerde meteorolojik 
bilgi desteği gerekli olmaktadır. Bu bilgi desteği ile 
üretim, bilhassa tarımsal üretim artmakta; malzeme, 
enerji ve insan gücünden de büyük tasarruf sağlan
maktadır. O halde, memleketimizin ve halkımızın 
yaşamında meteorolojinin yeri ve rolü büyüktür. Her 
ülkede, meteoroloji teşkilatlarının kuruluş amaçları
nın başında silahlı kuvvetlerin meteorolojik desteği
ni sağlamak gelmektedir. Yurdumuzda da Meteoro
loji Genel Müdürlüğü, Türk iSilahlı Kuvvetlerinin; ba
rışta, olağanüstü hal ve savaşta, kara, hava ve deniz 
birliklerinin meteorolojik desteğini sağlamakla görev
lidir. 

Meteoroloji teşkilatlarının kuruluş amaçlarından 
bir diğeri de, ülke ekonomilerine ve sosyal yaşantı
larına değer katmaktır. Son yılarda meteorolojik 
suni peykler gibi modern rasat aletleri yanında, güç
lü ve hızlı bilgisayarların meteorolojistlerin hizmeti
ne girmesi, atmosferin daha iyi tanınmasına ve daha 
doğru, daha uzun vadeli hava tahminlerinin yapıl
masına imkân vermiştir. Yalkm gelecekte bir hafta
lık hava tahminlerinin yapılmasını sağlamak, çiftçi
lerimize ve ilgili tüm kuruluşlara son derece faydalı 
olacaktır. 

Sayın milletvekilleri, meteoroloji sahasındaki hiz
metlerin gelişmesi, elbetteki bu konuda yapılan ya
tırım miktarıyla ilgilidir. Yeni tenkitlerin kullanıl-
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ması oldukça pahalıya mal olurken, bu yatırım ve 
harcamaların ekonomiye yük olmadığı, bilakis eko
nomimize yararlı olduğu anlaşılmıştır, 

Meteorolojik bilgileri kullanan kişi ve kuruluşlar, 
üretim programlarında bu bilgileri ne kadar bilinçli 
olarak kullanırlarsa, o kadar insan gücü, enerji ve 
malzeme tasarrufu sağlamakta ve üretimlerini artır
maktadırlar. Meteoroloji genel olarak tüm sektörle
re hizmet etmektedir. Yapılan bir çalışma neticesin
den anlaşıldığına göre, meteorolojik desteğe en çok 
ihtiyacı olan sektör, tarım sektörüdür. Daha sonra 
ulaştırma ve inşaat sektörleri gelmektedir 

Meteorolojik bilgilerin ekonomiye nasıl yansıdı
ğını, tarım sektöründen başlayarak birkaç örnekle 
açıklamak mümkündür. 

Meteorolojinin rolü, tarımsal planlama ile başlar. 
Yurdun en ücra köşesine kadar dağılmış meteoroloji 
istasyonlarında yapılan rasatların, uzun yıllar sonun
da değerlendirilmeleri neticesinde elde edilen klimato
lojik verilere dayanarak, ekilecek sahaların tespiti, 
tarım yapılacak ürün cinsi ve tohum çeşidinin seçimi 
yapılmaktadır. Tohumun ekilmesinden, ürünün sofra
mıza gelmesine kadar tarımsal üretimin tüm safha
larında yapılan hava tahminleri, çiftçilerimize gün
lük çalışmalarında yardımcı olmaktadır. Bilhassa 
ilkbahar ve sonbahar aylarında yapılan don tahmin
lerine göre sebze ve meyva bahçelerinin çeşitli me
totlarla soğuktan korunması, zararın yüzde 20 ila 
yüzde 40 arasında azalmasını sağlamaktadır. Ayrıca, 
hava tahminlerine uygun olarak yapılan tarımsal ilaç
lama ile, ilaç ve insan gücü kaybı önlenmektedir. Su
lama, hasat, depolama, pazarlama ve nakliye sıra
sında da meteorolojik bügi desteği gereklidir. Mete
orolojik desteğin tarım sektörüne kattığı değer ülke
lere göre değişmekte ise de, ortalama olarak bu de
ğerin, tüm tarımsal üretimin yüzde 20 kadarı olduğu 
kabul edilmektedir. Bu duruma göre ülke ekonomisi
nin kazancı küçümsenmeyecek boyuttadır. 

'Meteorolojinin tarımdan sonra en büyük katkısı 
ulaştırma sektöründedir. Meteorolojik destek olmak
sızın, bilhassa hava ulaşımı mümkün değildir^ İniş ve 
kalkış meydanlarındaki hava durumu, uçak ve yol
cular için oldukça önemlidir. En emin ve en eko
nomik uçuş yolu, rüzgâr ve diğer önemli meteorolo
jik olayların tahminine göre planlanan yol olup, uçuş 
masraflarında yüzde 3 oranında tasarruf sağlayabil
mektedir. 

BİAŞtKAN — Sayın Bozkır, konuşma süreniz dol
du, lütfen sözlerinizi bağlayınız efendim. 

ABDURRAHMAN BOZKIR {Devamla) — Sa
yın 'Başkanım, az kaldı. 

Hava ulaşımına yapılan bu meteorolojik destek, 
havaalanlarında mevcut meteoroloji personelinden 
faydalanılarak yapılmaktadır. 

Deniz ulaşımında da rüzgâr ve dalga yüksekliği 
büyük rol oynadığı için, meteorolojik destek önem 
kazanmaktadır. Yapılan hava tahminleri ve hazırla
nan fırtına ihbarları, denizci ve balıkçıların mal ve 
can emniyetinde son derece önemi haizdir, iyi bir 
meteorolojik destek, can emniyetine ilave olarak, 
yüzde 5-6 oranında yakıt tasarrufu sağlamaktadır,. 

'inşaat sektörü de meteorolojik bilgilere, ulaştır
ma sektörü kadar ihtiyaç duymaktadır. Yerleşim yer
leri, karayolları, barajlar, limanlar, enerji santrallan 
gibi büyük yapıların inşatında, emniyet ve maliyet 
kadar klimatolojik ve meteorolojik faktörler de 
önemli rol oynamaktır. Çünkü, inşaatlarm emniyeti 
ve maliyeti de meteorolojik şartlarla çok yakından 
ilgilidir. .Barajların planlanması safhasında yağış ve 
buharlaşma hesaplarına, enerji santrallan ve kule 
inşaatlarının projelendirilmesinde yüksek rüzgâr bil
gilerine, karayolu ve havaalanlarının inşaatında sis 
ve don gibi'meteorolojik bilgilere ihtiyâç vardır. Şehir 
ve sanayi sitelerinin kurulması için de hava şartla
rı, yağış ve rüzgâr bilgilerine ihtiyaç vardır. 

©ütün dünyanın enerji sorununa çözüm aradığı 
bugünlerde, rüzgâr ve güneş enerjisi konularında ha
zırlanan klimatolojik bilgiler, enerji konusunda eko
nomiye büyük katkılarda bulunmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, çeşitli sektörlere meteorolo
jinin katkısını belirtmek 'amacıyla verilen bu örnek
leri daha da çoğaltmam mümkündür, bütün bu ör
nekler ekonomide meteorolojinin rolünün büyüklüğü
nü ve ekonomiye katkısının, verilen hizmet ile oran
tılı olduğunu açık olarak göstermektedir. Hizmet ar
tarsa elbetteki katkı da artacaktır. Bazı ülkelerde 
yapılan çalışmalar neticesinde yıllık katkının mete
oroloji teşkilatlarının bütçelerinin 20 katı olduğu an
laşılmıştır. Bire 20 ekonomik yönden büyük bir ba
şarıdır, kârlı bir yatırımdır. O halde meteoroloji teş
kilatları tüketici değil, üretici kuruluşlardır. 

Değerli milletvekilleri, Devlet Meteoroloji işleri 
Genel Müdürlüğü buraya kadar saydığımız benzer 
1984 yılı faaliyetlerini 3 266 personel ve 4 327 200 000 
lira tutarında bir bütçe ile gerçekleştirmiştir. Perso
nelinin yüzde 10'u yüksekokul mezunudur. Teknik 
hüviyet taşıyan bir teşkilatta yüksekokul mezunu 
nispetinin yüzde İÜ, olması yadırganabilirse de, 1980' 
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de yüzde 80 olan tahmin nispetini, 1984'te yüzde 83'e 
çıkarabilmiş ve dünya ülkeleri arasında ön sıralarda 
yer alabilmiş olması, dikkatli, disiplinli ve gayretli 
bir çalışma yapıldığını göstermektedir. 

Sayın milletvekilleri, yaptığımız temaslardan Me
teoroloji Genel Müdürlüğünün uydu meteorolojisi 
ile bilgisayar telekominikasyon ve bilgi işlem hizmet
lerinin otomasyona kavuşması konusunda yeni atı
lımlar yapmak amacıyla mevcut altyapı tesislerini gü
nün modern teknikleri ile güçlendirmek çabasında 
•olduğunu tespit etmiş bulunuyoruz. Hükümetin bu 
çabaları bütçenin imkân verdiği nispette desteklemesi 
memnuniyet vericidir. 

1984 yılında genel müdüründen en alt kademesir 
ne kadar başarı ile çalışmış olan teşkilatın tüm men
suplarını kutlarken, bu başarılarının devamını ve 1985 
Bütçesinin hayırlı olmasını dilerim. 

Sözlerime son verirken, 1985 Bütçesinin hazırlan
masında emek verenlere, bilhassa Plan ve Bütçe Ko
misyonunun son derece sabırlı, azimli ve gayretli 
Başkanına ve üyelerine, bütçenin oluşmasına yapıcı 
.tenkitieriyle yardımcı olan iktidar ye muhalefet men
subu değerli arkadaşlarımıza ve beni dinlemek lüt-
funda bulunan sizlere tekrar saygılar sunarım. (Al-
Jaşlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
Elendim, bu teşekkürleri hükümetler yapar. 

HÜSEYİN AVNt SAĞESEIN (Ordu) — Bürok
ratlara bir şey yok mu Sayın Başkan, işi yürüten bü
rokratlar. 

BAŞKAN — Efendim, söz sırası Sayın Bakan
da; buyurunuz efendim. (Alkışlar) ' 
. OEVLET BAKANI ABDULLAH TENEKECİ 
.(Konya) — Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekille
ri; her partiden benden önce konuşan değerli mil-
.letvekili arkadaşlarımız kuruluşumuzla ilgili vazife
leri teker teker dile getirmek suretiyle konunun öne-
.mini ortaya koymuşlar ve müşterek bir noktada da 
.birleşmişlerdir, Ben bu vesile ile huzurlarınızda bu 
.anlayışta bulunan partili değerli milletvekili arka-
.daşlarıma şükranlarımı arz ederim. 

Sayın milletvekilleri, ben a§ağı yukarı burada de
taylı bir bilgi arz etmeyi istemiştim; fakat konular 
tamamıyla arkadaşlarımız tarafından dile getirildi. 

Bilindiği gibi, meteoroloji bilimi, bugün dünyada 
canlı ve cansız her şeyi etkileyen hava olaylarını in
celeyen bir bilim dalıdır. İnsanoğlu ve tabiat hiçbir 
zaman bu olayların dışında kalma şansına sahip de
ğildir; çünkü hava olaylarının zamanını, şeklini ve 

yerini çok öncelerden tespit etmek mümkün olama
mıştır. Meteorolojinin çok eskilere dayanan bir tarihi 
olmakla beraber bugün ilmî olarak eldeki teknik ci
hazlarla, yetişmiş elemanlarla hava olayları yakinen 
değerlendirilmekte ve elde edilen verilere göre de is
tidlaller yapılmaktadır, yani tahminler yapılmakta
dır; fakat yakın bir tarihe kadar bunlardaki yüzde 
nispeti çok düşük olmasına rağmen, bugünkü şartlar 
muvacehesinde yüzde 82'lere ve yüzde 83'lere va
ran isabet nispeti olmuştur. Fakat henüz bu istidlal
ler uzun bir zaman periyodu içerisinde değildir. Bun
lar ancak kısa vadeli olmaktadır. Bir mevsimlik ra
sat yapmak, hava olaylarını incelemek mümkün de
ğildir, Bugün dünyada uygulanan en son sistemlerle 
yapılan çalışmalar ve en yüksek düzeydeki bilim 
adamlarının yaptıkları etütler muvacehesinde İÜ gün
lük orta vadeli tahminler yapılabilmektedir ve bu 
müddet azaldığı nispette de isabet nispeti artmakta
dır. 

Ben, kısaca hava olaylarının insan hayatındaki 
önemine bu gekilde değindikten sonra, bunun biraz 
da hassas noktalarını sizlere arz etmek istiyorum. 
Mesela bugünün hava, deniz ve kara ulaşımında kul
lanılan vasıtalardaki geçmiş yıllarla mukayese edile
meyecek kadar artan sürat karşısında, hava olayları 
zincirleme bir şekilde bu seyahatleri etkilemektedir. 
Misal olarak arz etmek istersem : Amerika'dan kal
kan bir uçak bugün 24 saat içerisinde dünyayı do
laşmakta ve bu arada da asgari 20 çeşit hava olayıy
la karşı karşıya gelmektedir. Eğer bu hava olayları 
sıhhatli bir şekilde bu uçakların yahut da bundan is
tifade edenlerin istedikler; zaman, istedikleri yerde 
kendilerine ulaşamazsa ve bunlarda gecikmeler (saat 
olarak değil, dekika olarak arz etmek istiyorum) 
olursa, maalesef önlenmes mümkün olmayan hadi
selerle karşılaşılır. Çok yakın tarihlerde kendi mem
leketimizde de hava olaylarının meydana getirdiği 
tahribata, bilhassa hava vasıtaları üzerindeki tesisle
rine hepiniz ve hepimiz şahidizdir. Çünkü bu hava 
olayları, her ne kadar iki saatte bir yapılan istidal-
lerle yayınlanıyor ise de, maalesef bazı cephesel ka
rakterler nedeaiyle bu iki saatin içerisinde dahi de
ğişiklikler vaki olabilir. Ben aynı konuya hassas bir 
misal daha vermek istiyorum. Eğer herhangi bir cep
hesel durumda, yani bugünün kış şartları içerisinde 
herhangi bir yere seyaha* edecekseniz, bu seyahat 
yolu üzerinde bazı cephelerle karşılaşacaksınız. Eğer 
bu cephenin karakterini, yani cephenin içindeki olu
şumları, rüzgârların şiddet ve istikametlerini, bulut
ların yüksekliklerini sıhhatli bir şekilde almazsanız, 
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bu havayolu içerisinde tehlikeli durumlar yaratabilir. 
Bunun içindir ki, bütün pilotlar seyahatlerine başlar
ken birinci öncelikle meteorolojik durumu alırlar ve 
kalktıktan sonra devamlı olarak her istasyondan ma
hallî rasatlar isterler, ki o cephenin durumunu bilsin 
ve irtifamı, istikametini ona göre ayarlayabilsin. Ak
si takdirde hava olayları tehlikeli durumlar meydana 
getirecektir. 

Bugün dünyada bu konuyla iştigal etmeyen ve il
gilenmeyen hiçbir dünya devleti yoktur, Hepsi bir
biriyle yakın ilişkiler içindedir. Çünkü bu olayların 
müşterek yönleri vardır. Bizim en çok istifade et
tiğimiz kaynaklar arasında olan ve Avrupa'da bulu
nan Dünya Meteoroloji Teşkilatı bugün en modern 
cihazlarla ve ystkili elemanlarla 24 saat üzerinden 
faaliyet göstermektedir. Kısa bir zaman içerisinde 
buradan 36 bin kilometre menzile kadar yükselebi
lecek üç tane füze gönderilecektir. Bunun maliyeti 
400 milyon dolardır. Türkiye'nin de buna katkısı 
yüzde 0,5 yani 2 milyon dolar tutarındadır. Ayrıca 
yine senede bu dünya devletleriyle yapılan çalışmalar 
muvacehesinde, buraya olan katkımız 253 milyon 
620 bin Türk Lirası civarındadır. Bu bizim Meteoro
loji Genel Müdürlüğü olarak, yurt dışına transfer 
ettiğimiz paralardır. Bir de içeride kendi bütçemizin 
kullanma yerkri vardır ve buna bağlı olarak da her 
gün radyosond balonları uçurulmaktadır. Bu balon
lar aşağı yukarı 40 kiloıretre kadar yüksekliğe çık
makta ve hava oluşumları hakkında bize yanıt ver
mektedir. Bu İşlem günde iki defa yapılmakta ve her 
istasyonda bir tek balonun uçurulması takriben 30 
bin Türk Lirasına mal olmaktadır. 

Bugün Türkiye'de merkezî yerlerde büyük istas
yonlarımız olmakla beraber, aşağı yukarı Türkiye' 
nin coğrafî yapısı ve hudutları içerisinde her yere 
saat başı rasatlar vermekte ve hepinizin de bildiği 
ve seyrettiği gibi, yeni sistemlerle Satelayt'dan (Sateli-
te) alınan fotoğrafları her akşam televizyonda top
luma yansıtmaktayız. 

Bunu bir bilim dalı olarak arz etmiştim. Çünkü, 
en modern cihazlara, süratle muhabere yapacak fax 
sistemlerine ve yine bu cihazları kullanabilecek, bun
ların dilinden anlayacak yüksek seviyeli ihtisas sa
hibi elemanlara ihtiyacımız vardır. 

Bu nedenle biz, 1983 senesinde doktora yaptır
mak maksadıyla 8 adet yüksek mühendis meslekta
şımızı Amerika'ya gönderdik. Bu sene de, yine aynı 
seviyede orada master veyahut da daha yüksek de
recede öğrenim yapmaları için 10 arkadaşımızı gön

dereceğiz. Memleketimizin imkânları muvacehesin
de, biraz evvel saygıdeğer arkadaşlarımızın da bahset
tiği gibi, gayet kısıtlı bir bütçemiz vardır. Biz bu 
bütçemizi mümkün olduğu kadar, bu teknik gelişme
lerimizde ve kalifiye personel yetiştirmekte kullana
bilmek çabası içerisindeyiz. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Yetmez ki Sayın 
Bakan; yetmiyor zaten, 

DEVLET BAKANI ABDULLAH TENEKECİ 
(Devamla) — Mutlak surette, sayın milletvekilinin de 
buyurduğu gibi yeterli değildir. Ama esas hedefleri
mize inşallah gelecekte ulaşabileceğimiz ümidiyle 
çalışmalarımız!' sürdürüyoruz. 

Bu vesileyle bütün konuşan milletvekili arkadaş
larıma burada bir defa daha teşekkürlerimi arz eder, 
hepinizi saygıyla selamlan. (ANAP ve HP şuaların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Bakan, bir dakikanızı istirham edeceğim. 
Sayın Hüseyin Avni Sağesen, sualiniz mi olacak

tı efendim? 
HÜSEYİN AVNİ SAĞESEN (Ordu) — Evet efen

dim. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
HÜSEYİN AVNİ SAĞESEN (Ordu) — Efen

dim, hayat emareleri gösteren her varlık, meteorolo
jik olay ve ona dayalı hizmetten yararlanmaktadır. 
Bu noktadan hareketle; Hükümetimizin, teşkilatı Baş
bakanlığa bağlamış olmasını çok olumlu bir gelişme 
olarak alkışlıyoruz. Bununla beraber Sayın Bakandan 
birkaç sualim olacak. 

Bildiğiniz gibi 1954 yılında Devlet Meteoroloji Teş
kilatının ihtiyacı olan birinci sınıf meteorolist yetiş
tirmek amacıyla ve NATO'nun da o zamanki telkin 
ve teşvikleriyle İstanbul Teknik Üniversitesinde Me
teoroloji Bölümü açılmıştır. O günden bu yana me
zun olan meteoroloji mühendisi adedi nedir? Bu si
zin teşkilatınız içindi; amaç o idi. Bugün teşkilatı
nızda istihdam etmekte olduğunuz meteoroloji mü
hendisi adedi nedir? Devlet Meteoroloji İşleri Genel 
Müdürlüğünde bu yıl için istihdam edeceğiniz me
teoroloji mühendisi adedi nedir? 

Diğer 'Sualim : «Bugün hava yarınki gibi olacak
tır» diye bir tahminde bulunsanız kapalı bir odada 
her gün; tahmin oranı yüzde 75'tir. 

BAŞKAN — Sual sorun lütfen efendim; tahmini
nizi değil... 

HÜSEYİN AVNİ SAĞESEN (Ordu) — Soruya 
geliyorum Sayın Başkanım. Bu konu, genelde karnu-
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oyunun yabancısı olduğu bir konudur Sayın Başka
nım. Onun için, ufak bir açıklamanın peşinden suali
mi arz edeceğim. 

O nedenle yüzde 75'in üstüne konulan her puan 
başarı puanıdır. Yüzde 75'e kadar olanı başarı sa
yılmaz. Demin bir arkadaşımın «yüzde 96, yüzde 
100'e vardık» şeklinde beyanı dünyanın hiçbir yerin
de mevcut değildir. 

Türkiye'de içinde bulunduğumuz 1984 senesi için
de tahmin oranı nedir? 

Meteoroloji Teşkilatımızın özellikle çevre kirlen
me ve kuHanmalarıyla ilgili olarak proje çalışmala
rına önümüzdeki hangi yıllar içinde başlayacağını 
öğrenmek istiyorum veya böyle bir proje yok mu? 

4 üncü bir sual : Daha önceki yıllarda İstanbul 
Teknik Üniversitesi Meteoroloji Bölümüne burs ve
rilmekte idi. Bu burslar sonra kaldırıldı, tekrar ve
rildi. Şu anda burs verilmekte mi veya vermeyi dü
şünüyor musunuz? 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Bakan yazılı da cevap verebilirsiniz. (ANAP 

sıralarından «Yazılı cevap versin» sesleri) 
Lütfen efendim, müsaade ediniz Sayın Bakan 

karar versin. 
Buyurun efendim. 
DEVLET BAKANI ABDULLAH TENEKECİ 

(Devamla) — Müsaade ederseniz, sizin bu mesleğe 
aşina bir arkadaşımız olduğunuzu biliyorum. 

HÜSEYİN AVNİ SAGESEN (Ordu) — Ben me
teoroloji mühendisiyim. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... 

DEVLET BAKANI ABDULLAH TENEKECİ 
(Devamla) — Biliyorum efendim, Hüseyin Avni Sağ-
esen; ben sizi tanıyorum. 

Yarın havanın nasıl olacağı konusundaki yüzde 
75 tahmininiz hakkında kısaca bir değerlendirme 
yapmak istiyorum, 

BAŞKAN — Efendim, lütfen Genel Kurula hi
tap ediniz. 

DEVLET BAKANI ABDULLAH TENEKECİ 
(Devamla) — Bugün dünva standartları yüzde 85 ci
varındadır. Bizde de yüzde 82'dir ve bugüne kadar 
yapılan bütün tahminlerin raporları elimizdedir, bunu 
arz edebilirim; yani yüzde 75'lerde değiliz, yüzde 
82'lerdeyiz. 

HÜSEYİN AVNİ SAGESEN (Ordu) —' Sualim 
yanlış anlaşıldı; yüzde 75 demedim. 

BAŞKAN — Lütfen efendim.., 

DEVLET BAKANI ABDULLAH TENEKECİ 
(Devamla) — Hayır, bir arkadaşımızın yüzde 95'ler-
den bahsettiğine temas etliniz. Esasında meteoroloji
de yüzde İOO bir hedefe gelmek mümkün değil; fa
kat geçmişimize bakılırsa, 1950'lıerden itibaren bu 
mesleğin aşinası olmam nedeniyle, aradaki fark kor
kunçtur. Bugünün mevcut teknik cihazları vasıtasıy
la, Halkçı Parti Grubu adına konuşan arkadaşımızın 
verdiği misale ulaşabileceğimizi ben de ümit ediyo
rum. Bu lj>ir tahmindir; fakat bugünkü standartlar 
yüzde 82'djr. 

Diğer sorularınıza müsaade ederseniz yazılı ola
rak cevap vereyim, çünkü teknik konular var. 

BAŞKAfN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan; buyu
runuz efendim. (Alkışlar) 

Son sö? Sayın Demir'in. Sayın Demir?.. Yok. 
Efendim, görüşmeler böylece son bulmuştur. 
Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 1985 

Malî Yılı Bütçesinin bölümlerine geçilmesini oyları
nıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilıtıiştir. 

(Bölümleri okutuyorum. 

h Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 
1985 Malî Yılı Bütçesi 

A — CETVELİ 
Prog. 
Kodu 

101 

111 

900 

Gejrıel yönetim ve destek 
hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
Meteorolojik rasat ve ana
liz hizmetlerinin düzenlen
medi ve geliştirilmesi hiz
metleri 
BAŞKAN — Kabul eden
ler. j« Etmeyenler. „ Kabul 
edilmiştir. 
Hiz|met progıramlaırına dağı
tılamayan transferler 
BAŞKAN — Kabul eden
ler.., Etmeyenler..i Kabul 
edilmiştir. 

Lira 

798 200 000 

4 543 400 000 

389 160 000 

TOPLAM 5 73» 76» 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler..,. Ka

bul edilmiştir. 
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2. — Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 
1983 Mail Yılı Kesinhesabı. 

BAŞKAN — Devlet Meteoroloji İşleri Genel Mü
dürlüğünün 1983 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Ta

sarısının bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyo

rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 

Prog. 

101 Genel yö 

A -

ödeneğin Çeşidi 

netim ve destek hizmetleri 

-CETVELİ 

Ödenek 
Lira 

485 232 000 

Gider 
Lira 

455 6901 195 

İptal edilmesi 
gereken ödenek 

Lira 

29 541 805 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

111 Meteorolojik rasat ve analiz hizmetlerinin dü
zenlenmesi ve geliştirilmesi hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına dağıtılamayan trans
ferler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

2 831 745 349 '1 871 076 689 

170-000 000 123 134 536 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

960 668 660 

46 865 464 

GENEL TOPLAM 3 486 977 349 2 449 901 420 1 037 075 929 

Böylece Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlü
ğü Bütçesi üzerindeki müzakereler ve oylamalar bit
miştir. Hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederim. 
(Alkışlar) 

C) ÇEVRE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

1. — Çevre Genel Müdürlüğü 1985 Malî Yılı 
Bütçesi 

BAŞKAN — Şimdi Çevre Genel Müdürlüğü 1985 
Malî Yılı Bütçesinin müzakerelerine başlayacağız. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır. 
Çevre Genel Müdürlüğü Bütçesi üzerinde söz alan

ları okuyorum : 
Grupları adına; Milliyetçi Demokrasi Partisi Gru

bu adına Sayın Faik Tarımcıoğlu, Halkçı Parti Gru
bu adına Sayın Arsan Savaş Arpacıoglu, Anavatan 
Partisi Grubu adına Sayın Rıfkı Atasever. 

Şahısları adına; Sayın Aziz Kaygısız, Sayın Edip 
özgenç, Sayın Mahmut Akkılıç ve Sayın Kemal Gök-
çora. 

Şimdi grupları adına söz isteyenlere söz veriyo
rum. 

Milliyetçi Demokrasi Partisi Grubu adına Sayın 
Faik Tanmcıpğlu, buyurun efendim. (MDP sıraların
dan alkışlar) 

Sayın Tarımcıoğlu, söz süreniz yarım saattir. 

MDP GRUBU ADINA FAİK TARIMCIOĞLU 
(Bitlis) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 1985 
Bütçe tasarısının ufak bir kalemini teşkil eden Baş
bakanlığa bağlı katma bütçeli idarelerden Çevre Ge
nel Müdürlüğünün Bütçesi şu anda yüksek huzurlan-
nızdadır. 

Üzüntü ve hayretle müşahade ediyoruz ki, bu cı
lız ve renksiz bütçeyle dev meselelerle uğraşması ge
reken ve mutlaka iyi, güzel, sağlıklı sonuçlar alması
nı beklediğimiz çok önemli bir devlet ünitesi; «Ben
den bu kadar, başının çaresine bak» vurdumduymaz
lığına ve anlayışına terk edilmiştin 

Çevre Genel Müdürlüğüne 5,5 trilyonluk bir büt-, 
çeden sadece 362 milyon TL.'lık ufacık bir dilim ay
rılmış, «Dostlar alışverişte görsün» kabilinden yasa 
savulmuş ve bu bütçeyle hiçbir ciddî iş görülemeye
ceği böylece peşinen kabul edilmiştir. Bu parayla bu-
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günkü hayat pahalılığında ve cari fiyatlarda bir orta
okul veya bir küçük hastane bile tamamlanamaz. Bu 
paranın ayrılmasıyla çevreye, tabiata, insana, yarınki 
kuşaklara, insanın nefes alma, temiz su içme hak ve 
özgürlüğüne yeterli önem verilmemiş ve keyfiyet bu 
şekilde tescil edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, Çevre Genel Müdürlüğü ül
kenin tabiat, tarih, kültür varlıklarının korunması 
amacıyla çalışmalar yapacak; çevre koruma prensip, 
politika ve programlarım hazırlayacak; hava, su ve 
toprak (kirliliğini tespit edecek, çevrenin korunması 
ve çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla gerekli tek
nolojiyi belirleyecek, uluslararası kuruluşlarla işbir
liği yapacak, ülkemizin kalkınma hedefleriyle çevre 
koruma tedbirlerinin birbirini tamamlayacak bir şe
kilde sağlıklı bir kalkınma, smaileşme ve şehirleşme
sinin gerçekleşmesini; yani insanca yaşama şartlarını 
araştıracak, 'bulacak, sonuçlandıracak ve yatırım ya
pacaktır. işte şimdi soruyorum: iBu parayla mı? Bu
nun cevabı ne yazık ki, yoktur. 

Baş döndürücü bir hızla gelişen insanoğlunun ta
biata hâkim olma mücadelesi,'binlerce yıl sonra tam 
insanoğlunun zaferiyle sonuçlandığı izlenimini vermiş
ken, tabiat acı 'bir faturayı, hem de hiç günahı yok
ken gelecek kuşakları topyekûn ilgilendirecek bir şe
kilde bizlerin âdeta gözlerine sokmuştur. 

Gayri adil bir şekilde oluşan sanayileşme, hızlı, 
çarpık, düzensiz bir kentleşme, yanlış kaynak kulla
nımı, kaynakların acımasızca ıtaJhrıibi ve israfı, vur
dumduymazlık, hoyratlık, temel eğitimsizlik önü
müze acı ve hazin bir tablo getirmiş ve insanoğlunu 
(köşeye sıkıştırmıştır. İnsanoğlu artık aklım başına 
toplamak zorundadır. Nefes alacak temiz havası, içe
cek ve kullanacak temiz suyu, başını dinleyecek sa
kin ve huzur dolu gürültüsüz bir tabiat köşesi ve 
vazgeçemeyeceği yeşillikleri artık tehlikeye girmiş, 
oturduğu büyük şehirler ona dar gelmeye başlamıştır. 
Çevreyi kirletmenin, hoyratça kullanmanın, akılsız
ca israfın faturasını gittikçe acı bir şekilde ödeme
ye başlamıştır. 

Yapılanlara bakıldığında; 1978 yılında bu dev 
meselelerle uğraşmak üzere Bakanlar Kurulu kara
rıyla kurulan Çevre Müsteşarlığı, 222 sayılı Çevre 
Genel Müdürlüğünün Kuruluş ve Görevleri Hakkın
da Kanun Hükmünde Kararname ile Çevre Genel 
Müdürlüğüne dönüştürülmüştür. Şimdi diyeceksiniz 
ki, «Ha müsteşarlık, ha genel müdürlük...» Ama, 
meseleye verilen önemi buradan anlamak mümkün
dür. Alınan mesafe, ayrılan bütçe, palyatif ve me

selenin özünden uzak tedbirlerin varlığı gözler Önün
dedir. 

1982 Anayasasının »bu konuya yaklaşımı son de
rece duyarlı, uygar ve ışık tutucu niteliktedir. Ana
yasanın 56 ncı maddesi, «Herkes, sağlıklı ve dengeli 
bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. 

Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığım korumak ve 
çevre kirlenmesini önlemek Devletin ve yurttaşın öde
vidir» demektedir.; Sağlıklı, dengeli, temiz bir çevre 
insanca yaşama hakkına sahip olan insanımız, hava
nın, suyun, toprağın, kısaca tabiatın korunmasını, 
etkili bir şekilde kullanılmasını, kullanırken de kir
lenmesinin ve elden çıkmasının önlenmesini, yeşil 
örtünün ve tabiî güzelliklerin korunmasını hem Dev
letten, hem de diğer insanlardan beklemek hakkına 
sahiptir. 'Devlete ve yurttaşlara bu önemli ve an
lamlı ödevi yüklemekle Anayasa bozulan ekolojik 
dengenin iadesini, korunmasını ve yurttaşlarının in
sanca yaşamasının asgarî şartlarını öngörmektedir 
ki, bu uygarca yepyeni bir yaklaşım demektir. 

Aynı anlayış ve espri içerisinde 11.8.1983 günü 
yürürlüğe giren 2872 sayılı Çevre Kanununun 1 inci 
maddesi Ikanunun amacılnı açıklarken çevreyi tarif 
etmiş, çevrenin korunmasını, iyileştirilmesini, topra
ğın ve doğal kaynakların en uygun şekilde kullanıl
masını ve korunmasını öngörmüş, su, toprak ve ha
va kirliliğinin önlenmesinden bahsetmiş ve bütün va
tandaşların ortak varlığı olarak; tekrar ediyorum, 
bütün vatandaşların ortalk varlığı olarak çevreyi an
lamlı ve memnuniyet verici bir yaklaşımla ve özel 
bir itina göstererek layık olduğu yerine oturtmuştur. 

Aynı kanunun 1 inci maddesi bugünkü ve gele
cek kuşakların sağlık, uygarlık ve yaşam düzeyinin 
geliştirilmesi ve güvence altına alınmasından bahse
derek, sosyal devlet olmanın umutlu ve ışıklı işareti
ni verdiği gibi, temiz bir çevrede yaşamak isteyen
lerin haklı haykırışlarını uygarlık ile özdeşleştirerek, 
güzel ve anlamlı bir örnek de getirmiştir. 

Söz konusu' Çevre Kanunu bu haliyle güzel ve 
doyurucu mesajlar veren modern ıbir kanundur. Her
kesin bu Kanunu tetkik etmesi gerektiğine inandığı
mı ifade etmek isterim. 

Bu Kanundan burada uzun uzun bahsederek de
ğerli vakitlerinizi almak istemiyorum. Ne yazık ki, 
kanunun çıkmasından bir yıl geçmesine, bu süre de 
emredici bir süre olmasına rağmen öngörülen yö
netmelik çıkarılmamış ve uygulama başlatılmamış
tır. En büyük mülkî amire verdiği bazı görevler do
layısıyla uygulayıcı mülkî amir olduğu halde, per-
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sonel, araç, gereç öngörülmemiştir. Mülkî amirin 
bu konuda, bu Kanunun emredici hükümlerini nasıl 
yerine getireceğine değinilmemiş olması bir ek
siklik olsa gerektir. 

Söz konusu kanun, Çevre Kirliliğini önleme Fo
nunum kurulmasına amirdir. Bu fonun, kanunun 
amaçlarına ve ülkelerine uygun bir şekilde yürütül
mesi çok geniş bir örgütlenmeyi, belirli ıbir uzman
laşmayı ve yetişmiş kadrolara olan ihtiyacı getirmek
tedir. İşte bunun için yukarıda öngörülen bütçeyi 
yeterli (görmediğimizi arz ve ifade etmiştim. 

Sayın milletvekilleri, Sayın Özal Hükümetinin 
Programının 60 inci sayfasında ele alınan çevre so
runlarıyla ilgili paragrafta, çevre sorunlarının be
lirli bölge ve şehirlerimizde toplum sağlığını ciddî 
ölçüde tehdit eder boyutlara ulaştığı, ifade edilmek
tedir. Ayrıca, memnuniyet verici bir şekilde, hızlı 
ve düzensiz şehirleşme ve sanayi tesislerinin belirli 
bölgelerde- aşırı yoğunlaşması sonucunda tabiî den
genin bozulduğu, büniın da çevre sorunlarına sebe
biyet verdiği açiklanmıştiTi Bu açıklamaya, mesele 
eksik vaz edilmesine rağmen, aynen katılıyoruz. Ne 
varki, çevre sorunlarının daha ziyade hava ve su kir
liliğinde olduğu ileri sürülmektedir ki, bu çok cılız 
ve sathî bir yaklaşımdır, çevre sorunlarını basite in
dirgemek anlamına gelir. Çevre sorunlarını beşikten 
mezara kadar uygarca, insanca, dengeli, uyumlu, adil 
bir yaşama şekli olarak görüyoruz; bu bir. 

İkincisi; hızlı ve düzensiz şehirleşmenin ye sana
yi erozyonunun; yani çok mahdut ve belirli bir yö-
j-ede sanayi tesislerinin toplanmasının, toplumumu
zun maalesef sergilediği gayri adil ve sağlıksız yapı
sının bir işareti olduğunu kabul ediyoruz. Ankara, 
istanbul, İzmir gibi büyük şehirlerin etrafındaki yüz
de 70'leri aşan gecekonduların, iç ve dış göçlerin an
lamı budur. 

Bu gayri adü tablo çevre sorunlarını kendiliğin
den içinden çıkılmaz hale getirmiştir. Bugün İzmit 
Körfezinin, Halic'in, Gemlik Körfezinin, İzmir Kör
fezinin ve Ankara'nın çıkmazı buradadır. Diğer coğ
rafî ve ekolojik şartlar ikinci planda kalmaktadır. 

- Aynı şekilde, Beşinci Beş Yıllık Planın 812 nci 
'Ve müteakip paragraflarında benzer yaklaşım gö
rülmekte; çevre sorunları sosyal olaylardan ziyade 
şehirleşme, erozyon, tabiî afetlerin sonucu ortaya çık
tığı ve tarımda modernleşmenin getirdiği çevre so
runlarından bahsedilmektedir ki, bize göre bu yak-
4aşım sathî ve eksiktir. Ayrıca, Beşinci Beş Yıllık 

Planda somut, kalıcı, çözücü öneriler kaynaklarıyla 
birlikte gösterilmemiştir. 

Sayın milletvekilleri, çevre sorunlarının, kirliliğin, 
tabiatın o ilahî dengesinin bozulmasının lüks olarak 
kabul edilmesi büyük bir talihsizliktir. Hele hele 
«hamal • kravat» tartışması bir zihniyetin tezahürü 
olarak acı ve vahimdir de. Bu beyan, basında bir sa
yın bakan tarafından ifade edilmiştir. Bir dil sürçme
si olarak bu beyanatın verildiğini kabul etmek iste
rim. Ben böyle isterim ama, Kültür ve Turizm Sayın 
Bakanının özürleri olup olmadığını bilemem. Yalnız 
ne var ki, çevre sorunlarını, yarınki ölü denizleri, çöl-
leşen ormanları, kaybolan ekolojik değerleri, kısaca 
insanın mutluluğunu avaz avaz bağıranların cahillik
le suçlanmasını sürçü lisan olarak kabul edemem. 
(MDP ve HP sıralarından alkışlar). 

Boğaz Köprüsüne maksatlı olarak «hayır» diyen, 
Türkiye'nin gelişmesine, büyümesine katkıda bulu
nacak bu gibi uygarlık eserlerine karşı çıkanların 
sloganlarını bir tarafa bırakalım, bunlardan bahset
meye büe değmez; ama en. akılcı, en gerçekçi, en 
olumlu yaklaşımları gösterenleri uygun alternatifleri 
getirerek bir inat uğruna yapılan yanlışlığı belirten 
ve elbette İyi niyetlilere cahiller sıfatının verilmesini 
izah etmek çok güç oba gerekir. (MDP ve HP sıra
larından alkışlar). 

Sayın mületvekilleri, 9.12.1984 Pazartesi günkü 
Hürriyet Gazetesinin son sayfasında dünyaca tanın
mış ilim adamı, araştırmacı Kaptan Cousteau şöyle 
haykırıyor; «Gökova'yı öldürmeyin». E, herhalde bu 
günün, adamı, anlı şanlı üstat da cahilin cahili olsa 
gerek!.. (MDP ve MP sıralarından alkışlar). Yoksa, 
denizdeki o ilahî dengenin hararet sonucu ortadan 
kalkacağını, kükürtdioksit gazının yükselmesi sonucu 
sülfürik asitli yağmurların o canım koylara zarar ve
receğini, «Turizm, turizm» diye yırtındığımız şu anda 
turizmi baltalayacağını nereden bilsin!.. 

İşte bu hazin mantık ve acelecilikle verilmiş ka
rarlar sonucu Zeytinburnu Çimento Fabrikası etrafa 
ölüm saçıyor. Kartal, Küçükçekmece ve Hereke'nin 
en güzel sahillerinde çimento tesislerinin ne işi var? 
O canım Bursa Ovasına, baston diksek yeşerecek o 
yemyeşü ovaya neye gerek sanayi tesisleri?.. Bu se
çim akılcı bir seçim midir? Tarımda kendi kendine 
yeten yedi ülkeden biriyiz, diye övünmemiz niye? 
Topyekûn tarım ürünlerini de mi ithal edeceğiz? «Sa
nayileşme için şimdilik ne yapılsa kârdır, Ötesi önem
li değildir» demek, gerçek anlamda kalkınma ve sa
nayileşmeyi sağlıklı kılar mı? Bence kılmaz ve ha-
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fife almak demektir. Elbette sanayileşeceğiz, bunun 
yolu yok; ama çevre, kalkınma ve sanayileşme üçge
nini o kadar hassas bir şekilde ayarlayacağız ki, ne 
çevre bozulacak, ne de tamiri imkânsız gayri adil 
erezyonlar olacak. Uyumlu ve dengeli kalkınmayı 
sağlayacağız; ama çevreyi de koruyacağız. 

Sanayileşmedeki gecikmenin utancı ile kalkınma 
planları ve şimdiki uygulama tabiata ihanet etme 
noktasında, «Vur abalıya» misali tam bir vurdum
duymazlık içerisindedir. Aynı şekilde, kıyıları üç -
beş kişiye kapatmak da denizi, tabiatı ve çevreyi ya
saklamak anlamına gelir. 

Sayın milletvekilleri, özellikle bugünlerde kış ge
lince gazete manşetleri hava kirliliği feryatlarıyla do
lar; hemen hemen hiçbir şey yapılmaz. İlkbaharın 
müjdesiyle beraber derin bir oh çekilir, mesele de 
bir müddet unutulur. Ankara'da hava kirliliği öldü
rücü boyutlara varmıştır. Soruyorum : Hükümet 
Programındaki sathî tedbirlerin hangisi uygulanmış 
ve sorun çözülmüştür? Ankara Valiliğinin Resmî Ga
zetede yayınladığı tebliğ neyi değiştirir ve paiyatif bir 
tedbirden başka ne ifade eder? 

İnsanoğlunun yaşama sevinci ve büyük özlemi; 
havası, suyu, toprağı, bitki örtüsü, denizleri, gölleri, 
nehirleri ile tertemiz bir çevrede yaşamaktır. Yoksa 
dünyaya zehirlenmeye, Hindistan'daki gibi kitle ha
linde bir anda ölmeye gelmedik. Bu olay, anlatmak 
istediğimiz şeyleri en acı bir şekilde ortaya koymak
tadır. Bu basit bir iş kazası sayılamaz, sanayileşme 
ile çevrenin uyumsuzluğundan, dengesizliğinden mey
dana gelmiştir. Aynı hal Murgul'da tedrici bir şekil
de olmuştur. Haliç bataklık halindedir. Porsuk Çayı, 
Nilüfer Çayı ve İzmit Körfezi zehir saçmaktadır. Sa
nayi artıklarının önlenmesi için yapılacak maliyet he
sapları çok daha ağır faturalar getirebilir. 

Bütçenin tümü üzerindeki görüşlerim saklı kal
mak üzere ifade edeyim ki, uzman arkadaşlarım ga
yet ilmî, müdellel beyanlarda bulundular. Bu konu
da kendimi yetkili görmüyorum; ama bir çevreci ve 
tabiat sever olarak, Çevre Genel Müdürlüğünün bu 
yetersiz bütçesine «hayır» diyorum. (Alkışlar) 

Arkadaşlar bu konunun sağı, solu olmaz; şu ve
ya bu parti mülahazası söz konusu olmaz. Mesele 
hepimizi, topyekûn hepimizi ilgilendirmektedir. Ya
rınlarımız bu meselelerde saklıdır. Çünkü, hep bera
ber nefes alıyoruz; aynı suyu, aynı toprağı kullanı
yoruz. Bunun için en önemli millî mesele olarak bu 
meseleyi ele alalım ve hep beraber çözüm arayalım. 

Çevre Genel Müdürlüğü ve çevre sorunlarıyla il
gili olarak daha çok şeyler söylenir; ama görüyorum 
ki, ne söylesem, «Kim okur, kim dinler varakı 
mühr-i vefayı» misali... 

Bu bakımdan sözlerime son veriyor ve hepinize 
saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Tarımcıoğ-
lu. 

Halkçı Parti Grubu adına Sayın Arsan Savaş Ar-
pacıoğlu; buyurunuz. 

HP GROBU ADINA-ARSAN SAVAŞ ARPA-
CIOĞLIU (Amasya) — Sayın Başkan, sayın milletve
killeri; Türkiye'de bugün büyük boyutlara ulaşan ve 
yarın için de tehlikesini daha,büyük boyutlarda his
sedeceğimiz çevre sorunları üzerinde Halkçı Parti 
adına görüşlerimi arz etmek için huzurlarınızdayım. 

Değerli milletvekilleri, bilindiği gibi özellikle için
de yaşadığımız yüzyılda endüstri ve teknoloji alan
larında meydana gelen olağanüstü gelişmeler, bir 
yandan insanın tabiat üzerindeki egemenliğini artırıp, 
hayat seviyesinin yükselmesini, onu daha muüu kı
lacak bir ortamın yaratılmasını sağlarken; öte yan
dan hızlı şehirleşme olgusunun da etkisiyle doğal den
gelerin bozulması, kaynakların yok edilmesi, insan 
hayatını tehdit edecek boyutlara varan toprak, su ve 
hava kirlenmeleri gibi vahim tehlikelere yol açmış
tır. 

1960'lı yıllarda, özellikle 1970'lerin başında ön
ce sanayileşmiş ©atı ülkeleri ve bu ülkelerin ağırlık
lı alarak temsil edildiği uluslanası kuruluşlar (NATO, 
ÖECD, AET ve Birleşmiş Milletler) insan - doğa 
dengesi, ekoloji, kirlenme konularını giderek artan bir 
ilgi ile izlemeye ve incelemeye başlamışlar, bunun so
nucunda çevre kirlenmesi, doğal dengenin bozulma
sı ve tahribi tehlikesinin tüm ülkeleri bir endişe 
dalgası halinde kapsadığı görülmüştür., 

Ülkemizde de daha önceki yıllarda fazla önem
senmeyen çevre sorunları ama bir yandan üyesi ol
duğumuz bu uluslararası kuruluşların gündeminde 
yer almaları, öte yandan da çevre sorunları ve çev
re kirlenmesinin çarpık kentleşme ve alt yapışız, prog
ramsız sanayileşme sonucunda yöresel olarak toplu
mu rahatsız edecek boyutlarda hissedilmeye başlan
ması Türkiye'de de üzerinde en çok konuşulan bir 
konu haline gelmiştir. 

Bugün bütçesini görüştüğümüz Çevre Genel Mü
dürlüğü, bu gelişmenin sonucunda Devletin çevre so
runları ve çevre kirlenmesinin çarpık kentleşme ve 
alt yapışız, programsız sanayileşme sonucunda yöre-
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sel olarak toplumu rahatsız edecek boyutlarda hisse
dilmeye başlanması Türkiye'de de üzerinde en çok 
konuşulan bir konu haline gelmiştir. 

Bugün bütçesini görüştüğümüz Çevre Genel Mü
dürlüğü, bu gelişmenin sonucunda Devletin çevre 
sorunlarına verdiği önemin bir ifadesi olarak 1978 
yılında Başbakanlığa bağlı müsteşarlık düzeyinde 
kurduğu merkezî karar ve koordinasyon biriminin 
bugünkü uzantısıdır. Kuruluşunun üzerinden 6 yıla 
yakın zaman geçmiş olmasına karşın, teşkilatın bu
günkü durumu, biraz sonra ayrıntılarıyla açıklaya
cağım gibi, üzülerek ifade edeyim ki, pek de parlak 
değildir. 

1980 yılından itibaren eski adıyla Çevre Müste
şarlığı ve yeni adıyla Çevre Genel Müdürlüğüne büt
çeden ayrılan ödenek fasılları ye toplam rakamları 
incelendiğinde ve enflasyon şartları da göz önünde 
tutulduğunda, çevre sorunları ile ilgilenmekte doğru
dan görevli Çevre Genel Müdürlüğüne bütçeden ay
rılan ödeneklerin, özellikle son iki yılda çok az ar
tış gösterdiği, reel olarak da gerilediği görülmekte
dir. 

Değerli milletvekilleri, çevre sorunları için büt
çeden ayrılan kaynakların reel olarak azalması ve 
Üstelik bunların hepsinin harcanmamış olması, sanı
yoruz, Hükümetin çevre sorunlarına ne ölçüde-önem 
verdiğinin, daha doğrusu "hiç ciddîye alınmadığının 
açık göstergesidir. Yasal alandaki gelişmeler bakı
mından da Hükümetin tutumu, yukardakinden pek 
farklı değildir. . 

11 Ağustos 1983 tarihinde yürürlüğe giren 2872 
sayılı Çevre Kanunu, bugün ülkemizde çevre sorun
larıyla ilgili düzenlemeleri yapan en önemli hukuk 
kaynağıdır. Ancak, bir nevi çerçeve kanunu niteli
ğinde olan kanun bazı genel prensipleri getirip, önem
li teknik notları yönetmeliklere bırakmıştır. 

Şimdi. Son idarî değişiklikler sırasında Yüksek 
Çevre Kurulunun kaldırıldığını biliyoruz. Çevre Müs
teşarlığı da Çevre Genel Müdürlüğü haline gelmiş bu
lunuyor. Bu gelişmelerden sonra Çevre Genel Mü
dürlüğü, kanunun öngördüğü yönetmelikleri hazırla
ma görevinde niçin gecikmiştir? Kanunun yürürlüğe 
girmesinden bu yana 16 aydan fazla bir zaman geçti
ği halde, bu konuda hiçbir yönetmeliğin yürürlüğe 
konmamış olması düşündürücüdür. Kanunun uygu
lanma şansı bu yönetmeliklere bağlı olduğu halde, 
böyle bir gecikmenin içine düşülmüş olması nasıl izah 
edilebilir? 

Bilindiği gibi, Çevre Kanununun öngördüğü yö
netmelikler diğer yönetmeliklerden çok farklı bir 
mahiyet arz etmektedir. Çeşitli kirlilik standartları bu 
yönetmeliklerle belirlenecektir. Havanın ne ölçüde 
kirlenmesi tehlikelidir? Hangi kirlilikler kabul edile
bilir? Bu sorulara cevap bulunması mühendisin, çev
re uzmanının, kimyagerin, hukukçunun ve ekonomis
tin beraberce çalışmasını sağlayacak bir ekip kur
makla mümkündür. Bu ekipler hazırlanmış mıdır? 
Bu uzmanlar sağlanmış mıdır? Çevre Genel Müdür
lüğü bu yönetmeliklerin yürürlüğe konulması için ge
rekli hazırlıkları tamamlamış ve çalışmalara başla
mış mıdır? 

Çevre Kanununun uygulanmaması, Türkiye için 
katlanılması mümkün olmayan üzücü sonuçlar do
ğuracaktır. Birincisi; hukuku ön planda tutma düşün
cesi, hukuka saygı düşüncesi zedelenecektir. Türkiye 
Cumhuriyetinin yürürlükte olan bu kanununu uygu
lamamak büyük hatadır; affedilmesi mümkün olma
yan bir hatadır. İkinci ve aynı derecede kötü bir so
nuç da; ülkemizde çevre kirliliği alabildiğine yaydır 
ve artarken, bu kirlilikleri kontrol altına alacak ku
rallar sistemini uygulamaya sokmamaktır. Bu sorum
luluğun altından kalkacak bir siyasî makam veya 
bürokrasi düşünülemez. O halde niçin bu gecikmekte
dir? 

Kuruluş Kararnamesi ile Çevre Genel Müdürlüğü
ne çok önemli görevler verildiği halde, bu genel mü
dürlük niçin giderek gerek bütçe, gerek personel sayı
sı bakımından küçülmekte, son derece güçlükle sağ
lanabilmiş sınırlı bilgi ve tecrübe birikimi mirasye
di gibi israf edilmektedir? 

2872 sayılı Çevre Kanununa göre yürürlüğe ko
nulması gereken yönetmeliklerin bir teki bile ha
zırlanıp yürürlüğe konulmadığı için, çevreye zarar 
vermesi söz konusu olabilecek büyük birtakım ya
tırımlar, enerji santralları, kimya fabrikaları, pet
rol tesisleri ve benzerlerinin hâlâ çevresel etki de
ğerlendirilmesi yapılmadan kurulmaları kararlaş-
tırılabilmekte, bu tür tesislerin yer seçimleri gelişi
güzel yapılabilmekte, bu yüzden hâlâ karasularımız
dan gelip geçen yerli ve yabancı yük gemileri, tank-
kerler beş para ceza ödemeden atıklarını, balasla-
Iarını denize boca edebilmekte, çöplerini atabilmek
te ve bu yüzden hâlâ mülkî idare âmirlerimiz bu 
Kanunla sahip oldukları çevreye zarar veren tesis
lerin faaliyetlerini kısmen veya tamamen sürekli ve
ya süreli olarak durdurabilme yetkilerini kullana
mamakta, verilmesi mümkün ve 5 milyon liraya 
kadar yükselen cezalar yazılamamaktadır. 
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Gerçekte, elindeki sınırlı sayıda yetişkin eleman
ların tümünü kaybeden Çevre Genel Müdürlüğünün, 
bu yönetmelikleri hazırlayabilmesi artık hiç kolay 
değildir. 

Ayrıca, bütçe ödenek tablosundan da görül̂ ,*". ile-* 
ceği gibi, toplam 362 milyon liranın yüzde 47 gibi 
büyük bir kısmı müşavir firma ye kişilere ödenece
ğine göre, bundan amaçlanan şey belli şahıs ve şir
ketlere pay çıkartmak mıdır sorusu akla geliyor. 

Sayın milletvekilleri, şimdiye kadar izlenen sa
nayileşme politikalarında çevre sorunları ne tesis
lerin proje, maliyet ve kâr hesaplamalarında, ne de 
kuruluş ve işletme aşamalarında dikkate alınma
mıştır. 

Yer seçimi doğru yapmak şartıyla sanayi tesisle
rinin, fabrikalar, rafineriler ve santralların çevreye 
verecekleri zararı asgariye indirecek yöntemleri 
teknolojik olarak mevcuttur. Bu ek tesislerin işlet
menin maliyetini artıracağı da doğrudur. Ne var 
ki, gözden kaçan nokta arındırma, temizleme vesair 
tesislerin çevre kirlenmesini engelleyerek sağlaya
cakları pozitif iktisadî katkılardır. Gerçekten bu 
tür ek tesisler, maliyetlerinin kat be kat fazlasıyla 
ekonomik yarar sağlamaktadırlar, örnek olarak; 
toplam yatırımın çok küçük bir oranı kadar ek bir 
yatırımla yapılacak bir arıtma sisteminin, sanayi 
tesisinin çevresindeki tarımsal üretim üzerinde sağ
layacağı çok olumlu katkıları düşünün. Musul'da
ki Bakır işletmelerinin yanlış yer seçimi nedeniyle 
ve gerekli çevre koruma tedbirleri alınmadığı için, 
çevrede tarım faaliyetlerini sona erdirdiği ve bu 
yüzden köylülere her yıl milyonlarca lira tazminat 
ödendiği göz önüne alınırsa, sanıyoruz meselenin 
iktisadî önemi somut olarak görülmüş olur. 

Meselenin iktisadî boyutunun yanı sıra, insanî 
bir yönü de vardır. Çevre sorunları, bu iktisadî et
kilerine ek olarak daha küçük yaşlarda, insan ha
yatı üzerinde büyük etkiler yaptığı gibi, ileri yaşlar
daki ihsanların da ömrünü kısaltmaktadır. Yaş or
talamasının 57 olarak saptandığı Türkiye'nin, ya
kın komşularında bu rakam, istatistiklere göre, 70 
yaşın üzerinde belirtilmiştir. Bu da gösteriyor ki, 
hava kirliliği olmayan, daha temiz ve yeşil bir çev
reye sahip ülkelerde insan ömrü daha sağlıklı ve 
uzun olmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, bugün dünyada, çok önem 
verilen ve önlemler almak için titizlikle çalışılan 
çevre sorunları, yurdumuzda da zaman zaman teh
likeli boyutlara ulaşmaktadır, tşte Haliç, işte izmit 

Körfezi, işte İzmir Körfezi ve yurt düzeyinde somut 
Örneklerini saatlerce verebileceğimiz daha nice mi
saller.... 

Sorunlar pek çok sayın arkadaşlarım. Misal ola
rak termik santralları ele alalım: Termik santralla
rın doğayı kirletici özellikleri tartışmasız kabul 
edilmektedir. Bu santrallarda yakılan fosil yakıtlar
la, çevreye yaydıkları kükürtdioksit ve geniş hacim
li tozlar nedeniyle küllerini hava, su ve diğer doğal 
kaynaklara saçarak yoğun kirli ve bozuk alan oluş
tururlar. 

Böyle bir termik santralın kurulduğu bölgedeki 
kirli hava bitki örtüsünü yakar ve kavurur, evcil 
hayvanların verimi azalır, sular bulanıklaşır. Ayrı
ca bu bölgedeki tarımsal üretimde de etkilenmeler 
görülür. Bu nedenlerdendir ki, bir bölgeye termik 
santral kurulacağı zaman o bölgenin tarımsal ve 
turistik potansiyelinin öneminin de göz önünde tu
tulması gerekir. 'Bu, sadece sosyal değil, aynı za
manda da iktisadî bir zarurettir. 

Sanayide enerji üretiminde kullanılan soğutma 
suyu deniz veya nehirlerden sağlanır. Isınmış hal
de tekrar alındığı kaynağa boşaltılan bu su nedeniy
le su kaynaklarının normal ısısı yükselir, suyun ok
sijen miktarı azalır, suların termik kirlenmesi sonu
cu balık gibi ürünler kaybolur, doğal kaynaklar bo
zulur. 

Bu takımdan, Sayın Hükümetin görevi, termik 
santral kurulurken yer seçimini doğru yapmak, 
santralın yaratacağı iktisadî ve sosyal zararları ma
liyet unsuru olarak mutlaka dikkate almaktır. 

Çevreyi korumanın en iyi yolu, kirlenmesinin ve 
zarar verici unsurların oluşmasını önlemek olacak
tır. Sonradan bunların etkisiyle savaşmak akılcı, 
iktisadî ve gerçekçi olmaz. 

Türkiye bir tarım ülkesidir ve bu tarım arazile
rinin kirlenmesi ve bozulmasının gerek verim düşük
lüğüne yol açması, gerekse sağlığa etkileri dolayı
sıyla önemli sonuçları vardır. 

Sayın milletvekilleri, bütün bu sorunların belki 
kısa vadede gözle görülür, elle tutulur zarar ve olum
suzluklar yaratmadığı, dolayısıyla kaynak kullanı
mında öncelikle sıralamasının da en sonlarında yer 
almaları gerektiği gibi bir düşünce ilk bakışta cazip 
gelebilir. Kanaatimizce Hükümetin yanlış tutumu 
da bu mantıktan kaynaklanmaktadır. Oysa bugün 
bu sorunları görmezden gelir ve hep ileriye, belir
siz bir tarihe ertelersek, tıpkı Ankara'nın hava 
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kirliliği sorununda olduğu gibi, âdeta çaresiz ve eli, 
kolu ıbağlı kalabiliriz. Meselelerin üzerine henüz kü
çükken, kangren haline gelmeden gitmek hem en 
sağlıklı, hem de en ucuz yoldur. İzmir Körfezin
de, Haliç'te, İzmir Körfezinde bu fırsatı kaçırdık; 
hiç değilse bundan sonrakilerin üzerine şimdiden 
gidelim. 

Sayın milletvekilleri, geçmiş yıllarda izlenen ve 
yine o yanlış, mesnetsiz mantıktan kaynaklanan po
litikaların acısını tüm Ankaralılar bugün maalesef 
somut olarak yaşıyorlar. 

Ankara'nın hava kirliliği sorununa hâlâ kesin 
bir çözüm getirilmediğini üzüntüyle görüyoruz. Şeh
rin ısınma sistemi değiştirilmedikçe bu soruna çö
züm bulunmasının imkânsızlığı ortadadır. Kömür 
ve fuel-oil yerine, elektrik ve gaz kullanılması son 
bir yıldır ısrarla öne sürülüyor. Bu konuda bir ön-
hazırlık var mıdır? Bir etüt, bir proje hazırlanmış 
mıdır? Bu konuda yerli ve yabancı uzmanlardan 
istifade yoluna gidilmekte midir? Japon uzmanla
rın şu anda yürüttükleri çalışmayı takdirle karşılı
yoruz; ama bu, mevcut kirliliğin kaynaklarının bi
limsel bir şekilde tekrar^ incelenmesinden ibarettir. 
Asıl sormak istediğimiz şudur: Çözüm için ne ya
pılıyor? 

Sayın Başbakan Ankara'nın hava kirliliğini ön
lemek maksadıyla Sovyetler Birliğinden alınacak 
tabiî gazın ısınmada kullanılacağını ifade etmiştir. Bu 
doğru ise, ısınmada gaz kullanmak için teknik çalış
maların ön hazırlıklarına başlanmış mıdır? Bunun 
maliyeti hesaplanmış mıdır?. 

Bunca tartışmaya, konuşmaya, şikâyetlere ne
den olan bu konuda ilgililer neden sessizliği tercih 
ediyorlar? Çözüm bulunması bir yana, hatalı atılan 
adımlar kirliliği daha da artırmıştır, ilgililerce gerekli 
ye köklü tedbirler alınmadığı takdirde Ankara gibi, 
Türkiye'nin daha birçok ili de hava kirliliği tehli
kesi ile karşı karşıya kalacaktır. Hava kirliliği ge
çici tedbirlerle önlenemez. Uygulanacak planlar, 
getirilecek teknoloji ve harcanacak para bir tercih
ler sisteminin bütünlüğü ile başarılı olacaktır. Bu 
sistemin uygulanması da ancak hukukî esaslara da
yalı yollarla olabilecektir. 

Türkiye'de hava kirliliği halen 34 kent ve 23 
ilçedeki yaşamı büyük çapta tehdit etmektedir. Bu
ralarda hava, çimento, gübre, maden, şeker, petrol, 
fcimya ve kâğıt sanayii tarafından kirîetimektedir. 
Zehirli gaz ve toz saçarak çevreyi hızla ve tehlike
li boyutlarda kirleten sanayilerin kent ve ilçe mer

kezlerine yakm yerlerde kurulması tehlikeyi danada 
artırmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, arz etmeye çalıştığım çevre 
sorunları bu kadar yoğun, çeşitli, acil ve birçoğu 
artık etkilenemez bir hal almışken, sorunları tespit 
ederek üzerine gitmekle yükümlü Çevre Genel Mü
dürlüğüne 1985 Yılı Bütçesinde, trilyonları telaffuz 
etmeye alıştığımız enflasyonist bir ortamda, 362 
milyon lira gibi cüzî bir ödeneğin ayrılmış olması 
ve izlenen personel politikası, Hükümetin çevre so
runlarını maalesef ne kadar hafife aldığını göster
mektedir. 

Altını çizerek belirtmek istiyorum ki, çevre sp-
runlarıyla İlgilenmek, onların üstüne gitmek, Sayın 
Hükümetin ve özellikle Sayın Enerji ve Tabiî Kay-. 
naklar Bakanının sandığı gibi lüks değil, hayatî 
önemi haiz bir zarurettir. Uzun uzun ifade etmeye 
çalıştığım çevre sorunları, her şeyden önce milyon
larca insanımızı; yani en değerli millî servetimizi 
doğrudan etkileyen, her gün yüz yüze kaldıkları so
runlardır. Bu sorunlara şimdi ayıracak kaynağımız 
yok, daha sonra ileride kalkınınca ele alırız, gibi bir 
yaklaşım (üzülerek ifade ediyorum, Hükümetin yak
laşımı budur), haklı bir gerekçenin ifadesi olarak 
kabul edilemez. Çünkü, bu sorunların çözümü için 
harcanan her lira kendisini kısa sürede kat kat ge
ri ödeyecektir. 

Günümüzde Batı dünyasında en kârlı yatırımlar 
arasında çevre korunması alanında yapılan yatırım
lar yer almaktadır. Sanayi tesislerinin projelerinin 
hazırlanması esnasında yapılan fayda ve maliyet 
analizlerinde tesisin sadece direkt fayda ve maliyet
leri değil aynı zamanda endirekt etkileri de dikkate 
alınmalıdır. Kurulacak her türlü sanayi tesisinin çev
reye vereceği zarar, ekonomik, sosyal, sağlık, kir
lenme vesair hesaplarla projenin maliyet kalemine 
eklenerek kârlılık hesapları ona göre düzenlenme
lidir. Bu yaklaşım Batı ülkelerinde sadece kamu 
yatırımları için değil, aynı zamanda özel sektör ya
tırıra ve projelerinde de, özellikle 1950'ler sonrasın
da egemen olmaya başlamıştır. Hükümetin bir
an önce vurdumduymazlığını terk ederek 20nci yüz
yıla yakışan bir tutum takınması en samimi dileği
mizdir. 

Sayın milletvekilleri, bu bütçe ile çevre sorunları
nın üstesinden gelinemeyeceği, mevcut vurdumduy
mazlık devam ettirildiği sürece sorunların birike
ceği -ve bu nedenle her yıl daha büyük boyutlarda 
tekrar gündeme geleceği konusunda hiç şüphemiz 
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yoktur. Sayın Hükümeti uyarmanın görevimiz oldu
ğunu ifade etmek isterim. Bugün sizin çevre sorun
larına ayırmaktan ve harcamaktan kaçındığımız ve 
lüks olarak addettiğiniz her lirayı müstakbel hükü
metler ve dolayısıyla toplumumuz katbekat ödemek 
zorunda kalacaktır. 

Hükümetin, günü kurtarmak siyaseti, ne yazık 
ki, bu konuda da geçerlidir. Bu yanlış bir politika
dır. Ülkenin doğasının ve ekonomisinin bugününü, 
daha da önemlisi geleceğini tehlikeye atmaktadır. 
Eğer ekonomik kalkınmamızın insanların refahını 
artırmayı amaçladığına, ekonominin insan için var 
olduğuna inanıyorsak ve çocuklarımıza yaşanabi
lir bir ülke devretmek istiyorsak bu politikayı, bu 
insansız çözüm yaklaşımını benimsememiz ve onay
lamamız mümkün değildir. 

Yüce Meclise grubum adına saygılarımı sunuyo
rum. (HP sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Arpacıoğ-
lu. 

Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Ali Rıfkı 
Atasever, buyurun. (ANAP sıralarından alkışlar) 

ANAP GRUBU ADINA ALİ RIFKI ATASE
VER (Tekirdağ) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri; sanayileşme, kontrolsüz nüfus artışı ve düzen
siz şehirleşme, yüzyılımızın bu yaşadığımız son çey
reğinde pek çok ülkede ve memleketimizde görülen 
Çevre problemlerinin başlıca sebeplerindendir." 

Hava, su ve toprak kirlenmeleri, tedbirleri alın
madığı takdirde, büyük tahribatlara yol açar ve bu
nun zararını bütün fertler hayatları boyunca öder
ler; toplumun sağlığı bozulur, üretim düşer. Kısa
cası iyi bir çevre, iyi bir toplum yaratır. 

Hükümet Programında çevre sorunlarına yer ve
rilerek bunlara karşı alınacak tedbirler belirtilmiştir. 
Başta Ankara olmak üzere, hava kirliliğinin sağ
lık açısından ciddî tehlikeler yarattığı, çeşitli şehir
lerimizde gerekli tedbirlerin alınması, bu maksatla 
iyi kaliteli ve yeterli miktarda yakıt temini, bunun 
yurt içi üretimle gerekirse ithal yoluyla sağlanması, 
orta ve uzun vadede ise, daha köklü çözümlerin ge
tirilmesi için proje hazırlıklarına başlanması, mer
kezî ısıtma tesisleri imkânlarının araştırılması ve bu 
şehirlerimizde nüfûsun yoğunlaşmasını azaltıcı ted
birlerin alınması üzerinde durulmuştur. 

Ayrıca, Marmara Denizindeki, Haliç'teki, İzmit 
ve İzmir körfezlerindeki su kirlenmelerinin ulaştığı 
ciddî ve tehlikeli durumlar için mevcut sanayi tesis
lerinin tasfiye işlemlerine titizlikle uymalarının sağ

lanması, tesis dışına zararlı artık maddelerin akması
nın önlenmesi de Hükümet Programında üzerinde 
önemle durulan hususlardır. 

ÖMER KUŞHAN ı(Kars) — Hükümet programı
na yazmak yetmiyor. Para lâzım, para.... 

ALİ RIFKI ATASEVER (Devamla) — Buluruz 
sayın milletvekili. (ANAP sıralarından «Bravo» ses
leri). 

ÖMER KUŞ/HAN (Kars) — Bütçe bakkal def
teri, değil, aktarma olmaz. 

ALİ RIFKI ATASEVER (Devamla) — Çevre 
sorunları konusu 1985 Yılı Programında da ele alı
narak bazı tedbirler getirilmiştir. Bunlar özetle: 

Çevre Kanunu ve yönetmelikleriyle Gayrî Sıhhî 
Müesseseler Yönetmeliği arasında bütünlük sağlan
ması; 

Yatırımların projelendirilmesi, ön izin, tesis izni, 
proje değerlendirme ve üretim safhalarında çevre 
faktörünün sistematik olarak değerlendirilmesi; 

İçme ve kullanma suyunda insan sağlığının gerek
tirdiği şartların yerine getirilmesi için çalışması; 

Alıcı ortam ve atık standartlarının düzenlenmesi 
gibi konulardır. 

Çevre sorunları konusunda yapılan çalışmalar il
gili kurum ve kuruluşlarla birlikte Başbakanlığa bağ
lı olarak kurulan Çevre Genel Müdürlüğünde sürdü
rülmektedir. Bu çalışmalarla; çevrenin korunması, 
iyileştirilmesi, arazi ve tabiî kaynakların en uygun 
şekilde kullanılması ve korunması, su, toprak ve ha
va kirliliğinin önlenmesi, bitki ve hayvan varlığı ile 
doğal ve tarihî zenginliklerimizin korunması amaç
lanmaktadır. 

Ankara'nın hava kirliliği konusu yılların getirdi
ği ihmallerin bir neticesidir. Bunun kısa, orta ve 
uzun vadede tedbirlerinin alınması bir zarurettir. Bu 
hava kirliliği her ne kadar kötü kaliteli linyit kömü-
rünün soba ve kaloriferlerde yakılması sonucunda 
meydana gelen baca gazlarından doğmakta ise de, 
Ankara'nın elverişsiz meteorolojik ve topografik du
rumunun da bu kirlenmeye önemli ölçüde katkıda 
bulunduğu ve durumu daha da ağırlaştırdığı aşikâr
dır. Bu noktada Hükümetimiz ile Japonya Uluslarara
sı İşbirliği Ajansı arasında bu yıl imzalanan Teknik 
İşbirliği Anlaşmasının çok önemli bir adım olduğu
nu tebarüz ettirmek isterim. Anlaşma; Ankara ha
va kirliliğinin temel faktörlerinin incelenmesini, Hü
kümet tarafından halihazırda yürütülmekte olan 
projelerin değerlendirilmesini ve ülkemizdeki mev
cut sosyoekonomik şartlara uygun hava kirliliğinin 
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kontrol tedbirlerinin hazırlanmasını" amaçlamakta
dır. 

Araştırmalar Japon Hükümetince finanse edil
mekte olup, bir kısım cihaz ve malzemeler de proje 
sonunda Türkiye'de bırakılacaktır. Su çalışmalar 
Aralık 1985 yılında sonuçlanacak, böylece Ankara' 
nın hava kirliliğini önleme konusunda ilik defa önem
li ve gerekli bilgiler sağlanmış olacaktır. 

Çevrenin korunması, iyileştirilmesi ve kirlenme
nin önlenmesi amacıyla, Türkiye genelinde çeşitli 
projelerin hazırlık ve uygulama çalışmalarının yanı 
sıra, 2872 sayılı Çevre Kanununun ihtiyacı olan yö
netmelik ve standartların da süratle çıkarılması ge
reklidir. 

Günümüzde endüstri ve teknoloji alanında mey
dana gelen ilerlemeler, bir yandan insan refahını yük
seltirken, diğer yandan da hızlı şehirleşmeler ve sa
nayileşmeler tabiî dengeleri bozmakta ve çevreyi 
kirletmektedir. Bu du.rum ülkemizde de görülmek
tedir. 

Bunlardan ötürü çevre kirlenmesinin önlenmesi, 
tabiî çevrenin korunması ve geliştirilmesi konuların
da Başbakanlık Çevre Genel Müdürlüğü görevlen
dirilmiştir. Ancak, bu görevlendirmede çevre koru
ma konusunda hukukî, teknik düzenlemeler yapmak, 

•tedbirleri almak ve alınmasına yardımcı olmak gibi 
koordinatör vasfı ile de Çevre Genel Müdürlüğü, 
diğer icracı bakanlık, ve kuruluşlar arasında koordi
nasyonu sağlamaya çalışmaktadır. 

Görüldüğü kadarıyla, bu koordinatör vasfının da 
ötesinde, mevzuat bakımından bağlayıcı ve yaptırı
cı nitelikte teçhiz edilmesi, önlemler konusuna bir 
dinamizm getirecektir kanaatindeyiz. Temennimiz, 
Önümüzdeki yıl bu önemli hizmetleri yerine getirme
ye imkân veren meblağa sahip bir bütçe ile çevreyi 
ve çevre sağlığını koruyan, çevre kirlenmesini önle-. 
meye, çevreyi geliştirmeye matuf tedbirlerin uygu
lanması için yapılan çalışmalara titizlikle devam edil
mesidir. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. (ANAP sırala
rından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Atasever. 
Değerli milletvekilleri, Sayın Necip Oğuzhan Ar-

tukoğlu bir hatırlatmada bulundu. Bu hatırlatmayı 
sizlere iletmek istiyorum. 

Burada yapılan bütün konuşmalar tutanaklara 
geçiyor. Bu tutacaklar herkes tarafından okunuyor, 
inceleniyor. Bunlar çocuklarımıza, torunlarımıza ve 
gelecek nesillere kalacaktır. Sayın arkadaşımızın bir 

hassasiyeti var ve diyor ki, «Hatipler yanlış ifadede, 
telaffuzda bulunuyor ve yanlışlıklar yapıyorlar. Bun* 
ların düzeltilmesi hukuk ve millî irfanımız yönünden 
gereklidir.» 

Ben şahsen bazı arkadaşlarımıza ufak tefek ikaz
larda bulunuyorum; fakat alınganlıklara meydan ver
diğini seziyorum. Halbuki, yanlış ifade edilen konuş
maları düzetlmek görevimiz. m 

Sayın arkadaşımızın hatırlatmada bulunduğu ko
nu, Çevre Genel Müdürlüğü ile ilgili kanunda «Atık
lar» diye geçen kelime «artıklar» şeklinde telaffuz 
edilmekte. Bu yanlış. Sonra, «yönetmelik» kelimesi 
«yönetmenlik» şeklinde ifade ediliyor ve bu da yan
lış geçiyor. 

'Ben biraz daha yaşlı ve tecrübeli olduğum için 
bunlara benzeyen yanlışlıkları arkadaşlarıma bazen 
hatırlatmak istediğimde, hafif alınganlıklar olduğunu 
müşahade ettim. Onun için fazla üzerinde durmuyo* 
rum; ama arkadaşım bu konuda hatırlatmada bu
lunduğu için artık vacip oldu, ifade ettim. 

özür dilerim. (Alkışlar). 

Şimdi, şahısları adına söz isteyenlere geçiyoruz. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

ALAATTİN FIRAT (Muş) — Sayın Başkan, ufak 
bir açıklamam olacak, söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Fırat. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
ALAATTİN FIRAT (Muş) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri; Çevre Genel Müdürlüğü, Başbakan
lığa bağlı, tüzelkişiliğe sahip, katma bütçeli bir ge
nel müdürlüktür. Bu genel müdürlüğün, fonksiyon ve 
yetkileri - aynı zamanda raportörü bulunduğum bir 
genel müdürlüktür - raporumuzda açık bir şekilde 
belirtilmiştir; özellikle o konuya temas etmek istemi
yorum. 

Çevre Genel Müdürlüğünün 1984 Yılı Malî Büt
çesi incelendiği zaman, görülüyorki aslında milyarlar
la ifade edilmeyen mütevazi bir bütçedir. Raporu* 
muzda bir hususu vurgulamış bulunuyoruz; tam bir 
açıklık getirilmediği için, bazı arkadaşlarımızca da 
birtakım sorulara muhatap kaldık, bu vesile ile bu
nu izah etmek istiyorum. 

Raporumuzda, yatırım ödeneklerinde görülen bir 
artıştan bahsediyoruz ve bu artışın 1985 yılında uy
gulanacak iki projeden kaynaklandığını ifade edi
yoruz. Değerli arkadaşlarım, bu iki projeden birin
cisi, çevre kirlenmesine duyarlı havzaların sanayi 
yer seçimi yönünden irdelenmesi; ikincisi ise, Tür-
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kiye'de enerji kullanımı ve-meydana getireceği kirli
lik alternatif araştırmasıyla ilgilidir. 

Değerli arkadaşlarım, Çevre Genel Müdürlüğü 
bu fonksiyonlarını yerine getirirken - aslında, her 
şeyden evvel yatırımcı bir genel müdürlük olmadığı 
düşüncesiyle, genel müdürlük bütçesi üzerinde ince
leme yapmakta yarar vardır - büyük ölçüde koordi
natörlük hizmeti görmektedir. Nitekim bu iki büyük 
projenin gerçekleştirilmesi ilgili bakanlıklarla; me
sela bunlardan bir tanesi, «çevre kirlenmesine duyar
lı havzaların sanayi ve yer seçimi yönünden irdelen
mesi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Bayın
dırlık ve İskân Bakanlığı, Tarım Orman ve Köyiş-
leri Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret bakanlıklarıyla, on
ların desteği ve Çevre Genel Müdürlüğünün koordi
natörlüğü ile ancak mümkün olabilir. Dolayısıyla, 
bütçesinin mütevazi olarak görünmesi, biraz da bu 
yönden kaynaklanmaktadır. 

Çevre ve insan birbirinden ayırt edilemeyen iki 
Önemli unsur ve her şeyden önce çevre, sanayiin ge
lişmesiyle birlikte, gelişmeye paralel olarak insan 
unsuru için büyük yarar olmak yanında, aynı şekil
de çevrenin doğurduğu kirlenmeden dolayı, doğru
dan doğruya insanı etkileyen, insan unsurunu et
kileyen sorunlar da meydana getirmektedir. 

Anayasamızın 56 ncı maddesi «Herkes sağlıklı ve 
dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir.» 

- Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve 
çevre kirlenmesini önlemek Devletin ve vatandaşların 
ödevidir» demektedir. 

Ayrıca, Anayasamızın 63 üncü maddesiyle geti
rilen; «Devlet, tarih, kültür ve tabiat varlıklarının 
ve değerlerinin korunmasını sağlar, bu amaçla des
tekleyici ve teşvik edici tedbirleri alır» hükümleri 
gereğince, ülkemizde hem kirlenmenin önlenmesi, 
hem de tabiî çevrenin korunması ve geliştirilmesi 
amacıyla görevli Çevre Genel Müdürlüğünün önü
müzdeki yıllarda bütçesine konacak ödeneklerin ar
tırılmasında bir zaruret olduğunu da ifade eder; as
lında çevre kirliliğinin giderilmesinin Devlete ödev 
olarak verilmesi yanında, vatandaşlara da, bizlere 
de, hepimize de verilen bir görev olduğu temenni
siyle, söz konusu bütçenin ilgili genel müdürlüğe, 
Devletimize ve Milletimize hayırlı olmasını diler, he
pinize saygılarımı sunarım. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Saym Fırat. 
Sayın Aziz Kaygısız buradalar mı efendim? Yok. 

Edip özgenç burada mı? Burada. 
Sayın özgenç; lehinde mi, aleyhinde mi? 
EDİP ÖZGENÇ (İçel) — Üzerinde efendim. 
BAŞKAN — Edip özgenç, üzerinde. 
Sayın Muzaffer İlhan Burada mı? Yok. 
Sayın Mahmut Akkılıç burada mı? Yok. 
Sayın Kemal Gökçora burada mı? Yok. 

İSMAİL SARUHAN (Ankara) — Lehinde söz 
istemiştim Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Lehinde İsmail Saruhan, buyurun; 
süreniz 10 dakika efendim. 

İSMAİL SARUHAN (Ankara) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri; Başbakanlık Çevre Genel Mü
dürlüğü 2222 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname 
gereğince hükmî şahsiyet kazanmış bir genel mü
dürlüktür. Bu genel müdürlüğün görevleri, Türkiye' 
nin çevre korunması, arazi ve tabiî kaynakların ko
runması, su, toprak, hava kirlenmesini önlemek, ül
kenin bitki ve hayvan varlığını korumak ve diğer iş
leri yapmaktır. 

Anayasamızın 56 ncı ve 63 üncü maddeleri, her
kesin sağlıklı ve dengeli bir çevre yaşama hakkına 
sahip olduğunu ve Devletin tarihî ve kültürü koru
masını emretmektedir. 

Şimdi, söz konusu genel müdürlüğün 1985 Yılı 
Bütçesi, bir önceki yıla göre yüzde 28'lik bir artış 
sağlamış ise de, Anayasanın emrettiği görevlerini ifa 
edebilmesi için bu, elbette yetersizdir. 

Bu genel müdürlüğün, diğer bakanlıklar arasında
ki koordinatörlük görevlini yapması yanında, ülkede 
halletmesi gereken birçok husus vardır, özellikle 
Başkentimizin hava kirliliği en büyük sorun olarak 
ortada bulunmaktadır. Türkiye'nin beyni olması do
layısıyla Türk Devletinin tüm yöneticileri Ankara'da 
bulunmaktadır ve fevkalade sağlıksız bir hava içe
risinde yaşamaktadırlar. Dolayısıyla Büyük Atatürk' 
ün, insan sağlığına dair beyanlarının burada ta
hakkuk etmeyeceği aşikârdır. Şu halde, Ankara ha
va kirliliğinin önlenebilmesi için, her şeyin ötesinde; 
Ankara'nın belli yerleşim yerlerinin elektrikle ısıtıl
ması esas alınmalıdır. Türkiye'de, sadece Ankara'nın 
hava kirliliğini önleyecek hidroelektrik santralı kurul
malıdır; başka çözümü yoktur. Elektrikle ısıtılmada 
kış ayları için özel elektrik tarifesi uygulanmalıdır. 
Bu özel elektrik tarifesinin diğer dönemlere göre 
ucuz olması lazımdır. Bunun belki yatırımı biraz pa
halı olur ama, önemli olan, Ankara'da yaşayan in
sanların kurtarılmasıdır. Giderek nefes alınamaz ve 
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yaşanamaz şehir olmaktan kurtarılması, şehrin hid
roelektrik santralından elde edilecek elektrikle ısıtıl
masına bağlıdır. Bunun için şu hususlar üzerinde 
durmakta yarar vardır: 

İBugün için tedbir alınmamış, kış aylan geldi; ba
sın toplantılarıyla hava kirliliği mücadelesinden bir 
netice alınamaz kanaatindeyim. Tedbirler geçici ol
maktadır, Oysa kalıcı tedbirler biran önce alınmalı-
dıı. Gelecek neslin ve geleceğin Türk Devletinin yö
neticilerinin bu pis havadan korunarak, daha sağ
lıklı şekilde Ankara'da yaşamasına imkân tanınması 
gerekmektedir. 

Sayın milletvekilleri, bunun için biz, Çevre Ge
nel «Müdürlüğünün bu bütçesiyle-diğer sayın millet
vekili arkadaşlarım da söylediler-sanıyoruz gelecekte 
daha iyi tedbirlere başvuracağına inanıyoruz. Bu iti
barla, Hükümetimizin çalışmaları bu sahada da et
kinliğini gösterecektir, tyi sonuçlar elde edileceğine 
kesin olarak inanıyorum. Diğer bütçelerin bölümle
rinde söz aldığımda söylediğim gibi, iyi neticeler 
mutlaka ortaya çıkacaktır. Milletimize hayırlı olsun. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Saruhan. 
Söz isteyen?.. 

EDİP ÖZGENÇ (tçel) — Sayın Başkan, benim 
sözüm vardı. 

BAŞKAN — Sizin söz hakkınız var. Siz, üzerin
de istediniz, aleyhinde söz istemediniz. 

Efendim, şimdi burada bir noktayı ifade etmek 
zorundayım. Söz isteyenlerden, biliyorsunuz üç ki
şiyi könuşturabiliyoruz; bir lehte, bir aleyhte bir de 
üzerinde olmak üzere. Bütçe müzakerelerinde teamül 
haline gelmiş bir husus var; o da şu: Leyhe, aleyhte
ki başta konuşturuyoruz ve bakan konuştuktan son
ra üzerinde söz isteyeni konuşturuyoruz. O bakım
dan, şimdi aleyhte konuşma isteyen olmadığı için, 
Bakana söz veriyorum. Her ne kadar hükümet ve 
komisyon istediği an söz alabilirse de 62 nci madde
ye göre, bütçe müzakerelerinde grupların bu kadar 
kesif ve uzun konuşmaları karşısında, milletvekilleri
nin iki defa onar dakika konuşmasını önlemememiz 
gerekir. Yani, bir örnek teşkil etmesin; bir kişi ko
nuştuktan sonra Hükümet söz istedi, başkan söz ver
di gibi. 

Başka aleyhte söz isteyen olmadığı için Hüküme
te söz veriyorum. Aleyhte isteyen olsaydı, Hükümet
ten rica edecektim, usulü bozmayalım, aleyhteki ar
kadaş da konuşsun, ondan sonra Hükümet konuşsun 

ve Hükümetten sonra da üzerinde isteyene söz ve
relim diye. Ama aleyhte söz isteyen bulunmadığına 
göre, buyurun Sayın Devlet Bakanı Ahmet Kaıraev-
li. (Alkışlar). 

DEVLET BAKANI AHMET KARAEVLİ (Te-
kirdağ) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin çok değerli 
üyeleri; Anayasanın 56 ncı maddesi «Herkes, sağlık* 
lı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. 

Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığım korumak ve 
çevre kirlenmesini önlemek Devletin ve yurttaslarm 
ödevidir» demektedir. Anayasanın bu maddesi para
lelinde, geçen yıl kabul edilen 2872 sayılı bir Çevre 
Kanunumuz vardır. Bu Kanun, halen çeşitli yönet
meliklere ihtiyaç duyar bir durumdadır. Yönetmelik
lerle beraber ele alınan ve çalışmaları sürdürülen çe
şitli standartların tespit edilmesi de ayrıca bir zorun
luluktur. Hadiseyi huzurunuzda, Anayasa, Çevre Ka
nunu, yönetmelik ve standartlar çerçevesinde ele ak
sımın ana sebepleri şunlardır: 

Her şeyden önce, kanunun çıkışı çok yenidir. 
9 Ağustos 1983'te kabul edilmiş ve 11 Ağustos 1983 
tarihinde yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Yani, 
Ağustos - 1983'e kadar kanunsuz olarak kirletilen 
çevre, henüz 1983 Ağustosundan sonra kanunî olarak 
korunmaya alınabilmiştir. Bunca yıldır gelen birta
kım kirliliklerin anında temizlenebilmesi için, dünya
nın hiçbir ileri teknolojisi bugüne kadar bir ilaç keş
fetmiş değildir ve bu problemlerin kesin çözümü de, 
kirlenmelerin süresine yakın süreleri kapsar. 

Sanayileşmeyle kirlenen ve canlı hayatiyetini kay
beden İngiltere'nin meşhur Thames Nehrinde alman 
tedbirlerin uygulanması uzun zaman ve yıllar almış 
ve fakat sonuçta 1980 yılında orası için bir önemi 
olan som cinsi balık üretimi tekrar başlamıştır. 

Kısacası, sebatlı, kararlı ve bilimsel çalışmalar bi
ze eski çevremizi verebilir. Ancak bu, dün kanunu 
çıkarıp, bugün beklediğimiz temiz çevreyi bulama
manın karamsarlığıyla çözümlenemez, iyi, temiz, re
sim gibi bir çevre meydana getirebilmenin yolu, bi
raz da sabırdır. 

Kanun ye yönetmeliklerin hukukî gücü ve planlı 
bir düşünce tarzı, kısa ve uzun vadede ürünlerini ve
recek, kamuoyunun da yakmen bildiği ve içinde ya
şadığı birçok problemin halli mümkün olacaktır. Bu 
çerçeve içinde ana çevre problemlerimiz ve çözüm 
çalışmaları hakkında Yüce Meclisimize şunları arz 
etmek isterim. Başta Başkentimiz Ankara'nın hava 
kirliliği problemini gündeme getirmek istiyorum. 

Her gün teneffüs ettikçe biraz daha hissettiğıimiz, 
maalesef 1960'iardan bugüne kadar geçen zaman 
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içinde kalıcı, köklü çözümler planlayamadığımız ve 
kışın gitmesiyle de mevsimsel olarak unutulan kirli 
havanın ulaştığı bu durum, hem kısa; hem de uzun 
vadeli çözümleriyle ele alınmaktadır. Bu konuda Hü
kümetlimizin Programında da yer alan kısa vadeli 
tedbirlerden, iyi kaliteli ve yeterli miktarda yakıt te
mini ve bunların yurt içi üretimlerinin artırılması ve 
gerekirse ithalatının yapılması konuları süratle ele 
alınarak, uygulamaya geçilmiştir. 

Ayrıca, yapılan diğer çalışmalara paraM olarak, 
bu kış hava kirliliğini azaltmak için başlatılan bir 
grup kusa vadeli çalışma da şunlardır: Temiz yakıt 
temini ve kullanımı amacıyla kok, kükürtü az linyit 
kömürü dağıtımı yapılmaktadır. Bütün ihtimaller dü
şünülerek, ilgili kuruluşlarca 15Ö bin ton kok ve 1 
mlilyon ton teshin kömürü ithali yapılmaktadır. Kir
liliğin böyle bir uygulamayla yüzde 50 kadar azaltı
labileceği hesaplanmıştır. 

Toplu taşıma araçlarında kullanılmak üzere, İz
mit Rafinerisinde 100 bin ton küfcürtsüz dizel yakıtı, 
yani mazot üretimine ve Ankara'ya şevkine başlan
mıştır. 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığınca sürdürü
len kalorifer ateşçisi eğitimi (geçmiş yularda da ol
duğu gibi) çalışmaları yine devam etmektedir. 

Kaçak olarak şehre giren kötü kaliteli kömürün 
Ankara'ya sokulmaması için gerekli tedbirler artırıl
mıştır. Kalorifer tesisatlarının bakam ve yakıtın, yak
ma tekniğine uygun olarak yakılması konusundaki 
denetimler ciddî olarak sürdürülmektedir; para ceza
ları, süreli ve süresiz kapatma cezaları uygulanmak 
şartıyla. 

Şehrin çanak kesiminde bulunan 58 kamu kuru
luşuna ait binalarda filtre takma çalışmaları konu
sunda gerekli işlemler tamamlanmıştır. 

Hıfzıssıhha Enstitüsünce Ankara'daM hava kirli
liği ölçme çalışmaları 16 istasyonda sürdürülmekte 
ve acil tedbirlerin alınabilmesi açısından sonuçlar sü
rekli kontrol edilmektedir. 

Orta ve uzun vadede de çeşitli tedbirler planlan
maktadır. Bu kapsam içinde, Japon Uluslararası İş
birliği Ajahsn ile Hükümetimiz arasında bu yıl 
25.8.1984'te imzalanan ve 22.10.1984 tarihinde başla
tılan, yaklaşık 1,5 yıl süreli bir anlaşma bulunmakta
dır. Ankara hava kirliliği kontrolü projesinin hazır
lanması amacıyla, tamamı Japon Hükümetince yapı
lacak ve yaklaşık 37 milyon liralık kısmı Türkiye'de 
bırakılacak cihaz ve malzemeleri teşkil eden bu araş
tırma için 360 milyon liralık harcama Japon Hükü
meti tarafından karşılanacaktır. 

ı Araştırma ile Ankara'nın alici ortamım ve emıis-
I yon kaynaklarını ölçmek, kirliliğin önlenmesi için sos-
I yo - ekonomik şartlarımıza uygun tedbirleri hazırla-
I mak hedeflenmiştir. 

ı Ayrıca, çeşitli alternatif enerjilerin Ankara için 
[ projelendirilmesi, merkezî ısıtma sisteminin etüdü, 
[ «Yeşil Kuşak Projesi» nin sürdürülmesi, toplu taşı-
I ma sisteminin etüdü gibi konularda da çalışmalar hu-
I susunda ilgili kuruluşlar arasında koordinasyon sağ-
I lanmaya çalışılmaktadır. 

i Ankara'nın hava kirliliğine paralel olarak, Tür-
I kiye genelinde hava kirliliği konusunun ölçümlerle 
i kontrol edildiği iller şunlardır: Samsun, Eskişehir, 
I Kayseri, Sivas, Denizli, Amasya, Konya, Zonguldak, 
I Diyarbakır, Erzurum ve İzmir'de birer adet, İzmit ve 
I İstanbul'da ikişer adet olmak üzere, toplam 15 adet 
I yarı otomatik hava kirliliği ölçüm cihazı bulunmak-
I tadır. Hükümet Programmda da belirtilen Marmara 
I Denizi, Haliç, İzmit ve İzmir Körfezleri gibi su kirli-
| liginin aşırı olduğu yerlerde, mevcut sanayi tesisleri-
I nin tasfiye işlemlerine titizlikle uymalarının sağlan-
| ması, tesis dışına zararlı atık maddelerinin atılmala-
I nnm önlenmesi gibi tedbirler üzerinde durulmuştur. 

I Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Plam içerisinde de 
I çevre sorunları ele aünarak, bu dönem içinde yapı-
[ lacak çalışmalar programlandırılmıştır. Çevre konu-
I sunda temel yaklaşım, sadece mevcut kirliliğin orta-
| dan kaldırılması, muhtemel bir kirliliğin engellenme-
[ si değil, kaynakların, gelecek nesillerin de yararlana-
I bileceği en iyi şekilde kullanılması, muhafazası ve 
i geliştirilmesidir. Böylece, yatırımların projelendirme, 
I ön izni, tesis izni, proje değerlendirme üretim safha-
I larında çevre faktörü sistematik olarak değerlendiri-
I lecek ve sanayi atıkları denetlenecektir. , . 

Yüce Meclisin çok değerli üyeleri, bu konularla 
I ilgili olarak günlük çalışmalar hakkında da şunları 
I arz edebilirim: Çevre Genel Müdürlüğü 2222 sayılı 

Kanun Hükmünde Kararname gereğince teşkilatlan-
I ma çalışmalarım tamamlamaya çalışmaktadır. 1985 
I yılı içinde genel müdürlük, çalışmalarım gerek iller-
I de mahallî çevre kurulları, gerekse merkezde bakan-
I lıklar ve diğer ilgili kuruluşlarla işbirliği içinde koor-
[ dineli bir şekilde sürdürecektir. 

I Çevre Kanununda yer alan Fon Yönetmeliği ha
zırlanmış, Maliye Bakanlığının görüşü alınmıştır. Ça
lıştırılacak personelin kadroları, Bakanlar Kurulunun 
onayını müteakip, Sayıştaya intikal ettirilecektir. Bu-

I na paralel olarak, diğer yönetmeliklerin de süratle 
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çıkartılabilmesi için, sürekli çalışmalar yapılmaktadır 
ve yapılacaktır. 

Çevre Genel Müdürlüğünün 1984 malı yılı itiba
riyle tutarı 120 milyon Türk Lirası olan 7 adet pro
jesi vardır. Bunlar; Gürültü Ölçütlerinin Saptanması 
ve Gürültü Kontrolü Yönetmelik Taslağının Öneril
mesi Projesi, Türk Linyitlerinin Akışkan Yatakta 
Hava Kirliliği Denetlenebilir Biçimde Yakılması im
kânlarının İncelenmesi Projesi, Kanalizasyonsuz Böl
gelerde Atık Su Uzaklaştırılması Yöntemlerinin Ge
liştirilmesi Projesi, İzmit Körfezinde Kirlenmenin Ön
lenmesi ve Giderilmesi Projesi, (Med. Pol) Mediter-
raneajı Pollution 2 Araştırması için Akdeniz ve Ege 
Denizinde Bilimsel Ünitelerce Yapılacak Ölçümler 
ve Araştırmalar gibi projelerdir. 1985 yılında da etüt 
proje çalışmalarının sürdürülmesi planlanmıştır. Bu 
kapsam içinde yapılacak proje çalışmalarının konu
ları şöyledir : 

1. Marmara Eylem Planı, 
2. Alternatif enerji kaynakları araştırması, 
3. Çevre sorunları yönünden uygun teknoloji al

ternatiflerinin araştırılması, 
4. Med-Pol 3 aşaması bilimsel ölçüm projesi, 
5. Türkiye'de enerji kullanımı ve meydana ge

tireceği kirlilik alternatif öneriler araştırması, 
6. Çevre kirlenmesine duyarlı havzaların sanayi 

yer seçimi yönünden irdelenmesi projesi, olmak üze
re; bunların Çevre Genel Müdürlüğü tarafından kar
şılanacak proje tutarları 175 milyon Türk Lirasıdır. 

Dikkat edilecek olursa, projelerin çoğunluğu, ül
kemizde çevre problemlerinin belirlenmesinde ilk, ön
cü nitelikli projelerdir. Bunların sonuçları, bize kirli
liğin ne miktarda olduğu, hangi bölgelerin ne kadar 
kirlendiği gibi konularda bile gerekli dataları vermek
ten uzaktır. Zira, sözlerimin başında da arz ettiğim 
üzere, henüz biz ülke olarak hadiseyi tanımaya ça
lışma noktasındayız, işte bunun da farkında olarak 
biz, çevre problemlerimize afakî değil, daha somut 
bir bakış açısıyla yaklaşıyoruz ve Çevre Kanunumuz
da da zikredildiği üzere diyoruz ki; alınacak tedbir
ler, ekonomik ve sosyal kalkınma hedefleriyle uyum
lu olarak, belirli hukukî ve teknik esaslara göre ele 
alınacaktır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; problemle
rimizi Ankara'nın kirli havasıyla gündeme getirdik, 
şimdi de Ankara'ya biraz daha temiz hava imkânı 
yaratacak ve kısa sürede etkisini gösterecek bir gü
zel haberi, ilk defa Yüce Meclisinize arz ederek bir 
müjde vermek istiyorum. Linyit kömürünün kalite

sini yükseltmek ve kükürt dioksitini yüzde 50'nin de 
altında azaltmak üzere, yeni bir briketleme çalışma
sına başlanmıştır. Japon Uluslararası işbirliği Teşki
latıyla yaptığımız bu proje içinde; Ankara'ya çeşitli 
yerlerden gelen kömürlerden 3 tonluk bir numune 
linyit, Japonya'da ekonomik ve sülfürden arıtılmış 
bir briket imali için denenecektir. Yapılan ilk hesap
lamalar ümit vericidir. Ayrıca, kükürt dioksitten, arıt
ma teknolojisinde kullanılan çeşitli hammaddeler, ül
kemizde milyarlarca ton rezervlere sahip olarak bu
lunmaktadır, ki, bu hammaddeler, kömürdeki kükürt 
dioksit yandıktan sonra meydana gelen kükürt diok-
sit gazını yüzde 95 oranında da tutabilmektedir. 

Sözlerime son verirken kısaca şunları arz etmek 
isterim; Hükümetimiz, güzel yurdumuzun çevre me
selelerine vakıftır, bu konuda gerekli olanlar yapıl
maktadır ve yapılacaktır. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Bakan, sorular var efendim. 
Sayın Davut Abacıgil'in sorularını okutuyorum : 
1. Organize sanayi bölgeleri inşa edilirken, bu

ralardaki gaz artıkları ve pis havanın, o yerdeki yer
leşim merkezini tehdit edip etmediği hususunun dik
kate alınması gerektiğini izaha lüzum yoktur. 

ilgili kuruluşlar, sanayi bölgelerine teşebbüs ettik
lerinde genel müdürlüğünüzün görüşünü almakta mı
dırlar? Görüş bildirilmiş ise, halen inşaatı devam 
eden yerlere nasıl müsaade edildiği. 

2. Bandırma^ Asit Sülfirik Fabrikası, Çimento 
Fabrikası durumunda inşaatlara, dumanlara...» 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, sorularınızı 
lütfen okunaklı bir biçimde yazarak Divana veriniz. 

Sayın Bakan, birinci soruyu lütfen cevaplandırır 
mısınız? 

DEVLET BAKANI AHMET KARAEVLI (De
vamla) — Organize sanayi bölgeleri için yer seçimi 
yapılırken Sanayi Arsaları Tetkik Komisyonunda bir 
üye bulundurmak suretiyle geçmişte Çevre Müste
şarlığı veya Genel Müdürlüğü görüşlerini bildiriyor
du. Halen ilgili kuruluşlara doğrudan doğruya görüş 
bildirilmektedir ve bu görüşlerin çerçevesinde hareket 
etmektedirler. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
Efendim, ikinci sorunun okunması bir hayli zor. 

O nedenle, öteki sorulara devam edelim de, onu son
ra deşifre edelim. (HP sıralarından «Sora sahibi ken
disi okusun» sesleri). 

Soru sahibi lütfen ikinci sorusunu sorsun oradan 
efendim. 
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DAVUT ABACIGİL (Balıkesir) — Büyük kuru
luşlardan Bandırma'daki Asit Sülfirik Fabrikası ve 
Çimento Fabrikası dumanları insan sağlığını etkile- i 
mekte ve ekilen mahsullerin bozulmasına, hatta ku
rumasına neden olmaktadır. Bu konuda alınmış olan 
önlemler nelerdir; alakalılar önerilere ne derece uy
muşlardır? Açıklanmasını istiyorum. 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Buyurun Sayın Bakan; Abacıgil'in ikinci sorusu 

bu. 
DEVLET BAKANI AHMET KARAEVL1 (De

vamla) — Müsaadenizle Sayın Başkan bu suale yazılı 
cevap vereyim. 

BAŞKAN — Yazılı cevap vereceksiniz, evet. 
Efendim, ikinci soru Sayın ibrahim Ural'ın. Bu

rada mıdır kendileri?.. Buradalar. 
Sayın Ural, lütfen şifahî olarak ifade edin; bugün 

burada deşifre yapılamıyor. 
Buyurun. 
İBRAHİM URAL (istanbul) — izmit Körfezinin 

kurtarılması için bir çalışma var mı? Varsa burada 
254 tane müessese var; bu müesseselerin arındırma 
sistemleri yapılmış mıdır? 

BAŞKAN — Evet, buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI AHMET KARAEVLI (De

vamla) — Sayın Ural, bu konuda çalışma olduğun
dan bahsettim; fakat oradaki tesislerin hangilerinin 
arındırma sistemleri var, hangilerinin yok; takdir 
edersiniz ki, şu anda cevap verme durumunda deği
lim. O konuya da yazılı cevap vereyim. 

BAŞKAN — Evet, üçüncü soru Sayın Ömer Kuş-
han'a ait; kendileri burada mı efendim? Buradalar. 

Soruyu okutuyorum efendim : 
Çevre Genel Müdürlüğünün Gökova'ya kurula

cak termik santralın körfezi kirletip kirletmeyeceği 
hususundaki görüşlerini sakıncalı değilse kendisinden, 
sakıncalı ise Sayın Bakandan öğrenmek istiyorum. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI AHMET KARAEVLI (De

vamla) — Bu konuda da ben Sayın Kuşhan'a yazılı 
cevap vermek istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Peki, sağ olun Sayın Bakan. 
Efendim teşekkür ederiz, sualler bunlardan ibaret; 

yazılı cevabını alacaksınız. 
DEVLET BAKANI AHMET KARAEVLI (De

vamla) — Saygılar sunuyorum, sağ olun. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Şimdi, son söz Sayın Edip özgenç' 

in. 

Buyurunuz efendim; süreniz 10 dakika. 
EDtP ÖZGENÇ (içel) — Sayın Başkan, Yüce 

Meclisin değerli milletvekilleri; Çevre Genel Müdür
lüğü Bütçesinin görüşmesinin bittiği şu saatlerde, siz
lere kısaca bu konuyla ilgili düşüncelerimizi ifade 
etmek için, geç de olsa vakitlerinizi, aldım. Bu ba
kımdan, bağışlamanızı dileyerek konuşmamı şu şekil
de devam ettirmek istiyorum. 

Çevrenin korunması, iyileştirilmesi, kırsal ve kent
sel alanda arazinin ve tabiî kaynakların en uygun şe
kilde kullanılması ve korunması; su, toprak ve hava 
kirlenmesinin önlenmesi, ülkenin bitki ve hayvan var
lığı ile tabiî ve tarihî zenginliklerinin korunması ama
cım taşıyan çalışmalar yapan Çevre Genel Müdürlü
ğü; büyüyen, gelişen ve nüfusu hızla artan Türkiye' 
de çevre sorunlarıyla ilgilenen önemli resmî bir kuru
luştur. 

Ülkenin, tabiat, tarih ve kültür varlıklarının ko
runması amacıyla yaptığı çalışmalarla, çevre koru
ma prensip, politika ve programlarını hazırlayarak 
ülkenin kirlenme konularıyla, kirletici problemli yö
re ve sektörleri tespit ederek, bu alanlardaki koru
ma tedbirlerini belirleme çalışmaları yaparak, kriter 
ve standartlar için mahallî araştırma ve ölçmelerle 
kurulacak tesislerin çevreye menfî etkilerini önlemek 
üzere, ilgili bakanlıklarca yapılacak tesis ve projeleri 
inceleyip kuruluş izni vermekle yetkili olan kuruluş
lara görüş bildirmektedirler. 

Ülkemizin kalkınma hedefleri ile çevre koruma 
tedbirlerinin birbirini tamamlayarak, daha sağlıklı 
bir kalkınma, sınaileşme ve şehirleşmenin gerçekleş
mesi için imkân sağlama durumunda bulunan bu de
ğerli kuruluşa, 1985 malî yılı için öngörülen bütçe 
ile çevre sorunlarını giderme, çevrenin kirlenmesini 
önleme alternatifleri konusunda yardımcı olmalarını 
temin etmek mümkün olmayacaktır. 

1985 yılı malî ödenekleri bir önceki yıla göre 
yüzde 28'lik bir artışla teklif edilmesine rağmen, bu 
kuruluşa verilen değer, oldukça yetersiz ve azdır. Arz 
edilen bu artışın, yüzde 41,66'sının carî ödeneklerde 
ve personel giderlerindeki katsayı artışından, zam ve 
tazminatlarda görülen artışlar. ile diğer carî harca-
malardaki artışların günlük fiyatlardaki meydana ge
len artışlardan; yatırım ödeneklerinde görülen yüzde 
16,66'lık artışın ise, 1985 yılında uygulanacak iki 
projeden kaynaklandığı belirtilmiştir. Transfer öde
neklerindeki yüzde 33,15'lik artışın da, çevre konu-
sunda uluslararası kuruluşlara sağlanan katkının 
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Amerikan Dolarıyla ödenmesinden kaynaklandığı ifa
de edilmiş olmaktadır. 

Bu bütçeden anlaşıldığı üzere, 1985 yılında uy
gulanacak iki yeni projeden başka, çevre sorunlarına 
çözüm getirecek hiçbir faaliyet izlenmemektedir. Az 
evvel konuşma yapan Sayın Fırat'ın ve Sayın Ba
kanımızın ifade ettiği gibi, bu iki projeden biri Tür
kiye'de enerji kullanımı ve meydana getireceği kirli
lik alternatifinin araştırılmasıyla ilgili, ikincisi ise 
çevre kirlenmesinde duyarlı havzaların, sanayi yer 
seçimi yönünden değerlendirilmesi ve araştırması ile 
ilgili projeler olmaktadır. 

Bu durum karşısında, üç tarafı denizle çevrili 
bulunan, Boğazları, Halic'i, iç denizleri ve büyük öl
çüdeki akarsu golleriyle dünyanın en verimli tarım 
arazilerinin bulunduğu ülkemizde, özellikle sanayi te
sislerimizin, termik santrallarımızın bulunduğu böl
gelerimizde çevre kirliliği had safhaya ulaşmakta, gi
derek tabiat dengesi; su, hava ve toprak ekolojisi 
bozulmaktadır. 

Ülkemizde yaşadığımız en değerli yerlerimizde, 
-bu konudaki yetersizlik yüzünden- 'Boğazlarımızda, 
Marmara Denizinde, Mersin Limanında, İzmit Kör
fezinde, Haliç'te, İzmir Körfezinde, Gökova'da çevre 
kirliliği, özellikle turizm potansiyelini olumsuz yön
den etkilemiştir. 

Saygıdeğer arkadaşlarım, Çevre Genel Müdürlü
ğümüz, yukarıda izah ettiğim gibi, kurulacak olan 
tesislerin çevreye menfî etkilerini önlemek üzere, il
gili bakanlıklarca yapılacak tesis ve projeleri ince
leyip kuruluş izni vermekle yetkili olan kuruluşlara 
görüş bildirmelerine rağmen, özellikle termik ve 
atom santrallarının kurulması çalişmaları içerisinde 
bulunan Hükümet yetkililerinin, Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanlığının, Çevre Genel Müdürlüğünün gö
rüşlerine aykırı davranması, Devletin çevre sağlığıyla 
ilgili prensiplerine hiçbir suretle uymamakta ve çev
renin sağlıklı yaşamının bizatihi Devlet eliyle katle
dilmesi 'anlamına geldiği görülmektedir. 

Termik santralların yanında atom santraliarına 
karşı toplum tarafından büyük bir tepki gösterilmek
tedir. Bunun başlıca nedeni, atom santrallarında vaki 
sızıntılar nedeniyle, insan ve diğer .canlıların sağlığını, 
tedavisi mümkün olmayacak bir biçimde tehlikeye 
sokmaktadır. Bu konuda bir örnek vermek gerekirse, 
teknolojik bakımdan çok ilerlemiş, disiplinli ve bi
linçli bir ülke olan Almanya'nın Bavyera bölgesin
deki bir atom santralında iki üç ay önce meydana 
gelmiş olan sızıntılar, toplumu büyük .ölçüde tehli

keye sevk etmiştir. Hindistan'da meydan gelen olay
larda çevre kirliliğine neden olan bir fabrikadaki sı
zıntı 2 binden fazla insanı ölüme sevk etmiştir. 

îşte, buna benzer tesis ve santralların ülkemizin 
en değerli yerlerinde kurulmak istenmesi, Hüküme
timizin çevre sağlığı, Çevre Kanunu ve anayasal dü
zenlemelere ne kadar aykırı hareket ettiği calibi dik
kattir. 

Ankara'nın hava kirliliğinin, çevre sorunlarına ge
rekli ilgi ve ihtimamın gösterilmemesinden kaynak
landığı hepimizce malumdur. 

Muhterem arkadaşlarım, büyüyen, gelişen ve nü
fuzu hızla artan Türkiye'de çevre ve kıyı sorunları
nın her geçen gün daha da önem kazandığı hepiniz
ce malumdur. Gelişmiş ve gelişmekte olan diğer bü
tün ülkeler gibi, Türkiye de bu gerçeklerle karşı 
karşıyadır. Düzenli, sağlıklı ve uygar bir hayat tar
zının temel, çevre sorunlarına sağlıklı ve tutarlı çö
züm getirme gayretlerinin içinde yatmaktadır. Unu
tulmamalıdır ki, sağlıklı, düzenli ve huzurlu bir top
lum, çevre ve kıyı sorunlarını en aza indirehilmiş 
bir toplumdur ve güçlü olmanın temel şartı da, sağ
lıklı, düzenli ve huzurlu olmaktır. Anayasanın 56 
ncı maddesi de bunu öngörmüştür. «Herkes, sağlıklı 
ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. 

Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığıni korumak ve 
çevre kirlenmesini önlemek Devletin ve vatandaşların 
ödevidir» diyen Anayasamız, herkesin hayatını, be
den ve ruh sağlığı içinde sürdürmeyi temin için, Dev
leti, hükümeti, yurttaşları, görevlendirmiştir, öte 
yandan, 2872 sayılı Çevre Kanununun amacı, kanu
nun 1 inci maddesinde, «Bütün vatandaşların ortak 
varlığı olan çevrenin korunması, iyileştirilmesi, ara
zinin ve doğal kaynakların en uygun şekilde kulla
nılması ve korunması; su, toprak ve hava kirlenmesi
nin önlenmesi» olarak belirtilmektedir. Her yurttaşın 
benimsediğine kuşku olmayan bu gerçeğin bir ka
nun hükmü olarak tekrarlanması, Türk hukuk siste
mi adına sevindirici bir gelişmedir. 

BAŞKAN — Sayın özgenç, lütfen bağlayınız 
efendim. 

EDİP ÖZGENÇ {Devamla) — Yine, Çevre Ka
nununun ilkelerinden söz eden 3 üncü maddesinin (b) 
fıkrası, bu konularda ilgili kararların alınmasında ve 
uygulanmasında kısa ve uzun vadeli değerlendirme
lerin yapılmasını istemektedir. Bu demektir ki, bir 
termik santral kurulması hakkında karar veren tek
nik yetkililer, yakın gelecekte ve daha ilerideki yıllar
da meydana gelecek olumlu ve olumsuz gelişmeleri 
çevre sorunları açısından değerlendirmek zorundadır. 
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Emeni üretecek bir sanıbralın getirdiği fayda ya
nında, halk sağlığı, deniz kirliliği, turizm zedelenme
si, toprak ve bitki örtüsünün tahribi gibi zararlar, 
mutlaka çevre değerleri açısından da dikkate alın
malıdır; hele santralların kurulacağı yer Gökova gibi 
cennet bir yurt köşesi olursa. Bu nedenle,. yeri gel
mişken, Hükümetimizin yurt çapında bu kadar tep
ki yaratan önemli bir kararı yeniden değerlendirme
si gerektiğini bir kez daha vurgulamak isterim. 

Muhterem arkadaşlarım, yakın gelecekte çevre 
ve kıyı sorunları, ekonomiden politikaya ve uluslar
arası ilişkilere kadar uzanan bir zinciri en çok etki
leyen konu olacaktır. Çevreyi bir bütün olarak de
ğerlendirmek zorundayız. Çevre değerlerini koruma
nın; havayı, suyu, toprağı, yani hayatın 3 temel un
surunu korumak olduğunu düşünürsek, bu görüşün 
doğruluğu bir kere daha ortaya çıkmaktadır^ 

Tutarlı ve gerçekçi bir yaklaşımla çevre sorun
larına getirilecek çözümler, çok yönlü ve her bilim 
dalını ve hemen herkesi içine alan ve Türkiye Bü
yük Millet Meclisindeki gayretlerle elde edilecektir. 

Unutulmamalıdır ki, ekonomi, mühendislik, hu
kuk, tıp ve diğer ıbilim ıdalları çevre konularına her 
geçen gün daha fazla önem vermektedir. Çevre ve 
kıyı sorunları, ülkelerin iç vö dış politikacını belli öl
çüde yönlendirmektedir. Türkiye de bu gelişmelerin 
dışında kalmayacağına göre, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi üyesi olarak hepimize düşen, çevre ve kıyı 
sorunlarını hep (birlikte bu anlayış içerisinde ele al
maktır. 

BAŞKAN — Lütfen bağlayınız efendim. 
BDİP ÖZGENÇ (Devamla) — Muhterem ar

kadaşlarım, bu konuyla iligili daha anlatılacak ve 
sizlere hitap edeceğim birçok konular olmasına 
rağmen, zaman yetersizliği yüzlünden sizlere izah et
me durumunda olamadığım için üzgünüm. Konuş
malarımı bu kadarıyla bitirmek zorundayım. 

Yüce Heyetinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın özgenç. 
Çevre Genel Müdürlüğü Bütçesi üzerindeki mü

zakereler sona ermiştir. 
Bölümlere geçilmesini oylarınıza arz ediyorum: 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Giderlerle ilgili bölümü okutuyorum: 

1. - Çevre Genel Müdürlüğü 1985 Mali Ydı 
Bütçesi, 

A — CETVELİ 
Prog. 
Kodu Açıklama Lira 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 103 085 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

111 Çevre hizmetleri 251 775 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına dağıtı
lamayan transferler 7 317 000 
BAŞKAN — Kabul edenler..3 

Etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 

362 177 00» TOPLAM 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi, gelirlerle ilgili (B) cetvelini okutuyorum: 
B — CETVELÎ 

Gelir 
Türü Açıklama Lira 

2 000 000 2 Vergi dışı normal gelirler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 Özel gelirler ve Hazine yar
dımı 360 177 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

362 177 000 TOPLAM 
BAŞKAN — Kabul edenler... 

. Etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 
Efendim, böylece bu bütçenin de müzakeresi 

sona ermiştir Çevre Genel Müdürlüğü Bütçesinin 
hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederim. (Alkışlar) 

Efendim, bugünküm program tamamlanmıştır. Ya
rınki programda yer alan bütçeleri görüşmek için 
14 Aralık Cuma günü saat 10.00'da toplanmak üze
re ibirleşimi kapatıyorum. 

Kapanına Saati : 18,37 

* •*—«••• •«" 
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IV. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin'in, 

Denizli İli Çal İlçesinde yapılması düşünülen Çoğaş
lı ve Kısıklı santrallarına ilişkin sorusu ve Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanı Cemal Büyükbaş'ın yazılı 
cevabı (7/285) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki yazılı sorumun Enerji ve Tabiî Kay

naklar Sayın Balkanı tarafından yazılı olarak ce
vaplandırılmasına aracılığınızı saygıyla dilerim. 

Halil ibrahim Şahin 
Denizli 

Adıgüzeller Barajı ve Çivril, Baklan ovalarının 
sulanması ve elektrik enerjisi ile iirtibatı olan Çal -
Çoğaşlı (Dibekli) Santralı ile Çal Dayılar Köyü 
Kısılklı Santralının durumu hakkında !bilgi verilmesi 
(istemidir. 

1. Her iki elektrik santralının etütleri yapılmış 
mıdır? 

2. Fizibilite raporları hazırlamış mıdır? 
3. İnşaatına hangi tarihte başlanacaktır? 
4. Yıllık elektrik üretimi kaç kilovat/saattir? 

T.C. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar 

Bakanlığı 
15-286/81761! 

13 Aralık 1984 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ligi : 29.11.1984 tarih ve Gen Sek. 7/285-2391/ 

09185 saydı yazınız. 
Ilg yazı ekinde Bakanlığıma intikal ettirilen Denizli 

Milletvekili Sayın Halil Itbrahim Şahin'in Denizli 

İli Çal İlçesinde yapılması düşünülen Çoğaşlı ve Kı
sıklı Hidoelekltrik Santrallarına ilişkin yazılı so
ru önergesine yönelik cevaplar aşağıda sunulmuştur. 

Denizli - Çal - Çoğaşlı (Dibekli) ve Çal - Dayı
lar - Kısıklı mevkileri, Devlet Su İşleri Genel Mü
dürlüğünce Büyülk Menderes Nehrinden yararlana
cak şekilde planlanarak 1984 yılında inşaatı ihale 
edilen Çivril Baklan Sulama Projesi mansabı ile ha
len inşaatı sürdürülen Adıgüzel Barajı rezervuarı 
arasındaki düşü imkânlarını değerlendirmek amacıy
la önceki yıllarda ön incelemeye taıbi tutulan saha 
içerisinde kalmaktadır. Yapılan incelemede, söz ko
nusu sahada jeolojik yönden depolamaya elverişli bir 
yer tespit edilememiştir. Ayrıca Işıklı Gölünde depo
lanan su, ilerde Çivril - Baklan Ovasının sulanma
sında kullanılacağından yağışlı geçecek yılların 4 - 5 
ayı haricinde bu proje sahasının mansabına intikal 
eden su azalacak, ve adı geçen Çoğaşlı ve Kısıklı 
Hidroelektrik santrallarının ekonomik yönden yapı
labilirliğini sağlayacak yeterli ye güvenilir miktarda su 
temini mümkün olamayacaktır. 

Ancak, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün 
1985 etüt programında bulunan «Çal - Kocaköy ara
zilerinin sulanması projesi» kapsamında 'bahis konusu 
sahadaki enerji imkânları daha üleri seviyede araş
tırılacak; bu mey anda teknik ve ekonomik yapılabi
lirliğe sahip hidroelektrik enerji amaçlı bir tesis 
öngörüldüğü takdirde, söz konusu teslise (bütçe im
kânları çerçevesinde ileri yıllar uygulama program
larında yer verilebilecektir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Cemal Büyükbaş 
Enerji ve Tabiî 

Kaynaklar Bakanı 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

41 ÎNCÎ BİRLEŞİM 

13 . 12 . 1984 Perşembe 

Saat : 10.00 

1 
, ^ BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

X 1. — 1985 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/608) (S. Sayısı: 
149) (Dağıtma tarihi : 5.12.1984) 

X 2. — Katma Bütçeli İdareler 1985 Malî Yılı Büt
çe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Ra
poru (1/609) (S. Sayısı : 150) (Dağıtma tarihi : 
5.12.1984) 

X 3. — 1983 Malî Yılı Genel Bütçeye Dahil Ku
ruluşların Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bil
diriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tez
keresi ile 1983 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Ta
sarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (3/595, 
1/558) (S. Sayısı : 220) (Dağıtma tarihi : 5.12.1984) 

X 4. — 1983 Malî Yüı Beden Terbiyesi Genel Mü
dürlüğünün Kesinhesabına Ait Genel Uygunluk Bil
diriminin Sunulduğuna ilişkin Sayıştay Başkanlığı Tez
keresi ile 1983 Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (3/592, 1/590) (S. 
Sayısı : 162) (Dağıtma tarihi : 5.12.1984) 

X 5. — 1983 Malî Yüı Yükseköğretim Kurulunun 
Kesinhesabına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Su
nulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanbğı Tezkeresi il? 
1983 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (3/552, 1/561) (S. Sayı
sı : 163) (Dağıtma tarihi : 5.12.1984) 

X 6. — 1983 Malî Yılı Ankara Üniversitesi Kesin
hesabına Ait Genel Uygunluk Bildiriminiı Sunulduğu
na ilişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1983 Malî 
Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (3/554, 1/562) (S. Sayısı : 164) 
(Dağıtma tarihi : 5.12.1984) 

X 7. — 1983 Malî Yılı Orta Doğu Teknik Üniver
sitesi Kesinhesabına Aıit Genel Uygunluk Bildiriminin 
Sunulduğuna ilişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 
1983 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (3/566, 1/563) (S. Sayı
sı : 195) (Dağıtma tarihi : 5.12.1984) 

X 8. — 1983 Malî Yılı Hacettepe Üniversitesi 
Kesinhesabına, Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Su
nulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 
1983 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (3/562, 1/564) (S. Sa
yısı : 174) (Dağıtma tarihi : 5.12.1984) 

X 9. — 1983 Malî Yılı Gazi Üniversitesi Kesin-. 
hesabına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunuldu
ğuna, ilişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeıesi ile 1983 
Malî Yüı Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu (3/557, 1/565) (S. Sayısı : 
169) (Dağıtma tarihi : 5.12,1984) 

X 10. — 1983 Malî Yılı istanbul Üniversitesi Ke-. 
sinhesabına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunul
duğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1983 
Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plân ve 
Bütçe Komisyonu Raporu (3/572, 1/566) (S. Sayısı : 
197) (Dağıtma tarihi : 5.12.1984) 

X 11. — 1983 Malî Yüı İstanbul Teknik Üniver* 
sitesi Kesinhesabına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin 
Sunulduğuna ilişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 
1983 Malî Yüı Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (3/569, 1/567) (S. Sa
yısı : 175) (Dağıtma tarihi : 5.12.1984) 

X 12, — 1983 Malî Yılı Boğaziçi Üniversitesi Ke
sinhesabına Ait Genel Uygunluk Büdiriminin Sunul
duğuna ilişkin Sayıştay Başkanüğı Tezkeresi ile. 1983 
Malî Yüı Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu (3/573, 1/591) (S. Sayısı : 
199) (Dağıtma tarihi : 5.12.1984) 



X 13. — 1983 Malî Yılı Marmara Üniversitesi 
Kesinhesabına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Su
nulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 
1983 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (3/586, 1/568) (S. Sayısı .:• 
172) (Dağıtma tarihi : 5.12.1984) 

X 14. — 1983 Malî Yıh Yıldız Üniversitesi Kesin
hesabına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunuldu
ğuna ilişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1983 
Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu (3/560, 1/569) (S. Sayısı: 
173) (Dağıtma tarihi : 5.12.1984) 

X 15. — 1983 Malî Yılı Mimar Sinan Üniversitesi 
Kesinhesabına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Su
nulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkereleri ile 
1983 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (3/571, 1/592) (S. Sa
yısı : 171) (Dağıtma tarihi : 5.12.1984) 

X 16. — 1983 Malî Yılı Ege Üniversitesi Kesinhe
sabına, Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna 
ilişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1983 Malî 
Yıh Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (3/570, 1/570) (S. Sayısı : 170) 
(Dağıtma tarihi : 5.12.1984) 

X 17. — 1983 Malî Yıh Dokuz Eylül Üniversitesi 
Kesinhesabına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Su
nulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 
1983 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (3/567, 1/571) (S. Sa
yısı : 180) (Dağıtma tarihi : 5.12.1984) 

X 18. — 1983 Malî Yılı Trakya Üniversitesi Ke
sinhesabına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Su
nulduğuna ilişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 
1983 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (3/556, 1/572) (S. Sa
yısı : 181) (Dağıtma tarihi : 5.12.1984) 

IX 19. — 1983 Maü Yıh Uludağ Üniversitesi Ke
sinhesabına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Su
nulduğuna ilişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 
1983 Malî Yıh Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (3/559, 1/573) (S. Sa
yısı : 182) (Dağıtma tarihi : 5.12.1984) 

X 20. — 1983 Malî Yılı Anadolu Üniversitesi Ke
sinhesabına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Su
nulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 
1983 Malî Yıh Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (3/561, 1/574) (S. Sa
yısı : 200) (Dağıtma tarihi : 5.12.1984) 
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X 21. — 1983 Malî Yılı Selçuk Üniversitesi Ke
sinhesabına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Su
nulduğuna ilişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 
1983 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (3/553, 1/575) (S. Sa
yısı : 183) (Dağıtma tarihi : 5.12.1984) 

X 22. — 1983 Malî Yıh Akdeniz Üniversitesi Ke
sinhesabına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Su
nulduğuna ilişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 
1983 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (3/578, 1/593) (S. Sa
yısı : 198) (Dağıtma tarihi : 5.12.1984) 

X 23. — 1983 Malî Yılı Erciyes Üniversitesi Ke
sinhesabına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Su
nulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 
1983 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (3/551, 1/576) (S. Sa
yısı : 186) (Dağıtma tarihi •: 5.12.1984) 

X 24. — 1983 Malî Yılı Cumhuriyet Üniversitesi 
Kesinhesabına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Su
nulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 
1983 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (3/583, 1/577) (S. Sa
yısı : 185) (Dağıtma tarihi : 5.12.1984) 

X 25. — 1983 Malî Yılı Çukurova Üniversitesi Ke
sinhesabına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Su
nulduğuna ilişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 
1983 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (3/579, İ/594) (S. Sa
yısı : 201) (Dağıtma tarihi : 5.12.1984) 

I X 26. — 1983 Malî Yıh Ondokuz Mayıs Üniver
sitesi Kesinhesabına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin 
Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 
1983 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (3/563, 1/578) (S. Sa
yısı : 188) (Dağıtma tarihi : 5.12.1984) 

X 27. — 1983 Malî Yılı Karadeniz Üniversitesi 
Kesinhesabına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Su
nulduğuna ilişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 
1983 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (3/565, 1/579) (S. Sa
yısı : 189) (Dağıtma tarihi : 5.12.1984) 

X 28. — 1983 Malî Yılı Atatürk Üniverastesi 
Kesinhesabına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Su
nulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 
1983 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (3/ 558, 1/580) (S. Sa-

I yısı : 190) (Dağıtma tarihi : 5.12.1984) 



X 29. — 1983 Mıalî Yılı İnönü Üniversitesi Ke
sinhesabına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Su
nulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 
1983 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu <3/558. 1/580) (S. Sa
yısı : 191) (Dağıtma tarihi : 5.12.1984) 

X 30. — 1983 Malî Yılı Fırat Üniversitesi Ke
sinhesabına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Su* 
nulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 
1983 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu (Tasarısı ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (3/580, 1/595) (S. Sa
yısı 202) (Dağıtma tarihi : 5.12.1984) 

X 31. — 1983 Malî Yılı Dicle Üniversitesi Ke
sinhesabına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Su
nulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 
1983 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (3/591, 1/596) (S. Sa
yısı : 194) (Dağıtma tarihi : 5.12,1984) 

X 32. 1983 Malî Yılı Yüzüncü Yıl Üniversi
tesi Kesinhesalbına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin 
Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 
1983 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (3/564, 1/581) (S. Sa
yısı : 196) (Dağıtma tarihi : 5.12.1984) 

|X: 33. — 1983 Malî Yılı Devlet Hava Meydanları 
İşletmesi Genel Müdürlüğü Kesinhesabına Ait Ge
nel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sa
yıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1983 Malî Yık Ke
sinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyo
nu Raporu (3/593, 1/586) (S, Sayısı : 218) (Da
ğıtma tarihi: 5.12.1984) 

X 34. r-- 1983 Malî Yılı Karayolları Genel Mü
dürlüğü Kesinhesabına Ait Genel Uygunluk Bildiri
minin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tez
keresi ile 1983 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarı
sı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (3/584, 1/582) 
{S. Sayısı : 204) (Dağıtma tarihi : 5.12.1984) 

X 35. — 1983dMalî Yılı Hudut ve Sahiller Sağ
lık Genel Müdürlüğü Kesinhesabına Ait Genel Uy
gunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Baş
kanlığı Tezkeresi ile 1983 Malî Yılı Kesinhesap Ka
nunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(3/581, 1/597) (S, Sayısı : 203) (Dağıtma tarihi : 
5.12.1984) 

X 36. — 1983 Malî Yılı Orman Genel Müdür
lüğü Kesinhesabına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin 
Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 

3 — 

1983 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Planı 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (3/588, 1/584) (S. Sa« 
yısı : 216) (Dağıtma tarihi : 5.12.1984) 

X 37. — 1983 Malî Yılı Toprak ve Tarım Re
formu Müsteşarlığı Kesinhesabına Ait Genel Uygun
luk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkan
lığı Tezkeresi ile 1983 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (3/590, 
1/560) (S. Sayısı : 217) (Dağıtma tarihi : 5.12.1984) 

X 38, — 1983 Mailî Yılı Devlet Üretene Çiftlik. 
leri Genel Müdürlüğü Kesinhesabına Ait Genel Uy-< 
gunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Baş
kanlığı Tezkeresi ile 1983 Malî Yılı Kesinhesap Ka
nunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(3/587, 1/585) (S. Sayısı : 206) (Dağıtma tarihi : 
5.J2.1984) 

X 39. — 1983 Malî Yılı Devlet Su İşleri Genel 
Müdürlüğü Kesinhesabına Ait Genel Uygunluk Bil-; 
diriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı 
Tezkeresi ile 1983 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (3/589, 
1/587) (S. Sayısı : 207) (Dağıtma tarihi : 5.12.1984) 

X 40. — 1983 Malî Yıh Petrol İşleri Genel Mü
dürlüğü Kesinhesabına-Ait Genel Uygunluk Bildirin 
minin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tez-1 

keresi ile 1983 Malî Yıh Kesinhesap Kanunu Tasara 
sı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (3/582, 
1/588) (S. Sayısı : 205) (Dağıtma tarihi : 5,12.1984) 

X 41. — 1983 Malî Yıh Tekel Genel Müdürlü
ğü Kesinhesabına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin 
Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 
1983 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu^ Raporu .(3/585, 1/583) (S. Sa
yısı : 215) (Dağıtma tarihi : 5.12.1984) 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ

TIRMASI YAPILMASINA DAİR 
ÖNGÖRÜŞMELER 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — Zonguldak Milletvekili İsa Vardal'ın, ye* 
minli özel teknik bürolara yapılan başvurulara ve §o* 
nuçlarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü sora önergesi (6/187) 



2 V — istanbul Milletivekiili Bilal Osman'ın, mo
dern matematik eğitimi yapan okullara ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru öner: 
gesi (6/203) 

3,, — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, köy öğ
retmenlerinin mahrumiyet zammına ilişkin Millî Eği
tim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/212) 

4. —• izmir Milletvekili Rüştü Ş^rdağ'ın, istanbul 
İli Emniyet eski Müdürüne ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/218) 

5. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, istanbul ili Emniyet eski Müdürü hakkındaki 
ihbar ve iddialara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/219) ' * 

6. — Sivas Milletvekili Ruşan Işın'ın, yurt dışına 
gönderilen işçilerden İş ve İşçi Bulma Kurumunca 
ücret alındığı iddiasına iişkin Çalışma ve Sosyal Gü
venlik Balkanından sözlü soru önergesi (6/222) 

7. — Kütahya Milletvekili Albdurrahman Necati 
Kara'a'nın, Çokran Suyu mecrasının değiştirilmesin
den doğacak sorunlara ilişkin-Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/223) 

8. — Hatay Milletvekili Abdurraihman Demirtaş' 
in, üniversite öğrencilerinden alınan harçlara ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/224) 

9. — Erzurum Milfldrvekili Hilmi Nallbantoğlu' 
mun, Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planının uygulan
masına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/225) 

10. — Siirît Milletvekili Nejdet Naci Mimaroğlu" 
nun, Sürt İli Şirvan - Madenköy'deki bakır madenine 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi' (6/226) 

11. — Balıkesir 'Milletvekili Davut Abacugil'in, Yu
nanistan'a yapılan balık ihracatına ilişkin Sanayi ve-
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi. (6/021} 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
1. — Antalya Milletvekili Ali Dizdarogllu'nurt 

Türk Ceza Kanununun 175, 176, 177 ve i?8 inci Mad
delerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Ada
let Komisyonu Raporu (2/102) (S. Sayısı : 82 ve 82V 
1 inci ek) (Dağıtma tarihi : 25.6.1984; 9.10.1984) 

2. — 25.10.1963 Tarihli ve 353 Sayılı Askerî Mah
kemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununun 
İki Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Ta
sarısı ve Mülî Savunma ve Adalet komisyonları ra
porları (1/610) (S. Sayısı : 210) (Dağıtma tarihi : 
4.12.1984) 

3. — Yozgat Milletivekiili Mehmet Bağçeci'ntnr 

18.5.1955 Tarihli ve 6570 Sayılı Gayrimenkul Kirala
rı Hakkında Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesine 
Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(2/162) (S. Sayısı : 212) (Dağıtma tarihi : 4.12.1984) 

4. — İstanbul Milletvekili İbrahim Ural'ın, 
1.3.1926 Tarih ve 765 Sayılı Türk Ceza Kanununun 
224 üncü Maddesıine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Ka
nun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/163) 
(S. Sayısı : 219) (Dağıtma tarihi : 4.12.1984) ' 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 


